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Wstęp

Druga połowa X IX  w. w szeroko pojętej bibliologii przyniosła niekwestio
nowane osiągnięcia na polu bibliotekarstwa, nauki o książce i bibliografii, by 
wskazać, pom nikow ą Śib/iogra/rę Polską  K arola E streichera, jako najwy
mowniejszy przykład*. 'SA^aśnie w tedy nauka historyczna, tak  ważna dla bu 
dowania świadomości narodowej, doczekała się nie2:wykłego narzędzia pracy 
w postaci dzieła Ludwika Finkla. Obok dokonania Estreichera, jego Biblio- 
grańa Historii Polskiej należy do najwybitniejszych prac tego typu, jakie kie
dykolwiek w Polsce powstały. Przez nieomal dwadzieścia lat Firikel żmudnie 
gromadził, porządkował i opracowywał m ateriały , robił ich opisy, układał 
tem atyczne ciągi i indeksy, tworzył strukturę i siatkę odsyłaczy m iędzy po
szczególnymi pozycjami bibliografii. T ak  powstałego dzieła nikt nie był w sta
nie powtórzyć, poprawić czy uzupełnić. W  okresie m iędzyw ojennym  wielu 
historyków, bibliotekarzy i bibliografów współdziałało w bezskutecznych pró
bach reedycji bibliografii Finkla.

Od czasu ukazania się ostatniego odcinka Bibliografii w 1914 r. w ykona
no tylko przedruk fotooffsetowy oryginału w 1956 r. To jedyne w swoim rodza
ju  dzieło, pom im o upływu czasu do dziś przydatne każdem u hum aniście -  
z jednej strony wykorzystywane jest jako baza informacyjna adeptów historii, 
z drugiej jako unikatowe świadectwo ducha epoki, w jakim  powstało.

' We wprowadzeniu do album u dotyczącego rycin kresowych Napoleona Ordy, [G dańsk 1991], 
s. 7-8, Profesor T adeusz Chrzanowski zam ieścił kilka cennych, popartych doświadczeniem , wiedzą 
i erudycją uczonego uwag dotyczących sytuacji Polski w XIXw. W poglądach badacza znajduję myśli 
bliskie moim, choćby w poniższym  cytacie: „A ja ten wiek -  [pisał Profesor] -  nazwałbym jeszcze 
wiekiem ogromnej cierpliwości i ludzkiego entuzjazm u, wiekiem odkrywania i fascynacji dziejam i 
minionymi. Nigdy jeszcze przedtem , a co najdziwniejsze -  nigdy też potem  nie powstały wysiłkiem 
pojedynczych ludzi czy niewielkich zespołów tak wiekopom ne i ogrom ne dzieła, jak te, które roz
świetliły łudzkie mózgi bardziej niż elektryczność i podsyciły ludzką energię bardziej niż para 
w kotłach fabryk i lokomotyw. Wyliczam tylko z własnego podwórka: tomy wydawnictw źródłowych 
z M onum enta Poloniae h istoria w zw ieńczeniu, wznowienia dzieł epok m inionych, czasem  ich 
przekłady (Długosz, Niesiecki, cała Biblioteka Pisarzów Polskich), a w reszcie i to dzieło, które może 
być najbliżej skołigacone z oeuvre Napoleona Ordy: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i in
nych krajów słowiańskich, wydany w p iętnastu  tom ach w latach 1880-1902, a zredagowany przez 
trzech łudzi. Cała nasza wiedza topograficzna do dziś dnia na tym dziele się opiera, a wszystkie nowe 
inicjatywy w tym wzgłędzie zam ierały najczęściej już na pierwszych literach alfabetu”.



Kiedy blisko dwadzieścia pięć lat tem u po raz pierwszy zainteresowałem 
się problem atyką bibliografii historycznej, szczególnie zaś Bibliograńi H istońi 
Polskiej, nie przypuszczałem, iż zagadnienie to pochłonie m nie na wiele lat. 
Dopiero jednak  w tak  długiej perspektywie czasowej „fenom en” Bibliografii 
rozpatrywanej w szerokim kontekście rozwoju historiografii polskiej i nauki
0 książce m o ^em  ocenić w sposób bardziej obiektywny.

Zagłębianie się w zagadnienie kazało mi spojrzeć na pracę Finkla, jako na 
dokonanie naukowe najwyższej klasy. Dociekałem, jakie cechy zarówno dzie
ła, jak  i jego twórcy, zdecydowały o miejscu „fenom enu F inkla '’ w dziejach 
bibliografii polskiej. Dlaczego -  pomimo znacznego upływu czasu Bibliogra
fia H istorii Polskiej nadal pełni istotną funkcję informacyjną w praktyce na
ukowej? Z jakiego powodu w opiniach historyków niezmiennie określana jest 
jako perfekcyjny produkt informacyjny dla nauk humanistycznych^. Czy wy
jątkowość Bibliografii Historii Polskiej polega jedynie na jej autonomiczności
1 hermetyczności, które nie pozwalały na „zdekodowanie” jej cech charakte
rystycznych w celu dalszej pracy nad n ią -  uniemożliwiając poprawienie jej, 
czy kontynuację? Czy na fenomen tej pracy składają się jedynie wybitne pre
dyspozycje Ludw ika Finkla, jako bibliografa, jego talen t, poparty  solidną 
w iedzą i in tuicją oraz zdolnością do abstrakcyjnego m yślenia? M oże także 
pracowitość i um iejętność rozłożenia wysiłku na długie lata i poszczególne 
etapy przedsięwzięcia? A także zalety umysłu zdolnego operować na różnych 
zbiorach danych, liczących ponad 34 tys. elem entów (w rzeczjn^istości było 
ich kilkakrotnie więcej) i kombinacyjne posługiwanie się tak  bogatym m ate
riałem  bez pomocy kom putera i zespołu współpracowników?

Prześledzenie, zachowanego we fragmentach, zbioru archiwalnego doty
czącego problem u nieudanej reedycji Bibliografii H istorii Polskiej uzmysło
wiły mi bardziej jeszcze wyraziście {akXistnienia ow ego fink low skiego  fe 
n o m e n u .  Podziw  dla tego dzieła znalazłem  w w ypow iedziach K arola 
Piotrowicza, Stanisława Estreichera, G erarda Labudy^ i wielu innych bada
czy, którzy zastanaw iali się, jak  Ludwikowi Finklowi, w pojedynkę, mimo 
trudnych warunków finansowych i wielu przeciwności losowych i osobistych, 
udało się perfekcyjnie wykonać, powierzone m u zadanie'’. A idąc dalej tym  
tropem  -  dlaczego w warunkach Polski niepodle^ej, przy współudziale i zaan
gażowaniu historyków, bibliotekarzy, bibliografów nie było możliwe wznowie
nie i uzupełnienie tej bibliografii? Śledziłem spoiy i rozbieżne koncepcje doty
czące p lanow anej p racy  nad  B ib liogra fią  F ink la , obnażające niem oc 
w rozwiązywaniu zagadnień szczegółowych jak  i problem ów szerszych, da
rem ne próby nowej redakcji dzieła, poznałem nie dość kreatyw ną rolę, nowe
go red ak to ra  bibliografii K arola  M aleczyńskiego, ja k ą  odegrał przy tym  
przedsięwzięciu. Nowy Finkel dotąd się nie narodził, a Bibliograńa pozostaje 
wciąż w takiej formie, jak ą  jej nadał twórca ponad 120 lat tem u.

Po tym  w stępnym  rozpoznaniu, starałem  się wyjaśnić/ё л о т е л  ńnklow- 
sk i, a więc genezę Bibliografii, etapów  jej realizacji, produktu finalnego i to 
w najdoskonalszej formie, adekw atnej dla bibliografii dziedzin i zagadnień 
w tjmi przypadku bibliografii historycznej. Z drugiej zaś strony postawiłem so-

 ̂W następnych rozdziałach pracy opinia świata naukowego wobec dzieła Finkla zostanie dokład
nie przedstaw iona i bibliograficznie udokum entowana.

 ̂ Zachowane m ateriały archiw alne dotyczące reedycji bibliografii finklowskiej dowodnie to 
pokazują, a zostaną przedstaw ione w rozdziale poświęconym nieudanej r4edyc]\Bibliografii.

''Wyh)uch I wojny światowej był przyczyną przerw ania prac Finkla nad kontynuacją jego biblio
grafii. Po wojnie uczony już do niej nie powrócił.



bie za cel zbadanie przyczyn wyjątkowo pozytywnej recepcji tego dzieła przez 
cały nieomal świat naukowy. By wypełnić oba te  cele, m usiałem  przyjąć jed 
nocześnie dw ie p e rsp e k ty w y  badaw cze. Jednąbib liogra ficzną , zw iązaną 
z oceną jakości informacyjnej dzieła, drugąhistoryczną, dotyczącą uw arun
kowania jego pow stania jak  i recepcji przez łiistoryków. T ak i zakres badań  
implikował oczywiście rodzaj i sposób wykorzystania materiałów źródłowych.

Najważniejszym dla m nie źródłem  stała się sam a Bibliografia H istorii 
Po/s/cię/, jak  też w  wyborze te  bibliografie, które stanowiły kontekst i histo
ryczne tło okresu, w którym  Finkel pracował nad swym dziełem. Poddałem  
analizie wszystkie wybitne później powstałe bibliografie, przede wszystkim 
Bibliografię H istorii P olski [bieżącą]: E. Barwińskiego, M . Friedbergowej 
i J. B aum garta, tzw. kon tynuację  F inkla  i se lekcy jną  bibliografię  pod re 
dakcją Heleny Madurowicz-Urbańskiej. Osobnym, istotnym elem entem  tego 
zespołu porównawczych m ateriałów  źródłowych je s t B ib/iogra/ża P olska  
Karola E streichera, w ykorzystana kom plem entarn ie  i szczegółowo przez 
Finkla, i to zarówno jako źródło informacji rzeczowej, jak  i przykład i podnieta 
patriotyczna dla działań na polu historii narodowej.

Świetny fachowiec i wyjątkowej klasy znawca bibliografii H enryk Sawo- 
niak w m odelowym  artykule na tem at sprawności inform acyjnej polskich 
bibliografii dziewiętnastowiecznych najwięcej pochlebnych opinii skierował 
właśnie pod adresem  Bibliografii Historii Polskiej Przeprowadzona przez 
niego ekspertyza wybitniejszych bibliografii powstałych w tym  sam ym  okre
sie, co praca Finkla, wskazuje na fakt, że dzieło Finkla zdecydowanie wyróż
nia się na tle pozostałych. Analiza wykonana została zarówno z punktu widze
nia poprawności w arsztatu bibliograficznego jak  i zastosowanej m etody oraz 
konsekwencji zrealizowania przyjętych założeń. W ynikła z niej ocena stawia 
bibliografię Finkla, obok bibliografii Estreichera, w randze najwybitniejszych 
osiągnięć nauki polskiej przełomu X IX  i X X  w.

M etoda zaproponowana przez Sawoniaka analizy porównawczej w ybra
nych bibliografii polegała na zastosowaniu algoiytm u służącego odpowiedzi 
na pytanie -  jak  zastosow ane rozwiązania m etodyczne bibliografa (układ 
gjówny, system opisów i odsyłaczy, typ indeksów i selekcja m ateriału) wpły
nęły na jakość wykorzystania jej przez użytkownika — na szybkość, spraw 
ność i kom plem entarność uzyskiwania informacji z bibliografii. T ak ie  sam e 
kryteria porównawcze Sawoniak zastosował do 33 w ybranych bibliografii 
omawianego okresu. A oto kończąca pracę konkluzja: „Niezależnie od takich 
czy innych rozwiązań metodycznych, które można by kwestionować i z któ
rych niedoskonałości (np ., co do opisu) sam  au to r zdaw ał sobie spraw ę 
(o czym pisał w przedmowie, t. 3, s. X I-X II) — należy stwierdzić, że przem y
ślana forma układu, liczne i szczegółowe skorowidze (trzy indeksy: osób, miej
scowości, autorów XIX-wiecznych liczą razem  470 stron, najmniej rozbudo
wany indeks przedmiotowy obejmuje mimo to ok. 1000 haseł) sprawiają, że 
użytkownik tej bibliografii może z powodzeniem szukać m ateriałów  pod wie
loma aspektami. B rak miejsca nie pozwala na bardziej szczegółowe omówie
nie m etodyki Bibliografii historii polskiej, niewątpliwie zasługującej na od
dzielne monograficzne opracow anie” W arto  w spom nieć, że bibliografia 
Finkla przerastała wielokrotnie objętościowo wydane po niej obszerne prace

® H. Sawoniak: Spraw ność infonnacyjna bibliografii polskich w X lX w . (Do 1918 r.). „Przegląd 
Biblioteczny” 1971, R. 39, s. 155-174.

‘ H. Sawoniak: op. cit. s. 169.



bibliograficzne Feliksa Kucharzewskiego’ i Adolfa Suligowskiego®. Inną m e
todę w analizie bibliografii retrospektywnej zastosowała M aria Dembowska^. 
Przyjm ując za punk t wyjścia ustalenie zasad m etody bibliograficznej, jako 
narzędzia badawczego zanalizowała wszystkie cechy charakterystyczne bi
bliografii estreicherowskiej. Oprócz cech autonom icznych, warsztatowych 
omówienie Dembowskiej służy po dziś dzień, jako niezbędny przewodnik po 
m onumentalnej Bibliografii Estreichera. Jej praca obok dokonań Sawoniaka 
weszła do kanonu rzetelności i skrupulatności w badaniach  nad m etodyką 
bibliograficzną.

D rugą w ażną i cenną grupą rozpatrywanych źródeł były recenzje i omó
wienia poszukujące zwykle w ocenie każdej analizowanej części Bibliografii 
czynnika równowagi, właściwej proporcji elem entów  form alnych i treścio
wych, tak  istotnych dla każdej bibliografii dziedzinowej, a zarazem trudnej do 
uchwycenia przez nie specjalistę. M ateriały te  są  m erytorycznym  dopełnie
niem  metodycznej ekspertyzy formalnej, której rzecznikami byli Sawoniak 
i D em bow ska. Ale i w tej grupie źródeł trudno jes t mówić o jednorodności, 
a stopień ich użyteczności jest różny. W  przypadku dzieła tak  specyficznego 
jak re tro sp ek ty w a  bibliografia historyczna refleksje odbiorcy mogą przyjmo
wać różne zabarwienia emocjonalne, czasami dalekie od obiektywności i rze
telności naukowej. Spotykamy więc konkretne, obszerne, analityczne omówie
nia, z a p a ra te m  pom ocniczym  i uzupełn ieniam i, au to rstw a A leksandra 
Brucknera, G erarda Labudy, które stają się jakby samodzielnymi cząstkami 
merj^oiycznie uzupełniając3mii zasób dzieła. Zdarzają się, jak  u M aksymilia
na Perlbacha, recenzje będące wykazem d z ie le  Bibliograńi nieuwzględnio- 
nych -  i takich jest najwięcej^®. Możemy też spotkać opinie dotyczące całkiem 
innych aspektów pracy niż jej m erytoryczna zawartość, np. polityczności bi
bliografii histoiycznej, czego przykładem są recenzje naukowców ukraińskich 
M ikołaja Kruszewskiego i Nikołaja Ljubowicza^^ A spekt osobowy będący 
nadspodziewanie bogatym  zapleczem i tłem  powstawania Bibliografii został 
uwzględniony w szerokim zakresie. W  sytuacji, kiedy bibliografia z racji swo
jej specyfiki jawi się, jako dyscJфlina sucha i schematyczna taki zabieg okazał 
się konieczny i funkcjonalny. Retrospektjnvna Bibliografia Historii Polskiej 
poprzez sam  fakt zaistnienia stała się wyzwaniem dla wszystkich spraw naro
dowych, z jakim  przyszło zmagać się społeczności polskiej, zwłaszcza w obrę
bie pogranicznego pasa, a więc kresów wschodnich.

T rzecią  grupę źródeł stanowiły m ateria ły  archiw alne, a właściwie ich 
szczątki, odnalezione w: Archiwum PAN w Warszawie, jego oddziale krakow
skim, Bibliotece PA N  w Krakowie, Ossolineum, Archiwum Akt Dawnych, 
jak  też m ateriały z Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, a także 
osobiste notatki udostępnione przez profesorów W ładysława Chojnackiego 
i W iesława Bieńkowskiego. Źródła te  są różnorodne, zarówno pod względem

’’ F. Kucharzewski: Bibliografia polska tecUniczno-pi'zemyslowa, obejmująca prace drukowane 
oddzielnie, w  czasopism ach lub zn a n e  z  lękopisii... W arszawa 1894, dokładniej W. Hahn, poz. 
[3114].

* A. Suligowski: Bibliografia p raw n icza  polska X IX  i X X  w ... W arszawa 1911, dokładniej 
W. H ahn, poz. [2373].

'’ M. 'DGvahoviskz-. M etoda Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Warszawa 2001, Wyd. 3 uzu
pełn ione.

T ak  na m arginesie krytyki bibliograficznej m ożna zadać pytanie -  czy w recenzji dzieła oce
niać mamy to, co w nim  zostało wykazane czy szukać tego, co zostało opuszczone ?

" Problem atyka recepcji dzieła Finkla zostanie obszernie omówiona w rozdziale dotyczącym 
reakcji świata naukowego na ukazanie się Bibliografii.



wagi m erj^oiycznej, jak  i przydatności dla pracy. S ą  to: nieoficjalne protoko
ły, ankiety, opinie, ekspertyzy, a także korespondencja pryw atna. Ich specy
fika decydowała o stopniu użj^eczności dla poszczególnych części książki. 
Nieformalne opinie, ekspertyzy, ankiety powstające na użytek wewnętrzny, 
zaw ierają większy ładunek  autentyczności niż w ystąpienia oficjalne. N aj
przydatniejsze okazały się być jednak  uryw ki korespondencji p ryw atnej. 
W  epistolografii tej często odnajdowałem sądy, ślad emocjonalnego zaangażo
wania się, historyków, jak  i bibliotekarzy i bibliografów w prace nad powsta
niem  bibliografii historycznej a w szczególności dotyczącej historii Polski. 
W  omawianym okresie ściślejsza była więź pomiędzy biblioteką, archiwum  
a katedrą  uniw ersytecką. Każdy nieom al akadem icki historyk przechodził 
e tapy  pracy w bibliotece i archiwum , co w zm acniało jego zrozum ienie dla 
prac przygotowawczych, heurystycznych i bibliograficznych. Bywało, że wy
bitny historyk był jednocześnie bibliografem, przynajmniej w obrębie swej na
ukowej specjalności, i nierzadko -  w zakresie całej dyscypliny. Zachowane 
materiały, powstałe poza oficjalnjmi nurtem  życia akademickiego pozwalają 
na precyzyjniejsze zrozumienie wyboru konkretnych rozwiązań m etodycz
nych, ostatecznie przyjętych w konstrukcji nad bibliografią historyczną. Bez 
nich niemożliwe byłoby wyjaśnienie przyczyn nieudanej reedycji M aleczyń- 
skiego. Kontjmuacja pracy Finkla, a więc Bibliografia X I X  w. — H eleny Ba- 
chulskiej, Marcelego Handelsm ana, a po wojnie, Stanisława Płoskiego i "NÂ a- 
dysława Chojnackiego — także nie była wolna od dram atycznych momentów, 
nie zawsze chwalebnie świadczących o morale nauki historycznej. Choć nie 
zawsze dokum enty te  ujawniały się bezpośrednio w pracy nad  Bibliografią  
Finkla, to pośrednio były mi pomocne, pozwalając lepiej naświetlić i zrozu
mieć wiele zagadnień z zakresu organizacji wielkich warsztatów bibliograficz
nych i funkcjonowania samej nauki historii.

Istotną a wykorzystaną dla potrzeb tej pracy grupą źródeł były rozmowy 
i relacje bibliotekarzy, historyków i bibliografów. Jeżeli były to osoby związane 
bezpośrednio z problematyką bibliografii historycznej (np. Chojnacki, Baumgart, 
Bieńkowski), to ich opinie służyły mi do egzemplifikowania lub korygowania 
wniosków płynących z analiz dokumentów rękopiśmiennych i drukowanych. 
Pożjteczne okazały się też rozmowy z doświadczonymi bibliografami-praktyka- 
mi, dotyczące zagadnień warsztatowych, np. z Henrykiem Sawoniakiem, Geor
giem Rostem, G erhardem  Pomasslem’ .̂

Zasoby In ternetu  w wielu przypadkach służyły uściśleniu lub weryfikacji 
niektórych zagadnień, zwłaszcza o charak terze faktograficznym . In te rn e t 
może tyle użytkownikowi oferować ile do niego w form ie zdigitalizowanej 
wpłynęło. W  przypadku zakresu tematycznego w niniejszej pracy przyjętego 
takich informacji nie było zbyt wiele. Niestety, proces digitalizacji, zwłaszcza 
zasobów starszych w polskiej rzeczywistości przebiega niezwykle powoli, zbyt 
powoli i w mało skoordynowany sposób. Dlatego z du iym  uznaniem  należy 
powitać zdigitalizowanie i umieszczenie na platformie Śląskiej Biblioteki In 
ternetowej Bibliografii H istorii P olskiej L. Finkla. N iewątpliw ie ułatwi to 
korzystanie z niej a i lektura niniejszej monografii (zwłaszcza rozdziały poświę
cone metodycznej krytyce Bibliografii) stanie się łatwiejsza i bardziej efek- 
tjwna^^.

Rozmowy te przeprow adzał autor podczas stażów, jakie odbywał zarówno w Bibliotece N aro
dowej w W arszawie jak i D eutsche Buclierei w Lipsku.

Internetowy dostęp do Bibliografii-. http://dlibra.sbc.katowice.pl/dlibra/docm etadata?id=4566
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Istotnym  problem em  okazał się sposób narracji tem atu. Bibliografia jest 
specyficzną dyscypliną p rak tyczną i teoretyczną, z której korzystać m usi 
każdy parający się nauką, ale przez to nie każdy staje się jej twórcą. W spół
cześnie je s t dziedziną, której często odm aw ia się znam ion naukowości, co 
najwyżej przyznaje się jej status dyscypliny propedeutycznej, pomocniczej, 
a więc mało prestiżowej. Ale nie zawsze tak  bywało. N a przestrzeni wieków 
naw et nadm iernie rozszerzano jej zakres, co czyniło z bibliografii istny leksy
kon wiedzy hum anistycznej, upraw iany przez wtajemniczonych erudytów, 
polihistorów o najwyższych kwalifikacjach encyklopedycznych i językowych.

W  XVII w., który to wybitna uczona francuska L. N. Malcles nie bez racji 
nazw ała „ E p o k ą  h isto ryków ”, na  uczelniach n iem ieckich  zaczął rozpo
wszechniać się zwyczaj wyposażania rozpraw w aparat pomocniczy, ze szcze
gólnie w nim  wyeksponowaną rolą bibliografli^‘’. Uwzględniano dotychczaso
wy stan  badań  oraz jego krytyczne wykorzystanie. W ysiłki uczonych szły 
także w kierunku mnożenia rozmaitych pomocy informacyjnych, a ich twórcy 
cieszyli się niezwykłym etosem. Jednym  z podstawowych celów w j^czonych  
przy wydawaniu prac naukowych w zakresie ich funkcji informacyjnych, było 
przesunięcie punktu ciężkości z biblioteki na wszelakiego rodzaju informatory 
i pomoce pośrednie. B y to osiągnąć, istniejące inform atory m iały spełniać 
funkcje naukowej heurystyki. Spraw ą najistotniejszą stawała się inwentary
zacja źródeł historycznych, ale rozwiązanie tego problem u przyniósł dopiero 
pozytjrwizm. Jest to tem at do odrębnego omówienia.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie fenomenu Bibliografii Historii 
Polskiej z punktu  widzenia zarówno historiograficznego jak  i bibliograficz
nego. M etodyka bibliografii historycznej, gjównego reprezentanta „licznej ro
dziny” bibliografii specjalistycznych, opiera się na ogólnych zasadach ustano
w ionych zarów no przez bibliotekoznaw ców  ja k  i h istoryków , zwłaszcza 
parających się naukam i pomocniczymi historii. Do ogólnych zasad metodyki 
bibliograficznej wypracowanych przez świat bibliotekarski, bibhografia spe
cjalna dyscypliny wnosi s p e c ^ k ę  selekcji i układu -  a więc Równych c e n n i
ków determ inujących poziom jej sprawności informacyjnej. Podejmujmuję 
próbę uchw ycenia cech specyficznych dla bibliografii historycznej, które 
modyfikowały i dostosowywały ogólne zasady tworzenia bibliografii do po
trzeb nauki historii. Określenie: „ogólnie przyjęte zasady bibliografowania” 
dokładnie oddaje stan faktyczny tworzenia prac bibliograficznych w okresie, 
kiedy nie obowiązywały znormalizowane formy tworzenia spisów, jak  i opisu 
podstawowego -  prym arnego. W  takim  przypadku historyk-bibliograf mógł 
liczyć tylko na swoją akrybię, wrodzony talen t i umiejętność wykorzystywa
nia już istniejących informatorów, uznanych przez środowisko naukowe za 
wzorcowe. W  przyjętych zasadach opisu różnych źródeł historycznych, jak  
i zastosowanego układu Bibliografii Ludwika Finkla zbiegają się wszystkie 
metodyczne aspekty ówczesnego pojmowania nauki historycznej, na czele z pe- 
riodyzacj ą  i specj^iką formalną opisywanych różnych typów dokumentów.

W  pracy w racjonalnych proporcjach zostaną uwzględnione te  elem enty 
z biografii Finkla, które m o ^y  przyczynić się do podjęcia i zrealizowania dzie
ła jego życia. Nie należy przy tym  zapominać o fakcie funkcjonowania nauki 
historii Polski tego czasu w ogólnym  nurcie  nauk i n iem ieckiej, uznanej 
w Europie za wzór rzetelności i obiektywności. W  takich to realiach rozwijał 
się talent Finkla, który ową „niemiecką” sumienność i obiektywizm naukowy

L. N. M alcles: Bibliography. T ran sla ted  by T h . Ch. H ines. M atuchen. N. J. 1973, s. 30-53.



wykorzysta! do stworzenia monumentalnego dzieła, zarazem  patriotycznego 
pomnika dziejów Polski, Bibliografii H istorii Polskiej.

Wychodząc od analizy bibliografii historycznej, stosując częściowo metodę 
indukcyjną, lub regressyw ną, o której wspomina Finkel, jesteśm y w stanie 
ocenić stopień realizacji zam ierzeń autora Bibliografii oraz recepcję dzieła 
w świecie naukowym. Stosując m etodę dedukcyjną, k tó rą  umożliwiają nam  
istniejące m ateriały  źródłowe, byliśmy w stanie uchwycić dynam ikę zmian 
i ich modyfikacje w trakcie trw ania pracy nad bibliografią. M etoda badania 
sprawności informacyjnej bibliografii pozwoli z kolei praktycznie zwer3rfiko- 
wać słuszność przyjętych rozwiązań technicznych, wyborów i kompromisów, 
przed którymi postawiony został bibliograf

Bibliografia H istorii Polskiej była rozłożonym na wiele lat, ogromnjmi -  
zarówno pod względem objętości, jak  i rangi koncepcji merytorycznej -  przed
sięwzięciem. Analizując jego końcowy rezultat, możemy dostrzec problemy, 
które w dziełach analogicznych, ale mniejszego zakresu są  ledwie widoczne. 
Wybór właściwych proporcji był jedną z podstawowych trudności, przed jaki
mi stanął au tor monografii. Oto, bowiem  h is to rio g ra f dom agać się będzie 
wyczerpującego nachylenia historiograficznego, jako że F inkel był history
kiem; bibliograf dokładnej analizy metodycznej tego wybitnego dzieła biblio
graficznego; historyk nauki upomni się o gruntowne nakreślenie tła funkcjo
nowania nauki polskiej w drugiej połowie X IX  w., a biblio log dom agać się 
bardziej teoretycznego podejścia do problem atyki bibliografii specjalnej. 
Autor postanowił skoncentrować się na wyjaśnieniu owego „fenom enu fin- 
klowskiego”, k tóry oprócz wszystkich cech indywidualnych samego autora 
miał jeszcze jeden istotny aspekt -  dzieło zostało zrealizowane, z żelazną kon
sekwencją, do samego końca. W szyscy ci, którzy zetknęli się z długofalową 
pracą informacyjną, zdają sobie sprawę, jak  trudne było to zadanie.

W  pracy w ystępować będ ą  w różnych m iejscach cytaty  bibliograficzne 
dzieł pisanych cyrylicą. Zachowana została oryginalna transliteracja, a cza
sami i typografia w ystępująca w analizowanych dziełach -  F inkel, B ester- 
m an i innych, a obrazujące rozwiązania odpowiadające ówczesnym zasadom 
ich prezentow ania. Najnowsza norm a transliteracji (P rP N -IS O  9) zosta
ła uwzględniona w przypadku  opracow ań bezpośrednio w ykorzystanych 
w pracy.

Ze względu na obrany sposób narracji, jak  i specyfikę tem atu  bibliografii 
historycznej -  nieuchronne stało się wielokrotne przywoływanie przez autora 
podobnych faktów w różnych kontekstach tem atu  Równego. W  takich przy
padkach autor analizował problem  z innej płaszczyzny badawczej i powoły
wał się, jeśli było to możliwe, na inne piśmiennictwo. Przyjęcie w niektórych 
miejscach problem owej konstrukcji analizy zjawiska, jak im  niew ątpliw ie 
była bibliografia, a nie tylko chronologicznej, etapowej w dużej mierze sugero
wało właśnie tak ą  formę narracji.

Feci quodpotui, faciant m eliorapotentes
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ROZDZIAŁ 1 
Ludzie, czasy, nauka

1.1. Rozwój pozytyw istycznej bazy  inform acyjno- 
-b ib liograficznej w  XIX w iek u  w  Europie. 
Polskie dokonania na polu  b ib liografii 
historycznej

C harak tery stycznym  rysem  w rozwoju n auk  h isto rycznych  w ciągu 
XIX w. było ukazywanie się w krajach o wysokiej kulturze historycznej kry
tycznych w ydań różnorodnych źródeł historycznych, gów nie narracyjnych. 
Proces ten  nie pojawił się nagle w X IX  w., trwał i nieustannie się rozwijał od 
XVII w., kiedy narrację historyczną zaczęto poddawać krytyce, zarzucając 
jej brak, a przynajm niej niski poziom naukowy. K ry tyka ta  wychodziła ze 
strony tych nauk, które były w stanie opracować bardziej przekonujące zasa
dy werj^ikacji stawianych przez nie hipotez. Pod naciskiem dynamicznie roz
wijającej się filozofii, także i inne nauki zaczęły uważniej odnosić się do swego 
naukowego warsztatu. W  długim procesie kształtowania się krytycznych pod
staw funkcjonowania dyscypliny miało swój udział wiele różnych grup zawo
dowych, a w ich obrębie przedstawicieli odm iennych opcji św iatopoglądo
wych, między innymi filologów, teologów, prawników i filozofów. Wszyscy oni 
z osobna, ale w efekcie razem, choć z punktu widzenia odm iennych perspek
tyw badawczych i innego miejsca funkcjonowania w system ie nauki, w ypra
cowali zasady k r j ^ k i  źródeł.

Pirroniści wnieśli charakterystyczną dla sceptyków niewiarę w możliwość 
dotarcia do prawdy i ostrożność w formułowaniu sądów, zwłaszcza kategorycz
nych. Antykwaryści dzięki obsesyjnem u kolekcjonowaniu wszystkiego, co 
miało coś wspólnego z przeszłością, wnieśli istotne e lem enty naukowe, przy 
okazji swej spontanicznej aktywności. Po pierwsze, przyczynili się do doku
mentowania i zbierania świadectw przeszłości, co stanowiło doskonały punkt 
wyjścia do krytycznego opracowania zbiorów dawnej sztuki czy kultury m a
terialnej. A po drugie, zwrócili uwagę na źródła o innym  charakterze niż nar
racyjne, mogące być użj^e w procesie eksploracji przeszłości.

Filologowie, na przykład Lorenzo Valla (1406-1457), już w XV w. stwo
rzyli podwaliny krytyki tekstu z punktu widzenia jego autentyczności języko
wej. Przy czym z kształtującej daną społeczność i zmieniającej się w przebiegu



procesu historycznego dynam iki rozwoju języka uczynili jedną  z podstawo
wych kategorii historycznych. Ustalono też zasadę, że można krytykow ać 
dokum ent niejako „od w ew nątrz” i na tej podstawie ustalać kryteria rozpo
znawania wiarygodności świadectwa historycznego. Dostrzegali dystans czasu 
między teraźniejszością a przeszłością niepozwalającą interpretować przeszło
ści za pom ocą kryteriów współczesnych badaczowi.

M ało znani i doceniani w nauce historii chorografowie, którzy zajmowali 
się grom adzeniem  szczegółów dotyczących regionów geograficznych i miejsc 
w których przebywali, rozszerzyli zakres pojęcia historii. N aw et w X IX  w. 
naukowcy akadem iccy powoł5rwali się na owych kolekcjonerów i uznawali 
ich za swych patronów a przynajmniej użytecznych poprzedników. Publikację 
wielu dokum entów , z których historycy korzystają obecnie, zawdzięczamy 
właśnie grupom spontanicznie działających filologów, numizmatyków i cho- 
rografów^.

W ażną grupą zasłużoną na polu zbierania i porządkowania źródeł histo- 
lycznych byli duchowni protestanccy i katoliccy, choć motywy ich aktywno
ści bynajm niej nie zawsze dotyczyły ustalania praw dy historycznej. Uczeni 
teolodzy protestanccy zaczęli się doszukiwać prawdziwości swych idei, wyko
rzystując do tego analizę źródeł historii Kościoła. N a przykład uczony prote
stancki Flacjusz Illyricus w połowie XVI w. zgromadził w tym  celu zespół 
pracowników. Kopiowali oni i zestawiali ze sobą średniowieczne materiały, 
by udokumentować długie dzieje zepsucia Kościoła katolickiego i potwierdzić 
istnienie „protestantów ” przed Lutrem  (zaliczając do nich niekiedy średnio
wieczne sekty uznane za heretyckie). Także i Kościół katolicki u le^  tej inte
lektualnej presji, co odbiło się na „naukowej” metodzie gromadzenia źródeł, 
czego dow odem  je s t gigantyczna p raca benedyktynów  z S ain t-M aur, jak  
i bollandystów (Jean B aptiste du Sollier pozostawił po sobie około 12 tysięcy 
listów, a N icolas C laude F abri de Peiresc -  ok. 10 tys.). K orespondencja 
mauiynów, zachowana w Bibliotheque Nationale, liczy około siedmiuset wo
luminów. Za ojca „nowoczesnej m etody” podejścia do źródła historycznego 
uznaje sięJeanaM abillona (1632-1707) zjego epokową pracąz 1681 v.D erei 
diplomatica libń  sex  PrzygotowującPaleographia graeca  (1708), Mabillon 
zbadał ponad 11,5 tys. rękopisów. E rudycja ówczesna przekładała się na 
ilość, która jak  widzimy była imponująca, ale nie zawsze szła w parze z jako
ścią dokonywanej narracji i interpretacji przebadanych źródeł^.

Analizując aktyw ność naukow ą „historyków” XVII-wiecznych, takich 
jak  Franęois Baudouin (1590-1650), Jean  duT illet (zm. 1570) czy Jacques- 
August de T hou (1553-1617), można dojść do zadziwiających wniosków na 
tem at ich w arsztatu naukowego i przyjętych m etod narracji. Pracowali w ar
chiwach nad oryginalnymi źródłami. Dostrzegali dystans między relacjami

' Istn ie je  niezwykle bogata lite ra tu ra  omawiająca problem atykę kształtow ania się w arsztatu 
historyka na p rzestrzen i dziejów. Podaje ją obficie w swojej fundam entalnej, niedokończonej syn
tezie, nieodżałowany Andrzej Feliks Grabski: Z m y s  historii historiografii polskiej. Poznań 2006. Wy
m ienim y w tym m iejscu  niezwykle nowatorską, zwięzłą, i kom petentnie napisaną książkę Johna 
A. Arnolda: H istoria. W arszawa 2001.

^L . Finkel wym ienia to dzieło -w B ibliografii... pod num erem  173; inne pod num eram i: 5802 
i 6157.

 ̂ Porównaj ciekawe rozważania Jana Kozłowskiego na tem at erudycji naukowej uczonych 
XIX w. w artykule: B iblio teka  Z a łuskich  dw unastu  odsłonach, in ternetow y tryb dostępu http:// 
w w w .bn.org.pl/doc/r_33-34_tckst.pdf. Artykuł jest też dostępny w formie tradycyjnej J. Kozłowski: 
Biblioteka Załuskich w  divunastu odsłonach.W: Biblioteka Załuskich. Corona urbis et urbis. Warszawa 
1998, s. 15-48.

http://www.bn.org.pl/doc/r_33-34_tckst.pdf


naocznych świadków, a późniejszymi w ariacjam i narracy jnym i na  tem at 
tych wydarzeń. Zdawali sobie sprawę, że do sposobów wyrażania -  odmienne
go w poszczególnych epokach -  rozumienia świata, można się zbliżyć różnymi 
m etodam i, a zwłaszcza poprzez analizę języka. Usiłowali także korygować 
najbardziej spek taku larne  błędy i zachowywać rzetelność sądów i w nios
ków -  choć ten  aspekt zawsze pozostawał bardziej w sferze dążenia do ideału 
niż był efektem  faktycznie zrealizowanego obiektywizm u naukowego. D o
strzec można w takiej aktywności wszystkie te  cechy, które są a try b u tem  hi
storii w nowoczesnjnm ujęciu, a więc analizę źródłową antykw arysty ze sty
lem narracji cycerońskiej, w połączeniu z dociekliwością oświeceniowego 
filozofa Nasuwa się wniosek, że rozwój nauki historycznej na przestrzeni kilku 
wieków nie rozwijał się harmonijnie -  liniowo, ale stale zmierzał ku postępowi. 
Pomimo ogólnej wykładniczej tendencji owego postępu, wiele dokonań na 
polu historiografii historycznej b>^o wynikiem rozwoju asynchronicznego a nie 
tylko liniowego dziedziny.

Już we wczesnych stadiach rozwoju nauki historycznej wielu uczonych 
w niektórych dziełach osiągało poziom historiografii krytycznej, ale nie była 
to tendencja ogólna i powszechna, jak  w X IX  w. Brakowało także wówczas 
dwóch ważnych jej aspektów: profesjonalizacji zawodu oraz nierozerwalnie 
z nią złączonej ins^ucjonalizacji nauki -  to nadejdzie dopiero w X IX  w.

Jeden  fakt jest bezsporny—wszelka akt}Avność, w jakim kolwiek zakresie 
pracy „uczonych mężów”, wymagała opisywania i klasj^ikowania zebranych 
„dóbr”. A wymóg stałego doskonalenia identyfikacji poprzez opis i łatwego 
dotarcia do źródła poprzez klasyfikacje le ^ y  u podstaw  bujnego rozwoju bi
bliografii i form quasi-bibliograficznych. M ówią o tym  zgodnie autorzy opra
cowań poświęconych historii bibliografii: L .N . Malcles'*, T h. Besterm an^, 
K. R. Simon^, R. B lum ’, L. H. Linder®.

XVIII w. przyniósł zaostrzenie się intelektualnej konfrontacji przedstawi
cieli nauk ścisłych i klasycznych, co niestety zaowocowało rozłam em  pom ię
dzy tymi opcjami światopoglądowymi. Stan ten  utrzym uje się po dziś dzień -  
w świetnym eseju zagadnienie to przedstawia Isaiah Berlin®- a najbardziej 
ucierpiała na tym  nauka historii. Jednocześnie przyczyniło się to do postawie
nia wobec niej wielu fundamentalnych pytań dotyczących pojmowania źródła 
historycznego oraz m etod jego badania. Zapoczątkowali te  rozważania n ie
mieccy uczeni z k a ted r uniw ersyteckich tej m iary, co J. Ch. G a tte re r (pod 
jego wpływem pozostał Joachim  Lelewel) czy C. G. Schonemann^°.

Rozwój historiografii europejskiej b ie^  dwoma różnymi nurtam i metodo
logicznymi, choć w dużej mierze opierał się na tej samej k r j^ c z n e j podstawie 
źródłowej -  jeden  stanowiła historiografia oparta  na koncepcjach Leopolda

■' L. N. Malcles: Bibliography. M etuchen, NJ 1973, ib. Coiirs de bibliographie. Geneva, Droz 
1954.

 ̂T h. Besterm an: The Beginnings o f systematic Bibliography. Oxford 1985. ib. L es debuts de la 
bibliographie tnethodique. 3'''' ed. Paris, La Palme 1950.

K. R. Simon: Istotia  inostrannoj bibliografii. Moskva 1963.
’’ R. Blum: Bibliographia. A n  inqu ity  into its definition and  D esignations. Dawson 1980.
" L. H. L inder: The Rise o f cu tren t complete national bibliography. New York 1959»

I. Berlin: R ozw ód pom iędzy naukam i przyrodniczym i i hum anistycznym i. W: P od prąd. Eseje  
z  historii idei. Red. H. Hardy. Poznań s. 158-194.

10 Wykaz najważniejszych dziel G atterera  u Finkla (num er 22 848) obejm uje sześć pozycji, 
C. T . G. Schónem an jest wykazany jako „bibliograf” literatury z zakresu dyplomatyki s. 55-260 
w dziele: Versuch eines vollstdndigen System s d. D iplom atic  z 1818 r. T en  klasyk je s t wymieniony 
jako dodatek do hasła M abillon (num er 173).



von R anke (со ro2w iniem y później), drugi -  związana z pozytywistycznymi 
koncepcjami zapożyczonymi z dyscyplin przyrodniczych.

T en  drugi punkt widzenia można skrótowo przedstawiać słowami Dawi
da H um ea (1711-1776): „Ludzie są tak  dalece, bez względu na czas i miejsce, 
tacy sami, że historia nie powie nam  w tej m aterii nic nowego ani niezwykłe
go. Główny jej pożytek polega wyłącznie na tym , że wykrywa ona stałe i po
wszechne pierwiastki natury  ludzkiej

W  epoce oświecenia pojawiła się też teza o ponadhistoryczn3mi i uniwersal
nym  charakterze natury  ludzkiej. N a pojmowanie historii wpłynęła tu  logika 
i doktiyna nauk przyrodniczych zakładająca, iż świat zasadniczo jest statyczny 
i podlega możliwym do poznania regułom, a jeżeli tych reguł nie odkryto, to 
tylko na skutek nienależytego starania. H um e żywU przekonanie, że studiowa
nie dziejów m o^oby na tej samej zasadzie doprowadzić do odsłonięcia owych 
rudym entarnych pierwiastków, z których składa się natura ludzka.

Również filozofującjmi historykom nie wystarczało już zwykłe gromadze
nie danych o faktach i wydarzeniach politycznych. Świat -  zarówno ówcze
sny, jak  i ten  z przeszłości — okazywał się przede wszystkim złożony i niejedno
rodny  pod każdym  w zględem . Z decydow ana w iększość uczonych była 
zgodna, że zarówno analiza, jak  i narracja, zarówno badania  źródłowe, jak  
i sprecyzowany, ale obiektywny pogląd na dzieje są  nieodzowne, aby prze
szłość m o ^ a  stać się zrozumiała.

W  X IX  w. nasiliły się badania nad edytorstwem źródeł, zwłaszcza średnio
wiecznych, ustalano nowe m etody ich naukowej k r} ^ k i, ich porządkowania 
i wartościowania. P unktem  wyjścia dla twórców informatorów było uznanie 
istnienia źródła za „fakt historyczny” i częściowe odejście od dotychczasowych 
m etod filologicznych. U stalano k ry teria  weryfikacji autentyczności źródeł, 
a w następnej kolejności — ich wiarygodności. Problem  jest złożony i dopiero 
w procesie badan ia  historycznego możliwe jes t form ułow anie końcowych 
wniosków o powyższych właściwościach m ateriału źródłowego. W ymagało to 
od autorów nowej generacji informatorów, zarówno długofalowego wysiłku or
ganizacyjnego, jak  i zdobycia środków na zastosowanie w praktyce obiektyw
nych zasad krjrtyki źródłoznawczej. Bibliografia, pomimo iż stała w jednym  
rzędzie z takim i naukam i pomocniczymi historii, jak  dyplomatyka, paleogra- 
fia czy genealogia, ustępow ała im w postępie rozwoju. Pom im o to nikt nie 
podważał statusu i znaczenia tej dyscypliny pojmowanej powszechnie przez 
historyków, jako jed n ą  z ważnych dyscyplin nauk pomocniczych zwłaszcza 
historii. Jeżeli przyjm iem y klasyczny lachmanowski podział pracy nad tek 
stem na recensic i em endatio  to bibliografia źródeł m o ^a  dostarczyć bezcen
nych wskazówek, co do ilości i lokacji zachowanych tekstów w celu ich później
szego kolacjonowania i w ten  sposób przyczynić się do ewentualnego sukcesu 
fazy drugiej emendatio^^. Bez fazy pierwszej niemożliwa byłaby do prawidło
wego zrealizowania faza druga, więc obiektywnego i odtwórczego wykorzysta
nia historii tekstu  (źródła). S tąd  też klasyfikowano m etodę bibliograficzną 
w obszarze za in te resow an ia  n au k  pom ocniczych historii. J a k  ustaliła  
L. N. Malcles^^, krajem , który w X IX  w. zdystansował pozostałe w zakresie

" D. Wwme: B adania  dotyczące rozum u ludzkiego. Przel. J. Lukasiewicz i K. Twardowski. War
szawa 1977, s. 101.

T w órcą tej m etody byt wybitny filolog klasyczny i germ anista Karl L achm ann (1793-1851).
L. N. Malcles: Bibliography. M etuchen 1973, s. 83-84. Podobnie jak Malcles, sytuację przed

stawia inny wybitny bibliograf G eorg Schneider w poglądowym artykule przedstawiającym „kamie
nie m ilowe” w rozwoju bibliografii: G. Schneider: The developm ent o f  B ibliography. \V :E sseys on 
Bibliography. C om piled and edided by Vitto J. Brenni. M etuchen, N .J. 1975, s. 26-47.



wszystkich istniejących form bibliografii były Niemcy. O ile zloty okres biblio
filstwa, nazw any przez n ią  The period  o f  L itera ture  a n d  T h e  B ibliophile, 
był dom eną F rancji, to w dłuższej perspektywie czasowej konsekwencją i pla
nowością w kom plem entarnym  budowaniu warsztatu informacyjnego, Niem 
cy zdystansowały inne kraje i zdecydowanie wysunęły się na p lan pierwszy, 
one też wytyczyły nowe trendy i kierunki badań^''.

Z inicjatywy polityka pruskiego barona Heinricha Friedricha K arla vom 
und zum Stein zawiązało się Gesellschaft flir altere deutsche Geschichtskunde 
(Archiv 1 za la ta l819 /1820  aż do Archiv 12 za lata 1858/1874), które za cel 
postawiło sobie między innymi krytyczne wydawanie źródeł do historii N ie
miec od roku 500 do 1500^^. W  1826 r. ukazał się pierwszy tom  M onum enta  
Germaniae Histońca, pod redakcją (w latach 1826-1874) Georga Heinricha 
Pertza (1795-1876). Praca edjrtorska nad wydawaniem poszczególnych serii 
M onum enta ... stała się studium -  podstawą do uzyskania stopnia akadem ic
kiego, a etos redakcyjnej pracy przygotowawczej, każdej form y informacji 
(także i bibliografii) w karierze historyka zyskały niebjAvale wysoki poziom. 
Wilhelm W attenbach (1819-1897), Heinrich Bresslau (1848-1926), Georg 
Waitz (1813-1886), Friedrich Wilhelm von Giesebrecht (1814-1889) to tylko 
niektórzy przedstaw iciele niemieckiej szkoły nowatorskiego prow adzenia 
analizy historycznej i podejścia do nauk pomocniczych historii. K rytyka ze
wnętrzna i wewnętrzna, krytyka tekstu i jego pochodzenia to jedne z ważnych 
zasad szkoły Waitza. M onum enta Germaniae H istońca — dziś dzieło klasycz
ne -  zainspirowało inne kraje do podejmowania podobnych przedsięwzięć^®.

W  1835 r. we F rancji, z in icjatyw y F ranęo is G uizota (1 7 8 7 -1874 ), 
w 1835 r. zaczęto w ydaw ać francuską odm ianę М оли/пел^а G erm aniae  
Histońca, pod nazwą Collection de documents inedits sur I’histoire de France. 
Publies par ordre du Roi e t paries soins du M inistre de Vinstruction publique. 
Ksiądz Jacques Paul M ignę (1800-1875) patronował innem u przedsięwzię
ciu -  serii Pa^ro/og:rae cursus com pletus, Patrologiae Latinae Cursus Com- 
pletus (221 wol.) oraz Patrologiae Graecae Cursus Completus (85 +  165 wol.), 
w których obok uczonych teologów uwzględniono również dzieła filozofów an- 
nalistów i poetów średniowiecznej Europy i Bizancjum^'^.

W  Anglii adm inistracja rządowa z niezwykłą troską i uw agą podchodziła 
do zbiorów rękopiśm iennych, urzędowych, a potem  i pr}^vatnych kolekcji. 
W  tym  celu od 1838 r., zorganizowane dla celów ewidencjonowania urzędo
wych dokum entów Public Record Office, rozpoczęło wydawanie od 1856 r. 
Calendars o f  S ta te  Papers, a od 1858 г. niezwykle cennego i?erum  B ńttan i-  
carum M ed iiA evi Scńptores. W 1869 r. powstała wyjątkowo ważna instj^u- 
cja -  T he Royal Com mission on H istorical M anuscrip ts, k tórej zadaniem  
było prowadzenie analogicznej działalności jak  Public Record Office, ale na 
polu kolekcji pr3Avatnych. Korespondencja, inwentarze, zbiory ikonograficzne

''' Kilka przeglądowych artykułów innego historyka bibliografii K. R. Sim ona, dotyczących roz
woju bibliografii historycznej we Francji i Anglii, zasługuje na uwagę choćby ze w zględu na fakto
grafię. Przykładowo: Yaźnejśe  bibliografipo istoriiРгшгсп, „Istorićeskij Ż u rn a l”, 1945, t. 5, s. 83- 
86; Yaźnejśe bibliografi po istorii A nglii, „Voprosy Isto rii” 1954, n r 7, s. 134-138.

Dokładne rozpisanie 12 czyści A rch iv  dostępne w In ternecie: h ttp ://w w w .erlangerhistori- 
kerseite .de/zfhm /arch iv .h tm l

“ H. Bresslau: N eues A rch iv  der G esellschaftfiir altere deutsche G eschichtskunde, Bd. 42.192, 
internetowy tryb dostępu: h ttp ;//w w w .m gh-biblio thek.de/v irtuell/m ghdok/bresslaul-2 .h tm  

‘’ W B /6 //o^ra/»F inkla , M ignę jest wykazany pod num erem  5807. Szerzej o Jacques-Paul M i
gnę w Internecie, tryb dostępu: http://w w w .new advent.org/cathen/10290a.htm

http://www.erlangerhistori-
http://www.mgh-bibliothek.de/virtuell/mghdok/bresslaul-2.htm
http://www.newadvent.org/cathen/10290a.htm


itd. stały się obiektam i wyszukiwanymi i systematycznie inwentaryzowany- 
m i‘®. Znacznie później Stany Zjednoczone zorganizowały swoje zasoby rękopi
śmienne, wzorując się na Anglii.

N a szczególną uwagę zasługują dwa uniwersalne dzieła bibliograficzne, 
zasięgiem terj^orialnjmi obejmujące całą Europę, niezależnie od narodowości 
i języka. Uniwersalność kulturowa średniowiecza pozwoliły historykom XIX- 
wiecznym na pew ną jednorodność w budowie bibliografii źródeł średniowiecz
nych i innych inform atorów  dotyczących tej epoki. Przykładem  m ogą być 
dokonania A ugusta P o tthasta  (1824-1898) i U lyssesa C hevaliera (1841- 
1923). Tendencja unifikacji uniwersalnego podejścia do badań historycznych 
sta le  się pogłębiała , n a  co dow odem  je s t działalność In s ty tu tu  H erd era  
w Niemczech^^.

R etrospektyw na praca A. Po tthasta  B ibliotheca historica m ed ii aevi: 
W egw eiser durch die G eschichtsw erke des europaischen M itelalters bis 
1500, autorstw a pracownika Biblioteki Reichstagu i współpracownika przy 
opracowywaniu dzielą M onum en ta  G erm aniae Historia, objęło zasięgiem 
chronologicznjmi okres od 375 do 1500 r. Bibliotheca  Potthasta przez profe
sjonalistów uznana została za jeden z najbardziej udanych informatorów do
tyczących historii powszechnej. W ybitny polski historyk Aleksander Gieysz
to r (1916 -1999 ) ta k  o niej pisał: „Pom im o w ielu n iedostatków , tak  
wrodzonych jak  i nabytych, przekonało o pożytku ogólnej bibliografii źródeł do 
historii powszechnej krajowe i regionalne przewodniki źródłoznawcze zastąpiły 
częściowo P o tthasta , ale nie potrafiły podważyć jej znaczenia i przydatno
ś c i  ”2°.

Część pierw sza B ib lio theca . .. podaje opis różnych w ydań źródłowych 
w porządku geograficznym krajów. Część druga jest powtórzeniem  danych 
części pierwszej w alfabetycznym porządku autorów lub t3rtułów, z adnotacja
mi dotyczącjoni miejsca wydania źródła. Zamieszczana jest też w m iarę moż
ności bibliografia przedm iotow a dotycząca danego źródła. W  latach 1895- 
1896 Potthast wydaje drugą, uzupełnioną edycję SiWio^/ieca Historica M edii 
Aevii. W arto w tym  momencie zaznaczyć, iż pierwszy tom Bibliografii. .. Fin- 
kla był dobrze znany Potthastow i, czemu dał bardzo pozj^jrwny wyraz we 
wstępie do drugiego wydania swego dzieła^4 W  1962 r. postanowiono jeszcze 
raz wydać bibliografię Potthasta, ale pracę nad nią trw ają po dziś dzień, pro
wadzone przez Istituto Storico Italiano per ił M edio Evo, a w 2002 r. ukazał 
się jej tom  10 (liteiy: R  do S

D ruga z w ym ienionych p rac , au torstw a U lyssesa C hevaliera  (1841- 
1923), Repertoire des sources historiques du M oyen Age: topo-bibliographie 
and bio-bibliographie -  m a jeszcze obszerniejszy zakres chronologii przedmio-

J. L. Hodson: The adm inistration o f archives. Oxford 1972.
A dres in ternetow ego dostępu: http://w w w .herder-institu t.de/index.php?lang=pl& au- 

swahl = aktuell. Udział polskiej bieżącej bibliografii historycznej w profilu informacyjnym Instytutu 
przekracza już ponad 70% rocznej zawartości ukazującej się w Polsce bibliografii wydawanej w tra
dycyjnej postaci książkowej.

A. Gieysztor: Prace nad  reedycją bibliografii źródeł średniowiecznych (Bibliotheca historica 
m edii aevii Potthasta), „Studia Źródłoznaw cze”, 1957. T . 1, s. 324-326 (obszerne omówienie gene
zy „Nowego P o tth a s ta”); 1959. T . 4, s. l lb -1 1 1  (przez A. G ieysztora); 1960. T . 5, s. 203 (przez 
A. G ieysztora); 1964. T . 9, s. 231. (O polskim  uczestnictw ie w nowej edycji Potthasta przez 
A. G ieysztora i B. Kiirbisówną).

Inform acja je s t dostępna na stronie trzydziestej w drugim  wydaniu bibliografii Potthasta.
Inform acje o wydaniu „Nowego P o tthasta” dostępne są w In ternecie, tryb dostępu: http:// 

w w w .institu ticu ltu raIi.it/generaN ew s.jsp?id=  127&I =  it

http://www.herder-institut.de/index.php?lang=pl&au-
http://www.instituticulturaIi.it/generaNews.jsp?id=


towej niż praca P o tthasta  i obejm uje okres od I w. do X V  w. n .e. Pierw sza 
cz^śćR epertoire..., zatytułowanaJ3io-bib/iogra^a (1875-1886), prezentuje 
m ateriały  o życiu i działalności realnych i legendarnych postaci historycz
nych, przede wszystkim związanych z Kościołem, uszeregowane w porządku 
alfabetu francuskiego. Zamieszczona w nim literatura przedmiotowa o posta
ciach, często mniej znanych i popularnych zwiększa ważność tej publikacji. 
Druga część Topo-bibliographie (1894-1903), podobnie jak  praca Potthasta, 
podaje m ateriał z części pierwszej, ale uszeregowany według miejscowości 
lub haseł przedm iotowych. Z bogactwa wym ienionych m ateriałów  należy 
korzystać ostrożnie, jako że Chevalier nie zawsze zachowuje pełny krytycyzm 
wobec zebranych materiałów^^.

Już nawet krótkie i pobieżne porównanie tych dwóch informatorów wyka
zuje wyższy poziom  i stop ień  precyzji pozycji n iem ieck iej. E to s historii 
w X IX  w. w Niem czech urosły do rangi priorytetu, o zabarw ieniu politycz
nym -  historii tworzonej dla potrzeb państwa. N a gruncie historii narodowej 
zaowocowało to dokonaniami zarówno Wilhelma W attenbacha (1819-1897)- 
D eutsch lands G esch ich tsquellen  im  M itte la lter  b is zu r  M itte  d es  X I I I  
Ja h rh u n d er ts , wyd. 1858 r. -  ja k  i O tto k ara  L oren tza  (1 8 3 2 -1 9 0 4 ) -  
D eu tsch la n d s  G e sc h ic h tsq u e llen  im  M itte la lte r  se i t  d e r  M itte  d es  
13. Ja h rh u n d er ts , 2 B andę, 1886/87 , reedycja 1999^“’. B yły  to rzetelne 
i solidne, o godnych naśladowania metodach i przyjętych do opracowania kry
teriach, informatory źródeł średniowiecznych do historii Niemiec^^.

Inaczej sytuacja przedstaw iała się na polu popularyzacji w iedzy histo
rycznej, gdzie czynnik polityczny usiłował zdominować opracowywanie fakto
grafii historycznej, nie wspominając już o aspekcie pedagogicznym zagadnie
nia. Pisze o tym  obszernie i poglądowo Ludwik F inkel w rozpraw ie o tzw. 
metodzie regressywnej^®.

Jednym  z celów, jak i postaw iono w N iem czech p rzed  środow iskiem  
historycznym, było profesjonalne wdrożenie młodych, wartościowych kadr 
histotycznych w tajniki warsztatowe historii krytycznej. Brakowało na uczel
niach przystępnej bibliografii zawierającej wybór najistotniejszych pozycji dla 
studentów i początkujących naukowców. W ym óg rzetelności warsztatowej 
lansowany przez Rankego i jego następców obejmował w równej m ierze wy-

O bszerniej o tej postaci w In ternecie  tryb dostępu: Chevalier Ulysse (1841-1923): h ttp :// 
encyclopedia.jrank.org/C H A _C H R /C H EV A LIER _U LY SSE_1841_.htm l

O bszerniejsze inform acje o Q uellenkunden, Q uellenverzeichnisse und -  reperto rien  L i
te ra tu r -  und T extgesch ich te  w N iem czech: In ternet, tryb dostępu: h ttp ://w w w .histsem .uni- 
bonn .de/p rosem inar/lsm a2 2 .h tm

Besterm an notuje osiem  wydań dzieła W attenbacha i cztery L orentza, co potw ierdza regułę 
o zrozum ieniu istoty i roli inform atora i konieczności jego stałego uzupełn ian ia  i uaktualniania 
w społecznościach naukowych o wysokiej kulturze informacyjnej. Dla ułatw ienia, wszelkie odwo
łania do dwóch znakom itych bibliografii bibliografii T h . B esterm ana i starszej, ale wybitnej 
J. P tzhołdta (kom pletnie przedstaw ionych w końcowym wykazie wykorzystanego piśm iennictw a) 
będziemy sygnalizować umownie kursywą: Besterm an, Petzholdt.

“  L. Finkel: O tak zzvanej m etodzie regresyivnej w  nauczanui historii, „M uzeum ”, 1894, R. 10, 
s. 1-11; 71-82. T ekst dostępny również w in ternecie: h ttp://w w w .pbi.edu.pl/site.php?s =  N jBjN- 
zhlNGEwOTY4&tyt =  &aut = finkel&x=0&y = 0. Problem  nauczania historii w państw ie n iem iec
kim z punktu  w idzenia; polityki, nauki, pedagogiki w interesującym  okresie przedstaw ił Joachim  
Rohlfes, Niem iecka dydaktyka  historii w X lX w ieku : O czekiwania państwowo-polityczne, perspek
tywa naiikowo-histotyczna i zvym aganiapedagogiczne. W: W ielokulturowe srodozvisko history>czne 
Lwozva. T . 1. Pod redakcją Jerzego M aternickiego. Rzeszów 2004, s. 126-149. K onkluzja wskazuje 
na zdecydowany prym at czynnika państwowo-politycznego w obrazie nauczania h istorii tego okre
su, co zgodne je s t z obszernym i wywodami Finkła, przedstawionym i ponad sto łat w cześniej.

http://www.histsem.uni-
http://www.pbi.edu.pl/site.php?s


dawnictwa źródłowe, jak  i zaplecze pomocnicze nauki: informatory. Zadania 
tego podjęli Friedrich Christoph Dahlm an (1785-1860), ojciec nacjonalizmu 
niemieckiego, i Georg W aitz (1813-1886), przedstawiciele tzw. szkoły pruskiej 
historyków niemieckich. Z inicjatjnvy F. Dahlm ana w 1830 r. została wydana 
m ała, licząca 69 stron książeczka, zatytułowana: Q uellenkunde der deut- 
schen G eschichte: B ibliographie der Quellen u nd  der L itera tur zur deut- 
schen Geschichte. Zawartość bibliografii oddaje podtytuł, nazwa ^ów na może 
wprowadzać w  błąd. Zaletą dzieła b ^ o  przeznaczenie go dla szerokiego kręgu 
odbiorców, zwłaszcza studentów i początkujących historyków. D rugą -  facho
wa selekcja uwz^ędnionego w nim materiału. W  1869 r. ukazuje się trzecie wy
danie Q uellenkunde, gruntownie przerobione przez Georga Waitza^’. Autor 
powiększył znacznie zasób materiału, zmodyfikował układ i zmienił charakter 
selekcji. Twórcy bibliografii, operując niezwykle skromnymi środkami i podda
jąc tak  pojem ną bazę źródłową historii rygorom rozumowej selekcji, osiągnęli 
pełny sukces. Ująć historię Niemiec, oszczędnie, ale w pełnym zakresie, i jesz
cze uczynić z niej narzędzie informacji bibliograficznej wysokiej klasy, to było 
wybitne osiągnięcie metodyczne i wzór do naśladowania^®. Olbrzymia popu
larność dzieła skutkowała też jego licznymi wznowieniami i udanymi próbami 
adaptowania m etody i sposobu jej prezentacji w innych krajach^®.

N a gruncie francuskim  sytuacja, po okresie „wielkiego zam ieszania”, ja 
kie wprowadził okres bibliofilski, bibliografia jeszcze nie skorygowała wszyst
kich deformacji, do jakich doprowadziła błędna jej interpretacja narzucona 
przez ideologów Wielkiej Rewolucji Francuskiej^®. Głównym ośrodkiem ar
chiwalnej myśli historycznej i dość niespodziewanie, bibliograficznej, stała się 
Ecole des C hartes, założona w 1821 r. przy Sorbonie w Paryżu^4 Charles 
M ortet (1852-1927), sukcesor Anatole de Montaiglon, przewodniczący rady 
Równej, już w 1868 r. o^asza instrukcję programową dla Ecole des Chartes -  
„cours de bibliographie et de classement des bibliotheques et des archives”^̂ , 
zm ieniając dotychczas obowiązującą -  „classem ent des archives e t des bi-

Anonimowe notki w czasopiśm ie „C zas”, 1886, R. 39, nr 120, s. 3 i „Prawda” 1886, R. 6, nr 23, 
s. 275 podają zwięzłe dane zarówno o Jerzym W aitzu, jak i o Leopoldzie Rankem. Anonimowy autor 
notki niezwykle pochlebnie, wyraża się o W aitzu jako o pierwszym niem ieckim  historyku obiektyw
nie opisującym istotę I rozbioru Polski i destrukcyjną rolę państwa pruskiego w haniebnym  proce
derze likwidowania państw a polskiego.

^B e s te n n a n  w rozw inięciu hasła „G erm an H istory” wymienia kilku poprzedników Dahlmana 
i Waitza. Pierwszą próbę bibliografii historycznej łączy on z postacią Caspara Sagittariusa 
tativncida depm ecibusscńptoribushistoriaegennaicae. Jena 1675 (około 200 pozycji). Dokładniej
szych danych udzielaPefó/го/сЛ, s. 815. Polska próba pierwszej bibliografii historycznej to dokonania 
H oppiusa i Brauna o których niżej.

O bszerniej o D ahlm anie -  W aitzu patrz inform acje G. Labudy, jakie podaje przy okazji re
cenzji kolejnego już  wydania tej bibliografii, „Studia Zródłoznaw cze”, 1968, T . 13, s. 171-174.

Zasygnalizowany problem  jest niezwykle doniosły, ale rzadko poruszany w naszym piśm ien
nictwie. „A norm alne” w arunki rozwoju bibliofilstwa we Francji przed, a zwłaszcza po Rewolucji, 
zaowocowały rozwojem „teorii bibliografii”, która wypaczyła płynny i naturalny rozwój tej dyscypli
ny, jaki dokonywał się przez stulecia. Wymownym tego przyłiładem jes t przytoczony powyżej pro
gram  nauki bibliografii w Ecole des C hartres. Skutki nieprofesjonalnego i autokratywnego podej
ścia do bibliografii narzuconej przez ludzi z Rewolucją związanych, a dotyczyło to też bibliologii 
i nauk pom ocniczych historii, łjyły odczuwalne w późniejszym rozwoju tych dyscyplin przez następ
ne dekady.

O wyjątkowo wysokim poziom ie naukowym i kwalifikacjach jakie p rzed  adeptam i Ecole sta
wiano patrz M. Niemierkiewicz: w sprawie książnictiva u nas i książnice ive Francji. „Książ
ka”. 1905, R. 5 s. 426-427.

Szerzej o tej niezwykłej sytuacji i postaci samego Ch. M ortet’a w Internecie, tryb dostępu; http: 
//biblio-fr.info.unicaen.fr/bnuni/jelec/Solaris/d06/6fayet.html. Obszernie program  Ecole de Chartes 
w ujęciu M ortet’a patrz Ch. Mortet: L e cours de Bibliographie et de service des bibliotheques a l ’Ecole des 
C hanes le 8 decembre 1897. „ Bibliotheque de ł’ Ecole des C hartes” 1920, R. 81, s. 76-96.



bliotheques publiques”. W edług nowej instrukcji, edukacja bibliografii miała 
dotyczyć trzecłi bloków zagadnień:

1. Analiza podstawowych instrum entów  informacyjnych i badań, które 
będą  albo służyć historycznym  studiom  albo opisom  i klasyfikacji książek 
w bibliotekach publicznych.

2. Studiowanie najistotniejszych i charakterystycznych cech książek od 
starożytności do X X  w.

3. Om awianie technicznych aspektów  funkcjonowania biblioteki w ich 
aspekcie historycznym, jak  też edytowanie katalogów różnych typów doku
mentów od książki rękopiśmiennej do książki drukowanej.

Bibliografia m iała być w zamyśle autorów projektu drogowskazem, klu
czem otwierającjmi wszystkie zamknięte drzwi wiedzy. W  ówczesnym ujęciu 
była to niezmiernie rozbudowana i mało spójna dyscyplina, która oprócz za
sobu wiadomości o szeroko pojętych spisach obejm ow ała również historię 
książki, księgarstwa, jak  i bibliotek. N a zm ianę takiego stanu rzeczy trzeba 
było czekać aż do wystąpienia Charlesa-Victora Longlois (1863-1929)^^. Jest 
to problem złożony i zasługujący na analizę, i to zarówno z punk tu  widzenia 
historii i teorii nauki o książce i bibliografii, jak  i paru  innych dyscyplin o cha
rakterze historycznym.

Historycy obszaru francuskojęzycznego, idąc śladem osiągnięć historyków 
niemieckich, podjęli dość późno, bo w drugiej połowie X IX  w., działania na 
polu tworzenia nowoczesnych informatorów. Dwie postaci zasługują na szcze
gólną uwagę: Gabriel M onod (1844-1912) w Francji i H enri P irenne (1862- 
1935) w Belgii.

Siedząc losy powstania Bibliographie de I ’h istone  de France. Catalogue 
methodique e t chronologique des sources e t des ottvrages, relatifs a I’historie 
de France depuis les originesju s q u ’en 1798, Paris 1888, M onoda, możemy 
dostrzec pewne podobieństwa z inicjatjw ą Ludwika Finkla. Francuski uczo
ny podczas swoich naukowych peregrynacji w Niemczech i pobycie na uni
w ersytetach niem ieckich zafascynowany był poziom em  i jakością  sem ina
riów historycznych, także sposobem prowadzenia ćwiczeń, wykładów oraz 
organizacji pracy i w arsztatu naukowego. Bezpośredni kon tak t z Georgem  
W aitzem -w spółtw órcąОие//елАш?с/е, później następcą (od 1874 r.) Georga 
Pertza w kierowaniu edycjami M onum enta Germaniae Historica — zaowoco
wał własną inicjat3Avą M onoda. W  1888 r. ukazuje się jego S y s tem a ty czn y  
i chronologiczny katalog źródeł i prac odnoszących się do historii Francji odjej 
początków  do 1789 r. W  przeciwieństwie do sukcesu Dahlm anna, bibliogra
fia M onoda nie doczekała się pochlebnych recenzji. Chwalono i podnoszono 
sam fakt jej istnienia, ale krytykowano realizację, a przede wszystkim przy
jęte zasady selekcji i zakres chronologiczny. Nieuwzględnienie źródeł do W iel
kiej Rewolucji Francuskiej, wobec ogromnego wzrostu zainteresow ania tą  
tem atyką we Francji w okresie ukazania się bibliografii, było jed n ą  z poważ
niejszych przyczyn „niedobrej p rasy” dzieła. Finkel kilkakrotnie powołjrwał 
się w swojej Bibliografii... na dzieło M onoda

Cieplejszego przyjęcia doczekała się praca H enri P irenna (1862-1935) 
Bibliographie de Ih istońe de Belgique. Catalogue m ethodique e t chronologi
que des sources e t  des ouvrages principaux relatifs a Vhistoire de tous les

”  L. N. Malcles: Bibliography..., s. 7-8. R. 'Q\um: Bibliographia... s. 140-146.
^  L. Finkel: Bibliografia..., s. XXVI, a w indeksie na stronie 2099 widnieje sześć odsyłaczy cyfro

wych do dzieł Gabriela M onoda. Dokładniej o bibliografii M onoda w pozycji 22 756.



P ays-B as ju s q u ’en 1598  e t  a I ’histoire de B elgique ju sq u 'en  1830, w yda
na w 1893 г., a poprawiona i uzupełniona do 1931 r. przez H. Obreena^^. P ra
ca nad  bibliografią, pojm ow aną przez niego jako „klam ra spinająca cało
kształt historiografii z całym  jej dobrodziejstwem naukowego inw entarza”, 
była praktyczną realizacją zasady uznanej przez niego za obowiązujący para
dygm at każdego histotyka -  integralności historii: „jednej historii” bez wzglę
du na podjęty przedmiot badania i zastosowane metody. Bardziej udane zasa
dy selekcji, chronologia przedmiotowa doprowadzona do czasów Pirenna bj^y 
przyczyną udanej recepcji bibliografii zarówno w Belgii jak i Francji. Zarówno 
student, początkujący naukowiec, jak  i zaawansowany amator, w przystępnej 
formie, m ó ^  znaleźć interesujące go informacje^^.

Polskie dokonania na polu bibliografii historycznej

Skomplikowana sytuacja nieistniejącego państwa, ale istniejącego społe
czeństwa i kultury polskiej były powodami trochę innego modelu rozwojowego 
nauki historii n a  te ren ie  byłej Pierwszej Rzeczypospolitej. Pow szechnie 
w naszjmi piśmiennictwie bibliologicznym za pierwsze bibliografie historyczne 
uznaje się dokonania Joachima Hoppiusa D e scriptoribus histońae Poloniae 
schediasm a litterarium, Gdańsk 1707 r.^’ i Dawida B rauna D escriptorum  
Poloniae e t Prussiae ( . . .)  typis im pressorum  ac m anuscriptorum  ( ...)  vir- 
tutibus ac vitiis ( .. .)  iudicium. Prussie histońcum  Kolonia (Elbląg?) 1723 r.̂ ®. 
W alenty Schlieff przygotowywał nową uzupełniona i poprawioną edycję dzieła 
Hoppego, ale ostateczną edycję dzieła poprzedziła, niestety, jego śmierć^®. 
W ydaje się jednak, iż bibliografie te, choć bez wątpienia dotyczą też i polskiego 
piśmiennictwa historycznego i prawnego, są bardziej związane z regionalnym, 
herm etycznym  środowiskiem pruskim. Z tego powodu, wykładnikiem aktyw
ności wielokulturowego środowiska pruskiego dla którego zagadnienie polskości 
posiadło zupełnie odm ienną „poetykę”, narodowościową. Jak  słusznie zauwa- 
żjd Jerzy Starnawski, jest to także zagadnienie bibliografii regionalnej, które jest 
wynikiem długotrwałego procesu kształtowania się kulturowej (i nie tylko) od
rębności pewnego terytorium. Zagadnienia „styku” bibliografii dziedzin i zagad
nień, regionów i ważnych osobistości Pomorza w jego konglomeracie języko
wym  i kulturowym  jest frapujące i wymaga dalszych badań'^®.

In n ą  w ażną postacią z kręgu naukowego Pom orza była niedostatecznie 
jeszcze w piśm iennictw ie polskim rozpoznana postać Gotfryda Lengnicha

O bszern ie  o H. P irenn  jako historyku -  M arceli H andelsm an; H enryk  P irenn ja k o  history^k 
dziejów  po ivszechnych . „Kwartalnik H istoryczny”. 1935, R. 49 s. 574-586.

W  B ibliografii... Finkla, P irenne je s t wymieniany trzykrotnie: poz. 22753; 22795 i 30269.
O bszerniej o S. H oppiusie A. Siemiginowska: S a m u e l Joachim  H oppius (1684-1754), d u 

chowny, bibliograf. W: W ybitn i P om orzanieX P 7II iv. S zk ice  biograficzne. Wroclaw 1983, s. 86-89. 
Uwzględnić należy też kom petentny artykuł M ocarskiego: D a w id  B raun (1664-1737) W: Polski 
Słow nik B iograficzny. (Kraków) 1936 T . 2, s. 418-419.

Poprawna nazwa zam ieszczona u Petzholdta  brzmi; D e Scriptonan Poloniae et Pm ssiae Histo- 
riconim, Politicorum etlc to n im  typis impressorum ac Manuscriptorum in Bibliotheca Braiiniana col- 
lectorum virtutibus et vitiis Catalogus et jud icium . Post evolutionem exactam sine odio aut studio lima- 
tissimum. Coloniae [ie. Elbląg: post 15 VI] 1723\ G dańsk 1737. Dzieło to jest wysoko ocenione przez 
P etzholdta , por. s. 860-861.

J. Starnawski: N ie zrealizow ana bibliografia polska Hoppiusa-Schlieffa. „Roczniki Bibliotecz
n e ”, 1983, R. 27, s. 75-116.

A. Żbikowska-M igoń: G dańscy bibliografowie doby Oświecenia. „L ibri G edanenses” 1995- 
1996. T . 13-14, s. 33-49.



(1689-1774)'**. T en  znakomity prawnik i historyk świetnie znający język pol
ski i dzieje K^eczypospolitej, był tw órcą pierwszego czasopisma kiytycznego 
z dziedziny praw a i historii „Polnische B ib lio thek”. Ja k  słusznie dowodzi 
S. Salmanowicz, była to pierwsza konkretna próba na gruncie polskim kry
tycznej analizy i oceny źródeł historycznych. Od 1720 r. należał Lengnich do 
założycieli pierwszego w G dańsku towarzystwa naukowego -  Societas Litte-
rana'*^.

W 1732 r. Józef Andrzej Załuski (1702-1774) w słynnej odezwie Program- 
m a literarium ad  bibliophilos... zamieścił ponad sto łacińskich i polskich rę
kopisów dotyczących historii Polski. Znaleźć też tam  można ponad 330 tj^u- 
łów ksiąg różnojęzycznych dotyczących spraw  polskich. In n ą  cen n ą  
inicjatywą jaką  Załuski propagował w swoim manifeście bj^ apel o gromadze
nie monet i medali przy czym było to bardziej posłaniem an ty l^ary sty , biblio
fila niż num izm atyka historyka jak  to miało miejsce w aktywności Joachim a 
Lelewela. Obok inicjatyw historyków pruskich aktj^Yność Załuskiego należy 
do jednej z najwcześniej prób ułożenia bibliografii dotyczącej polskiej historii 
i to o charakterze przedmiotowo-podmiotowym'*^.

W  1814 r. nakładem  drukarni Zawadzkich w W arszawie i Wilnie ukazała 
się pionierska praca Feliksa Bentkowskiego (1871-1852) H istoiya Literatury  
polskiej wystaw iona w  spisie dzie ł drukiem  ogłoszonych  w dwóch tomach. 
Istnieje już obfita literatura poświęcona tej pionierskiej pracy, a bibliotekarze 
i bibliografowie zgodnie uznają to dzieło za pierwszą z wielu znaczących biblio
grafii literackich poprzedzających i będących punktem  odniesienia dla Biblio
grafii Polskiej Estreichera. Nas interesuje zwłaszcza tom  drugi, a konkretnie 
część czw arta-N aukihistoryczne"^. Bentkowski na ponad 150 stronach po
daje piśmiennictwo poświęcone polskiej historii. Dział historyczny jest podzie
lony na trzy części:

I. Nauki do historii pomocne (gdzie uwzględnia między innymi: jeografię, 
chronologię, heraldykę, ienealogię, numizmatykę).

II. H istorya polska (kroniki, zbiory histoiyków polskich i kom pendya).
III. Historia powszechna i żywoty znam ienitych mężów.
Dzieło Bentkowskiego, zaplanowane w swym zamyśle jako historia litera

tury, a zrealizowane jako krytyczna bibliografia piśmiennictwa, zaliczane jest 
do poprzedników bibliografii narodowej, ale część poświęcona dyscyplinie 
historii -  stosunkowo bogata prezentowana, omówiona i usystem atyzowana, 
zasługuje na odrębną uwagę"*®. Jednocześnie dzieło Bentkowskiego stało się 
zaczynem i początkiem zorganizowanych prac zarówno nad bibliografia naro
dową jak bibliografiami dziedzinowymi. Traktując bibliografię Bentkowskiego

w  piśm iennictw ie zagranicznym  występuje jako: G ottfried  L engnich.
S. Salmanowicz: Lengnich G otfryd (1689-1774), W: P olski Slozvnik B iograficzny. Wrocław 

1972, T . 17, s. 46-49.
J. A. Załuski: Programma Litterm ium  ad  Bibliophilos. Warszawa 1972. Pierwsze wydanie dzie

ła w języku polskim, ukazało się w 1732 r. w W arszawie. O bszerniej o łiistorii wydań i zakresie od
działywania tego cennego m anifestu w pracy Jana Kozłowskiego: S zk ice  o dziejach B iblio teki Z a łu 
skich. Wrocław 1986, s. 16-20.

F. Bentkowski: Historyka literatury polskiej w ystaw iona w  spisie d z ie l drukiem  ogłoszonych  
p rze z  Felixa  Bentkowskiego. W arszawa, Wilno 1814, s.XII.

Świeżej daty artykuł o Bentkowskim, patrz T . Szperna: Historia „ L itera turypo lskiej”Feliksa  
Bentkowskiego w oczach zuspółczesnych i potomnych, je j  recepcja, w pływ  i zn a czen ie . „Acta UL, 
Folia L ib ro ru m ”, 2001, z. 10, s. 3-38; Lapidarny i kom petentny rys biograficzny Bentkowskiego 
podaje też: S. P. Koczorow/sky. B en tkow ski F eliks J a n  (1781-1852). W: PSB. (Kraków) 1935. T . 1, 
s. 440-442.



jako punk t v/yjścia wielu antykw arystów  -  bibliologów rozpoczęło planow ą 
działalność nad  zb ieran iem  i porządkow aniem  m ateriałów  archiw alnych 
i bibliograficznych z wielu dziedzin a także i historii. W śród nich eksponowane 
miejsce zajęli m in. K. Świdziński (1793-1855), J. Lelewel jak  i L. Chodźko, 
przy czym ten  ostatni przedstawił konkretny projekt wielkiej bibliografii histo
rycznej a dotyczącej historii Polski.

Pierw szą pow ażną p róbą ułożenia wielkiej, retrospektyw nej bibliografii 
historii Polski był projekt Leonarda Chodźki (1800-1871), mającego ogrom
ne zasługi dla propagow ania polskości i sprawy polskiej za granicą. W  eseju 
dotyczącym  Chodźki, W . Borkowska"*^ przedstaw ia obszernie jego postać 
w kontekście działalności publicznej i naukowej. Jako  zapalony kolekcjoner 
i an tykw arysta , u ta len tow any kom pilator, a przy tym  obdarzony ogrom
nym  talen tem  grom adzenia i segregowania wszelkich m ateriałów  o charak
terze źródłowym, stworzył on ogromny zbiór m ateriałów  historycznych do
tyczących  szczegółow ych faktów  z życia em igracji po lsk iej, s ta ran n ie  
uporządkow any i przechow yw any. U zdolnienia psychofizyczne Chodźki 
wprost predestynow ały go do prac bibliograficznych i archiwalnych. D odat
kow ym  arg u m en tem  przem aw iającym  za tak im  rozw iązaniem  był stały 
kontakt towarzyski i naukow y Chodźki z Joachim em  Lelewelem , najwięk
szym polskim historykiem  X IX  w.'^^ W  1862 r. Chodźko przesłał Towarzy
stwu Przyjaciół N auk  w  Poznaniu konspekt swego zam ierzenia Bibliothe- 
que historique p o lo n a ise ... Znalazła w nim odbicie rom antyczna koncepcja 
przedm iotu historii ukształtowanej i rozwiniętej w Getyndze przez Johanna 
Gottfrieda H erdera  (1744-1803). W  swej ewolucyjno-genetycznej koncepcji 
rozwoju ludzkości przeznaczył on narodom  słowiańskim do spełnienia dzie
jow ą m isję, a w  ich potencjale  upa tryw ał przyszłości św iata. W  dużym  
uproszczeniu -  odbicia tych idei doszukać się też m ożna w takim , a nie in
nym  zakresie przedm iotu historii przyjętym  w projekcie Chodźki. Sam  po
mysł w ydania bibliografii retrospektjrw nej historii znaczącego narodu sło
wiańskiego, jakim  była Polska, był pochodną herderowskiej wizji o wiodącej 
roli narodów słowiańskich w nadchodzących latach. Ponieważ była to jedy
na realna i pow ażna p róba praktycznej realizacji na polu bibliografii histo
rycznej, poświęcim y jej więcej uwagi.

Przyszła bibliografia m iała przyjąć charakter działowy, Chodźko, zapro
ponował 15 działó^*.

Dział pierwszy: mieścić się miały w nim dzieła z zakresu historii powszech
nej pisane po polsku lub tłum aczone na polski.

Dział drugi: obejmować miał historię narodów wchodzących w skład Rze
czypospolitej -  widzimy tam  naw et obok Słowian W enedów.

Dział trzeci: źródła historyczne od roku 550 do 1863 r. -  lata  od 550 do 
860 zarezerw ow ane były dla dynastii Lecha! L ata  końcowe obejmowałyby 
epokę porozbiorową (1795-1863).

Szerzej o sylwetce niezwykłego Polaka-patrioty, W. Borkowska: C hodźko L eonard  (1800- 
1871). W: PSB. (Kraków) 1937, T . 3, s. 386-388.

Z nam iennym  je s t fakt, że z ogrom nej spuścizny naukowej, najbardziej bibliologa in teresu
jące dzieło Lelewela; Bibliograficznych ksiąg dwoje, w  których rozebrane i pom nożone zosta ły dwa  
dzieła  Jerzego Sam iieła B andtke Historia drukarń krakowskich tu dzież Historia Biblioteki Uniwer
sytetu Jagiellońskiego w  Krakowie, a p rzyd a n y  Katalog incunabułów  połskich. T . 1-2. Wilno 1823- 
1826, nawet za granicą doczekało się uznania, choć jak się wyraził Frederic de Reiffenberg (1795- 
1850), dyrektor Biblioteki Królewskiej w Brukseli, n iezm ierna to szkoda, że ukazało się w języku 
polskim , tak m ało znanym  w śród elity ów czesnego świata naukowego.

Por. kom unikat A. Wojtkowski: Leonarda C hodźki p lan bibliografii historii polskiej. „Sprawoz
danie Poznańskiego T P N ” 1937, n r 1, s. 9-10.



Dział czwarty: historia kościoła, wyznań religijnych, zakonów itd.
Dział piąty: historia szkół i szkolnictwa.
Dział szósty: statu ty , konstj^ucje itd.
Dział siódmy: historia ustroju Polski, jego ewolucji i zmian.
Dział ósmy: geografia, statystyka, etnografia, podróże.
Dział dziewiąty (którego zawartość zawsze budziła emocje): historia dzie

jów krajów inkorporowanych, anektowanych, zhołdowanych lub sprzym ie
rzonych, wśród nich: Psków, Nowogród Wielki, K urlandia, Inflanty, Śląsk, 
Czechy, M orawy, Besarabii, Mołdawii, Wołoszczyzny, W ęgier, T ransylw a
nii, Rum unii. Dalej następow ała lista krajów, k tóre  oddziałjrwały na losy 
Polski: Szwecja, A ustria, Turcja, Moskwa, T atary .

Dział dziesiąty: historia gospodarcza.
Dział jedenasty: historia obyczajów, zwyczajów, strojów.
Dział dwunasty: biografia, monografia, pam iątki, heraldyka, genealogia.
Dział trzynasty: pism a periodyczne.
Dział czternasty: historia historiografii, zbiory pism  historyków polskich, 

książki dotyczące historii Polski w latach 1795-1863 i dodatkowe kom pendia 
historii powszechnej za lata 550-1863.

Dział piętnasty: historia drukarzy, bibliotek, muzeów, zbiorów oraz kultu
ry polskiej.

Znany slawista i językoznawca W ładysław N ehring (1830-1909), odpo
wiedzialny za ekspertyzę i przeanalizowanie propozycji, w piśmie datowanym 
7 listopada 1862 r., w yraża się bardzo pochlebnie o p ro jekcie  Chodźki. 
Stwierdził, że dzieło to, choćby w części zrealizowane przyniosłoby „nieobli
czalne przysługi” nauce historii polskiej, choć dom agał się uwzględnienia 
w nim artykułów i drobniejszych utworów, rozsianych w setkach czasopism, 
co zostało w późniejszym przedsięwzięciu Finkla znakomicie zrealizowane. 
Jako pomocnika dla praktycznej realizacji projektu Chodźki proponował N eh
ring Józefa Lekszyckiego (1818-1899), jako „obeznanego wielostronnie z bi
bliografią historyczną polską”. T rzeba zaznaczyć, że propozycja ta  była ze 
wszech m iar słuszna. Lekszycki, zawodowy archiw ista  poznański, jed en  
z niewielu Polaków doceniony przez władze pruskie, zasłynął gruntowną zna
jomością staropolskich ksiąg ziemskich i grodzkich. Jako  jeden  z pierwszych 
poznał się na znaczeniu źródłowym średniowiecznych ksiąg sądowych, które 
kopiował i wydawał z wielką znajomością paleografii‘̂ .̂ P lany te  nie doczeka
ły się realizacji i do ich urzeczyw istn ienia trzeb a  było poczekać aż do 
1878 r., inicjatjrwy Ksaw erego Liskego i studentów  U niw ersy tetu  Lwow
skiego.

’A. Gąsiorowski: L e k szy c k i J ó z e f  (1818-1899), PSB, (Wrocław) 1972, t. 17, s. 16-17.



1.2. Rozwój pozytjrwistycznej bazy dokum entacyjno- 
-inform acyjnej w  XIX w. na terenach polsk ich

Odbudowę państw a polskiego w X X  w. poprzedziły długoletnie przem ia
ny polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe przebiegające odmiennie 
w każdym z zaborów. Zagadnienia te  nadal stanowią problem kluczowy w hi
storiografii, i to nie tylko polskiej, co znajduje odzwierciedlenie w piśmiennic
twie naukowym  i popularnonaukowym.

Analizowano zarówno przyczyny upadku I Rzeczypospolitej, jak i starano się 
wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Podjęcie udziału w tworzeniu nowocze
snego społeczeństwa polskiego i budowaniu postaw patriotycznych bj^o odpowie- 
dzialnjnn wyzwaniem dla inteligencji polskiej. Historia ujmowana, jako dzieje, 
sięgając do okresu chwały państwa polskiego, wraz z literaturą pełniła wobec 
społeczeństwa funkcję ideowego spoiwa, podtrzymując tradycje kulturowe, misia 
idatwić przetrwanie okresu zaborów i wybicie się na niepodle^ość. Z drugiej stro
ny obligowała historyka do przestrzegania rzetelności i cią^ego szukania prawdy 
obiektywnej, nie zawsze chwalebnej w przeszłości narodowejЧ

W  postępującej dobie instytucjonalizacji i profesjonalizacji historii oraz 
stopniowego uzależnienia nauki od tuteli państwowej, w ram ach „moralnej 
podzięki” zaczęto domagać się od historyka takiej interpretacji faktów i nar
racji historycznej, które stały nieraz w rażącej sprzeczności z postulowanym 
dążeniem  do praw dy historycznej. W ażnym  zjawiskiem stała się współzależ
ność między autoram i świadectw, będących m ateriałem  źródłowym history
ka, a ich podmiotami -  bezpośrednio uczestniczącymi w ważkich zdarzeniach 
historycznych. Innym i słowy, coraz częściej dystans czasowy pomiędzy/a/c- 
tem  a relacją  o nim  skracał się do wymiaru jednoczasowości, co miało konse
kwencje w późniejszej metodzie krytyki źródła i jego wartościowania.

N a środowisko polskich historyków niewątpliwie oddziaływały historio
grafia francuska, a zwłaszcza niem iecka. Historycy, szczególnie w późnym 
okresie niemieckiego oświecenia, uważali, że popraw ne rozumienie dziejów 
wymaga spełnienia dwóch warunków: szczegółowego studiowania źródeł ar
chiwalnych (co miało długowieczną tradycję) i analizy przyczyn wydarzeń 
uwzględniającej wielorakie uwarunkowania wynikłe z położenia geograficzne
go, systemów społecznych, postępu technologicznego, sił gospodarczych, idei 
kulturalnych i indjrwidualnych działań. Cała sfera historiografii niemieckiej, 
wywodzącej się w prostej linii z założeń wypracowanych przez Leopolda Ran- 
kego, rozwijała się w środowisku polskim w ram ach ideowego założenia: p o 
w iedziećjedynie, ja k  to właściwie było Choć nie wszystkie postulaty badaw-

' Jak isto tną państw otw órczą rolę odgrywała historia w świadomości świata naukowego i spo
łeczności polskiej i jaka rolę i funkcje jej przeznaczono obrazuje szereg artykułów, a nie zauważo
nych przez polskich historiografów, zamieszczonych w ważnym czasopiśm ie lwowskim „M uzeum ”: 
1894, R. 10, s. 166-172; s. 233-239; s. 335-342; s. 479-489; 684-690. Anonimowy autor (czy mógłby 
to być Ludwik F in k e l-  raczej nie, bo styl narracji autora odbiega od charakterystycznego dla twórcy 
przyszłej Bibliografii), będący głosem  całej redakcji, przedstawił rys rozwoju łiistoriografii europej
skiej, z podkreślen iem  głównych nurtów  rozwojowych i roli Rankego w tym procesie.

 ̂Istn ie je  duża liczba opracowań dotyczących zagadnień historiograficznych w XIX-wiecznej 
Europie. W m onum entalnej, niedokończonej niestety monografii A. G rabskiego znajdziem y tak-



cze były możliwe do zrealizow ania na gruncie tak  specyficznego zjawiska 
kulturowego, jak  „Polska wieku X IX ”.

Leopold von Ranke (1795-1886) już za młodych lat, porównując interesu
jące go aspekty  historii w poczytnych i popularnych ujęciach (np. powieści 
Scotta) z oryginalnymi dokumentami epoki, odkrj^, że te  interpretacje dalece 
odbiegały od „prawdy”. A jednocześnie, że samo źródło historyczne oferowało 
często odm ienną od narracji popularnonaukowej wizję dziejów. Z prawdziwą 
pasją  studiow ał dokum en ty  epoki, szczególnie dotyczące sfery  polityki, 
w m iarę pracy coraz bardziej przeświadczony o niepow tarzalności zdarzeń 
i procesów, a także o wplj^vie na dzieje wielkich idei, racji stanu reprezento
wanych przez osoby znaczące w historii -  przywódców i polityków. Zwłaszcza, 
że źródła, k tóre badał, w większości dotyczyły w łaśnie w ładców i państw , 
narodów i wojen.

W  wykorzystaniu źródeł archiwalnych miał Rankę poprzedników (do cze
go nie zawsze chętnie się przyznawał) -  w rzeczywistości około 90 procent 
przytaczanych w jego dziełach cytatów dotyczy dokum entów przestudiowa
nych i opublikowanych przez wcześniejszych badaczy. N iezaprzeczalną za
sługą Rankego była pro fesjonalizacja  zawodu historyka, p rzekazan ia  go 
w ręce powołanych do tego badaczy, a proces formowania „prawdy historycz
ne j” oddano na wyłączność un iw ersy tetom  i h istorykom  -  au to ry te tom . 
Z pozoru prosta sentencja: „jak to właściwie było”, stała się credo  skłaniają
cym historyka do uczciwości w dążeniu do osiągnięcia praw dy obiektywnej. 
Słuszne przekonanie Rankego, że dla krytycznej narracji dziejów przekazy hi- 
storiograficzne jako źródło historyczne m ają zdecydowanie m niejszą wartość 
niż źródła archiwalne, przede wszystkim o charakterze dokum entów  akto
wych, stało się „m anifestem  krytycznej historiografii” . W łaśnie od czasu 
Rankego historycy za najważniejszą w swej pracy uznali ideę praw dy jako 
coś, do czego trzeba koniecznie dążyć, próbować się do niej zbliżać, pod w a
runkiem profesjonalnego posługiwania się źródłem historycznjnn^.

N iestety trafny paradygm at Rankego dotarcia do is to ty  dziejowych zja
wisk stał się dla wielu historyków bardziej manifestem niż możliwjmi do reali
zacji fundam entem  badań. N adano m u sens programowego obiektywizmu, 
neutralności poznawczej -D arste llim g-dążąc , aby historia przedstawiała to, 
co było rzeczywiste, z pom inięciem  dociekania is to ty  zjawisk. Czysto sp ra
wozdawczy, beznam iętny  charak ter opisu i postaw a n eu tra lna  nie służyły 
realizacji idei prawdy historycznej postulowanej przez Rankego. Drugi odłam 
historiografii -  „szkoła m ałoniem iecka” służyła niedwuznacznie utrw aleniu 
w świadomości społeczności niemieckiej zysków płynących z panow ania dy-
że wszystkie po trzebne wskazówki bibliograficzne odnoszące się do poszczególnych zagadnień 
i postaci tego okresu: A. F. Grabski: Zarys historii historiografii polskiej. Poznań 2006. Cennym  przy
czynkiem z punk tu  całościowego ujęcia nauki historii na uniw ersytecie lwowskim z jej „niem iec
kim i” asocjacjami przedstaw ił Peter L undgreen: U niw ersytet L w o w sk i i jego h isto tycy  (1784- 
1914): perspektyzva porów naw cza  niemieckiego i austriackiego rozwoju. W: W ielokulturow e  
środowiska historyczne Livoiva w X I X iX X w .  T . 1. Pod redakcja Jerzego M aternickiego. Rzeszów 
2004, s. 101-125.

 ̂Niewątpliwie wszystkie wymogi profesjonalnego wykorzystania źródła historycznego w budo
waniu na wskroś krytycznej narracji historycznej spełniał na gruncie polskim  Joachim  Lelewel, 
najwybitniejszy polski historyk {celebre historienpolonais ]гк  nazywał go francuski świat naukowy), 
bibliotekarz, bibliograf XIXw., uczony światowego form atu, niestety  z racji swego „polskiego po
chodzenia” i uporczywego trwania przy nim, nie zawsze zauważany i doceniany przez swoich zagra
nicznych „kolegów - historyków”. Jako wyraz uznania zasług Lelewela, M. H andelsm an zatytułował 
swe słynne historiograficzne dzieło: H istotyka. Z asady  metodologii i teorii poznan ia  historycznego. 
Podręcznik dla szkół wyższych, wyd. 2. Warszawa 1928, w nawiązaniu do H isto ryki lelewelowskiej.



nastii pruskiej. Świetnym przykładem ilustrującą tak ą  manipulację naukową 
była rozprawka Finkla O tak  zwanej m etodzie regressywnej w  nauczaniu hi- 
storyi'^.

H istoryk stał się zawodem wysoce profesjonalnym, cieszącym się presti
żem społecznym i wsparciem ze strony państwa. C eną tej pomocy był postulat 
dostarczenia m u „dziejów narodowych”. Zadecydowało to do pewnego stop
nia o wyborze zagadnień, jakim i zajmowali się zawodowi badacze w różnych 
krajach. Ukształtowano pewne stereotypy narodowe, które na stałe zagnieź
dziły się w świadomości społeczeństw. I tak  Anglia uważała własny ustrój za 
„szczyt demokracji parlam entarnej” i za pom ocą historii um acniała m ocar
stwowe aspiracje; N iemcy dowodzili o „wyższości” swej kultury i rasy; F ran
cja widziała w rewolucji 1789 r. „narodziny” nowoczesnego państwa; a Ame
ryka podk reśla ła  sw ą dom niem aną  „odm ienność” od europejskiego 
pierwowzoru. U kraińcy  skrzętnie zamazywali bądź ukrywali jakąkolw iek 
„obecność polskości” w sześćsetletniej historii Rusi, a Polacy w swych klę
skach upatryw ali „wizję” Polski jako C hrystusa narodów. T eza N orm ana 
Davisa, że historię piszązwycięzcy, jest jakby transform acją myśli Rankego, 
że zwycięzca reprezentuje wyższą energię m oralną od pokonanego, co służy 
jego apologii^. Profesjonalizacja historii n ieste ty  nie uwolniła badaczy od 
stronniczych roszczeń ich kultur, a naw et te tendencje wzmocniła.

Instytucjonalna i ideowa jedność środowiska historyków na długo wyprze
dziła realną integrację przyszłej II Rzeczypospolitej. Proces spajania poszcze
gólnych ich grup był powolny, długotrwały, ale zaowocował powstaniem „jed
nej nauki historii” i jednej społeczności historycznej, i to w okresie na długo 
poprzedzającym  powstanie niepodle^ego państwa^. Przyjmując za Paulem  
Magoscim trzystopniowy, klasyczny schem at rozwoju „młodych” narodowo
ści społeczności X IX  i początków X X  w., możemy uznać, że Galicja znalazła 
się w fazie drugiej, dążąc do finalnej trzeciej^. Faza druga charakteryzowała 
się rozwojem elit narodowych, opartej na tradycji ideologii narodowej, roz
kwitem  infrastruktury kulturowej do której zaliczyć trzeba towarzystwa na
ukowe (w szczególności literackie i historyczne). Do takiej infrastruktury kul
turowej w pierwszym  rzędzie zaliczyć też trzeba m uzea, archiwa, biblioteki 
i bibliografię -  zwłaszcza bibliografię narodową, historyczną i literacką. Feno
m en zaistnienia bibliografii i jej roli w fazie drugiej i trzeciej nie był do tej pory, 
oprócz bibliologów, szczególnie zaznaczany i doceniany®. I to ważnej roli za
równo informującej i animującej rozwój nauki z jednej strony jaki i wykładni
ka samookreślenia narodowego co szczególnie przy okazji Bibliograńi historii

 ̂L. Finkel: O tak zw a n e j m etodzie regressywnej zv nauczaniu histoiyi. „M uzeum ”, 1894, R. 10, 
s. 1-11 i 71-82. Zdigitalizowany i dostępny również w Polskiej Bibliotece Internetowej, tryb dostępu: 
http://www.pb i.edu .pl/site .php?s =  ZTA3M jkxOW IwOTM l& exaet= l& aut =  Finkel +  Ludwik 

 ̂N. Davis: Historię p iszą  zivycięzcy. W: Sm ok w aw elski nad  Tam izą. Kraków, 2001, s. 291-305. 
'’Jak w ażną i odpow iedzialną rolę przeznaczono historykom  i h istorii w tym okresie niech do

wodzi krótki, ale treściw y przegląd  dotychczasowego -  debet i habet na polu nauki polskiej w tym 
i historii polskiej autorstwa Stefana Sucheckiego: ,Jiistoria Polski” pom ieszczonego w czasopiśmie 
„Książka”, 1903, Rocznik 3, num er 13, s. 510-513. Bibliografia  Finkla je s t oczywiście uwzględniona 
i pozytywnie przedstaw iona.

’ P. R. Magocsi: Nationalism  and  national Bibliography: Iva n E . L e v y ts ’ky i andNineteenth-Cen- 
tury  G alicia. „H arvard L ibrary B ulle tin”, 1980, R. 28, s. 81-82.

* C enne ustalenia К. Larsena: N ationa l Bibliographical Services. W: E ssays on Bibliography. 
Com piled and ed ited  by Vito J. Brenni. M etuchen, N. J. 1975, s. 204-215, odnoszą się w pierwszym 
rzędzie do zjawiska bieżącej bibliografii narodowej. W „polskim ” przypadku dotyczyć to będzie Wl. 
W isłockiego i licznych jego inicjatyw księgarskich, bibliofilskich i bibliograficznych.

http://www.pbi.edu.pl/site.php?s


polskiej jest zauważalne, z drugiej. Instytucje historyczne na terenie  byłego 
państwa polskiego nie m o ^ y  liczyć na hojne wsparcie adm inistracji państw  
zaborczych. Tylko w  Galicji powstały dwa ośrodki uniwersyteckie w K rako
wie i we Lwowie^. W  Krakowie Akademia Umiejętności skupiła wysiłki uczo
nych z trzech zaborów i ześrodkowała podstawowe wysiłki organizacyjne hi
storyków. Komisja H istoiyczna (A. Walewski, J. Szujski) skupiła wysiłki na 
naukowej edycji źródeł historycznych'°. Ich efektem  są  trzy  serie Polskich  
M onum en tów  (ok. 70 osób); M onum en ta  M ed ii A evii H istorica R e s  Ge- 
stas Poloniae Illustran tia  (1874-1927); Scriptores R eru m  P olonicarum  
(1874-1917) i A c ta  H istoria  R e s  G e sta s  P oloniae I llu s tra n tia  (1878- 
1908) ̂ . AU patronowała także wydawanjnn we Lwowie M onum en  ta Polo
niae H istoria  (1878-1893), będącym  kontynuacją  wcześniejszego dzieła 
A. Bielowskiego.

Isto tną inicjatywą Akadem ii Umiejętności było subwencjonowanie licz
nych rozpraw monograficznych wydawanych w serii: «Rozprawy W ydziału 
Historyczno-Filozoficznego»*^. Dowodzą one nie tylko powagi przedsięwzię
cia, ale świadczą także o postępującej integracji środowiska historyków pol
skich. Dotowanie monografii oraz różnego rodzaju informatorów w tym  i b i
bliografii (także Finkla)*^, poszukiwania badawcze w zagranicznych zasobach 
archiwalnych (stacje, st5фendia, kwerendy), to tylko niektóre instytucjonal
nie zintegrowane działania wspierające naukę polską. A przecież nauka histo
rii nie była tu  wyjątkiem, podobną dynam ikę rozwoju zaobserwować można 
na polu innych dziedzin i zagadnień, kultury w ogóle.

T rzy  główne szkoły historyczne: k rakow ska (J. Szujski, W . K alinka, 
M. Bobrzjmski, S. Smolka), lwowska (K. Liske, T. Wojciechowski, A. M ałec
ki, W. Kętrzyński) i warszawska (T. Korzon, W . Smoleński, A. Pawiński), 
jednoczyły środowisko historyczne i wytyczały kierunki rozwoju polskiej histo
riografii. Oprócz tych centrów, myśl historyczna kwitła wszędzie tam , gdzie 
były ku tem u  w arunki m ateria lne  i insty tucjonalne. N azw iska tak ie  jak: 
S. Kujot, I. Polkowski, K. Chodynicki, J. Latkowski, A. Chodjmski, związały 
się zwłaszcza z historią regionów lub regionalnych zagadnień^”*.

Zwięzłą charakterystykę całego środowiska łiistorycznego, galicyjskiego, z zaakcentowaniem  
problemów badawczych poda! J. M aternicki: P ro^raw  badaw czy  „ W ielokulturow e środowisko hi- 
sto tyczne Lw ow a zv X IX  i X X  w .”. W: W ielokulturow e srodoivisko h istoryczne Lw oiva w  X IX  
iX X w .  T . 1. Pod redakcją Jerzego M aternickiego. Rzeszów 2004, s. 15-28.

O „polskiej d rodze” rozwojowej, krytycznej edycji źródła historycznego możem y znaleźć ru 
dym entarne inform acje w starszym , ale dalej aktualnym, profesjonalnym  artykule B. Kiirbisównej: 
Osiągnięcia i postulaty zv zakresie m etodyki ivydaw ania źródeł historycznych. „Studia Zródłoznaw- 
cze”, 1957, t. 1, s. 57-87. Do artykułu dołączona jest podstawowa bibliografia przedm iotu , obrazu
jąca ówczesny stan badań.

" O wydawnictwach PAU, patrz J. Dybiec. Polska A kadem ia  Umiejętnos'ci 1872-1952. Kraków 
1993, s. 88-91. Dokładny opis trzech  serii w Internecie, tryb dostępu; http://w w w .hist.uni.w roc.pl/ 
biblioteka_new /zrodla/m m a/index.htm

O bszernie o Akademii U m iejętności, jej stymulującej roli w prom ocji nauki polskiej podaje: 
J. Dybiec: op. cit. -  całościowa bibliografia przedmiotowa PAU na stronach: 119-12Ą; H istoria nauki 
polskiej. Pod red. B. Suchodolskiego. T . 4: 1863-1918, cz. 3, Wrocław 1987, s. 578-613; J. M aternic- 

Historiografia polska X X w .  Cz. \ :Lata  1900-1918. Wrocław 1982; J. M aternicki: Organizacja pol
skiej nauki h istorycznej IV latach 1900-1918. „Przegląd H um anistyczny”, 1979, R. 10, s. 17-45.

W edług relacji Juliana Dybca, Akademia Umiejętności „pilotowała” Bibliografię... we wszyst
kich jej etapach aż przez dwadzieścia trzy lata, co dowodnie świadczy o zrozum ieniu  wagi p rzedsię
wzięcia przez tą zasłużoną instytucję i jej kolejnych sek re ta rzy -J . Dybiec, op. cit., s. 84.

Zarys zagadnienia organizacji nauki polskiej na tle rozwoju bibliografii osobowej historyków 
polskich przedstawiony jest w pracy A. Znajom skiego, Bibliografie osobowe historyków  polskich . 
Lublin  2004, s. 34-58.

http://www.hist.uni.wroc.pl/


Osobnym rozdziałem byta działalność liistoryków emigracyjnych, z któ
rych jedni byh dawnymi uczestnikami powstań narodowych, inni zakorzenie
ni w zagranicznych środowiskach naukowych, utrzym ywah zawodowe kon
ta k ty  z Polską. D ysponując św ie tną  b azą  źródłow ą i insty tucjonalnym  
zapleczem , często zajmowali się historią Polski z perspektjrw y historii po
wszechnej. Przykładowo w ym ieńm y tak ie  osobowości, jak: W . Spasowicz, 
St. Ptaszycki, T . Zieliński, A. Giller, T. M orawski, K. W aliszewski, K. Hof
fman, A. M osbach.

N a zjazdach polskich historyków toczyły się dyskusje i polemiki, a dzieje 
ojczyzny stały się dom eną poważnych dysput nie tylko historyków, ale całej 
inteligenckiej części społeczeństwa. Wszystkie te przedsięwzięcia, które doty- 
cz3̂ y podstawowych problemów „państwa polskiego” spotykały się z gorącym 
poparciem  i aplauzem^^. Dow odem  tego pozostają inicjatyw y studentów  
w wydawnictwach bibliograficznych (Finkel, Bibliografia X I X  w .), czy reak
cja świata naukowego na ukazanie się Bibliografii H istorii Polskiej.

W arta uwagi jest konkluzja A. F. Grabskiego dotycząca wpljAvu niemiec
kiej szkoły historiograficznej Rankego i jego uczniów (Ph. JafFe, J. F. Bohmer, 
W. W attenbach, A. Potthast, P. F. K ehr i inni) na historiografię polską'®. Po
przez polskich uczniów Rankego -  S. Smolka (1854-1924), J. K. Plebański 
(1831-1896), J. Karłowicz (1836-1903), A. Pawiński (1840-1896), A. Semko
wicz (1850-1923), K. Liske (1838-1891) -jego  myśli i idee rozpowszechniały 
się w  polskim  środowisku historycznym . Z jednej strony zasługi wielkiego 
uczonego były doceniane, wręcz z uwielbieniem, z drugiej strony dostrzegano 
konieczność w e ^ń k a c ji  wszystkich jego tez, które nie przystawały do polskiej 
rzeczywistości i racji stanu. Słusznie Grabski dowodzi, że: „K iedy zabrakło 
własnego państw a, te  zaś, które panowały na ziemiach polskich, były obce 
i wrogie, trudno było organizować pogląd na polską przeszłość przede wszyst
kim wokół dziejów państwowo-politycznych. Przyswajając sobie krytyczną 
metodę rankowskiej szkoły historycznej, historiografia polska w ograniczonym 
zakresie skłonna była przyjąć pełniącą w rankowskim kierunku dziejopisar- 
skim tak  istotną rolę dokttyny indywidualistycznego historyzmu, która wśród 
zafascynowanych dziejopisarstwem niem ieckim  historyków polskich miała 
więcej przeciwników, aniżeli zwolenników”. W erj^ikacja i adaptacja postula
tów Rankego dokonywały się stopniowo i równole^e do bieżących wзфadków 
historycznych m ających miejsce na terytorium  polskim'^.

N iew ątpliw ie Galicja z ośrodkam i kulturotw órczym i w Krakowie i we 
Lwowie była w stanie zapewnić nauce dogodne (m aterialne i merytoiyczne) 
warunki rozwoju. Karol Estreicher junior we wstępie do reedycji tomu pierw
szego Bibliografii polskiej opisuje tętniące życiem środowisko literackie Lwo
wa, powszechnie uznaw ane za „królestwo bibliopolii polskiej” . W ym ienia 
tak ie  osoby, jak: J. Dobrzański, Z. Kaczkowski, K. Szajnocha (fascynował 
zarówno Liskego, jak  Finkla), J. Zachariasiewicz, K. Ujejski, M . Romanow
ski, R. Zm orski, J . Szlachtow ski, K. W ild, K. Jabłoński, M . Sartyni jako 
przyjaciół swego wielkiego dziada, już w tedy zbierającego m ateriały do wie-

Starszą, ale niezwykle cenną, interesującą, bogato ilustrowaną książką, p rezentującą nauko
we i kulturowe życie Lwowa przedw ojennego je s t stale aktualna pozycja Łucji Charew iczow ej:/ / /-  
storiografia i tniłosnictwo L w ow a. Lwów 1938. R eprin t W arszawa 1990.

A. F. Grabski: op. cit., s. 467-520; Użyteczne pod kątem  analizy porównawczej funkcjonowa
nia nauki historycznej w Galicji i jej związków z nauką niem iecką (zaakcentowana je s t też rola Ran
kego) są tabele porównawcze P etera  L undgreena: op. cit. s. 119-125.

‘4 b id e m , s. 486.



kopomnej pracy^®. Polepszająca się polityczna kondycja, o k tórą elity polskie 
wytrwale walczyły, pozwoliła na powstanie instytucji, które zdynamizowały 
i ukierunkowały rozwój nauki historycznej

W  dużej mierze dotyczyło to unormowania problemu archiwów. 18 Kwiet
nia 1869 r. rząd austriacki, dążąc do ograniczenia w ydatków  zw iązanych 
z przechowywaniem polskich ksiąg sądowych grodzkich i ziemskich, zapropo
nował Wydziałowi Krajowem u przejęcie lwowskiego Archiwum. R eprezen
tacja krajow a z początku  odw lekała realizację tego postu la tu  z uwagi na 
szereg innych spraw, szczególnie dotyczących zakresu upraw nień samorządo
wych Galicji. Dopiero w  styczniu 1874 r. Sejm galicyjski uznał potrzebę prze
jęcia w zarząd akt zgromadzonych w zabudowaniach dawnego klasztoru ber
nardynów . W ydział K rajow y w porozum ieniu z A kadem ią  U m iejętności 
przeprow adził szereg zm ian w zarządzaniu  przekazanym i m u zbioram i. 
Lwowskie Archiwum  otrzym ało urzędow ą nazwę A rchiw um  Krajowe Akt 
Grodzkich i Ziemskich. N a podstawie nowych przepisów (tzw. Instrukcji a r
chiwalnej z 15 lutego 1878 r.) na czele tej instj^tucji stanął dyrektor, którem u 
podlegali ad iunk t i czterech  aplikantów . F unkcję  dy rek to ra  pow ierzono 
w 1879 r. K saw erem u Liskemu^°.

W  1886 r. pow stało Tow arzystw o H istoryczne zorganizow ane w celu 
wspierania rozwoju nauk historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dzie
jów Rusi Czerwonej -  jak  zapisano w pierwszym statucie z 1886 r. Dożywot
nim prezesem został Ksawery Liske, wiceprezesem Tadeusz Wojciechowski, 
skarbnikiem Antoni Prochaska, członkami W ydziału Towarzystwa: Oswald 
Balzer -  sekretarz, F ryderyk Papee, Rom an Piłat, W ojciech Kętrzyński^4 
Jednym  z najistotniejszych dokonań Towarzystwa było powołanie do życia 
„Kwartalnika H istorycznego” (1887 r.), którego prezesem  został K saw ery 
Liske. Dział recenzyjno sprawozdawczy i bibliograficzny został od razu posta
wiony na wysokim poziomie^^. W 1902 r. z inicjatywy gremium Towarzystwa 
Historycznego na łam ach „K w artalnika” zaczęła ukazywać się bieżąca Bi- 
bliograńa historii polskiej, którą kontynuowano się aż do 1936 r. Kolejnjmii jej 
redaktoram i byli: E. Barwiński, K. Tyszkowski, m ałżeństwo M . M . Fried- 
bergów i J. Baumgart^^.

K. E streicher junior, \yVst^p].W: Bibliografia Polska X IX  stulecia.W yd. 2, t. 1, Kraków 1959, 
S.XII-XIII.

Wystarczy prześledzić wieloetapową walkę o dominację języka polskiego na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza przedstawioną w obszernej monografii Uniwersytetu, autorstwa L. Finkla i S. Starzyń
sk ieg o ://u to n ą  Uniwersytetu Lwozvskiego. Lwów 1894, cz .l, cz. 2. Internetow y tryb dostępu:http:// 
www.pbi.edu.pl/site.php ?s =  M D glO T E zY T E w O T M l& exact= l& aut = F inkel +  Ludw ik

K om petentnie i profesjonalnie o archiwach i uniw ersytetach galicyjskich w interesującym  
nas okresie, wywodzi S. Ciara'.Archiwa a unizversytety w  Krakow ie i Lw ow ie w latach 1877-1918. 
Warszawa 2002; także S. Sochaniewicz: ylrc/ггЪм/п K rajo iveA kt G rodzkich i Z iem skich w e Lwozvie 
w latach 1879-1933. Internetow y tryb dostępu: http://lw ow .hom e.pl/rocznik/2003/archiw al.htm l.

W statucie z 1891 r. zapisano, że jednym  z zadań Towarzystwa H istorycznego będzie pobu
dzanie członków do sam oistnej pracy naukowej nad przeszłością i obecnym  stanem  powiatu, a za
razem  rozszerzanie znajom ości najnowszych wyników badań.

^  Pomimo znakomitych recenzji i wysokiego poziomu naukowego „Kwartalnika”, redakcja sta
le borykała się z niedostatkam i finansowymi. Zachował się wzruszający apel redakcji czasopism a 
„Książka” -  J. K. Kochanowski: W  sprawie „K w artalnika H istorycznego” „K siążka” 1901, R. 1, 
nr 4, s. 129-130, o wspieranie subwencjam i i prenum eratam i (6 rubli rocznie), „Kwartalnika”, który 
stal u progu bankructw a. A to wielki wstyd przed  światem!

Bibliografia historii polskiej ukazuje się od 1902 do 1928 r., w każdym roczniku oprócz 
lat 1916, 1917, 1925; od 1929 r. jako dodatek do „Kwartalnika H istorycznego”. Dokładny spis rocz
ników i redaktorów patrz: W. H ahn: Bibliografia bibliografijpolskich. Wyd. 3, W rocław 1966, poz. 
1373.

http://www.pbi.edu.pl/site.php
http://lwow.home.pl/rocznik/2003/archiwal.html


W ażnym  wydarzeniem, które ożywiło lwowskie życie naukowe, było zało
żenie w 1900 r. przez O. Balzera Towarzystwa do Popierania Nautó Polskiej, 
zasłużonego zwłaszcza w  dziedzinie historii prawa.

Podstawow ą bazę dla rozwoju nauki jak  wówczas z dum ą lwowianie pod
kreślali w „bibliopoli lw ow skiej, tworzyły biblioteki lwowskie, ściśle związane 
z uniwersjrtetem, działali w nich i kierowali nimi, bowiem pracownicy akade
miccy, a naukowe środowisko bibliotekarskie tworzyli niejednokrotnie przyszli 
profesorowie uniwersytetu^"*. Poza Biblioteką Uniwersytecką, bibliotekami po- 
wstałjnni z fundacji Baworowskich, Dzieduszyckich, Pawlikowskich, na plan 
pierwszy wysunęło się zdecydowanie Ossolineum, które posiadało największy, 
obok Jagiellońskiego, w tam tych czasach na ziemiach polskich księgozbiór 
naukowy^^. Była to nie tylko biblioteka, ale w istocie -  jak widnieje w jegD nazwie -  
Zakład Narodowy, inst>^ucja anim ująca m onum entalne wydawnictwa źró
dłowe do dziejów Polski, jej M tu ry , języka i piśmiennictwa, takich jak: Monu- 
m enta Polorńae Historica, Augusta Bielowslaego, Codex Diplomaticus Mona- 
sterii Tynecensis  Kętrzyńskiego i Smolki, reedycje Słownika  Lindego, Biblii 
królowej Zofii Małeckiego, D ziejów Polsld Lelewela i wiele innych^®.

Nie m ożna pom inąć wielkiej roli, ja k ą  we współpracy z uniw ersytetem  
odgrywały księgarnie nakładowe: Alfreda Altenberga (1877-1924), W łady
sław a G ubrynow icza (1836-1914) i Syna, czy B e rn a rd a  Połonieckiego 
(1861-1943), u których drukowano prawie wszystkie wybitne dzieła lwow
skich uczonych. Osobną, choć niedocenianą w piśmiennictwie naukowym, ale 
w ażną rolę w takiej współpracy odgrywali aniykwariusze lwowscy ze słjmną 
d5mastiąlglów. Patriarcha rodu, stary Lajb Igel wyśmienity znawca literatu
ry i historii polskiej, zawołany bibliograf był częstym  konsultantem  nauko
wym profesorów uniw ersytetu lwowskiego, a zwłaszcza Wojciecha Kętrzyń
skiego, dyrektora Ossolineum. Bibliografia Estreichera, obok Tory była dla 
pokoleń Iglów najczęściej użytkow aną „książką” i to w pracy jak  i pozanią^’. 
Takie tygodniki galicyjskie jak: „Tydzień Literacki”, „Ruch Literacki”, „Ty-

S truk tu ra  i funkcjonowanie bibliotek naukowych w tym czasie preferowały ich personalne 
unaukow ienie z niewątpliwym upośledzeniem  zawodu bibliotecznego. Obowiązywała zasada (od 
1897 prawnie usankcjonow ana), żc nawet najniższa ranga w hierarchii bibliotecznej (bibliotekarz, 
kustosz, adiunkt, skryptor, am anuent, kancelista, asystent) wiązała się z obowiązkiem posiadania 
stopnia doktora. Jeżeli nawet robiono odstępstw a od tej zasady, a dotyczyły one najniższych w hie
rarchii pracowników biblioteki, to zamykano dla nich drogę awansu. Reguła ta  obowiązywała nawet 
w w jpadku wybitnych postaci naukowych: przykładowo Zegota Pauli. W związku z tym na wielu sta
nowiskach bibliotecznych zasiadali profesorowie uniwersyteccy, dla których były one źródłem  do
datkowego dochodu, a jednocześn ie  św ietnie zorganizowanym w arsztatem  badawczym. Etos uni
wersytecki zdecydowanie blokował formowanie się i rozwój etosu bibliotekarza, który lepsze 
w arunki rozwojowe uzyskał już  w odrodzonym  państw ie polskim. O bszerniej patrz monografia 
Jerzego W łodarczyka: K szta łtow anie  się zaivodu bibliotekarskiego na ziem iach polskich w okresie 
zaborów . Łódź 1990, s. 66-190.

O bszerniej o zasługach wielkich rodów polskich w krzew ieniu kultury galicyjskiej patrz, 
J. Dyh\ec: M ecenat naukoivy i ośw iatowy w Galicji I860-I9 l8 .'4^roc\m i 1981.

“  Ciekawą, nie pozbaw ioną walorów naukowych je s t wspom inkowa książka, przedstawiająca 
dzieje O ssolineum  ale od wew nątrz, widziane oczami bezpośredniego świadka wydarzeń jakim był 
jej kilkuletni pracownik -  Stanisław W asylew ski:/’o J  kopulą Iwoivskiego Ossolineum  Wrocław 1958, 
to piękna i cenna relacja p rezen tu jąca wady i zalety, blaski i cienie czołowych postaci lwowskiego 
świata naukowego jakie się przez m ury tej instytucji przewinęły, ją  tworzyły i uczyniły najwybit
niejszą placówką naukową rodzącego się państw a polskiego.

M. Opałek: Z e  w spom nień bibliofila. Wrocław 1960, s. 154, „C odzienną lekturę Zygmunta 
Igła stanowiła Bibliografia E streichera. Po spożyciu obiadu robił sobie z niej deser, w ieczorem  bez 
niej nie usnął. K om pletny egzem plarz Bibliografii miał stale pod ręką w antykwami, poszczególne 
tomy „wypożyczał” sobie do dom u, odnosząc je zawsze na czas, aby nie być ich pozbawionym w an
tykwami, w arsztacie swej pracy”. O Igłach szerzej, M. Opałek: S to trzydzieśc i [!] lat wśród książek. 
L w ow scy a n tykw a rze  Iglowie 1795-1928. Lwów 1928.



godnik Naukowy”, a zwłaszcza „Pam iętnik L iteracki” pod przewodnictwem 
Jana Kantego Szlachtowskiego (1816-1871), zamieszały różnej jakości i obję
tości przeglądy bibliograficzne, często „rozumowane”. Profesjonalne poczjoia- 
nia Szlachtowskiego, współpracującego efektywnie z Estreicherem , wskazują 
go, jako ważnego protoplastę bieżącej bibliografii narodowej. Koncentrowano 
się wprawdzie na wydawnictwach polskojęzycznych, ale zam ieszczano też 
ważniejsze osiągnięcia piśmiennictwa zagranicznego, zwłaszcza dziedzinowo 
związanego z profilem czasopisma. Syntetyczny przegląd bibliograficznych 
osiągnięć czasopism galicyjskich przedstaw ia w swojej monografii Ja n  Bu- 
jak^^.

Wobec tak  powszechnego i wieloaspektowego oŻ5Avienia i rozwoju kultuiy 
oraz etosu nauki polskiej -  pojawiła się potrzeba regularnego, naukowego ewi
dencjonowania jej dorobku. Co jednocześnie z kolei warunkowało jej dalszy 
progres. Inicjatywę Ludwika Finkla poprzedziło wiele prób bibliograficznego 
ewidencjonowania dorobku piśmienniczego pochodzących z kręgów wykształ
conych bibliofilów am atorów, księgarzy i bibliotekarzy. Bez w ątpienia naj
ważniejsze były inicjatywy związane z Zakładem  Narodowym  Ossolińskich. 
M iały one różną wartość i zasięg oddziaływania, ale o takich postaciach jak  
J. A. Kamiński, S. Przyłęcki, A. J. Rościszczewski aż po dokonania W isłoc
kich, należy choćby wspomnieć. Julian Aleksander Kam iński (1805-1860) 
archiw ista, wydał: P iśm ien n ic tw o  p o lsk ie  ro ln iczo -tech n o lo g iczn e  od  
1549 do 1834 r. Lwów 1936, obejmujące kilkaset pozycji. N a uwagę zasłu
guje szczególnie Stanisław Przyłęcki (1805-1866), historyk, bibliotekarz i bi
bliograf Stosunkowo wcześnie, bo w 1832 r., praktykował w Bibliotece Osso
lińskich, później u Paw likow skich w M edyce, a u schyłku  życia był 
bibliotekarzem w bibliotece Potockich w Wilanowie. Przeprowadziwszy dro
biazgową kw erendę w licznych bibliotekach -  Ossolińskich i U niw ersytetu 
Lwowskiego oraz Jagiellońskiego, Raju, Dzikowa, M edyki i Sieniawy, w róż
nych prywatnych i klasztornych bibliotekach galicyjskich -  Przyłęcki pozo
stawił w rękopisie K sięgo zn a w stw o p o lsk ie  p o w szech n e  p rzez ... opraco
wane Było to zdaniem J. Кофа1у najpełniejsze dzieło bibliograficzne przed 
ukazaniem Bibliografii Estreichera; „nie można jednak  było znaleźć na
kładcy gotowego zainwestować w wydanie dzieła bibliograficznego w  kraju tak 
ubogim, jak im  była Polska, rozdarta  przez trzy  zabory i n ęk an a  ciągłymi 
wojnami”. Po śmierci autora K sięgoznaw stw o  w 10 grubych tom ach in fo
lio zostało zakupione do Biblioteki Cesarskiej w Petersburgu. Ossolineum  
nabyło dwa egzemplarze Księgoznawstwa^^.

Adam Junosza Rościszewski (1774-1844) bibliofil, kolekcjoner planował 
wydanie periodycznej bibliografii słowiańskiej, a także bibliografii starych 
druków polskich: Spis dzie ł rzadkich do pierw odruków  i litera tury polskiej 
należących zebranych staraniem ... N iestety i to dzieło pozostało w rękopi
śmiennym zapisie^*.

J. Bujak: Inform acja o książce i prasie zv tygodnikach galicyjskich 1772-1900. Kraków 1989, 
s. 171-180.

Dokładne informacje o rękopisach dziel Przyłęckiego patrz, W: W. H ahn: Bibliografia biblio- 
grafij... poz. 54, 55, 4687; O „sprawie Przelęckiego” jako dom niem anego, a celowo nie w ym ienio
nego źródła informacji Bibliografii Polskiej Karola E streichera  wspom ina też Karol E stre icher ju 
nior [Wstęp] W: Bibliografia polska  X IX  stulecia, wyd. 2. T .l ,  s. XXXIX., i s. XLI.

“ J. K or^2\z \  D zieje bibliografii w P olsce.W axszswa. 1969, s. 192.
W. Hahn: Bibliografia bibliografij..., poz. 80 i 81.



W edług Estreichera, inicjalywa Feliksa Frankego i]ego Bibliograńi Pol
skiej (1850-1854) jako prototypu bibliografii bieżącej i księgarskiej zasługiwa
ła na  szczególną uwagę. Drugi raz nazwa Bibliografia P olska  ukazała się 
z inicjatywy Adam a Bartoszewskiego (1838-1886) w latach 1876-77, jednak 
na udane i długofalowe przedsięwzięcie trzeba czekać było do 1878 r. i inicja- 
t}wę Y^^adysława Wisłockiego (1841 -1900).

Krótkie, ale pracowite życie W. Wisłockiego upłjmęło na pracach nad roz
m aitego typu  dziełam i bibliograficznymi. W  1869 r. został kustoszem  (co 
b}^o wjmikiem uprzedniego uzyskania doktoratu) Biblioteki Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich i wówczas skierował swe zainteresowania gów nie ku 
pracom  edj^orskim  i b i b l i o g r a f i c z n y m ^ ^  po  dokonaniu krytycznej recenzji 
Bibliografii Polskiej Estreichera, ten  ostatni ujęty trafnością wyborów i kon
sekwencją uwag Wisłockiego, przyczynił się do jego zatrudnienia w Bibliotece 
UJ. W artość bibliograficznych dokonań Wisłockiego polegała na tym, że po
trafił pomimo wielu trudności personalnych i finansowych utrzymać rytmicz
ność wydawania tomów dzieła przez najbliższe 23 lata, aż do śmierci. Znacze
nia Prze woc/ni/ca bibliograficznego Wisłockiego dla przedsięwzięć Estreichera 
i Finkla trudno nie docenić^^.

Dobrze wykształcone lwowskie środowisko historyczne, jak  mało które 
byio przygotowane do stabilnych i długofalowych przedsięwzięć naukowych 
i kulturowych. M ając ponadto instytucjonalne oparcie w Uniwersytecie, bi
blio tekach archiw ach, księgarzach i antykw ariuszach oraz in telektualne 
w środowisku inteligenckim, pracowało gorliwie na rzecz edukacji zróżnico
wanego społeczeństwa galicyjskiego i jego przyszłego funkcjonowania w nie- 
podle^ym  państwie i^lskim^''. W szechstronna aktyWiość bibliograficzna Lu
dw ika F ink la , a m ająca  swoje um ocow anie we w szystkich instytucjach 
kulturowych Galicji, i która osiągnęła swe apogeum w wydaniu Bibliografii 
Historii Polskiej, była tego niewątpliwym dowodem.

W  popularnym  wydawnictwie źródłowym przeznaczonym do nauki histo
rii w szkole średniej, autorstwa L. Finkla, znajdujemy takie oto stwierdzenie: 
„Już od końca X IX  w. utrwaliło się w literaturze pedagogicznej Zachodu prze
konanie, że wyłączne panow anie m etody akroam atycznej odbiera szkolnej 
nauce historii przeważną część jej prawdziwie kształcącej wartości. Dzisiejsza 
nauka historji, obarczająca przede wszystkiem pam ięć młodzieży, nie może 
rozwijać w niej krytycyzm u w tej mierze, jakby to zdołała uczynić przez czę
ściowe przynajmniej oparcie się na bezpośredniej znajomości najważniejszych 
choćby źródeł. Toteż w  różnych narodach podjęto próby zużytkowania wy
branych źródeł historycznych do nauki historji. Próby te  znalazły gorące po
parcie w  współczesnej teorii pedagogicznej, pragnącej szkołę dzisiejszą prze-

Postać W. W isłockiego jako bibliotekarza-bibliologa domaga się obszernej monografii. Waż
niejsze informacje o nim: H. U taszyn:Dr. W ładysław  Wisłocki. N otka biograficzno-bibliograficzna. 
„Przew odnik B ibliograficzny”, 1901, R. 24, nr 6, s. 93-98; o jego siostrzeńcu Władysławie T ad e
uszu, kontynuatorze tradycji wuja, patrz, S. Vrtel-W ierczyński: W .T .W ., „Pam iętnik L iterack i”. 
1946, s. 425-430; Krótkie życiorysy obu Wisłockich patrz też: Słow nik pracowników książkipołskiej. 
W arszawa 1972, s. 965-966; 966-967.

”  O bszernie i wyczerpująco o bibliograficznych dokonaniach Wisłockiego patrz, W. Hahn: Bi- 
błiografia bibłiografij..., pozycje: 66, 98,99, 125,425, 526, 863, 1370, 1663,1784, 3743, 4145, 4508, 
4748, 4776, 5711, 5809.

Dla zobrazowania stanu i poziomu edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w tym okre
sie patrz zbiór artykułów: E dukacja  historyczna społeczeństwa polskiego w X IX w . Z b iór studiów. 
Pod red. Jerzego M aternickiego. W arszawa 1981.



kształcić na «szkołę pracy», w której by uczeń wyszedł z roli li tylko receptyw- 
nej a własnym wysiłkiem umysłowym mógł dochodzić do pojęcia praw d na
ukowych. W  zakresie nauki historji stawia szkoła pracy bezwzględny postulat 
oparcia jej na źródłach”. Trudno o bardziej winnowny opis wiodącej roli źró
dła i informacji bibliograficznej w dynamicznie rozwijającej się nauce historii 
przełomu wieków^^.

Krótki rys rozwoju i osiągnięć bibliografii nauki polskiej przełomu wieków 
przedstawił w obszernym  opracowaniu dotąd w piśmiennictwie bibliologicz- 
nym niezauważonym, H enryk Ułaszyn. Postać inteligenta lwowskiego była 
już kilkakrotnie p rezentow ana przy okazji analizowania różnych aspektów  
Bibliografii H istorii Polskiej. Ukraińskojęzyczne omówienie Ułaszyna, jest 
tym  istotniejsze, że oprócz niewątpliwych walorów informacyjnych jes t wy
mownym dowodem na to, jak  istotne znaczenie przywiązywało środowisko 
naukowe polskie do prac nad wydawnictwami informacyjnymi, ich populary
zacji zwłaszcza za granicą. Duża część tego omówienia jest poświęcona doko
naniom K. Estreichera, W . Wisłockiego i Ludwika Finkla^^.

[L. Finkel, W. Pociecha]: Odrodzenie iRefonnacja w świetle źródełpf'zedstcnuit Ludw ik  F inkel 
i W ładysław  Pociecha, Kraków 1923. Publikacja num er 28 ukazała się w serii «Teksty Źródłowe» do 
nauki historii w szkole średniej. D rugą z serii «Teksty Źródłowe» (num er 29) publikacją, au to r
stwa Finkla i Pociechy była P 0//V3'Aa europejska (1492-1555).

“  H. Ułaszyn: P p ł’skia  bibłtografićeskid izdan ia  za  poślednie gody (1898-1901), „Izv6stia 
OtdSlenia Russkago Azyka i Slovesnosti Im pieratorskoj Akademii N auk” , 1902, t. 7, z. 4, s. 366-402. 
Oprócz tego przeglądu, H. Ułaszyn na łam ach tego samego periodyku, przedstaw ił kilka innych 
przeglądów polskiego piśm iennictw a naukowego -  patrz: S ło im ik  luspótczesnych p isa rzy  polskich. 
Opracował zespół pod redakcją Ewy Korzeniowskiej. W arszawa 1964, t. 3, s. 390-396.





ROZDZIAŁ 2 
Metodyka Bibliografii Historii Polskiej 

Ludwika Flnkla

2.1. H istoryk-bibliograf. Poglądy L ud w ik a  F ink la  
na tem at istoty, celu  i zakresu  b ib liografii

Trzeba w ziąć nałóg dobrze czynić każdemu, bo stąd wszelkie cnót rodzaje rosną...
Cytat z M odrzewskiego zam ieszczony na biurku Finkla

Jak  wiele różnych czynników może wpłynąć na udaną  realizację opraco
wania dzieła tak  specyficznego, jak  retrospektyw na bibliografia historyczna 
narodu? Przyjmując, że jest ono wypadkową koncepcji klasycznej nauki hi
storii z jednej strony, a całego zbioru zasad m etodycznych, niezbędnego do 
realizacji jej bibliografii, z drugiej?

Dzieło człowieka niewątpliwie implikuje osobowość (co nie tak  dawno pod
ważała ideologia m arksistowska), a zagadnienie jej roli odgrywa nadal klu
czową rolę w naukowej narracji. W  przypadku L. Finkla zarówno jego świa
domość historyczna, cechy osobowe, ja k  i w yjątkow e predyspozycje  do 
tworzenia bazy informacyjnej nierozłącznie splotły się w jedność. K rótkie 
omówienie każdego z tych elementów jest nieodzownym zabiegiem pozwala
jącym na zrozumienie postawionego już wcześniej „fenomenu finklowskiego”. 
Wydaje się również, że wszystkie późniejsze wielkie bibliografie retrospektyw
ne stały się „bardziej anonimowe”, jakby bardziej techniczne. Nastał już etap 
prac zespołowych, w których charyzma leadera była mniej istotna, jednostki 
składowe bardziej scalone, a czynności sformalizowane. N ie oznacza to, że 
dyskusje, spoiy, owe wewnętrzne tło nie istniało, ale odtworzenie go stało się 
bardziej utrudnione, mniej spersonalizowane. Prześledzenie zachowanych 
materiałów archiwalnych dotyczących reedycji, a potem  kontynuacji Finkla, 
czy retrospektjrw nej bibliografii selektywnej historii Polski pogląd ten  po- 
twierdzają4 Choć może „zabrzmi to za bardzo lirycznie” ,̂ m am y tu  do czynie
nia z subtelnym  stopieniem  się osobowości bohatera -  wybitnego reprezen
tan ta  nauki historycznej X IX  w. -  z jej spełn ieniem  w dziele, jak im  była 
Bibliografia...

' Wykaz wykorzystanego piśm iennictw a archiwalnego jest wykazany w bibliografii załączniko
wej.

 ̂Takiego sform ułowania użył bezpośrednio Finkeł w liście do Ulanowskiego.



Poglądy F inkla na tem a t przedm iotu i istoty historii dochowały się we 
w stępie do W ielkie j H istorii P o w szech n ej  pod redakcją  Trzaski, E verta  
i Michalskiego^. Uwzględniwszy fakt, że przedstawił je autor u schyłku życia, 
kiedy były już w pełni ukształtowane, zasługują na krótką prezentację. W  hi
storii widział on „wielki d ram at dziejowy, na który  składają się wszystkie 
czynniki pospołu”, w więc historia polityczna, gospodarcza, kultury itp. Pro
ces dziejowy pojm ow any jes t jako zespół czynników m aterialnych i dziejo
wych. Spraw y gospodarcze, społeczne i polityczne tw orzą razem  „jedność 
organiczną” i „rozerwać się nie dadzą”. W  nawiązaniu do szkoły Rankego, dla 
Finkla państwo jest centralną kategorią egzystencjalną, w której „streszczają 
się i od której zawisły” wszystkie sfery życia, a także ośrodkiem, ^ów ną kate
gorią św iata historycznego i jako  takie podlega w szechstronnem u badaniu 
historycznemu. Państwo jest gwarantem i ostoją rozwoju, wszelkiego postępu. 
Historia powszechna jest sum ą (chociaż nie prostą) elementów składowych -  
historii poszczególnych państw . N a kilkunastu stronach Finkel prezentuje 
dość zw artą  koncepcję historii i to zarówno na polu „teorii historii” jak  i jej 
praktycznej realizacji. Autor powołuje się na poglądy kilkudziesięciu myślicie
li: filozofów, historyków, socjologów, polityków od Herodota, Platona, poprzez 
A. Comte, E . Sprangera po L. Rankego, J. Droysena i M. Burckharda. Kon
cepcja historii Finkla, praktycznie realizowana w jego dziełach to wdzięczny 
tem at dla historyka historiografii i powinna być dokonana.

Oczywiste jest, że aby efektywnie uprawiać historię danego państwa, po
trzeba posługiwać się stosownym warsztatem  i aparatem  pomocniczym, któ
rego podstaw ąjest retrospektjnvna bibliografia historyczna państwa. Biblio
grafia staje się, więc całościowym, możliwym do uchwycenia w skali ogólnej, 
refleksem przeszłości stanowiącej dziedzictwo dla teraźniejszości i przyszłości.

P race F inkla nad bibliografią nie były ani łatwe, ani fascynujące, trwały 
za to długo i pochłonęły większość jego energii życiowej. Przed uczonym często 
stawało dręczące pjrtanie, czy to, co robi jest słuszne, czy powinien raczej po
święcić się pracy merytorycznej zgodnej z jego uniwers}^eckim powołaniem, 
a więc stricte zawodowi historyka: „Spłynęły mi na niej najlepsze lata, nieraz 
słyszałem w postaci jakby  zarzutów, że m ó^bym  coś lepszego zrobić, niż to 
„kartkowanie bibliograficzne”'’ -  pisał.

Czy praca nad B ibliograńą... przyczyniła się, na zasadzie reakcji zwrot
nej, do ukształtowania się osobowości Finkla jako historyka? Jedno nie ulega 
kwestii -  w pewnym  okresie życia był on osobą najlepiej zorientowaną w sta
nie i zasobach piśmienniczych historiografii polskiej i w dużej m ierze obcej. 
Konieczność dotarcia (podczas realizowania etapu merj^orycznej weryfikacji 
opisów) do każdej nieomal ważniejszej pozycji historycznej uczyniła z Finkla 
eksperta. Analizując niezwykle dojrzałe poglądy badacza na tem at historii, 
wpływu, jaki wywiera na jednostkę i zbiorowości, możemy się tylko domyślać, 
jak  istotną rolę w ich ukształtowaniu się odegrała praca nad bibliografią. Nie
zachwiana w iara w sens istnienia i uprawiania historii opartej na logicznych 
podstawach przebija w jednej z bardziej osobistych wypowiedzi, na rok przed 
śm iercią Ludwika Finkla: „Historia m a też swoją etykę, swoją jak  niedawno 
powiedziano religię, określa, w co można wierzyć, wskazuje, co należy umiło-

 ̂W. Trzaska, L. J. Evert, J. Michalski: W ielka Historia Poivszechna: wydazvnictwo zbiorowe ilu
s trow ane .T . 1. Oprać, pod red. Jana Dąbrowskiego, Oskara Haleckiego [et al.]. Warszawa: Trzaska, 
Evert i M ichalski, Cep. 1935. W stęp autorstw a L. Finkla, s. 3-23.

■* L. Finkel: [wstęp] B ibliografia ..., s. XX.



wać: wartościuje -  i to nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim  teraźniej
szość, którą mierzy i oświetla przeszłość -  zaś wartościowanie jest funkcją nie 
tylko rozumu, lecz także uczucia. Stąd spory długowieczne czy historia jest 
nauką -  umiejętnością, jak  nauki przyrodnicze, czy też nauka sztuką, m ającą 
działać na wyobraźnię, na uczucia ludzkie. Zdaje się, że nie jest ani jed n ą  ani 
drugą, lecz właśnie historią, jakby trzecią kategorią, odm ienną a łączącą ce
chy obu, polegająca na historyzmie, tj. dążności do poznania otaczającego nas 
świata współczesnego” .̂

Rozpatrując zagadnienie tak  złożone, jak  kształtowanie się postawy histo
rycznej, a więc zjawiska długofalowego, dynamicznego, ale nieciągłego, nie 
sposób odciąć się od całego środowiska naukowego, w którym  w yrastał i doj
rzewał Finkel i społeczności kresowej, w wysokim stopniu zagrożonego pod 
względem narodow ym  i kulturow ym . N iew ątpliw ie czynnikiem  istotnym  
w biografii Finkla był też fakt przynależności do tzw. lwowskiej szkoły histo
rycznej. Podsumowując -  należał do świata będącego splotem specyficznej po
etyki polskiego środowiska kresowego, jak  i m erytorycznych spraw  nauko
wych, wspólnych dla wszystkich ośrodków kultury polskiej.

Bezpośrednim mistrzem Finkla był Ksawery Liske (1838-1891), historyk 
dużego form atu, wychowany na najlepszych tradycjach szkoły niemieckiej. 
Jeszcze w czasach studiów na uniwersytecie berlińskim stykał się bezpośrednio 
z takimi historykami, jak: L. Rankę, J. G. Droysen, F. Jaffe. N a prowadzonych 
przez siebie seminariach kładł nacisk na wszelkie prace przygotowawcze, infor
macyjne i źródłowe -  jako warunek niezbędny dla każdej syntezy. Propagował 
otwartość na wszelkie „nowości”, tępił niefachowość a zwłaszcza brak precyzji 
i powierzchowność sądów®. Finkel tak pisał o metodach historycznych mistrza: 
„Zaznaczył się gównie i przede wszystkim w dwóch kierunkach wpływ Liske- 
go: naprzód w kierunku metodycznym przez wprowadzenie do literatury naszej 
badań (tzn. u Niemców Forschung w przeciwieństwie do Darstellung) w ściślej
szym tego słowa znaczeniu, przez krytykę ostrą i stanowczą, ścigającą dyletan- 
tyzm, braki wykształcenia i przygotowania, pobieżność i frazeologię w nauce a 
następnie w pośredniczeniu między historiografią polską a powszechną, przez 
wnoszenie do literatury innych narodów tego, co im dać m o ^a  nasza, a na od
wrót przez pr^sw ojenie naszej tego, co w literaturze obcej miało znaczenie dla 
dziejów Polski” .̂

Liske, pisując do zagranicznych czasopism fachowych, kładł nacisk na 
rozbudowane form y informacji o piśm iennictw ie polskim, a w środowisku 
polskim propagował co cenniejsze informacyjne osiągnięcia zagraniczne. T en  
stały serwis bibliograficznych omówień, recenzji (form abstraktowych) stał się 
codziennością życia naukowego kontynuowanego przez jego uczniów (S. L u
kas, O. Balzer, F. Bostel, A. Semkowicz, F. Papee i inni), a także przez F in
kla. Liske miał nieomal „chorobliwy” stosunek co ilości i jakości recenzji na
ukowej, a także roli jaką  odgrywały w życiu naukowym historyka. Monitował 
wszystkich wybitnych współpracowników K w artalnika o pisanie i publiko-

’ L. Finkel: [Wstęp] Prace history'czne wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Koła Histo- 
lykóio Uniwersytetu J a n a  K azim ierza  we Lwowie. 1878-1928. Lwów 1929, s. VIII.

 ̂O bszernie relacjonuje o wymaganiach i sposobie prow adzenia zajęć, bezpośredni uczestnik  
jego sem inariów Henryk Sawczyński w poświęconym L iskem u zeszycie 3, R. 5 „Kwartalnika H i
storycznego” z 1891 r. s. 518-532. Rys biograficzny postaci Liskego patrz: Violetta Julkowska: K sa 
w ery L iske  (1838-1891). W: Z łota  księga... Rzeszów 2007, s. 183-200.

^W spom nienie L. F. [Ludwik Finkel] o [X .L isk em ], „Kwartalnik H istoryczny”, 1891, R. 5, 
s. 499.



wanie jak  największej liczby recenzji i przeglądów. Uważał, że w równej m ie
rze są  istotne w rozwoju młodego historyka, wyrabiając czujność naukow ą 
i pobudzając do refleksji, jak  i w dorobku dojrzałego historyka. Dla niego z ko
lei przeznaczone są do recenzowania, obszerniejsze formy narracji, monogra
fie, będąc często ich uzupełnieniem  i formą naukowej prezentacji, dla mniej 
doświadczonej kadry  naukowej. W  pierwszym okresie liskowskiej kurateli 
„Kwartalnika” liczba recenzji sięgnęła liczbę 264, aby osiągnąć stabilną liczbę 
około 100 w dalszym, „poliskowskim” okresie®.

Postać Liskego zasługuje na szczególny szacunek i szersze omówienie hi- 
storiograficzne. Ciężko i przewlekle chory, przez czternaście lat prowadził 
sem inaria i spotkania naukowe u siebie w willi leżąc na łożu, otoczony semi
narzystam i i uczniami. Tylko wybrani, wybitni studenci osiągali ten  przywi
lej, a prow adzone w takich w arunkach sem inaria na zawsze zapadły w pa
mięci uczestników. Liske wykazywał niezwykły hart ducha i poświęcenie, bo 
cierpienie i sposób zajęć nie wpływały absolutnie, na jakość prowadzonych 
przez niego seminariów. Były to jed5me w swym rodzaju chwile, niezapomnia
ne i wspominane z czcią przez uczestników®. Kult i charyzma Liskego zarów
no wśród studentów jak  i kadry naukowej doszła do takiego stopnia, że ucało
wanie ręki m istrza stało się rj^uałem  nieomal obowiązującym.

Pierwsze wzmianki o bibliograficznych skłonnościach Finkla datujemy na 
rok 1876, kiedy w jego pam iętniku (idąc śladem  w spom nień Modelskiego) 
znajdujem y w zm iankę o jego bibliograficznej aktyw ności w czasopiśm ie 
„Echo” — „Z bibliografii jest, co teraz pisać. Ruch w literackim świecie ogrom
ny. M ożemy powiedzieć o sobie: Jesteśmy, knuty moskiewskie, ani niemieckie 
pistolety nas wytępić nie potrafią. Daj Boże, by tak  nadal było” °̂.

Punktem  zwrotnym w karierze Ludwika Finkla był dzień 6 października 
1877 r., w którym  zapisał się na wydział filozoficzny Uniwersytetu Lwowskie
go, no i oczywiście wybór sem inarium  Ksawerego Liskego i wykłady A. Hir- 
schberga (1858-1918). Pom iędzy wykładam i chodził do biblioteki Ossoliń
skich, z upodobaniem  wertow ał bibliografię E streichera, robił wypisy dla 
siebie i innych (Teodor Wierzbowski) i przeglądał najnowsze piśmiennictwo. 
Nawyk notowania ciekawych problemów, ważniejszych wydarzeń, skrupu
latnych wypisów, przy funkcjonowaniu fenomenalnej pam ięci utrzymywał 
się u F inkla aż do końca życia. W  swoich wspom nieniach Zofia Krzem icka 
pisze, że F inkel do końca swych dni zadziwiał św ietnym  rozeznaniem  pi
śm iennictw a i w swoim „zaw alonym ” książkam i m ieszkanku był w stanie 
„błyskawicznie” znaleźć naw et najdrobniejsze przyczynki na każdy tem at” . 
Już rok później, gorąco popierany przez Liskego i Hirschberga, z gronem ko
legów zakłada 8 lutego 1878 r. Koło Histoiyków. Jednym  z zadań koła było 
referowanie na zebraniach przygotowanych uprzednio przeglądów z najwybit
niejszych czasopism historycznych, zagranicznych -  dla Finkla zarezerwowa
no „Revue H istorique” ukazujące się od 1876 r. M etoda c ią^ej aktywności 
naukowej, połączonej ze stale utrw alaną praktyką robienia bibliograficznych 
notek z najcenniejszych napotkanych pozycji piśmienniczych, miała zaowoco
wać w przyszłości. Finkel przez całe życie wiernie realizował zasady Liskego 
o a k tjn ^ y m  bibliograficznym udziale w życiu naukowym.

* F. Papee; op. cit. s. 11.
O bszernie o tym patrz anonimowa nota zam ieszczona w „Tygodniku Illustrow anym ” Pam ię

ci Ksawerego Liskego. 1901, nr 10, s. 183.
T . E. M odelski; op. cit., s. 100-101.

" Z. Krzem icka: K ilka  ivspomniet'i o L u d w iku  F inktu . „Ilustrowany K urier C odzienny”. 1930 
Kraków, n r 294, s. 2.



Pierwszą pow ażną p racą  bibliograficzną, z jak ą  zetknął się Finkel, było 
uczestnictw o 'n  B ib liogra fii p o w sta n ia  narodu  p o lsk ie g o  z ro ku  1830-  
1831, znakomicie zrealizowanej w 1879 r. W e wstępie do tej pracy A. Hir- 
schberg^2podnosi zasługi „współautorów”, pada też nazwisko F inkla jako 
szczególnie zasłużonego: „Szczególnie zaś dowody niestrudzonej pracowitości 
złożyli: P. P. Czerniak Bronisław, Hecek Korneli, Lityński Michał, M arczew
ski Witold, M enda W ładysław, Jacher Bronisław, Finkel Ludwik, Teodor 
i Żmudziński Franciszek -  tak, iż nieomal głównie przyczjmili się do spełnienia 
myśli, wspólnie przez nas przedsięwziętej”. Dodać należy, że rok później T a 
deusz Kraśnicki ułożył oddzielnie, liczący dwadzieścia trzy  strony, indeks 
osób i miejscowości do tej bibliografii.

Gruntowna praktyka źródłoznawcza, jaką  przeszedł w Archiwum Aktów 
Grodzkich i Ziemskich (od 1878 r.) i doskonała praca doktorska O M arcinie  
K rom erze , przygotowały Finkla do kariery  uniw ersyteckiej. A plikantura 
Finkla w lwowskim Archiwum  Krajowym  trw ała aż cztery lata, i zdaniem  
Liskego w ćwiczeniach paleograficznych i d5фlomatycznych doszedł skutkiem 
gorliwości i pilności znacznej bie^ości w odczytywaniu starych dokumentów. 
Postać M arcina K rom era była w edług F inkla tą , w której ja k  w soczewce 
skupiały się w ażne problem y polskiej historiografii. N astępnym  e tapem  
w rozwoju osobowości naukowej uczonego był wyjazd przyszłego bibliografa 
za granicę do Niemiec i Francji.

Niezwykle istotnjmi zagadnieniem, zupełnie pominiętym, albo niezauwa
żonym w piśmiennictwie o Finklu są jego kontakty z T eodorem  W ierzbow
skim (1853-1923). To, kim  był Wierzbowski i jaki wpływ wywarł na kulturę 
polską tego okresu -  to cały osobny rozdział naszej kultury^^. Zachowane listy, 
z lat 1882-1883, dotyczyły kilku niezwykle dla młodego Finkla istotnych pro- 
blemów'"’. Korzystając ze swoich kontaktów (H. Sawczyński, F. Papee), do- 
konjwał bibliograficznych ekspertyz na potrzeby budowanej przez Wierzbow
skiego bibliografii-katalogu starych książek polskich*^. Finkel identyfikował 
pisma K. Warszewickiego (m.in. C om m entarionis), usiłując dotrzeć naw et 
do prywatnych zbiorów ̂ Л^odzimierza Dzieduszyckiego^^. Stała współpraca, 
kontakt z doskonałym  w arsztatem  naukowym  W ierzbowskiego, precyzyj
nym i dokładnym, wyrabiały w młodym Finklu nawyk solidnego i poważnego 
traktow ania bibliografii i opisu z autopsji, często kosztem  wielkiego trudu. 
Wierzbowski dodatkowo zaszczepił też u młodego historyka, umiłowanie do 
literatury polskiej, a zwłaszcza kult A. Mickiewicza. Sam  Wierzbowski pomi
mo, że historyk i archiwista napisał wiele artykułów poświęconych Mickiewi

Bibliografia Pmvstania Narodu Polskiego z  roku 1830-1831. Wspólnie z gronem  akademików 
lwowskich ułożyli d r A. H irschbergw e Lwowie 1882, s.X .

O bszernie o T . W ierzbowskim, Z. Gaca-Dąbrowska; Teodor W ierzbow sk i ja k o  bibliograf, 
„Roczniki B iblioteczne” 1974, R.18, s. 337-371; W ierzbowski jako dyrektor AGAD-u -  patrz 
A. Stebelski: Teodor JViei'zbozvski 1897-1919. W: Księga Pam iątkow al50-lecia  A łch iw iim  Główne
go A k t dazvnych w  W arszaw ie. Warszawa 1958, s. 59-104.

[Osiem listów do W ierzbowskiego z 1882-1883; 1888]. Bib. PAN w Krakowie: Sygn. 1881. 
T . 6-7, 9.
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bowski opracował najpełniejszą bibliografię K. W arszewickiego, a także jego biografię. Inform acje 
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stawiane w piśm iennictw ie polskim.

List do W ierzbowskiego z 19 X 1882 r.: „Com m entarionis W arszewickiego o którym Szanow
nem u Panu w ostatnim  liście w spom niałem  jest rzeczywiście odpisem  z rękopisu biblioteki N aro
dowej W iedeńskiej jak świadczy sam napis, którego przedtem  nie zaznaczyłem ...”.



czowi^^. Z tonu listów Finkla przebija ogromny szacunek i podziw dla tego nie
wątpliwie niezwykłego uczonego i człowieka^®. Wierzbowski utrzymywał też 
ścisłe więzy ze Stanisławem  Lukasem , czego dowodem jest korespondencja 
(Lukas pisał do niego po francusku). Po niespodziewanej i zagadkowej śmierci 
Lukasa Finkel poprosił jegą rodzinę o listy pisane przez zmarłego do W ierz
bowskiego i przesłał m u je^^.

O wielkiej wadze naukowej wyjazdu do N iem iec i Francji, najlepszych 
i najnowocześniejszych ośrodków historiografii europejskiej, już wspominali
śmy. S tanisław  L ukas, wyjeżdżając za granicę na długich pięć la t (1877- 
1882), bjd wybitnie utalentowanym historykiem, wrócił jako historyk europej
skiego form atu. Podobnie rzecz się miała z Finklem , choć na nieco mniejszą 
skalę, bo taki talent, jakim  był Lukas, zdarza się raz na sto lat. Po powrocie -  
Finkel był już gotowy do podjęcia najważniejszego zadania swego życia.

Jakim  bibliografem był Ludwik Finkel? Choć może nawet ważniejsze by
łoby pytanie -  jakie były jego poglądy na tem at istoty i funkcji bibliografii, jej 
relacji względem nauki historii i nauki w ogólności. Są to kluczowe zagadnie
nia w usta lan iu  relacji na styku bibliografii jako  autonom icznej dziedziny 
nauki, a bibliografii specjalistycznej. Analiza relacji Finkel -  historia -  biblio
grafia, umieszczają to pytanie bardziej w kontekście nauki historii niż biblio- 
logii. Ale to tem at do oddzielnych rozważań.

Finkel w początkowym  etapie swego rozwoju naukowego uważał się za 
historyka, później za historyka-bibliografa, a w końcowej stał się bibliografem 
historykiem. T a  powolna ewolucja jego naukowego eg'o jest skutkiem zarów
no predyspozycji, przypadku, jak  w dojrzałym okresie działalności -  świado
mego wyboru. Sam  Finkel tak  o tjmi pisze: „spłynęły mi na niej najlepsze lata, 
a nieraz słyszałem w postaci jakby zarzutu, że m ó^bym  coś lepszego robić, niż 
kartkow anie  bibliograficzne. P raca  niewdzięczna, bo nigdy nie może być 
wyczerpana, nigdy, więc całkiem zadawalającą. Ale nie żałuje podjęcia się jej 
i czasu nad  n ią  spędzonego”, i dalej: „W  każdej wielkiej budowie naszych 
dziejów m uszą się znaleźć tacy, którzy dostarczają materiałów i przygotowują 
je dla znakomitych architektów, a czym one umiejętniej dobrane, czym lepiej 
zastosowane, tym  raźniej, tym  wspanialej wznosić się będzie w górę potężny 
i trw ały gm ach historii Polski” °̂. Powyższe słowa są  praktyczną, naukową, 
pozytywistyczną w ykładnią poglądów Finkla na tem at istotnej roli państwa 
w historiografii.

Podejmując trud pracy nad Bibliograńą . . miał  on nieco ułatwione zada
nie ze względu na częściowe zaistnienie w obiegu naukowym  bibliografii E s
treichera i aktjw ność Wisłockiego, bez których postawione przed sobą zada
nie sporządzenia bibliografii historii Polski byłoby szalenie u trudnione. 
Zwłaszcza praca Estreichera, która stała się „bibliografią-matką” dla wszyst
kich późniejszych dokonań bibliograficznych w Polsce, często była przywoły
wana przez Finkla. Estreicher z powodów pryncypialnych stosował inne zasa

Wystarczy przejrzeć dorobek piśm ienniczy Wierzbowskiego w S;&//o^ra/;V Bara, aby doliczyć 
się tam  aż 18 pozycji -  internetow y dostęp: http://www .bar.ibl.w aw .pl/contents/m ain.phpPpa- 
ge =  zapisy& p_osobaid=4493

W ierzbowski swojego czasu uczęszczał na sem inarium  historyczne Liskego, stąd jego bliskie 
kontakty ze S tanisław em  L ukasem  czy Ludw ikiem  Finklem.

W ierzbowski darzył S. Lukasa, podobnie jak i Finkla uczuciem  przyjaźni i przywiązania i wi
dział w przyszłość nauki polskiej. Patrz jego artykuł [pro m em oria] o L ukasie w „Tygodniku Illu- 
strow anym ”.1882 nr. 340-366; s .175-176; s. 187-188.
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dy m etodyczne -  dotyczące szczegółowości pojedynczego opisu, dążąc do 
m aksym alnej pełności i uwzględnienia wszystkich elem entów  form alnych 
i treściowych^'. F inkel byl przede wszystkim  prak tyk iem  i pragm atykiem  
w całej swej aktyw ności życiowej i naukow ej. Id e ą  jego sem inarium  była 
teza, iż autor jest sługą odbiorcy i nigdy nie może zapominać, że pisze nie dla 
siebie, ale dla czytelnika. W szystkie zapisy w B ib/iogra/ri.. . ,  uwzględniając 
także jej ograniczenia objętościowe wynikające z przeznaczonego na nią bu 
dżetu, winny zachowywać właściwe proporcje.

Finkel postanowił nie trzymać się niewolniczo zasad formalnych metodyki 
bibliograficznej, ale dostosowywać ją  realistycznie i pragm atycznie do możli
wości identyfikacji opisywanego dokum entu . Czyli: „W  ogóle przew ażał 
w szczegółowym grupowaniu nie jakiś system at bezwzględny, ale wzgląd na 
użjrteczność dzieła, tj. na co wedle naszego zdania najbardziej ułatwić może 
wyszukanie wszystkich źródeł naszej epoki, kwestii lub osoby się odnoszą
cych”. Finkel oznaczał się rzadko spotykanym  wśród bibliografów „instynk
tem  bibhograficznym ”, pozw alającym  w ybrać m u zawsze najtrafn iejsze 
i użyteczne rozwiązanie w gąszczu możliwości m etodycznych. Pojęcie „in
stynktu bibliograficznego” nie zostało tu użyte przypadkowo -  znaleźć je  moż
na w dosłownym brzmieniu w jednej z jego wypowiedzi. Uczony miał świado
mość, że je s t nim  obdarzony i ja k ą  ten  sw oisty ta le n t m a w agę. U żył go 
w recenzji dotyczącej innej, znakomitej bibliografii tego okresu, autorstw a 
Edwarda Maliszewskiego (1875-1928): „Do wielu pozycji zwłaszcza w dziale 
rękopisów, która jest szczególnąjego zasługą, sięgająca ponad dotychczasowe 
bibliografie, poczynił krótkie, ale bardzo cenne swoje uwagi, kierował się przy 
nich nie tylko jakąś regułą m etodyczną, jakim ś szablonem, ile instynktem , 
jeśli tak powiedzieć wolno, bibliograficznym, tj. odczuciem trafnym  tego, co 
przede wszystkim badacz-historyk P5̂ ać, na co poszukiwać będzie odpowie- 
dzi”22. Przypomnieć należy, że słowa te  wypowiedziane zostały na rok przed 
śmiercią ich autora, i były ukoronowaniem jego niezwykle długiej drogi jako 
bibliografa.

T en  istotny rys, m ający swoje miejsce w psychice i relacjach tw órca -  
ukochane dzieło, jest do uchwycenia właśnie w Bibliograńi H istorii Polskiej. 
Ale naw et i w tym  ciekawym subiektywizowaniu przez autora dzieła Finkel 
zachowuje um iar i właściwe proporcje godne obiektywnego badacza dziejów. 
Twierdzi, że nadm ierne nasycenie bibliografii subiektywizmem może ujem 
nie odbić się na trafności selekcji, a co za tym  idzie wypaczyć wiarygodność 
informacyjną pracy. T aka obiektjwność i niezależność sądów, naukowa rze
telność w połączeniu z dewizą, że każde dzieło służy odbiorcy, to rzadko spoty
kane cechy wśród historyków uprawiających pracę bibliografa.

Bibliograńa Historii Polskiej nie była jedynym  dziełem bibliograficznym 
Finkla. Ogrom na erudycja au to ra  w ynikała także  z czynnego obcow ania 
z bibliografiami i informatorami historycznymi, ale nie tylko. Finkel aktyw 
nie uczestnicząc w rodzącym się polskim życiu literackim, będąc również wi
ceprezesem Towarzystawa Literackiego im. Adam a Mickiewicza, uczestni
czył także w p racach  przez to Tow arzystw o dokonywanych^^. B ędąc  już

O bszernie, wyczerpująco i wzorcowo o tym pisze M. D em bowska w m onografii: M etoda B i- 
blioginfiiPolskiej Karola Estreichera...

L. Finkel [Recenzja bibliografii E. M aliszewskiego]: „Przegląd H istoryczno-W ojskowy”, 
1929. T . l . s .  162.

“  O bszernie o historii Towarzystwa, W. Bruchnalski: Toivarzystzvo literackie im. A d a m a  M ic
kiew icza гое Lzvowie. „Pam iętnik L iterack i”. 1936, R. 23, s. 675-686.



uznanym  autorytetem  bibliograficznym udziela! m.in. W. Bruchnalskiem u 
wskazówek nad  uk ładaną  przez niego od 1886 r. bibliografią podmiotowo- 
przedm iotową A dam a Mickiewicza^''. Udzielał licznych porad i danych nad 
efektj^vnymi m etodam i archiwalnymi zbierania i opracowania dzieł poety. 
Jego um iejętności bibliograficzne, nabyte w pracy nad Bibliografią Historii 
Polskiej, były znakomicie wykorzystywane w sukcesywnie tworzonej przez 
Towarzystwo bibliografii mickiewiczowskiej^^.

Znaczącym epizodem w bibliograficznej działalności Ludwika Finkla, był 
m ało znany problem , który absorbował go personalnie przez pew ien czas, 
a więc zagadnienie indeksu bibliograficznego do „Kwartalnika Histoiycznego”.

Periodyk ten, wizytówka jakości polskiej nauki historycznej z racji swej 
objętości, różnorodności i narastania liczby roczników domagał się bibliografii 
zawartości. Nie było to ani łatwe ani profitowe przedsięwzięcie, wymagające 
cierpliwości i gruntow nej znajomości wiedzy historycznej. Pierw szy krok 
uczynił kilkakrotnie już wspominany, życzliwy dla kultury polskiej M aksymi
lian P erlbach i to najzupełniej bezinteresownie. Jak  twierdził tak  kochał to 
polskie pismo „w lubej błękitnej okładce”, że postanowił ułożyć bibliografię 
zawartości pierwszych dziesięciu roczników^^. Co też uczynił^^.

Zastosowany przez Perlbacha układ systematyczny bibliografii odzwier
ciedlał jego poglądy co do najważniejszej dla Polaka kwestii obszaru nieistnie
jącego państwa polskiego. Zwłaszcza chodziło o takie terytoria jak: Śląsk, Po
morze, Prusy, Inflanty. Pom im o całej sym patii dla Polaków, Perlbach nie 
uznaw ał ich związków z państw ow ością polską, czym wzbudził sprzeciw 
i negację Finkla, który twardo stał na stanowisku integralności terytorialnej 
I Rzeczypospolitej^®.

Problem  indeksu do „Kwartalnika” pojawił się znów w 1916 r. za sprawą 
„grupy” studentów Uniwersjrtetu Jagiellońskiego, k tórą tworzyli Mieczysław 
Rutkowski i Tadeusz Dubiecki. Postanowili oni, idąc śladem Perlbacha zesta
wić zawartość K w artalnika w nowym obszernym indeksie o czym powiado
mili prezesa Ludwika Finkla. W  problemie indeksu do „Kwartalnika” uczest
niczyło kilka znakom itości polskiej nauki: W ładysław  Semkowicz (1878- 
1949) jego ojciec Aleksander (1850-1923), Oskar Balzer^®, Karol Maleczyń- 
ski, a całość zagadnienia monitorował od samego początku oczywiście L u
dwik Finkel. Nie szczędził on ani czasu, ani pracy aby doprowadzić sprawę do 
samego końca co nie bj^o takie proste. W 1919 r. autor złożonego już do druku 
rękopisu — żołnierz Legii Akademickiej, Mieczysław Rutkowski, ranny w wal
kach pod Lwowem umiera, do końca dopytując się o losy swego dzieła^®. Osta

W spomina o tym B. Nadolski: Towarzystivo literackie im. A dam a  M ickiewicza. Z a iy s  Historii 
1886-1936. „Pam iętnik L ite rack i”. 1936, R. 23, s. 698.

^  Dokładny wykaz kolejnych tomów bibliografii mickiewiczowskiej patrz: W. Hahn: Bibliografia 
Bibliografii..., pozycja 4772.

[r\Qkro\og\M ax Perlbach ( ur. 1849 um. 18. Lutego 1921), „Kwartalnik H istoryczny”. 1920, 
R. 34 s. 202.

Indeks do „K wartalnika H istorycznego” (1887-1896). Lwów 1898. Perlbach je s t autorem  
pierwszej części indeksu.

Ważny ten  problem  zostanie dokładniej omówiony przy okazji analizy пЫлЛп Bibliografii H i
storii Polskiej.

Osoba Oskara Balzera, wielkiego uczonego i animatora nauki polskiej stale przewija się w najbliż
szym otoczeniu Ludwika Finkla, jako jego przyjaciela i eksperta bibliograficznego. Postać Balzera została 
profesjonalnie omówiona przez; Romana Nowackiego: W ybitni uczeni Uniwersytetu Jana  Kazimietza. 
O swald B a lzer  (1858-1933), adres internetowy: http://www.lwow.com.pl/rocznik/balzer.html

“ W spom nienie pośm iertne o M. Rutkowskim, patrz: L. [Ludwik] F. [F inkel], „Kwartalnik 
H istoryczny” 1919, R. 23, s. 194-195. N otka „Pro m em oriam ” wraz ze zdjęciem  Rutkowskiego 
patrz „Tygodnik Ilustrow any” 1921, nr 33, s. 531.

http://www.lwow.com.pl/rocznik/balzer.html


tecznie, dwa lata później, Karol M aleczyński uzupełni! indeks a z końcem  
września 1924 r. po ekspertyzie (przegląd i rewizja) Ludwika Finkla, rękopis 
powędrował do drukarni^ Ч

Indeks „Kwartalnika Historycznego” za lata 1887-1922, w zamyśle F in
kla, mial być jakby kontynuacją i nam iastką dalszego ciągu Bibliografii H i
storii Polskiej -  „Indeks winien zastąpić, choćby częściowo bibliografie histo
ryczną w czasie, dla którego jej n i e p o s i a d a m y ” ^ ^  д ^ у  bardziej przybliżyć 
i ułatwić korzystanie z zawartych w Indeksie treści, Finkel, zastosował z m a
łymi modyfikacjami układ tak.i'^ak'w BibliograRi H istorii Polskiej. Z dużym  
prawdopodobieństwem można potraktować Indeks jako przedłużenie Biblio
grafii i jej uzupełnienie. Jedyną  dość istotną innowacją w jego budowie było 
usystematyzowanie i ujednolicenie podziału rzeczowego przez Maleczyńskie- 
go poczynione.

Przeglądając skrupulatnie przez T. E. Modelskiego zestawioną bibliogra
fię osobową Finkla, widać, iż na 291 pozycji -  35 dotyczy bibliografii h isto
rycznej^^. W  pozycjach tych mieszczą się wykazy piśmiennictwa historyczne
go przeznaczonego dla odbiorcy obcego i recenzje dzieł z dziedzin 
biblio^aficznych związanych z historią. Zgodnie z ideą Liskego, której Finkel 
był wierny, są to wykazy polskiego piśm iennictwa historycznego typu  Die 
Polnische G esch ichschre ibung ... dla określonych odcinków czasowych. 
Cechuje je trafność wyboru i precyzja opisu, a więc to, czym będzie się wyróż
niać jego Bibliografia... Skomplikowany warsztat m etodyczny Finkla kom 
pletował się i doskonalił latami. Jednocześnie jest częściową odpowiedzią na 
pytanie, dlaczego Bibliografia H istorii P olskiej była tak  udanym  i po dziś 
dzień niezastąpionym dziełem.

W szechstronna aktywność bibliograficzna, skutkująca w sferze działalno
ści informacyjnej Finkla zwłaszcza na łamach „Kwartalnika Historycznego”, 
obok Bibliografii.. ., pośrednio zaowocowała w dwóch innych wielkich przed
sięwzięciach bibliograficznych: bieżąca Bibliografia H istorii P olskiej i B i
bliografia H istorii P olski X I X  w.

Pojawienie się bibliografii historycznej bieżącej w „K w artalniku H isto
rycznym” było poprzedzone jego informacyjno-sprawozdawczą aktywnością, 
którą możemy potraktować jako ąuasi-bibliografię bieżącą. Trzy działy prze
glądów:

a) przeglądy rozumowane historii powszechnej: Liske rozpoczął od 1887 r. 
(cztery roczniki); następnie Finkel do tom u ósmego (1888 r.), potem  Finkel 
i wielu współpracowników, aż do tomu osiemnastego (1918 r.);

b) przegląd artykułów historycznych i literackich (od 1880 do 1901 r.);
c) wykaz obszerniejszych recenzji i sprawozdań (od 1887 do 1892 r.) '̂ .̂
N a w ersję o sta teczną  bieżącą, w brzm ieniu , jak ie  obow iązuje po dziś

dzień. Bibliografii H istorii Polskiej trzeba było czekać do 1902 r.^ .̂ Bezpo

M. Rutkowski: Indeks do K iuartalnika H istoiycznego (1887-1922). U zupełn ił i do druku 
przygotował Karol Maleczyński. Lwów 1925.

“  L. Finkel Indeks do Kwartalnika H ism ycznego  (1887-1922) zestawił śp. Mieezysław
Rutkowski. Lwów 1925 s. I.

“  E. T . M odelski: Ludiuik F in k e l20 I I I  1858-24 X 1930. Z arys biograficzny. „Kwartalnik Hi- 
stoiyczny”. 1932, R. 46, [bibliografia podmiotowa prac Finkla] s. 260-275.

W iększość recenzji wykorzystanych w monografii, a dotyczącycłi ukazującej B ib liogra f ii
Historii Polskiej była możliwa do uchwycenia dzięki właśnie tem u działowi „Kwartalnika Historycz
n eg o ”.

We wstępie z 1902 r., redakcja [Eugeniusz Barwiński] zaznaczyła, że od rocznika 16, zam iesz
czana będzie regularnie, systematycznie ułożona, kompletna Bibliografia Historii Polskiej.



średnią przyczyną jej oficjalnego się narodzenia były: niewątpliwie niezwykle 
oiywiona reakcja świata naukowego na kolejne ukazywanie się tomów Bib/ro- 
grańi. .. (patrz rozdział niniejszej pracy „Reakcje świata naukowego”), rola 
i charyzm a, jakie wniosła postać Eugeniusza Barwińskiego (jak i stała, choć 
„ukry ta” kuratela  nad bibliografią samego Finkla^®.

Eugeniusz Barwiński (1874-1947), uczeń B. Dembińskiego i Finkla, za
trudniony od 1895 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej, uzyskał e ta t starszego 
bibliotekarza i kierownika Działu RękopisÓA^^’. Prowadził ro z le je  kwerendy 
w ważniejszych archiwach i bibliotekach europejskich (Petersburg, Sztok
holm, W iedeń, Insbruck, Kijów, Berlin i in.). Już wcześniej -  od 1895 r. -  po
magał Finklowi w redagowaniu P rzeglądu literatury historii pow szechnej 
w „Kwartalniku Historycznym”, posiadając niezbędne kwalifikacje i predys
pozycje. Od 1902 r. rozpoczął regularne wydawanie bieżącej bibliografii histo
rycznej polskiej, jak  i powszechnej aż do 1914 r.̂ ®. Barwiński miał niezwykle 
nowatorski stosunek do redagowanej przez siebie bibliografii bieżącej, starał 
się bezskutecznie o akceptacje swego pomysłu tworzenia wieloletnich kum u
lacji i indeksów. N iestety z braku miejsca i finansów nie był w stanie tego zre- 
alizować^^.

Zachowana korespondencja Finkla do Emila Kipy (1886-1958)“’° świad
czy o stałym  patronow aniu Finkla bieżącej bibliografii „Kwartalnika H isto
rycznego” , a w chwilach kryzysowych pom aganiu przy pracach redakcyj- 
nych'^*: „Tym czasem  z wielkim trudem  zdołałem ostatecznie doprowadzić 
rocznik K w artalnika Historycznego 1919 do końca: bibliografię przy mojej 
pomocy ułożyła Jan ina Frenklówna, kronikę dr Tyszkowski”; w liście dato
w anym  na 20 grudnia, czytamy: „Odetchnąłem , zeszjrt 1, 2 będzie miał na 
czele kartę  żałobną śp. Wojciechowskiego z zapowiedzią osobnego num eru 
Jem u poświeconemu, potem  wspomnienie o śp. Ulanowskim przez Abraha
ma, dalej pierwszą część Dybowskiego o Pam . Gieysztora, Lewaka recenzję 
już w znacznej mierze złożoną, bardzo dokładną. Kronikę przez Tyszkowskie- 
go i bibliografię, jeżeli p. M uszkow skinadeślejądo 15.11920“̂ .̂ Proszę bardzo 
o dopingowanie go i doniesienie mi na kartce, czy m ożem y liczyć na niego. 
Rozpoczęła tu  p. Frenklówna pracę nad bibliografią, ale zachorowała” — osta

Daty ukazywania się kolejnych tomów: Lwów 1891; Kraków 1895-1901; Kraków 1904; 1906 
i ostatni dodatek -  drugi, rok 1914.

’̂ Jedyny, obszerny biogram  Barwińskiego -  patrz A. Kamiński; B anviiisk i Iiistoiyk,
bibliotekarz i archhvista (1874-1947). „Archeion” Warszawa 1959, R. 30, s. 95-121, [jako bibliograf 
s. 103].

Oprócz „Kwartalnika H istorycznego” E. Barwiński prowadził w latach 1902-1904 dział biblio
graficzny z dziedziny pedagogiki czasopism a „M uzeum ”. Regularna aktywność Barwińskiego na 
polu bibliograficznym  zakończyła się w 1914 r., z chwilą objęcia przez niego stanowiska kierownika 
Archiwum c.k. N am iestnictw a we Lwowie. W późniejszym okresie nazwisko Barwińskiego w dziale 
bibliograficznym  „K w artalnika” spotykam yjuż sporadycznie.

E. Barwiński obszernie relacjonuje o wysiłkach L. Finkla (lata 1895-1897) w organizowaniu 
„bloków przeglądow ych”, a wiec narracyjnej formie „bibliografii rozum ow anej”, a dotyczącej waż
niejszych nowości piśm iennictw a zagranicznego przy pomocy specjalnie do tego powołanych ze
społów wybijających się studentów . E. Barwiński: Tozviwzystivo H is fo ty  cziie 1901-1914. W: Polskie 
Towarzystzvo H isio jyczn e  1886-1936. Lwów 1937, s. 37-39.

Połaczkówna tak go scharakteryzowała: „...uczynny, koleżeński E. Kipa, chodząca bibliogra
fia, ratunek  przy doborze literatury  sem inaryjnej.” H. Polaczkówna: op. cit., s. 586.

Biblioteka Ossolineum , [Listy do Emila Kipy z 1911-1930], Sygn. 14010/III, l is tz 2 0 III  1919r.
Chodziło tu taj praw dopodobnie o słynną już pierwszą bibliografię drugiego stopnia autor

stwa Jana M uszkowskiego: P rzeg ląd  Bibliografii polskiej 1900-1918, która ostatecznie ukazała się 
w „Przeglądzie H istorycznym ”, 1917-1918, t. 21, s. 359-413 i w formie sam oistnej odbitki wydanej 
w W arszawie 1919 r. na 55 stronach.



tecznie bibliografię ułożył Barwiński. W ydaje się niemalże pewne, że Finkel 
czuwał nad regularnością ukazywania się bieżącej bibliografii historycznej aż 
do czasu, kiedy wycofał się z czynnego życia naukowego. Pomimo tego, wraz 
z Emilem K ipą został 9 stycznia 1919 r. zobligowany przez Towarzystwo do 
prowadzenia „K w artalnika Historycznego”, co czynił z właściwą m u dbało
ścią i zapobiegliwością. A czas powstawania II Rzeczypospolitej nie był dla 
nauki i kultury polskiej łaskawy.

Przy okazji recenzji dotyczącej czeskiej bibliografii historycznej Ceneka 
Zibrta (1864-1932)''^ Finkel wdał się w polemikę z Aleksandrem Brucknerem  
(1856-1939) na tem at rozwiązań metodycznych w bibliografiach historycz
nych. Zagadnienia były niezwykle istotne dla różnych aspektów  recepcji bi
bliografii historycznych. Problem y dotyczyły: obiektywizmu w historii, roz
w iązań m etodycznych dotyczących zapisu bibliograficznego i pow iązań 
bibliograficznych m iędzy bibliografiami retrospektywnymi'''*. O bibliografii 
czeskiej Finkel pisze: „P rof Zibrt daje o wiele więcej niż się domagać można 
od bibliografii i wnika w treść dzieł, rozkłada systematycznie ich poszczególne 
rozdziały i idzie w tym  kierunku za daleko, opracowuje niemal bibliograficznie 
z osobna każde ważniejsze zdarzenie, każda postać wybitniejszą, narzuca nie
jako swoje poglądy przyszłym historykom ...

Szczególnie zabolały Finkla uwagi B rucknera dotyczące lapidarności za
pisów bibliograficznych w Bibliograńi..., oszczędnych, niemal ascetycznych. 
Na tym tle szeroko rozbudowane, niezwykle obszerne zapisy Zibrta prezento
wały się okazale i dawały aż przes5rt informacji o dokum encie. Ze względów 
formalnych (ograniczone dotacje na druk Bibliograńi.. .)  i praktycznych (du
blowanie zapisów z E streicherem ), Finkel obrał oszczędność formy i treści. 
Jeszcze raz oddajmy m u ^os: „Prof Bruckner czyni zarzut z drukowania ty 
tułów w skróceniu a chwali podawanie ich w pełnym  brzm ieniu przez P ro f 
Zibrta. W olałbym także drukować całe tytuły (praca skrócenia ich, odpadła
by), ale zdaje mi się, że byłoby to w naszej bibliografii wielki zbytek. Posiada
my, bowiem  bibliografie E stre ichera , ja k ą  Czesi pochwalić się nie mogą, 
w której prawie każdy tj^uł w całości pod nazwiskiem autora znaleźć można. 
Czyżby, zatem  opłaciło się po raz wtóry drukować tytuły w całości i powięk
szać o tyle dzieło? I dalej... czy można porównać to dzieło [Zibrta] z Potthasta 
Bibliotheca historia M edii A evii, a przede wszystkim z Bibliografią E stre 
ichera, ową złotą księgą narodu polskiego dowodzącą, że gęsta przędza um y
słowej pracy nie rw ała się u nas jak  w Czechach, od X V  w. po dni dzisiej
sze”''̂ .

Kiedy w 1928 r. Finkel odstąpił prawa autorskie do Bibliograńi.., Towa
rzystwu Historycznemu, było to formalne, ale nie m erytoryczne przerwanie 
więzi autora ze swym dziełem'”. A utorytet naukow y i charyzm a dzieła dalej 
funkc jonow ały  w  św iadom ości je g o  n a s tę p c ó w . D efinityw ne zerw anie

Ć. ZibTl: Bibliografie ćeske historie. Dii. 1-5, Praha 1900-1912.
■*'' A. Bruckner: [Recenzja bibliografii C. Zibrta], „Kwartalnik Historyczny”, 1901, R. 15, s. 57-58.

[Odp. Finkla A. Briicknerow i], „Kwartalnik Historyczny", 1901, R. 15, s. 316.
Nazwisko A. B rucknera w relacjach z Finklem  przewija się w różnych m iejscach książki, jako 

że ten  wybitny uczony i propagator nauki polskiej z każdym przedsięw zięciem  informacyjnym 
żywotnie byl związany i to w równej m ierze zarówno z Bibliografią H istorii Polskiej, Finkla, B iblio
grafie Ćeske Historie Z ibrta jak i Bibliografią Polską  Estreichera.

Notka o nabyciu praw autorskich do Bibliografii H istorii Polskiej przez Towarzystwo H isto
ryczne od Ludwika Finkla: W: sprawozdanie z czynności Zarządu Głównego Polskiego Tow arzy
stwa Historycznego 1.IV. 1928-1931. II. 1929 Lwów 1929 s. 6; „Kwartalnik H istoryczny” 1929, 
R. 43 s. 3-29.



z tradycją system atyki finklowskiej przez późniejszych twórców bibliografii 
histoiycznej nastąpiło o wiele później, bo w 1932 r., a więc dwa lata po śmier
ci autora Bibliografii I nie jest to pom yłka, że świadomość odmienności
rozwiązań m etodycznych dla bibliografii historycznej X IX  w. dopiero dwa 
lata po śmierci Finkla została w pełni dostrzeżona i zastosowana w układzie 
przez redakcję Bibliograńa Historii Polski X I X  w. Omówimy te  zagadnienie 
dokładniej, gdyż pomimo jego fizycznej nieobecności charyzma, jak ą  się cie
szył i zasady, jakie ustalił i wcielił w Bibliografię ... stale były obecne w dys
kusjach i były punktem  odniesienia dla ustaleń następnych pokoleń bibliogra
fów, co można zaobserwować w przypadku tzw. kontynuacji Finkla.

W  zachowanym liście z 25 stycznia 1918 r. H. Szellerowej do Marcelego 
H andelsm ana, w  którym  autorka listu prezentuje swoje curriculum vitae, 
odnotowujemy zdanie: „W  Gabinecie N auk Historycznych Warszawskiego 
Tow arzystw a Naukowego przygotowuje się m ateriały  do bibliografii histo
rycznej, wydawanej przez P. P. Handelsm ana i Mościckiego, a mającej objąć 
lata 1815 do 1865”"̂ .̂ Po raz pierwszy pada tu  nazwisko M arcelego H andel
sm ana (1882-1945), człowieka, którego zasług dla polskiej historiografii nie 
sposób przecenić. W  całokształcie jego aktjrwności naukowej kwestia biblio
graficznego w yposażenia nauki polskiej zajmowała zawsze istotne, często 
publicznie omawiane, miejsce. Już w 1905 r., na łamach czasopisma „Ekono
m ista” obszernie wypowiedział się, co do ważności i roli, jak ą  bibliografia od
grywa w p rak tyce  naukow ej, a w nauce ekonom ii w szczególności''^. Gdy 
w 1913 r. stanął na  czele G abinetu  N auk Historycznych, stale podkreślał 
wagę „kontynuacji F in k la”, a gdy pro jek t przybrał się w realne kształty, 
m onitorow ał redakcję swym au to ry tetem , koneksjam i, znajdując wyjście 
z najtrudniejszych sytuacji^”.

W e w stęp ie  do części pierw szej B ibliogra fii H isto rii P o lsk ie j 1815-  
1914, z 1939 r., H alina Bachulska (1895-1962) relacjonuje: „W  listopadzie 
1917 r., w  ciężkim okresie okupacji niemieckiej, W arszawskie Towarzystwo 
Naukowe, realizując inicjat5w ę  jednego ze swych członków, po uzyskaniu zgo
dy i zachęty ze strony profesora Finkla, rozpoczęło prace nad bibliografią hi
storii polskiej X IX  stulecia”. T rzeba tu  zaznaczyć, że koncepcja konstrukcji 
przyszłej bibliografii (rzeczowo bibliografia miała odpowiadać ściśle zakreso
wi jego bibliografii) została w całości przejęta z pracy Finkla. Twórcy nowej 
bibliografii wykorzystując doświadczenia swego wielkiego poprzednika, od 
początku ustalili bardziej realne zasady zbierania bibliograficznych danych. 
Zaopatrzono się też w liczne spisy pom ocnicze z poszczególnych etapów

A rchiwum  PAN w W arszawie, Sygn. I / 3 T . 37.
M. H andelsm an: W sprmvie bibliografii społeczno-ekonom icznej. „Ekonom ista”, 1905, R. 1, 

s. 193-197.
Zachował się list J. Siekła do H andelsm ana z 1932 r., w którym przekazuje m u grant z funda

cji Rockefellera na potrzeby Bibliografii. Ze względu na unikatowość dokum entu  przytoczymy 
w oryginale:

T h e  Rockefeller Foundation  
Do M. H andelsm ana 
D ear P rofessor H andelsm an:
Mr. G unn, and I are happy to inform  you that at the last Office m eting  a grant of $ 2,400 was 

voted in favor of the H istorical In stitu te  of the Society of Sciences and le tters  of Warsaw for the 
com pilation of bibliographical project of the Institu te.

T h e  money is to be paid directly to you, as D irector of In stitu te , at such tim e and in such 
am ounts as you may indicate. In requesting  paym ents on this appropriation you should w rite to our 
controller. J. V. Van Sickle.



tworzenia części bibliografii. Pomimo tych wszystkich zabezpieczeń, większość 
wcześniej zebranego m ateriału musiała zostać poddana weryfikacji i selekcji. 
Finkel utrzym}Aval kontakt z redakcjąB ib /iogr^i... do końca życia, czego do
wodem jest wspólnie z Bachulską napisanie recenzji dotyczącej nieusprawiedli
wionych zarzutów A. Prusiewicza^' wobec bibliografii Maliszewskiego^^.

Dopiero w 1932 r., po ukończeniu zbierania fiszek bibliograficznych (ok. 93 
tys.), przystąpiono do rzeczowego układania bibliografii. Napotkano jednak na 
przeszkody: „Układ ten  zgodnie z pierwotnym założeniem miał być jak  najbar
dziej zbliżony do układu bibliografii Finkla. Napotkano z miejsca nieprzezwy
ciężone trudności. Przez kilka tygodni pracowano z w ytężeniem  po to, aby 
stwierdzić, że do materiałów odnoszących się do X IX  i X X  w. nie da się zasto
sować układu analogicznego do układu Finkla”^̂ . Było to istotne i brzemienne 
w skutkach stwierdzenie, korygujące pierwotne ustalenia metodyczne i dosto
sowujące je do wymogów realiów nauki historycznej. N astępne korekty m eto
dycznego podejścia do tworzenia bibliografii wynikły przy okazji tworzenia se- 
lekc^nej Bibliograńi Historii Polski pod redakcją H. Madurowicz-Urbańskiej 
i bieżą^cej bibliografii historycznej Jana  Baum garta. Osobnym zagadnieniem, 
omówionym w następnym  rozdziale, będzie problem reedycji BibliograRi H i
storii Polskiej pod redakcją Kazimierza Maleczyńskiego.

W  świetle tego, co tu  zostało powiedziane o poglądach Finkla na tem at celu 
i m etod tworzenia bibliografii, jasno rysuje się świadomość bibliograficzna 
uczonego, poparta historyczną wiedzą, predyspozycjam i osobistymi i prag
m atyką -  w ybrania dla bibliografii historycznej elem entów  m etodycznych 
dla niej najstosow niejszych. F inkel był m istrzem  rzeczy dokończonych, 
wszystko co przedsiębrał lub do czego się zobowiązał było w term inie wykoń
czone niezależnie w jakich w arunkach przyszło m u działać i pracować. H en
ryk Sawoniak w artykule dotyczącym predyspozycjach jakim i powinien cha
rakteryzow ać się „idealny  b ib lio g raf’ w ym ienia tak ie  cechy jak : troska  
o dobrą robotę, fachowość, systematyczność, dokładność bez drobiazgowości, 
zdrowy rozsądek, wyobraźnia, konsekwencja w stosowaniu przyjętych zasad, 
odporność na pokusy perfekcjonizmu, krytycyzm, poczucie odpowiedzialności 
za słowo, wystrzeganie się konserwatyzmu, skromność i satysfakcja z wyko
nanej pracy^'*. W ydaje się, że żadnej z tych cech nie brakow ało Ludwikowi 
Finklowi, a poparte  jeszcze było w ielką intuicją i wyczuciem  bibliograficz
nym. I wielkim, szczerym patriotyzm em .

W  pracy  b ra ł górę h isto ryk -p rak tyk  nad  b ib liografem -teoretyk iem , 
intuicyjnie, ale konsekwentnie realizujący zasadę „video meliora proboque  
detoriora sequor”. Ale zawsze jego naczelną dewizą pozostała łacińska sen
tencja: p ro  verita te  e t  p ro  partia^4

R. Terlecki zam ieścił w PSB, 1984, t. 28, s. 581-582 krótką biografię A. Prusiew icza. Nie mial 
on szczęścia w swych naukowych poczynaniach (bezskutecznie starał się o przyznanie m u stopnia 
doktorskiego za całokształt pracy naukowej) i zakończył niestety swój żywot śm iercią samobójczą.

“  Z powodu recenzji A. Prusiew icza z pracy śp. E. M aliszewskiego; Bibliografiapam iętnikóiu  
polskich  otrzym ała redakcja od seniora historyków polskich prof. L. F inkla i od p. H. Bachulskiej 
następujące treści kiytyczne uwagi, które z prawdziwą przyjemnością pospiesza podać do wiadomo
ści Czytelników Kwartalnika, „Kwartalnik H istoryczny”, 1929, R. 43, s. 608-616.

^^Bibliografia H istorii P olskiej 1815-1914. O prać. H. Bachulska, M. H andelsm an, R. P rzela- 
skowski. Część 1, W stęp, s. 10.

H. Sawoniak: O zaw o d zie  bibliografa k ilka  refleksji. „Roczniki B ib lio teczne”. 1985, R. 29, 
s. 308-313.

Taką sentencję Finkla przytoczyła na zakończenie swoich wywodów Polaczkówna, które stale 
powtarzał on uczniom  i znajomym -  И. Polaczkówna, op. cit. s. 587.



2.1.1. Ludwik Michał Emanuel Finkel (1858-1930)

We wszystkich dziedzinach działalności hidzkiej istnieją pewne funkcje, niezbędne, 
często doniosłe dła spraicnos'ci całego aparatu, ałe u h yte , ciche, nieefektowne, apf-zeto 
uznane pi'zez opinię powszechną za  podrzędne, łekceważone p tze z  nią, naivet pogardzane. 
Jak człowiek słabo obeznany z  techniką gotów jest przyjąć za najważniejsze części maszy
ny te, które są najiuiększe i łiajbardziej połyskujące, podobtiie ogół skłonny je st do nie
uznawania najistotniejszych kółeczek w mechanizmie życia umysłowego, ponieważ są 
mało widoczne [ . . . ]  Do takich lekceważonych fim kcji należy w warsztacie pracy nauko
wej bibłiografia.

Jan Muszkowski

Rys biograficzny Ludwika Finkla został nakreślony w trzech odrębnych 
publikacjach, prezentujących różne perspektywy widzenia tej postaci. Obszer
ny artykuł monograficzny, napisany piękną polszczyzną i z ogromnym ładun
kiem emocji osobistej, jak ą  żywi uczeń względem ukochanego mistrza, autor
stw a m łodszego w spółpracow nika i ucznia F ink la  — E m ila  Teofila 
Modelskiego (1881-1967)^- miał także charakter biograficznego wspomnie
nia. Rzetelnie opracowana faktografia ujęta jest chronologicznie. Artykuł mo
nograficzny, wraz z kom pletną bibliografią osobową autora, jest cennym źró
dłem  historiograficznym , gdyż M odelski był rze te lnym  naukow cem , 
a zarazem  naocznym  świadkiem  relacjonowanych zdarzeń^. Po dziś dzień 
tekst ten  w polskiej historiografii jest podstawowym źródłem informacji o czo
łowym przedstawicielu szkoły lwowskiej, jego pracy i postawie życiowej jako 
człowieka i uczonego.

Innym  w  zam yśle a rtyku łem  biograficznym , w spółczesnym  tekstow i 
Modelskiego, jest artykuł Oskara Haleckiego (1891-1973)^, poświęcony Fin- 
klowi jako historykowi ostatnich Jagiellonów. Uczony analizuje dorobek na
ukowy au tora  B ibliografii... pod kątem  jego osiągnięć w historiografii pol
skiej, z uw zględnieniem  stosow anych przez F ink la  m etod  badaw czych. 
Pom im o podkreślen ia  n iezaprzeczalnych w artości -  now atorstw a ujęcia 
przez Finkla (od strony formy i treści) trudnego i złożonego wycinka historii 
ostatnich Jagiellonów, moim zdaniem  można wyczuć nutę lekkiego zawodu 
autora. Bez w ątpienia Finkel nie wykorzystał w tej pracy swojej wielkiej po
tencji rozumienia tem atu. Nie zdołał napisać syntezy okresu największej po
tęgi państw a polskiego. Jego możliwości naukowe w tym  zakresie wynikały 
nie tylko z osobistych predyspozycji i gruntownego przygotowania źródłowego, 
ale także z obiektywnego traktow ania przez niego historii. Sądy Finkla były 
zawsze wyważone, trzeźwe i oparte na rzetelnych podstaw ach źródło’̂ c h .  
Dowodnie to dokumentuje kilka jego projektów, szkiców i artykułów, śmiałych 
w koncepcji i nowatorskich w treści, ale jakby zabrakło woli i sił do ostatecznej 
realizacji zagadnienia, finalnego wykończenia w formie obszernej monografii.

’ T . E. Modelski: Ludtuik F in k e l2 0 III  1858-24X 1930. Z a iy s  biograficzny. „Kwartalnik H isto
ryczny”, 1932, R. 46, s. 98-275.

 ̂ Modelski zam ieszcza tam obszerną biografię podmiotową Ludwika Finkla (s. 260-275), liczącą 
291 pozycji.

 ̂O. Halecki: L u d w ik  F in ke l ja k o  h isto tyk  ostatnich Jagiellonów. „Kwartalnik Historyczny”, 
1931, R. 44, s. 235-253; K iv tk iza rys  biograficzny L. Finkla zam ieścił też O. Halecki w czasopiśmie 
„K urier W arszaw ski”, 1930, n r 297.



Wydaje się, że zadziała! tu  często spotykany w nauce syndrom wypalenia się 
intelektualisty, który jednem u zagadnieniu poświęcił zbyt wiele sił i emocji. 
Ponad siedem naście lat pracy nad Bibliografią... wyczerpało siły fizyczne, 
na które złożyły się też: choroba oczu i dolegliwości kardiologiczne, nadw yrę
żyło wytrwałość i odporność psychiczną Finkla. Przez wszystkie lata wypeł
nione żm udną pracą stale zadawał sobie pytanie (echa tej duchowej rozterki 
przewijają się w jego mniej oficjalnych wypowiedziach), czy poświęcenie się 
pro verita te  e t  pro  pa tria  miało sens. I czy droga, ja k ą  obrał, była słuszna. 
Wszystkie późniejsze splendory nie równoważyły dostatecznie ciągle rodzą
cych się wątpliwości. Tego złożonego problem u psychicznego autora Biblio- 
grańi Halecki w swoim artykule nie uwzględnił. Ale może trzeba było dłuż
szej perspektyw y czasu i późniejszych w ydarzeń, by  na  tle  całej p lejady 
uczonych lwowskich twórca Bibliografii... stał się najbardziej znany, a jego 
dzieło użjrtkowane do dziś?

Trzecim  źródłem , znacznie skrom niejszym  objętościowo, je s t artykuł, 
(prawdopodobnego autorstw a W ładysława Konopczyńskiego (1880-1952) 
podpisany skrótem  R ed ., zamieszczony w P olskim  S łow n iku  B iogra ficz
nym"^. Napisany lapidarnie, rzetelnie i z duża dozą obiektywizmu, opisuje syl
wetkę Finkla jako uczonego-historyka, twórcę dzieła określanego jako najwy
bitniejsze, tuż po wiekopomnym dziele Bibliografii P olskiej Estreicherów^.

W  2007 r. z inicjatywy Jerzego M aternickiego ukazała się Złota K sięga  
Historiografii Lw ow skiej X I X i  X X  w . , obejmująca biogramy 36 wybitnych 
uczonych lwowskich a wśród nich także i Ludwika Finkla®. Biogram ten, au
torstwa Katarzyny Blachowskiej jest kompilacją trzech wyżej wymienionych 
opracowań: O. Haleckiego, T . M odelskiego i nie wy m ienione go z nazwiska 
autora w Polskim Słowniku Biograficznym. Z tego powodu, że nie wnosi do 
curriculum vitae Finkla nowych informacji, choć napisany jest kom petentnie 
i rzeczowo, w małym stopniu m ó^  być wykorzystany dla celów tego rozdziału.

Wspomnieć należy też o lapidarnym, ale rzetelnie przedstawionjmi życio
rysie Finkla autorstwa Ewy Stoffel-Ożogowej, ujętym i słusznie, z płaszczyzny 
najwybitniejszego jego dokonania jakim  była Bibliograńa H istorii Polskiej

W obec możliwości szczegółowego odwołania się do wyżej wymienionych 
utworów biograficznych, zwłaszcza Modelskiego, przedstaw im y wybiórczo

Lapidarny zarys życia i aktywności naukowo-organizacjjnej Finkla, „R ed”, (prawdopodobnie 
Władysław Konopczyński), PSB, (Kraków) 1948. T . 6, s. 466-469. A leksander B ruckner wyjaśnia, 
że zwyczaj podpisywania biogramów skrótem  „Red.” jest wynikiem niewywiązania się przez przy
dzielonego przez Słownik współpracownika naukowego z obowiązku napisania biogram u końcu  
niejeden aiilor skrew ił zv ostatniej chw ili". W przypadku krytycznej sytuacji, aby zachować rytm wy
dawania poszczególnych zeszytów Słownika, redakcja brała na siebie obowiązeli wypełnienia tej luki 
i własnym sum ptem  tworzyła biogram, oczywiście przy zachowaniu ustalonych reguł współpracow
ników obowiązujących. Dokładniej patrz A. Briicliner, Rec. P olski S lm vnik  B iograficzny. T om  I. 
Kraków 1936, s. 638. „Kwartalnik H istoryczny”. 1935, R. 49, s. 638-642.

 ̂Mylące są inform acje z-dm ieszczonew Bibliografii L itera tia y  Polskiej, N ow y Korbut, t. 13 na 
stronie 513 a przedstawiające bibliografię przedm iotową na tem at Ludwika Finkla. Zaprezentow a
ny tam  artykuł nie dotyczy sylwetki Ludwika Finkla, a poświecony je s t Karolowi Szajnosze. Jest to 
w}'cinek biografii Szajnochy napisany ale nieopublikowany przez Finkla, opracowany na podstawie 
jego rękopisu, i zamieszczony jakby „pro m em orianf’ przez przyjaciół Finkla w czasopiśm ie „Ziemia 
Czerw ieńska”, 1935, T . 1, z .l , s.1-17.

''Z łota księga historiografii Iwoivskiej X IX  i X X iv ..  Pod redakcją Jerzego M aternickiego, przy 
współpracy Leonida Zaszkilniaka. Rzeszów 2007.

’ E. Stoffel-Ożogowa: F inkel Ludw ik  M ichał E m anuel. Słownik pracowników książki polskiej. 
Pod red L T reichel. W arszawa 1972, s. 222. C enne jest zestawienie opracowań o Ludw iku Finklu 
następujące po danych biograficznych.



sylwetkę Ludwika Finkla, zvdaszcza uwzględniając te elementy jego biografii, 
które posłużą do scharakteryzowania tej postaci jako historyka-bibliografa, 
a pod koniec życia -  jako bibliografa-historyka.

S p ek trum  zain teresow ań Ludw ika F inkla  było szerokie tem atycznie 
i zróżnicowane jakościowo. M ożna je  podzielić na cztery podstawowe seg
m enty:

L Działalność informacyjno-sprawozdawcza;
IL Piśmiennictwo naukowo-badawcze związane z instytucjami naukowy

mi, zwłaszcza z U niw ersytetem  im. Jan a  Kazimierza;
IIL Aktywność dydaktyczno-organizacyjna;
IV. Inny rodzaj aktywności i piśmiennictwa o charakterze popularnym.
W szystkie te  rodzaje aktyw ności nie istniały całkiem  autonom icznie, 

a poszczególne wątki splatały się z sobą. W ynikało to po części z charakteru 
Finkla, człowieka otwartego, życzliwego i skorego do bezinteresownej pomo
cy. Dla wiedzy i ojczyzny był gotów do największych wyrzeczeń -  nieprzerwa
nie aktyw ny na forum publicznym, dbający o szczegóły i dobre obyczaje.

Ludwik M ichał E m anuel Finkel urodził się 20 III 1858 r. w Bursztynie 
w powiecie rohatyńskim , w rodzinie inteligenckiej. Zdolny, pracowity i zdy
scyplinowany, ukończył gimnazjum w Tarnopolu z wynikiem celującjmi. Jak  
większość aktyw nej młodzieży w tych czasach zajmował się literaturą, te 
atrem  i nie zawsze legalną aktywnością samokształceniową w duchu filomac- 
kim. W  1877 r. rodzice przenieśli się do Lwowa, a Ludwik zapisał się na wy
dział filozoficzny uniw ersy tetu . T u ta j uczęszczał na w ykłady i sem inaria 
Ksawerego Liskego, Rom ana Piłata (1846-1906)® i Izydora Szaraniewicza 
(1929-1901). Zwłaszcza ten  pierwszy stał się ideov^ym przywódcą i nauko
wym drogowskazem młodego Finkla. I to do końca życia.

Daje się zauważyć pew ien znam ienny rys charak teru  Ludwika Finkla. 
Byl wyjątkowo czuły i drażliwy na punkcie własnej osoby. Już od młodości był 
zakompleksionym, wątłym, mocno bolejącjmi nad niedoskonałością fizyczne
go wyglądu m łodzieńcem , na dom iar złego m ającym  problem y z wymową, 
czym do pasji doprowadzał swego ojca^. Być może wszystkie te  czynniki były 
przyczyną, że pozostał w stanie bezżennym. Pomimo pozorów towarzyskości, 
w rzeczywistości był zam kniętym  w sobie sam otnikiem . Po przedwczesnej 
śmierci uwielbianego przez F inkla Stanisław a Lukasa^°, swoją „adorację” 
w całości przeniósł na Ksawerego Liskego (nazwany był naw et „praw ą ręką 
Liskego”) -  a jego programowi naukowemu i poglądom był wiemy do śmierci, 
czego dowodem  jes t zakres zainteresow ań i spuścizna naukow a przyszłego

** Roman Piłat był współtwórcą Towarzystwa Literacliiego im. A. Miclciewicza jego wiełołetnim 
prezesem  i anim atorem . Pod jego wpływem Finłieł rozwinął swoje wrodzone łiteracłiie i z inspiracji 
Piłata stał się ałctywnym w spółuczestniłiiem  Towarzystwa Literacłciego im. Adama Miclciewicza. 
T en  rozdział ałitywności naułiowej Finł<ła nie doczełiał się dołiładniejszej anałizy przy ołcazji p re 
zentacji h istorii jego żywota.

Inform acje te cytuję za Modełsłiim, Ictóiy z łiołei wylcorzystał pamiętniłi Finlcła, obfity w zapisłci 
z ołiresu młodości. Warto przytoczyć dwa bardzo znamienne jego fragmenty: „ Moje ży c ie -ta łi-m o je  
życie, jest życiem m onotonnym -  jest życiem, łctóre więłisza część łudzi przebywa do grobowej desłći. 
Jest ono prostą łiatarynłcą, ł^tóra w ręł^ach nieumiejącego grać, wydaje tony nawzajem do siebie cał- 
łiiem podobne”; „Byłem, niech się tałi wyrażę, upośłedzony od natury na zdrowiu ciała, lecz obdaro
wany na d u ch u ”.

'"W zruszające jest jego wspom nienie pośm iertne: S ta n iskm  L ukas, zam ieszczone w „Gazecie 
Lwowslciej”, 1882, n r 135 z 15 czerwca. W listach Finłiła do T eodora W ierzbowsłtiego z 1882 r., 
mamy dokładniejszy opis całego tego sm utnego wydarzenia, szczeiy żal Finlcła i Wierzbowsłiiego po 
„nieodżałowanym S tasiu ”.



bibliografa. Pomimo pewnych prób oderwania się od tematyki, jak ą  zajmował 
się Liske -  dowodem są  publikacje z zakresów: ostatnie lata Jana  Sobieskiego, 
konstytucja majowa. Księstwo Warszawskie, powstanie styczniowe -  napisany 
już pod koniec życia (1928 r.) artykuł Finkla, poświęcony bibliotekarskim zami
łowaniom Karola Szajnochy, jest także dowodem trwałości fascjoiacji i wierno
ści po^ądom  Liskego. Postać Szajnochy budziła stałe zainteresowanie Liskego 
i tylko jego przedwczesna śmierć uniemożliwiła napisanie rozprawy na tem at 
tej fascynującej postaci historycznej

Ksaweiy Liske'^ to jeden  z najwybitniejszych profesorów U niw ersj^etu  
Lwowskiego, niezmordowany propagator niemieckiego Forschung  w  historii 
w symbiozie z D arstellung. Jego programowo Roszone apostolstwo praw dy 
naukowej, m etoda ostrożnego wnioskowania zostały przez Finkla zmienione 
w h asło p ro patria  e t  verita te , które stale głosił na sem inariach. Liske był 
zwolennikiem mocnych podstaw metodycznych (szkoła niem iecka) i organi
zacyjnych nauki historii, naukowej edycji źródeł historycznych i rzetelnej or
ganizacji archiwów. Doskonale rozumiał potrzebę wciągnięcia do badań szer
szych kręgów  inteligencji galicyjskiej i rozbudzenia  w społeczeństw ie 
zainteresowań historycznych. Nieustanna dążność do prezentowania zagrani
cy polskich osiągnięć historycznych, stały kontakt z najlepszymi przedstawi
cielami szkół historycznych w Europie, niechęć do dyletanctw a i powierz
chowności na  sta łe  w eszły do zasobu w yznaw anych przez F in k la  zasad 
naukowych.

Aktywność bibliograficzna na łam ach: „M ittelilungen des Institu ts fur 
osterreiches Geschichtsforschung, Jah resberich te  der Geschichtsw issen- 
schaft”^^oraz „K w artalnika Historycznego”, była niejako wkom ponowana 
w realizację dzieła jego życia Bibliografii H istorii P olskiej. Korzystając ze 
swej ogromnej erudycji i opracowywanych na bieżąco m ateriałów  bibliogra
ficznych, ogłaszał (wzorem Liskego) aż do 1908 r. zarówno: Die polnische Ge- 
schichtschreibung, P rzeg ląd  literatury zagranicznej, jak  i P rzeg ląd  lite 
ratury historii p o w szec h n e j.

W zorem  swego m istrza (Liske zrecenzował ponad 450 pozycji) omówił 
wiele ważnych dla naszej historii książek (Finkel uważał Liskego za pośredni
ka między historiografią polską i powszechną). Przykładem  rzetelności i wni
kliwości jego omówień może być recenzja [jest to właściwie samoistna rozpra
wa na kanwie książki H ubnera] trzech dzieł Alfonsa H u b era  dotyczących 
ulubionego okresu Finkla -  historii panowania ostatnich Jagiellonów^'^. Osoba 
Ksawerego Liskego związała też Finkla z p roblem atyką największego roz
kwitu i pomyślności Pierwszej Rzeczypospolitej. Liske gros aktywności n a 

" Ludwik Finkel we w spom nieniu pośm iertnym : X  Liske: „Kwartalnik H istoryczny”, 1891, 
R. 5, wspomniał, że postać Karola Szajnochy zawsze fascynowała Liskego, ale nigdy nie znalazł dość 
czasu, aby poświęcić się eksploracji naukowej tego wielkiego Polaka.

Artykuł o L iskem  w PSB, (Wrocław) 1972, t. 17, s. 462-465, autorstw a Antoniego Knota. 
Istotne dla tej pracy są w spom nienia o L iskem , a zam ieszczone w „Kwartalniku H istorycznym ”, 
m.in. autorstw a Ludwika Finkla wraz z bibliografią podmiotową L iskego ułożoną p rzez Finkla, 
„Kwartalnik H istoryczny”, 1891, R. 5, s. 540-578.

” Kompletny wykaz aktywności piśm ienniczej Finkla w bibliografii załącznikowej Modelskiego, 
jak i w Bibliografii bibliografijpolskich  W. Hahna, wyd. 3, H. Sawoniaka: W rocław 1966, poz. 1259 
i 1262.

L. Finkel: [recenzja książki H ubnera] Habsburgoivie i JagieUonoivie po klęsce M ohackiej, 
„Kwartalnik H istoryczny”, 1893, R. 7, s. 589-602. Także odbitka). Finkel czyni głównym zarzutem  
interpretacje H ubnera fakt, że nie uw zględnia w należytej proporcji, a właściwie pom ija rolę i zna
czenie Polski Jagiellońskiej jej polityki na arenie międzynarodowej po klęsce Mołiacliiej.



ukowej poświęci! dynastii Jagiellonów (szczytowym jego osiągnięcie była 
m onografia pośw ięcona latom  1515, 1526 i epoce Zygm unta S tarego). 
Z epoką Jagiellońską związał Liske nie tylko Finkla, ale całą plejadę swych 
uczniów: S. Lukasa, W . Czerm aka, F. Bostela, S. Kwiatkowskiego, A. Bo- 
rzemskiego, A. Lorkiewicza, R. W śeteca. N iestety nadm ierne rozproszenie 
tem atyczne nie pozwaliły na zbudowanie spójnej koncepcji epoki. Zdaniem 
L. Kolankowskiego: „ Rozwiązanie, choćby najbystrzejsze, najbardziej wy
czerpujące, poszczególnych, choćby najliczniejszych fragmentów, obrobienie 
choćby najsubtelniejsze, pojedynczych cegiełek, to jeszcze nie cały gmach, 
czy naw et skrom ny dom, o którego budowie i najbieglejsi ceglarze, czy ka
mieniarze, zazwyczaj i m arzyć nie m ogą”^̂ .

Okresu panowania Zygmuntów -  Starego i Augusta — dotyczyła większość 
aktywności naukowej Finkla, a tem atyka ta fascynowała go do końca życia^®. 
Rys ogólny zagadnienia, będący znakomitym wstępem do potencjalnej mono
grafii, przedstawił Finkel w  1906 r. na zjeździe im. M ikołaja Reja^’. Był już 
wtedy dojrzałym i kom petentnym  uczonym, a przedstawiony zarys zagadnie
nia był na tyle wartościowy, że dyskusja historyków nad nim pochłonęła wię
cej czasu niż wygłoszenie samego referatu (streszczenie dyskusji zamieszczono 
aż na 34 stronach „Kwartalnika Historycznego”). Oskar Halecki w um iejęt
ny sposób zaprezentował „mozaikową spuściznę naukową” Finkla koncentru
jącą  się na dynastii Jagiellońskiej. W edług W. Konopczyńskiego Finkel spe
cjalizował się, zwłaszcza na  zjazdach w „ zagajaniu  swoistego rodzaju 
rekolekcji” w których przedstawiał debet i habet nauki historycznej, ze zdu
miewająca wprost trafnością^®. W edług niego wszystkie drobniejsze, rozpro
szone tem atycznie i różne objętościowo publikacje Finkla są spięte jakby nie
w idzialną k lam rą  epoki, i rzeczjnviscie nawet drobniejsze utwory, jak recenzje 
i przyczynki, często koncentru ją  się na tem acie Równym, dotyczącym  ze
wnętrznych i wewnętrznych problemów okresu świetności Rzeczypospolitej. 
Zastanawia i zdumiewa logiczne łączenie wątków polityki zagranicznej i we
wnętrznej przedstawiane w rozproszonej twórczości Finkla. W  tym  także re
alizowała się główna teza „m istrza Liske go”, że w charak terze  Zygm unta 
Augusta ścierały się dwa sprzeczne pierw iastki -  jagielloński i włoski oraz 
dwie teorie — M odrzewskiego i Macchiavellego. W  praktyce skutkowało to 
tym , że ostatni z Jagiellonów chciał „od zachodu mieć wolne ręce, a baczne 
oko na wschód”. Czasy Zygm unta Augusta bez w ątpienia są  fascynującym 
okresem  potężnego państw a; w okresie największej potęgi noszącego już 
sym ptom y śm iertelnej choroby.

C iekaw ą hipotezę względem niemożności opracowania syntezy zarówno 
przez K. Liskego jak  i L. Finkla, przedstawił Ludwik Kolankowski. Twierdził

L. Kolankowski: H istoryk Jagiellonów  [Fryderyk Рарёе]. „Kwartalnik H istoryczny” 1936. 
R. 50, s. 613-614.

Zasadnicze pytanie, dlaczego Finkel nie opracował obszernej monografii poświęconej ostat
nim  Jagiellonom , choć m ial wszystkie dane, aby to zrobić, je s t trudne do w ytłum aczenia. Liske za
wsze wpajał swoim uczniom , że m onografia może stać się ukoronow aniem  długoletnich i wyczer
pujących źródłoznawczych badań okresu, aby spełniała wymagania Finkel stale nie czul
się gotowy do realizacji takiego zadania i nigdy takiej monografii nie stworzył. O skar Halecki zauwa
żył, iż stałą przeszkodą w skom pletow aniu źródeł do epoki panowania Zygm unta Starego u Finkla 
było powolne wydawanie istotnych dla epoki Tomicianów. Podobnie uważał Kolankowski.

Polityka ostatnich Jagiellonów. Referat przedłożony na z ja zd  hist.-liter. im. M ikołaja Reja dnia 
1 lipca 1906 r. W-.Pamiętłiik z ja zd u  hist.-liter. im. M. Reja dnia 1-4 lipca 1906. Kraków 1910, s. 7-29.

W. Konopczyński: Z adania  nauki historycznej w Polsce dzisiejszej. „Nauka Polska”. Warszawa 
1947. T . 25, s. 155.



on bowiem, że: „Nienapisanie przez Liskego dziejów Zygmunta I, a przez Fin- 
kla Zygmunta Augusta, spowodowane zostało naw ałem  nieopracowanego, 
w większości swej zam kniętego w arctiiwach, m ateriału . Ubezw ładniło icli 
bogactwo nieotwartych źródeł”^̂ . Problem nowocześnie napisanej i poprawnie 
stylistycznie wyartykułowanej monografii historycznej był wówczas zagadnie
niem nurtującym całą polską historiografię. W  opozycji do czasów minionych, 
a więc bohaterskiego traktow ania historii przedstawiono, pozjrtywistyczną, 
kiylyczną wizję monografii historycznej. Wymogi formalne jak  i koncepcyjne 
takiej monografii były niezwykle wysokie -  obszerniej pa trz  P iotr M arian  
Massonius^®.

Przeglądając bibliografię literatury polskiej Stary  K orbut znajdujem y 
hasło osobowe L udw ik F inkel z notką biograficzną i wykazem  jego „sześciu 
prac historycznych”, lecz żadnej o charakterze literackim . Analizując nato
miast osobową bibliografię podmiotową Finkla możemy odnotować istnienie 
dużej liczby publikacji poświęconych postaciom i utworom literackim, zwłasz
cza Adamowi Mickiewiczowi Bibliografia Bara  odnotowuje aż dwadzieścia 
dwie rozprawy Finkla o tem atyce literackiej, poświęconych zwłaszcza M ic
kiewiczowi^^. To jeszcze jeden ze znamiennych przykładów niekonsekwencji 
Starego K orbuta, która została częściowo skorygowana w iVbwym K orbu
cie , w którym hasło Ludwik F inkel zostało wszechstronnie omówione i zapre
zentowane z poziomu bibliografii podmiotowej jak  i przedmiotowej^^.

W szechstronne zainteresowania hum anistyczne Finkla, od czasów uni
wersyteckich, kształtowane i rozwijane przez Rom ana P iłata (1846-1906), 
znalazły swój w yraz w aktyw nym  uczestnictw ie F ink la  w pow stałym  
w 1886 r. Towarzystwie Literackim  im. A. Mickiewicza. Był jednym  z jego 
założycieli, a później naw et jednym  z jego wiceprezesów. Przyczynił się za
równo do ustanowienia mocnych fundam entów finansowych przyszłego P a 
m iętnika Literackiego, często zamieszczał swoje artykuły i recenzje, zawsze 
służył radą  i pom ocą dla współuczestników^"^. W ilhelm  B ruchnalski (1859- 
1938) tak  o uczestnictwie Finkla pisze: „Zresztą miał już tak ą  ambicję, aby 
czymkolwiek zasilić każdy tom; oceniał tedy książki i artykuły  o filomatach 
i filaretach, rom antyzm ie D ziadów , genezie utworów, chronologii i wpłjrwie 
Schillera w Odzie do m łodośc i”^̂ .

Ludwik Finkel swoim talentem  organizacyjnym, w iedzą m er}^oryczną 
i licznymi koneksjam i wybitnie przyczynił się do przekształcenia rocznika 
Pam iętn ika T ow arzystw a L iterackiego im. A. M ickiew icza w regularny  
kwartalnik. Dzielnie m u w tym  sekundował Tadeusz Pini (1872-1937), Igna
cy Chrzanowski (1866-1940) i wszędobylski A leksander B ruckner. Finkel, 
który posiadał duże doświadczenie w pilotowaniu „Kwartalnika Historyczne
go” miał świadomość jakie pożytki z regularnie ukazującego się periodyku li

L. Kolankowski, op. cit. s. 613.
“  M. M assonius: M onografie z  dziejóio Polski w w ieku XIX . „K siążka” 1902, R. 2, s. 329-332; 

Obszerniej o M assoniusu, patrz In ternet: http://w w w .nasz-czas.lt/S10/ksiegar.htm l
G. Korbut: Literatura polska od początków  do wojny św iatowej. Wyd. 2, Warszawa 1929-1931, 

t .4 ,s .  182.
Bibliografia B a ra -h as ło  Finkel Ludwik, Internetowy tryb dostępu: http://www.bar.ibl.waw.pl/ 
[Nowy K orbu t]. L itera tu ra  Pozytywizmu i Młodej Polski. Opracował zespół pod kierow nic

twem Zygm unta Szweykowskiego i Jarosława M aciejewskiego. W arszawa 1970. T . 13, s. 510-514.
Wraz z B. L. G ubrj'nowiczem , Wł. Stesłowiczem  tworzył specjalny subkom itet dla ustalenia 

finansowych podstaw  przedsięw zięcia.
W. Bruchnalski: Towarzystiuo Literackie im. A . M ickiew icza. Z arys H istorii 1886-1936. „Pa

m iętnik L iterack i” 1936, R. 23, s. 699.

http://www.nasz-czas.lt/S10/ksiegar.html
http://www.bar.ibl.waw.pl/


terackiego dla literaturoznawstwa płynąć mogą. Stworzył jakby „organiczny 
pom ost” pom iędzy dziejami literatury  a historią sensu stricte. Pom ysł po
wiódł się znakom icie i „Pam iętnik  L iterack i” stał się dla św iata litera tu ry  
tym, czym „K w artalnik Historyczny” dla historyków.

T rudno  ocenić jakość m erytoryczną literackich dokonań Finkla, który 
przez całe swe życie utrzymywał z „literaturą” intensywny kontakt. Przyjaź
nił się z H enrykiem  Sienkiewiczem, który zadedykował m u naw et pierwszy 
egzemplarz „W  pustyni i w puszczy”, a Stanisław W yspiański na pam iątkę 
wspólnego pobytu podarował m u swój rysunek — „bardzo udatny”^̂ .

Kilka prac ed3rtorskich Finkla zostało z powodzeniem wykorzystanych 
przez literaturoznawców^’. T e dwadzieścia dwie pozycje zamieszczone w bi
bliografii B ara i kontakty z elitą pisarską Finkla, są także dowodem wysokie
go poziom u intelektualnego elity hum anistycznej środowiska lwowskiego 
chłonącego wszystko, co polskie i patriotyczne^^. Analizując bibliografie pod
miotowe tych członków Kółka Historycznego, którzy później zasilili kadry 
uniwersjrteckie, m ożna zauważyć, iż większość z nich, podobnie, jak  Finkel 
„upraw iała” literaturę i tea tr  w czasach młodości^^.

Niezmiernie istotną rolę, nierozerwalnie związaną z osobowością i charak
terem  Finkla, odgrywały dydaktyka, popularyzatorstwo wiedzy historycznej 
i działalność na polu organizacji nauki historycznej jak  i Uniwersytetu Lwow
skiego. W zorem Liskego, wykorzystując swoje wyjątkowe pod t j ^  względem 
predyspozycje psychiczne, niezmiernie dużo czasu i energii poświęcił Finkel 
inicjatywom organizacyjnym i popularyzatorskim. Nie był typem  mola książ
kowego związanego tylko z archiwum, biblioteką i seminarium. Niezmiemie 
ruchliwy, aktywny, a przy tym  solidny i odpowiedzialny w zobowiązaniach, bj^ 
chętnie widziany we wszystkich gremiach i zarządach. Ogrom ną rolę odgry
wało u Finkla wewnętrzne przekonanie o obowiązku wobec ojczyzny i społeczeń
stwa, czego w yraz dawał w licznych deklaracjach i wystąpieniach. Trafnie 
oddaje to cj^at zamieszczony w lwowskim czasopiśmie „M uzeum ”: „W  dobie, 
w której warsztatem pracy objAvatelskiej bj^a szkoła polska na terenie państwa 
zaborczego On promieniował przez swych uczniów na szerokie rzesze społeczeń
stwa ucząc je kochać przeszłość, z w iarą patrzeć w przyszłość

Rozpoczął bardzo wcześnie, bo już w latach 1880-1882 był prezesem stu
denckiego K ółka H istorycznego^^ Po pow rocie z zagranicznych staży 
w 1884 r. został członkiem Koła Literackiego, a później uczestnikiem w To

“  Z. Krzemicka: K ilka  luspomnień o Liuhviku Finklii. „Ilustrowany K urier Codzienny” (Lwów) 
1930, n r 294, s. 2.

Przykładowo. Finkel: L ist Mickieiviczci do Alojzego Nieicicumvicza. W: „Pam iętnik T  owarzy- 
stwa L iterackiego im. A. M ickiewicza”. Lwów 1891, R. 5, s. 241-242.

Zachował się list Henryka Sienkiewicza do Ludwika Finkla z dnia 7 października 1909 r., 
w którym to ten  ostatni dziękował Finklowi za przesłana mu książkę W. Łozińskiego: Oko proroka 
wydanym nakładem  M acierzy Polskiej. Finkel, jako prezes tej instytucji mógł oczywiście sprezen
tować niedostępną Sienkiewiczowi książkę. L ist w opracowaniu F. Bostela je s t dostępny w „Pa
m iętniku L ite rack im ”. Lwów 1933, R. 30 na stronie 572.

T em at literackiej aktywności historyków polskich środowiska lwowskiego oczekuje na od
dzielne opracowanie. Przykładowo -  historyk prawa, Oswald Balzer zajmował się też eseistyką 
i przekładam i Iliady , a W ojciech K ętrzyński -  jeszcze, jako Adalbert W inkler, pisywał wiersze po 
n iem iecku .

™ M. D., śp. Ludw ik Finkel. M uzeum  (Lwów), 1930, R. 45, z. 4, s. 326.
Zachował się list Finkla do Kółka Historyków we Lwowie z Berlina z 1883 r., w którym dzię

kuje on za mianowanie go członkiem  honorowym Kółka. L ist zam ieszczony je s t w P ra re /7M/o?3 ’cz- 
ne: w ydane ku uczczeniu  50-lecia Akadem ickiego Kota Histotyków Unizversytetu Ja n a  Kazim ierza  
we Lw ow ie, 1878-1928. Lwów 1929, s. 14-15.



warzystwie L iterackim  im. Mickiewicza. F inkel odznaczał się w yjątkow ą 
dbałością o formę słowa pisanego -  jego polszczyzna jes t jęd rna , potoczysta 
i wyróżnia się popraw ną stylistyką. Czytając rozprawy historyczne i literac
kie, wprawia nas w zdumienie i podziw piękna forma, bogate słownictwo i li
terackie m etafory narracji. W idać w tym  troskę o polskość i szczere zamiło
wanie do wszystkiego, co narodowe i oryginalne^^.

Stopniowo młody uczony zyskiwał pozytywną akceptację, czego dowodem 
było uczestnictw o w nowo pow stałym  T ow arzystw ie H isto rycznym  (od 
1915 r. prezesura), a później (lata 1917-1918) redakcja „Kwartalnika Histo
rycznego”^̂ . A więc w okresie szczególnie dla kraju i ludzi niefortunnym  z po
wodu toczących się, także i na ziemiach polskich, działań wojennych. P reze
sura Tow arzystw a Historycznego Finkla przypadła na okres, zarówno dla 
Towarzystwa, K w artaln ika jak^i samej Galicji niezwykle tru d n y  i niebez
pieczny, okres Pierwszej Wojny Światowej. Notoryczny brak  funduszy, prze
m arsz wojsk rosyjskich i austriack ich , tzw. „zam ach u k ra iń sk i” i w ojna 
polsko-bolszewicka dotknęły terytorium przyszłej Polski. To wprost niewiary
godne, trudne do wyobrażenia, ale ani Towarzystwo nie zaprzestało działalno
ści, ani Kwartalnik nie zaprzestał ukazywania się. Dosłownie pod obstrzałem 
artyleryjskim, wśród zawieruchy wojennej odbjAvaly się odczyly i posiedzenia 
Towarzystwa, zbierano materiały, dokonjAvano korekt do nowego num eru. 
Jest to wiekopomna i niezaprzeczalna zasługa prezesa Ludwika Finkla. Tylko 
jego energia i niezachwiana w iara w szczęśliwe przezwyciężenie trudności 
uratowały Kwartalnik. T. E. Modelski tak  prezesurę Finkla ocenia: „ Preze
sura prof. Finkla przypadła na czasy ciężkie; naprzód w ielka wojna, walka 
o Lwów, a potem  kiyzys gospodarczy niejednokrotnie stawiały wydawnictwo 
„K w artalnika” w położeniu praw ie bez wyjścia. U ratow anie ciągłości w y
dawnictwa i p rac  Tow arzystw a zawdzięczać należy w pierw szym  rzędzie 
prof. Finklowi; była to praca prawdopodobnie cięższa od sam ego założenia 
Towarzystwa” "̂*.

Jako przykład przytoczmy fragm ent wypowiedzi Finkla o dawnych profesorach uniw ersytetu 
Lwowskiego, z jego m onografii o Uniwersytecie. T . l , s .  141: „O kręt wiozący poszukiwaczów złota 
do Nowego Świata -  powiada dr. L. Finkel -  nie liczy! większej liczby awanturniczych, dziwnych eg- 
zystencyi, którym nie brakło zdolności nawet niepospolitych i błyszczących, ale nie dostawało tęgości 
charakteru i m iłości zawodu swego, bez których praca nauczycielska je s t m arną i bezow ocną”. Na 
innym znowu m iejscu powiada tenże sam autor: „Był zaś ten  świat profesorski, razem  z wyższym 
urzędniczym, kolonią dla siebie, zam kniętą w wlasnem gronie, odgraniczoną językiem i zwyczajami, 
błyszczącą światłem nauki w kraju, gdzie jej od wieku nie dostawało, ale św iatłem  bez ciepła, bez 
prom ieni ożywczych, któreby zdolne były na tej ziem i obudzić ruch myśli i zapłodnić ją  ziarnem  
owocnem. Przywozili ze sobą ideały sprzeczne z rozwojem narodu, z jego chęciami i dążeniami, z ca
lem dotychezasowem życiem. Józefinizm  i jego eksperym enta przeciwko przesądom  nie mogły 
podobać się narodowi, którego cała przeszłość oddychała czcią dla wiary i dla kościoła. Chociażby, za
tem  nie było innego rozdźwięku -  ten jeden  starczył, aby między społeczeństw em  a pionieram i no
wego kierunku wykopać głęboki przedział, przez który trudno było rzucić pom ost. Jeżeli zatem  pra
cowali i we Lwowie drukowali niektóre książki, nie pracowali dla społeczeństw a, w śród którego im 
przyszło działać z katedry, ale myślą i uczuciem  zwróceni ku innym dalekim  krajom  i stosunkom , 
pragnęli być czytanymi przede wszystkiem  nad D unajem  lub w N iem czech. H istorya tego kola 
mężów nauki i literatury odgrywa się dla siebie; żyje ono sokami z daleka i swoje siły śle w dal: łączy 
i wiąże się raczej z ruchem  umysłowym we W iedniu, niż we Lwowie”.

Syntetycznie o powstaniu i dziejach Towarzystwa, Adam Galos: Powstanie Towcnizystwa H i- 
story’cznego i jego oiganu naukowego. W: Polskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986. Zbiór studioiv 
i materiałów. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. Wrocław 1990, s. 83-95.

T . E. Modelski: Tow arzystw o H istoryczne 1914-1924.'^-. Polskie Tow arzystw o H istoryczne  
1886-1936. Lwów 1937, s. 73.



Zarówno Towarzystwo Historyczne, jak  i „Kwartalnik Historyczny” swym 
poziomem świadczyły o wysokiej klasie nauki polskiej^^, a uczestnictwo w nich 
Finkla dowodnie potwierdzało jego przynależność do elity naukowej^®. Dodat
kowym potwierdzeniem tego był oczywiście fakt, że w 1900 r. został członkiem 
korespondentem  Akademii Umiejętności w Krakowie (członkiem czynnym 
został od 1910 r.) i M uzeum  w Raperswilu. Organizował też, pod czujnym 
okiem Liskego, i to wzorowo, jako osoba kom petentna i odpowiednio przygoto
wana, II Zjazd Historyków Polskich we Lwowie^^. Finkel z dum ą zauważył, że 
pod względem zjazdów wyprzedziliśmy naw et Niemców, a na zjazd lwowski 
(17-19 lipęa 1890 r.) przybyło 153 uczestników, wśród nich przyszły „czeski 
Finkel” -  Ćenek Zibrt^^. Zjazd ten, zdaniem historiografów uznany został za je 
den z najbardziej udanych i pożytecznych w historii zjazdów.

W ażną i pożyteczną aktywnością Finkla, wymagającą wysokich kwalifika
cji zawodowych i zdolności popularyzatorskich, było uczestnictwo w Towarzy
stwie Szkoły Ludowej w Galicji i M acierzy Polskiej -  od 1895 r. został też 
członkiem Rady Wykonawczej, a później prezesem^®. Pozytjnvnie propagator
ska funkcja M acierzy jak ą  była publikacja za przysłowiowe grosze najbardziej 
znaczących osiągnięć litera tu ry  polskiej i jej propagowanie wśród niższych 
warstw społeczeństwa zdecydowanie zgodna była z poglądami Finkla. Finkel 
jako prężny organizator i prezes lwowskiego oddziału Macierzy przyczynił się 
do jej efektywnego działania co przełożyło się na publikacje wielu wartościo
wych dzieł także z zakresu historiografii i publicystyki historycznej''^.

M ało znaną i na owe czasy postępow ą działalnością było organizowanie 
(od 1897 r.) kursów  akadem ickich o charakterze otw artym , z czego w naj- 
większjon stopniu skorzystały kobiety ( ponad 60% uczęszczających!). Począt
kowo organizowało je  specjalnie do tego powołane Towarzystwo prywatne, 
zajmujące się popularyzowaniem nauki a które przyjęło nazwę „Uniwersj^et 
ludowy im. A. M ickiew icza”. Obowiązek organizowania takich powszech
nych wykładów uniwersyteckich wziął na siebie także Uniwersytet im. J. K a
zimierza we Lwowie''^. Całe przedsięwzięcie monitorować miała trójka uczo

Dowodem pow szechnego uznania dla „wysokiej jakości” „Kwartalnika H istorycznego” jest 
fakt, że Max Perlbach z własnej woli, bezinteresownie ułożył zbiorczy indeks do pierwszych dziesię
ciu num erów  Kwartalnika. Zam ieścił tam też maksymę: „ne fm strci libros Polonicos acceplarem ”\ 

Szerzej o genezie i osiągnięciach Towarzystwa w patrz w obszernym artykule T . Kondrackiego, 
Polskie Towarzystiuo H istoryczne 1886-1986. Kalendarium . W: Polskie Toivarzystivo H istoryczne  
1886-1986. Z b iór studiów  i materiałów. Pod red. S. K. Kuczyńskiego. Wrocław 1990 s. 295-334. 

Pam iętnik I I  Z ja zd u  historyków polskich we Lwoivie. T . 1-2. Lwów 1891.
Dokładna prezentacja tej ważnej i dla historii Polski bibliografii: w Internecie: http://dcjiny.nln. 

cz/Z ibrt/Z ibrt_bibl2_obsah.htm l
Finkel był inicjatorem  i w spółautorem  pięknego edytorsko i treściowo wydawnictwa M acie

rzy: Polska, obrazy  i opisy. T . 1-2. Lwów 1906-1909. Pom ieścił w nim  swój obszerny esej poświe
cony historii Polski w latach 1904-1908. Indeks do całości tego wydawnictwa ułożył pod czujnym 
okiem Finkla, jego uczeń E. T . M odelski.

L. Finkel: M acierz Polska we Lw ow ie. W: Encyklopedia wychowawcza dawniej redagowana 
przez ks. J. T . Lubom irskiego, E. Stawiskiego, S. Przystańskiego i J. K. Plebańskiego obecnie wy
chodząca pod kierow nictw em  Romana Plenkiewicza. T . 7. L it. Powsz. -  Nauka języków obcych. 
W arszawa 1909, s. 335-341.

A. B. w artykule „Powszechne w yk ła d y  unizversyteckie we Lzvoivie" Tygodnik Illustrowany 
1902, nr. 47 s. 936, tak o tym się relacjonuje: „Mają one za zadanie szerzyć w iedzę wśród ogółu 
społeczeństw a, a szerzyć wiedzę czystą, naukową, laez przym ieszek partyjnych teoryi społecznych 
czy politycznych. Wykłady są urządzone tak, aby mogły przynosić realną korzyść słuchaczom , także 
mniej lub mało przygotowanym do ścisłej nauki, ale w każdym razie przedm ioty  wykładane są 
w sposób ściśle naukowy, przez ludzi, wyłącznie nauce się poświęcających i pod ścisłą kontrolą uni
w e rsy te tu ” .

http://dcjiny.nln


nych: prof. Kazimierz Twardowski (filozof), p ro f Ignacy Zakrzewski (fizyk) 
i oczywiście pro f Ludwik Finkel. I na tym  polu aktywność Finkla jest godna 
odnotowania. Finkel bardzo postępowo i nowatorsko podchodził do ważnego 
zagadnienia jak im  było jak  najszersze uczestnictwo kobiet w życiu nauko
wym i społecznym. Przez jego sem inarium  przewinęło się wiele wartościo
wych kobiet-inteligentek, popularnie zwanych w kręgach wtajemniczonych, 
jako fm k ló w k i. Problem  uczestniczenia uczonego w tak  wielu różnych gre
miach i towarzystwach to tem at zasługujący na odrębne opracowanie.

Działalność naukowa Ludwika Finkla na poziomie oświaty elem entarnej 
godna jest najwyższego uznania i podkreślenia. K ażda rocznica narodowa, 
każde wydarzenie o charakterze patriotycznym było traktow ane przez niego 
niezwykle poważnie i uczestnictwo Finkla w niej nie ulegało kwestii. Znane 
jest jego wystąpienie na II Zjeździe Historyków Polskich z obszerną propo
zycją- m akietą podręcznika do historii polskiej na poziomie podstawowym. 
Przedm iot historii i propozycja jego prezentacji był niezwykle now atorski 
i nowoczesny^^.

Działalność w m urach macierzystej jednostki -  U niw ersj^etu Jan a  Kazi
mierza -  to klasyczny przykład związanego z nią od początku swej kariery uni
wersyteckiej studen ta  aż po najwyższą godność rek to ra  Uczelni. N a prze
łomie la t 1911-1912 został rek to rem  U n iw ersy te tu  Ja n a  K azim ierza 
(ufundowanego przez króla w 1661 r. i pow tórnie przez cesarza Józefa II 
w 1784 r.). Pozytywnie zasłużył się w „politycznym” rozwiązaniu jubileuszu 
250-lecia, znakomicie godząc wykładnię jubileuszu w idzianą oczami władz 
austriackich, oczekiwania społeczności ukraińskiej i odmienne strony polskiej, 
której racje, między innymi dzięki Finklowi, uznano za dominujące"’̂ . Uczony 
został m ianowany urzędowym  archiwariuszem  uniw ersytetu. K ierow anie 
przez niego, od 1894 r. przez trzydzieści lat. Archiwum U niwersyteckim  za
owocowało ogłoszeniem  w 1917 r. Inw entarza  A rchiw um  U niw ersy tetu  
Lwowskiego, jak  i opublikowaniem monografii uniwersytetu'''^. Dwutomowa 
historia Uniwersytetu Lwowskiego opracowana pospołu z Stefanem  Starzyń
skim pozostaje do dziś nie tylko bezcennjmi źródłem informacji o Uniwersyte
cie, ale także cennym  dokum entem  epoki"’̂ .

W  ram ach wydawania przez Towarzystwo Historyczne pewnych źródeł 
regionalnych ukazało się kilka cennych edycji wśród których inicjatywą wy
kazał się oczywiście Ludw ik F inkel. C en n ą  in ic ja tyw ą było w ydanie 
w 1899 r., tekstów  źródłowych dla studiujących jPontes R eru m  Polonica- 
rum...'^. Bardzo wysoko oceniła to wydanie najwyższej klasy profesjonalistka 
w tej dziedzinie Brigida Kiirbisówna. Twierdziła mianowicie, że oprócz nie

M. Wierzbicka: Popularne podręczniki dziejoiv Polski iv latach 1864-1914. W\ E dukacja  histo- 
lyczłia  spoleczeiisnvupolskiego zvX lX w .  Warszawa 1981, s. 360-361.

Narastający, niepotrzebny i szkodliwy dla obu stron konflikt ukraiński trafnie charakteryzuje 
T . S. Grabowski: K siążka, 1907, R. 7 nr. 1, s. 5, takimi oto słowy: „Cóż dopiero mówić o Rusi-U kra- 
inie, o tej «krasawicy pieśni wcielonej» jak ja opiewał kochanek jej. Zaleski, co wraz z Polską tyle wie
ków «przeswawolila» i dziś już nie szlocha na glos, ale skarży się i przeklina swą starszą siostrzycę, 
która tyle wieków wspólnej doli i niedoli przeżyta”.

L. Finkel: Jmventai-z Archiw um  Uniwersytetu Livowskiego. M ateriały do H isto tji U niw ersy
tetu Livoivskiego. "Г. 1, Lwów 1917.

Historia U niiversytetu Lwowskiego. Cz. 1 do 1869 r., napisał L. Finkel; Cz. Z, 1869-1894, 
napisał S. Starzyński. Zdigitalizowana forma obu części ukazała się na platform ie -  National Digital 
Library, Biblioteki Narodowej.

G aliiA nonym i Chroniciiin, recensiienint Ludovicus F inkel et Stan islaus Kęti-zyński. Fontes 
R enim  Polonicorum in iisuin scholanim . T . 1. Leopołi 1899. W 1923 r. ukazały się tełćsty źródłowe 
Finkla z zakresu zagadnień epok odrodzenia i Reformacji.



słychanej rzadkości tak ich  w ydarzeń edytorskich w naszej historiografii, 
wysoko należy cenić m etodę edycji, która opierała się nie tylko na czysto filo
logicznych i formalnych aspektach traktow aniu tekstu opowiadającego'’̂ .

Jako  członek kolegium  znawców dla ochrony praw a autorskiego i jako 
konserw ator pom ników sztuki na kilka powiatów Galicji W schodniej (min. 
Krasnopuszcze, Buszcze, Brzeżany) mial możność zinwentaryzować i ochro
nić dla potomności wiele zabytków kultury materialnej tego obszaru"*®.

W  latach 1916-1917 zapada decyzja o przejściu Finkla na emeryturę. Do
legliwości zdrow otne, intensjrwny tryb życia i jednoczesne pełnienie wielu 
funkcji społecznych rozstrzygnęły o przejściu uczonego w stan spoczjmku. Fin- 
kel wycofywał się z życia czynnego etapam i, zachowując do końca aktywność 
historyka, czego dowodem było opracowanie planu i redagowanie obszernej 
(sześciotomowej) historii powszechnej, z uwzględnieniem historii Polski. Fin- 
kel zdążył napisać w stęp do tej pracy, ale nie doczekał się już jej wydania'’̂ .

Dalekowzroczną inicjatywą wykazał się Finkel pod koniec życia, domaga
jąc się w 1928 r. stanowczo i energicznie wydania słownika biograficznego Pol
ski porozbiorowej, jako najpiękniejszego gestu uczczenia dziesięciolecia Pań
stwa Polskiego. Zarząd Towarzystwa Historycznego i sam prezes Stanisław 
Zakrzewski (1873-1936), korzystając z tej sugestii, zlecił redakcję dzieła ku
stoszowi K. Tyszkow skiem u, k tóry  z właściwą m u energ ią  przystąpił nie
zwłocznie do realizacji tego cennego przedsięwzięcia^”.

W ielokrotnie aktjAvność Finkla była wynagradzana i doceniana zarówno 
przez w ładze adm inistracyjne^\ uniwersyteckie^^, jak  i miejskie^^. Był do 
końca swych dni nierozerwalnie związany ze Lwowem (zawsze twierdził, że 
jest Lwowianinem) i jego A /m ae M ater, jak  i środowiskiem naukowym Ga- 
licjî "*. Zdum iewa nas energia i wszechstronność Finkla, wrodzona zdolność 
nawiązywania kontaktów, prowadzenia owocnych negocjacji jak  i zjednjwa- 
nia przyjaciół i współpracow ników . Lojalność, ruchliwość organizacyjna 
i um iejętność p rzetrw ania w najcięższych sytuacjach, a jednocześnie upór 
i konsekwencja w realizacji zadań czyniła z niego idealnego wykonawcę B i
bliografii H istorii P olskiej A jednocześnie em anowały z niego niezwykłe

B. Kiirbisówna: Osiągnięcia i postulaty iv zakresie metodyki tvydauccmia źródeł histoiycznych. 
„Studia Z ródloznaw cze” 1957, R. 1 s. 70.

O bszernie patrz L. Finkel; Spraivozdauie ztvycieczkikoiisenvatorskiej. I; Krasnopuszcza, II: 
Buszcze. W: Teka  Konseruuatorska. R ocznik  Koła С. К. Konsenvatoroiv S tarożytnych  Pomników  
G alicyi W schodniej. Lwów 1900, R. 2, s. 87-100; W 1889 r. powstało G rono Konserwatorów Galicji 
W schodniej we Lwowie i Galicji Zachodniej w Krakowie. Były to pierwsze fachowe organizacje zrze
szające profesjonalistów  w dziedzinie ochrony zabytków.

[W stęp do]: W ielka  H istoria Pozvszechna. Red. T rzaska, Evert, M ichalski 1934-1939. T . 1, 
s. 3-23. S treszczenie  w „Kwartalniku H istorycznym ”, 1924, R. 38, s. 262-263.

K. Tyszkowski: Polskie Toivai'zystwo Historyczne 1925-1936. W: Połskie Tozvarzystivo Histo
ryczne  1886-1936. Lwów 1937 s. 132-133; Przedm owa do PSB, (Kraków) 1935. T . 1, s. V.

Swojego czasu Finkel został nagrodzony przez cesarza tytułem  Radcy Dworu ze zwolnieniem 
z taksy. W odrodzonej Polsce dekretem  prezydenckim  z dniem  30 kwietnia 1927 r., Finkel został 
odznaczony krzyżem  kom andorskim  z gwiazdą orderu  „Polonia R estitu ta”.

Przykładowo -  uroczystość uczczenia Finkla z powodu chlubnego przeprow adzenia jubile- 
u szu A lm a e  M atris Leopołiensis w 1913 r. N adanie m u tytułu doktora honoris causa  U niwersytetu 
W ileńskiego.

”  N adanie m u w 1927 r. honorowego obywatelstwa m iasta Lwowa.
Pięknie i dociekliwie o trochę innym Lwowie pisze Finkel w przedmowie do książki Franciszka 

Jaworskiego O s za ty n i Lw ow ie. Lwów 1917.
”  Z uznaniem  należy odnotować ukazanie się Bibliografii H istorii Polskiej na platform ie cyfro

wej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, internetow y tryb dostępu: h ttp ;//www.digitalsilesia.eu/dlibra/ 
docm etadata?id=4548

http://www.digitalsilesia.eu/dlibra/


wprost oddanie sprawie polskiej i nigdy nieskrjw ane umiłowanie ziemi ojczy
stej i mowy polskiej -  „Ziemia ojczysta i język ojczysty -  oto dwie mocne pod
waliny, na których spoczywa budowa narodowa: porówno drogie sercu, jak  
konieczne dla istnienia narodu, krwią w jedna wielka rodzinę skojarzonego, 
tworzącego dla siebie całość jedno lita  i spo istą” '̂". Ju ż  u schyłku  życia, 
w skromnjmi mieszkanku naprzeciwko starego uniwers5̂ etu  sędziwy profesor 
przyjmował czasami nielicznych gości racząc ich „papieroskam i lub cukie
reczkami”, a przede wszystkim swoimi arcyciekawymi historiami ze swojego 
ciekawego życia wziętymi. Chorował krótko, um arł szybko, zaskakując nie
licznych przyjaciół, władze uniwersjrteckie i światek naukowy lwowski, któ
rego był reprezentantem .

Spoczął na cm entarzu Łyczakowskim w grobowcu rodzinnym, a swą za
sobną bibliotekę zapisał w testam encie Bibliotece Publicznej Towarzystwa 
Szkół Ludowych w Tarnopolu. Chojny ten  dar, zmienił pierwotny profil księ
gozbioru Biblioteki, która dzięki Finklowi stała się istotna placówką naukowa 
Tarnopola i okolic^’. Pogrzeb L. Finkla stał się dużego form atu wydarzeniem  
i m anifestacją we Lwowie o czy niezwykle szczegółowo relacjonow ało aż 
w dwóch odcinkach lwowskie Słowo P olskie . Piękne pożegnalne mowy wy
kosili: O. Balzer, w iceprezydent dr. Kubala, E. T . M odelski i A. Skałkow- 
skî ®. Jego postać wciela najwymowniej ideową dewizę m iasta sem p er ńdelis 
i crec/o, jakim  się kierował przez całe życie: „ażebym chleba polskiego nie jadł 
za darm o”.

T rafną sentencje o Ludwiku Finklu podaje w PS B , [praw dopodobnie] 
W. Konopczyński: „M iała Polska historyków p łodn ie js^ch , bystrzejszych, 
o szerszych perspektyw ach historiozoficznych, świetniejszych stylistów, ale 
nikt go nie przewyższył trwałością osiągniętego dorobku, nikt kosztem  wła
snych twórczych aspiracji nie zrobił tyle dla innych”^̂ .

“  [Ludwik Finkel] Polska, obrazy i opisy. T . 2, Lwów 1909, s. 862.
”  O roli naukowej T  arnopola obszernie Ł. Charewiczowa, T  arnopol. W: N a u ka  Polska. J e j  p o 

trzeby, organizacja i rozzvoj. Warszawa 1933. T . 17, s. 205-208. Zapisując swoją bibliotekę T a rn o 
polowi, Finkel zrealizował, pośm iertnie jeszcze jeden z postulatów swego m istrza K. Liskego, który 
nawoływał do w spierania i rozwijania prowincjonalnych ośrodków naukowych.

Ś. p. dr. Ludivik F inkel, Pogrzeb ś. p. prof. dr. F inkla. „Słowo Polskie” 1930 (Lwów), nr. 294, 
s. 7 i nr 296, s. 7.

Red. PSB. Kj-aków 1948. T . 6, s. 469. T en  sam W. Konopczyński kilkakrotnie podkreśla n ie
zwykłe wysokie walory Finkla jak i jego Вг6/го^га/гг w syntetycznym artykule Z a d a n ia  n a u k i histo- 
ly czn e j w  Polsce dzisie jszej. „Nauka Połska”. W arszawa 1947. T . 25, s. 155, 161.



2.1.2. Warsztat bibliograficzny Bibliografii H istorii 
P o lsk ie j Liudwika. Finkla

Term in „warsztat bibliograficzny”, ujmowany będzie w sposób zwyczajowy 
w piśmiennictwie bibliologicznym, podobny jest do tego, jaki zaproponował J. 
Korpała4 Obejmuje wszystkie istniejące, zastane już przez autora, formy infor
macji, powstałe także  w momencie tworzenia bibliografii retrospektywnej, spo- 
ż j^ o w an e  w celu uzyskania maksymalnego zakresu gromadzonego materiału. 
Zagadnienie w arsztatu bibliograficznego w przypadku bibliografii retrospek
tywnej dokonanej w przeszłości w wielu przypadkach może stanowić ważny 
element do poznania funkcjonowania nauki, a zwłaszcza dróg i metod jej rozpo
wszechniania się w środowisku naukowym. Zwyczaj powoływania się uczonego 
na źródła swojej pracy nie ustanowił się od razu i praktyka ta  kształtowała się 
stopniowo i z oporami. Nie każdy uczony chciał, aby część zasługi za wykonane 
dzieło spadła na poprzedników i chętnie tylko sobie przypisywał to, co było tak
że udziałem poprzedników. Już wcześniej Ojcowie Kościoła w dziełach Gęsta  
i Vita swoich prekursorów wymieniali i wykorzystywali. Jak  opisuje K. R. Si
mon, tradycja wykorzystjAvania wcześniejszych wykazów i uzupełniania ich 
nowjntni danjmii stała się perm anentną praktyką: Hieronim ze Sttydontu, Izy
dora z Sewilli, Genadiusz z Marsylii, Kasiodora, Honoriusza z Autun i innych 
Ojców Kościoła^. Jednak nie ulega wątpliwości, że przełomem była słjmna pra
ca Joannesa H allervorda (1644-1679) Bibliotheca Curiosa z 1676 r., w za
myśle mająca być uzupełnieniem do Bibliotheca Universalis Konrada Gesne- 
ra (1516-1565). Podane przez niego w oddzielnym, obszernym wykazie źródła 
(bibliografie, drukarnie, katalogi), z któiych czeфał dane do swej pracy, do dziś 
sąbezcennjmi źródłem informacji o funkcjonowaniu słowa drukowanego i nauki 
w XVII W.2.

Ponieważ wiele wątków z tego rozdziału zostało w różnej formie wzmianko
w anych już wcześniej, pokusim y się o k ró tką  ich rekapitulację. Nie trzeba 
również dodawać, że cały niniejszy wywód świadczy o erudycji merytorycznej 
autora Bibliograńi... i jego niebywałych predyspozycjach bibliograficznych.

W arsztat informacyjny Ludwika Finkla, jakim  dysponował i spożytkował 
w różnych etapach tworzenia swej Bibliografii, był w równej mierze wypad
kową czynników subiektywnych jak  i obiektywnych. Z jednej strony opierał 
się na wielkiej erudycji naukowej, nabj^ej w tak  unaukowionym środowisku 
jak  U niw ersytet Lwowski, a z drugiej związany jest z mnogością funkcji orga
nizacyjnych w jakich ruchliwy i mobilny charakter F inkla go umiejscawiał. 
Jako aktyw ny twórca Towarzystwa Historycznego i współpracownik Kw ar
talnika H istorycznego stykał się z technikam i informacyjnymi nieomal co
dziennie.

Aktywnie współuczestnicząc w tworzeniu profilu informacyjnego „Kwar
ta ln ik a” -  w  tym  i Bibliografii H istorii P olskiej -  bieżącej mógł ogrom ną

' J. Korpala:_7«/e kształtoiuai się ivarsztat bibliograficzny K iim la Estreichera. W; Księga Pam iąt
kowa ku c zc i K arola Estreichera (1827-1908). Kraków 1964, s. 44-60.

^K. R. S im on:/^/огш inostrannoj bibliografii. Moskva 1963, s. 50-73. Bardziej analityczny zarys 
zagadnienia znaleźć m ożna w niepublikowanej pracy Ditricha 'Qeckęx2i: A iitoren-und  Titelverzeich- 
nisse in clerAntike und  im M ittelalter. Koln 1970, s. 103-122.

 ̂Za Bestennanem : Bibliotheca curiosa in qua Pluram irarissm i atqiie pancis cogniti scriptores... 
indicator. Regiom onti 1676 [7500 pozycji].



część tych m ateriałów  w Bibliografii uwzględnić. Z pew ną przesadą F ryde
ryk Papee tak  o tym  pisze: „Ze jednak Bibliografia wyszła z tego samego na
tchnienia ci Towarzystwo Historyczne nie ulega wątpliwości. Liske dobrze jej 
pilnował, a pracowali nad nią ci sami ludzie, którzy otworzyli Towarzystwo, 
K w artalnik zaś, jedyne  wówczas pismo, które zajmowało się w spółczesną 
bibliografią historyczną, dostarczył Finklowi mnóstwo k a rtek ”'̂ .

Jako członek Towarzystwa Naukowego im. Mickiewicza, jego anim ator 
i organizator miał styczność z bogatą bazą informacyjna z dziedziny literatury 
i literatuzonaw stw a co w wielu działach jego B ibliografii znajduje swe od
zwierciedlenie. Finkel udzielał bezcennych rad i sugestii Wilhelmowi Bruch- 
nalsk iem u ja k  praw idłow o układać i w ydaw ać B ib liogra fię  M ick iew i
czowską, jak  popraw nie ustalać i opisywać poszczególne jego dzieła aby 
pow stała kry tyczna, naukow a edycja jego dzieł^. O grom na B ib lio teka  
Mickiewiczowska, powstała z inicjatywy przyjaciela Finkla, Franciszka Ko
narskiego (1857-1907), obejmująca całość piśmiennictwo epoki, łącznie z pi
śm iennictw em  przedm iotow ym  stała  się cenną, p recyzyjną i w iarygodną 
bazą danych dla Bibliografii Finkla.

Pierwszym z nich stanowiły m ateriały zebrane w okresie spontanicznego 
okresu pracy nad Bibliograńą, w czasach studiów. W yglądały wprawdzie 
okazale -  cała zebrana baza liczyła około 20 tysięcy opisów, ale wym agała 
gruntownej weryfikacji. Nieoficjalne rozmowy, jakie autor książki przeprowa
dził z doświadczonymi bibliografami Biblioteki Narodowej -  np. H enrykiem  
Sawoniakiem -  uzmysłowiły mu, że weryfikacja niefachowo zebranego m ate
riału pochłania więcej wysiłku niż ponowne, ale planowe zebranie tego sam e
go materiału®. W ydaje się, że Finkel zbyt późno doszedł do takiego wniosku, 
a kontrola zebranej uprzednio bazy bibliograficznej, o czym parokrotnie nad
mienił, zabrała m u niezwykle dużo czasu i pochłonęła wiele energii. Zagadnie
nie dotyczyło w równej mierze zagadnień m etodycznych -  na przykład brak 
ustalonej instrukcji opisu, jak  i merytorycznych -  brak jasno sprecyzowanego 
zakresu przedm iotu /jistona. Banalny, ale istotny był problem  odręczności 
wszystkich opisów, przez co wiele fiszek, ze względu na charakter pisma, było 
trudnych do odczytania. Finkel borykający się z wieloma takim i problemami, 
musiał indywidualnie, czasem intuicyjnie podejmować wiążące decyzje.

Drugą grupą źródeł składających się na warsztat bibliograficzny, a w ym a
gających odmiennego metodycznego podejścia, były istniejące polskie biblio
grafie ogólne, bieżące, księgarskie, jak  też obce, uwzględniające naszą historię. 
Jeżeli uświadomimy sobie, w jakiej politycznej s>luacji znajdowała się ówcze
sna społeczność polska, oraz stopień jej rozproszenia, to prawidłowy i rozumo
wy wybór „obcych” bibliografii był problem em  sam ym  w sobie. K w estią,

 ̂F. Papee: T oiuarzystim  H istoryczne 1886-1900. W: Polskie Toivarzystw o H istoryczne 1886- 
1936. Lwów 1937, s. 13.

5 W ilhelm Bruchnalski; Tozvat'zystwo literackie im. A. M ickiew icza  2ve Lwozvie. „Pam iętnik 
L iteracki”. 1936, R. 23, s. 698-699.

Rozmowy przeprowadzone z pracownikami Biblioteki Narodowej redagującymi „kontynuację 
E stre ichera”, a bazujących na liszkach zebranych przez W. T . W isłockiego -  dośw iadczonego bi
bliografa, potwierdziły przypuszczenie, że wykorzystanie przez bibliografa m ateriałów  przygotowa
nych przez inną osobę je s t tak czasochłonne i m ęczące, iż często lepszym rozw iązaniem  byłoby 
dokonanie tych czynności od początku. A rgum entem , który przem awiał jednak za „żm udną m elio
racją” zebranych uprzednio materiałów bibliograficznych był fakt, iż czasami obejmowały one opisy 
pozycji, które mogły się nie dochować, lub zaginąć w okresie pom iędzy zebraniem , a wykorzysta
niem  materiałów.



która zostaia w całości rozwiązana przez Finkla, ale wymagało to od niego 
ogromnego znawstwa ówczesnych źródeł informacyjnycłi i umiejętnego posłu
giwania się nimi. W  znakom itym  stopniu ułatwiał m u to fakt bycia poliglotą. 
Jednakowo dobrze władał niemieckim, ukraińskim , co francuskim, włoskim 
i angielskim^!

Najważniejszą bibliografią, będącą w równym stopniu źródłem informacji, 
jak  możnością uzyskania pełnego opisu, hy\a Bibliograńa Polska  Karola E s
treichera, ukazująca się od 1872 r. Nie zachowały się dowody kontaktów bez
pośrednich pomiędzy Finklem  a Estreicherem , ale relacje merytoryczne po
m iędzy bibliografiam i są  bezsprzeczne. D la F inkla  B ib liografia  P olska  
Estreichera pozostanie na zawsze „złotą księgą narodu polskiego”, powodem 
narodowej dum y i przedm iotem  zawiści tych społeczności, które na podobne 
dzieło nigdy się nie zdobyły. Szczególnie wysoko oceniał Finkel drobiazgowość 
i precyzję opisów formalnych, rozwinięte adnotacje treściowe i całe bogactwo 
szczegółów, jakie nigdy nie m o ^y  być dane]ego Bibliografii. Często, zwłasz
cza w przypadku druków starszych, Finkel odwołuje się wprost do bibliografii 
Estreichera, oznaczając zapis literą „ E ” z num erem  tomu. Przypomnijmy, że 
Finkel stale był pod silną presją  finansową związaną ze swym dziełem, tzn. 
przydzielono m u skąpe fundusze na ograniczoną liczbę arkuszy wydawni
czych. System  wzajem nych relacji pomiędzy bibliografiami Finkla i E stre 
ichera to tem at do oddzielnych rozważań.

D rugą is to tną  i bardzo p rzydatną  bibliografią efektyw nie użytkow aną 
przez Finkla, był ukazujący się od 1878 r. „Przewodnik Bibliograficzny” V^a- 
dysław a Wisłockiego®. Zwłaszcza seria pierw sza do 1900 r. (w tym  roku 
um iera niestety Wisłocki) była niezwykle przydatna dla Bibliografii, w póź
niejszym okresie dzieło Wisłockiego zmieniło profil z bieżącej bibliografii naro
dowej na bibliografię księgarską^. Sam  Finkel, we wstępie sugeruje, że E stre
icher i Wisłocki to podstawa bibliograficzna jego spisu.

Innym i, wzm iankowanymi i wykorzystanymi, przez Finkla bibliografia
mi, były dzieła: A. H irschberga'°, A. Niemirowskiego“ , S. Botwińskiego^^,
A. Ryszarda^^, liczne prace W. Hahna^'’ i W. Wisłockiego^^ i wiele innych.

 ̂Jak podaje M odelski, Finkel dla wprawy pisa! swój pam iętnik w różnych językach -  po polsku, 
włosku, francusku, czy po angielsku.

** „Przew odnik Bibliograficzny”, m iesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako też 
czytających i kupujących książki. Kraków 1878-1913. A takżei?/t//o^^r«/;V/ historii, geografiihistotycz- 
nej i historii praw a polskiego  z lat: 1877; 1879; 1880. W bibliograficznych poczynaniach Wisłockiego, 
zwłaszcza na polu bieżącej bibliografii narodowej dostrzec m ożna praktyczną realizację na gruncie 
polskiej bibliografii teoretycznych założeń rozwoju tej formy bibliografii w projektach, zarówno 
bCnuda L arsena  jak i LeRoy L indera . Patrz artykuły W: E ssays on Bibliography. Com piled and 
edited by Vito J. B renni. M etuchen, N. J. 1975, s. 204-215; 216-229.

'' Dokładniej о tym pisze W anda Piusińska: Polskie czasopisma bibliograficzne го latach 1901- 
1927, „Przegląd B iblioteczny”, 1963, t. 7, s. 92-101.

"’A. Wir^chharg-. Bibliografia pmvstania narodu polskiego z  r. 1930/31, w spó ln iez... Lwów 1882, 
[3000 pozycji].

" A. K \tm \ro ^sky .B ib lio g ra fia pozvszechna notariatu. Warszawa 1884, [3700 pozycji].
S. Botwiński: Bibliografia praw nicza, obejmująca dzieła z  dzied zin y  praw a, ekonomii, staty

s tyk i i nauk spo łecznych ... L w ów l890, [684pozycje].
A. Ryszard: Bibliografia num izm atyczna polska, spis dziel, pism  i artykułów o monetach, meda

lach i rzeczach  m enniczych  polskich traktujących. Kraków 1882, [700 pozycji].
W  Bibliografii H ahna (uzupełnianej przez Sawoniaka) figuruje aż 64 prace Hahna, z których 

Finkel wykorzystuje dla swoich celów aż 22.
O prócz najisto tn iejszego „Przewodnika Bibliograficznego”, F inkel wykorzystuje aż 40 in

nych publikacji inform acyjnych W'islockiego.



Odrębną grupę pomocy stanowiły bibliografie historyczne, retrospektyw 
ne, które z racji przyjętego zasięgu terytorialnego i chronologicznego, częścio
wo dotyczyły ziem polskich. Finkel wyjątkowo dobrze znał te  informatory, co 
pozytywnie wpłynęło na kompletność jego Bibliograńi. W spom nieliśm y już 
poprzednio o fundam en ta lnych  pracach  w ykorzystanych  przez F inkla:
F. Dahlmann -  G. Waitz, E. Winkelmann, J. Potthast, U. Chevalier, W . W at- 
tenbach i paru innych. W  tym  miejscu wspomnimy o dziełach mniej ekspono
wanych, ale istotnie wzbogacające zasoby Bibliografii. Jako punkt odniesie
nia p rezentow anych bibliografii h istorycznych stan ie  się d la nas jedyne  
w swoim rodzaju dzieło Theodore B esterm ana (1904-1976) - A  W orld B i
bliography o f  Bibliographies, w którym  podawana jest ogólna liczba opisów 
w wykazywanych bibliografiach.

Mniej już dzisiaj aktualną, ale ówczas ważną pozycją była praca W . Kone- 
râ ®. Bibliografia ta  obejm ow ała swym zakresem  szeroko po ję tą  historię 
z uwzględnieniem  nauk  pom ocniczych historii, w ykorzystując około 350 
różnojęzycznych, trudno dostępnych czasopism naukowych. Zeszyt drugi tomu 
pierwszego poświęcony b}^ krajom „pozaniemieckim”, w tym  Polsce. Szczegó
łowy indeks rzeczowy ułatwił Finklowi precyzyjny wybór pozycji dotyczących 
historii Polski. Liczne bibliografie i informatory na tem at Śląska, autorstw a 
Colmara Griinhagena (występuje też jako: Gruenhagen)’ ,̂ stały się istotną po
mocą w kompletowaniu piśmiennictwa historycznego o tej dzielnicy. Trudniej
sze zadanie czekało, Finkla odnośnie do zaboru austriackiego, gdyż przydatna 
dla niego bibliografia, autorstw a Richarda Charmatza'® ukazała się dopiero 
w 1912 r. W  związku z tym  jako zastępcze i niekompletne źródła informacji bi
bliograficznej dla piśmiennictwa polskiego w ram ach monarchii habsburskiej 
służby Finklowi prace: Franza Kronesa^^i H erm ana Oesterlea^^. Wskazówki 
bibliograficzne F. Kronosa, Finkel oceniał bardzo wysoko.

Dzięki doskonałym bibliografiom, informatorom francuskim , takim  jak:
G. Monod^^, U. Chevalier (obszernie wzmiankowane wcześniej). H enry Ste- 
in^ ,̂ a zwłaszcza Charles Victor Langlois^^, splot w zajem nych relacji histo
rycznych Polski i Francji został przez Finkla zaprezentow any w
w wystarczającym  stopniu.

Równie dobrze wypadły w jBib/iogra^/ Finkla problem y wzajemnych re
lacji pomiędzy Rosją, Litwą, częściowo Ukrainą, także za spraw ąjuż istnieją

‘''W. Koner: Repertorium iib erd ie ja h re  1800 bis z u m ja h r e  1850 inAkadem ischenA bhanclhm - 
gen, Gesellschaftsschrifleti im d wissensclmftlichen Joum alen a u f dem Gebiete der Geschichte und ihrer 
hiilfswissenschaften erscbienen aufsdtze. Bd. 1-2. Berlin 1852-56 [ok. 25000 pozycji].

"  C. G ruenhagen; Urkim den derstadtB rieg . Breslau 1870 [ок. 1714 pozycji] -  Finkel wymienia 
V! Bibliograf ii... aż 59 pozycji tego badacza.

R. Charm atz: W egweiser durch die L iteratur der Ósterreichischen Geschichte. S tu ttgart 1912 
[1750 pozycji],

F. Krones von Marchland: G nm driss der ósterreichischen Geschichte m it besonderer riicksicht 
au fquellen-im dlitera turku tide.W ien  1882 [5000 pozycji].

H. Oesterley: W egw eiser durch der U rkunden Sam m lungen. Berlin 1885-1886. T . 1-2 
(zwłaszcza część dotycząca państw  słowiańskich); Finkel poz. 257 (błędna).

W polem ice z A. B riicknerem  dotyczącej łjibłiografii Ć. Z ibrta F inkel kilkakrotnie podnosi 
zalety bibliografii Monoda sugerując, że jego rozwiązania metodyczne w В /6 /г'о^га/п historii polskiej 
były szczególnie przydatne. Patrz L. Finkel, [Polemika]. „Kwartalnik H istoryczny” 1901 R. 15 z. 2 
s. 316.

H. Stein: M anuel de bibliographie generale. M anuels de bibliographic historique. Paris 1897 
[5500 pozycji].

“  Ch. V. Langlois: Л/аиг/е/ de bibliographie Historique. I. Instrum ents bibliographiques. Paris 
1896 [750 pozycji]. Szkoda, że Finkel nie skorzystał z drugiego wydania -  lata 1901-1904, tej bardzo 
pożytecznej pracy powiększonej do ok. 5000 pozycji.



cych informatorów. W prawdzie często zarzucano autorowi niekompletność 
m ateriałów  dotyczących Rusi i Rosji, ale nie zawsze krytyka m iała podłoże 
czysto naukowe. Jednak  za spraw ą wielu bibliografii V. I. M ezova (w dużej 
m ierze traktującej Królestwo jako część składową Im perium  Rosyjskiego), 
świetnej pracy poświęconej Litwie: S. Baltramajtisa^"*, jak  i pracy o charak
terze regionalnej, dotyczącej Polesia, pierwszej kobiety bibliografki, przed
wcześnie zgasłej, Z. M . Penkiny^^, wrażliwe dla historii politycznej Kresy zo
stały zaprezentowane na wysokim poziomie. Z^\^aszcza niezwykle pożjrteczne, 
wieloletnia bibliograficzno-księgarska aktjrwność Mezova zasługuje na kilka 
słów objaśnienia^®.

M ezov pozostawił ogrom ną liczbę informacji bibliograficznych mogących 
być wykorzystanymi przez Finkla. Ostatecznie Finkel wymienia cztery pozy
cje bibliograficzne Mezova: pozycja 10 057; [17 070]; 22 761 i 24 258^’. W e
dług szacunków B esterm ana, te  trzy pozycje liczyły około 143 ООО opisów! 
W yjątkowo wysoko cenił Finkel pracę E duarda  Winkelmana^^, dotyczącą 
Litwy, i dzieło Vladimira Stepanovica Ikonnikowa^®- zwłaszcza, jeżeli chodzi
0 drobniejsze prace i przyczynki dotyczące relacji Rosja -  społeczeństwo pol
skie. Użyteczna była też „halicko-ruska” (ukraińska) bibliografia Iwana Le- 
wickiego^°. Bibliografia szczególnie cenna, co słusznie zauważa Finkel, ze 
względu na wyjątkową dbałość autora o poprawność opisu prymamego i kom
pletność danych. Finkel, k tóry spożytkował wszystkie bibliografie Lewic
kiego^ ̂ zauważył, iż dzięki wkomponowaniu alfabetycznie ułożonych zapisów 
Lewickiego w zrąb Bibliograńi historii polskiej „stają się one jakby uporząd
kowane system atycznie”. Zwiększa to funkcjonalność i zastosowanie biblio
grafii Lewickiego.

N ależy w tym  m iejscu powinniśm y trochę uwagi postaci i dokonaniom 
Iw ana Lwickiego (1850-1913). W  narodowościowym tyglu galicyjskim Le
wicki nie określał zdecydowanie swej orientacji ideowej i był po trosze ukra- 
inofilem, rusofilem, rusynofilem, ale nie odcinał się od polskości. Był też zdy
scyplinow anym  urzędn ik iem  m onarchii austrow ęgierskiej, ale uznaw ał 
Galicję za coś odrębnego, swoistego z całą swoją różnorodnością i swoistością. 
To było także m otyw em , jaki skłonił go do ułożenia z wielkim nakładem  sił
1 czasu dwutom owej bibliografii (H alytsko-ruskaia i G alitsko-ruskaia) ze 
szczególnym uwzględnieniem Bukowiny i terenów węgierskich^^. Uznanie bi

S. Baltram ajtis: S b o n tik  bibliogm fićeskich m eterialov dlja geografii, islorii, prcwa, statistiki 
i etnografii L iW y. 2 izdanie, S. -  P etersburg  1904 [8514 pozycji]. O bszerną i wnikliwą recenzję do
tyczącą ważnej dla historii obu krajów bibliografii Silvestro Baltram ajtisa ogłosił Stanisław Kościol- 
kowski, „Rocznik Tow arzystw a przyjaciół nauk w W ilnie” 1908. T . 2, s. 102-111.

“  Z. M. Penkina: Poles’e. Bibliografićeskije m ateriały po istorii, geografii, statistiki, etnografii 
iekonom ićeskom u sostojanju P oles’a. Petersburg  1883.

O Miezovie jako bibliografie patrz: N. V. Zdobnov, Istoria russkoj bibliografii do naćala 
XXveka. Moskva 1951, s. 479-486.

V. I. Mezov; Bibliograficlieskij ukaza teV  vyshedsikh  ”v ”l859godn  v ’Rossii kn ig ’ istatej, po 
chastigeografii, topografii, etnografii... obejmujący około 77 tysięcy tytułów; Riisskaja istoricheskaja 
bibliografia za  1865-1883. T . 1-3. Sanktpeterburg  1882-1883 [66 021 pozyc]\\\B ibU ograficheskij 
y k a za te l’ kn ig ’ izh im ia ln ych  statej, otnosjashchichsja doJuzhno-R usskago kraja. [332 pozycje].

^  E. W inkelm ann: Bibliotheca L ivoniae liistorica. System atisches Verzeichnis derqueU en und  
hilfsm itte lziir GeschichteEstlands, L ivlands undK urlands. Z. Aufłage. Berlin 1878 [ 11 756 pozycji].

S. Ikonnikov: Opyt russkoj historiografii. Kijev 1891-1908 [40 ООО pozycji].
Cytuję typografię Finkla: Łewyckij I. E., Hałycko-russkaja bybliografija)^X sto łetija , Lwów 

1888. T . I,, 1895. T . II, do 1886 r. [razem  zam ieszczono w nich 5500 pozycji],
W Bibliografii F inkla wszystkie bibliografie Lewickiego są wykazane pod num erem  21287. 
Wnikliwą recenzję bibliografii Lewickiego zamieścił E, Kałitowski w „Kwartalniku Historycz

nym ” 1892, R. 6 , s, 139-141.



bliografii Galicji w postaci, jak ą  jej nadał Lewicki, jako narodowej bibliografii 
Ruthenii (Rusy), w  domyśle Ukrainy nie jest przekonywujące, pomimo iż na
cjonaliści ukraińscy bardzo o to zabiegali i nadal tę  tezę forsują^^. Spom e tery
toria uwzględnił już wcześniej w swej bibliografii Estreicher, choć daleko mu 
do kompletności zebranego materiału. W  schyłkowym okresie życia Lewicki 
pozostawał już pod silnym wpływem nacjonalistycznych poglądów M . H ru- 
szewskiego^"*.

Odrębną historię stanowi kilkakrotnie wymieniane dzieło bibliograficzne Ćeneka 
Zbrta(1864-1932)^- „czeskiego Finkla”, którego klasę tak podnosił Bruckner i które 
stanowiło kapitalne źródło informacyjne dla stosunków polsko-czeskich, obficie 
uwz^ędnionychw5i6Zrqgrafi... Finkla^.

W  ograniczonjrm zalo-esie wykorzystał Finkel wszystkiego rodzajuinAjrma- 
tory b e z p o ś r e d n i e , biografie, herbarze, encyklopedie, słowniki geograficz
ne, których wykaz podał we wstępie do BibliograńP'^. Osobne miejsce wśród in
formatorów faktograficznych zajmuje S łow n ik  G eogra ficzny  K ró lestw a  
Polskiego^^, jedno z najwspanialszych dokonań nauki polskiej w ogóle. Oprócz 
merytorycznych danych Słownik. .. jest istną kopalnią not i informacji bibliogra- 
ficznych^®. Finkel przyznaje, że wiele danychbibliograficznych, a także precyzję 
indeksu nazw geograficznych zawdzięczaSiMograffa autorom  Słow nika...

T rudną i pracochłonną kategorią źródeł wykorzystjAvanych do Bibliogra
fii. .. okazały się być czasopism a i gazety. Skrupulatność i niezwykle rygory
stycznie przestrzegane przez Finkla dążenie do kompletności były przyczyną, 
że uwzględniano oprócz artykułów: rozprawy, przyczynki, polemiki, sprawoz
dania, recenzje, omówienia, wzmianki, uiywki itd. Finkel, i słusznie, domnie
mywał (podobnie jak  Estreicher), że najmniejszy ślad aktywności polskiej na 
gruncie „polskiej historiografii” jest ważny, istotny jako świadectwo działalno
ści polskiej teraz i w przyszłości i może być wykorzystany nie tylko przez histo
ryków^®. Prace heurystyczne nad zebraniem  tego rodzaju m ateriału  pochło
nęły najwięcej czasu i energii, jednocześnie wymagały dobrze zaplanowanej 
pracy, znawstw a w zakresie czasopiśm iennictwa, bibliotek, katalogów  i -  
dobrej dyspozycji fizycznej (Finkel wspominał o słabej kondycji swoich oczu).

”  P. R. Magocsi, op. cit.
Ulożyl nawet, w 1906 r. jego bibliografię osobową: R eiestr na iikovykh  i literatin iykh p ra ts ’ 

Mykhailci H m shevs ’koho. W: Nciiikovyi zb im yk  ptysviachenyi profesorowi MykbaUa H nishevs ’koho. 
L ’viv. 1906, s. 1-64.

Zwięzły zarys twórczości tego znakom itego czeskiego historyka kultury i bibliografa, In te r
netowy tryb dostępu: h ttp ://dejiny .n ln .ez/Z ibrt/Z ibrt.h tm l

Z ibrt Ćenek: Bibliografie ćeske' historie. Praha 1900-1912 [100 ООО pozycji]. Rec. Finkla 
w „Kwartalniku H istorycznym ”, 1907, R. 21, s. 446-448.

”  Finkel specjalnie wyróżnił przy tym dzieło antykwarysty i bibliofila Edwarda Rastawieckiego 
(1805-1874) Słownik m akv'zoivpolskich tudzież obcych Polsce osiadłych lub cza so ivow n ie jprze- 
byivajqcych  w trzech  tom ach 1850-1857.

Słownik geograficzny Krolestiva Polskiego i innych krajów słowiańskich. Red. F. Sulimierski,
B. Chlebowski, W. Walewski. T .1-14. Warszawa 1880-1895. T .15 cz .l i 2 (D opełnienia) wyszły 
w 1900 i 1902 r. Internetow y tryb dostępu do Słownika; http://w w w .m im uw .edu.pl/polszczyzna/ 
SGKPi/

znaczeniu i funkcji „bibliograficznych n o t” autorzy dokładnie inform ują czytelnika we 
wstępie do słownika na stronie 9: „Troskliwą zwróciliśmy uwagę na bibliografię, która pod ważniej
szymi artykułami przytaczamy prawie wyczerpująco, podając tytuły nie tylko (!) osobnych dzieł ale 
także godnych uwagi artykułów pism  periodycznych, przedewszystkiem (!) z dziedziny fizjografii”.

Finkel perfekcyjnie zrealizował apel Stanisława Zdziarskiego, W spraivie broszur i druków  
ulotnych. Książka 1901, R. 1, s. 399-400, o jak najszersze wykazywanie utworów drobnych, prow in
cjonalnych w bibliografiach i inform atorach.

http://dejiny.nln.ez/Zibrt/Zibrt.html
http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/


Nieocenionym źródłem informacji ogólnej o istniejących w „Polsce” czasopi
sm ach naukow ych i literackich okazała się być, jak  zwykle, B ibliografia  
X IX s tu le c ia , Estreichera ( t .l  it.5 ).

Ogółem zostało rozpisanych 207 czasopism i najważniejszych dzienników 
polskich. Uwzględnionych czasopism jest o wiele więcej, ale rozpisanych pla
nowo i m etodycznie Finkel wymienił 207 -  wśród nich jedenaście niem iec
kich, siedem  rosyjskich i jedno francuskie'**. F ak t uwzględnienie dużej ilości 
polskiego piśmiennictwa historycznego, często drobniejszego, okazjonalnego, 
podnosi za le ty  B ib liografii, czyniąc ją  po dziś dzień niezastąpioną w bada
niach historiograficznych. Należy w tym  miejscu podkreślić, że istniało bez
cenne źródło informacji bibliograficznej o utworach w czasopismach, histo
rycznych, zwłaszcza obcych, zamieszczonych. Była to podręczna biblioteka 
czasopism historycznych, założona za redakcji „Kwartalnika Historycznego”, 
przez Oskara Balzera. Składała się ona ze 151 tytułów: 62 niemieckojęzycz
ne, 24 rosyjskie, 12 czeskich, 8 francuskich, 6 włoskich, dalej szwedzkich, ju 
gosłowiańskich, węgierskich itd. Zbiór składowany był w Archiwum Bernar- 
djmskim, potem  Biftiotece Uniwersyteckiej, której dyrektorem  był wieloletni 
redaktor „K w artalnika”, Aleksander Semkowicz (1850-1923)'*^.

Istnieje jeszcze jedna ważna grupa „źródeł” składająca się na warsztat bi
bliograficzny Finkla, trudna do zidentj^ikowania, i trudna do oceny, jakimi bj^y 
kontakty  indjrwidualne bibliografa z lwowskim środowiskiem naukowym. 
Wiązało się to nierozerwalnie z jego cechami osobowościowymi. Finkel był czło
wiekiem niezwykle komunikatywnym, uczynnym, solidnjon, cenionym i łubia
nym  przez otoczenie. Zawsze gotowy do współpracy, wszędzie ceniony za ro
zum ne rady, koleżeński, głosił i praktykow ał służbę nauce. Opinie takie są 
spotykane w wielu od siebie niezależnydi źródłach, co przydaje im wiarygodno
ści. Cała plejada uczonych -  przyjaciół (wspomnieliśmy o tym  wcześniej) udo
stępniła Firiklowi swoje pryw atne „informatoria” bibliograficzne, nie skąpiła 
rad i życzliwych uwag, często współuczestniczyła we fragmentach przedsięwzię
cia. Powoduje to, że niektóre zagadnienia i problemy historyczne w 
z racji ich pełności i fachowości mogą być traktowane jako niezależne bibliogra
fie problem ow e na przykład: Praw o p o lsk ie  (O. B alzer), Spraw a po lska  
w  c za so p iśm ien n ic tw ie  w ęg iersk im  (L. Szadeczky), S y n o d y  w  Polsce  
(W. Abraham ) i inne'*^. W  każdym razie tak  efeldywne uczestnictwo specjali
styczne przydało Bibliograńi... dodatkowej wartości i użyteczności.

M ożna mieć zastrzeżenia, co do kompletności, (ale w żadnym  wypadku 
trafności) uwzględnionych przez Autora źródeł bibliograficznych, zwłaszcza 
w sytuacji tak ich  krajów jak  Anglia, W łochy, H iszpania, Szwecja. Z jednej 
strony pewne niezwykle istotne źródła ukazały się zbyt późno -  np. ważna bi
bliografia Alonzo Sancheza'*'^, a dotycząca Hiszpanii i jej zamorskich posiadło
ści. Periodyczna, bieżąca bibliografia historyczna W łoch zaczęła ukazywać 
się od 1939 r., ale Finkel i w tym  w ypadku uwzględnił kilka podstawowych 
dzieł, pełniących rolę bibliograficznych informatorów. Szczególnie podkreślił 
wagę inform acyjną katalogu księgarskiego Ulrico Hoepli'*^. Piśmiennictwo

Oczywiście chodziło o dobrze znane Finklowi, jeszcze z czasów Kola Historycznego, „Revue 
H isto rique” od 1876 r. W tekście Bibliografii... Finkel wymienia i inne obcojęzyczne czasopism a 
historyczne, np. „T he E nglish H istorical Review” od 1885 г., ale brak ich je s t w ogólnym wykazie 
rozpisanych czasopism .

F. Papee, op. cit., s. 12-13. .
Szkoda, że tak specyficzne źródło personalnych bibliografii historyków polskich umknęło 

uwadze A. Znajom skiem u w pracy: Bibliografie osoboive histo tyków polskich . L ublin  2004.
A. B. Sanchez: Fiwłites de la historia espańola e hispanoamericałia. M adrid 1917, ale istotne 

je s t drugie wydanie z 1927 r. obejm ujące 13 172 pozycje.
‘*5 U Hoepli: Bibliotheca historica italica. Milano 1895; Catalogo cronologico, alfabetico-critico, si- 

stematico eperso g e ttid e lle  edizio7u Hoepli, 1872-1896. Milano 1896 [1400 pozycji].



angloam erykańskie je s t reprezen tow ane głównie za sp raw ą  inform atora 
Edw arda C hanninga i A lberta Bushnella Harta"*®, a zwłaszcza przez m onu
m entalne, kartograficzne dzieło Justina W indsora, których użyteczność da
nych bibliograficznych Finkel szczególnie poleca'^’’. Niewątpliwie dotkliwym 
brakiem w j e s t  nieuwzględnienie w kategorii „rozpisane”, ważnej 
dla naszej historii „Historisk Bibliografi for Sverige” a ukazującej się już od 
1880 r. Finkel uwzględnił natom iast użyteczne pod względem bibliograficz
nym dzieło: (pozycja 22 763) Kongeliget, Bibliotekets H andlingar V, Stoc
kholm 1882-1883 i ważne dzieło Carla Gustafa W armholtza, świetnie uzupeł
nionego przez indeks A. Anderssona"*®.

C ią^e  „kłopoty” z nadm iarem  m ateriału informacyjnego pozbawiły B i
bliografię historii po lsk ie j wielu cennych informacji zamieszczanych w w y
kazach pomocniczych. Wyczerpującego spisu wyzyskanych źródeł bibliogra
ficznych z powodu b rak u  m iejsca A utor n ieste ty , nie podał. T e , k tó re  są  
wskazane absolutnie nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu ich wykorzysta
nia. Można zawsze autorowi bibliografii zarzucić opuszczenia i nieuwz^ędnie- 
nia, co w pTzypsióku. B ibliografii F inkla może mieć miejsce, ale nie należy 
zapominać, że stałe uzupełnianie i reedycje bibliografii historycznych było 
stałą praktyka krajów o wysokiej kulturze historycznej. Finkel stale dom nie
mywał, że następne, poprawione i uzupełnione wydanie jego po
stawi ją  na jeszcze wyższym poziomie użyteczności i niezawodności. Widział 
on przykład w wielokrotnie cytowanej bibliografii D ahlm anna — W aitza, któ
ra wydźwignęła etos historyka-bibliografa na wysoki poziom.

Fridrich D ahlm ann (ojciec nacjonalizmu niemieckiego) był tw órcą pierw
szego [614 pozycji] i drugiego [750] wydania Q uellenkunde der D eutschen  
Geschichte z 1830 r. Następne wydania twórczo aktualizowali kolejno: Greorg 
Waitz, E rnst Steindorff, Erich Brandenburg, Paul H erre, H erm ann Haering, 
H erm ann Heim pel und H erbert Geuss z rosnącym sztabem  współpracowni
ków. W  dziewiątymi wydaniu bibliografii współuczestniczono aż 54 specjalistów 
ze wszystkich daedzin humanistycznych. Redaktor gjówny, H erm ann Haering 
cztery lata opracowywał i ujednolicał otrzymane dane, przy potężnym wspar
ciu finansowym i logistycznym najwyższych czynników nauki niemieckiej. 
W  rezultacie „współczesny D ahlm ann” w niczym nie przypomina pierwowzo
ru. Ale biblio^afia dalej nosi nazw ę  sw ego założyciela , choć już dziewiąte 
wydanie Bibliografii liczyło 13 380 pozycji! Tego rodzaju postępowanie stało 
się obowiązującą praktyką i jest respektowane po dziś dzień.

Praktyka stałego uzupełniania i aktualizowania informatorów, nie bacząc 
na koszty i skalę trudności, wynikająca z głębokiej świadomości i wymogów 
organizacji nowocześnie pojmowanej wiedzy oporami przyjmowała się w pol
skiej świadomości naukowej i nie osiągnęła poziomu porównowalnego z inny
mi krajami. Trafne wydają się więc gorzkie słowa wypowiedziane przez Jana  
Bergera przy okazji recenzowania książki Roberta F. Arnolda: „Bibliografie -  
to książki tragiczne. Z aczynają starzeć się już pod p ra są  d ru k arsk ą , 
a w świat wyszedłszy, w iodą zazwyczaj przydługi żywot z b rak u  sukceso- 
гów”''̂ . Trafne, ale w odniesieniu do polskiej rzeczywistości naukowej.

E. Channing, A. B. Hart: Guide to the study o f Am erican H istory. Boston 1986 [10 ООО pozycji]. 
N astępne wydanie z 1912 r. obejmowało już 15 ООО pozycji.

J. Winsor: X a m itiv e  and  Critical history o f Am erica. Boston 1884-1889. T . 1 -8 {M onument o f 
cartography still useful fo r  its notes and  critical bibliography).

C. G. W arm holtz: Bibliotheca historia sueo-gothica. Stockholm  1782-1817 [10 ООО pozycji]. 
R. F, Arnold-. A llgetneine B itcherkunde zu rn e u re n  deutschen Literaturgeschichte. Berlin, 

Leipzig 1931. Rec. J. Berger: „Pam iętnik L iterack i”. 1930, R. 30, z. 1, s. 151.



2.2. Z agadnien ia  m etod yczne B ibliografii

2.2.1. Geneza powstania B ibliografii H istorii P olsk iej

>•

Siedząc e tapy  powstania Bibliografii. . . ,  łączyć ją  trzeba jednocześnie za
równo z aktjw nością całego środowiska lwowskiego na polu organizacji nauki 
historii, zwłaszcza Polski, jak  i postacią Ludwika Finkla. Aktywność ta  wyni
kała z jednej strony z pobudek narodowych, patriotycznych, jak  też z inspiracji 
płynących z ówczesnej sjrtuacji, w jakiej znalazła się niemiecka nauka historii. 
Ze zrozumiałych względów nauka polska funkcjonowała w orbicie wpływów 
niemieckich, charakteryzujących się profesjonalizmem warsztatowym i orga
nizacyjnym.

M yśl zbiorowej pracy nad Bibliografią... powstała w „Kółku Historycz- 
njmi uczniów Uniwersytetu Lwowskiego”, założonjan 8 lutego 1879 r. w „Czy
telni akademickiej”. Z inspiracji Ksawerego Liskego (1838-1891) studenci już 
na pierwszym zebraniu, przez aklamację, podjęli trud  ułożenia „historiografii 
polskiej”, która miała służyć nauce historycznej, jak  i stanowić świadectwo jej 
osiągnięć. Józef Szujski (1835-1883) poparł projekt i zapewnił o możliwości 
w ydania bibliografii nakładem  Akademii Umiejętności^.

M otyw y, jak ie  skłoniły młodzież do dobrowolnej pracy nad bibliografią 
(nużącej przecież i na pozór mało efektownej), wypływały nie tylko z aspektu 
czysto naukowego. Mieściły się one także w ramach pozytywistycznej ideologii 
pracy organicznej. Koło Historyków, strukturą  pod lece  Czytelni akadem ic
kiej, powstało jako wypadkowa wielu czynników emocjonalnych wynikają
cych z określonej sytuacji politycznej i społecznej Galicji utrzym ującej 
łączność z pozostałymi zaboram i. Ów mikroświat dojrzewającej inteligencji 
o mieszanej narodowościowo proweniencji, jak  w soczewce skupiał każde wah
nięcie, każdą zm ianę w koniunkturze politycznej i narodowościowej zaboru. 
Niezwykle trafnie i głęboko oddaje koloryt środowiska patriotycznego schj^ku 
X IX  w. H elena Polaczkówna (1881-1912) w obszernej recenzji prac wyda
nych na cześć 50. rocznicy powstania Akademickiego Koła Historyków Uni- 
w ersj^etu Jana  Kazimierza. Pozwolimy sobie zacytować tą  wypowiedź w ca
łości.

„T ym czasem  tak  nie było: nie ujm ując nic zgoła z zasług Czcigodnego 
P an a  R ek to ra  F ink la , k tó ry  kółko historyczne pierw szy postaw ił, m uszę 
stwierdzić, że tak  on sam , jak  i najwybitniejsi członkowie, jak  Balzer, Saw- 
czyński i inni, b ędąc  w ychow ankam i Liskego, ideowo wyrośli z Czytelni



Akademickiej. Czj^elnia Akademicka skupiająca całą młodzież polską, bez 
względu na różnice polityczne, była irredentą, nieuznającą granic rozbioro
wych, stąd musiała dążyć przez swoich członków do rozbudzenia ośrodka na
ukowego historii, w którym  pielęgnowanie dziejów Polski miało być potężną 
dźwignią do podtrzym ania ducha narodowego. Młodzieniec, którem u w mu- 
rach gimnazjalnych mówiono i o historii krajowej i o dobrodziejstwach dynastii 
habsburskiej, którego na uniwersytecie kształcili niem ieccy profesorowie, 
musiał w m urach  stow arzyszenia akadem ickiego przejść duchow ą kąpiel 
oczyszczającą, a do tego celu nadawało się przede wszystkim studium  historii 
ojczystej, nadawały się obchody rocznic narodowych, które wybiegając zresztą 
poza zam knięte koła akademickie, musiały oddziaływać na szersze kręgi pu- 
bliczności”2.

Bohaterski i tragiczny los Polaczkówny jest wymown}^! przykładem  wy
sokiego m orale patriotycznego i etycznego środowiska lwowskiego w chwih 
próby^. Dorobek kultury narodowej był już uwzględniony w działaniach Karo
la Estreichera rosnącą liczbą tomów Bibliograńi Polskiej. P raca  nad  retro 
spektywną bibliografią historyczną jak  najbardziej była predestynow ana do 
służenia „oczyszczeniu duchowemu”.

Prace nad Bibliografią historii polskie j podzielić można na trzy etapy:
E ta p  w stępny  -  spontanicznego, ale mało przem yślanego w olontariatu 

studenckiego, w latach 1878-1884.
E ta p  ^ ó w n y -  profesjonalnej i efektywnej pracy, w latach 1884-1906.
E ta p  końcowy -  finalizacji i uzupełniania, w latach 1906-1914.
I dwa etapy organicznie z trzem a głównymi związanymi;
E ta p  „Indeksu” do „Kwartalnika Historycznego”, od 1916-1925.
O statni e tap , organicznie z Bibliografią . .. związany, tzw. N ieudanej re 

edycji M aleczyńskiego, zostanie omówiony w osobnym rozdziale.
E ta p  w stępny to żywiołowe i mało skoordynowane działania praktyczne 

poszczególnych członków koła. R}^tm pracy cementował zapał, a efektywność 
zależała od skwapliwości i wrodzonej pracowitości poszczególnych studentów. 
Początkowo najważniejsze impulsy płynęły z inicjatjAvy Liskego, ale wskutek 
szybko postępującej choroby jego działanie stopniowo zmniejszało się. Kon
kretna aktjAvność polegała na zbieraniu „adresów bibliograficznych”, co czy
nili wszyscy bez wyjątku członkowie koła, z F inklem  na czele. Już podczas 
pierwszego roku pracy zebrano przeszło osiemset pozycji. Oprócz ochoty i za
pału, brakow ało studentom  wszystkiego: jasno sprecyzowanej chronologii 
wydawniczej i przedmiotowej bibliografii retrospektyw nej, m etody opisów 
i prawidłowego rytm u pracy. B rak było całego, tak  istotnego w przedsięwzię
ciach długofalowych, aparatu  pomocniczego, niezbędnego w poszczególnych 
etapach pracy. Nie istniały spisy „źródeł” potrzebnych w bibliografii historycz
nej, ani spisy stosowanych skrótów czy zasad transliteracji „m ateriałów  ru 
skich”. Sam przedmiot „historia” nie został ściśle sprecyzowany i każdy biblio-

 ̂Prace historyczne, wydane ku uczczeniu 50-lecia Akademickiego Kola Historyków Uniwersyte
tu  Jana Kazimierza we Lwowie, 1878-1928. Lwów 1929, Rec. H. Polaczkówna, „Kwartalnik H isto
ryczny”, 1929, R. 43, s. 584-585.

 ̂Patrz; Aniela Kielbicka: Я е/еяа (1881-1942), FSB. Wroclaw 1983. Т . 27 s. 267-269.



grafujący naginał jego zakres do swojego o nim  wyobrażenia. Skutkiem  tego 
już wtedy w  zasobach tworzonej bazy opisów zaistniało wiele adresów fatalnie 
opisanych i nieprzydatnych dla późniejszego zasobu bibliografii.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich dostarczył studentom fiszki bibliotecz
ne o znormalizowanym formacie. Spontanicznie rozpisywano dzieło Estreiche
ra, a później m ateria ł ze znanych czasopism historycznych. Niewątpliw ie 
w początkowym okresie pracy Liske, który przeszedł gruntowną niem iecką 
szkołę tworzenia warsztatu historycznego, był jak  najbardziej predestynowany 
do efektywnego przewodniczenia przedsięwzięciu. Niestety postępująca szyb
ko choroba i brak jasno nakreślonych instrukcji dalszego postępowania spowo
dowały spowolnienie pracy studentów^. Zapał zwolna przygasał, adresy na
pływały coraz wolniej, a ich liczba stale malała. Najdłużej w przedsięwzięciu 
wytrwał H enryk Sawczyński (1861-1923), który pracując już nieomal samo
dzielnie, dokończył rozpisywanie Estreichera, a po ustaniu prac nad bibliogra
fią przechowywał u siebie w domu zasób zebranych około dwudziestu tysięcy 
fiszek^. Sawczyński t5фowy reprezentant inteligencji lwowskiej nigdy nie za
tracił kontaktów z Uniwersytetem  i życiem naukowjmi. Jako bliski przyjaciel 
Finkla, stale utrzym ywał z nim  kontakty i uczestniczył w pracach pomocni
czych nad bibliografią, aż do ukazania się ostatniego dodatku.

W obec ubóstwa materiałów archiwalnych, dotyczących działalności koła, 
trudno do^ębnie i w  szczegółach prześledzić okres wstępny prac. Pew ną wska
zówką mogą być śladowe informacje zaczerpnięte z zachowanych materiałów 
archiwalnych (ale z przedsięwzięć pokrewnych) -  tzw. kontynuacji Finkla, 
czyli Bibliograńi Historii Polskiej 1815-1914, a dotyczących podobnego eta
pu -  stadium  wolontariatu. Sytuacja przedstawiała się bardzo podobnie. B ra
kowało naukowego koordynatora przedsięwzięcia, a Finkel nie dojrzał jeszcze 
do podjęcia dzieła swego życia. Nie okrzepł i nie rozwinął się jego wrodzony ta 
lent organizacyjny, a i merytorycznie nie bjd w pełni gotowy do przewodzenia 
tak  odpowiedzialnemu przedsięwzięciu. Wyczuwał zresztą sam, że Liske spo
dziewał się po nim  więcej, pisał o tym  w liście do Oswalda Balzera, datowa
nym  we Lwowie 20 września 1881 r.: „W  czytelni budzi się ruch przedwybor
czy, ale jak iś słaby, ledw ie dostrzegalny. D otychczas je s t zaledwie 
siedemdziesięciu członków! Prezesem  będzie prawdopodobnie Sawczyński. 
Byłem przez cały rok prezesem  Koła Historycznego i nie zrobiłem nic -  może 
zrobić nie um iałem , a może nie um iałem ”®. Faktycznie w latach 1880-1882 
Finkel był prezesem  kółka, a zacj^owany fragm ent świadczy o tym , że tego 
okresu nie można zaliczyć do udanych’.

Lata 1882-1884 to okres, w którym Ludwik Finkel po o trz j^ a n iu  stypen
dium państwowego peregrjmuje za granicę, najpierw do Niemiec, a potem do 
Francji. W yjazdy te  były ^ ó w n ą  przyczyną całkowitej osobistej i naukowej 
przem iany przyszłego bibliografa. O swoich podróżach dość obszernie młody 
Finkel pisze w  liście do T eodora W ierzbowskiego, datow anym  16 grudnia

Liske doczekał wydania pierwszego Хоти Bibliograf i historii polskiej 1891 r., kiedy to już na 
łożu śm ierci Finkel zaprezentow ał m u pierwszą część dzieła.

® Obszerny życiorys H. Sawczyńskiego wraz z bibliografią przedmiotową osoby, Alina Szklarska- 
Lohmannowa: S a w czyń sk i J a n  H enryk. PSB Warszawa 1994, R. 35, s. 289-290; L. Finkel: [pio m e- 
moriam] d r  H enryk S a w czyń sk i, „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37 s. 505-507.

* Biblioteka PAN w Krakowie: [Korespondencja Oswalda Balzera], Sygn.X 7668/ II, t. X  
’ O dm ienne zdanie o tym etapie mial naoczny świadek wydarzeń H elena Polaczkówna, op. cit. 

s. 586, która twierdzi, że pomimo absencji młodzieży ruskiej, śm ierci Liskego i Lukasa, prace Kółka 
nic nie straciły na intensywności. A rzekom a przewina opieszałości dwóch kolejnych przewodniczą
cych: Finkla i Balzera jest pozorna i niesprawiedliwie ich się o to obarcza.



1882 г.®. W  Berlinie znajduje liczne środowisko polskie, a bariera  językowa 
jeszcze w tym  okresie dla większości Polaków nie istniała. Berlin -  Th. M om 
msen, J. G. Droysen, H . Bresslau; Paryż (Sorbona) -  Fustell de Coulanges, 
E. Lavisse czy A. Ram baud -  bj^a to ówczesna elita nowatorskiej myśli histo
rycznej Europy. Podobnie jak  w przзфadku G. Monoda^, pobyt okazał się de
cydujący dla całej późniejszej karie ty  naukowej Finkla. W e wspom nianym  
liście Finkla znalazło się nazwisko niemieckiego historyka, filozofa i fizjologa 
Emila Du Bois-Reymonda, twórcy aforyzmu: ignoramus e t ignorabimus (nie 
wiemy i nie będziem y wiedzieć). W ydaje się, że młody Finkel uczęszczał na 
wykłady wielkiego agnostyka powodowany ciekawością i rosnącą popularno
ścią Emila Du Bois-Reymonda, mimo że nie wiązało się to bezpośrednio z jego 
planami opracowania tem atyki lenna brandenbuskiego. I jeszcze jedna oko
liczność -  w 1883 r. w Berlinie ukazało się piąte już wydanie Q uellenkunde  
der D eu tschen  G eschichte, pod redakcją G. W aitza, dzieła inspirującego 
cały ówczesny świat historyczny.

E ta p  ^ów ny . Po powrocie z zagranicznych peregrynacji Ludwik Finkel 
powrócił do bibliografii. Jeszcze raz przejrzał kartkową bazę adresów bibliogra
ficznych przechowywanych przez Sawczyńskiego. Uznał sytuację za niezado
walającą. T ak  o tym  referuje bezpośrednio: „R ozpatrzjw szy się dokładniej 
w nagromadzonym i poddawszy go pierwszej próbie systematycznego układu 
spostrze^em, że jest on bardzo niejednolicie zbierany, że współpracownicy nie 
postępowali według zasad ściśle określonych. Nie ułożono z góry program u 
bibliografii, nie określono granic jej, więc kiedy jedni wypis3w ali wszystko, co 
z historią stało w jakimkolwiek związku, inni ograniczali się do historii politycz
nej i artykułów większych (...). Nie sporządzono spisu wyzyskanych czaso
pism, nie podano czy wszystkie roczniki i tom y były do dyspozycji wypisują
cych kartki bibliograficzne”*®.

W  takim stanie zastał Finkel materiały do BibliograSi... i taki bj^ początek 
drugiego, naukowo-metodycznego etapu prac nad dziełem w latach 1886-1906. 
Uczony został wówczas jedyn}^!, niekwestionowanym kierownikiem pracy nad 
pracą swego życia -  całe jego debet i habet, było jego dziełem i zasługą.

N a etapie długofalowego planow ania pracy nad  bibliografią re trospek
tyw ną musiał Finkel rozwiązać kilka kluczowych problemów. Szukając naj
lepszego wzorca, do^ębnie zapoznał się z już istniejącjmii pracami: -  E . Win- 
kelm ann (1838-1896), A. P o tth as t (1824-1898), D ah lm an n  -  W aitz,
G. Monod (1844-1912), V. I. Miezov (1830-1894) czy H. Stein (1862-1940). 
Dokładne rozeznanie się uświadomiło m u fakt, iż żadnej z istniejących biblio
grafii historycznych nie może uznać za gotowy wzorzec do zastosowania. Uznał 
bowiem, że historia Polski sama w sobie jest „jedjm}^! i niepowtarzalnym zja
wiskiem historycznym”” i jako taka potrzebuje dzieła przystającego do zawi
łych losów naszego państw a i narodu. Jak  już nadm ieniano, w ykładnikiem

* Bibl. PAN w Krakowie, Sygn. 1881. T . 6-7: „O puściłem  Lwów 26 października, zatrzym ałem  
się dzień w Krakowie i podążyłem do Wrocławia, który zwiedzałem 11/2 dnia. Z Wrocławia udałem  się 
do Poznania i tam się zatrzymałem. Sm utny i bolesny jest widok tego m iasta. O d 1 listopada przeby
wam zaś w Berlinie gdzie słucham  prpfesorów Droysena, M om m sena, T reitschkego, D u Bois-Rey- 
mond, etc, etc., pracuję w sem inariach i w słynnym królewskim archiw um ”.

 ̂Dokładniej o historii powstania bibliografii M onoda w rozdziale pierwszym.
L. Finkel: [W stęp],5Л //о^га/гаhistotiipolskiej, s.XIV.

" Większość poglądów Finkla na tem at istoty historii i jej roli wżyciu społecznym znajdujem y we 
W stępie do: W ielka Historia Powszechna. Red. W. Trzaska, L. J. Evert, J. Michalski 1934-1939. Red. 
J. Dąbrowski i in. (t. 1-7, 1934-1939). W stępie, autorstwa L. Finkla. T . 1, s. 3-23.



odrębności metodologicznej bibliografii dotyczącej historii nieistniejącego pań
stwa polskiego byl przyjęty uklad‘̂ . Zakreślone ram y determinowały zarówno 
zasady selekcji m ateriału, jak  i jego późniejszą dostępność w poszczególnych 
sekcjach bibliografii. W yznaczały również system  powiązań wewnętrznych 
i indeksów, a więc wszystkich tych elementów metodycznych, które stały się 
niezwykle efektywną częścią dopełniającą sprawność informacyjną J5ib/iogra- 
ń i... Po powrocie z zagranicznych staży Finkel miał jasną świadomość tego.

Po wielu tygodniach przem yśleń i prób, po niezliczonych konsultacjach 
w środowisku historyków, np. z Tadeuszem  Wojciechowskim (1838-1919), 
zbudowany został schem at bibliografii, przedstawiony 25 listopada 1888 r. na 
posiedzeniu komisji historycznej Akademii Umiejętności. Projekt spotkał się 
z ogólną aprobatą i został uznany za „bardzo udany”, a po wielu drobnych ko
rektach przyjęty i zaakceptowany. Przyznano również Finklowi skromną sub
wencję (ok. 600 koron) na cele realizacji dzieła. Za te  pieniądze redaktor zaan
gażował dw udziestu bibliografujących, którzy pracując akordowo (1 cent 
jedna fiszka), szybko potroili posiadany zasób adresów. Sekretarzem  ekipy 
pomocniczej m ianowano Antoniego Swiątkiewicza, którego zadaniem  było 
koordynowanie prac zespołu i ustalanie poszczególnych etapów działań. W e
dług umowy, Finkel jako redaktor obowiązany był do codziennej czterogodzin
nej pracy nad dziełem. Faktycznie poświęcał on jej o wiele więcej czasu. Sys
tem atyczność i rytmiczność pracy zaowocowała wym iernym i efektami. Już 
w 1889 r. zebrane m ateriały m o^y  być poddane korekcie i redakcji. Sumien
nym  i p rzydatnym  pracow nikiem  okazał się być w spom niany już H enryk 
Sawczyński^^. Zważywszy na objętość zebranej bazy fiszek i szczupłość po
mieszczenia, była to benedyktyńska praca, wymagająca merytorycznej zna
jomości przedm iotu i kontekstu kryjącego się za suchjmi opisem. W ymagały 
one wielu tymczasowych spisów pomocniczych i wybornej pamięci korektora. 
Przestrzegane musiały być też ustalone przez autora zasady ogólnej metodyki 
opisu, systematyki i budowy aparatu pomocniczego przydatnego na pewn3an 
etap ie  budow ania bibliografii. O skali ówczesnych trudności technicznych 
i m erytorycznych wzmiankuje sam Finkel:

„Pracowałem w szczupłym pomieszczeniu, zawalony m asą kart bibliogra
ficznych, nie m o ^em  ich swobodnie rozłożyć, porównać i objąć w całości; po 
każdorazowym rozłożeniu m usiałem  je  wiązać w paczki num erow ane i skła
dać jedne na drugie. M ała własna biblioteka nie wystarczała do skontrolowa
nia wypisów, które wymagały sprostowań. Najczęściej okazywała się potrzeba 
sięgnięcia do bibliotek publicznych, aby tam  stwierdzić tytuły, zapoznać się 
z treściądzieł”*'̂ .

Powyższy fragm ent świadczy, iż praca nad retrospektyw ną bibliografią 
specjalistyczną nie jest zwykłą mechaniczną sum ą zaplanowanych czynności. 
Przy rozbudow anym  układzie system atycznym , indeksie przedm iotowym  
i odsyłaczach rzeczowych stało się nieodzowne zapoznanie się z treścią nieomal

Analiza zachowanych materiałów archiwalnych, wykazanych w załączniku, a dotyczących póź
niejszych przedsięw zięć bibliograficznych na polu bibliografii historycznej wskazuje, że problem 
układu w bibliografii histoiycznej był stałym elem entem  dyskusji i polemik większości środowiska hi
storycznego i dla każdego okresu w historii Polski, ze względu na jej specyfikę m usiał być rozwiązywa
ny oddzielnie i specyficznie.

'^Wymiernym przykładem roli i zaangażowania H. Sawczyńskiego w tworzeniu Bibliografii. .. jest 
fakt przyznania wdowie po nim, przez Finkla, części honorarium autorskiego, jakie otrzymał po zrze
czeniu się prawa autorskiego do dzieła o czym później.

Bibliografia ..., s. XIV.



każdego opisjAvanego dokumentu. Praktyka „niemieckiej sumienności i rze
telności” warsztatowej, obowiązująca w środowisku lwowskich naukowców od 
czasu Liskego, wzmocnionej bibliograficznymi predyspozycjam i i zdobytą 
praktyką Finkla, odegrały w ażną rolę na tym  najważniejszym etap ie  pracy 
nad bibliografią^^.

Zwartość i solidarność środowiska historyków lwowskich przyczyniła się 
w wymierny sposób do niezwykłej precyzji i wysokiej sprawności informacyj
nej Bibliografii... W ielu wybitnych historyków zasiliło poradą, a także życzli
wie udostępnionymi własnymi zbiorami informacyjnymi m ateriały do dzieła, 
uściślając tym  sam ym  zakres i doskonaląc selekcję tych działów Bibliogra
fii..., które bj/ly dom eną ich badań. W ystarczy wymienić takie nazwiska, jak: 
T . W ojciechowski, W . A braham , F. Bostel, O. B alzer, B . Antonowicz, 
W. Łoziński, Sz. Askenazy, G. Manteuffel, L. Szadeczky, S. Smolka, B. Ula- 
nowski czy W. Zakrzewski^^. Ich do pewnego stopnia anonimowy, ale wjmiier- 
ny wkład przyczynił się do kompletności bloków zagadnieniowych zawartych 
w poddziałach£/ЫУо^гай/..., a zadziwiającej późniejszych recenzentów. Istot
ny jest też fakt, że dzieło Finkla stawało się wizytówką-lwowskiego środowiska 
historycznego, zbiorowym wykładnikiem jakości pracy naukowej i patrioty
zmu, jakiej lwowianom nigdy nie brakowało.

Sporadycznie w późniejszych pracach redakcyjnych uczestniczyli także 
członkowie Koła Historycznego, czego dowodem są  wspomnieniowe relacje 
Z. Zbruckiego: „Liczba członków wzrasta z roku na rok, członkowie pracują 
nad indeksem do Bibliografii Historii Polskiej p ro f Finkla, przy czym zarze
kają się wyznaczonej za to nagrody przez Akademię Umiejętności w Krakowie 
na rzecz kółka, przyczyniając się w ten  sposób do podnoszenia jego docho
dów”

Pomimo rozlicznych trudności formalnych ukazują się poszczególne części 
Bibliografii:
•  pierwsza część w 1891 r.;
•  zeszyt pierwszy części drugiej w 1895 r.;
•  zeszyt drugi w 1896 r .;
•  zeszyt trzeci w 1900 r.;
•  zeszyt czwarty w 1901 r.

Następnie ukazuje się dodatek pierwszy do części pierwszej i drugiej:
•  zeszyt pierwszy i drugi części trzeciej w 1904 r.;
•  zeszyt trzeci części trzeciej w 1906 r.;
•  zeszyt pierwszy [dodatki], obejmujący lata 1901-1910, w 1914 r.

W  okresie tworzenia dzieła swego życia, autor nie ograniczał się tylko do 
prac nad nim, ale jak  nam  uświadamia jego bibliografia podmiotowa, równo
legle „pisał dużo i na różne tem aty”. Jednocześnie działał ak tjw nie  jako orga
nizator nauki i nauczyciel akademicki. Ale niewątpliwie już od tego okresu to 
bibliografia zdominowała życie naukowe i osobiste Finkla. Zachowane strzępy

Miody Finkel dJuższy czas wykonywał bibliograficzne ekspertyzy dla Teodora Wierzbowskiego 
w bibliotekach lwowskich, co dodatkowo wyrobiło w nim potrzebę rzetelnego traktowania szczegółów 
bibliograficznych.

Jan Muszkowski wspomniał o jeszcze jednym  pomocniku Finkla, o Józefie Korzeniowskim, 
kierowniku Stacji Naukowej Akademii Umiejętności w Paryżu, którego spotykamy tylko w jego relacji. 
J. Muszkowski: ВгЪ/го^га/шpolska 1900-1918, „Przegląd Historyczny”, 1917-1918. T . 21, s. 409.

Z. Zbrucki: D zieje Akadem ickiego Koła Historyków 1878-1928, W: Prace historyczne: wydane  
ku uczczeniu 50-lecia Akadem ickiego Kota Historyków Uniwersytetu J a n a  K azim ierza  we Lwowie, 
1878-1928. Lwów 1929 [Przedmowa Ludwika Finkla], s. 10.



korespondencji uczonego z Bolesławem Ulanowskim (1860-1919) z tego czasu po
zwalają nam  na większe zrozumienie wszechobecności dzieła w jego życiu, które 
narzuciło m u spec^czny  rytm. Utrzymanie równej częstotliwości wydawania, 
korygowania, i korekt szczotkowych, odbitek drukowanych części, a jednocześnie 
gromadzenia materiału na planowane uzupełnienia, to ogromna zasługa samego 
autora. List z 31 marca 1906 r. do Ulanowskiego informuje go o ciągłych opóźnie
niach podczas druku bibliografii, z powodu kilkudniowego strajku zecerów'®. Praca 
drukarska nad tak wjrmagającym typograficznie dziełem wymagała zaangażowa
nia kilku najlepszych, wykwalifikowanych zecerów. Podczas gdy indeks autorski 
XIX w. uldadało dwóch zecerów, trzeci składał przedmowę i spis rzeczy. W  tym 
czasie, gdy cały „skrypt” bj^ w drukami, Finkel wykonywał korektę indeksu do li
tery R, a jednocześnie wysłał do oceny B. Ulanowskiemu przedmowę. W  innjmi 
liściez 12 kwietnia 1906 r., bibliograf tak pisze: „Przedmowa jest nieco liiyczna- 
jakby pamiętnik -  ale wydaje mi się, że w ten sposób najlepiej usprawiedliwię nie- 
dostalid dzieła. Zresztą przyjmę najchętniej uwagi czcigodnego Pana. Najwięcej 
prawdopodobnie opozycji obudzi dedykacja pamięci Ksawerego Liskego, bo nie 
praktykuje się dedykacji w wydawnictwach akademickich. Jest to jednak wypa
dek całkiem wyjątkowy; rzecz poczyna się w kółku historycznem Liskego, jak to 
szerzej podaje w przedmowie. Jeżeli zatem dedykacja jest w ogólności dopuszczalna 
to bardzo proszę ojej zatwierdzenie, w przeciwnym przypadku proszę ją  przekre
ślić”

E ta p  końcowy. Okres ten  jest dość specyficzny w życiu i działaniu Ludwi
ka F inkla, m ożna powiedzieć -  schyłkowy. K iedy p race nad  bibliografią 
wreszcie zostały zakończone, mógj on wreszcie odpocząć i poświęcić się pracom 
badawczym w zakresie swoich zainteresowań. Zauważyć można pewien spa
dek aktywności naukowej Finkla oraz podejmowanie w to miejsce zagranicz
nych wojaży. Prawdopodobnie olbrzymie długoletnie napięcie emocjonalne, 
jakie towarzyszyło m u w pracach nad Bibliografią. .., spowodowało „zmęcze
n ie” intelektualne uczonego. Sam  zresztą twierdził, że upłynęły m u na niej 
najlepsze lata, a jednocześnie stale pojawiła się refleksja, czy należycie wyko
rzystał czas.

„Odpoczynek” autora nie trwał długo i postanowił on, ku swojemu własne
m u zaskoczeniu, podjąć się pracy nad kontynuacją bibliografii. N auka histo
ryczna rozw ijała się niezw ykle dynam icznie, pow stające piśm iennictw o 
dotyczące zarówno okresu chronologicznie przez bibliografię uwzględnionego, 
jak  i najnowszego domagało się szybkiego zarejestrowania. Finkel postanowił 
jeszcze raz zająć się bibliografią, wspólnie z niezmordowanym  H. Sawczyń- 
skim i Teofilem Em ilem  Modelskim (1881-1967). T en  ostatni oprócz tego, że 
został współautorem  dodatku do bibliografii, jest autorem  dokładnych infor
macji o zam ierzeniach i planach Finkla. Posłużymy się, więc jego słowami: 
„Prowadził także p race nad  kontynuacjąB ib/iogra/fi tak , że w 1914 r. roz
począł już druk  D odatku  Il-go, m ającego objąć lite ra tu rę  historyczną z lat 
1901-1910. W yszedł zeszyt I, zawierający: wiadomości wstępne oraz źródła. 
Była to zapowiedź, że dalsze zeszyty będą  wychodziły regularnie, a Finkel 
dotarłszy w uzupełnieniach źródeł i literatury do roku 1910, stanie już pewną 
stopą na szlakach samodzielnego dalszego rozwoju polskiej bibliografii histo
rycznej, ujmującej i rejestrującej dokładnie bieżącą literaturę historyczną”

Biblioteka PAN w Krakowie: [Listy do B. Ulanowskiego], Sygn. 2402.
Ibidem.

.E .M oćidskr.Ludw ikF inkel,20III 1858-24X1930, „KwartalnikHistoryczny”, 1932.T .46,s. 126.



E ta p  Indeksu . N iestety fatalny dla nauki historii wybuch I wojny świa
towej uniemożliwił wydanie więcej niż pierwszego zeszytu „Dodatku drugiego”.
0  wiekopomnych zasługach Finkla, jako prezesa Towarzystwa i anim atora 
Kwartalnika, w niezwykle trudnych latach I wojny światowej, wojny polsko- 
bolszewickiej i „zamachu ukraińskiego” wspomnieliśmy przy okazji nakreśle
niu sylwetki Ludwika Finkla, jako historyka i organizatora nauki polskiej. 
Przedstawiono też zagadnienie Indeksu do Kw artalnika w rozdziale Finkel, 
jako bibliograf, dlatego w tym  miejscu jedynie zasygnalizujemy problem.

Od 1916 r. po rok wydania Bibliografii zawartości „K w artalnika H isto
rycznego”, a wiec 1925 r., Finkel przejawiał niezwykłą troskę i zaangażowanie 
osobiste w pozytyw ne zrealizowanie zam iaru. I jak  zwykle okazał się „m i
strzem ukończonych przedsięwzięć”. W jego zamyśle, poprzez przyjętą metodę 
porządkowania m ateriału Kwartalnika, zastosowanie Finklowskiego układu
1 zmodj^ikowanie założeń programowych M aksymiliana Perlbacha (poprzed
nika Mieczysława Rutkowskiego), Indeks miał pełnić rolę substytutu i uzupeł
nienia Bibliografii H istorii Polskiej za lata następne. Istotnie przez pewien 
czas taka koncepcja się sprawdzała i to w sposób jak  F inkel przewidział. In 
deks okazał się na tyle przydatny na etapie naukowej heuiystyki, że, parę  lat 
po śmierci Finkla, przystąpiono do jego modyfikacji i uzupełnienia^^ Kontynu
acji podjął się prof. Tadeusz Urbański, a doc. Karol Korany opracował indeks 
haseł przedmiotowych, druk przewidziano na rok 1940^^.

Zwieńczeniem i uhonorowaniem wielkich zasług Finkla na polu nauki było 
uroczyste ofiarowanie mu w 1926 r., specjalnie na jego cześć wybitego medalu 
w mennicy państwowej. Do uroczystości tej doszło z inicjatywy: dyr. F. Boste- 
la, prof S. Zakrzewskiego (1873-1936) i prof К . Twardowskiego (1866-1938). 
Medal zaprojektował znany artysta rzeźbiarz i medalier prof Wojciech Przed- 
wojewski (1877-1967). Uroczystość odbyła się 9 kwietnia 1927 r. w  auli uni
wersytetu Iwowskiego^^. Skarbnik prof Urbański zawiadomił, że podczas uro
czystości dekoracji Finkla rozprzedano 38 srebrnych medali, 188 brązowych, 
co przjmiosło 5491 zł brutto, z czego cały zysk -1 2 6 5  zł, Finkel przeznacz^ na 
fundusz obrotowy PTH^'’.

Jak zwykle zawsze honorowy i skłonny do poświęceń. „Histoija nam, może 
więcej, niż jak  innemu narodowi, potrzebna, badanie nad dziejami pracą u nas 
więcej, niż gdzie indziej, p racą dla społeczeństwa i narodu”^̂ . Był to pierwszy 
i jedjmy dotąd p rzj^adek  w historii nauki, aby w tak  uroczysty sposób uhono
rowano bibliografa!

Ostatni epizod z ciekawej historii powstawania Bibliografii... miał miejsce 
dwa lata przed śm ierciąjej twórcy. N a zebraniu Zarządu Głównego P T H  
25-26 maja 1928 r., uchwalono nabycie prawa vv^asności do Bibliografii... od 
Ludwika Finkla. Form alną umowę zawarto 16 czerwca we Lwowie, na mocy 
której P T H  nabyło na nieograniczoną własność wraz z praw am i autorskim i

Informacja o przedsięwzięciu w: „Kwartalnik Historyczny” 1939, R. 53 s. 17 [w dodatku, spra
wozdanie PT H  za okres 1.04.1938-31.03.1939].

W&\m: Bibliografia bibliografij...V/ \>ozyc\\ 1909, informuje, że zachował się rękopis nigdy nie 
wydanej pracy Korany’ego.

Medal został wybity w trzech odmianach: jeden  w zlocie (dla Finkla); w srebrze (30 sztuk) 
i w brązie (200 sztuk). Medal o średnicy 55 m m  w awersie przedstawiał lewy półprofił Finkla z napi
sem na otoku; Ludwik Finkel MCHXXVI, a na rewersie napis „Za Bibliografię H istorii Polskiej”.

M. Bobrzyński: [Sprawy Towarzystwa], „Kwartalnik Historyczny” 1928, R. 42, s. 486.
“  List Finkla do Kółka Historyków we Lwowie z Berlina z 1883 т., w Prace historyczne: ivydane ku  

uczczeniu 50-lecia Akademickiego Kola Historyfków Uniwersytetu Jam i Kazim ierza we Lwowie, 1878- 
1928. Lwów 1929, s. 15.



Bibliografię... za sześć tysięcy sześćset złotych. Z kwoty tej Finkel przekazał 
wdowie po H enryku Sawcz3mskim kwotę dwócłi i pół tysiąca złotycti polskich, 
tytułem  części honorarium  za współautorstwo jej zmarłego męża^®. to nie
tylko piękny gest wobec nieżyjącego przyjaciela, ale także dowód uznania i po
dzięki za w kład Sawczyńskiego w powstanie Bibliografii H istorii Polskiej. 
M istrz F inkel tak  o zasługach przyjaciela pisał: „Z wielkim zadowoleniem 
i chlubą dla nas obu zapisuję, że w ciągu całej, prawie dwudziestoletniej (a dziś 
można powiedzieć można; „z górą trzydziestoletniej”) pracy, szliśmy zgodnie 
ręka w rękę, że dr. Sawczyński wspomagał mnie podczas układu i druku dzieła 
zawsze chętną, iście przyjacielską pom ocą i mogę zupełnie przyznać, że bez 
serdecznego stosunku, który wjn^iązał się między nam i, nie byłbym  zdolny 
dzieła dokonać” '̂̂ .

N a redaktora Równego reedycji Bibliografii H istorii Polskiej powołano 
ku zaskoczeniu Ludwika Finkla, Kazimierza M aleczyńskiego. S tary mistrz 
nie miał zaufania co do trafności wyboru poczynionego przez PT H , sam ze swej 
strony na tym  odpowiedzialnym  stanowisku widział, i słusznie, Kazimierz 
Tyszkowskiego. W  liście z 17.04.1928 r. skierow anym  do S tefana Vrtela- 
Wierczyńskiego, Finkel właśnie Tyszkowskiego widział jako redaktora Rów
nego reedycji swej Bibliografi Ostatecznie ten  ostatni, pod wpływem nieko
rzystnego rozwoju w ypadków  prac  nad  bibliografią, jak  i przyjacielskiej 
sugestii M arii Friedbergowej, zrezygnował z przejęcia od Maleczyńskiego re
edycji na korzyść Bronisława \A^odarskiego.

“  Notka o nabyciu przez Polskie T  owarzystwo Historyczne praw do Bibliografii historii polskiej 
zam ieszczona jest w „Kwartalniku Historycznym 1929, R. 43, s. 6, a także dane z Archiwum Oblastne 
we Lwowie, z a T . ¥s>nĆLxa.ck.\m, N iefortunna reedycja, „Kwartalnik Historyczny”, 1988, R. 95, s. 149- 
171. Kondracki podaje kwotę 6 tysięcy złotych, jako honorarium  za prawa autorskie do Bibliografii. 
Z protokołu posiedzenia Lwowskiego Zarządu Głównego datowanego na: 15 VI 1936 r. a znalezio
nego w Lwowskiej Biblioteki Uniwersyteckiej Sygnatura 1809, t. IV wynika, że Finklowi zapłacono 
ogółem 6600 złotych za prawa autorskie do Bibliografii.

L. Finkel: d r  He?iry>k S a ivczynski [pro m em oriam ], „Kwartalnik Historyczny” 1923, R. 37,
s. 506

^  St. Vrtel-Wierczyński: O najpilniejszych zadaniach naszej bibliografii. „Przegląd Biblioteczny”, 
Kraków 1928, R. 2, s.l98.



2.2.2. Układ B ibliografii H istorii P o lsk iejjaho  implemen
tacja klasyfikacji nauki historycznej w  tym czasie

Układ retrospektywnej bibliografii historycznej jest kompromisem pomię
dzy klasyfikacją nauk  stosow aną w bibliotekach i na uniw ersytetach, a su- 
biekt5Avną wiedzą historyka-bibliografa. Podobnie jak  w przypadku innych 
bibliografii dziedzin i zagadnień specjalistycznych, oprócz swej podstawowej 
porządkującej fiankcji zbiór stał się jednocześnie probierzem  funkcjonalności 
i poprawności metodycznej nauki historii. W drożony w dziele układ odzwier
ciedlał z jednej strony osiągnięcia szkoły historycznej, z jakiej wywodził się 
historyk-bibliograf, a z drugiej wymogi naukowe modyfikowane ze względu 
na specyfikę bibliografii jako dyscypliny i narzędzia pomocniczego w zindywi
dualizowanych rozwiązaniach jej twórcy. Bibliografie historyczne od chwili 
ukształtow ania się najczęściej preferow ały układ system atyczny, którego 
wielppoziomowość uzależniona była także od ilości prezentowanego m ateria
łu. Siedząc wcześniej pow stałe bibliografie historyczne^; P . B olduanus,
B. G. Struvius, D u Chesne, J. Le Long, należy zwrócić uwagę na dwie cechy 
szczególne tych bibliografii -  dbałość o układ i o indeksy^. Truizm em  jest spo
strzeżenie, że trafny układ systematyczny dla bibliografii specjalnej jest pod
stawą efektjAvnego dostępu do poszukiwanych danych. Przemyślany i trafnie 
ustalony układ zapewnia przejrzystość i funkcjonalność bibliografii. Ale moż
na go osiągnąć jedynie niezwykle wjrtężoną pracą koncepcyjną, wym agającą 
odrębnych studiów i badań, konsultacji i prób. Sam  Finkel kilkakrotnie wspo
minał, ilu potrzebował godzin analiz i porównań, aby układ przyjął kształt 
ostateczny, zaakceptow any przez Kom isję H isto ryczną AU 25 listopada 
1888 r. Znam ienne są  słowa, jakie wypowiedział wybitny m ediew ista Alek
sander Gieysztor (1916-1999), referujący postępy prac nad „Nowym Pottha- 
stem ”, a konkretnie powstałe trudności z ustaleniem  optym alnego układu. 
Stwierdził on mianowicie, że układ jest „najważniejszą p racą twórczą” i „od
powiedzialną” dla bibliografa, w dużej mierze decydującą o statusie i funkcjo
nalności bibliografii^. N iesłuszne je s t uw ażanie bibliografii za dyscyplinę 
suchą, formalną, a zwłaszcza mało twórczą. W yobrażenia takie są  wykładni
kiem świadomości intelektualnej i kultury historycznej pewnych środowisk'’.

grafa przy ję te j £ „ . . . . „ , „ ------------
się wywodził. Dowodem tego są wczesne bibliografie historyczne, P. Bolduanus: Bibliotheca H isto
ria siveElenchiis scriptorum historicomiu etgeographiconun selectissim om m .. Lipsk 1620 [4000 po
zycji]; B. G. Struvius; Selecta Bibliotheca h i s t o r i a , 1705 [4000 pozycji], która doczekała się kilku 
\луаап i wznowień -  patrz Besterm an. Dwie inne bibliografie historyczne dotyczyły właściwie h isto
rii jednego k r^ u  -  Francji -  A. Du Chesne: Bibliotheaue des auteurs qu i ant scn p t 1’historie et topo
graph ie de la F rance..., Paris, 1618 [1000 pozycji] I orugie wydanie w 1627 [1500 pozycji] czyj. Le 
honsiB ib lio theque Historique de la F rance... Paris 1719 [18 500 pozycji].

°  Na tle bibliografii zagranicznych, polskie dokonania pruskich bibliografów: J. H oppius,
D. Braun prezentu ją  się znalcomicie -  patrz Petzholdt, op. cit.; i B esterm an, op. cit.

 ̂Porównaj regularne i kom petentne relacje-A . Gieysztor: P race nad reedycją bibliografii źródeł 
średniowiecznych „Bibliotheca historia M ed iiA ev ii"Potthasta. „Studia Źródłoznawcze ’, 1957. T . 1 
s. 324-326; 1959. T . 1 s. 324-326; 1959. T . 3, s. 226-227; 1960. T . 5, 203; 1964. T . 9, s. 231.

 ̂Warto także przytoczyć przem yślenia wybitnej bibliografki francuskiej L. N. M ak les, z któ
rych wynika, że wszystkie bibliografie uznane za wybitne lub wiekopom ne to takie, w których p ie r
wiastki pracy koncepcyjnej, przekraczają działania czysto rutynowe. Prace wymagające wielkiego 
potencjału wiedzy i sprawnosci intelektualnej realizującej się w: układzie, indeksach, odsyłaczach, 
trafności selekcji i kwalifikowania danych pod odpowiednie rubryki. T o  w łaśnie te  elem enty decy
dują o wielkości bibliografii i w arunkują postęp w danej dyscyplinie i stawiają przed twórcą wysokie 
wymagania naukowe.



N a koniec rozważań ogólnych o układzie Bibliografii H istorii Polskiej, 
warto przytoczyć słowa Finkla: „Wreszcie także sam ostateczny układ dom a
gał się pewnycłi studiów, o ile był chronologiczny lub alfabetyczny, był oczy
wiście p racą  m echaniczną, ale w działach historii wewnętrznej, a więc w ca
łej drugiej części, ułożonej realnie (rzeczowo), w5фadało przed każdjnn działem 
zapoznać się z naukowym jego, najbardziej przyjętym podziałem i zastosować 
go do całości budowy. Z ust bardzo poważnych słyszałem, że takie dzieła, jak 
bibliografia, uk łada ją  za granicą księgarze i zazdrościłem  tym  wydawcom 
wiedzy i zmysłu łatwego orientowania się, ponieważ ułożenie działów koszto
wało m nie wiele natężającej pracy umysłowej

U kład B ibliografii H istorii P o lskiej był w ypadkow ą indywidualnych, 
koncepcyjnych przem yśleń autora, rad i sugestii wszystkich tych profesorów 
lwowskich, którzy czuli się solidarnie związani z dziełem Finkla, jak  fragmen
tarycznych zapożyczeń i obserwacji, dokonywanych przy okazji analiz już 
funkcjonujących bibliografii historycznych. Przy okazji prezentowania warsz
ta tu  bibliograficznego Finkla przedstawiliśmy te  bibliografie historyczne i in
formatory, które zostały przez niego rozpoznane i spożytkowane. Analizował 
je  nie tylko pod kontem  wykorzystania opisów, ale także stosowanych ukła
dów, szeregowania danych, czyli ogólnie pojętej m etodyki bibliograficznej. 
Żadna z analizowanych bibliografii całościowo do koncepcji F inkla nie przy
stawała. M usiał on, więc koncepcję układu dla potrzeb specyficznej sytuacji 
historii Polski zbudować autonomicznie i to stanowi jeden  z najistotniejszych 
czynników twórczych w Bibliograńi...

W  piśmiennictwie polskim pojawiła się swojego czasu teza autorstwa B ar
bary Konarskiej o możliwości wykorzystania przez Finkla schem atu Uniwer
salnej Klasyfikacji Dziesiętnej®. Pierwsze wydanie klasyfikacji dziesiętnej 
M . D ew e’a ukazało się już w 1876 r., ale rozpowszechniało się powoli, gów 
nie w  angielskim obszarze językowym, a egzemplifikowano je  zwłaszcza w bi
bliotekach. Możliwości zapoznania się Finkla z zasadam i tej klasyfikacji ist
n iały, ale h ipo teza  ta  w ydaje się m ało p raw dopodobna i nie znajduje 
odzwierciedlenia w zachowanych m ateriałach źródłowych’. Prawdziwie mię
dzynarodowa ekspansja układu U K D  rozpoczęła się z inicjatywy P. Otleta 
i H. La Fontaina już w X X  w., ale zagadnienie to z pewnościąBib/iografii... 
Finkla nie d o ty c ^ .

F inkel podzielił zebrane m ateria ły  na trzy główne, różne objętościowo 
działy:

I. W iadom ości wstępne:
a) archiwa i biblioteki,
b) nauki pomocnicze historii.

 ̂L. Finkel: [W stęp] B ibliografia ..., s. XVII.
‘ B. K onarska: Próba konfrontacji dotychczas stosowanych system ów  klasyfikacyjnych  w  w y 

daw nictw ach dokum entacyjnych i bibliografiach historycznych a problem  ivproiuadzenia jednego  
z  systemów m iędzynarodowych , W: Stan i potrzeby informacji naukowej w  naukach społecznych. War
szawa 1971, s. 99-110.

’ W czasach, kiedy Ludw ik Finkel pracował nad Bibliografią, ukazała się bibliografia Idziego 
Radziszewskiego: Polska bibliografia filozoficzna w układzie dziesiętnym ideologicznym. Z. 1 -3. War
szawa 1905-1906, [1500 pozycji]. A utor będący twórcą tablic KD w dziedzinie filozofii, zastosował 
praktycznie, założenia teoretyczne na polu bibliografii filozoficznej, ale nie doczekał się powszech
nej akceptacji.

* O. Ungurian: W prow adzenie do uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. Warszawa 1978, s. 28-45.



II. Źródła:
a) dokum enty,
b) kroniki^.

III. Opracowania:
a) geografia i etnografia,
b) w iara i kościół,
c) prawo i ekonomia,
d) oświata,
e) historia polityczna.

Należy więc je  zaprezentow ać i szczegółowo omówić, w edług przyjętej 
przez Finkla kolejności.

W iadomości w stępne

Niezbjrt obszerny dział „Wiadomości w stępne” został potraktowany przez 
autora zdecydowanie dydaktycznie, instruktażowo. Zważywszy na fakt, że 
brak było w historycznym piśmiennictwie polskim inform atorów ogólnych, 
jak i szczegółowych, specjalistycznych chciał Finkel pogodzić dwie sprzeczne 
z sobąidee’°. Z jednej strony, niewątpliwie wzorując się na bibliografii Dahl- 
m anna -  W aitza, chciał uczynić ze swojego dzieła pomoc o charak terze  dy
daktycznym, a z drugiej zaś dzieło naukowe natury wybitnie specjalistycznej. 
Pogodzenie tych dwóch różnych tendencji w jednym  dziele było metodycznie 
i praktycznie niemożliwe do zrealizowania, rodziło dysproporcje i nierówno- 
miemość w zastosowanej selekcji m ateriału i dawało podstawy do krytycznej 
oceny, przynajmniej tej części Bibliograńi... Spotkało się to z różnym przyję
ciem przez środowisko naukowe, którego kiytyka, niestety nie zawsze opiera
ła się na obiektywnych przesłankach naukowych.

Mikołaj Ljubowicz (1855 - p o  1913 r.)“  zdecydowanie negatjAvnie ocenia 
zasoby działu „Archiwa i biblioteki”, zarzucając m u nadm ierną ogólnikowość 
i nieuzasadnione m erytorycznie opuszczenia ważnych, pokaźnych zbiorów 
„poloników” występujących przykładowo w licznych bibliotekach w iedeń
skich, a zwłaszcza archiw ach i b iblio tekach rosyjskich i kijowskich. Nie-

Pierwotnie planowany byl dział trzeci C: „Objawy opinii p u b liczne j” (broszury, m anifesty, 
poematy, panegiryki, dedykacje itd.), ale ze względu na ich obfitość i odgórne ustalenia oszczędno
ściowe ten dział do bibliografii n iestety nie wszedł. F inkel starał się obfite m ateriały z tego działu 
rozm ieścić w innycłi m iejscacłi Bibliografii, ale niestety w iększość zebranycli opisów nie została 
wykorzystana.

Na dowód możemy tu  przytoczyć dwie wypowiedzi Finkla: „Zarówno w zestaw ieniu arch i
wów i bibliotek, jak w rozm ieszczeniu dokum entów w dyplomatyce, rodzin w heraldyce, wykopalisk 
monet w num izm atyce, napisów w epigrafice itp. trzym ano się zasady, aby nie obciążać tego działu 
zbytnim wyliczaniem szczegółów i dlatego zam ieszczono tylko rzeczy, m ające znaczenie ogólniej
sze” (...)  (s. XXI). Na stronie XVII możemy zaś znaleźć takie sform ułowanie: Bibliografia H istorii 
Polskiej nie mogła być pozbawiona zupełnie wielkich wydawnictw źródłowych i znakom itych dzieł 
odnoszących się do historii powszechnej lub dziejów państw  europejskich. T e n  dział m usiałem  
stworzyć cały, bo go w kartkach wcale nie było. W prawdzie spotkał m nie z tego powodu zarzut, że 
z dzieła bibliograficznego robię po części dzieło pedagogiczne, ale zam iar ten  powziąłem  z pełną 
świadomością potrzeby takich «pedagogicznych» wskazówek, które wprowadziły naszą historiogra
fię w ściślejszy związek z pracam i na polu historii narodów zachodnich”.

" M. Ljubowicz: Rec., „Kijewska S tarina”, 1893, nr 10, s. 173-174.



uwzględnienie -  nawet z nazwy tych źródeł może w sytuacji mniej doświadczo
nego historyka fatalnie odbić się na etapie gromadzenia kwerendy bibliogra
ficznej. Ljubowicz negatjrwnie ocenia też cały dział poświęconym „Naukom 
pomocniczym historii” , z tym , że krytyka jego w większym stopniu dotyczy 
aktualnego stanu i kondycji naukowej historyków polskich niż efektów pracy 
samego Finkla. Ljubowicz krytykuje niejasność kryteriów  wyodrębnienia 
poszczególnych nauk pomocniczych: chronologii, dyplomatyki, sfragistyki, 
heraldyki i genealogii, numizmatyki i epigrafiki. Brak precyzji i jasno sformu
łowanych celów i zadań poszczególnych dyscyplin, a zwłaszcza mało wyrazi
sty stopień ich pow iązania z n au k ą  historii je s t w yrazem  słabego poziomu 
„polskiej nauki i polskich historyków”

Są to poważne zarzuty, ale ich zasadność znajduje częściowe potwierdze
nie w opiniach innych historyków tego okresu. Feliks Koneczny^^ w swoich 
osądach nacechow anych em ocjam i i jakby  goryczą w sposób pośredni po
twierdza spostrzeżenia Ljubowicza. O ile ten  ostatni, dość niechętnie ustosun
kowany do Polaków i polskości, mało obiektywnie, ale kategorycznie artyku
łuje sądy o B ibliografii... i jej twórcy, o tyle Koneczny za negatywny obraz 
polskiej historiografii zdecydowanie obarcza świat historyków a nie Bibliogra
fię. . .,  która jest tylko jej odbiciem. Koneczny o tym  dziale Bibliografii... tak 
pisze: „Podanie tych wiadomości [Archiwa, Biblioteki i nauki pomocnicze 
historii] na czele książki jest całkiem naturalne, tak  być musi; poza tym  nie 
nasuwa się naw et żadna kwestia, co do układu książki. Z przykrością trzeba 
stwierdzić przy tej sposobności, przeglądając ten  pierwszy dział mieszczący 
się na 27 stronicach, że biorąc rzecz ściśle, stwarza tu  pustki. Podziwiać tę 
skrzętność, która zdołała zapełnić te  stronice, sięgając sumiennie po a ^ k u ły  
do wszystkich Przyjaciół domowych i Przyjaciół Ludu, pomiędzy tym ja k ra ń  
nan tes in gurg ite  vasto, świeci ta  odrobina prac poważnych, których tytuły 
znam y wszyscy na pam ięć”. Dalej au tor recenzji analizuje (na podstawie 
Bibliografii... stan poszczególnych dziedzin, z których dobrze „uprawiana 
jest heraldyka i genealogia i nauka o dokumencie, rokuje pewne nadzieje na 
przyszłość dyplomatyka. Odczuwa się dotkliwy brak ogólnych podręczników 
i monografii dotyczących całości tej ważnej dyscзфliny jako naukowej klamry 
spinającej poszczególne dziedziny i umożliwiające ich krytyczną analizę”' .̂ 
W  przeciwieństwie do Ljubowicza, który krytykuje zarówno dzieło Finkla, jak 
i jego autora i naukę polską, Koneczny pozytywnie podkreśla wysiłki Finkla 
i wysoko ocenia Bibliografię... a za taki a nie inny stan selekcji i realny obraz 
piśm iennictwa zdecydowania obwinia dokonania naukowe historyków pol
skich.

Bardziej pozytjn^^ne słowa pod adresem  tej części Bibliografi... i znaleźć 
m ożna w recenzji A leksandra  B rucknera, k tóry  całą  część „W iadomości 
w stępne” ocenia, pomimo jej niewątpliwej dydaktyczności, niezwykle pozy
tywnie. A bibliograficzna łączność historiografii polskiej z europejską to dowód 
jej pozytywnego i trwałego umiejscowienia się w nurcie historiografii europej
skiej, a jednocześnie wyraz jej autonomiczności^^.

Ibidem.
F. Koneczny: Rec., „Kwartalnik H istoryczny”, 1893, R. 7, s. 69-70.
Mamy tutaj pierw szą próbę wykorzystaniu Bibliografii... nie tylko jako dzielą pomocnego na 

etapie heurystyki, ale jako ogólnego inform atora naukoznawczego, służącego ustalen iu  stanu ba
dań w danej dziedzinie jego debet i habet.

F. Koneczny; op. cit.
A. Briickner: Rec, „Kwartalnik H istoryczny”, 1907, R. 21, s. 444.



Źródła: d o k u m en ty  i k ron ik i

Następnym  nie2wykle ważnym problemem natury merytorycznej i m eto
dycznej byl podział zasadniczy na źródła i opracow ania, który Finkel, zasto
sował w B ibliografii... Form alizm  w przyjęciu zasadniczycłi części dzieła, 
wobec niedoskonałego jeszcze i nieostrego podziału form alnego na źródła 
i opracowania, a dalej na dokum en ty  i kroniki, w sposób zasadniczy impli
kował kwestię zaszeregowania danej jednostki bibliograficznej pod odpowiedni 
nagłówek, i to w sposób dla dzieła niekorzystny. W ymagał od czytelnika wię
cej niż podstawowych wiadomości z dziedziny nauki historycznej, a zwłaszcza 
znawstwa system atyki i zasad podziałów stosowanych w źródłach historycz
nych. W  przypadku zaś niepopraw nej lub nieostrej klasyfikacji opisu pod 
daną rubrykę form alną pojawiało się niebezpieczeństwo nieuwzględnienia 
wielu pozycji przez korzystającego już na etapie heurystyki bibliograficznej.

Jednym  z krytyków przyjętego podziału Bibliografii. .. na źródła i opraco
wania był kilkakrotnie już wspomniany M aksym ilian Perlbach*’. Podważył 
on nie sam ązasadnosć  praktykowanego w nauce historii podziału na źródła 
i opracowania, ale jego/uл/c^/oлowaл^e w historycznej bibliografii retrospek
tywnej -  obejm ującej długi odcinek czasowy. Zastosow any podział, k tóry 
w zam yśle m iał ułatw ić i uspraw nić e tap  zbieran ia  danych z bibliografii, 
w praktyce utrudnił i zaciemnił te czynności, zwłaszcza dla badacza nieznają- 
cego języka polskiego. N ikt nie jest bowiem w stanie dokonać precyzyjnego 
podziału dychotomicznego na: źródła i opracowania, zwłaszcza wobec nie
zmiernie szeroko pojętego i przyjętego przez Finkla zakresu term inu -  źródło. 
Praktyczna więc realizacja takiego nieprecyzyjnego podziału zaowocowała 
tym, że badacz jes t zmuszony do przeglądania m ateria łu  zarówno w dziale 
źródła, jak  i opracowania. Jeżeli do tego przyjmiemy argum ent Perlbacha, że 
i następny podział na dokumenty i kroniki także nie jest wystarczająco precy
zyjny i jednoznaczny, to korzystający jest zmuszony do obligatoryjnego prze
glądania trzech formalnie od siebie rozdzielnych działów. Innym i słowy, for
m alne zasady, k tó re  legły u podstaw  przyjętych przez F ink la  kry teriów  
podziału, nie do końca przyniosły pozytywne skutki w postaci ich praktyczne
go funkcjonowania w całym dziele^^. Przyjęty podział formalny sprawdziłby 
się znakomicie w krótkich odcinkach czasowych, których cezury zbudowane 
byłyby zarówno według zasad formalnych (np. lata panow ania władcy), jak  
i rzeczowych (np. przełom epoki, wydarzenie historyczne). W  przзфadku ta 
kich krótkich interw ałów  czasowych większość danych bibliograficznych 
skoncentrowanych byłaby w jednym  miejscu, a jednocześnie ich podział for
malny byłby uzasadniony i dynamizowałby dodatkowo funkcjonalność i efek
tywność (czas i precyzja) bibliografii.

Argum entacja P e r lb a c h a b y ła  bardzo popraw na metodologicznie, ale 
i niezwykle istotna merytorycznie. T kw ią w niej zalążki dyskusji i polemik,

M. Perlbach: Rec., „C entralb latt fiir B ibliotheksw essen”, 1892. T . 9, s. 361-370.
M. Perlbach: op. cit. „Bardzo często będzie się zdarzać, że szukając czegokolwiek, trzeba bę

dzie przejrzeć obydwa rozdziały. Jeżeli redaktor bibliografii wychodzi! z założenia, że historyk wie, 
która publikacja, do którego z tych działów bardziej się nadaje, a więc wie także, gdzie jej szu k ać-  
w takim razie postąpił nader niepraktycznie. Nikt bowiem w bibliografii nie szuka rzeczy sobie zna
nych! Książka ta służyć ma do tego, ażeby zwrócić uwagę na źródła szukającem u dotychczas niezna
ne i historyk, radzący się bibliografii, wie tylko, w jakim  celu szuka, ale nie wie, czego szuka”.

Warto w tym m iejscu przypom nieć, że Max Perlbach jako wieloletni pracow nik bibliotek 
uniwersyteckich w Królewcu, H eidelbergu, G reiswałdzie, Halle, Berlinie i uczestn ik  „polskiej 
sekcji dokum entów ” 'fiM onum entu G ennaniae H istoria  (1888,1893) był osobą wyjątkowo kom pe
tentną i odpowiednią do przeprow adzenia krytycznej anahzyBibliografii... Finkla.



jakie prowadziły z sobą późniejsze pokolenia historyków. Problem dotyczj^ już 
nie tylko krytycznego podejścia do problematyki źródła i możliwości wykor2y- 
stania w nich wiedzy kontekstowej i całej otoczki uznania źródła jako faktu 
historycznego, osadzonego w realiach epoki, w jakich powstało. Form alna 
popraw na logicznie klasyfikacja, pozwalająca „blokować” pewne kategorie 
źródeł traktow anych jako fakt historyczny, daje nowe światło dla poprawnej 
analizy procesu historycznego w jego rozwoju społecznym. Pożytki z tak  kon
struowanego podziału formalnego wydają się oczywiste, a ich koncentracja 
formalno-rzeczowa może dać interesujące informacje co do warunków  po
wstania określonych „zespołów” źródeł i ich oddziaływania na żywiołowość 
procesu historycznego. Przy okazji takich zabiegów w ypłyną też te  czynniki 
historyczne, które zdeterminowały charakter właśnie takiego środka ekspre
sji, a także wszystkich okoliczności, które towarzyszyły żywotowi źródła -  ich 
zespołów, aż po dzień, kiedy trafiły one do rąk historyka-profesjonalisty^°.

Powyższe rozważania, zdecydowanie wybiegające w przyszłość nauki hi
storycznej, nie rysowały się w tak oczywisty sposób w czasach, kiedy pozyty
wistyczna w ykładnia historii dopiero kształtowała swoje solidne podstawy 
naukowe. Była ona jednocześnie na tyle zaawansowana, aby uczynić z wiel
kich przedsięwzięć bibliograficznych problem o wadze naukowej, i to w sferze 
teorii i p raktyki. A rgum enty Perlbacha, sugestywne i daleko wybiegające 
w przyszłość, oprócz wagi naukowej i pragm atyki metodycznej, cechowała 
tendencja i dążenie do praktycznej unifikacji zasad i prawideł stosowanych 
w niemieckim bibliotekarstwie naukowym. Jego wszechstronne wykształce
nie biblioteczne stwarzało m u na tym  polu duże możliwości. Nie uwzględniały 
jednak  czynnika, k tóry  dostrzegał i który stymulował poczynania Finkla -  
czynnika odmienności przebiegu procesu kształtowania się „nowej Polski” na 
przełomie X IX  i X X  w.

N astępnym  istotnjan czynnikiem determinującym przyjęte zasady m eto
dyczne uk ładu  w historii i bibliografii był stan, kondycja i poziom rozwoju 
nauki polskiej, a w tym  przypadku nauk historycznych -  kraju bez państwa. 
Społeczeństwa z m ałą  liczbą instytucji kulturowych, uniwersytetów, organi
zacji, które były już zdominowane przez „kulturę n a u k o w ą  p o l s k ą ” ^ i .  W izeru
nek „młodej polskiej nauki historycznej” był zróżnicowany — pewne dziedziny 
upraw iane były na profesjonalnym poziomie, ale wiele było „białych plam ” 
i działów historii, którymi zajmowano się sporadycznie i okazjonalnie po am a
torsku. W edług opinii wzmiankowanego już Konecznego problem  podziału 
m ateriału  na źródła i opracowania, a dalej na dokum enty i kroniki, różni bi
bliografowie (W inkelmann, Monod, D ahlm ann-W aitz) różnie rozwiązywali, 
ale swoją decyzję warunkowali także stanem  faktycznym i poziomem nauki 
historycznej kraju lub epoki, którą opracowywali. Układ proponowany przez 
Perlbacha, zdaniem  Konecznego, wobec aktualnego stanu badań historyków

“  Problem  dla historyka o kapitalnym znaczeniu -  wystarczy powołać się na historyków tej kla
sy, co G. Labuda: Próba nowej system atyki i nowej interpretacji źródeł historycznych. „Studia Źró- 
dloznawcze”, 1957. T . 1, s. 3-52; G. K.\irhisó\Nna\ M etody źródłoznaivcze ivczoraj i d z i ś P a m i ę t 
nik X I I  Powszechnego Z ja zd u  H isto tyków  Polskich, Katowice 1979. T . 1, s. 91-100; L. Genicot: La  
typologie des sources du M oyen agę occidentale, „Annales", 1972. T . 27, s. 1257-1263. Już w 2004 r. 
(dłuższy czas po śm ierci autora, który zm arł w 1998 r.) zdecydowano się na ponownie wydanie ty
pologii źródeł G enicota w postaci obszernej monografii. Powodem była trw ała i nieprzem ijająca 
wartość koncepcji źródła historycznego w ujęciu tego wielkiego Belga.

W arto przypom nieć fakt, że jeszcze w 1876 r. Ksawery L iske udanie i z sukcesem  wystąpił 
przeciw Siessowi i zakusom  władz austriackich, noszącymi się z zam iarem  regerm anizacji Uniwer
sytetu Lwowskiego.



polskich, jego ubóstwa, a zwłaszcza nierównomiernego upraw iania dyscypli
ny, nie byłby dla w izerunku Polski optym alny, a byłby naw et szkodliwy. 
„W związku ze stanem  faktycznym polskiej historiografii, szeregowanie zapi
sów chronologicznie, rok za rokiem stało się rozwiązaniem celowym i dyplo
matycznym. M ożna by podawać było razem  źródła i opracowania pod odpo
wiednimi cezurami, ale wobec (...)  bezprzykładnej decentralizacji naszego 
m ateriału i nierównej ilości źródeł odnoszących się do różnych kompleksów 
zagadnień, pomiędzy nimi powstałyby wielkie luki okresów znikomo nasyco
nych źródłami, a takiego niespójnego — «dziurawego układu» żadna bibliogra
fia nie może stosować ”2̂ .

Oprócz kontrowersji, jakie wzbudzał zastosowany podział na źródła i opra
cowania, równie gorące spory wzbudził podział form alny działu źródła na 
A. Dokumenty; B. Kroniki. Tutaj opinie krytyków są dość zbieżne i zgodne -  
ten zabieg zmusił użytkownika do wielokrotnego przeszukiwania odrębnych 
działów formalnych, a wiec dublowania czasu i wysiłków. Perlbach, Ljubo- 
wicz, jak  Koneczny przekonująco dowodzą swych racji. Perlbach i Koneczny 
twierdzą, iż sztywny podział typów i rodzajów dokumentów według kryteriów 
formalnych, zwłaszcza dla cudzoziemca zajmującego się historią Polski, jest 
niewygodny, i w najlepszym razie wymusza na nim dodatkowe czasochłonne 
czynności^^. Zarówno Perlbach, jak  i Ljubowicz wytykają Finklowi m ałą pre
cyzję i niedokładność na etap ie  klasyfikowania m ateria łu  pom iędzy doku
m entam i i kronikam i. Ljubowicz wręcz zarzuca autorow i „niechlujność”, 
„przypadkowość” wynikające jego zdaniem z braku autopsji, co z formalnego 
punktu widzenia jest do przyjęcia.

Koneczny bardziej praktycznie podchodzi do tego zagadnienia, podnosząc 
fakt obiektywnej trudności wszelkiej selekcji formalnej dokum entów  histo
rycznych. Dokonywana zwłaszcza w obrębie wielkich zbiorów źródłowych, 
nie może być w 100% precyzyjna, jako że poszczególne jednostki „mieszają 
się i współwystępująparalelnie”. Oddajmy zresztą m u na chwilę ^os: „Różni
ca pom iędzy jednym  a drugim  [Zbiory dokum entów  i zbiory aktów ] jes t 
wprawdzie zasadniczą i przy kry tyce wśród a p a ra tu  naukow ego jednym  
z kardj^alnych punktów szkoły, ale w bibliografii przeznaczonej, nie do teore
tycznej nauki, ale wyłącznie do praktycznego użytku, przeprow adzenie tej 
dystjmkcji nie m a celu, a co więcej jest niewykonalnym jak  tu  układać osobno 
tjrtuły zbiorów dokum entów właściwych, a aktów, skoro wydawnictwa źró
dłowe i nasze i obce obejm ują dokum enty i akta, nie oddzielając ich bynaj
mniej do osobnych tomów? Czyż w Dogielu nie m a obok dokum entów także 
aktów? Jest ich tam  niewiele, ale są. Znacznie więcej aktów m a już P rocha
ska Codex Vitoldi, a u CelichowskiegoL/Yes acres gestae  jest już dokum en
tów, w ścisłym dyplomatycznym znaczeniu tego wyrazu, stosunkowo niewie
le. Dlaczego ted y  w szystkie te  trzy  w ydaw nictw a zaliczono do działu 
dokumentów właściwych? ”2'*

Koneczny Rec., „Kwartalnik H istoryczny”, 1893, R. 7, s. 69-70.
^  Ibidem: „Zbałamucony na przykład tym układem historyk cudzoziem iec, który by chciał opra

cować, a przynajmniej zapoznać się z jakąś kwestią dyplomatyczną, będzie szukać odpowiednich źródeł 
w rozdziale pt. Dokumenty, a ma zupełne prawo pominąć już zbiór aktów, przekonany, że skoro w bi
bliografii oddzielono jedno od drugiego, widocznie wydawnictwa polskie z największą ścisłością prze
strzegaj ą tego, ażeby żadną m iarą dokum ent i akt nie znalazł się w druku obok sieb ie”.

F. Koneczny: op. cit. s. 70; 'n B ibliografii Historii Polskiej znajdujemy: M. Dogiel: Codex diplo- 
maticus regniPoloniae etm .d . L ithuaniae  (pozycja 640); Antoni Prochaski. T ,V [  M onum enta M edii 
A eviH istoria  resgestas Poloniae illustrantia  (poz. 648); Zygm unt Celichowski: L ites ac resgestae  
(poz. 652).



Przedstawione powyżej kontrowersje i uwagi historyków, bibliotekarzy, pro
fesjonalistów dotyczących formalnych zasad podziału źródeł historycznych pod 
kątem  ich użjrteczności i funkcjonalności wydają się być przekonujące, ale tylko 
do pewnego stopnia. Faktycznie nawet zastosowanie różnych rodzajów odsyła
czy, rozmieszczonych w odpowiednich miejscach działów dokumentów i aktów, 
nie pozwoliłoby na wyeliminowanie niebezpieczeństwa rozproszenia i nieuwz^ęd- 
nienia wielu źródeł na etapie ich selekcjonowania z .. Funkcjonalne
bj^oby umieszczenie w wyeksponowanych jej miejscach (przykładowo we wstę
pie obcojęzycznym) uwag o nieodzowności powtórnej weryfikacji z innymi po
krewnym działami, będącego powodem nie do końca precyzyjnie funkcjonujące
go podziału formalnego. T aka nota bj^aby wszakże przyznaniem się do słabości 
i niedoskonałości p r^ ę ty c h  zasad metodycznych dzieła. Zmusiłoby to korzysta
jącego do wydłużenia czynności wyszukiwania danych, ale odsunęłoby groźbę 
opuszczenia i nieuwz^ędnienia dokumentów istotnych.

Finkel rozwiązał ten  skom plikowany problem  metodologiczny poprzez 
zabieg powtórnego zaprezentowania m ateriału z działu: D okum enty , Kroni
ki, ale w porządku chronologii przedmiotowej. Kiedy więc uwzględnimy fakt 
istn ien ia  B ib liogra fii... odrębnego, chronologicznie ułożonego działu 
(wiek X-XIX): Dokum enty, Akty, Listy, Mowy (s. 68-345)^^, wszystkie nie
dogodności i obiekcje dotyczące ich układu formalnego, zyskują inny wymiar. 
W łaśnie ta  jej część zyskała ogromne uznanie i aprobatę świata naukowego. 
W  zasadzie naw et najwięksi jej oponenci uznali fakt zaistnienia części chrono
logicznej, uwzględniającej tak  ważne dla historyka źródła jak: dokum enty, 
akty, mowy i listy, za posunięcie jak  najbardziej udane i funkcjonalne. Kolej
ni recenzenci jB iM ogra/ri...: Jan  Karol Sembrzycki (1856-1919)^^, Ferdy
nand Bostel (1860-1935)2^, Kazimierz Krotoski (1860-1937)2®, wspomniany 
Feliks Koneczny, zgodnie podkreślają niezwykłą użyteczność tej części biblio
grafii, przy czym dodają także te  elem enty m etodyczne, które szczególnie 
podnoszą jej w artość użytkową. I tak  Krotoski chwali F inkla szczególnie za 
uwzględnienie pozycji pozornie mało istotnych, drukowanych okazjonalnie, 
jakby  „ukrytych” w różnych opracowaniach, luźno, pozornie tylko związa
nych z tem atem . W  formie dodatków, appendixów, urywków, mogących być 
w ykorzystanych wyłącznie dzięki B ib liogra fii... I dalej dowodzi -  cytuję: 
„Zważywszy, że dział ten  obejmuje 277 stronic, zatem  przeszło połowę całego 
dzieła, że znaleźć w  nim można bez trudu wszystko, co się pewnej kwestii do
tyczy, pojmiemy, że ten  dział właśnie stanowi ^ów na wartość całej pracy”2̂ .

Podobną opinię wykosił Bostel, podkreślając też niezwykłą wprost kom
pletność części chronologicznej: „Układ chronologiczny tych dokumentów, 
które drukow ane luźnie, bądź w czasopism ach, bądź jako  dodatki do dzieł 
i rozpraw, bądź wreszcie w zbiorach najrozmaitszych miscellaneów. T en dział 
właśnie jest dla historyka nieoceniony, gdyż dokumenty, porozrzucane i ukry
te  w różnych publikacjach... m am y tu  zebrane i ułożone chronologicznie, 
m am y wyborny ich przegląd...że to w wysokim stopniu ułatwi poszukiwania, 
tego zapewne dowodzić nie trzeba i za ten  dział obszerny (s. 68-347) właśnie 
szczególną czujemy dla autora wdzięczność” ®̂.

W Bibliografii od num eru: 1644 do 5799.
“  J. Sem brzycki Re.: „A ltpreussische M onatsschrift”, 1893. T . 30, s. 20. 

F. Bostel Rec.: „M uzeum ”, 1891, R. VII, s. 605-607.
K. Krotoski Rec.: „Przegląd Pow szechny”, 1892. T . 36, s. 89-91.
K. Krotoski: op. cit., s. 91.
F. Bostel; op. cit., s. 606.



Krytyczny i surowy w ocenach Koneczny pisze w podobnym tonie: „O ile 
przy innych częściach bibliografii nasuw ają  się różne w ątpliw ości, o tyle 
w rozdziałach poświęconych chronologicznemu układowi, wyrazić się można 
tylko z największym uznaniem , stanow ią też one ^ ó w n ą  i zasadniczą część 
dzieła. Trzymano się przy tym  zasad prostych, jasnych i słusznych. Pominięto 
zupełnie wielkie zbiory, tzw. dyplom atariusze i ogólne zbiory dokum entów  
i aktów, bo te  niczyjej uwadze nie ujdą; podano tylko to, co jest rozproszonjmi 
słowem, dążono do scentralizowania tego materiału, który dotychczas usuwał 
się od wszelkiej ewidencji. T a  część chronologiczna góruje ponad tam tym i, że 
nie rozdzielono tu  już dokumentów od aktów i pewników prawnych

I na zakończenie części chronologicznej uwaga Sembrzyckiego, pokrywa
jąca się w tonie i superlatjrwach z poprzedni już cytowanym i. Spraw dzając 
publikację Karpińskiego -  Zabaw ki w ierszem  i prozą  odnalazł tam  ciekawy 
dokum ent pochodzący z kręgu Jana  Kazimierza^^.

Sporo uwag padło pod adresem  obszernego działu II -  Kroniki. I podobnie 
jak w przypadku działu I -  Dokum enty, wyrażono wątpliwości poprawności 
metodologicznej zgrupowania formalnego danych pod dwom a na^ów kam i 
formalnymi 1. Zbiory kronik i 2. Zbiory pam iętników . Kroniki jako  źródła 
narracyjne ujm owane były przez Finkla dość szeroko -  zaliczył on do nich: 
żjn^oty, nekrologi, podróże, opisy krajów, broszury i pism a czasowe, a więc 
zdaniem Konecznego wszystko poza kroniką właściwą. Pow ażną w adą było 
nieuwzględnienie przez autora Bibliogxafii... ważnych dla tego ro ^ a ju  doku
mentów danych identyfikujących -  zwłaszcza czasu pow stania dokum entu 
i kalendarium  życia autora. Jest to zarzut bardziej wobec kom petencji m ery
torycznej Finkla jako historyka niż inkryminacja samej bibliografii. Stale przy 
tym  pamiętać należy, że układ i klasjrfikacje merytoryczne dyscypliny wielo
krotnie były sprawdzane i konsultowane z ciałami naukowymi odpowiedzial
nymi za stałe nadzorowanie przedsięwzięcia.

Finkel zastosował w tym  przypadku zabieg -  podobny jak  w poprzednim  
dziale -  i powtórzył całość m ateria łu  zgrupowanego form alnie jeszcze raz 
w ciągu chronologicznym. Podzielił nasze dzieje na dziesięć cezur chronolo
gicznych^^ i w ich obrębie poukładał ten  typ źródeł historycznych. N a ile taka 
operacja okazała się udana świadczy fakt, że naw et jed en  z najw iększych 
oponentów Finkla, Mikołaj Ljubowicz przyznał, że rozplanowanie i ułożenie 
działu kronik jest logiczne i dość przekonujące. W artość tego, i nie tylko tego 
obszernego działu (s. 364-527) podnosi dodatkowo fakt, że przy jakiejkolwiek 
nadarzającej się okazji Finkel umieszcza tam  recenzje i drobne omówienia, co 
podnosi wagę zdobywanych tam  informacji.

Opracowania

Część trzecia Bibliograńi. .., poświęcona opracowaniom, mieści się w  na
stępujących działach:

I. Geografia i Etnografia (poz. 9947 -p o z . 12 415).
II. W iara i Kościół (poz. 12 4 1 6 -p o z . 16 010).
F. Koneczny: op. cit.
J. Sembrzycki: op. cit., s. 209.

”  A. Epoka przedchrześcijańska; B. Wiek X i XI; C. Wiek XII; D. Wiek XII; E. Wiek XIII; F. Wiek 
XIV; G. Wiek XV; H. Wiek XVI; I. Wiek XVII; J. Wiek XVIII; K. Wiek XIX (do 1815 т.). W  B ibliogra
fii. .. są to num ery od 6069 do 9946.



III. Prawo i Ekonom ia (poz. 16 011 -p o z . 18 332).
IV. Oświata (poz. 18 333 -  poz. 22 734).
V. Historia polityczna (poz. 22 735 -  poz. 28 261).

W ydaje się, ze pod względem koncepcji układu i zastosowanych rozwiązań 
metodycznych w następnej wielkiej części B ib l io g r a f i i .przyjęte rozwiązania 
sąjuż bardziej wyraziste i konsekwentniejsze w zastosowaniu. Finkel trzyma 
się pewnych ustalonych zasad ogólnych, które są wypadkową logiki, metodyki 
bibliograficznej, jak  i samej nauki historii. Dewizą jes t eksponowanie dzieł
0 charakterze ogólnym, monografii, rozpraw metodologicznych, syntez, biblio
grafii, czasopism naukowych, towarzystw naukowych. A więc wszystkich tych 
dzieł, które dla nauki historii posiadały priorytetowe znaczenie. Tylko chyba ze 
względu na swoją specyfikę, odbiega od tego schem atu dział — II W iara i Ko
ściół. Ale i tu  zauważyć można tendencję do komasowania dzieł o charakterze 
ogólniejszym i lokowania ich na początku każdego z ustalonych poddziałów.

W  obrębie poszczególnych pięciu wielkich działów głównych następują 
podziały dalsze, czasami na bardzo g^ębokim poziomie rzeczowym szeregowa
ne według alfabetu. I tak. Historia Kościoła Ruskiego obejmuje 10 podziałów 
głębszych (od litery „a” do „k”) a Prawo publiczne polskie liczy nawet 14 po
działów (od litery „a” do „i”). Poszeregowanie w obrębie poddziałów ostatecz
nych przyjm uje różną formę i strukturę. D okładna analiza poszczególnych 
podziałów pdkazuienieregulam ość  przyjętych zasad grupowania pozycji, jak
1 bloków tem atycznych, co najwyżej oddzielonych od siebie długą kreską, 
doskonale widoczną na szpalcie. Nie można się tutaj dopatrzyć sztywnej zasa
dy w ew nętrznego system atyzow ania zgrom adzonych opisów. W  jednym  
m iejscu m am y  niezw ykle precyzyjne blokow ania zagadnień  np. s. 795, 
z działu Praw o Polskie -  poddziału (e: O rganizacya państw a: Lenna, Pro- 
w incye). W  sum ie opisane są  tam  192 pozycje^'’, które zostały rozbite aż na 
osiem bloków tem atycznych, których m erytoryczna identyfikacja jest pozo
stawiona użytkownikowi do ustalenia. In teф retacja  merj^orycznej klasyfika
cji może wyglądać następująco:

Pozycje od 16 200 do 16 2 1 0 -  [chodzi ogólnie o Słowian], od 16 211 do 
16 2 2 0 -  [dolyczy m.in. Księstwa Zatorskiego], od 16 221 do 16 2 5 7 -  [dane 
dotyczące L itw y], od 16 258 do 16 292 -  [zwłaszcza o Rusi H alickiej], od 
16 293 do 16 333 -  [szczególnie chodzi o Prusy], od 16 334 do 16 347 -  [doty
czy szeroko pojętego Pom orza], od 16 348 do 16 387 -  [zwłaszcza o K urlan
dii], od 16 388 do 16 392 -  [przede wszystkim o Mołdawii, Wołoszczyźnie].

Finkel podobnie szereguje pozycje w obrębie innych podziałów finalnych -  
szczególnie w yrazistością w yróżnia się przy tym  obszerny dział Oświata, 
L itera tu ra , w  szczególności poddział e: P oglądy na rozw ój litera tury  i p o 
szczególnych  je j  działów :poezyi, w ym ow y, n a u k i t.p.; Czasopism a). Blo
kowanie tem atyczne jest łatwe do zinterpretow ania i pom aga wyśmienicie 
w selekcji potrzebnych danych.

W  innym  przypadku -  s. 755, w poddziale h: Reform acya: P rzebieg  w y
p a dków  i sporów religijnych (wiara i kościół), autor wyszczególnia aż 705 po- 
zycji^^, w yodrębniając jeden  tylko blok zagadnieniowy dotyczący masonerii 
(18 opisów numerowych). Cała reszta danych, licząca realnie ponad 3 tysiące 
pozycji, jest szeregowana według chronologii wydawniczej druku, choć dla pew
ności trzeba przejrzeć dokładnie cały podrozdział od początku do końca.

U względniając fakt m ultiplikowania opisów pod jednym  num erem , je s t ich tam  wielokrotnie 
więcej.

35 O d num eru  15 179 do 15 884.



W ydaje się, że w sytuacji, kiedy Finkel korzystał z pryw atnych m ateria
łów informacyjnych innych profesorów lub wtedy, kiedy dobrze znał zagadnie
nie, stosował logiczne blokowania tem atyczne, a przynajm niej starał się to 
czynić. Jeżeli uwzględnimy fakt, że czynił to w większości przypadków, to sys
tematyczny układ ^ów ny (przedstawiony w spisie treści) jest w sobie o wiele 
bardziej rozbudow any niż pozornie wynikałoby to ze schem atu  głównego. 
Z racji liczby nagromadzenia opisów, niektóre poddziały są w zasadzie samo
dzielnymi, rozbudowanjmii bibliografiami specjalistycznjmii zagadnień histo
rii. Nie są to bynajmniej zalążki bibliografii, ale często bardzo obszerne biblio
grafie przedm iotow e „ d e ta lu ” historycznego. T ylko  specja lista  z danej 
dziedziny jest w stanie oszacować wartość i kompletność takich „zestawień te 
matycznych” i warto pokusić się o obszerniejsze zanalizowanie tego zagadnie
nia. Aby zobrazować wagę problemu, m ożemy się posłużyć przykładem , i to 
niewątpliwie cennym, jaki daje obszerna i kom petentna recenzja Bib/iogra- 
Hi... autorstwa Adolfa Strzeleckiego^®.

Adolf Strzelecki (1869-1911), sam będąc specjalistą w  zakresie etnogra
fii i ludoznawstwa, przeprowadził rozbiór krytyczny tej właśnie części biblio
grafii pod kątem  znanych sobie specjalności^'^. Z astrze^ się też, że „Finkel” to 
nadz^^czaj wybitne dzieło tak  rozle je  i tak  obszerne, iż niewielu jest naukow
ców zdolnych do kom petentnej oceny go -  zwłaszcza z punktu  widzenia uży
teczności historyka -  źródłoznawcy. On może się podjąć omówienia tylko m a
łej w ybranej cząstki B ib liogra fii. .. z p u n k tu  w idzenia szeroko pojętego 
ludoznawstwa.

Om awiany przykład recenzji Strzeleckiego jes t niezwykle wym ownym  
dowodem relacji i zależności dziedziny naukowej i jej specj^icznej formy, jaką  
przyjmuje w bibliografii. Owa e fek tyw n o ść  dostępu  (w Polsce funkcjonuje, 
choć nie do końca pod term inem  sprawności informacyjnej) poprzez bibliogra
fię do źródeł informacji interesujących historyka^* wymusza, a przynajmniej 
stym uluje do sięgnięcia po najlepsze wzorce m etodyczne bibliografii, jako 
narzędzia realizującego poziom bibliograficznej kontroli dyscypliny. Efektyw
ność kontroli może być dość precyzyjnie oszacowana m iarą sprawności infor
macyjnej bibliografii, o czym już kilkakrotnie była mowa^^. M etodyczne osią
gnięcie tej sprawności uzależnione jest od decyzji dotyczącej w yboru przez 
twórcę formy bibliografii -  uporządkow ania spisu danych w edług określo
nych kryteriów. T en  sam  zebrany m ateriał inaczej funkcjonuje w dużym re
trospektywnym przedsięwzięciu bibliograficznym, inaczej musi być prezento
w any w w ąskiej bibliografii dziedzinowej, a jeszcze inaczej w b ieżącym  
serwisie informacyjnjnn. Przy czym to właśnie dziedzina, jej zwartość, nowa
torstwo, przyjęta metodologia itd. zdecydowanie implikują formę informato
ra. Z tego też powodu problem bibliografii dziedzinowych w sposób zasadniczy 
różni się od zagadnień  zw iązanych z bibliografią księgarską, zalecającą, 
a zwłaszcza z bibliografią narodową'^.

A. Strzelecki Rec.: „L u d ”, 1895. T . 1, s. 90-93. W 1895 r. S trzelecki został mianowany sekre
tarzem  utworzonego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

”  Autor wydal w dwóch częściach obszerną bibliografię: M ateriaty do bibliografii luclozncnvstiva 
polskiego. Patrz H ahn poz. 2080. B esterm an op. cit. cytuje Strzeleckiego jako odrębną publikację: 
M ateryaly do bibliografii etnograficznej (1878-1894).Ъ^^0^^ 1901 [2300 pozycji].

A bstrahujem y w tym m om encie od poimowania źródła w ujęciu nauki historii.
H. Sawoniak i M. Dembowska w swoicn wzorcowych cytowanych już przed tem  publikacjach 

stworzyli dobry wzorzec do m etodycznego wykorzystania.
Istnieje już piśm iennictw o poświecone problem om  teoretycznych tego zagadnienia. Przy

kładowo zachujm y starszą ale wciąż aktualna procę Jadwigi Czachowskiej: D okum entacja  w  bada
niach literackich. Z  problemów specyfiki dokumentacji w  naukach humanistycznych,'W : Z  problemów  
bibliografii. Warszawa 1970, s. 45-64.



W edług Strzeleckiego, system atyka dziedziny L udoznaw stw o jest nie
zmiernie rozbudowana i tworzy istny labirynt działów i poddziałów^4 Z tego 
względu tylko wjrtrawny znawca przedmiotu pokusić by się m ó ^  o zbudowa
nie funkcjonalnego układu do bibliografii ludoznawstwa. Cechą szczególną tej 
dyscypliny jest fakt, że naw et jeśli powstałby taki schemat, to swoistość i wie- 
lopoziomowość zagadnień powoduje, że ogromna większość pozycji nie dałaby 
się jednoznacznie zaklas3̂ ikować do jednego tylko na^ów ka rzeczowego. In
nymi słowy, gjębokość indeksowania poszczególnych pozycji to problem sam 
w sobie złożony i trudny do realizowania. Aby schem at ludoznawstwa m ó^by 
być efek tjw nie  zrealizowany, trzeba by było zaopatrzyć bibliografię w nie
zmiernie dużą liczbę przemyślanych odsyłaczy od i do poszczególnych pozycji 
w strukturze poziomej. Przeładowałoby to bibliografię dużą ilością materiału 
pomocniczego i zwiększyłoby jej objętość, jak  i poziom redundancji. Innym  
problem em , niezależnym od samej dyscypliny a komplikującym racjonaliza
cje układu jest wielonarodowość kultury polskiej i konieczność uwzględnienia 
dużej ilości podziałów formalnych według narodowości, języka i regionu'^^.

Skala technicznej trudności zrealizowania takiej bibliografii, założywszy, 
że m a zapewniać jak  najefektjnvniejszy dostęp do informacji, byłaby niesły
chanie u trudniona dla samoistnej bibliografii ludoznawstwa, a już niewyko
nalna w ramach BibliograRi H istorii Polskiej. Dla niej, bowiem Ludoznaw
stwo jest jedynie m ałym  wycinkiem części składowej.

Przyjęty przez Finkla zasada dychotomii podziału: geografia i etnografia 
i dalej ta  ostatnia na: etnografia powszechna i etnografia Polski -  fiinkcjonują 
efektywnie ale na poziomie podziału Równego. Zachowana jest także (zda
niem  Strzeleckiego) godna podziwu kom pletność doboru i niezwykle trafna 
selekcja m ateria łu . T rudności pojaw iają się w podziałach głębszych. I tak  
Strzelecki podważa zasadność połączenia archeologii z pracam i z dziedziny 
pierwotnych dziejów cywilizacji, a także antropologii przedhistorycznej z ar
cheologią. Podobnie, według Strzeleckiego, m a się sprawa z etnografią Polski, 
podzieloną na osiem działów: a. Bibliografia, czasopisma, poglądy i pracowni
cy; b. B adania antropologiczno-archeologiczne; c, d, e, f  Archeologia przed
historyczna; g. Etnologia; h. Kolonie; i. Lud polski za granicami Polski. Ar
cheologia h isto ryczna rozlokow ana w czterech  działach, zaś obszerna 
zakresowo etnologia wje d n y m  -  to poważne niedociągnięcie klasyfikacyjne, 
rzutujące na nie do końca prawidłowe rozmieszczenie zebranego materiału. 
P race  odnoszące się do m itologii przedchrześcijańskiej, a zam ieszczone 
w dziale W iara i kościół, powinny znaleźć się w jednym  dziale z etnografią. 
Konsekwencją takiego podziału jest błędne kwalifikowanie pozycji, w nieod
powiednich nagłów kach rzeczowych, a wobec b raku  odsyłaczy rezultatem  
może być nieuwzględnienie ich przez korzystającego"*^.

Ostateczna konkluzja Strzeleckiego jest jednak dla Bibliografii Finkla nie
zwykle pozytyw na. Sam o uwzględnienie ludoznawstwa jako ważnej gałęzi

N otka dotycząca sylwetki Adolfa Strzeleckiego patrz: „C zas”, 1911, n r 359.
W edług Strzeleckiego, najlepszym układem  dla działu L udoznaw stw o byłby układ alfabe

tyczny haseł autorskich, sprzężony organicznie z indeksem  narodowości i miejscowości i rzeczowo 
-  przedm iotow ym  a umożliwiającym identyfikację treściową poszczególnych prac. Jak dalej autor 
dowodzi: „A więc np. pod wyrazem Litwa znalazłby się w jednym skorowidzu odsyłacz do wszystkich 
dzieł, które albo wyłącznie albo częściowo do Litwy się odnoszą: pod wyrazem np. obrzędy weselne 
w drugim  skorowidzu odsyłacz do wszystkich dzieł, zawierających opisy obrzędów  weselnych lub 
wzm ianki o n ich ”.

Strzelecki nie uwzględnił faktu, że Finkel w zakresie L udoznaw stw o przejął obowiązujący 
wówczas wzorcowy schem at układu, znanego germ anisty i filologa Karla W einholda.



naukowej, i to logicznie funkcjonującej w zaawansowanym  układzie rzeczo
wym, jest ogromnym sukcesem dzieła. Zdumiewająca jest kompletność rudy
m entarnych dzieł i trafne zasady selekcji, która musiała być dokonana w pra
cy tak  obszernej ja k  re tro spek tyw na B ib liogra fia  H is to r ii P o lsk ie j. N a 
ok. 2000 dzieł zebranych przez specjalistę Strzeleckiego, Finkel uwzględnił 
572 opisy, co jest osiągnięciem wprost imponującym. W ydaje się, że gdyby nie 
wjmiuszono na uczonym rezygnacji z wielu drobniejszych utworów i nie posta
wiono m u odgórnie ograniczenia objętościowego pracy, to rezultat mógł być 
nawet lepszy. Słuszna natom iast wydaje się ogólna uwaga dotycząca braku  
reguł szeregowania pozycji w obrębie działu docelowego, która nie jest ani for
malna, ani przedmiotowa -  właściwie trudno pojąć, jaka. T rzeba też dodać, 
że brak jasno sprecyzowanych zasad szeregowania opisów jes t m ankam en
tem  całej Bibliografii... Finkla.

Uwagi A. Strzeleckiego oparte  na m ateriałach  od daw na grom adzonej 
bibliografii „ludoznawczej” są na tyle precyzyjne, co konkretne'^'’. Inni recen
zenci: Ułaszyn, Bruckner podnieśli też kilka innych problemów dotyczących 
przyjętego układu Bibliografii...

H. U łaszyn zwrócił uw agę na ogrom ne zagęszczenie i b rak  proporcji 
w rozbudowanym poddziale L itera tura  a wchodzącym w skład obszernego 
działu IV. Oświata {Cywilizacya i kultura). Dotyczyło to w szczególności pod
działu B. H istońa literatury polskiej (20 029 do 21 274), rozplanowanego za
równo według kryteriów rzeczowych, jak  i formalnych. Zwłaszcza włączenie 
w jeden ciąg opisów dzieł dotyczących historii teatru  wydawał się być dla Uła- 
szyna m erytorycznym  niedociągnięciem. Również z powodów politycznych, 
jak  i narodowych, tea tr powinien zyskać swoje odrębne miejsce -  dział*̂ ®.

Sam A. Bruckner podnosi także problem poprawności w przyjętej klasy
fikacji dla historii literatury  ukraińsko-ruskiej"*®.

Podsumowanie

Zebrane powyższe rozważania dotyczące zasadności i trafności zastoso
wanego przez Finkla układu Bibliograńi... zdumiewają bogactwem  i różno
rodnością. Liczba oficjalnych wystąpień, ich poziom i kom petencja dowodzą, 
jak  ważna dla nauki była kw estia przyjętych założeń przez au to ra  dzieła. 
Znam ienny jes t fakt, że tych wystąpień było więcej niż w przypadku wieko
pomnego dzieła Karola Estreichera. B rak szerokiej i kom petentnej dyskusji 
naukowej nad przyjętymi zasadami edycji Bibliograńi Polskiej powodowało 
nawet niezadowolenie i rozdrażnienie autora, który wiele sobie obiec3̂ vał po 
takiej formie pomocy naukowej dla werj^fikacji i uzupełnienia dzieła'*^. Ponie
waż był człowiekiem gwałtownym i niecierpliwym, bardzo impulsywnie re 
agował na bierność środowiska naukowego wobec tak  ważnego nie dla E stre
ichera, ale dla kultury polskiej dzieła.

Przedwcześnie zmarły Adolf Strzelecki nie doczekał się szerszego omówienia biograficznego, 
i twórczości jedyny, zasługujący na uwzględnienie rys postaci i bibliografię, autorstw a K. Sochnie- 
wicza znaleźć m ożna w czasopiśm ie „L u d ” 1912. T . 18, s. 236-239.

H. Ułaszyn: Rec., „Biblioteka W arszaw ska”. 1902, R. 1, s. 589-593.
A. B ruckner: Rec., „Kwartalnik H istoryczny”. 1901, R. 15, s. 57-58.
O bszernie o tym pisze K. E stre icher jun ior, we obszernym  w stępie do pierw szego tom u 

dr\ig\tgo щ А гхп я -B ib liogra fia  P o l s k a X I X s t u l e c i a , 2. T . 1, Kraków 1959, s. XXXII.



K rytyka dotyczyła głównie przyjętycli zasad formalnego podziału źródeł 
łiistorycznycłi. Pomimo wielu zastrzeżeń, co do zastosowanej klasyfikacji for
malnej w tym  najistotniejszym dla historyka dziale, ze względu na chronolo
giczne powtórzenie: D okum entów , Aktów, L istów  i M ów  z działu Dokum en
ty, jak  i chronologiczne powtórzenie K ron ik i P am iętników  z Działu Kroniki, 
к г з ^ с у  zgodnie zaakceptowali przyjęte zasady. Trzeba też mieć na uwadze 
fakt, że p rzyjęte  zasady układu F inkla były także w ynikiem  kolektjnvnej 
współpracy fachowców z PA U  oraz grona profesorskiego historyków lwow
skich. Ale główna odpowiedzialność spadała oczjrwiście na samego Finkla 
jako redak to ra  i ostatecznego twórcę układu. I wywiązał się z tego zadania 
doskonale.



2.2.3. Omówienie techniki opisów z punktu w idzenia  
formalnego i merytorycznego

Już na wstępie należy uczynić zastrzeżenie, że Bibliografia H istorii Pol
skiej nie jest inform atorem  łatwym w odbiorze i m erytorycznym  jego wyko- 
rzystaniu4 Dotyczy to w większej m ierze tom u pierwszego, poświęconem u 
źródłom tiistorycznym . N iew ątpliw ie ta  część dzieła z różnych względów 
obarczona jest największą liczbą błędów, a skala trudności formalnej identy
fikacji opisu i jego treściowej interpretacji jest wysoka. W ym aga ona od użyt
kownika dużego znawstwa przediniotu i epoki, jak  i przygotowania formalne
go, profesjonalizmu i erudycji naukowej, aby w gąszczu informacji uchwycić 
przydatne m u dane, ze wszystkich części Bibliografii... W  pew nym  stopniu 
ułatwiają to zadanie dobrze zestawione indeksy, ale dla niecierpliwego użj^- 
kownika prawdziwą udrękąjest-znalez ien ie, zidentj^ikowanie, a następnie 
rozwinięcie zalążka informacji^.

Ze wszystkich recenzji i omówień dotyczących Bibliografii... -  zwłaszcza 
jej części źródłowej, wyróżnia się tekst autorstwa M a k s j^ ilia n a  Perlbacha^. 
Jest to właściwie kilkustronicowy wykaz pomyłek, przeinaczeń i opuszczeń, 
jakie ten  znakom ity analityk (historyk, bibliotekoznawca) wychwycił i spi
sał'*. Świadczą one także o skali trudności, jakie Finkel musiał pokon)7wa0 na 
etapie zbierania, w erj^kacji i zakwalifikowania danych do druku, a potem  
korekty szczotek poszczególnych części dzieła. A przecież na  każdym  z tych 
etapów oprócz tego, że następowało korygowanie błędów, pojawiały się nowe, 
choć oczywiście w mniejszej ilości.

W  literaturze anglojęzycznej funkcjonuje pojęcie Bibliographic control, 
z punktu widzenia użyteczności metodycznej niezwykle trafne, choć jego pre
cyzyjne przełożenie na polską rzeczywistość naukow ą nastręcza trudności. 
Oficjalna definicja -  zgodna z wykładnią British L ibrary Association, brzmi: 
„Bibliograficzna kontrola jest progresem i narzędziem system u adekwatnego 
rekordu wszystkich form zapisu materialnego opublikowanego i niepubliko
wanego, (zapisu) drukowanego, audio-wizualnego i każdej innej formy, która 
wzbogaca sum ę wiedzy ludzkiej i informacji” .̂ T ę  ogólną definicję m ożem y 
oczywiście zawęzić, w edług D. Davinsona, do ko i^ re tn e j dziedziny wiedzy, 
w naszjmi przypadku do dyscypliny historii. W  tym  ko n kre tn ym  p rzyp a d ku  
bibliogra ficzna  kon tro la  s ta n ie  się  sy n o n im e m  e fe k ty w n e g o  d o s tę p u  
dzięki bibliografii do źródeł w iedzy  h istorycznej. W  przypadku więc rozsze
rzonego pojmowania terminu: „efektywny dostęp”, m am y na myśli wszystkie 
te elementy z dziedziny organizacji i metodycznego „oprzyrządowania biblio
graficznego” przedmiotu historii, których zastosowanie lub zaniechanie czyni

' Motyw herm etyczności i trudnym  odbiorze Bibliografii nie dotyczy tylko opisu, ale w równej 
m ierze kwestii układu, siatki odsyłaczy i indeksów i stale będzie się przewijał w dalszym ciągu om a
wiania metodyki Finkla.

 ̂ Stopień skom presow ania zsLpisów -w B ibliografii... je s t tak znaczny, że A. B ruckner pisze 
wprost o konspekcie lub surogacie opisów. Problem  ten  zostanie omówiony obszerniej w następ 
nych rozdziałach.

 ̂M. Perlbach: „C entralb latt fiir B ibliotheksw essen”. 1892. T . 9, s. 361-370. W dalszej części 
książki będziemy się częściej spotykać z opiniam i Perlbacha.

 ̂Do niezwykle ważnej i ze względów koncepcyjnych dotyczących podziału źródeł historycznych 
recenzji Perlbacha będziem y powracać jeszcze niejednokrotnie.

® D. Davinson: Bibliographic control. London 1981, s. 7-8.



dostęp do źródła mniej lub bardziej efektywnym. Analizowanie więc -  nawet 
niezwykle drobiazgowe -  poszczególnych założeń metodycznych zastosowa
nych w Bibliografii H istorii Polskiej i stopień ich realizacji praktycznej jest 
ważnym elem entem  wiedzy pozwalającej na precyzyjne określenie term inu 
„efektjnA^ny dostęp” w przypadku tej wielkiej objętościowo bibliografii retro
spektywnej. Jako wygodne narzędzie badawcze precyzyjnie skalujące pojęcie 
b ib liograph ica l con tro l m oże nam  posłużyć m etoda zastosow ana przez
H. Sawoniaka, nazwana przez niego „sprawnością informacyjną bibliografii”,
0 czym wzmiankowaliśmy wcześniej.

P o^ęb io n a  analiza poszczególnych elem entów  składowych sprawności 
informacyjnej, będącej narzędziem efektywnego dostępu przez bibliografię do 
wiedzy, pozwoli nam  umiejscowić żmudne badania jx>dstawowe w logicznym 
ciągu rozum owym  kontroli bibliograficznej. W ielkie przedsięwzięcie retro- 
spektjnvne to nie tylko prosta wypadkowa współzależności elementów skła
dowych, ale właśnie z racji swej m asy informacyjnej jest to dzieło funkcjonu
jące na różnych poziomach, w obrębie jego elementów składowych^.

Posługując się więc narzędziem, przez Sawoniaka nazwanym  „sprawno
ścią inform acyjną”, precyzyjnie skalującym  poszczególne elem enty m eto
dyczne bibliografii -  opis, układ, system  haseł przedmiotowych, system od
syłaczy i zastosow ane indeksy  — jes te śm y  w stan ie  określić poziom 
bibliograficznej kontroli bibliografii historycznej. A więc ustahć rzeczywisty 
stopień dostępności poprzez bibliografię do sum y wiedzy mogącej być wyko
rzystanej przez historyka erudj^ę. Mniej lub bardziej fortunne cząstkowe roz
wiązania m etodyczne zastosowane przez Finkla m ogą być analizowane od
dzielnie, co zostanie oczywiście przedstawione w dalszej części książki. Ale 
dopiero sum a rozwiązań metodycznych, uwzględniająca skomplikowane po
wiązania wewnętrzne Bibliografii. . a funkcjonująca w pełni dopiero w skoń
czonym dziele pozwoli nam  na uzyskanie pełnego i obiektjrwnego obrazu jej 
„sprawnością informacyjnej”.

Związki pom iędzy zastosowanym i rozwiązaniami metodycznym i, a ich 
efektywnością wyszukiwawczą pojawiają się już na poziomie pojedynczego 
opisu podstawowego. B łąd w nazwisku czy transliteracji powoduje utrudnie
nia w poprawnej identyfikacji desygnatu opisu. Niewłaściwe zakwalifikowa
nie rzeczowe pozycji (bez zastosowania odsyłacza) taki dostęp w ogóle może 
zablokować. Nie m a idealnych bibliografii, ale nie ulega wątpliwości, że celem 
każdej jest maksymalizacja efektjnvnego dostępu do informacji, choć osią
gane to jest w różnym stopniu i dzięki różnym czynnikom. Pojęcie m aksym a
lizacja efektywnego dostępu (a więc tak  pojmowanej bibliograficznej kontroli) 
do świata realnych danych historycznych obejmuje też czynnik czasu. T e r
min ten  można więc precyzyjnie zdefiniować, aby w  jak najkrótszym czasie
1 przy zastosowaniu najprostszych metod heurystyki bibliograficznej w y
zyskać m aksym alną liczbę danych zamieszczonych w  bibliografii, a nas 
interesujących.

Podstaw ow ą jednostką każdego zbioru bibliograficznego jest pojedynczy 
zapis (u Finkla jest to często cała wiązka zapisów), składający się z kolejnych 
elementów identyfikujących formalnie opis}Avany dokument. Dążeniem Fin
kla było ustalenie takiego schem atu opisu, aby przy m inim um  metodycznych

‘‘ Rzeczowy i profesjonalny wykład podstawowych zasad metody bibliograficznej data M. D em 
bowska w specjalnie wyodrębnionym fragmencie: Elem enty metody bibliograficznej. W: Bibliologia, 
bibliografia, bibliotekoznawstwo i Inform acja naukowa. W ybór prac. Warszawa 1999, s. П-У1.



rozwiązań osiągnąć m aksymalnie spraw ną informację pozwalającą zidenty
fikować desygnat opisu^. Jak  już wspomnieliśmy, od początku realizacja Bi- 
bliograńi... na poszczególnych etapach powstawania była obarczona m an
kam entem  braku zasad formalnych -  metodycznych. W  sytuacji bibliografii 
specjalistycznych dziedzin i zagadnień takie postępowanie było powszechnie 
praktykowane i z różnym powodzeniem rozwiązywane. Po żywiołowym, mało 
efektywnym etapie „studenckim”, stało się dla Finkla jasne, że ustalenie kar
dynalnych zasad opisu adresu bibliograficznego jest nieodzowne! W  ich usta
laniu kierować się musiał hat&ńe] intuicją niż już istniejącymi rozwiązaniami. 
Jak  sam przyznaje, największą trudnością było praktyczne stosowanie przy
jętych zasad i rozwiązań w indywidualnych przypadkach, których było tysią
ce. Ograniczany kosztami i objętością5ib//ogra& ‘. .. starał się zawrzeć w pra
cy jak  najwięcej zapisów i przekazać jak  najwięcej danych jednostkow ych, 
nawet kosztem ich poprawności formalnej i czytelności^.

E lem entam i identyfikującym i, najczęściej wyróżnionym i tłustym  d ru 
kiem, w Bibliografii H istorii Polskiej są:

a) nazwisko autora lub autorów,
b) tytuł dzieła,
c) hasło rzeczowe o charakterze formalnym, zaczeфnięte z treści lub usta

lone arbitralnie przez Finkla^.
Ad.a. E lem entem  zdecydowanie preferowanym  (podobnie jak  u E stre 

ichera) jest hasło autorskie. I tak, mamy: Radziszewski Fr. W iad. hist. stat. 
o znakomitszych bibliotekach i archiwach polskich. Kr. 1875 (jest to w  ogóle 
pierwsza pozycja w 5iM ogra^/7). Popowicz Georg (poz. 804); Soldem  (De); 
W obeser Paw eł (poz. 7258); Dronke E . F. J. (poz. 858); H ugonis Grotii 
(poz. 1555); Napierski (poz. 17 411) czy bardzo długie Fernando de Castil- 
loy Joan Lopez (poz. 13 412) albo M aryan z nad Dniepru (poz. 20 076).

W  opisie recenzji, najczęściej wydrukowanych nonparelem , Finkel wpro
wadza przeróżne kombinacje, stosuje rozwiązania najzupełniej dowolne. I tak  
spotykamy:
• nazwisko i inicjał imienia -  Zakrzewski W .; H ube R. (poz. 811),
•  inicjał im ienia i nazw isko L. D ziedziczki (poz. 787), A. B udilovic 

(poz. 19 997) i ten  sam jako Budilovic A. (poz. 19 996),
•  bądź samo nazwisko Kam anin (poz. 961), M assing (poz. 1674),
•  czasami nie podaje w ogóle autora -  Kijewskaja Starina 1888 (poz. 3839), 

Dz. warsz. 1853 nr 45 (poz. 709),
•  bądź podaje sam e inicjały (naw et jeśli możliwe byłoby ich rozwiązanie) 

X. L. (poz. 312),
•  albo identyfikuje au tora (jeżeli go zna?): R: Czas 1859 nr 161 (rec. K ra 

szewskiego).
W  przypadku kiedy występuje więcej niż jeden  autor (autorstwo zbioro

we), Finkel podaje (w^łuszczając) ich wszystkich: Kozłowskij K. E . i Doń-

’ w  przypadku nauki historii n iezręczne je s t stosowanie term inu  „dokum ent” w zrozum ieniu  
informatycznym, bo dla historii te rm in  ten  jest zarezerwowany dla ściśle określonego zjawiska 
rzeczywistego, związanego z recepcją procedur dyplomatycznych sięgających tradycji prawa rzym
skiego. Ogólny zarys problem atyki por. J. Szymański: N a u k i pom ocnicze historii. W arszawa 2005, 
s. 440-503. W Bibliografii.. .Finkla dział Źródła  podzielony jest na: D okum enty  (s. 31 -345) i K roniki 
(s. 347-527).

** O tej wymuszonej na F inklu swoistej „kom presji” zapisów kilkakrotnie w spom inaliśm y.
‘’Wszystkie prezentow ane przykłady są cytowane dokładnie za typografią Finkla, nawet jeżeli 

zawierają błędy.



ców G . W . (poz. 41); B a n d k ie , S tęży ń sk i K . W ł. (poz. 449); G rab o w 
ski М ., P rzeźd z ieck i A ., M alinow sk i (poz. 1362); Sosnow ski e t  K u rt-  
zm ann  (poz. 86). W ybiegając już w przyszłość, porównując nazw y z In d e k 
sem  a u to ró w X IX  w., znajdujem y każdego wymienionego autora z osobna 
z odsyłaczem  num erow ym  pozycji, a au to r często w ystępuje  w pełnym  
brzm ieniu, np. K u rtz m a n n  z pozycji (poz. 86), w indeksie występuje jako 
K u rtz m a n n  L udw ik  (s. 2085). F inkel często p o s łu ^ je  się skrótem  tenże 
w tedy, kiedy m am y do czynienie z powtarzającym  się tym  sam ym  liasłem 
autorskim . W  pozycji n r 8 mamy: B entkow ski F., a w pozycji 9: tenże. Spis 
ak t daw nych ... Znam ienny jest zapis w pozycji num er 7232, gdzie hasłem  
Równym jest: S tan d ar (1501-1574), M odrevius N arratio ..., a za nim nastę
puje wykaz dziewięciu dzieł Standara, ale pod skrótowym wskazaniem tenże. 
W ydawać by się m o^o , iż taka  zasada skracania hasła autorskiego i m aksy
malnej skomasowania dzieł tego samego autora jest podyktowana oszczędno
ścią miejsca, gdyby nie fakt, że w pracy Finkla znajdujemy też całkiem inne 
rozwiązania. W  dziale C. K rytyka  dokum entów , będący poddziałem 2. D y
p lo m a ty k a , spo tykam y nazwisko W ojc iecha  K ę trzy ń sk ieg o  aż siedem  
razy -num ery : 187; 190; 192; 197; 201; 202; 214. Nie zastosowano tu  skrótu 
tenże. Bardzo często nie jest stosowana żadna zasada szeregowania danych 
w obrębie podziału ostatecznego. Zmuszeni jesteśm y do przeglądania wszyst
kich pozycji po kolei i jeszcze dodatkowo weryfikow ania nazw osobowych 
o dane z indeksu. W  przypadku wyjątkowo „płodnych pisarzy” weryfikacja 
wszystkich odsyłaczy indeksowych z opisami zasadniczymi zajmuje dużo cza
su. Jednocześnie takie grupowanie bibliografii osobowych w  obrębie bibliogra
fii retrospektyw nej daje nam  bezcenne informacje kontekstow e na tem at 
aktywności i pól badawczych poszczególnych historyków^®. Finkel nie rozwią
zuje z reguły inicjałów, lecz podaje je  takie, jak  w ystępują w oryginale: SB 
(poz. 10); B. N. (poz. 12 448); S. Fr. (poz. 66); K. P. (poz. 17 151); S. F. M. 
(poz. 103). Czasami jednak w nawiasie możemy spotkać rozwiązanie skrótu, 
np. R. (H ube) poz. 195, a w indeksie znajdujemy rozszerzenie danych osobo
wych: H ube  Rom uald. System  ścisłej korelacji danych w zrębie Równym 
dzieła i indeksach  je s t  podstaw ow ą zasad ą  efektyw nego korzystania 
z B ibliografii...

A d.b. N astępnym  ważnym elem entem  ident3̂ ikującym hasło podstawo
we jest t5rtul. T en  właśnie elem ent metodyczny opisu zyskał szczególne zna
czenie w części Bibliografii. .. poświęconej źródłom historycznym. Specj^ika 
formalnego opisu źródła historycznego wymagała od bibliografującego opra
cowania (nieistniejących wówczas) konwencjonalnych reguł zapisu pojedyn
czego dokum entu, jak  i większych zbiorów i kolekcji, które z kolei musiały być 
rozpisywane na części składowe, oddzielne zespoły, reedycje itd. Szczególnie 
istotne stało się to zagadnienie w przypadku prezentowania zespołów mniej 
znanych. Finkel radził sobie w tym  w ypadku w różny sposób; albo stosował 
kalki zapisów z innych informatorów i bibliografii, albo wdrażał pewne zasady 
obowiązujące w p rak tyce archiwalnej, lub starał się je  opisywać w sposób 
swoisty, opierając się na znajomości zagadnienia, swoim doświadczeniu i roz
mowach z przyjaciółmi historykami.

Przy opisie dokum entu spacjowany bj^ pierwszy wyraz t3rtułu: Inventa- 
rium  om nium  privilegiorum in archive Regni... confectum 1682. Par. 1862

In teresu jący  ten  problem  omówiony zostanie w dalszej części m onografii, zwłaszcza przy 
okazji analizy indeksów.



(poz. 4); K a ta lo g sistematiczeskij russkaw ootdiełanija... (poz. 106); E st.-  
und L ivlandische b rieflage ... (poz. 712). W  przypadku opisu tej samej for
m y dokum entu pierwszeństwo daje Finkel nazwie osoby opracowującej za
sób. P rzykładem  są  num ery  sąsiadujące ze sobą: (poz. 878) i (poz. 879); 
w pierwszym wytłuszczono -  Rudolff, Cod. Dipl. H istoriae M egalopolita- 
n ae ..., w drugim -  C odex dipl. M isnensis... (podobnie jak  w num erach: 679, 
684 ,811 ,815  itd.) Hasło Rudolff nie istnieje w żadnym z zamieszczonycli in
deksów.

Niektóre wielkie m onum entalne zbiory dokum entów są rozpisjw ane na 
części składowe, np. M on u m en ta  H ungaria  H isto ria  Ed. A cadem iae, B u
dapeszt 1857-1888 (poz. 893): A. I. D iplom ataria; II. Scriptores; III. Acta 
Comitiorum; IV. Acta Extera; В. I-VI poddziałów, a w ich obrębie następują 
podziały ^ębsze. Pod num erem  940 znajdujemy: S born ik  russkaw o istor. 
Im perator. Obszczestwa, Ptrsb. 1867-891-LIV rozpisany na cztery główne 
działy: I-IV a w ich obrębie szereg podziałów dalszych, zajmujących prawie 
szpaltę strony 42 'wBibliografii... Bardzo podobnie, ale nie identycznie, sytu
acja przedstawia się w przypadku innych zbiorów dokumentów: (poz. 5866) 
Scriptores rerum  P r u s s i c a r u m . . .  rozpisana na części I-VI, (poz. 5987) 
T urow ski K. J ., B iblioteka polska... rozpisana na  części I-V, (poz. 5983) 
W ójcicki [niewytłuszczony!] K. W ., b iblioteka starożytnych p isarzy pol
skich. .. rozpisana na części I-VI, (poz. 5822) M onum en ta  Poloniae Histori- 
ca (dwa pierw sze człony w ytłuszczone!)... rozp isana na części I-V P ^  
(poz. 6021) Pam iętniki w zbiorach Collection... Fiiicel wykazuje pod jednym  
tylko num erem  na dwóch pełnych szpaltach 130 autorów pamiętników.

Pomijając pewne niedoskonałości i niekonsekwencje typograficzne (po
równaj num ery 5822 versus 893), spotkać można w Bibliograńi. .. dość pro
blem atyczne rozw iązania m etodyczne. W ym ow nym  tego przykładem  są  
słynne M o n u m en ta  G erm an iae  H istoria (poz. 5 8 9 1 ) ^ 2  T o już w tedy kla
syczne wydawnictwo źródłowe powinno znaleźć swoje miejsce w pełnej rozpi
sanej formie w Bibliograńi... zwłaszcza że pew ne jego części związane było 
z polską historią. W ydaje się, że pewnym uzasadnieniem  odmiennego podej
ścia Finkla był jego pragm atyzm , stale przez niego podkreślany. Kom pletne 
rozpisanie М ол и т е л  te było dostępne w każdej większej ówczesnej bibliogra
fii historycznej -  łącznie z bibliografią Dahlmanna-Waitza^^. Powtórzenie tego 
•w Bibliograńi. .. uznał Finkel za niepotrzebne dublowanie informacji i zajmo
wanie cennego miejsca.

Na m arginesie zagadnienia opisu formalnego pojawia się kwestia, która 
zostanie omówiona obszerniej w dalszych rozdziałach -  zapisów i stosowania 
hasła przedmiotowego w БУЫ/о^гай/.. . ,  które z racji swojej pojemności stały 
się u Finkla jakby  zalążkam i odrębnych bibliografii tem atycznych. W ielu 
historyków fakt istnienia takich rozbudowanych bloków tematycznych uważa 
za jej największą zaletę. Oprócz faktu, że zestawione w ten  sposób całości te 
matyczne są  przydatnym  zaczątkiem  nowej bibliografii, to stanow ią swego 
rodzaju zapis stanu  b adań  na określony tem a t i u łatw iają  w stęp n ą  w nim  
orientację. U  Finkla możemy spotkać różne odmiany takich haseł, budowane 
bądź to na zasadzie cech form alno-edytorskich publikacji, np. P rzy c zy n k i

" Finkel zam ieścił aż 16 recenzji dotyczących tego zbioru kronik średniow iecznych.
Na M onum enta  obszerniej pisano w rozdziale wcześniejszym.
Pod num erem  5824 także występuje wzm ianka o M GH, ale to przy okazji uw zględnienia 

nazwiska Pertz G. H.



ważniejsze-, D o k u m e n ty  w  dodatkach  d o ... .  Uwagi, bądź wedtug treści. 
T ych ostatn ich  było oczywiście najwięcej, a F inkel dysponujący rozległą 
w iedzą m erytoryczną i św ietnym  wyczuciem bibliograficznym stosował je 
um iejętnie i twórczo. W ym ienić m ożem y przykładowo: Wojna Północna, 
Ś w ią tyn ie  i bó stw a , F in is Poloniae, D o k u m e n ty  cesarzy , D o k u m e n ty  
papieży. Cło pruskie. Biała Góra itd. Obszerniej to ważne zagadnienie omó
wimy w rozdziale dotyczącym haseł przedmiotowych.

Ja k  już n iejednokrotnie nadm ienialiśm y, F inkel był obligowany do jak  
najdalej idącej oszczędności m iejsca i drastycznego ograniczania objętości 
dzieła. Aby zamieścić jak  najwięcej haseł, uwzględniał tylko te  elem enty opi
su formalnego, które stanowiły niezbędne m inimum umożliwiające identyfi
kację źródła. W szystkie inne, albo znaczną ich liczbę pomijał:podtytuł, tytu ł 
równoległy, drukarz, nakładca, form at, w yposażen ie  typograficzne, ilu
stracje, liczba stron  nie są w zasadzie rejestrowane. W  przypadku kiedy Fin
kel podaje inną  niż pierwsza edycję dzieła, to ona stanowi podstawę opisu. 
Odbiło się to widocznie na kom pletności zapisu podstawowego i na pewno 
utrudniło identyfikację dzieła i wydłużyło w niejednym przypadku drogę do
tarcia do publikacji. B ruckner mówi wprost o tym, że jest to raczej konspekt 
do bibliografii niż samo dzieło bibliograficzne, a Hruszewski krytykuje biblio
graficzne łam i^ów ki i szarady, z którymi nawet on, specjalista od piśmiennic
tw a dotyczącego U krainy, miał ogromne problem y identyfikacyjne''^. N ie
wątpliwie zarzuty te  naw et z formalnego punktu widzenia są jak  najbardziej 
słuszne i w poszczególnych wypadkach obniżają skalę efektywnego dostępu do 
źródła, irytują i u trudniają znajdowanie danych. Ale pam iętać należy o pew
nej zasadzie, która w dziele Finkla zawsze będzie obowiązywać -  suma ele
m entów  składowych, naw et tych o pozornie obniżonej wartości cząstkowej, 
z perspektywy całego, ukończonego dzieła, będzie podstawą do 2oipełnie innej 
oceny i wartościowania dzieła.

Ludwik Finkel zdawał sobie sprawę z wad swego dzieła -  zwykle na kry
tykę reagował em ocjonalnie, ale w dostępnych ram ach starał się na różne 
sposoby zwiększyć identyfikacyjność zapisu. Idąc niewątpliwie śladami E s
treichera, zaopatrzył poszczególne zapisy w informacje dodatkowe. T e zaś, 
wobec ascezy zapisu formalnego, są  doskonałym  rozwiązaniem  m etodycz
nym  i praktycznym , w wielu przypadkach ułatwiającym popraw ną identj^i- 
kację opisu. Informacje dodatkowe, masowo występujące w Sib/iogra/żi..., 
mogą przybierać przeróżną postać i dotyczyć różnych aspektów formalnych 
bądź rzeczowych dokum entu.

Finkel w swojej bibliografii precyzuje i uzupełnia zbyt lakoniczne (mało 
c i e l n e )  dane osobowe nazwiska: (poz. 7344) Krakowczyk B ernat-uśc is/e- 
nie: (B ernat z Krakowa), (poz. 7357) Pybrac d ’Kspeisses -  uściślenie: (Hen
ri de Valais), (poz. 7439) B ru tto  J . fA .—uściślenie: (pseud. Flaminius nob.), 
(poz. 31 060) G rondski Sam uel -  uścis/e^ie.- (Grendzey, de Grondi, Gren- 
dy), (poz. 7564) F ra n cu s  Jacob  —и5с/5/ел/е.‘ (M em m ius Conr.), czy hasło 
7668 Pecalides Sim. -  uściślenie: Pękalski i (poz. 8226) -  chodzi o N eta N a
tan. Niekiedy jest to rozwiązanie anonimu np.: (poz. 7802) M . Due. Lithuanie 
descriptio... chodziło o Janssona W . c z y  (9943) K am erton  (Potocki Leon, 
t  1863) albo (poz. 13 585) X . S. Z (alęcki).

A. B ruckner; [O bibliografii Z ibrta Ceneka], „Kwartalnik H istoryczny”. 1901. R. 15, 
s. 57-58; riposta F inkla w tymże samym tom ie na stronach 315-316. Rec. M. H ruszewski: „Zapisky 
Naukovogo Tovaristva im eni Sevcenka”. 1903. R. 65, s. 36.

W indeksie znajdujem y nawet więcej informacji: Jansson W ilhelm, jak i oddzielnie (omyłko
wo) tę sam ą postać: Jansson Jan W ilhelm.



Innego rodzaju są  dopowiedzenia i dopełnienia dotyczące uściślenia iden
tyfikacji samej postaci poprzez dodanie do nazwiska: tytułu, profesji, funkcji. 
I tak  możemy spotkać: (poz. 7352) N evers (Due de), (poz. 7787) Pożarskij 
(kniaź), (poz. 9344) JakoD III (ang. król, 1 1766), (poz. 9365) M arek  (karm e
lita), P. M . (general), (poz. 9827) Chrzanow ski W oje. (generał *1788, f  
1861)'^, (poz. 4153) Z ierow ski (rezydent cesarza), (poz. 14 764) Angelło- 
wicz A. (bisk. Przem yski), (poz. 21 235) C zarto ryska  Izabella  F . księżna 
(z Flemingów). Inna grupa uściśleń precyzowała i uzupełniała dane formalne 
opisu i przyjmowała różny charakter formalno-wydawniczy: (poz. 7277) Po- 
nętkow ski J. K rótki rzeczy sejmu kom en. Sejm walny lubelski (wierszem) 
Kraków 1569, 1589, (poz. 7325); Fam aposthum a Sig. Regis ite rum recusa 
(Orat St. Karnkowski, F r. Krasiński), b.w .m . i r. (G edan.), (poz. 18 439); 
Tomkowicz St. Z w ieku Stan. A ugusta (O dbitka z Czasu), (poz. 21 607); 
W o h rm an n  K. G esch. D. K unst aller Zeiten, Leipzig 1900 (wychodzi), 
(poz. 21 279); P y p in  A. N. Ohlad istorii ruskoj lite ra tu ry  (z dzieła: Obzor 
istor. Sław. L iteratur). Kontynuując: (poz. 7439) 2.ed. B rutus J.M . M agyar 
historiaja 1490-1552 (z oryginału znajd, sięw bibl. Uniw. Peszt. Z życiorysem 
autora wyd. Franc. Toldy); (poz. 8078) Krzysztof Arciszewski, Jona of Dyclap 
(powieść?), czy wreszcie: (poz. 19121) Kozicki S. D. ks., Gym nasium  Tam o- 
viense... (Odb. Z Notificationes e curia principia episcopi Crac.).

W ykorzystując wyjątkowe znawstwo piśmiennictwa historycznego, Fin- 
kel podaje, kiedy to tylko możliwe, wiadomości dodatkowe dotyczące tem atu, 
precyzuje i rozwija je. Je s t m istrzem  lapidarności, ale często jed en  naw et 
wtręt informacyjny może okazać się bezcenną informacją dla historyka. Przy
toczym y tu ta j k ilka znam iennych  przykładów : (poz. 7364) G iustin ian i 
P. Della storia Viniziana di G iustiniani libro X V II... (H enryka  W alezego 
przybycie do Polski i powrót), (poz. 8075) Spontoni Ciro, Historia della T ran 
sylvania (T a rta r . Pol. M osc.), V enetia  1638 (D S.). W  tym  p rzypadku  -  
(poz. 8885) wyjątkowo objaśnienie, zajmuje więcej miejsca niż opis zasadni
czy: M a n d e ly k sc h e  B erich ten  uit (m it?) de an d ere  W aere ld  (czasop is  
ze szy to w y  od  1711, m ieśc i ro zm o w y  P o lski do tyczące, o d  1 7 5 7  M a ry  a 
Józefa, Wład. IV kró l, m ałg. Z. Zębocina, W iązow aty, St. L e szc zy ń sk i) . 
Równie dokładny: Oblężenie i obrona Saragossy w 1808 i 1809 r. {szczegól
nie czynności korpusu polskiego), (poz. 19 116) Assertiones ex univ. Phil, in 
Coll. Posn. 1591 (czyn ie  jezuickie?). T rudny do zidentj^ikowania zapis: Ver 
Lukiscanum  (Vlad.IV et Ludov. M ariae) (w 18 językach), W ilno 1648 (?) 
i dość odosobniony typograficznie i treściowo zapis (poz. 7395) Farensbach 
Georg. Mik. In Ungaren, Historia der polnischen Belag von Danzing, b. w. r. 
(około 1577) [Na to odpis Bielskiego J. 1597 (?)]'^

Ostatnia jest grupa zapisów, które tworzą jakby wewnętrzne bloki proble
mowe, a ich spójność nie jest zaznaczona w sposób formalny lub typograficz
ny. Pewna herm etyczność B ibliop-ańi... polega też na tym , że trzeba znać 
w stopniu wystarczającym  historię, by móc skorzystać z w ew nętrznych od
niesień do zagadnienia zasy^alizow anych w różny sposób przez FinÓ a. Do
piero specjalista jest w stanie ocenić, jakiego znawstwa m aterii historycznej 
było trzeba, aby skonstruować takie bloki tem atyczne, jak  intuicyjne, a zara
zem fachowe było grupowanie polem ik o osobie czy fakcie, prezentow anie 
opinii stron i prostowanie błędów i przeoczeń. Zaprezentujm y przykładowo 
zapisy od num eru 6728 aż do 6781, gdzie zebrane zostały m ateriały dotyczą-

Finkel n iezm iernie rzadko korzysta ze znaku gwiazdka * na zaznaczenie roku urodzenia, 
natom iast bardzo często używa krzyżyka f  dla oznaczenia daty śm ierci). Patrz także num er (9812). 

Niezwykle rzadko, stosuje Finkel nawias kwadratowy.



се Długosza. Dokładne przeanalizowanie tych danych daje nam  przegląd sta
nu badań nad Długoszem, łącznie z polemikami i opiniami dotyczącjnni drob
niejszych aspektów zagadnienia. Niezwykle cenne jest prezentowanie nawet 
przyczynków i przyczynkami z prowincjonalnych dzienników i czasopism, do 
których dotarcie współcześnie byłoby niezwykle utrudnione, a może nawet 
niemożliwe. N um ery 6760,6761 zamieszczajądyskusje dotyczące autografu 
Długosza i zachowanych jego wizerunków. Takich bloków problemowych, 
dyskusji i polemik wiele można spotkać w tekście Bibliografii...^^.

Podsumowując omówienie zagadnienia zastosowanej przez Finkla techni
ki opisu bibliograficznego, podkreślić należy daleko posuniętą oszczędność, 
prawie ascetyzm, zapisu podstawowego. W  czasie, w którym  tworzył on B i
bliografię H istorii Polskiej, istniały już propozycje i przykłady znormalizo
wania czynności bibliograficznych. Dowodnie o tym  pisze K. E s tre ic h e rw e  
wstępie do swojej Bibliografii X I X  w. Pomimo wymuszonej na Finklu przez 
wydawcę decyzji o drastycznym  ograniczeniu arkuszy wydawniczych dzieła, 
poszczególne opisy są  możliwe do zidentj^ikowania. Autor zachowuje też po
rządek w cytowaniu danych formalnych i pomimo ogromnej ilości zaprezen
towanego m ateriału  sprawność informacyjna Bibliografii..., rozpatrywana 
naw et na poziomie zapisu podstawowego, jest daleko bardziej niż zadawala
jąca. Często stosowanym zabiegiem przez autora Bibliografii było stosowanie 
zapisów  w ielokrotnych , którym  to Finkel poświęcił sporo uwagi. Aby jak  się 
wyraził nic nie uszło uwadze użytkownika decydował się na częstsze niż nale
żałoby powtarzanie zapisu w dwóch, a naw et trzech innych miejscach. W  in
nym  przypadku stosowane były odsyłacze. Finkel zdawał sobie doskonale 
sprawę, że jego zapisy w Bibliografii dalekie są od doskonałości i jego dzieło 
nie jest bibliografią w ścisłym tego słowa znaczeniu, a „realnie ułożonym ka
talogiem ” . Zdawał sobie spraw ę z niedoskonałości m etodycznej dzieła, co 
w dużej mierze było wjmikiem wymuszonego kompromisu między finansową 
podstaw ą Б/Ы ю §тай/ a tym , co chciał realnie zaprezentow ać. Ale zgodnie 
ze starą  łacińską maksymą: video meliora proboque, deteńora sequor, zde
cydował się na kom promis i wykonał powierzone m u zadanie.

Patrz num er 242, gdzie prezentow ana jest dyskusja między Bobrzyńskim, L iskem  a Moraw
skim w sprawie wydawnictw kodeksów dyplomatycznych.

K. E streicher: Bibliografia Polska X IX stu lec ia , zeszyt dodatkowy, 3000 druków od 1871 r. 
Kraków 1873, s. III-VII.



2.2.4. System odsyłaczy jako siatka połączeń
warunkujący cli spójność B ibliografii H istorii 
P olsk ie j

Bibliografia... Ludwika Finkla, biorąc za punkt odniesienia ogólnie przy
ję tą  definicję i przedmiot biblio^afii^, z racji jej specyfiki, objętości i przyjętego 
układu, nie jest prostą sum ą pojedynczych zapisów, mechanicznie uporzą^dko- 
wanych według ustalonego schem atu. Podobnie jak  bibliografia Estreiche- 
rów2, ze względu na niesłychanie rozbudow aną struk tu rę  w ew nętrzną, jest 
gęstą siecią, formalnie i rzeczowo, ściśle z sobą powiązanych danych, wpl3̂ va- 
jących i wypływających z siebie nawzajem, uzupełniających się, tworzących 
system pełny i kom plem entarny. W  wielu przypadkach układ ten  przypomi
na strukturą  i relacjami system  internetowych hiperłączy. Przy dokładniej
szej analizie poszczególnych działów, rozdziałów, a naw et „pojedynczego” 
zapisu okazuje się jak  bardzo złożona jest struktura „pozioma” wzajemnych 
powiązań poszczególnych danych. Tyrn bardziej złożona i skomplikowana, im 
rozleglejszy zakresowo jest dany zapis i to zarówno pod względem formalnym 
(annales, chroniques, m em oires), jak  i m erytorycznym , np. M o n u m en ta  
Poloniae H istońca . U stalenie wzajem nych logicznych relacji, obszernych 
pod względem formy i treści zapisów z ich częściami funkcjonującymi w in
nych miejscach bibliografii, wymagało zastosowania całego arsenału przypi
sów, odsyłaczy, relacji nie zawsze zresztą poprawnie przez Finkla ustalonych. 
Skalę trudności zdecydowanie utrudniał fakt, że au tor m usiał zaplanować 
wszystkie wewnętrzne relacje zapisów a priori, nie będąc w stanie zweryfiko
wać swych błędów już po ukazaniu się bibliografii drukiem . Logicznie plano
wana przez niego taka  weryfikacja przy okazji następnego w ydania dzieła 
nigdy nie n a s t^ iła , bo dzieło w postaci zmienionej i uzupełnionej nigdy się nie 
ukazało. Analizując zagadnienie odsyłaczy już na podstawie produktu finalne
go, musimy mieć na względzie, że owo a priori intuicyjnie przez Finkla reali
zowane zamieszczenie nie polegało tylko na metodycznym wyobrażeniu pro
duktu  finalnego. P ro d u k t finalny był w ynikiem  w ieloletnich, żm udnych 
zabiegów przygotowawczych, zaplanow anych z zadziw iającą precyzją na 
wiele lat w przód i konsekwentnie wykonywanych.

Efektywność tych zabiegów była w równej wierze w arunkow ana pom y
słowością i spraw nością m etodyczną jak  i w szechstronną erudycją  histo
ryczną autora. Skalę trudności problemu potęgowała ogromna liczba danych 
podstawowych i rozcią^ość czasowa przedsięwzięcia. Pomysłowość m eto
dyczną i zasób wiedzy Finkla przy w ykorzystaniu siatki odsyłaczy w całej 
mierze jes t w stanie prawidłowo ocenić jedynie profesjonalny historyk, bo 
zagadnienie to jest wyjątkowo herm etyczne i wymagające znawstwa w ie d ^  
historycznej. Najefektywniej zilustrować można ten  problem  na podstawie 
kilku reprezentatywnych przykładów zaczerpniętych z Bibliografii...

Pod num erem  5822 znajdujemy słynne wydawnictwo M onum enta  Polo
niae H istorica  po redakcją A. Bielowskiego, z podstawowym  w ykazem  za-

' Polska N orm a PN-89/N-01225. Rodzaje i części składowe bibliografii. B ibliotekarstw o i b i
bliografia. Term inologia. Warszawa 1989. O bszernie i problemowo o pojęciu bibliografia w aspek
cie historycznym patrz K. R. Simon: Bibliographische Gfundbei^ńffe undF ach tenn in i. Leipzig 1972, 
s. 20-28.

 ̂M. Dembowska: Me/o(/a Bibliografii Polskiej Karola Estreichera. Wyd. 3. W arszawa 2001.
 ̂Przy wszystkich cytowanych pozycjach stosować będziemy oryginalną typografię zastosowaną 

'^Bibliografii.



wartości każdej części, podaniem aktualnego piśmiennictwa przedmiotowego
0 niej, jak  i pokaźną liczbą zebranych recenzji dotyczących tego wydawnic
twa'^. Dla części I i II funkcjonuje odsyłacz: zob. D o ku m en ty  p o d  odp. la ta
mi. To lapidarne sformułowanie kryje za sobą dużą liczbę odsyłaczy systema
tyzujących kolejne dokumenty, pomieszczone pod poszczególnjmii okresami,
1 funkcjonujące z odsyłaczam i odw rotnym i do M o n u m e n ta . D la wieków 
X -X II znajdujem y je  pod num eram i: 1661, 1663, 1664, 1665, 1667,1669, 
1670 ,1671 ,1676 ,1678 ,1680 ,1682 ,1685^, 1688^, 1695. Odsyłacze dotyczą 
jednej tylko części M onum en ta .

Problem komplikuje się w przypadku opisu zamieszczonego pod numerem 
6220 Roczniki (Annales), odnoszących się do X II w .’. S truktura odsyłaczy 
jest skomplikowana i wymaga dużego znawstwa merytorycznego, aby m o^a 
być w ykorzystana wyczerpująco. N um er 6220 posłuży nam  do krytycznej 
analizy trudnego zagadnienia funkcjonowania odsyłaczy w obrębie wydaw
nictw  źródłowych, k tóre sam e w sobie, przez m ało wyrobionego historyka 
m ogą być odczy tane, jako  lab iryn t różnojęzycznych nazw  i trudnych  do 
uchwycenia związków merytorycznych. Szczegółowa analiza przedstawiona 
poniżej posłuży jako  egzem plifikacja sposobu funkcjonow ania odsyłaczy 
w B ib liograń i...

Pozycja 6220 Roczniki (A nna les)  rozpisana jest na 34 roczniki.
W  pozycji num er 6220 m am y więc następujące rodzaje odsyłaczy:
1. Odsyłacze uzupełniające do innych obszernych kompleksów źródeł nar

racyjnych: M M . G erm . X IX .; M M . Pol. II. - V . :  SS. rr. S ilesiacarum ; 
SS. rr. Prussicarum .

2. Je d e n  odsyłacz num eryczny: zob. n r 5860, pod k tórym  znajdujem y 
SS. rr. Sil. z rozpisaniem na 16 (prawdopodobnie pomyłka Finkla -  powinno 
być 11) tomów®.

3. Odsyłacz dopełniający ogólny: R oczniki ruskie, zob. Połnoje sobranije 
p o d  n r  5843.

4. Obszerny odsyłacz systematyzujący: zob. p o d  końcow ym i latam i k a ż 
dego  R oczn ika .

W ykorzystanie tak  ogólnie zredagowanego odsyłacza w ym aga dużego 
znawstwa rodzajów źródeł do tego okresu i nie jest funkcjonalne dla korzysta
jącego.

Niestety, jesteśm y zmuszeni do wyszukania w dalszym tekście Bibliogra
fii. .. (na kilkudziesięciu stronach tekstu) aż 34 wykazanych pod num erem  
6220Annales, których identyfikacja jest utrudniona z powodu niekonsekwen
cji stosowanego nazewnictwa każdego z nich. Jedne Roczniki występują pod 
nazwam i w języku łacińskim, inne pod nazwami polskimi, jeszcze inne pod 
umownymi nazwami funkcjonującymi w ówczesnej praktyce historycznej. Aż 
w 17 przypadkach m am y tutaj rozbieżności w zaprezentowanej nom enklatu
rze naukowej^. Przykładowo: pod num erem  3 m am y (poz. 6220), Annales S.

 ̂Dla historyka, w przypadku tak istotnego, ale i specyficznego zapisu, jak wydawnictwo źródło
we, każde omówienie, każda recenzja staje się jakby im m anentną jego częścią, uściślając i korygu
jąc jego m erytoryczną zawartość. Samych recenzji pod num erem  5822, zam ieścił Finkel aż 16!

* Od tego je s t dodatkowe odesłanie do E streichera: (Por. E. IX. Dod. 1601 C anisius).
Pod tym num erem  figuruje odsyłacz: rok 1143 do num eru  1680.

 ̂W  B ibliografii... Finkla zamieszczony na stronach 373-374, pod nagłówkiem rzeczowym Kro
niki, Pam iętniki, wiek XII.

** Finklowi chodzi prawdopodobnie tylko o A nnales Glogowienses 1467-1493 z dodatkami.
’ Częściowym w ytłum aczeniem  je s t ówcześnie stosowana praktyka naukowa i powstająca do

piero precyzyjna term inologiczna w ówczesnym środowisku naukowym.



Crucis vetusti 948-1136 a pod num erem  6236: Rocznik Świętokrzyski daw
ny 948-11361°.

Pod num erem  6508 znajdujemy: (A n n a les)  Rocznik Sędziwoja 965 do 
1360, a w wykazie głównym -  6220 (num er 23) A nna les Sendivogii; pod 
num erem  6513 m am y nazwę Rocznik mazowiecki, ale występuje też A nna 
les Masoviae^^) pod num erem  6571 Rocznik Cystersów heniykowskich ver
sus Алл a/es Cisterciensium  in Hainrichów. Podobne niekonsekwencje no
tu jem y w w ypadku: A n n a le s  M inoris P oloniae  a (A n n a le s )  Rocznik 
małopolski poz. 6579'^. Równole^e stosowanie różnych form językowych dla 
tych samych Roczników przenosi ciężar efektywnych wyszukiwań na korzy
stającego i wymaga od niego zaawansowanej wiedzy kontekstowej.

B rak  wzajemnych odsyłaczy skutkuje tym, iż m erytoryczne połączenia 
między poszczególnymi Rocznikami powtarzają się, a jednocześnie b rak  jest 
logicznych powiązań pomiędzy blokami tematycznymi, których osiąjest dany 
Rocznik. Jeżeli weźmiemy pod uwagę num ery: 6220; 6226; 6404; 6221, to 
m am y do czynienia z tym  sam ym  A n n a les , ale w innym  historycznym kon
tekście. N um er 2 (Annales C racovienses b reves)  z pozycji bazowej 6220 
rozwinięty jest w opisie 6226 (Annales Crac. Brev. występuje zarówno w  M o- 
n u m e n ta  G erm an iae  H istoria , ]ak. i M o n u m e n ta  Poloniae H isto ria ) -  
a omówiony został krytycznie w pozycjach: 5825 (E . A rndt e t R. Roepell) 
i 6621 (St. Smolka, H. Zeissberg, W. W attenbach, T. Wojciechowski).

Pozycja 6404 wnosi do całości informację o trzecim  w ydaniu  А лл a /es 
Crac. Brev. przez Bielowskiego i uwzględnieniu jej przez F. W. Sommersber- 
ga w analogicznych M onum entach  niem ieckich. Najlogiczniejszym  i naj
wygodniejszym dla korzystającego zabiegiem byłoby zaopatrzenie poz. 6220 
w system odsyłaczy wzajemnych, które stworzyłyby łatw ą do rozszyfrowania 
siatkę relacji i powiązań. Znakomicie ilustrują to nam  odsyłacze pom iędzy 
poz. 5824 i poz. 5891, dotyczące części niemieckich Monumentów. A przecież 
dotychczasowe przykłady nie wyczerpują problem u wzajem nych połączeń 
w оЪгф\е B ibliograńi..., egzemplifikowanego na podstawie zbioru >iллa/es 
z numeru 6220. Znajdujemy pozycje związane z tym  num erem  od X III w. (po
zycja 6264), poprzez: XIV  w. (6437), dalej XV w. (6564) i w końcu XVI w. 
(pozycja 6871). Na szczęście od tych pozycji funkcjonująods37łacze numerycz
ne do pozycji m acierzystej, tzn. 6220 i kolejnych num erów  w stępujących 
według wieków. S3rtuację dodatkowo kom plikuje pojaw ienie się w 1914 r. 
Dodatku I do Bibliograńi.. ., ułożonego przez Finkla wspólnie z M odelskim. 
Istnieje w tym  przypadku m etodyczno-m erytoryczne połączenie danych 
z dodatku z trzonem Równym Bibliografii... Ze względów czasowych istnieją
ce w nim odsj^acze są skierowane tylko w jedną stronę (trzonu głównego dzie
ła, powstałego wcześniej niż dodatek).

Na zakończenie prześledźmy jeszcze raz relacje odsyłaczowe А лла/es po
zycji 6220 Bibliograńi..., ale z punktu odniesienia D odatku I. P unk t wyjścia 
z pozycji 6220 to num er: 1 A nnales Cracovienses ve tu sti  948-1122, 1136. 
Pełniejsze dane o tym  Roczniku znajdujem y pod num erem  6225: A nna les  
cra co v ien ses ... ed. R oepell R. e t A rnd t W.^^, M M . G erm . X IX ., Odb.

'“ T a  pozycja jest odesłana do num eru  6221, gdzie figurują następne odsyłacze do pozycji: 
5838; 5839; 5896; 5841, i gdzie znajdujem y pozycje docelowe z licznymi recenzjam i.

' ‘ Z innymi latami (mte quem  -1 3 0 0  i 1330.
Rocznik ten jest zanalizowany przez W. Kętrzyńskiego -  poz. 6463.
Edytorów; Roepell et Arndt bez inicjałów imion, spotykamy w pozycji num er 5825, ale w indek

sie Spisów autorów XIX w. podani są oni w rozwiniętej formie: Roepell Ryszard i A rndt Ern. M aur.



(in usum  scholarum ). Od tej pozycji m am y odsyłacz do num eru 5 8 2 4 '“’, ale 
zaszła tu  prawdopodobnie pomyłka i cłiodziło Finklowi o pozycję 5825, gdzie 
figuruje zapis: A rndt e t Roepell, A nnales Poloniae in usum  scholarum  ex  
M M . G erm aniae , Scriptores  rr. germ., H annoverae  1866. W  D odatku I 
pod num erem  30 409 znajdujem y zapis: A n n a /es  Cracovienses. zob. Nr. 
6225; nowe wydanie: Bruclinalski W ., Calendarii Cracoviensis notae histo- 
ńcae  a d  annorum  d ierum que ordinem  redactae, M M . Pol. VI'®.

Podobne relacje odsyłaczowe możemy zaobserwować w przypadku: (poz. 
6220): A nna les K o m en ecen ses  odsyłacz do 6248 (nazwa Rocznik kam ie
niecki) odsyłacz do 30 406 odsyłacz do 30 417 (inna nazwa: Kamenzenses!), 
(poz. 6220): A n n a les  L u b in en ses -  poz. 6389 -  poz. 30 478, (poz. 6220): 
A nna les Polonorum  (I; II; III; IV) -  poz. 6462 -  pozycje: 30 229 i 30 501, 
(poz. 6220): A nnales S e n d iv o g ii-poz. 6508 (tu już jest nazwa Sędziwoja)-  
poz. 30 520.

Zakończymy rozważania na przykładzie komplikacji, jakie rodzą się przy 
okazji analizy odsyłaczy: 2 pozycji 6220 numerów: 1, 2 i \0  A nnales Craco
vienses vetusti, breves i compilati. Problem tego Rocznika jest przedstawio
ny w wielokącie wielu odsyłaczy, przy czym nie zawsze wiadomo, o którym 
z Апла/es jest mowa. Nie wdając się w źródłoznawcze rozważania, przedsta
wię num eiy, pod którymi możemy znaleźć częściową odpowiedź: 6220; 6226; 
6225; 5825; 6475; 6418; 6404; 30 409; 30 229; 30 506. Jednak brak precy
zyjnych odwrotnych odsyłaczy niezmiernie utrudnia m erytoryczne połącze
nia pomiędzy poszczególnymi częściami A nnales.

Prob lem  odsyłaczy, przedstaw iony m odelowo na  podstaw ie A nnales  
w pozycji 6220, dla wydawnictwa źródłowego, rozbudowanego i trudnego do 
ogarnięcia formalnego, jak  i merytoiycznego, jest przykładem na to, jak  istot
nym  zagadnieniem jest g^ęboka wiedza historyczna układającego bibliografię 
retrospektywną, historyczną. T aka wiedza w połączeniu z trafiiym wyborem 
m etodycznym  i ^ ę b o k ą  intuicją bibliograficzną pozwoliły Finklowi opraco
wać jedyny w swoim rodzaju, niemożliwy do powtórzenia system  połączeń 
poziomych, system  odsyłaczy, tworzących siatkę bloków tematycznych, wą
skich zagadnieniowo. M ożna powiedzieć system  bibliograficznych linków 
i hiperłączy, podobny do dzisiejszego systemu intremetowego. „Nawigacja bi
bliograficzna” w оЪхф)\е Bibliografii... jest zadaniem  niezmiernie trudnym , 
ale przynoszącym korzyści. Tendencję blokowania drobnych zagadnień histo
rycznych przy użyciu metodycznych narzędzi, jakie dawała forma bibliogra
ficznego porządkowania i wiązania z sobą pojedynczych danych, jest przykła
dem  autonom icznego egzystow ania bibliografii h istorycznej w obszarze 
bibliografii dziedzin i zagadnień oraz bibliografii narodowej. W  przypadku 
nauki historycznej m am y właściwie do czynienia ze specyficzną formą dzieła 
historycznego przedstawionego w formie piśmienniczo-metodycznej, zapoży
czonej od bibliografii. W  tak  specyficznie skonstruow anym  informatorium, 
także dzięki zastosowanej siatce odsyłaczy B ibliograńa... przybrała charak
te r  uniw ersalnego kom pendium  wiedzy historycznej oraz ogromnej liczby

Pom im o to pewna łączność z tym num erem  istnieje, jako że ta cz<^ść B ibliografii.. .йоХуczy 
katalogu biskupów krakowskich.

T akże num ery 30 406 i 30 407 mają łączność z pozycją Annales 6220.



węższych bloków zagadnienie wy ch tak  istotnych dla historyka w początko
wym okresie heurystyki historycznej

Problem  specyfiki metodycznej różnorodności odsyłaczy zastosowanych 
w Bibliografii. .. będzie jeszcze raz poruszony w rozdziale poświęconym in
deksom. T am  ich rola i różnorodność jest ograniczona do uzupełnienia podsta
wowej funkcji, do jakiej każdy indeks był stosowany. Funkcji uzupełnienia 
i uściślenia zrębu Równego bibliografii, gdyż tak ą  rolę ówczesna praktyka bi
bliograficzna indeksom przeznaczyła. Przyszłość, zwłaszcza w epoce kom pu
terów, wyznaczyła indeksom o wiele bardziej eksponowaną rolę i znaczenie.

Istnieje wiele opracowań o charakterze statystycznym, bibliometrycznym, traktujący bibliogra
fię jako zbiór danych, który m ożna analizować wieloaspektowo, w zależności od przyjętej podstawy 
badawczej. Obszerniej m ożna ten rozwinąć na podstawie publikacji Marty Skalskiej-Zlat: Bibliogra

fia  w Polsce 1945-1996. N aiikoznaivcza analiza dyscypliny. Wrocław 2002. Przykład bibliografii h i
storycznej, jako odbicia aktualnych trendów  w nauce historycznej (niekoniecznie o charakterze 
naukowym) został przedstaw iony w artykule Adama Nowaka: „Bibliografia H istorii Polski", ja k o  
źródło badań nad ksztaltoicaniein s'zviadomos'ci liislotycznej. W; Społeczna fu n kc ja  historii a zvspół- 
czesność. [Praca zbiorowa] pod red. Zygm unta M ańkowskiego i Jana Pom orskiego. L ub lin  1985, 
s. 147-158.



Annales pozycja 6220 z odsyłaczami

6212. Skorski A.. Gallus i Kadłubek 
o św. Stanisławie, l ’yg. wielkop. 1S73.

• Zob. Nr. 58i0.

6213. Kronika w ę g i e r s k o - p o l s k a  
(1095—1114), wyd. 1’ilat S t, MM. Pol. I., 
гоЬ. Nr. 6170.

62 l l  Kronika węgierska na początku 
w. XII. (У), War. 1S23 (nakł. XX. Czarton's.) 
(nap. w wieku XIII.).

6215. Kaszewski K., Korona węgier
ska św. Stefana, Kronika rodzinna 1^66 
Nr. iS; — Swieżawski, Kronika węg.- 
polska, zoh. Nr. 5840 ; — R o s n e r J., 
Kr. węg.-pol., Rocznik filarecki, Kr. 1S86.

R  : Sem kow icz A ., K w art. hi«t. 1887.

6316. Cosmas Pragensis (f  1125), Chro- 
nicae Rohemorum libri III., 1. ed. Frehcr, 
SS. rr. bob. 1602 (do r. 1086); 2. ed. Ghro- 
nicae Roh., Hanov. 1601, 1620; 3. od.
Mencken, SS. rr. Gm-nn. I,; 4. ed. 1’clzel et 
Dobrowsky, SS. rr. boh. I.; ed. MM. Ger. 
IX.; 6. Emler, MM. Rohemiae, :oh. Nr. 5886

6217. Reda, Kosnias i Cbartwit, Kronika 
węgierska na początku wieku XII., Kronika 
czeska na początku w. XI. w łacińskim ję 
zyku pisane, z tłóin. na polski język, tudzież 
ziemo-pisnio Redy wieku VIII., list popa 
•lana wieku XIII. (wydał Kownacki, przypi
sując te kronikę biskupowi Cbartwitusowi). 
War.sz.‘ lH23.

621S. Diimge et Monae, Cosinae (Jhron. 
Pertz, Arcb. I.

6219. Palatiky, Wiirdigung der altei 
biilim. Gescbichtsscbr., ro i. Nr. 588t>; — 
Giesebrecbl, zoh. Nr. 6118; — Watten 
barii, zoh. Nr. .^У6.

l"or. li. TI. 6tr. 2П0.

C220. Roczniki (Annale*)- odnoszące si' 
do wieku XII. (wyd. MM. Genn. XIX., MM 
Pol. II. -V ., SS. rr. Silesiacaruni, SS. ri 
Rrussicarum, zoh. Nr. 5860).

1. Annales Cracovienses vetusti 948—112i 
1136;

2. Annales Cracovienses ])reves 965—113ć 
Cont. 1142-1268;

3. Annales S. Orucis vetusti 948-113 
(Cont. 1410); _

4. Annales Kamciiecenses 965—1165;
5. Annales Lubinenses 1143 — 1175;
C. Annales Lubinenses 1193 -  1275;
7. Annales Silesiaci compilati 967, (1348 

do 1279;
8. Annales Silesiae Superioris 1071 d 

!2f)0;
9. Annales lleinrichovienses 977, (126J 

do 1293;

10. A nnales C racovienses com pilati 966 do 
1291;

11. Annales 1’elplinenses do 1293; *
12. (Annales Masoviae 967—1300);
13. Annales Majoris Poloniae 1192—1309;
14. Annales Polonoruni I. 965—1325;
15. Annales Polonorum II. 899—1330;
16. Annales Polonorum III. 899-1325;

17. Annales Polonorum IV. 8!)9—1327. 
137S;

18. Annales Capituli Cracoviensis (ab O. 
0. ad 1331);

l!l. Annales Prussici breves 1190—1337;
20. Annales Posnanienses 929, (1311) -1341;

21. Annales „Rocznik Trzaski" 965-1343;
22. Annales, Roczniki Krasińskich 965 do 

1351;
23. Annales Sendivogii 965—1360;
24. Annales Cisterciensium in Hoinncbów 

971-1371 (1410);
25. I'r. Tliorunensis Annales Prussici 941 

do 1410;
26. Annales S. Crucis, Cont. ad 1410;

27. Annales Minoris Poloniae (899) 965 do 
1415;

28. Cbronicon Gedanense 1190 — 1422;
29. Annales Miecbovienses 947—1434;
30. Annales (Juiavienses uu 1447;
31. Annales tcrrae Prussicae 1029, (1098) 

do 1450;

32. Annales S. Crucis, Cont. ad 1490;

3 3 . Annales Mansionariorum (.'rac. II3.S 
do 1.547;

34. Annales, Rocznik St. NaropińskieTO 
996-1.550.

Roczniki riiskw, zoh. Polnojt Sohranijc 
pod N r. 5tl4J.

Zoh. pod koiicoweini latami kaźdr.gu 
Rocznika.

6221. Smolka St., Poiniscbe Annalen, 
zob. Nr. .5838; — Zeissbcig, zoh. Nr. 
.5839; — Wattenbach, zob. Nr. 5896; — 
Wojciechowski, Roczniki pulskie, zob. 
Nr. 5841.

6223. Spominki, odnoszące się do wieku 
XII. (wyd. w MM. Pol. III. -V .).

!. Spominki gnieźnieńskie I. 965—1142,
II. 1025-1279;

2. Spominki krakowskie 1133—1170;



2.2.5. Hasła przedmiotowe typu s tich w o rt i sch la g w o rt 
jako sieć tematycznie i logicznie powiązanych  
zagadnień historycznych

Tworzenie i funkcjonowanie haseł przedmiotowych jest istotnym  zagad
nieniem  w bibliografii retrospek tyw nej X IX  w. P ow staw ała  ona jeszcze 
w czasach, w których nie obowiązywały skodyfikowane zasady normalizujące 
tworzenie i stosowanie haseł przedmiotowych. Zwyczajowo, w bibliografiach 
poszczególnych dziedzin i zagadnień reguły (przykładowo układ) w ynikały 
z zasad obowiązujących w danej dyscyplinie. W szelkie bardziej zaawansowa
ne strukturalnie rozwiązania były w drażane raczej intuicyjnie niż w sposób 
sformalizowany, a ich trafność w wielkiej mierze zależała od talen tu  i wyczu
cia uczonego -  b ib lio^afa4  Podobnie jest w przypadku Bibliografii Finkla. 
W  tworzeniu skomplikowanych zasad kreow ania i funkcjonowania „przed
miotów rzeczowych” -  opierał się on na wielkiej wiedzy historycznej wynika
jącej z erudycji i na swym niebjw ałym  „instynkcie bibliograficznym”. Finkel 
miał świadomość wagi i znaczenia owego instynktu — dawał tego wyraz nieraz 
w oficjalnych wystąpieniach. Sądził, iż z tym  darem  trzeba się urodzić, a wy
uczyć się go trudno^; im lepiej bibliograf zna zagadnienie i odnośną literaturę, 
tym  trafniej może zastosować tę  wiedzę w systemie odsyłaczy w bibliografii. 
Wobec wymuszonej odgórnie na Finklu zasady oszczędnego opisu formalnego 
dokumentu^, system  haseł stał się bez w ątpienia jednym  z najważniejszych 
elementów pośredniej informacji o treści i wewnętrznych blokach zagadnie- 
niowych, które wprawne oko histoiyka dostrzec m oże Bibliografii.

N ajpopularniejszą i najczęściej w ystępującą postacią hasła przedm ioto
wego b ^  stichwort -  forma hasła tak  nazwana w piśmiennictwie niemieckim^. 
Jej generowanie polegało na wyróżnieniu typograficznym (kursjw a) Równego 
sldadnika tytułu dzieła, zdaniem bibliografa najwierniej oddającego tem atykę 
(przedmiot) opis3̂ vanego dzieła, zwłaszcza w sytuacji kiedy tytuł nie do końca 
precyzyjnie oddawał treść utworu^. Stichwort m ó ^  być zlokalizowany w róż
nym miejscu tytułu i jego wyodrębnienie zależało w dużej mierze od wyczucia 
tematycznego przez Finkla, np. na początku: poz. 16 566; L arisch K., O p o d  
s k a r b i  с h wielkich...; poz. 16 571 K. P. W  o j e w o d o w i e kijowscy...; 
poz. 1657; W ein e rt A., O s t a r o  s tw a c h w P o ls c e . . . ,  jak  i w  innych jego 
miejscach, np.: poz. 16 596 Daniłowicz J., Rzut oka na z a k ł a d y  d o b r o -

' W edług H. Sawoniaka, niekwestionowanego znawcy zagadnienia, w tym okresie metodyka 
bibliograficznabyla jeszcze w powijakach, a nadrzędny cel jaki sobie bibliografowie stawiali to była 
rejestracja i archiwizacja dorobku dyscyp liny-H . Sawoniak: S p raw ność in fonnacy jna  bibliografii 
polskich w X lX iv . (Do 1918 r.) „Przegląd Biblioteczny 1971. R. 39, s. 168.

 ̂L. Finkel: bibliografii, E. Maliszewskiego: Bibliografia pam iętnikm v polskich i polski
dotyczących  (Druki i rękopisy). W arszawa 1928, [5445 pozycji], zam ieszczona w „Kwartalniku 
Historycznym ”, 1929, R. 39, s. 162. W recenzji tej -  niezwykle pochlebnej dla M aliszewskiego, 
Finkel dowodzi, iż bez wrodzonego instynktu bibliograficznego wykonanie bibliografii na takim  
wysokim poziom ie byłoby absolutnie niemożliwe. Internetow y tryb dostępu  do bibliografii M ali
szewskiego: http://w w w .w bc.poznan.pl/dlibra/docm etadata?id = 3656& dirids=  1

 ̂A. Bruckner nazywa opisy w dziele F ink la-konspek tam i, któiych rozwiązanie pozwoli dopie
ro dotrzeć do pełnych inform acji form alnej, a potem  rzeczowej.

■* Stichwort -  wyraz główny tytułu -  i schlagw ort -  hasło przedm iotow e -  utw orzone jako 
derywat hasła głównego analizowanego dokum entu.

 ̂Hasła są wyodrębnione w Bibliografii, czcionką rozstrzeloną.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id


c z y n n e  w dawnej Polsce; poz. 16 595 Łętkowski L ., Kilka stów o c e n z u 
r z e  polskiej.

W  zależności od funkcji, jak ą  pełnią wyróżnione kursywnie, m ogą przy
brać postać:

a. n a zw y  geograGcznej (poz. 16 646: Szujski J., Rewizya województwa 
P o l o c k i e  go...), poz. 1 6 6 4 7 do 16650, poz. 21 082 iinne),

b. n a zw isk a  lub  n a zw y  w łasne j -  osobowej (poz. 16 744: M aciejow 
ski W . A., N ieco o wojskowości w Polsce za P  i a s t  ó w ...), (poz. 16 767: 
Krzysztof A r  C i s z e w s k i ,  przyj, ludu, Leszno 1839 VI), poz. 17128iinne),

c. tem a tu  a m ogą też mieć charakter m iesza n y  (poz. 16 743: Grórski K., 
Piechota w y b r a n i e c k a  i ł a n o wa . . . ) , p o z .  16 761 iinne).

O charakterze hasta decyduje w dużej mierze funkcja merytoryczna, jaką 
m a ono do spełnienia. I tak  w szeregu zapisów od poz.: 391-408 w dziale b. 
G enea log ia  i h is to ria  rodzin , w yspacjow ane zostały nazw iska rodowe -  
wewnątrz szeregowane alfabetycznie. Ułatwia to znacznie wyszukanie kon
kretnej informacji. W  pozycjach: 412, 4391 i 4397 w yróżnione kursjw nie  
hasła nazw geograficznych w obrębie bloków zagadnień (Np. W ojna Północ
na -  poz. 4388, 4391 i inne), m ają zwrócić uwagę na lokalizację geograficzną 
zjawiska. T ak  wyróżnione tem aty  pełn ią z kolei funkcję adnotacji treścio
wych, na  k tó re  w B ib lio g ra fii... z reguły b rak  m iejsca. U m ożliw iają one 
w przзфadku bardzo pojemnych i licznych zapisów zbiorów dokumentowych, 
uszczegółowienie i konkretyzację problemów. M ożna to zaobserwować, ana
lizując „zbitki opisów” w kilku reprezentatywnych próbkach. N a przykład: od 
pozycji 5294 do 5295. Dotyczy to też licznych innych zapisów zbioru: Aktów, 
Dokum entów z X V III w.

W  szczególnych przypadkach, kiedy precyzyjna chronologia wydawnicza 
dokum entu stała się priorytetem , cechą nadrzędną wyróżnienia — np. w obrę
bie mów sejmowych z la t 1791-1792, stały się л а г и у  m ie s ią c a -p o r . poz. 
5359. Najczęściej jednak zagęszczenie i różnorodność haseł przedmiotowych 
w obrębie danego num eru m a charakter mieszany i jest wynikiem pragm aty
ki badawczej twórcy B ib l i o g r a f i i . jak  i wówczas przyjętej praktyki nauko
wej -p o r . poz.: 5005 czy 5412. Są to rozwiązania uzasadnione i funkcjonalne 
z punk tu  w idzenia specyfiki tem atu  i zagadnienia. P ragm atyzm  badawczy 
au tora  znakom icie zaowocował tutaj w takich, a nie innych rozwiązaniach 
m etodycznych bibliografii historycznej. W obec zagęszczonego, dwuszpalto- 
wego układu typograficznego dzieła, braku żywej paginy i adnotacji treścio
wych, system  stichw orts  jes t potrzebnym  i racjonalnym  rozwiązaniem za
stępczym, ułatwiającym  efektywny dostęp do źródeł historycznych.

Je d n ąz  cech charakterystycznych Bibliografii... Finkla, co już wcześniej 
sygnalizowano przy okazji analizy techniki opisu bibliograficznego, jest stała 
tendencja do blokowania zapisów nie tylko ze względów formalnych, ale i tre
ściowych (poszczególnych zagadnień). O ile hasło główne było budowane na 
bazie tjrtułu publikacji (przez wyodrębnienie jego elementu), o tyle hasła t5фu 
schlagwort były przez Finkla dodatkowo konstruowane jako ważny składnik 
indeksów, zwłaszcza indeksu „Spis Równych przedm iotów”, s. XLVIII-LVI 
(zagadnienie to zostanie omówione przy okazji analizy tych indeksów). Jedno
cześnie w trzonie Równym bibliografii funkcjonuje ogromna liczba haseł typu 
schlagwort, nieuwzględnionych w tym  indeksie. Nie m a jasnych reguł budo
w ania takich haseł i prawdopodobnie są one tworzone intuicyjnie, pragm a
tycznie uzależnione od miejsca, jakie zajęły w B ibliografii... i nadanego im



sposobu funkcjonowania. Było to zagadnienie trudne do rozwiązania przez 
autora i niejednorodnie rozwiązywane. Niektóre decyzje są  kontrowersyjne, 
niełatwe do logicznej inteфretacji, a także niejednorodne co do pełnionej przez 
nie funkcji w S iM ogra^ i.... W ystępują one tak  powszechnie i tak  są organicz
nie związane z jej specyfiką, że nie jest naw et celowe ilościowe ich analizowa
nie. Samo zagadnienie można natom iast spróbować przynajmniej modelowo 
zaprezentować.

W  tym  celu posłużymy się obfitym piśm iennictwem  historycznym  doty
czącym XVII w. N iektóre zagadnienia w jego obrębie, z racji zakresu przed
miotowego i wagi, ja k ą  zyskały w historii, u rastały  do rangi sam odzielnych 
bibliografii tem atycznych. T ak  bogate w opracow ania tem aty , jak : W ojny 
szwedzkie czy W ojna Północna, wymagały specjalnego ujęcia i um iejętnej 
prezentacji w retrospektywnej, aby nie spowodować redundancji
informacyjnej. To samo hasło przedmiotowe prezentow ane jes t odm iennie 
w różnych aspektach tem atu  i pełni różną funkcję Bibliografii, a wewnętrz
ne uporządkowanie opisów bywa, że przyjmuje postać od chaosu do logicznej 
struktury.

W ojna szwedzka® jes t k lam rą  tem atyczną spinającą pozycje w B iblio
grafii od 3899,3912, poprzez 3913 ,3918 ,3934 ,3935 ,3936 , do 3946. Każda 
z nich dotyczy trochę innych atrybutów tem atu Równego, inaczej jest też sze
regowana i odmiennie zaopatrywana w hasła g^ówne tytułu (stichwort). I tak, 
pod pozycją 3946 są zebrane dokum enty pochodzące z 1659 r., a dotyczące 
Prus Królewskich i Książęcych (Księstwa Pruskiego). Pozycja 3936 dotyczy 
dokumentów z lat 1658-1660, traktujących o interwencji Korpusu Czarniec
kiego i udziału Danii w wojnie ze Szwedami^. N um er 3935 odnosi się do Toru
nia w kontekście wojny, a pod num erem  3934 zgromadzono opisy dotyczące 
sytuacji w Kurlandii w latach 1658-1660. Trudno natom iast wywnioskować, 
jakie logiczne czynniki zadecydowały o podziale Dokum entów pomiędzy po
zycje: 3 9 1 2 ;3 9 1 3 a3 9 1 8 . W ykursywowane stichw orty  z pozycji 3918 wska
zują nazwy własne miast: Danzing, Konigsberg, Samoisch [Zamość], Często- 
chau, Cracau, Lieffland, i grupowane są według chronologii przedmiotowej, 
którą była data rok 1657. Dwa następne num ery: 3912 (24 pozycje) i 3913 
(32 pozycje) -  razem  aż 56 zapisów bibliograficznych (wraz z odsyłaczami), 
dotyczyły dokum entów  z 1556 r. Analizując je , m ożna zauw ażyć, że pod 
względem formalnym w pozycji 3913 przeważają hsty i relacje (Brief, Rela
tions), a pod num erem  3912 akta i relacje (Relations, Nachrichtung, Beschre- 
ibung). W ydaje się więc, że podział dokumentów ze względu na ich kategorie 
formalne nie do końca był fortunny, co przy okazji recenzowania układu B i
bliografii niejednokrotnie było podnoszone przez jej krytyków.

Innym  przykładem  pewnego b raku  porządku tem atycznego jes t schla- 
gw ort -  W 5ф гaw a w iedeńska, funkcjonujący pod trzem a num eram i: 4159, 
4167, 4169. Logiczne więc jest, że na stronach od 165 do 176 znajdujem y 
zblokowanie Dokum entów i Aktów dotyczących panow ania Jan a  III Sobie
skiego. M ożna się zastanawiać, dlaczego zostały w yodrębnione z Równego 
hasła W ypraw a w iedeńska organicznie z nią związane pozycje :4158 ,4161 , 
4163. Co spowodowało w ogóle wyodrębnienie pozycji 4159 (mającej formę 
inw ertow anej nazw y hasła: W ie d eń sk a  w ypraw a), a obejm ującej tylko

* Tak zresztą została nazwana w Bibliografii.
’ M ożna sobie zadać pytanie, dlaczego więc takie pozycje, jak: 3923 B ellum  D anicum ; 3937; 

Instrum entum  pacis zw ischen D anen... zostały wyodrębnione w całości?



dwie „węgierskie” pozycje. T rudno znaleźć logiczną odpowiedź, choć jeżeli 
przyjm iem y, że m ateria! ten  został prawdopodobnie dostarczony Finklowi 
przez Lajosa Szadeczkyego -  specjalistę od problem atyki węgierskiej -  taka 
m etoda uporządkowania stanie się -  choć jest metodycznie nietrafna -  zrozu
m iała merytorycznie®.

Zagadnieniem, które przybliiy nam  metodyczny dylemat haseł przedmio
towych typu schlagw ort, z jakim  musiał się Finkel zmierzyć, jest wielonaro
dowy i wieloaspektowy wymiar W ojny Północnej. Hasło to expressis verbis 
figuruje aż 24 razy! N iek tó re  z num erów  zaw iera ją  po kilka opisów -  
4440 (9); 4435 (8); 4415 (13), a niektóre, jak  4380 -  34 pozycje. Wojna Pół
nocna je s t n iezm iernie obszernie eksponow ana, a ładunek  inform acyjny 
w ew nątrz  poszczególnych pozycji zdum iew a szczegółowością pow iązań 
i wszechstronnością tem atyczną. Ogromna liczba odsyłaczy, przykładowo do 
Estreichera^, szczegółowość objaśnień rzeczowo-formalnych, a dotyczących 
bardzo drobnych z pozoru problemów, tworzą z problematyki W ojny Północ
nej obszerną, niezależną bibliografię podmiotowo-przedmiotową zagadnienia. 
W ytłumaczenia takiego stanu rzeczy możemy szukać zarówno w fakcie osobi
stego naukowego zaangażowania się Finkla w tę  tematykę*®, jak  i ewentual
nej pomocy któregoś z jego licznych przyjaciół historyków.

Kończąc rozważania dotyczące haseł przedm iotowych w dziele Finkla, 
należy je  podsumować wnioskiem, iż ogromna liczba haseł przedmiotowych 
typu stichwort i schlagwort stanowi nieoceniony aparat pojęciowy uzupełnia
jący Bibliograńę... w każdym jej informacyjnym aspekcie* *. W raz z układem 
w struk tu rze  dzieła, odsyłaczam i i indeksam i składa się na zróżnicowany, 
bogaty i efektywny system wyszukiwawczy, służący wieloaspektowemu wy
korzystaniu Bibliografii... System , który w zależności od poziomu m eryto
rycznego korzystającego, mógł dostarczyć ogromnej liczby danych formal
nych i rzeczowych.

* Jeżeli uświadomimy sobie już przedtem  sygnalizowaną informację, że wielu profesorów dostar
czyło Finklowi do wykorzystania swoje prywatne inform atoria bibliograficzne, to m ożna zrozumieć 
fakt zdumiewającej kom petencji w wielu hasłach przedmiotowych stichwort i schlagwort, a także 
świetnie z sobą powiązanych bloków zagadnień, um iejętnie powiązanych z sobą odsyłaczami i indek
sem. Dowodem tego są znakomicie opracowane bibliograficznie czasy Sobieskiego -  Franciszek Kul
czycki dostarczył Finklowi własne zbiory bibliograficzne poświęcone panowaniu tego władcy.

’ W jednym  tylko opisie W ojna Północna poz. 4365 doliczyć się możemy aż ośm iu odsyłaczy 
uzupełniających do tom u  9 Bibliografii Polskiej Karola Estreichera.

Analizując bibliografię osobową Finkla, odnaleźć m ożna wiele pozycji jego autorstwa, doty
czących okresu Wojny Północnej, na przykład problem atykę Okopów świętej Trójcy.

" Czy m ożna w tym m iejscu  postawić tezę, że -w B ibliografii... funkcjonują tzw. zestawienia 
specjalne -  jak u E stre ichera, a przynajm niej zalążki takich bibliografii?



21763. La Pologne dediee i  la France, 
scóaes historiques, monuments, monaies, me- 
dailles, costumes, armes, portraits, riles pit* 
toresques, chateaux, ёdifices, ^glises, mona- 
st(^res, curiositśs, naturelles, peiiuures des 
moeurs coutumes etc., redigtie par une So- 
cietd de litterateurs sous la direction de 
L e o n a r d  Ch o d ź k o ,  Paris 1835, Nr. 
10179.

1G767. Krzysztof A r c i s z o w s k i ,  I'rzvj. 
ludu, Leszno' 1839 VL; Kraushar Л1., 
Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszew
skiego, z o l  П Ш . роШ.;  -  >1агсш KątsU,
т ® . 1 QOW ТТ| Przvi ludu, IjGbzuoLwowianin  loJb i l l . ,
1S4S XV.• — A. J., Ocaerat iirlyleryi koronnej 
XVI1L w’., Gaz. Iw. 1S77 Kr.

21915. Fudalewski W ł., Miasto O patów ,
Warsz. 1895 fpor. rec.; Łuszczkiewicz Wt.,
Prz. poi. 1896 II.; Fijaiek J., Kw art hist. 
lSf)8); -  Ł u s z c z k i e w i c z  Wl., Kościół 
kolegiacki św. Marcina w Opatowie, Spr. hist, 
szl. VI. str. 1 7 -4 2  Odb. Krak. 1896, zob.
Architektura.

21916. Zabytki Op o c z n a ,  Spr. hist. szt.
IV., V.; — Gawarecki H., Op o r ó w,  гоЬ. Nr.
13594; — Zabytki O s t r o g a  na Wołyniu,
Spr. hist. szt. III.

21917. Zabytki P &c z o ł t o w i c  kolo Krze
szowic, Spr. hist. szL IV.; — P a r a d y ż a ,  
zob. Nr. 13655; — P e l p l i n a ,  гоб. Nr. 13365.

21918. Ziemba K.. P i ń c z ó w ,  jego dzieje 
i budowle, Wędrowiec 1897 Nr. 32.

21919. Zabytki P i o t r k o w a ,  eob. Nr.
21805, zob. też Nr. 13504, 13608.

21920. Płock. Gawarecki W. H., Pisma 
historyczne, Warsz. 1824, zob. Nr, 779; —
Kilka rysów i pamiątek (Płock), Czas 1853 
Nr. 209 i n.; — Płock, Ognisko sztuki, Spr. 
hist. szl. IV.; — S o k o ł o w s k i  M,  Katedra 
płocka, zob. Nr. 21784: -  Zabytki, Spr.hist, 
szt. IV .-V I., zob. Nr. 13032-13043, 21722.

21921. Zabytk i P o d h » J « c ,  io6. N r. J1838.

"21922. Podhorce. Kryczyński Wł., Zamek 
w Podhorcach, Złoczów, Bibl. powsz. Nr.
135—136; Spr. hist. szt. IV., V., zob. Archi
tektura.

21732. Ziemięcki Т., W ystawa zabytków 
z epoki J a n a  K o c h a n o w s k i e g o .  Czas 
1884 I^r. 148 i n., Kraj 1884 Kr. 24.

21733. Antoniewicz J. Bołoz, K atalogjllu- 
strowany w y s t a w y  s z t u k i  p o l s k i e j  od 
r, 1764-1886 (Powszechna w ystawa krajowa 
we Lwowie w r. 1894), Lwów 1894 (toź po 
niem .: Katalog der retrospectiven Ausstel* 
lung polnischer Kunst, 1764-1886, Leraberg 
1894).

R : F inkel L ., Gm . Iw . 18W Nr. S17; S*-w N ,,
Kij. S tar. 1896 I IL ;  KoTxsoioweki J . .  K w «rt. hJft.
1897.

2173ł. Suesser Ig o ., D ie polniecbe Sunsk auf der 
Lem berger Jiandeeaoaetellung, B erlińskie AmHler & Rut* 
hard t W ocheaberich te (* portre tam i i ilustr.) 1895 Nr.
14 -16 .

21735. (Ziemięcki T. N.) Katalog wystawy 
zabytków e p o k i  J a g i e l l o ń s k i e j .  Krak.
1900 (por.: Ul'aszyn H., Kraj 1900 Nr. 27; 
Lepszy L., Wiad. num. arch. 1900).

typy stichwortów u Finkla



Dokumentv, Akly ild., .Wiek XVJI.
Różne aspekty schlagwortu „Wojny szwedzkie”

.adelichen Beylagen, Gastmahlen in Lieflland, 
Iłiga lfi60; — Continuation d. glucklichen 
Actionen Kiin. Poln. in C-h u r l  a n d  lOOO; — 
Kxtract aus Folnischcn in L i e f f 1 a n d von 
Jasiński erohert, item aus Kónigsberg 1658 
(DS.), Jnnland. Dorpat 1849 Nr. 17,- 1S55 
Nr. 52;

'/oh. N r . V or. W in k c lm a n n  N r. 8G54— 83.

S935. W ojna szwedzka. Affaita Izydor, Ob- 
sidio T h o r u n e n s i s  armis Joan. Casimiri 
(plan) 1658; — Accordspunkte zwischen 
Krone Schweden und Polen belangend die 
Uebergabe 'J'horn 1659 (Por. E. 16!58; Memo
rial, Toruń ; 1659: Accord, Berirht, Puncta, 
Kelatioii, T o r u ń ) ;  — Memoriael ende Arti- 
culen van die Stadt Thorn 165>< (Гог. E. 
1658: Toruń); - -  Pinoccius Hier., Propositio 
nomine S. it. M. 1658; — 'J’enże, Memoriale 
et articuli deditionis Thorn 1659 (toż po 
holend.); — Relation aus dem Kiinigl. Poln. 
Lager vor Thorn (die hollendische I'lotte) 
IC58 (DS.).

3936. W ojna szwedzka. Alfeld DotlolT 
Einige Schreihen an den Kon. D e n m a r k  
die poln. Angelegenheiten hetreffend 1658; — 
Kpistola de causis dissiorum sueco-danico- 
runi 1658; — Verhael van gepassert in 
Eylant A l sen 165S; — Relation welcher 
Gestalt die Insul F ii l i n e n  1658,.1659 (Por.
E. 1659; Isolation); — Besclireibung der auf 
Fiilmem gescli. Rataille, zarazem Danklied 
1659; — Pjxtract Schrei'jcns aus Fiihnen 
1659; — Listę der Todtcn (auf insel Fiih
nen), Specifirte Listę 1659, 1660 (D8.).

P o r . 07.em i»lc W ., P rz e p ra w a  C i» r n ie c k ic g o  n a  
w y«pę A ls e n , P rr .ew . n a u k . l i t .  I8M , o d b . I8S5.

3937. Instrumentum pacis zwischcn D;in- 
nen u. Schweden, Copenhagen 1658 ; — Nar- 
ratio actoram post R o e  s к i Id ia e  pacem, 
Warsz. 1658; — Copia eines 8chreibens Ihr. 
Kon. M. V. 1) a n  n e m  a r  к an gener. Gzar- 
netzki 1659; — Relation aus dem Kimigl. 
Feldlager fiir (^oppenhagen 15 Febr. 1659; — 
Copia eines Schreiben.s aus Coppenhagen, 
die Tractaten belangende 1659 (Por. E. Ifió!): 
]>ania, Klachte) (DS.).

3938. R. 1658. Instrukcya posłom do Ale- 
xieia Michayiowicza, Kraszewski, Wilno>ll. 
120.

3939. R. 1658. List Stefana (Czarnieckiego, 
Barącz S., Pam. dziejów poi.; — Likwidacye 
szkód, tamże ; — List Jerzego Kralla, tamże; 
— List Chrząszczewicza, tamże; — Radzi
wiłł Bogusł., Voii Gotles Gnaden [okólnik], 
Kónigsberg 1658 DS.

3940. E p i ito la  cu lu td am  prim arijie  nob ilit. Polonii 
ftd cognatom  suum  illu s t. Palftt. I P o lon . S enato r., | 
1056; U ltJm a adm on itio  B eipublicao  Po lonae 
O laubhafte  Go|>> a  e ines Schre>beuR ans L a n d s O o n e  ! 
(auH hoDUnd. I 1в58 (1>S.). |

Konst. W. X. Lit., Vol. leg. IV.; — Gonstitu- 
cie Seymu Waln. 6 Niedz. extraord. [2 ed.], 
Kraków 1659; — Constitucie fConst. X. Lit., 
Commissarze do traktatów z CaremJ Warsz. 
1059 ; — Relation welcher Gestalt der Reichs
tag zu Warschau geendet 1659 (DS.).

3942. Poselstwo kozackie. Mowa Niemie- 
rycza podkom. kijowskiego do króia, Ostrów., 
Swada poi. 1745 ; — Nieinierycz Stef., Ora- 
tiones auf Reichstage zu Warschau 1659 
( Por. E. 1659: Bericht, Relation] [DS.].

3943. Articuli derer Confederirten in Po
len, Uelier hewilligte Kriegs-Disciplin 1659.

3944. Consultationes m o n e t a 1 e з Varsa- 
viae expendeiidae 1659 [Por. Е.’ 1б59: Fabri- 
cius (Considerationes), Gustmayer (Epistoła)].

39S5. M e m o ria le  iii c a u s a  o m n iu m  in  P o lo n ia  d ise i- 
d e u tiu m  1659; A c ta c a p i tu l i  p ro v . P o lo n ia e  O rd in . P ra e d . 
L u b lin  165» (O S ).

394(). Wojna szwedzka. IŁ 1659. I>elhim 
P o m e r a n i c u i n ,  Nowakow.ski, Źródła t. 1.;
— Leopolda polecenia dla posiłkowego korpusu 
austryackiego gen. des Souches'a, Mosbach 
A., Przyczynki; — Privat-Sclireiben das 
Rom. Kays, Polnische Mayestat befugt 
Schweden zu bekriegen 1659 [E, X ,]; — 
Biorenklau Mat,, Memoriale ijuod post Caes, 
exercitus irruptionem In Por.ieraniam oxhibi- 
tuni 1659 I'S.; — Mandat I. K. M, zn Poleii
u. Schweden I Warsz,] 1659; -  Linde, Copia 
zweier Schreiben, betrefTende den schlechten 
Zustand der Schweden in Preusseri 1660; — 
Schuppius Joh, B, [Mellilambius Amb,|, 
Send-Schreiben betrefTend die poln, uiid 
schwed. WalTen 1659 [Por, E. 1659 : Brief, 
Extract, Parole, V raghe]; — Relation wie 
die VOlcker in Herzogth. 1’ r e u s  s e n  Lip- 
stadt von den Schweden befreyet l(i5!t; — 
Pastorius J., Joanni Casimiro lauras in Prus
sian! inferenti, Elbing 1659 [Por, E. 1659: 
Continuation, Elbing, Erenstern, Pastorius];
— Relation von Eroberung G r a u d e n z  
[2 ed.] 1()59 [Por. E. 1659: Bericht, Conti-' 
nuation, Lubomirski]; — Extract Schreiben 
aus polnisclien Feldlager unter Ma r i e n -  
b u r g, gliickl. Rencontre 1659; — Kelation 
welcher Gestalt M a r  i e n w e r d e r atta(|uiret 
1659; — Recupirung des Werders 1659 [Por.
E. 1659 : Bericht, E xtract]; — Cofiia eines 
Schreibens aus Colbcrg den 11 Sept. 1659;
— (jonditiones vermiige welcher die Vestung 
des D a n t  z к e r-IIau[)t 22 Dezcin.), abge- 
treten ist 1659; — Peschwitz Golfr,, Allo(4i- 
tio gratulatoria ad Georg, Lubomirski, Ge- 
dani 1659 [D S.]; — Fogel [Voget?] P., 
Wiihrh, llericht von Belager. der Schanze 
in Danziger Nohrung, Danzig 1661.

3947. Liske X ,  liber d e n T h o r n e r  C o n 
g r e s s  1659, Ilistorisk Hibliothek II.

3941. R. 1659, Konstytucye Seymu ex tra-' 3948. Proposition an die Herrn S t aa t e ' i i  
ordynaryjnego War. [koininissya H adziacka]; G e n e r a l  durch Churf. zu В ra  n d e n b u r g



2.2.6. Bogactwo indeksów

Są to cztery indeksy, których roli i znaczenia nie sposób przecenić i bez 
których Bibliografia.. . straciłaby ogromnie na funkcjonalności. Ich powstanie 
dopełniło jej sprawność informacyjną. W ydaje się też, że wraz z ich dołącze
niem do zrębu Równego bibliografii, bezprzedmiotowe stały się wcześniejsze 
stawiane Finki owi przez kry tykę -  na niedokończonym  etap ie  realizacji -  
zarzuty. To właśnie cztery indeksy: Osób, M iejscowości, A u to r ó w X IX  w. 
i P rzedm io tów  g łów nych  spięły logiczną k lam rą  bogactwo w ew nętrznych 
struktur i powiązań Bibliografii.. ., czyniąc z niej najdoskonalsze narzędzie 
informacji na polu nauki histoiycznej, jakie kiedykolwiek w Polsce powstało. 
Obecność aż czterech, niezwykle rozbudowanych indeksów z jednej strony 
wskazjwało na wysoka świadomość roli jakiej autor tej pomocniczej wówczas 
formie bibliograficznej przeznaczył, a z drugiej jest dowodem ^ębokiego zro
zumienia, wybiegającego w przyszłość, o rosnącej funkcji tej formy przekazu, 
zmierzającej do em ancypacji znaczenia indeksu w całym  procesie informo
wania. M ożna naw et wysnuć przypuszczenie, że gdyby doszło do połączenia 
trzech form alnych indeksów  ułożonych przez F ink la  i uzupełn ien ia  tego 
w ykazu w w yspacjow ane w B ib liograń i hasła  o ch a rak te rze  s tich w o r t  
ischlagwort, to otrzymalibyśmy niedoskonałą, ale w yrazistą formę indeksu 
typu permutacyjnego. Usamodzielnianie się funkcji indeksu aż do form auto
nomicznych, zastępujących tradycyjną postać bibliografii zrealizowano dopie
ro w drugiej połowie X X  w., za pomocą perfekcyjnie do tej roli predestynowa
nych narzędzi, jakim  okazał się być kom puter.

Każdy z tych indeksów z osobna zyskiwał na znaczeniu z chwilą pojawie
nia się następnego, aż do pełnej sprawności informacyjnej, ja k ą  dały Bib/io- 
grańi... wszystkie cztery. W artość indeksów w Bibliograńi historii polskiej nie 
ograniczyła się do pełnienia przez nie roli uzupełniającej, służebnej. Indeksy 
korygują też dane z opisów Równych, uzupełniają ce, a naw et dodają zupełnie 
nowe elementy, których brak w głównym trzonie Bibliografii... Ze w z^ędu na 
swą objętość poszczególne hasła z indeksu autorów X IX  w. są  jakby  zbiorem 
ogromnej liczby przedmiotowych bibliografii zagadnień, problemów historycz
nych, jakby zalążkiem przeglądu stanu badań polskiego środowiska historycz
nego przełomu wieków4

Bibliograf niemiecki Hans Reiner Simonow nowatorskiej, jak  na  owe cza
sy, publikacji dotyczącej kontroli bibliograficznej z dziedziny biologii rozpatry
wanej w aspekcie historycznym, poruszył teoretyczne zagadnienia dotyczące 
roli i funkcjonowania indeksów w specjalistycznej bibliografii retrospektyw 
nej. Wprowadził on mianowicie pojęcie Index-Barriere, czyli Ьапету indeksu, 
występującej w każdej bibliografii o charakterze specjalnym. B ariera indeksu 
powstaje w przypadku, kiedy tezaurus po jęciow y in d e k su  tw órcy  nie jest 
tożsamy z tezaurusem  pojęciow ym  odbiorcy. Odrzucając skrajne przypadki 
bariery  indeksu — zerowy i 100-procentow y — m am y do czynienia zawsze 
z mniejszym lub większym nakładaniem  się obu rodzajów tezaurusów: twórcy

' Powtarza się w przypadku bibliografii Finkla, choć w m niejszym  zakresie, podobne zjawisko 
jak Bibliografii po lskiej E streicherów , u którego niektóre rozbudow ane hasła zyskały autono
miczny byt, stając się jakby samodzielnymi bibliografiami (zestawienia specjalne) tworzącymi jed 
nocześnie zrąb główny bibliografii.

 ̂H. R. Simon: D ie Bibliographie der Biologie. S tu ttgart 1977, s. 199-204.



i odbiorcy. Obliguje to twórcę do p r^ ję c ia  takich zasad metodycznych i m e
rytorycznych budowy indeksu, aby jego kompatybilność ze słownikiem poję
ciowym odbiorcy była ja k  najw iększa.

Problem  jest bardzo skomplikowany i nie ogranicza się tylko do zagadnień 
czysto metodycznych, ale także praktycznych^. N adm iar usprawnień m eto
dycznych (na przykład różnych typów odsyłaczy, kum ulacji danych)"* grozi 
z kolei redundancją, której poziom w takiej sytuacji wzrasta. Ona z kolei przy
czynia się do wysoce negatywnego wzrostu poziomu bariery indeksu. Nie trze
ba chyba udowadniać, że poziom bariery rośnie także w sytuacji, kiedy mamy 
do czynienia z b a r ie rą  języka, dla którego to tezau ru s użytkow nika jes t 
w większym stopniu ograniczony. Obszerne, o charakterze instruktażowym 
wstępy, także obcojęzyczne, przedstawiające przyjęte przez twórcę ^ów ne 
zasady konstrukcji bibliografii, m ogą w znacznym  stopniu wzbogacić zasób 
tezaurusa odbiorcy. Skutkować to może niewątpliwie zwiększaniem się pozio
m u efektjrwnego dostępu do bibliografii, a więc stopnia jej wykorzystania 
przez użytkownika.

Przeprow adzona poniżej analiza zasad form alnych i praktycznych, ich 
konsekwentne przestrzeganie, częstotliwość odstępstw, jakie można zaobser
wować, służy praktycznie do wykazania, w jakim  stopniu i dlaczego bariera 
indeksu, różnie i z różnym  natężeniem  występowała w Sib/iogra/?i Historii 
Polskiej^. W  bardzo wielu przypadkach (choćby w działach poświęconym źró
dłom) wym agania m erytoryczne stawiane wobec tezaurusa odbiorcy są nie
zmiernie wysokie, zakładające zaawansowany poziom profesjonalizmu. Być 
może ten  fakt powodował, że niektóre dane urastały do rangi „bibliograficz
nych szarad”, o których to z przekąsem  wspominał M . Hruszewski®.

Indeks osób

Z czterech indeksów skonstruowanych przez Finkla (albo pod jego prze
wodnictwem), zdecydowanie na plan pierwszy wysuwa się indeks osób^. Za
mieszczono w nim  nazwy wszystkich postaci działających na polu kultury 
i nauki polskiej do 1815 r., w tym  oczywiście historyków. W szystkie osoby, 
których nazwy były wyspacjowane w tytule -  stichwort, jak  i te, których ty
czyła treść dokum entów, zostały wyodrębnione w indeksie, zapewniającym 
w optym alny sposób ich popraw ną identyfikację. W ykaz sporządzono w po
rządku alfabetycznjnn nazwisk (imion), lub ich odmian, np. Georg Izrael K., 
Jan  z Reguzy, Jazumowicz Tad, przy częstym podawaniu w nawiasie innych 
spotykanych form, np. Bakoczy (Bakocs), Potocka A nna (Wąsowiczowa),

 ̂Cala nasza w spółczesna narodowa i m iędzynarodowa aktywność norm alizacyjna na polu bi
bliotekarstw a zm ierza do niwelowania bariery nadawca-odbiorca. Innymi słowy do czynienia ze zja
w iskiem  perm anentnej m odernizacji procesów tworzenia bibliografii, w którym to zakresie indek
sy pełnią rolę wiodącą. D okładnie o tym zjawisku pisze A. Sitarska, w swojej dalej aktualnej 
pub\ikac]i: N ow e m etody i techniki bibliografii. Warszzv/a 1971, s. 159-166.

N adm ierną kum ulację danycli num erycznych u Finkla, spotykamy zwłaszcza w przypadku 
indeksu m iejscowości.

* Ciekawym przykładem  niechaj będzie ważna dla kultury polskiej postać histoiyka pruskiego, 
który w indelcsie osób figuruje dw ukrotnie: raz jako Hoppe (H oppius) Joachim  i po raz drugi jako 
H oppe (H oppius) Sam uel Joachim .

*M. H ruszew ski: [Rec. Bibliografii Finkla], „Zapisky Naukovogo Tovaristva im eni SevCenka”. 
1903. R. 55, s. 34.

Bibliografii indeks ten  został pom ieszczony od strony 1675 do 1925 i liczy ponad 10 tys. 
haseł osobowych.



Hoppe (Hoppius) i pseudonimów, np. Patridophile E. (pseud. Łojki F .). In 
nym dopełnieniem hasła osobowego jest określenie profesji osoby i jej koliga
cje towarzysko-rodzinne. Spotykam y, więc: J a n  Jerzy  II, e lek to r  sa sk i  (f  
1680); Jan  (Lutecus),jbisAup/cra/c. (1467 r.); Sapielia Jan  F ryderyk ,p isarz  
poi. Kor. ( t  1664); Tremenzol, Jakób de m urarz ( wiek XVII); Tom ża {ścię
ty  we Lw ow ie 1563)) Zach Franciszek, astronom ; Zeisinger, d rzew o ry t
nik) Choisi de, g en era l a nawet: Agnieszka, żona m a larza  k ra ko w skieg o  
M ikołaja) Gucki, em aliom istrz, czy Salom onek (aw anturn ik  za  Ja n a  I I I  
i M azepy). Niezwykle cennym i pożądanym określnikiem zapisu osobowego 
w indeksie były d a ty  związane z postacią (śmierci, urodzin, w ydania dzieła 
lub znaczącego faktu z jej życia).

Indeks Osoby jest w zasadzie niezwykle pojem nym , lapidarnym , osobo
wym in/brm a forem indeksow ym , co przy ubóstwie tego rodzaju przewodni
ków w X IX  w. stało się też cennym  źródłem  „szybkiej inform acji” o posta
ciach®. Przypom nijm y, osobach z różnych dziedzin nauki i ku ltu ry  Polski 
i z Polską związanych, wkomponowanych w rejestr indeksowy bibliografii hi
storycznej, retrospekt}Avnej. Sam  indeks to kapitalny przykład zespołow ej 
pracy, osób o różnych kwalifikacjach, często nisko lub w ogóle nieopłacanych, 
ale pozostających pod ścisłym kierownictwem merytorycznym Ludwika Fin- 
kla. On sam o tjrm pisze: „Na moją prośbę i dzięki gorącemu poparciu, jakiego 
doznawała nasza bibliografia ze strony generalnego Sekretarza D r Bolesława 
Ulanowskiego, Akademia Umiejętności udzieliła w roku 1901 na ten  cel sub
wencji w kwocie 400 Koron. Nawiązując do tradycji z lat 1878 do 1886, odda
łem rozpisanie nazw i imion członkom istniejącego Kółka Historycznego, słu
chaczom i słuchaczkom U niw ersytetu Lwowskiego. W śród nich odznaczył 
się zarówno sum iennością jak  i dokładnością p. Rom an Holuka, który ułożył 
też kartk i alfabetycznie. O stateczna redakcja w ym agała w tych  działach 
dłuższego czasu i w dziale Osób musiałem robić poszukiwania, kogo dana lite
ra przy nazwisku oznacza, układać w tym  celu genealogia większych rodzin... 
N atom iast spis autorów  X IX  w., m im o gorliwych poszukiw ań, nie dał się 
z zupełną ścisłością zestawić, ale poprawiłem w nim wiele początkowych gjo- 
sek autorów i ujednohciłem pisownię nazwisk rosyjskich” .̂

Należy jeszcze wspomnieć o trudnościach natury  formalnej, przed jakim i 
Finkel stanął i które musiał pokonywać cierpliwością i sumiennością. W spo
mnieliśmy już o tym  fakcie przy opisie historii powstania dzieła. W  listach do 
B. Ulanowskiego pisze on o ogromnych, zecerskich, trudnościach druku Bi- 
bliograńi..., a indeksów w szczególności'®. Dla tak  wymagającego dzieła jak  
Bibliografia.. . , zatrudniono najbardziej doświadczonych zecerów i dokładano 
największych starań sumiennego i dokładnego tworzenia składu. Pom im o to 
odbitki szczotkowe pełne b ^ y  błędów i przeoczeń. O trudnościach drukarskich 
przy okazji składu dzieła tak  wymagającego jak  bibliografia, dokładnie pisze 
Karol Estreicher junior w obszernym wstępie do tom u I reedycji Bibliografii

“Analogii takich „ekspresowych inform acji” identyfikujących osoby pubHczne dopatrzyć się 
można we w spółczesnych portalach internetow ych, które w ram ach wzbogacenia serw isu podsta
wowego starają się przyciągnąć użytkownika podając bloki zagadnień ogólnych, w których inform a
cja biograficzna zajm uje poczesne m iejsce.

’'Bibliografia historii polskiej, s. XX.
Biblioteka PAN w Krakowie. Rkps. 2402. T . 1.



po lsk ie j X I X  w. F a k t ogromnej skali trudności druku tak  specyficznego 
dzieła jak  B ibliografia... jest przez odbiorcę niezauważany lub ignorowany, 
a błędy produktu finalnego i tak  ostatecznie obciążają redaktora.

Hasła osobowe indeksu O soby  zostały zaopatrzone w ogromną liczbę od
syłaczy, różnego charakteru i przeznaczenia, tworzących g'ęsfą sieć połączeń  
z hasłam i innych indeksów: miejscowości i autorów^^. Najczęściej występują 
odsyłacze liczbowe, które wraz z przynależnością form alną źródła, odsyłają 
nas do zrębu Równego Bibliografii... Przykładowo: Salomea, m atka Mieszka 
Starego, do/c. 1680^^\ Salvio, margr., podróżnik (1806 г.), Ar. 9749^‘̂; Koszcy- 
cowie h. Poraj,Лег. 28  5 5 7 D^5.

Innym  często występującym łącznikiem jest odsyłacz zarówno do miejsca  
lub miejscowości, z k tórą dana postać jest związana, jak  i do zrębu głównego  
bibliografii, identyfikującego umiejscowienie postaci w historii. Przykłady: 
Baranowski, szt. 22 047 (pod Kazimierz miasto), pod hasłem  Kazimierz (in
deks Miejscowości) konkretyzujem y, że chodzi o Kazimierz, przecZ/Jiiescie 
ICrakowa. Pod numerem 22 047^® (Budowle miejskie) znajdujemy pod hasłem 
Domy: Baranowskiego, przy czym nie do końca wiemy, czy jest on podmio
tem  czy przedm iotem  opracowania. Ponieważ nie znajdujemy takiej postaci 
w indeksie autorów  X IX  w., przyjąć należy, że chodzi tu  o Baranowskiego 
w ujęciu przedmiotowym. Podobnie jest to ujęte w innych przypadkach: Jew
gienij mitrop^’, Russel A leksander czy M arczinecz M artinus.

N astępną grupę odsyłaczy indeksowych stanowią te, które kierują nas do 
innych bibliografii, zwłaszcza do Bibliografii po lsk ie j K arola E streichera. 
Znajdujemy więc: Secchinius Jan  \por.: E. 1603: Sarnow ie...]] Sierakowski 
M ichał [por.: E . 1700: Ceypler...]; Walewski K acper [por.: Е.1э.г.]. W  przy
padku A lbrechta I, ks. Pruskiego widnieją aż trzy odesłania do Bibliografii 
Estreichera. W  wielu przypadkach, przykładowo: Sieciński S, Sielawa Joza
fat czy Skotnicka Elżb., -  wym ienione osoby istnieją w indeksie wyłącznie, 
natom iast opisy dziel z nimi związanych znajdują się w bibliografii Estreiche
ra i są jakby  z niej na użytek informacyjny indeksu „wypożyczone”.

Spotykam y też typ odsyłacza indeksowego o charakterze pośrednim, któ
ry zapewnia postaciom historycznym z indeksu O soby  łączność z indeksem 
A u to ró w X IX  w . , i poprzez niego dotrzeć możemy do pozycji w zrębie Rów
nym . T a  konstrukcja, niewątpliw ie bardzo now atorska z racji operowania

" Bibliografia Polska X IK w . T . I, s.XXXI-XXXIII: „Dla lepszego wydobycia w druku haseł Biblio
grafii sprowadzono specjalnie czcionki, zdaje się najpierw z Wiednia, potem  ok. 1890 wprost z Londy
nu. T om  rozpoczął składać najlepszy fachowiec drukarni Ferdynand Schm iedehausen, który w'czytal 
się w niełatwy rękopis. Korektę pierwszego tom u prowadził Zegota Pauli. I dalej: Drukowalnie dzieła 
tego wymaga niezm iernej uwagi z powodu nagrom adzenia dat i nazw, a pomimo że Pauli Zegota i ja 
zadajemy sobie pracy, napotykam po wydrukowaniu tu  i ówdzie błędy. Zdarza się, że jedna i taż liczba 
lub litera przecliodzi poprawiona przez wszystkie korekty, a jednak błąd nie ustępuje ze szpalt”.

Indeks Osoby pełniący wielorakie funkcje informacyjne, z racji istnienia w nich odrębnych od 
zrębu  głównego opisów bibliograficznych, autonom icznych powiązań z innymi bibliografiam i nie 
jest prostym  wykazem nazw. W wielu przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem hasła osobo
wego w indeksie, a więc hasła indeksowego, i ten  term in będziem y stosować.

Akurat w przypadku pozycji 1680 występuje w .. błąd drukarski -  R. i 103 (1143), 
zam iast R. 1103.

W przypadku Salvio w opisie głównym o samej postaci mamy nawet więcej informacji -M arg r. 
w T urynie.

28 557 to niezwykle pojem na pozycja obejm ująca ponad 300 zapisów dotyczących szlachty 
polskiej, wchodzącej w wykaz -  Złota księga szlachty polsKiej, ułożonej w porządku alfabetycznym 
890 rodów szlacheckich.

Niełatwo je s t znaleźć Baranowskiego wśród kilkuset zam ieszczonych tam  pozjcji.
‘’ U stalenie „historycznej aktywności’ Jewgienija zarówno w /ис/£’/г^геА//е/’̂ Г0г̂ )0^ а - Kijów, jak 

i w zrębie głównym H asło w dziale: Oświata -  Cerkwie i M onastery s. 1130-1134, z racji ogromnej 
liczby danych nagrom adzonych pod num erem  22 604 nastręcza wiele problem ów.



ogromną liczbą danych, wymagająca różnych spisów pośrednich, pom ocni
czych, które funkcjonowały tylko na etap ie  ich tw orzenia, okazała się być 
nie zawsze wolna od błędów i przeoczeń. Błędów nieuniknionych, ale niena- 
ruszających sensowności i użyteczności całego przedsięwzięcia. Zasygnali
zujemy niektóre tylko z nieścisłości, występujące w indeksach. W  indeksie 
O soby  znajdujem y: A delung J. Ch., zob. In d e k s  autorów , gdzie figuruje: 
A delung J a n  K rzysztof; A lberandy  J a n  figuruje jak o  A lb e ran d y  Ja n  
Chrzściciel z 30 odsyłaczami numerycznymi jednym  odsyłaczem do indeksu 
M iejscowości. Prawdopodobnie chodzi o te  sam e osoby. B rak  u jedno lice
nia nazw, nazwisk, miejscowości i funkcjonowanie ich w różnych miejscach 
zwiększa możliwości błędów i omyłek. Przykładowo takie osoby, jak: Alber- 
tus Val. czy A rnold G. pom im o istn ienia odsyłacza do indeksu  A utorów  
X I X  w. w ogóle w nim nie występują. A w przypadku Balbiniusa B. m am y 
niefortunną kum ulację odsyłaczy’̂ .

Często stosowane są  przez Finkla odsyłacze całkowite, w ich klasycznej 
postaci, łącznie z form ą odrzuconą, łącznikiem „zob.” i częścią d ru g ą—przy
ję tą  za obowiązującą. D odatkow o wydłuża to drogę do danych  głównych 
w Bibliograńi... Albinowski An. jest form ą odrzuconą, a kieruje nas do: zob. 
Gedroić Mich., gdzie faktycznie znajdujemy osobę -  Gedroyć Michał, błogo
sławiony z zapisem  głównym hasła (a nie w zrębie głównym) i dodatkow o 
z odsyłaczem  do Bibliografii Estreichera. W  sytuacji takiej Bibliografia F in
kla nie rozstrzyga w sposób precyzyjny, jaki jest organiczny związek pom ię
dzy: Albinowski odesłanie do (-+) Giedroić a tam  odesłanie do Giedroyć. B ar
dziej przekonyw ująco p rzedstaw ia  się konstrukcja: A schenborn  M . 
Ostrorog Sam. G. -♦ Ostroróg Samuel Gracyan -► E. 1621: Aschenborn Mich. 
Inne przykłady: Jan  z Raguzy, zob. z Raguzy Jan  (Ragusio) Jan  de (1431- 
1432). N iektóre połączenia m ogą przynieść niespodziew ane rezu lta ty  jak  
w przypadku: Jan  ze Sliwna, zob. z Sliwna Jan. Postać tą  figuruje w indeksie 
A utorzy w ieku X I X  pod innym hasłem  odrzuconym -> Sliwna (ze) Jan , zob. 
Kirkor Adam H. Dopiero hasło Kirkor Adam Honory (pseud. Ja n  ze Sliwna 
i Sobbarii) przynosi nam  aż 50 odsyłaczy num erycznych do zrębu głównego 
Bibliografii i dwa odsyłacze do Indeksów: O soby  (trzy nazwiska). M iejsco
wości (8 miejscowości)^^.

Jeszcze większą różnorodność form i połączeń indeksowych zaobserwować 
możemy w przypadku niektórych osób zamieszczonych w uzupełnieniach  do 
indeksu Osób. P rzykładem  niech będzie B artto lanus (Bartholim io) Stan. 
(1593 r.), zob. Radziwiłł A lbert (B artho lanus), Zam ojski J a n , kanclerz  
(Bartholinus Stan.), Zygmunt III. W aza (Bartolom Stanisław). Nietrudno po
liczyć, że m am y w tym  przypadku do czynienia aż z pięciom a odm ianam i 
nazwiska jednej i tej samej osoby. Jeżeli w XVI w. wszystkie formy współwy- 
stępowały zamiennie, to taka informacja kontekstowa jest sam a w sobie cen
na dla historyka^®.

Zapis indeksowy, wyżej cytowany (Barttolanus z jego przeróżnymi asocja
cjami) jest pretekstem  do krótkiego omówienia szerszego problem u, w szcze
gólności występującego w indeksach Bibliografii.. . , zagadnienia -  jednolito-

W tym przypadku m usimy dać sprawiedliwość Finklowi, który trochę zagadkowego Balbiniu
sa w /«^/еА^;>У1г//о;ог1)Л7Л'7У. preeyzuje i objaśnia w zadawalający sposób.

Dopiero piąty z kolei odsyłacz kieruje nas do danych podm iotow o-przedm iotow ych postaci.
“  M ożna w tym m om encie założyć, że erudyta-historyk, znawca epoki je s t w stanie te n iedo

godności pokonać, a\e Bibliograf id ... pełnić miała, i to w dużej m ierze, funkcje dydaktyczne i prope- 
deutyczne dla początkującego adepta nauki historycznej.



ści, spójności i poprawności nazw osobowych, B ibliogra fia ... nie
jest i nie może być wzorem całościowego rozwiązania zagadnienia normaliza
cji nazw osobowych. Niewątpliwie czjmnikiem częściowo rozwiązującym ten 
prob lem  były p rzy ję te  zasady porządkow ania i uściślania nazw poprzez 
układ, hasła przedm iotowe i cały wewnętrzny system  powiązań poziomych 
i hierarchicznych zapisów podstawowych. W  indeksach, z racji ich istoty, ta 
kich na tu ra lnych  korektorów  ujednolicenia brakuje, dlatego problem  ten  
szczególnie jest zauważalny. Przyjęte zasady Finkla na tym  polu były nie tylko 
natury logicznej i metodycznej, ale w dużej mierze obiektywnej. Bibliografia... 
odzwierciedla stan badań, jak  i faktyczny stan praktyki naukowej obowiązu
jący  na  polu nauki historycznej. T rudno w takim  przypadku, wymagać od 
autora, aby korygował i tworzył inny stan faktyczny, niż ten, który obowiązy
wał w praktyce naukowej i trzeba przyjąć założenie, że w dużej mierze niepre
cyzyjności i niejasności są  równocześnie refleksem  praktyki i stanu badań 
historii w środowiskach polskich historyków przełomu wieków.

Jeżeli przeanalizujem y indeks pod kątem  obiektywnej poprawności na
zewnictwa m usim y być przygotowani na pewien dyskom fort i wykazać się 
m aksym alną ostrożnością. W eźm y przykładowo nazwy własne:
•  Ibn D osta brak  odsyłacza do A bu  Ali.
•  Aetsem a brak  w indeksie, ale występuje pod A itzem a.
•  Aysm a brak  w  indeksie, ale istnieje pod ArYzema Leo.
•  Bolem ovius zo b . , R utscius Joan  -► tej formy brak.
•  Jan z Czciany brak  odsyłacza do A rundinensis J.
•  Baldvinus brak  w indeksie, ale występuje pod Baldavius.
•  Samboritanus brak  w indeksie, ale występuje pod Sam borczyk.
•  Novicampinus poprawnie z odsyłaczem odwrotnym od Nowopolski Woj

ciech (Novicampinus Albertus).
•  Paulus Vladimiri poprawnie z odsyłaczem odwrotnjmi do P aw eł syn Wło

dzim ierza.
Przytoczone powyżej przykłady dowodzą, jak  ostrożnie należy podchodzić 

do informacji w przedstawionych indeksach i jak  wieloaspektowo należy je 
przeszukiw ać i w eryfikow ać. D la bezpieczeństw a należy przyjąć zasadę 
a priori, że szukane przez nas elementy istnieją w B /M ografi..., ale aby je od
naleźć, należy ich poszukiwać pod wieloma formami i w różnych miejscach.

Finkel korygował dane w Bibliografii... przez całe życie, ale tylko trzykrot
nie miał sposobność, aby ją  faktycznie dopełnić, i uczynił to w: dodatku I, nie
pełnym  dodatku II i w indeksach. Jest logiczne, że indeksy powstały na końcu 
pracy (ukazały się w 1906 r.) i były dla autora ostatnią możliwością uzupeł
nienia Bibliografii... nowymi pozycjami. Finkel skorzystał z tej szansy, ale 
zmienił nieco oblicze indeksu, który oprócz wszystkich funkcji pomocniczych, 
stał się w wielu przypadkach częścią zrębu Równego bibliografii. Inną  cechą 
charakterystyczną tej części dzieła jest ogromne nagrom adzenie zapisów in
deksowych w przypadkach haseł osób lub miejscowości istotnych dla historii 
Polski. Je s t szczególnie czasochłonne, jeżeli chcemy sprawdzić wszystkie ro
dzaje odsjdaczy, zwłaszcza numeryczne. Postać Jana  III Sobieskiego posiada 
414 odsyłaczy numerycznych do trzonu głównego i 14 zupełnie nowych zapi
sów uzupełniających. Podobnie sytuacja się przedstawia w przypadkach osób: 
N apoleon I, S tanisław  Leszczyński, K atarzyna II, J a n  Kazim ierz, F ryde
ryk II, Zygm unt II W aza, Stanisław August Poniatowski i wielu innych.

K orzystając z jedynej, nadarzającej się okazji tw orzenia dwóch D odat
ków, Finkel sl^ap liw ie  uzupełnił hasła takich postaci, jak: Jan z Dukli (dzie



więć nowych opisów bibliograficznych), J a n  K an ty  (15), K aje tan  K am ieński 
(4), J a n  I ^ a c y  K om arzew ski (4), S tan isław  K o stk a  (8) czy F ran c iszk a  
K rasińsk iego  (też 6 nowychopisów). M ożna oczywiście staw iać autorowi 
zarzuty  n a tu ry  form alno-m etodycznej^S ale je s t zrozum iale, że tylko 
w taki właśnie sposób można było dodać uzupełnienia. Tylko dla nazw osobo
wych litery A naliczyć możemy około 50 zupełnie nowych zapisów.

Indeks miejscowości

Następnym  cennjrm, oddzielnym, niesłusznie łączonym z indeksem  Osób 
jest indeks M iejscow ości (Nazwy geograficzne: gór, rzek, krajów, państw , 
miast itp.)^^. N a szczęście dzięki istnieniu wiekopomnego Słow nika geogra- 
/Iczneg-o^^ przynajm niej w tym  w ypadku Finkel m iał ułatw ione zadanie: 
„Miejscowości przedstawiały o wiele mniejsze trudności, bo dopomógł znako
mity Słownik geograficzny, którem u zawdzięczam liczne przyczynki biblio
graficzne”.

Metoda budowy indeksu Miejscowości jest zbliżona do indeksu osobowego, 
ale specyfika tem atu skłoniła autora czasami do wyboru innych rozwiązań m e
todycznych. Dla nazw geograficznych funkcjonują liczne dopowiedzenia, które 
pełnią funkcje zawężającą pojęcia i precyzyjnie je identyfikują. Wyróżnić może
my dopowiedzenia: miejsca, czasu [znaczenia. Dopowiedzenia miejsca lokali
zują mniej znane nazwy w pobliżu bardziej historycznie wiadomej. Np. A ugu
stów (w Galicyi)-, Dybowo W. nad  W isłą,pow. Toruński-, Siedliska, w., pow. 
Krasnostawsldm (Lubelslde), Sulejów, mAo, pow. Piotrkowsld. Znacznie rza
dziej spotkać możemy dopowiedzenia czasu, ale wiążące jednostkę geograficzną 
z ważnjnn wydarzeniem historycznym, Np: B rest {blokada 1803-1805), B a 
tów, w. {bitwa 1652r .), Austerlitz {Sławków, bitwa 1805r.), czy W orksła, rze
ka {bitwa 1 3 9 9 r .). Funkcjonują też określniki znaczenia, np. S ch iich tem  {bi
tw a), B ilcze {jaskinia), P ad ry ż  {opactwo cystersk ie ), R om e {jaskinia  
pogańska w  Prusach) czy Iwanogrod {forteca).

Precyzyjność indeksu zwiększa się w sytuacji, kiedy autor podaje nazwy 
a lte m a t^ n e , starsze lub nadane: R audań  {Rawdan), G rójec (dawniej Gro
dziec), B aryca  {Barycz), lub w ystępujące w innym  języku (nadane): K ar- 
n ió w -  {niem .Jagerndorf, mor. K rnow ), Ż m udź (łac. Sam og itia , niem . 
Sam land). O statnie dwa przykłady pokazująnam  jeszcze jeden  niezwykle 
wymowny aspekt indeksu Miejscowości, a pюśrednio i Bibliografii... w ogóle. 
Problem delikatny, o wymowie politycznej, a znaczeniu narodowym. Polska 
jako państwo już nie istniała dawno, wielu nazwom geograficznym zmieniono 
pierwotną nazwę z przyczyn politycznych -  w czym szczególnie gorliwie przo
dowało państwo pruskie. Finkel postąpił w tym  w ypadku tak  jak  zawodowy 
historyk, ale jako także historyk polski — główna nazwa najczęściej (ale nie 
zawsze) je s t podana w je j p o lsk im  b rzm ien iu  i to n iezależnie, w jak im  
miejscu byłej Polski była zlokalizowana: Z egań  (niem . S a g a n ), Ż yw iec 
(niem . S a y b u sch ), W schow a (niem . F ra u e n sta d t) , Z ąb k o w ice  (niem .

M. Perlbach; op. cit.
W rzeczywistości podtytuł N azw y geograficzne je s t bardziej adekwatny do zawartości niż 

nazwa główna -  M iejscow ości.
Słownik geograficzny Kw lestiva Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wydany pod redakcyą 

Filipa Sulim ierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława W alewskiego. T .1-15, W arszawa 
1880-1902. Internetow y tryb dostępu: http://w w w .m im uw .edu.pl/polszczyzna/SG K Pi/

http://www.mimuw.edu.pl/polszczyzna/SGKPi/


F rankenstein), ale też; W yżgródek {W yszkorodek), 'V^odzimierz {Włady- 
m ir), S tracz (Stradcz) czy C hełm no (Culm, K ulm ).

Odsyłacze w  indeksie Miejscowości nie odgrjw ają tak  znaczącej roli, jak  
w poprzednim , ale w ystępują i tu, liczne powiązania poziome -  nie zawsze 
zresztą klarownie i spójnie skonstruowane. Sprawdzając drogi sercu każdego 
Polaka G runw ald  (niem. Gruenfelde), oprócz paru odsyłaczy liczbowych do 
zrębu Równego Bibliografii... niczego więcej się nie dowiadujemy. Tym cza
sem  pod hasłem  Tannberg^^ otrzym ujem y informację o; bitw ie w  1410  v. 
i odsyłacze do G runw ald  i Dąbrowno. Pod D ąbrow no znajdujemy informa
cję o: (bitwa 1410 r.) zob. Grunwald. W ydaje się, że nieuwzględnienie odsyła
czy wzajem nych w indeksie Miejscowości jest jego poważnym m ankam en
tem , zm uszającym  użytkow nika do w ielokrotnego w eryfikow ania 
poszukiwanych informacji.

Przyjęcie jako zasady dawania pierwszeństwa nazwom polskim^^, nie za
wsze konsekw entnie przestrzeganej, wym agałoby regularnego stosowania 
odsyłaczy wzajemnych. W  innym przypadku nigdy nie znajdziemy Dęblina, 
Lelbarka, Choroszczy.

Innym  m ankam entem  jest duże nagromadzenie danych pod niektórymi 
zapisami indeksowymi -  przy czym stopień ich nasycenia jest tak  znaczny, że 
upośledza funkcjonalność. Sprawdzając nazwy geograficzne: Kurlandia, Li
twa, Lwów, Niemcy, Podole, Prusy znajdujemy (dosłownie) setki nagroma
dzonych tam  odsyłaczy. Rodzi się, więc refleksja zarówno natury praktycznej, 
jak  i merj^orycznej. Pierwsza to -  jak  szybko można zweryfikować w tak  du
żej liczbie nagrom adzonych haseł konkretnie poszukiwane? -  hasło Kraków 
(884 odsyłacze num eryczne i 74 nowe zapisy bibliograficzne)^^. W arszawa 
(ponad 700 odsyłaczy i ok. 80 nowych zapisów bibliograficznych)^^. Druga -  
w jakim  stopniu odsyłacze są  m iarodajne i wyczerpują tem at? Czy takie po
zycje w indeksie B ib liogra fii..., jak  W arszaw a czy K raków  w ogóle m ogą 
w indeksie zawierać kom pletną listę dotyczących ich publikacji?

M ożem y pokusić się o konkluzję, że efektjrwność i przydatność indeksu 
miejscowości jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości i wagi, jakie w dzie
jach  zajmowało d a n e  m iejsce. \m. m n ie j eksponow ane  m iejsce w historii 
dana nazwa osobowa pełniła, tym  bardziej p rzyd a tn y  ten  indeks w użyt
kowaniu. Im  ważniejsze miejsce w historii zajmowała miejscowość, tym  trud
niej było skomasować pełny wykaz publikacji jej dotyczących w indeksie. Ze 
względów objętościow ych było to m etodycznie tru d n e  do zrealizowania. 
W  sytuacji nazw eksponowanych w historii polskiej, procent błędów i niepeł
nych inform acji rośnie. T ezau ru s odbiorcy pow inien w tym  przypadku  
uwzględnić znaczny procent tolerancji na błędy i niedociągnięcia.

Spis au to rów  X IX  w.

Spis autorów  X IX  w. zbudowany został na bardzo podobnych zasadach 
i c ieф i na podobne problem y metodyczne, jak  indeks osobowy, z którym  po
zostaje w  ścisłych związkach odsyłaczowych i m er5rtorycznych. Z tego też po-

Słynna bitwa pod T annenberg iem  (P. H indenburg A. Samsonow), w okresie pierwszej woj
ny światowej m iała się dopiero odbyć.

Dlaczego Iwanogrod, a nie Dęblin, dlaczego Heilsberg, a nie Lelbarg?
•̂‘B ibliografia...,?,. 1958-1960.
27 Ibidem , s. 2015-2017.



wodu zostanie w naszych rozważaniach pominięty. Może być też potraktowa
ny jako surogat bibliografii osobowych historyków polskich tego okresu zapre
zentowany w niezwykle syntetycznej formie. Analizując piśmiennictwo pod
miotowe tak ich  postaci, jak: Ju lian  B arto szew icz  (ponad 300  odsyłaczy 
numerycznych), Oswald B alzer (ponad 130), Aleksander B ru ck n er (ponad 
200), W iktor C zerm ak, Ludwik F inkel, Joachim  Lelew el, Franciszek P ie- 
kosiński, Antoni P rohaska  czy Bolesław U lanow ski, przy zastosowaniu od
powiednich narzędzi metodologicznych, możemy otrzym ać ogólny, ale cało
ściowy przegląd aktjrwności naukow ej historyków  polskich tego okresu. 
W ykracza to trochę poza przyjęte ram y monografii, ale stanowi cenną infor
mację dla każdego historyka zajmującego się historią historiografii polskiej^®.

Indeks przedm iotow y

W  Bibliograńi... funkcjonuje również indeks odbiegający funkcją i znacze
niem od trzech już omówionych. Jest to zamieszczony na stronach X LV III- 
LVI Spis R ów nych przedm iotów . W edług słów au tora  „wnika dokładniej 
w treść każdego rozdziału, a przez zestawienie alfabetyczne ułatw ia szybsze 
odnalezienie całej literatury”^̂ . W ypada się zgodzić z takim  założeniem z Fin- 
klem, chociaż określenie całej lite ra tu ry  jes t przesadzone. Indeks ten  jest 
bardziej wstępnym projektem rzeczywistego „realnego” indeksu przedmioto
wego. Realizując praktycznie ideę indeksu przedmiotowego jako abecadłowe- 
go wykazu tem atów  wykazanych w B ibliografii... dokum entów , trzeba by 
bj^o poświęcić m u ogromnie dużo uwagi i czasu, aby prawidłowo zrealizować 
ten zamiar. W ydaje się, że Finkel nie miał jasnej koncepcji budowy takiego 
indeksu, w okresie w którym, tworzył Bibliografię, prace teoretyczne i rozwią
zania praktyczne na ten  tem at nie były jeszcze zaawansowane. Przyjm ując 
z dużym uproszczeniem tego szerokiego zagadnienia w indeksie przedm ioto
wym należy wyróżnić dwa elementy: hasło i odsyłacz. T em aty  zamieszczone 
w indeksie można podzielić na wyszczególniające i uogólniające.

W  indeksie Finkla przeważają tem aty  wyszczególniające, a więc pokry
wające się z zakresem  rzeczowym danej pozycji bibliograficznej. Problem em  
są tem aty  uogólniające, które m ają zakres nieraz bardzo szeroki i powinny 
łączyć się hierarchicznie z tem atam i węższymi zakresowo. U stalenie siatki 
wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy zależnymi od siebie logicznie i m e
rytorycznie tem atam i dla takiej bibliografii jak  historia Polski to zagadnienie 
niezwykle złożone i trudne, a jego prawidłowa realizacja wym agałaby od Fin
kla zaawansowanej wiedzy z zakresu katalogowania, bibliotekarstwa koncep
cyjnego i umiejętnego adaptowania ich na polu nauki historycznej.

Bardziej szczegółowa analiza poszczególnych „przedmiotów” wskazuje na 
wielość problem ów m etodycznych, niemożliwych do rozwiązania w takiej 
formie, jak ą  przyjął Finkel. Przyjmując ściśle pomocniczą funkcję, ja k ą  pro
totyp tego indeksu mógł pełnić, należało wykazać tylko w ąskie zakresowo 
term iny (hasła wyszczególniające), i to takie, do których z jakichś określo
nych względów formalnych, dotarcie w Bibliografii... nastręczałoby proble-

“  Indeks Autorów XIX w., w odniesieniu do postaci historyków polskich tego okresu, jako spe
cyficzne źródło informacji, powinien być uwzględniony w m onograficznych rozw ażaniach A. Zna- 
jomskiego: Bibliografie osobozve histo iyków polskich . L ubhn 2004.
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mów. M ożna zaakceptow ać w ąskoterm inowe hasła: misy, lejarnie, guziki, 
głuchoniemi, farby, czerniec (roślina), lipomoni, elzewiry, zadruga, staro- 
obriadcy, stróża, nomokanon, obelne, majolika, konwikty, czerwiec (roślina) 
i inne. Ale jakie miejsce zajmują w indeksie tem aty  uogólniające, jak: religia, 
starożjrtność, po lityka  polska, którym  autor przydzieli! po trzy odsyłacze, 
a takim  tem atom , jak: ku ltu ra , kobieta, lite ra tu ra , ubiory  -  po dwa (sic)?

T em aty uogólniające należałoby, więc z „indeksu” usunąć, gdyż ich istnie
nie zwiększa tylko poziom redundancji, niczego w zam ian nie dając. Należa
łoby również zastanowić się, czy nie połączyć hierarchicznie lub system em  
odsyłaczy pokrewnych term inów podrzędnych z Równymi. Bojki, Karaimi, 
L a so w ia c y , L e m k i , L ip o m a n i, L iw ow ie , T ucho lcy  to  przecież g rupy  
e tn iczne. Filiponi, F rankiści, M ennonici, rasko ł, staroobriadcy  to sek ty  
religijne, a bonifratrzy, M arynitk i, sercanki, redem ptoryści to zakony lub 
zgromadzenia zakonne. W  tem acie Równym podatk i znakomicie korespon
dowałyby: szo s, kun ica , praw o obelne, czopow e  itd. A kurat w przypadku 
indeksu przedm iotów  trudna  jes t do obronienia teza F inkla dotycząca ich 
celu: „najmniej obeznanym  z podziałami naukowymi, pracownikom ułatwić 
poszukiwania”. W  następnej próbie ułożenia indeksu przedmiotów, poczynio
nego przez Maleczyńskiego, dostrzec możemy pewien postęp w realizacji mo
delowych założeń tego indeksu, ale problem ten zostanie przedstawiony w roz
dziale poświeconym reedycji.

P odsum ow anie

Ludwik Finkel zastosował w Bibliografii... cztery indeksy: Osób, M iej
scowości, A utorów X IX  w ieku i Przedm iotów  gjównych. Indeksy te zostały 
pom yślane jako integralna cześć wspomagająca trzon ^ów ny dzieła. Zasady 
metodyczne układania i realizacji indeksów są  podobne i funkcjonują podob
nie. Przyjmując za m iernik funkcjonalności Indeks-B arriere, jej poziom jest 
różny dla różnie przygotowanego odbiorcy. W  indeksach zamieszczono dużą 
liczbę opisów bibliograficznych, które z racji długiego okresu tworzenia spisu 
do zrębu Równego Bibliograńi... nie weszły. Z różnego powodu indeksy uzu
pełniają i uściślają szczupłe dane formalne ze trzonu Równego Bibliografii... 
Asekuracyjnie należy przyjąć tezę o potrzebie wieloaspektowego przeszukiwa
niu indeksów. Indeks P rzedm iotów  Równych nie jest w praktyce indeksem 
przedmiotowym, tylko typem  indeksu klasowego. Jego szkicem, a właściwie 
propozycją m etodyczną, a jego przydatność dla treściowego wyszukiwania 
informacji jest znikoma. Pomimo wszystkich błędów koncepcyjnych i realiza- 
torskich, indeksy do Bibliografii.., zważywszy na czas i w arunki jej powsta
nia, należy ocenić, jako niezwykle przydatne, i uznać jednocześnie, za wybitne 
osiągnięcie na polu retrospektywnej bibliografii historii Polski.



, . j  . . Miejscowości (W arad—Wars?.). 2015
m ^ k^ e  M^e^ćowosici odsyłaczy numerycznych w

Waradyn wielki, m., w.Węgrzech, dok. 2188.
Waręż, mko, pcw. sokalski, dok. 4694 [Teka 

konserwatorska, Lwów 1892 sir. 140].
Warka, tn., pow. grójecki, dok. 3912, K.

13505, hp. 26556 [Gawarecki VV. H., Opis 
m. Warki nad Pilicą, Pielgrzym 1845 III,, 
Odb. Warsz. 1S45].'

Warka siara, w., pow. grójecki [Grodzisko, 
Tyg. ill. 1870 Nr. 107].

Warmia (niem. Ermland), ziemia i dyecezya 
w Prusach, arch. M, ep. (527, dok. 813, 
814, 1299-1302, ;^378, 2530, 2546, 2666, 
2764, 2765, 2837, 3302, 3516, 41.56, 4512, 
4537, 4588, 4640, 4679, 4798, 495^. 5189, 
5192, 5258, 28941 D., 29135 D., 29249 D., 
29365 D., 29566 D„ 29592 D., 2.9609 D„ 
kr. 5376, 6147, 6266, 6568, 7024, 7193, 
7196, 7228, 7516, 7777, 8337, 30242 D., 
30243 D., geog. 10491—10493, etn. 12263, 
12415, 12508, 32002 D., K. 12764, 13079 
do 13110, 13873, 32426-32430 D., pr. 
17154, 17172, 32815 D., ek. 33134 D., 
szk. 19330, 19331, 19380, 19596, 19814, 
33219 D., lit. 20113, 20925, 33418 D., szt. 
21818, 22044, 22326, hp. 23553, 24026 do 
24031, 24064, 25185, 25368, 25517, 25549, 
25578,25891, 27621, 33911 D. Грог.: Ztschr. 
fiir. Gesch. u. Alterthumskunde Ermlands 
do r. 1899 t. 12].

Warna, m., w Bułgaryi (bitwa r. 1444), dok. 
1355, 2157—2159, kr. 6Й25, 6626, 6825, 
6826, 7241, pr, 16770, szt. 22091 (p.WJtad.
III.), hp. 25469, 25474-25476 [Pola War- 
neńskie. Kłosy 1882].

Warnica, pod Benderem, hp. 37132.
Warnitz, koło Królewca, etn. 11398
Warszawa, m. stołeczne, pow. i gub., arch. 9, 

27, 100, 101, 103, 105, 28338 I)., 28339 D., 
dyp. 263, her. 412, num. 442, 28573 D„ 
ep 628, 629, dok. 1047, 1241, 1367, 1417, 
1594, 2012, 2013, 2258, 2814, 2912, 2949, 
2962, 2970, 2975, 2977, 2987, 2983, 3047,
3048, 3076, 3092, 3115, 3139, 3156. 3157,
3172, 3183, 3194, 3225, 3228, 3236, 32-58,
3273, 3281, .3291, 3292, 3330, 33.''.0, 3413,
3422, 3475, 3489, 3505, 3506, 3522, 3548, 
3.557, 3562, 3.571, 3581, 3.584, 3597, 3619, 
3621, 3627, 3635, 3643. 3651, 3658, 3663, 
3664, 3682, 3689, 3714, 3715, 3724, 3725, 
3746, 3756, 3774, 3776, 3783, 3787, 3798, 
3801, .3807, 3808, 3817, 3829, 3859, 3860, 
3867, 3880, 3887, 3891, 3896, 3899, 3912 
do 3914, 3929, 3941, 3942, 3944, 3960, 3970, 
3999, 4001, 4009, 4010, 4022, 4040. 4050,
4056, 4062, 4071, 407: ,̂ 4088, 4105, 4ИЗ,
4116, 4127, 4136, 4156, 4182, 4186, 4315, 
4217-4221, 4247, 4262, 4267, 4268,
4270, 4277, 4283, 4289, 4292, 4303, 4305,
4318, 4341, 4348. 4356, 4361, 4364. 4365,
4369, 43Ъ0. 4381, 4383, 43Ś8, 4389, 4406,
4416, 4422, 4434, 4438, 4447, 4459, 4470, 
447c, 4478, 4480, 4507, 4Ы0, 4513, 4521,

4623, 4548, 4567, 4578-4580, 4603, 4609, 
4610, 4612, 4616, 4618, 4620, 4622, 4625,
4628, 4632, 4654, 4691, 4694, 4698, 4707,
4717, 4738, 4760, 4765, 4769, 4788, 4801,
4805, 4806, 4808, 4823, 4826, 4829, 4834,
4836, 4841, 4845, 4846, 4850, 4862, 4865 
do 4b'SS, 4870, Ш 5 , 4898, 4899, 4906, 4917, 
4919, 4940, 4942. 4943, 4953, 4957, 4971,

..4988, 4991, 4995, 5004, 5005, 5056, 5067,
5072, 5086, 5093, 5099, 5102, 6106, 5U0,
5113, 5120, 5121, 513.3, 5141, 5151, Б152,
5175; 5182, 5196, 5197, 5201, 5203, 5211.
5215, 5217, 5221, 5222, .52^4. .5226, 523l'.
5240, 5242, 5244, 5256, 5258. 5268, 5270,
.5271, 5273, 5276, 5277, 5287; 5288, 5291,
5294, 5296, 5301, 5309, 5310, 5326, 5326,
5329, 5331, 5335, 5336, 5344, 5345, 5354,
535 6, 5357. 5363, 5368, 5373, 5381. 5383,
5387, 5391, 5398, 5399, 5402, 5410; 5420,
5422, 5430, 5435, .5439, 5441, П460, 5461, 
5472, 5478, 5480-5482, 5499, 5561, 5578, 
.5579, 5599. 5600, .5614, .5620, .>632, 5638,
5640, 5652,' 5653, 5676, 5679, 5682, 5695,
5708-5710, 5724, 5726, 5732, 5735, .5740,
5753, 5763-5766, 5779, 5784, 5786, 28641 D., 
2864B I)., 28S4B D., 28945 1), 28951 D.,
28.462 I)., 29233 D., 29445 D.. 29555 D.,
29681 D., 29851 I)., 29975 D. 30192 I).,
kr. 7148, 7222, 7232, 7242, 7331, 7.348,
7498, 7610, 7682, 7691, 7733, 7751, 7788,
7897, 7949, 8094, 8121, 8153, 8411, 8431.
8442, 8488, 8678, 87.39, 8744, 8761, 8793;
8804, 8836, 8926, 8947, 9042, 9050, 9090, 
9125, 9137, 9147, 9202, 9220, 9328, 9257,
9260, 9264, 9284, 9301, 9324. 9426, 94C1,
9466, 9517, 9519, 9529, 9558, 9577, 9582,
9586, 9596, 9597, 9605, 9623, 9630, 9646, 
9Б47, 9671, 9707, 9708, 9717, 9740, 9756,

'  9763, 9770, 9773, 9804, 9863, 9873. 9876, 
9907, 9913, 99.35, 30900 D., 31174 Г)., 
31284 D., 31365 D., 313S7 D., geo{<. 10065, 
10100, 10135, 10140, 10148, 10217, 10727, 
10761, 10762, 10771, 10823, 10824, 10916, 
10945. 31535 D., 31.541 D., 31571 D„ 
31572' D.. 31696 I)., 31828 O., etn. 11158, 
11163, 11682-11684, 12397, 31881 D., 
31883 D., 32088 D., 32089 D., K. 12764, 
13291, 134.50, 13505, 13551, 13596, 13605, 
13606, 13629, 13641, 13663, 13687, 13710, 
13713, 13722, 13725, 13726, Ш 30, 13869. 
13893, 13915, 131)16, 13966, 13972, 14001, 
14002, 14948-149.50, 15021,' 15316, 15372, 
15856, 15929-15931, 32418 L)., 324.97 D., 
pr. 16029, 16370, 16590, 16659, 16679, 
16693, 16698, 16699, 16882, 16965, 17180. 
17210. 17211, 17212, 17230-17238, 17367 
do 17369, 17371, 17372, 17428, ck. 18072, 
18080, 18087, 18088, 18137, 18240, 1S243, 
18324. ob. 18445, 18450, 18497, 18552, 
18570. 18571, 18638, 18657, 18665, 1ь701, 
18708, 18724, 18739, 18866, .33190 I). ^zk. 
1912.3—19125, 19153, 19184, 19186, 19187. 
19272-19275, 19285, 19288, 19289, 19291 
do 19295, 19303. 19371, 19452, 19558 do



1776 Osoby (Les—Lew).
Pn^łady nagromadznia odsyłaczy numerycznych w indeksie Osoby

Leszczyński (Leszczeński) Bogusław z Zdun 
(r. 1685), kr. 8618.

Leszczyński Jan (r. 1677), lit. 33550 D.
Leszczyński Kaz. Jan (r. 1681), kr. 8553.
Leszczyński Paweł, malarz lwowski (r. Ш7), 

szt. 23177.
Leszczyński Kafał, biskup płocki (f  1527), 

dok. 2565.
Leszczyński Rafał, poseł sejm. (r. 1562), dok. 

2964.
Leszczyński Rafał, wda bełzki.(f 1636), K. 

15576 [Głoskowski М., Sława potomna 
JW. Rafała Leszczyńskiego, ded. Jędrz., 
Raf., Bogusł., Wład. Leszczyńskim i Teod. 
Gorajskiej. 1636; — Opitius Mart., Pane- 
gyricus honori Raph. licszczyński, Tho- 
runi 1636; — iśuspiria Leschnensium 
musarum super Raph. in Leschno, Le- 
snae 1636; — Węgierski Т., Kazanie 
o śmierci Leszczyńskiego, Baranów 1637 
(por.: E.)].

Leszczyński (Lesczinski)Rafal z Zdun (r. 1685), 
kr. 8618.

Leszczyński Rafał, podskarbi w. kor., gen. 
wielkop. ( t  1703), dok. 41.56, 4182, 4307, 
4345, 29908 D., kr. 8827, 31051 1)., pr. 
16627, hp. 27097 fOrbi par capul Raph. 
Leszczyński salutatus, (Kalisz) 1692; — 
Margowski And. Rud., Capitolium trium- 
phale, Pozn. 1692; — Jaworski Slan. Józ., 
Utarczka honorów, Pozn. 1692; — Głę
bocki Flor., Ca[iut genere gloria, Pozn. 
1692; — Caput omnis fato sublimius, 
Pozn. 1703.; — Tortowski Seb., Collectio 
dolorum, Pozn. 1703 (por.; E.)].

Leszczyński Samuił (r. 1674), kr. 31051 D.
Leszczyński Seb. Jan (r. 1680, 1698), kr. 

8556, 8756.
Leszczyński Stanisław I., król, num. .596, 

dok. 4819, 4322, 4325, 4381, 4383, 4385, 
4383, 4389, 439^, 4307, 4399, 4406, 4416,
4431, 4440, 4519, 4578-4580, 4582, 4583,
4.585, 4602, 4604, 4607, 4600, 4610, 4619,
4624, 4630, 4645, 4652, 4657, 47b4, 4797,
4843, 4930, 4944. .5769, 29926 D., 29936 D., 
29966 D., 29967 D., 30206 D.. kr. 8830, 
8831, 8885, 8889, 9064, 9066, 9068 -  9086, 
9092, 9190, 9345, 9346, 9377, 9394, 311.54 U., 
31185 D., 31186 D., 31248 D.,‘ pr. 16627, 
ob. 33172 D„ szk. 19163, lit. 21151, szt. 
22091, 22303, hp. 23467, 23515, 26863, 
26870. 26875, 26892, 27065, 27086, 27069 
do 27101, 27103, 27197, 27199, 27201, 
27253-27255, 27266-27268, 34229 1)., 
34232 I). [Ostatnia chwila życia i śmierć 
St. Leszczyńskiego, Przyj, ludu, Leszno 
1846 XIII.; — Procćs verbal de la fete 
funebre, Juin I8 l4 ; — Relation de сёгё- 
monies de 1’inauguration de lą statue de 
Staniałaś ii Nancy, Nancy 1834; — Pług 
Ad., Gdzie spoczywają zwłoki króla Sta

nisława, Kłosy 1884; — Tenże, Jeszcze 
o zwłokach, tamże 1884; — H. L., Miej
sce zwłok (czy w Nancy, czy w Peters
burgu), Tyg. ill. 1884; -  Kirkor A. H., 
Gdzie spoczywają szczęty, Prz. powsz. 
1884 П.; — Tenże, Jeszcze słówko o zwło
kach, Kraj 1884 Nr. 22; — Pamiątki po 
St. Leszczyńskim, Tyg. ill. 1886].

Leszczyński Stefan [Pliiiius Polonicus S. J., 
Oratores in honorem Steph. Leszczyński 
(orat. J. Rywocki, Adr. Pikarski, Paul 
Kuhn), Calissii 1639, 1667, 1669].

Leszczyński Wacław, arcyb. gnieźn. ( f  1666), 
dok. 3960.

Leszczyńska Katarzyna, żona króla, kr. 
31207 D.

Leszczyńska Marya, królowa franc, ( f  1768), 
dok. 1529, 4322, 4519, 4958, 29967 D., 
kr. 9089, 9090, 9346, szt. 22091, 2230B, 
hp. 27167-27174, 27176, 27178, 27268, 
[Normand Ch., Marie Leczinska, Mme de 
Pompadour et la statue de Louis XV., 
L’Article 1894 t. II.].

Leszczyńska Teqdora, zob. Gorajski Zbigniew.
Leszek Biały, książę krak. (r. 1206-1227), 

dyp. 28427 D., dok. 1716-1720, 29117 do 
29122 I)., pr. 32928 D., szt. 22299, hp. 
23336, 25099, 25103-25112, 25116.

Leszek Czarny, ksiaże krak. (r. 1279-1288), 
dok. 1773-1778i 29135-29137 D., szt. 
22090 (p. Kraków), 22091, hp. 25132, 
25144-251.50, 34078-34079 1>.

Leszek, ksiaże michałowski (r. 1304), dok.
18ai.

Leszkowski Paweł, malarz (XVII. w.), szt. 
22177.

Leti Gr. (r. 1754), hp. 26098.
Lettus (Łotysz) Henryk, kronikarz infl. (ok. 

r. 1227), kr. 6296, 6297, 30440 D., 30441 D.,
Leucht Chr. L. (r. 1700), pr. 16414.
Leunclavius (Levenclaviu^ Jan ( f  1.593), 

kr. 7213, 7444, hp. 2?962.
Leupold B. (r. 1758), hp. 33884 1).
Levcoochtanus Aretius (r. 1577), K. 16329.
Levenclavius Jan, zob. Leunclavius.
Levesius Aug., nuncyusz pap. w Szwecyi 

(r. 1702), dok. 4365.
Lew Daniłowicz, ks. ruski (f 1301), dyp. 

200, 28429 l)., dok. 1766, 29133 D., hp. 
24360, 24361.

Lew Konrad (r. 1595), kr. 7565.
Lewa ben Bezabel (r. 1583), K. 15972.
Lewa Judas (r. 1583), K. 15972.
Lewanda; kij. protojerej (r. 1794), dok. 30132 D., 

K. 14767.
Lewandowski, radny żytomierski (r. 1791), 

dok. 6357. «
Lewartowscy h. Lewart, ber. 28557 D.



2.3. Reakcje św iata naukow ego na u k azan ie  się  
B ib lio g ra f ii  H is to r ii  P o ls k ie j

w  1891 г., w num erze 249 gazety „Nowa Reform a” ukazała się notatka 
następującej treści: „N akładem  Komisji Historycznej Akademii Um iejętno
ści w Krakowie wyszedł wreszcie pierwszy tom  od dawna oczekiwanej przez 
świat naukowy Bibliografii H istorii Polskiej. Dzieło to jes t owocem zbioro
wej pracy młodych liistoryków Iwowskicli, a pierwsza myśl jego podjęcia wy
szła jeszcze w 1878 r. z Kółka Historycznego, istniejącej przy tamtejszej Czy
telni Akademickiej ”4 Podobne w tonie i treści notki informacyjne ukazały się 
w gazetach i czasopismach; „Nowiny Literackie”, „Gazeta N arodowa”, „Ga
zeta Lwowska” czy „Książka”. Znamienne, że informacje te  zamieściły gaze
ty, a więc media przeznaczone do szerszego kręgu czytelników^. Świadczy to 
zarówno o wysokim poziomie „przeciętnego” odbiorcy, jak  i dużej wadze, jaką  
przykładano do pojawienia się dzieła tak  specj^icznego, jak  Bibliograńa H i
storii Polskiej.

Franciszek Konarski, anonsując ukazanie się B ib l io g r a f i i .pisze o tym  
fakcie z dumą: „Nie tu  miejsce, rzecz jasna, wglądać dębiej w treść i wdawać 
się w szczegółową ocenę tej pomnikowej pracy. P iszem y tu  słów parę , aby 
przede wszystkim wyrazić radość, że literatura nasza wzbogacona została tak 
cennym dziełem, którego brak wszyscy czuli od dawna, aby nadto zwrócić na 
nie uwagę szerszego koła czytelników” .̂ I dalej z entuzjazm em  kontynuuje; 
„Bibliograńa Historii Polskiej, bowiem nie jest, jakby to się na pierwszy rzut 
oka wydawać m o^o, dziełem m ającym  wartość tylko dla specjalistów, prze
ciwnie, obejmując dzieje całej cywilizacji naszej nieoceniona jes t ta  książka 
pomocą dla pracowników na jakimkolwiek polu literatury narodowej. Dziejo
pisarz, geograf, historyk literatury, prawnik, literat itd. znajdą w tym  skarbcu 
zestawione m ateriały dla siebie, których dotychczas, bądź po niedokładnych 
bibliografiach ogólnych, bądź żm udnie po katalogach, szukać m usie li”"*. 
Z astanaw iać m usi w ysoka św iadom ość h isto ryczna i narodow a w śród 
ówczesnej inteligencji galicyjskiej, poddanej dodatkowo rosnącem u ciśnieniu 
aspiracji narodowych elit ukraińskich.

' Anonimowa notka, „Nowa R eform a” 1891. R. 10, nr 249, s. 3.
 ̂Rolę krótkich form inform owania jak notatka, notka w obiegu inform acji p rzełom u wieków 

obszernie przedstaw ił w swojej m onografii Jan Bujak: Inform acja o książce  i prasie 7U tygodnikach  
galicyjskich 1772-1900. Kraków 1989, s. 107-142. Dowodził on i słusznie, że m etody szybkiej -  
„ekspresowej” inform acji o fakcie, postaci, dziele, w dobie n ieistn ien ia  innycłi m ediów (radio, te 
lewizja, In ternet, telefonia), stawiało przed  taką formą inform acji wysokie wymagania form alne 
i merytoryczne i ich rola była bez porównania więlisza niż w dzisiaj, i posiadała nie tylko walor infor
macyjny, ale często naukowy stricte.

 ̂F. Konarski: Rec. „Nowiny L iterack ie” 1889. T . 1, s. 5.
'  Franciszek Konarski, pedagog, poeta, filolog -  z kręgu Romana Piłata, aktywny członek T o - 

warzystwa L iterackiego im. Adama M ickiewicza, pozostawał w ścisłych kontaktach z Ludw ikiem  
Finklem  aż do śm ierci. U m arł w 1907 r. we Lwowie, będąc do końca aktywnym w życiu naukowym 
i społecznym.



N otka  zam ieszczona w „G azecie N arodow ej” dodaje konkretn iej: 
„W  ogóle układ jest nadzwyczaj prosty i przejrzysty, co niezmiernie ułatwia 
orientowanie się, do czego przyczyniają się zresztą w wysokim stopniu liczne 
w każdym  m iejscu odsyłacze” .̂ „G azeta Lw ow ska” staw ia p racę F inkla 
w jednym  rzędzie z pomnikowym dziełem Estreichera: „Jeżeli wydanie ogól
nej Bibliografii Polskiej Karola Estreichera miało niezwykłą doniosłość dla 
całej nauki i literatury  polskiej, to wydanie Bibliografii historii polskiej było 
dalszym krokiem na tej drodze również niezwykle doniosłym dla każdego, kto 
pracuje w dziedzinie polskiej historiografii”®.

Oczywiście dystans między światem uniwersjrteckim a poziomem inteli
gencji polskiej był wówczas o wiele mniejszy, a tak  zwana „naukowość” śro
dowiskowa funkcjonowała w bardziej powszechny sposób, zwłaszcza na polu 
tak  newralgicznym, jak  historia narodowa^. Nie należy się, więc dziwić po
wszechnemu zainteresowaniu faktem ukaz3w ania  się drukiem  kolejnych ze
szytów Bibliografii... Także środowisko uniwersj^eckie nie pozostało obojętne 
wobec edycji kolejnych części bibliografii.

Powrócić należy tu  do wcześniej poruszonego zagadnienia -  w jakim  stop
niu praca była dziełem  zbiorowym Koła Historycznego, a w jakim  autono
micznym Ludwika Finkla. N a pewno w przedsięwzięciach mniejszego zakre
su, jak  cytow ana p raca  A. H irschberga, kontynuacji F inkla  {Bibliografia 
historii Polski X I X  w .), wkład studentów wolontariuszy był znaczny i dobrze 
w ykorzystany. Zwłaszcza w dużych przedsięwzięciach retrospektyw nych 
poprawianie i sprawdzanie zebranego chaotycznie m ateriału kosztuje więcej 
wysiłku i energii niż ponowne, ale planowe powtórzenie tego etapu. Zwrócił 
już na to uwagę A leksander Bruckner, podkreślając, że nieskoordynowany 
i bezplanowy e tap  prac studenckich więcej przyniósł kłopotów niż korzyści 
późniejszem u k ie T o w n ik o w i B ibliografii.. .  Sam  F inkel niejednokrotnie 
zw racał uw agę n a  to, ja k  w iele czasu i energ ii zabrało  m u spraw dzanie 
i korygowanie 20 tys. fiszek przechow ywanych przez H . Sawczyńskiego^. 
Oczywiście w B ib liogra fii... energ ią  w oluntariuszy i pom ocników zostało 
w ykonanych  w iele p rac  przygotowawczych'®, w stępnych, ale wszystkie 
„strategiczne” decyzje podejmował i brał za nie osobistą odpowiedzialność 
Ludwik Finkel.

 ̂ [Nota] „G azeta N arodow a”, 1891. T . 30, n r 188, s. 3.
 ̂ [Nota] „G azeta Lwowska”, 1895. N r 116, s. 4.

’ Wielu późniejszych absolwentów uniwersyteckich nigdy więzi z nauką nie zerwało i aktyw
nie uczestniczyło w życiu naukow>'m, czem u sprzyjały także więzi koleżeńskie i towarzyskie dość 
herm etycznych środowisk inteligenckich. Henryk Sawczyński, czy P'erdynad Bostel do końca 
utrzymywali ożywione i serdeczne stosunki z Ludwikiem  Finklem . Szerzej o Ferdynandzie Boste- 
łu patrz K azim ierz H artłeb: F erdynand  (1860-1935). PSB. Kraków 1936. T . 2, s. 375-376.

“A. Bruckner: Rec. „Kwartalnik H istoryczny”. 1907. R. 21, s. 444.
'' Szkicowy rys powstawaniafi/fe/Zo^ra///... Finkla podał Jan Muszkowski w swoim przeglądowym 

artykule, będącym jednocześnie pierwszą polską bibliografią bibliografii. Bibliografia polska 1900- 
1918, a zam ieszczonym  w „Przeglądzie H istorycznym ” 1917-1918. T . 21, s. 409.

Pozbawiony nawet tak skąpego wsparcia Gabriel Korbut pisze o tym z niejaką goryczą we wstę
pie do swej Literatur^’: s. DC „Proszę pamiętać, że materiał zebrałem i ułożyłem sam, bez pomocy szta
bu współpracowników, jakich mieli Estreicher i F in k e l- i ci jednak, jak wiadomo, nie mogli się ustrzec 
przeoczeń i niedokładności w dziełach swoich, w suplem entach później prostow anych”.



Jedno z najbardziej fachowych omówień dzieła Finkla wyszło spod pióra 
kilkakrotnie już wspominanego historyka, bibliotekarza i archiwisty M aksy
miliana Perlbacha (1841-1921)” . Uczony ten, koncentrujący pole badawcze 
na terenach Prus Wschodnich, dał w swojej recenzji pokaz rzetelności i facho
wości, choć nie od końca -  obiektywizmu^^. Podnosił on wartość bibliografii 
jako ważnego dzieła naukowego, w tym  w szczególności rolę bibliografii histo
rycznej dla nauki historii. Porównując dzieło Finkla z wzorcowymi i czołowy
mi osiągnięciami biblio^aficznymi takich autorów, jak: A. Potthast, U. C he
valier, Dahlm ann -  Waitz, G. Monod czy E. Winkelman^^, podkreślił znacze
nie bibliografii polskiej -  w niczym nie ustępującej, a naw et w szczegółach 
przewyższającej dzieła wyżej wymienionych bibliografów. Największą w ar
tość m ają jednak profesjonalne uwagi Perlbacha dotyczące przyjętych przez 
Finkla zasadniczych koncepcji BibliograBi... oraz obszerny wykaz danych 
błędnych lub opuszczonych'"*. Ponieważ wyczerpująco omówiliśmy uwagi 
Perlbacha co do zasad Bibliografii. .. podziału na źródła i opracowania w roz
dziale poświęconemu układowi dzieła Finkla, tutaj poruszymy inne kwestie.

Niezwykle istotne zagadnienie dotyczyło przyjętego przez Finkla -  histo
rycznie uzasadnionego — kryterium  terytorialnego zasięgu Rzeczypospolitej. 
Zdaniem  Perlbacha, koncepcja ta  była przyczyną późniejszych trudności 
badacza z kompletnością i trafnością selekcji prezentowanego rnateriału. Zie
mie, które do Polski nie należały—całkowicie lub czasowo -  jak  Śląsk, Inflanty 
i Prusy, powinny być jego zdaniem  pom inięte (kryteria form alne i m eryto
ryczne). Niektóre terj^oria, jak  Inflanty (kryterium  rzeczowe), posiadają już 
świetnie funkcjonujące, autonomiczne oddzielne bibliografie (W inckelmann). 
Inne terytoria wchodzą jednocześnie w orbitę zainteresowania krajów m ają
cych wobec nich bardziej przekonyw ającą legitym ację przynależności niż 
Polska'^. W  podobnym tonie wtórował m u badacz Bukowiny, Galicji i spraw 
ruskich -  Raim und Friedrich Kaindl -  na łam ach „Ósterreichisches L ittera- 
tu rb la tt”'®, tw ierdząc, iż przyjęte zasady form alno-rzeczowe przez Finkla 
były przyczyną powstania metodycznych trudności niełatwych do przezwy
ciężenia.

" M. Perlbach: [Recenzja polem iczna] „C entralb latt fiir B iblio theksw essen”, 1892. T . 9, 
s. 361-370. Ludwik F inkel w swoim indeksie autorów XIXw. wykazuje aż 170 pozycji napisanych 
przez Perlbacha a wykorzystanych w Б/й/го^га/п.

Analizując osobowość Perlbacha, m ożna dostrzec w nim  w izerunek rzetelności, pracowitości 
i solidności uczonego niem ieckiego okresu pozytywizmu. Jego zainteresow ania badawcze koncen
trowały się na terenach  Pruskich, z perspektywy dziejów i sukcesów N iem iec, z m arginalnym  trak 
towaniem sprawy polskiej. Stąd też jego poważne zastrzeżenia, co do przyjętego przez Finkla zasię
gu terytorialnego B/ft/?o^ra/zV... Lapidarny, i obiektywny w izerunek tego uczonego przedstaw iono 
w [pro m em oriam ] „Kwartalnik H istoryczny”, 1920. R. 24, s. 202-203.

”  Obszerniej o tych h\h\\ogTAi\^c\wi хогЛгЫе. Rozw ój pozytyw istycznej ba zy  inform acyjno-bi
bliograficznej zvXlXzv. IV Europie i terytoriach byłegopai'istiva Polskiego.

Recenzja M. Perlbacha z racji swojej wartości dla bibliografii Finkla i dla jej kompletności, jako 
jedyna ze wszystkich omówień Bibliografii, ]ako „corrections and additons” została wykazana przez 
T . Besterm ana w je g o :^  W orld  B ibliography o f  Bibliographies. L ausanne 1965-1966. O prócz Bi
bliografii Finkla, Perlbach, w podobny, kom plem entarny sposób omówił dwa inne dzieła G. Beckera: 
Catalogibibliothecantm antiqui, H. O esterley’a: W egweiserdurch die urkunden.

Finkel stanowczo takim  poglądom  się sprzeciwiał, uważając, że dla prawidłowej, naukowej 
interpretacji historii polskiej, sporne terytoria absolutnie powinny znaleźć się w każdej bibliografii 
i inform atorze, jako in tegralnie z tery torium  Pierwszej Rzeczypospolitej złączone. Patrz  T . E. 
Modelski: Towat'zystwo H istoryczne 1914-1924. „Kwartalnik H istoryczny”, 1937. T . 51, s. 85-86.

F. R. Kaindl: Rec. „Ó sterreichisches L itte ra tu rb la tt”, 1896. R. 5, s. 555. Autor ten  kilkakrot
nie relacjonował o ukazaniu się kolejnych czyści Bibliografii...na  łamach; „W iener Z e itu n g ”, 1902, 
nr 100 s. 256 i „M ittailungen aus der H istorischen  L itte ra tu r”, 1893. T . 21, s. 275.



Duże zbiory dokum entów są przedstawiane w Bibliografii... bardzo nie
jednorodnie -  z jednej strony zbyt pobieżnie, a z drugiej zbyt drobiazgowo 
(czasami są to naw et pojedyncze źródła). T aki wybór danych powinien nale
żeć do specjalistów z danej dziedziny, a nie do bibliografa. Podobne zjawiska 
można zaobserwować w działach „Archiwa i biblioteki” i „Nauki Pomocnicze 
H istorii”, w  częściach chronologicznych dokum entów  i aktów  (tam  błędów 
jes t najwięcej). K ilkaset popraw ek i sprostowań Perlbacha tyczy „m yłek” 
w imionach własnych, błędów drukarslach, potknięć dotyczących selekcji lub 
błędnej kwalifikacji zapisu Równego. Najwięcej ich występuje w opisach do
tyczących właśnie Inflant, Śląska i Prus.

P erlbach  sta ra  się odnaleźć przyczyny takiego stanu  rzeczy, z których 
wym ienia cztery najistotniejsze:
•  programowo przyjęty przez Finkla system skracania opisu każdej pozycji -  

zb}^ daleko idący lub nieodpowiedni, redukujący informacje niezbędne dla 
jej identyfikacji,

•  błędy popełnione jeszcze w okresie studenckim nie do końca skorygowane,
•  omyłki zecerskie poczynione na etapie druku Bibliograńi. .
•  przeoczenia i zawinione błędy przez samego Finkla, dotyczące zwłaszcza 

nazw własnych.
W  konkluzji au tor recenzji z wielkim uznaniem  wypowiada się o Biblio

grańi. .. Finkla, zwłaszcza o doskonale zrealizowanym założeniu dotyczącym 
jej kompletności, dzięki czemu możemy znaleźć unikatowe informacje, roz
proszone, trudno dostępne, a będące przejawem aktywności historycznej śro
dowiska, w k tórym  pow stała. A te  parę  setek popraw ek należy traktow ać 
jako uzupełnienie, suplem ent dla skądinąd doskonałego dzieła.

Innym  uczonym, którego wywody na tem at przyjętego przez Finkla po
działu formalnego -  źródła i opracowania -  szeroko omawialiśmy, był Feliks 
Koneczny (1862-1949). Tutaj ograniczymy się do jego innych uwag i refleksji. 
Koneczny, wielki erudyta, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, współpracownik
F. P apee’go i „osobisty nieprzyjaciel” Piekosińskiego, przedstawił omówienie 
Bibliografii... w „Kwartalniku Historycznym”. Jego recenzja jest cenna także 
i z tego względu, że trak tu je on dzieło Finkla nie tylko jako uniwersalne, po
mocnicze narzędzie pracy historyka, niezbędne na etapie heurystyki, ale też 
jako istotne źródło historiograficzne. Źródło dające jedyny i niepowtarzalny 
wgląd na d e b e t ih a b e t  polskiej historiografii, jej osiągnięć i niedostatków. 
„Czytając” właściwie B ibliografię..., można, cytując Konecznego, uzyskać 
dość pesymistyczny obraz polskiej historiografii: „Publiczność może się łudzić 
i m niem ać, że historiografia nasza bujnym  oznacza się wzrostem; może upa
trywać ^ ębokąm yśl w Roszonym niekiedy dyletanckim  frazesie, że historia 
u nas już nazbyt bujna, tak  bujna, że aż «swym wzrostem inne nauki przymu
sza», -  ale historyk z zawodu wie, że to wszystko frazesy; to drzewo puściło 
kilka konarów  nieco rozleglej szych, wydało kilka gałęzi świeżych, ale cóż 
z tego, skoro osadzone jes t na gruncie płytkim , bardzo płytkim  jeszcze”^̂ . 
P r^czy n y  takiego stanu rzeczy upatruje Koneczny w tym, że stan bazy źródło
wej, pomocniczej, bibliograficznej jest zdecydowanie ubogi. Jako przykład per-

F. Koneczny: Rec. „Kwartalnik Historyczny”. 1893. T . 7, s. 69. Recenzja Konecznego z racji 
swej obszerności i wagi może być uznana za rodzaj artykułu polem icznego w swej lwiej części przy
chylnej dokonaniom  Finkla. K ontrowersyjna postać Feliksa Konecznego przeżywa renesans zain
teresow ania, czego dowodem jes t istnienie kilku ciekawych stron Internetow ych poświeconych tej 
postaci. Przykładowo: http://biblio.ojczyzna.pl/H TM L/A U TO R ZY -K oneczny.htm ; http://pl.wiki- 
pedia.org/wiki/Feliks_Koneczny; a zwłaszcza strona internetowa autorstwa Krzysztofa Włodarczyka 
poświęcona K onecznem u: http://www.koneczny.prv.pl/

http://biblio.ojczyzna.pl/HTML/AUTORZY-Koneczny.htm
http://pl.wiki-
http://www.koneczny.prv.pl/


fekcyjnego i kompetentnego wizerunku „oprzyrządowania” nauki historycznej 
podaje państwo i naukę niemiecką. Dysponując fantastycznie zorganizowaną 
nauką, wszechstronną bazą pom ocniczą-wydawnictwam i źródłowymi, kata
logami, regestami, bibliografiami, biografiami -  niemieccy badacze są  w stanie 
prowadzić badania szybko i efektywnie. T e  z kolei owocują opracowaniami na 
każdy tem at z historii Niemiec. W  przeciwieństwie do tego kraju, środowisko 
polskich historyków dysponuje opłakanym  pod każdym  względem  stanem  
naukowego zaplecza. Dlatego też retrospektywna bibliografia historii polskiej 
w formie i zakresie, jaką  jej nadał Finkel, jest wprost ideałem. Jej dążenie do ab
solutnej kompletności jest w zasadzie warunkiem i sensem jej powstania i funk
cjonowania!

M am y tutaj do czynienia z bardzo istotnym  spostrzeżeniem  dla polskiej 
rzeczywistości bibliograficznej. Koneczny z dużą dozą słuszności dowodzi, że 
nie da się i nie można schem atycznie porównywać osiągnięć obcych modeli 
bibliografii historycznej (D ah lm an n -W aitz , W inkelm an, M onod itd.) z jej 
polską koncepcją urzeczywistnioną przez Finkla. Inna jest bowiem sytuacja 
Polski jako narodu i państw a niż każdego innego kraju. Koncepcja i m etody 
Finkla są więc swoistjnni, autonomicznymi rozwiązaniami, korespondujący
mi z polską historiografią, jak  i polską „racją stanu”. Zacytujm y więc jeszcze 
raz słowa, Konecznego: „Podobnych przykładów można by przytoczyć długi 
szereg, a z okoliczności tych wyniknęła dla bibliografii polskiej konieczność, 
ażeby być dokładną, żeby niczego nie opuszczać; nie m a takiej ram oty, którą 
by pominąć można bez obawy, że się ona komuś na coś nie przyda. Rozumieli 
to widać autorzy bibliografii i stąd ten  gruby balast z pod ziemi powyciąga
nych tjrtułów, balast ten  w naszych stosunkach przestaje być n iestety  bala
stem, a staje się potrzebą, to też nie za wadę, ale właśnie za zasługę bibliogra
fii doktora, Finkla poczjrtać go należy”

Podobną opinię dotyczącą kompletności Bibliografii. .. wykosił również 
H eniyk Ułaszyn (1874-1956), na łamach „Biblioteki W arszawskiej” i czaso
pism a „K siążka”^̂ . Opinie U łaszyna są  o tyle cenne, że w ypow iadane są  
z punktu widzenia wykorzystania Bibliografii... Finkla przez środowisko sla- 
wistów, językoznawców i literaturoznawców. N a cenne kom pendium  biblio
graficzne Gabriela Korbuta przyjdzie jeszcze badaczom literatury poczekać^®, 
natom iast duże partie  F inkla poświęcone na przykład: literaturze, sztuce, 
muzyce, teatrowi, mogły być przez nich wykorzystjrwane. T ak  o tym  pisze 
Ułaszyn: „Drobniejsze utw ory poetyckie naszych wieszczów, fragm enty, 
wyjątki z tzw. pośm iertnych tek, o^aszane  po różnych czasopism ach, giną 
w powodzi innych utworów, posiadających m ałą lub nieposiadających zgoła 
żadnej wartości. Również giną mniejsze, nieraz bardzo cenne opracow ania 
tych właśnie fragmentów lub przyczynki, wyjaśniające niejednokrotnie bar
dzo ważne szczegóły bibliograficzne naszych wybitnych pisarzy”. I powraca on 
do tego samego tem atu  w czasopiśmie „Książka”: „Szczególnie wiele trudu  
i czasu traci się w poszukiwaniu drobniejszych przyczynków i spraw ozdań

Przypom nieć w tym m iejscu należy słowa Karola E streichera, które wypowiedział na tem at 
komip\einoi,c\ Bibliografii P olskiej, parafrazując, że skoro żołnierzy nie staje, to i ciury za nicłi stać 
mogą! Patrz poniżej apel Zdziarsliiego, Stanisław Zdziarski: W  spraivie broszur i dn ików  ulotnych. 
„Książka” 1901, nr 11, s. 399-400.

H. Ułaszyn: Rec. „Biblioteka W arszawska”. 1902, z. 3, s. 589-593; H. Ułaszyn: Rec. „Książka”. 
1902. T . 2, s. 43-44.

Pierw sze wydanie Litera tura  polska od początków  do zuojny swiatozvej, G abriela K orbuta 
w trzecłi tom acłi ukazało się dopiero w łatacli 1917-1921.



porozrzucanych po różnych czasopism ach i m iesięcznikach, tygodnikach, 
dziennikach, z których większość wcale nie posiada dokładnych spisów za 
dłuższy przeciąg czasu, coroczne zaś spisy w bardzo małym stopniu ułatwiają 
te  poszukiwania”^'. S tan i zaplecze badaczy polskiej literatury przedstawiał 
się równie ubogo i niedostatecznie, jak  nauki historii, dlatego też przez dłuższy 
czas ( drugie, uzupełnione w ydanie K orbuta nastąpiło w 1929 r.), w dużej 
części B ibliografia... Finkla, dzięki szeroko przyjętym zasadom zakresu i za
sięgów pojęcia historia, mogła być wykorzystana przez literaturoznawców. 
Przjmależność Finkla do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza i jego 
wyjątkowe predyspozycje do literaturoznawstwa dodatkowo wzbogaciły za
sób Bibliografii w poszczególnych jej działach, zwłaszcza poświęconych kultu-
rzê .̂

Pomimo niezwykle szerokiego pojmowania term inu historia i maksymal
nem u dążeniu do kompletności, recenzenci często domagali się jeszcze więk
szej precyzji i informacji choć, przykładowo - J .  Sembrzycki, postać ciekawa 
i kontrow ersyjna w naszej historiografii, podaje informacje, jak  to odnalazł 
i wykorzystał, dzięki Bibliografii. .., cenny przywilej Jan a  K azim ierza i to 
w najmniej spodziewanym przez siebie miejscu^^.

Poz3Ttywne opinie względem zastosowanego przez Finkla układu w Bib/rb- 
g ra fii... p rzyniosły  kolejne w ystąp ien ia  i kolejni recenzenci: F . Bostel, 
K. Krotoski i A. Bruckner, które tu  zaprezentujemy.

Ferdynand Bostel (1860-1935)^'^, uczeń Liskego, profesor gimnazjum we 
Lwowie, utrzym ujący stały naukowy kontakt z Uniwersytetem, o zastosowa
nym  porządku spisu Bibliografii... pisał wprost entuzjastycznie: „System 
układu jest prosty i niezmiernie łatwy do orientowania się. W  poszczególnych 
działach ułożono m ateria ł bądź rzeczowo, jak  na przykład w dziale N auki 
pom ocnicze, bądź w edług państw , krajów i miejscowości, jak  na przykład 
w dziale Archiwa i biblioteki. Zbiory dokumentów. Kroniki itp., bądź wreszcie 
zastosowano układ chronologiczny i rzeczowy zarazem, co wybornie dało po
łączyć się w chronologicznym spisie dokumentów, gdzie m ateriał do jednego 
w ypadku należący starał się au tor łączyć pod wspólnym  napisem  jednego 
num eru , przestrzegając jednak  zawsze ściśle chronologicznego porządku. 
Toteż każdy w jednej chwili potrafi z łatwością zorientować się w tym  wydaw- 
nictwie...”^̂ .

Podobną opinię zaprezentował Kazimierz (Szkaradek) Krotoski (1860- 
1937), uczeń S. Smolki i S. Zakrzewskiego, autor nowatorskich podręczników 
gim nazjalnych (w prow adzanie na wzór niem iecki, tekstów  źródłowych). 
Oprócz wielu problem ów szczególnie podkreślił zasady porządkujące i funk
cjonalność układu w Bibliografii. .., jego klarowność i prostotę. Podobnie jak

H. Ulaszyn: Rec. „K siążka”. 1902. T . 2, s. 43.
O bszerne inform acje na tem at Henryka Ulaszyna, zwłaszcza jego bibliografii podmiotowo- 

przedmiotowej patrz: Słow nik współczesnych p isarzy  polskich. Opracował zespól pod redakcja Ewy 
Korzeniowskiej. W arszawa 1964. T . 3, s. 390-396.

“  J. Sem brzycki; Rec., „A ltpreussische M onatsschrift”. 1893. T . 30, s. 209-210.
Krótki rys naukowej kariery F. Bostela, oczywiście wywodzącego się z kręgów Liskego, Piła

ta, Szaraniewicza, H irschberga, patrz: К  Hartleb, [pro memoria] „Kwartalnik H istoryczny”. 1935. 
R. 49, s. 270-273.

F. Bostel; Rec., „M uzeum ”. 1981. T . 7, s. 607.



Bostel, szczególnie pozytywnie ocenił poręczność części chronologicznej, która 
znakom icie i p rak tyczn ie  dopełniła^^ część form alną w ydaw nictw  źródło
wych.

„Gazeta Lwowska” podniosła zagadnienie bardzo trafnie dobranego „wy
posażenia typograficznego” BibliograGi... Dzięki logicznemu zróżnicowaniu 
wielkości i kroju czcionki już na pierwszy rzut oka identyfikuje i ułatw ia wy
bór odpowiednich źródeł odnoszących się do danej epoki, kwestii lub osoby^’. 
Pozj^tjwnie się o takim  rozwiązaniu wyraził Krotoski, mówiąc, że dzieła naj
ważniejsze oznaczano drukiem tłustym, inne petitem  lub nonparelem , co zna
kom icie u łatw iało  korzystan ie  i szybką orien tac ję  na  szpalcie. Ale już 
Bruckner ganił nadmiernie druk zbity w przeciwieństwie do dużej ilości świa
tła na stronie w bibliografii Zibrta^®.

Osobą o niebywałym  autorytecie i charyzmie naukowej, b iorącą czynny 
udział w debacie nad dziełem Finkla, był Aleksander Bruckner o którym  sze
roko już pisaliśmy w rozdziałach poprzednich. Uczony ten  przywiąz3Avał wagę 
do stanu aparatu  pomocniczego w naukach hum anistycznych i m iał świado
mość wysokiej uż^eczności informatorów bibliograficznych. Polemika, jaka 
wywiązała się między nim a Finklem, na kanwie omawiania przez Brucknera 
czeskiej bibliografii historycznej Ć. Zibrta, dotyczyła wielu problemów m eto
dycznych i teoretycznych Bibliografii. . o czym nadm ienialiśm y wcześniej. 
Dyskusja m eiytoryczna pomiędzy uczonymi wynikła bardziej z nadwrażliwo
ści Finkla niż rzeczywistych intencji Briicknera. W ydaje się, że obaj wiedzieli 
doskonale o „wymuszonych n iedostatkach” metodycznych. B ibliografii. .., 
a pozorne zarzuty Brucknera były bardziej ubolewaniem nad skutkam i owe
go „wjmiuszenia niedostatków” na Finklu niż krytyką jego rozwiązań^^. Z dru
giej zaś strony Finkel nigdy nie m ó ^  przeboleć faktu, że krępując jego swobo
dę wyboru, „zmuszono” go do popełnienia wielu błędów form alnych, które 
dały powód do ostrego na niego ataku przez niektóre środowiska naukowe. 
Ubolewał nad faktem , że środowisko czeskie wyposażyło Z ibrta w pom oc 
m erytoryczną, pracowników technicznych i finanse, o jakich mógł on tylko 
pom ar^ć. Skutkiem takiego wszechstronnego zaplecza było niezwykłe rozbu
dowanie objętościowe bibliografii czeskiej w każdym  jej elem encie składo- 
wjmi, choć zdaniem Finkla przyniosło redundancję i upośledziło klarowność 
informatora. Bruckner w ostatecznjnn podsumowaniu tak  pisze o Bibliogra
fii. „Przeciw najważniejszem u, przeciw głównemu podziałowi i przeciw 
Równemu rozstawieniu w nim  m ateriałów  nic nie m am  do zarzucenia. Bo-

K. Krotoski: Rec., „Przegląd Pow szechny”, 1892. T . 36, nr 106, s. 91. Szerzej o tej ciekawej 
postaci historycznej patrz M arian Tyrowicz: Krotoski K azim ierz M ichał, PSB. Wroclaw 1970. T . 15, 
s. 346-348.

”  [N ota]„G azeta Lwowska”, 1895, n r 116, s. 4.
Należy tu  odnotować fakt, że nowatorski sposób spacjowania haseł przedm iotow ych i ich 

wartość użytkową w wyszukiwaniu inform acji odnotował i ocenił w swojej recenzji, tylko J. Sem - 
brzycki.

^''Aleksander B ruckner byl zawsze największym orędownikiem  i p ropagatorem  polskiej myśli 
naukowej w Polsce i za granicą. Szczególną rolę w nauce historii i literaturoznaw stw ie przypisywał 
bibliografii. Obecny był zawsze w  Bibliografii Finkla jak i Bibliografii Polskiej Estreicherów . W kilku 
wstępach do Bibliografii Polskiej zarówno Karol, jak i jego syn Stanisław powoływali się na ogrom ną 
życzliwość Brucknera: „Niestety, nie ma już pomiędzy przyjaciółm i Bibliografii śp. A leksandra 
Brucknera, któiy przez pół wieku każdy ukazujący się tom  gorliwie studiował, z każdego przed  swa
tem  naukowym polskim i niem ieckim  zdawał sprawę, dostrzeżone błędy wykazywał i dopełnienia 
dorzucał. Mimo wskazania tu  i ówdzie myłek czy opuszczeń kończył nie raz konkluzją, że tak pojętej 
Bibliografii nie posiada ani literatura  naukowa niem iecka ani też żadna inna”. Bibliografia Polska. 
T . 33. Kraków 1939, s.VII.



gactwo zaś tego m ateriału obudzało we mnie i obudzą największe zdumienie. 
Znam  przecież niejedną rubrykę dokładnie, lata się nad nią strawiło, a mimo 
to z zestawień, prof. Finkla dowiaduje się cią^e o rzeczach zupełnie mi niezna- 
nycli, o drobnostkacli, o jakicli byłem  pewien, że icti redaktor nie zna” °̂.

W  tym  miejscu docliodzimy do problemu funkcjonowania i odbioru Biblio
grafii. .. przez zróżnicowane narodowościowo i kulturowo środowisko naukowe 
terj^orium  należącego niegdyś do Pierwszej Rzeczypospolitej. W  wyniku hi
storycznych uw arunkow ań, upadku państw a i skutków, jak ie  ono za sobą 
pociągnęło, nastąpiła ^ęboka polaryzacja społeczności wchodzących w skład 
państwa. Bibliografia retrospektjw na historii polskiej -  obok bibliografii na
rodowej Estreicherów -  była tym  niezmiernie istotnym, delikatn3mi, ale wy
mownym instrum entem  skalującym „poziom polskości” środowiska. Orien
tacja polityczna i kulturow a odbiorców tych ważnych faktów historycznych 
bardzo często była przyczyną tendencyjności, a naw et upolitycznienia ich 
wypowiedzi. Zobrazować to można na podstawie wystąpień dwóch uczonych: 
ukraińskiego profesora Uniwersj^etu Warszawskiego, Mikołaja Ljubowicza 
(1855-?) i M ichała Kruszewskiego^4 Postawy i ich opinie o różnych aspek
tach Bibliografii. .. już parokrotnie prezentowaliśmy w poprzednich rozdzia
łach, ale problem  je s t na tyle ważny, że w tym  m iejscu przedstaw im y ich 
m erytoryczny przebieg i nakreślim y kontekst.

M ichał H ruszew ski (1866-1934) to jedna  z najbardziej charyzm atycz
nych postaci ukraińskiego establishm entu nacjonalistycznego. Historyk-po- 
lityk wielkiego form atu, którego rolę w animacji i rozwoju idei niepodległej 
U krainy realizowanej w obszarze wielkiego trójkąta narodowego Rosja (So
wiety) -  Polska -  U kraina to tem at na oddzielne studium naukowe^^. W  poli
tycznie tendencyjnym  artykule S. M . Horak^^ kom petentn ie  przedstawia 
wysokie kwalifikacje Kruszewskiego jako historyka i znawcy źródeł do historii 
Ukrainy^'’. Lwów stał się dla Kruszewskiego na długie lata oazą spokojnej 
pracy nad pomnikowymi wydawnictwami źródłowymi^^ dotyczącymi Ukra- 
iny-Rusy. Badacz bardzo szybko zrozumiał, że niemożliwe jest prowadzenie

“ A. B ruckner: Rec., „Kwartalnik H istoryczny”, 1907. R. 21, s. 446.
Przyjęcie spolszczonej pisowni osobowej tych ukraińskich naukowców nie powinno budzić 

wątpliwości, dodatkowo znajduje ono potw ierdzenie w indeksie: Spis autorów X IX  w. Finkla. 
W spółcześnie im iona te  są cytowane w edług zasad norm alizacji tekstów  cyrylickich.

Krótki, ale zdumiewająco trafny zarys politycznych i historycznych koncepcji Hruszewskiego 
przedstaw ił A drian Kopystiański w mało znanym  historykom  artykule: Schem at h istoń i ruskiej 
IV teoretycznymi i p ra k tyczn ym  ujęciu prof. M ichała H ruszewskiego, w efemerycznym czasopiśmie 
„Ziem ia C zerw ieńska”, 1935. R. I, z .l s. 65-75. W przeciwieństwie do Kopystiańskiego dość jedno- 
stronie naszkicowany w izerunek Hruszew skiego podaje Witalij Telwak; M ychajło H n tszew sk i 
(1866-1934). W: Złota  księga... Rzeszów 2007, s. 345-358.

S. M. Horak: M ichaeł H n ishevsky: Portrait o f an H istorian. „Canadian Slavonic P apers”, 
1968. R. X, s. 341-356. W tym obszernym  artykule omawiającym działalność naukową i pobyt 
H ruszew skiego we Lwowie problem  polskości Lwowa i U niw ersytetu Jana Kazim ierza został dra
m atycznie m arginalizowany. Były to przecież centra kulturowe polskości, w śród której problem  
ukraiński, choć istotny i zauważalny zajmował niewiele m iejsca. W ystarczy nadm ienić, że w całym 
przedwojennym  Lwowie były tylko dwie ulice noszące nazwę ukraińskich postaci historycznych i to 
położone na peryferiach m iejskich.

K om peten tn ie naszkicowana postać H ruszewskiego w książce Frank E. Sysyn: M ykhaiło  
H n ish evsky: H istorian a n d  N a tiona ł A ivakener. Saskatoon: H eritage P ress, 2001. Frank Sysyn 
kom petentny i wyróżniający się obiektywnością naukową w swych publikacjach nakreślił bardziej 
obiektywny obraz U krainy XVI w. W ystarczy przytoczyć jego doskonale napisaną książkę: Bettveen  
P oland a n d  the Ukraine: The D ilem m a o f  A dam  Kysil. Harvard 1996.

R o zv id k y  i m ateria ia ly  do istorii U krainy-Rusy. T . 1-5 Lvov 1896-1904; Istoria Ukrainy- 
Rusy. T . 1-7. Lvov. T . 8-10 Kiev.



metodycznych i planowych studiów nad U krainą  Ruską, jeżeli nie zostanie 
dla nich zebrana podstaw a źródłowa. Skupił się, więc nad  edycją w ydaw 
nictw źródłowych, i informacyjnych, co czynił do końca swego pracowitego 
życia. F ak t ukazania się B ib l io g r a f i i , niedługo po edycji Bibliografii Pol
skiej Estreichera, stał się dla niego traum atycznym  przeżyciem.

N am acalnym  tego dowodem  jes t utw orzenie przez K ruszew skiego 
w 1909 r., wespół z: V. Hnatiukiem, M. Vozniakiem, Komisji Bibliograficznej 
dla kontynuowania „H alytsko-Russkoj Bybliografii” pod redakcją I. Lewic
kiego. Oczywiście tak  rozumiana bibliografia miała być wykładnikiem odręb
ności i niezależności narodu ukraińskiego zamieszkującego Galicję^^. Tym cza
sem sam fakt ukazania się Bibliograńi..., jak i przyjęte zasady porządkowania 
jej danych, nie pozostawiały wątpliwości, że Ukraina zawsze istniała jako waż
ny składnik państwowości polskiej. Ostry ton recenzji Hruszewskiego, krytyka 
niedociągnięć metodycznych i wytknięcie redaktorowi dużej liczby pomyłek 
można złożyć nie tylko na karb rygoryzmu naukowego badacza. Uwagi ogólne 
i konkluzje podsumowujące są bardziej przejawem frustracji i rosnącej ir5Ttacji 
Ukraińca patrioty niż nierzetelności naukowej Finkla.

M ożemy to zilustrować przykładami: „Dołącza się i do tego niezbj^ szczę
śliwy układ i braki indeksów, które mają, daj Boże, wyjść przy końcu pracy -  
korzystać z niej dość trudno. Przy mnogości rozdziałów, pośród czasami zbęd
nych odsyłaczy, znaleźć jest dość trudno to, czego się szuka, a przy tym  nigdy 
nie można być ostatecznie pewnym  ani precyzji podanych tytułów, ani tym  
bardziej pewności, że to już wszystko”^̂ .

W  podobnym tonie wtóruje m u M. Ljubowicz, twierdząc, że m ateriał jest 
uporządkowany sam ym  „nezatilivym obrazom ” (s. 173):, „Co się tyczy tego 
rozdziału (chronologiczna część dokum entów ), to nie w idać jakiejś próby 
wytrawnego, przem yślanego system u uporządkow ania bibliograficznego 
materiału. Porównując to z zagranicznjnni dokonaniami, można stwierdzić, że 
m ateriał jest uporządkowany jakby przypadkiem ” ®̂.

Sam Finkel z goryczą o tym  pisał: „Szereg poważnych zarzutów podniósł 
też prof. Mikołaj Ljubowicz, co prawda zalecając bibliografię w końcu swego 
artykułu wszystkim, którzy zajmować się będą historią Polski; odsądził zaś od 
wszelkiej wartości, porówno jak  bibliograficzne dzieła Estreichera, p ro f M i
chał Hruszewskij, przyznając tylko dobrą wolę autorowi Bibliografii Historii 
P o lsk ie f ’̂ '̂ .

Mikołaj Kruszewski w recenzji wprost zadał pytanie Finklowi, jak im  to 
praw em  włącza do B ib liogra fii. . ., dzieje narodu ukraińskiego, zwłaszcza 
w okresie, kiedy związki polityczne polsko-ukraińskie nie były już tak  silne, 
jak wcześniej? Bibliografia roi się od błędów, które czasami stają się prawdzi
wymi zagadkami (rebusam i — szaradam i) bibliograficznymi. Przyczyny ta 
kiego stany rzeczy należy szukać w złych koncepcjach zapisu, braku autopsji, 
a zwłaszcza w braku kom petencji autora. Szkoda czasu i energii i pieniędzy, 
aby tworzyć coś, co nie nosi naw et znamion naukowości.

K ruszew ski wyselekcjonował sam e n iefortunne lub pom yłkow e dane 
z Bibliografii.. ., skoncentrował się na drobiazgach, unikając odnoszenia ich 
do całości. W iększą część recenzji zajęły poprawki błędów w zapisach biblio-

P. R. Magocsi: Nationalism and  national Bibliography: IvanE . L evy ts’ky i and  Nineteenth-Cen- 
tia y  Galicia. „Harvard L ibrary B ulle tin” 1980. R. 28, s. 93.

”  M. H ruszewski: Rec., „Zapisky Naukovogo Tovaristva imeni ŚevĆenka”. 1903, R. 55, s. 33.
M. Ljubowicz: Rec., „Kievskaja S ta rin a”, 1893. T . 43, s. 176.

'̂*L. Finkel: [W stęp].Вгй/го^те/;«... s.XIX; ih'xdem,Bibliografia..., s.XIX.



graficznych (okoio 60 pozycji), które z reguły dotyczyły: niepełnego brzmienia 
tytułów, nazw, autorów; błędów w transkrypcji'’̂ ; niewłaściwego klasyfiko
wania danycli w odpowiedniej rubryce; bądź opuszczenia istotnej pozycji.

W tórując Kruszewskiemu, Ljubowicz (będący specjalistą od spraw refor
macji i hum anizm u) wykazuje Finklowi, jak  poważną w adą było opuszczenie 
przez niego wielu istotnych pozycji -  zwłaszcza z dziedziny m u znanej. Braki 
w ykazu studentów  odbywających zagraniczne studia, b rak  zbiorów wielu 
wybitnych humanistów. A w działach początkowych Bibliografii. .. („Archi
wa, i biblioteki”, „Nauki Pomocnicze”) aż „roi się od błędów i opuszczeń”, co 
jest wynikiem  braku  autopsji.

Niezależnie od tendencyjności i agresj^wnego tonu obu uczonych, należy p r^ -  
znać, że кШш innych recenzentów -  np. A. Bruckner -  przyznaje, że kompletność 
wielu części Bibliografii... dotyczących Ukrainy jest wysoce niedoskonała.

Zarzuty ogromnej liczby błędów, zwłaszcza braku autopsji, poruszyły bar
dzo Ludwika Finkla, skoro we wstępie do Bibliograńi... pis^: „Praca zbiorowa, 
m ateriał zebrany z drugiej, naw et trzeciej ręki, nie dał oczyścić się z licznych 
omyłek. Nieraz sam przeraziłem się sam popełnionym błędem, ale już było za 
późno cofnąć go; o «wzięciu do ręki» każdej książki, o przejrzeniu każdego za
mieszczonego artykułu, jakby tego życzył sobie prof Ljubowicz, nie mogło być 
nawet mowy, bo nie starczyłoby życia jednostki”'’̂  Najbardziej Finkla wzbu
rzyły, i słusznie, to nie byty zarzuty formalne, a naw et merytoryczne, mające 
swoje uzasadnienie, bo jak  sam pisał: „sprostowania, poprawki, uzupełnienia 
przyjąłem i przyjmować będę ze szczerą wdzięcznością...”, ale ton pełen zjadli- 
wości i złośliwości nielicujący z powagą nauki. Bo jak  można inaczej inteфreto- 
wać słowa Kruszewskiego: „aktualne wydanie jej [bibliografii] nie przynosi 
chwały ani jem u [Finklowi] ani Akadem ii Krakowskiej, k tóra finansowała 
przedsięwzięcie. Prawda, pieniądze na nią m ają w każdej chwili i ona i władze 
centralne, nie tak jak dla nas chudopachołków, -  ale można by bj^o te pieniądze 
wydać z lepszym pożytkiem ”. W  dalszym ciągu tego wywodu, Kruszewski, 
„warunkowo” dopuszcza, z braku czegoś lepszego, korzystanie z bibliografii, ale 
tylko do czasu najrychlejszego wydania nowej, lepszej.

T rudno się więc dziwić, że Finkel, który poświecił B ibliografii... ponad 
17 lat niewdzięcznej i monotonnej pracy, poczuł się dotknięty. Dał tem u wy
raz w krótkiej ripoście: „Prof Hruszewskij przyznaje mi dobrą wolę, aleja mu 
jej przyznać nie mogę, gdy dochodzi do wniosku, że szkoda było kosztów na to 
dzieło. N iech  się pocieszy, bo zanim  zdołałem  w ydać o sta tn i zeszyt, już 
część I i początkowe zeszyty części II są zupełnie wyczerpane. W  krótkiej re
cenzji jego jes t także kilka omyłek drukarskich”.

^"W ażnym i trafnym  z a rz u te m  H ruszew sk iego  byJo n ieu zg o d n icn ie  p rzez  F inkla  zasad 
p isan ia  ( tra n s lite ra c ji)  ty tu łów  cyrylicą. Na tę pow ażną u s te rk ę  zw rócił też uwagę Ulaszyn. 
N iedopracow an ie  w ażnych zasad  odw zorow ania lite r  a lfabetu  cyrylickiego łac ińsk im  innym, 
zd an iem  H ru szew sk ieg o  pow ażnym  m ankam en tem , który nie m oże być to lerow any w pracy
0 c łia rak te rze  naukow ym . Sam  F inkel p rzyznał się do tego pow ażnego b łęd u , m n iem ając, że 
n a s tęp n e  w ydanie B ib liografii skoryguje i u jedno lic i nazwy w cyrylicy.

■" T rzeba  dać w tym m iejscu sprawiedliwość Finklowi, że w swej Bibliografii nie ustawał w „tro
p ien iu ” i podaw aniu inform acji, nawet ulotnych z gazet i dzienników, co dodatkowo podnosiło jej 
wartość w oczach wielu recenzentów . A przecież pomimo tej cechy, krytyka obu Ukraińców doty
czyła tej właśnie kwestii. Środowisko bibliotekarskie tego okresu widziało problem  i apelami starała 
się nakłaniać bibliografów do jak najszerszego uwzględniania w swych dziełach właśnie broszur
1 druków ulotnych. Dla przyszłych pokoleń może się okazać, jako bezcenny m ateriał badawczy i sta
tystyczny. Patrz Stanisław  Zdziarslii; W  sprawie broszur i dntkóio ulotnych. „Książka” 1901, nr. 11, 
s. 399-400. Wydaje się, że Bibliografia Finkla dokładnie realizowała słuszne postulaty Zdziarskiego.



Teraz z kolei Hruszewski poczuł się urażonjmi posądzeniem o brak  dobrej 
woli i stronniczość i w następnym  wystąpieniu dał w pełni tego wyraz. Ale na
wet i on nie mógj zaprzeczyć, że dzięki indeksom bibliografia zyskała, czego re
zultatem  korzystanie z niej stało się łatwiejsze. Zaprzecza oskarżeniom
0 tendencyjność i nieszczerość-Bibliografia... jest v^aśnie taka -  niedoskonała
1 tylko jako o niedoskonałej m ożna pisać. Co do pom yłek, k tó re  w ystąpiły 
w jego recenzji, to można mu je wybaczyć, bo nie znalazły się w dziele o tak  spo
dziewanym szerokim odbiorze, jak Bibliograńa... К  że nakład został wyczeфa- 
ny? Świadczy to tylko o zapotrzebowaniu -  wobec braku jakiegokolwiek infor
m atora bibliograficznego -  na tego typu dzieło informacyjne, a nie o wartości 
dzieła Finkla. W  dosłownym brzmieniu: „Może jego informator i kilka razy ro
zejść się, ale cóż brak jest lepszego, ale z tego powodu nie stanie lepszym niż jest 
i przez to nie zmieni się moja opinia o nim ”. I kończy dysputą: „Recenzja moja 
daje jemu podstawę o posądzeniu mnie o złą wolę, ale to raczej \\^daje się opinią 
dotyczącą osoby samego doktora Finkla jako uczonego i człowieka

N a tym  właściwie kończy się polem ika F inkel -  H ruszew ski, k tóra  jest 
bardziej świadectwem nabrzmiewającego konfliktu narodowościowego Gali
cji niż rze te ln ą  dyskusją  naukow ą, k tó ra  za jej p rzy k r3rwkę posłużyła'*^. 
W strzymamy się w tym  miejscu od kom entarzy polemiki, zadawalając się jej 
przedstawieniem . K ażda strona m iała swoje racje i a rgum enty , a dysputa 
wcale nie służyła ustaleniu prawdy. Stroną atakow aną był niewątpliwie F in 
kel, a wysoka wartość Bibliografii... dla ogromnej większości recenzentów nie 
podlegała kwestii'*'*. D yspu ta  F inkel -  H ruszew ski by ła  obserw ow ana 
z ogrom na uw agą przez polski i ukraiński św iat naukow y a jego echa  po
brzmiewały w świadomości narodowej stron długi czas po ukazaniu się ostat
niej części Bibliograńi. W  1927 r. na łam ach „Przewodnika Bibliograficzne
go” ukazał się artykuł autoryzowany przez redakcję, a om aw iający zasługi 
Finkla dla rozwoju nauki polskiej. Znaleźć m ożem y min. następujący frag
ment: „Z jakiem ż uczuciem, wertując co dzień kartki BibljograQi wspomina 
^os swój ten, który twierdził stronnie, że szkoda roboty i kosztów na bezuży
teczną książkę! Ale dodajmy, ów zaślepiony recenzent odsądził i E streichera 
od wartości, gdy oba te  nazwiska -  Finkel i Estreicher -  znajdują się w  pan te
onie światowej bibljogra^i”'’̂ .

M. H ruszewski: Rec. „Zapisky Naukovogo Tovaristva im eni Śev6enka”. 1906. T . 74 s. 241.
T . E. Modelski, przy okazji recenzji kilku tomów Bibliografii Polskiej Estreicherów , poruszył 

ten tem at, cytując słowa H ruszew skiego iż Bibliografia Finkla z racji swej „m izerii” nie je s t godna 
aby stanąć w jednym  szeregu z dziełem  E streicłiera, co było zarówno niesłusznym  stw ierdzeniem  
jak krzywdzącym dokonania Finkla. „Kwartalnik H istoryczny” 1936. R. 50, s. 728.

Dla ilustracji wagi konfliktu polsko-ukraińskiego, zacytujmy tu  słowa Franciszeka Jaworskie
go -  Uniwersytet Lwowski -  w spom nienie w 250 rocznicę założenia (1912) http://www.lwow.ho
me.pl/ujk.htm ł „W reszcie na mocy rozporządzenia cesarskiego z kwietnia 1882 r. wykłady w języku 
polskim uznane zostały za regułę, w języku ruskim  za wyjątek. Rusini usiłowali od początku in te r
pretować to rozporządzenie utrakwistycznie, co było sprzeczne z jednoznacznym  sensem  cesar
skiego reskryptu, a przede wszystkim z faktycznym stanem  rzeczy. L iczba profesorów  narodowości 
ruskiej była znikoma, przygniatającą w iększość katedr w latach osiem dziesiątych zajmowali już 
wyłącznie Polacy, a stan liczbowy studentów  narodowości polskiej był zdecydowanie przeważający. 
Na tym tle rozpętała się walka trwająca przez kilka dziesiątliów lat, ze strony ukraińskiej nie przebie
rająca w środkach. Posuwano się do czynnych zniewag, burd, awantur, n iszczenia sprzętów , u rzą
dzeń i aparatury, do napadów na przedstaw icieli adm inistracji uniw ersyteckiej i profesury. N ajja
skrawszym wyrazem tych stale się zaogniających stosunków, które nabierały wyraźnie charak teru  
walki politycznej, był m ord dokonany w 1907 r. przez ukraińskiego s tu d en ta  Siczyńskiego na 
nam iestniku Potockim . Albo zam ach zorganizowany na Józefa P iłsudskiego 25 w rześn ia  1921 r. 
przez nacjonalistę ukraińskiego Fedaka.

[Red.], Twórcy B ib ljogra fjiH istorjiP o lsk ie j. „Przewodnik B ibliograficzny”. 1927 (Lwów), 
nr 3, s. 126-127.

http://www.lwow.ho%c2%ac%e2%80%a8me.pl/ujk.htm%c5%82
http://www.lwow.ho%c2%ac%e2%80%a8me.pl/ujk.htm%c5%82


I następny przykład z 1930 г. Karol Piotrowicz, wybitny bibliotekarz i bi
bliograf, w nocie żałobnej poświeconej pamięci Ludwika Finkla, nawiązał do 
„historycznego” już sporu z Hruszewskim. Słusznie stwierdził, że historia stała 
się najsprawiedliwszym i najbardziej obiektywnym sędzią, doceniający wysi
łek Finkla, a BibliograRa... stała się na długie lata podstawą badań uczonych 
i to nie tylko polskich'*®.

BibliograRa Historii Polskiej Ludwika Finkla m a tę szczególną cechę, że 
zyskuje, gdy ocenia się ją  całościowo i wykorzystuje wszechstronnie. Spraw
ność bibliograficzna oceniana poprzez pryzm at skutecznego dotarcia do da
nych B ib liograR i... w ypada znakom icie. A para t pom ocniczy stosowany 
w tym  dziele należy ocenić jako imponujący, gdyż jego um iejętne stosowanie 
i wykorzystanie niweluje pozorne braki i niedostatki wynikające z pierwszego 
z nim  kontak tu . D opiero po ukazaniu się wszystkich części BibliograRi. .. 
z indeksami włącznie, okazało się, jak  wybitny i wartościowy jest to informator 
i jak  wszechstronnie może być wykorzystany. Odbiór całego świata naukowe
go, i to nie tylko polskiego, był więcej niż pozj^tywny, często entuzjastyczny. 
I nie była to tyko kurtuazja i solidarność środowiska naukowego. Zacj^ujmy 
jeszcze kilka najbardziej znamiennych wystąpień obrazujących ogólne wraże
nie odbiorcy po zapoznaniu się z BibliograRą...:

„W ydaniem  dzieła tak  żmudnego i trudnego położył au tor nieocenioną 
zasługę około nowego piśmiennictwa i wystawił sobie zarazem  pomnik, który 
przetrw a długie la ta ” -  Krotoski'*^.

J. Paczkowski: „Nie jest s tra tą  podać kilka słów o zasługach bibliografii 
obejmującej książki i czasopisma, przydatnej dla badania gałęzi danej dyscy
pliny”'*®.

„Nowa R eform a”: «Jak olbrzymie korzyści odnieść może historiografia 
polska z wydania tego dzieła, rozpisywać się byłoby zbytecznym».

F. Bostel: „Dla każdego, szczególnie dla początkujących historyków po
siada ono niezm ierną wartość, bo usunęło owe przedw stępne roboty poszu
kiwania m ateriału, umożliwiło łatwe znalezienie się w bogatej literaturze hi
storycznej, otworzyło przed nam i na oścież obszerne składy nowej historio
grafii, z k tóryrni d ługoletn ią  p rac ą  trzeba  się było dopiero zapoznaw ać”.
A. Bruckner: „Ze działa korzystnie na nowe studia historyczne, że ułatwi im 
drogę, że oświeci i w ysadzi ją, o tym  ani na chwilę nie w ątp ię” i dalej: „Cze
góż nie dokażą dobra wola, wytrwałość, doświadczenie, wiedza rozlega, wzo
ry trafnie dobrane”.

A oto i inne opinie:
M. Perlbax: „Nie od dziś jest każdemu wiadome, że wszystkie gałęzie wie

dzy dla historyka bardziej niż dla innych, pom ocą tego rodzaju jest szczegól
nie nieodzowną”.

A. Potthast: „Cenny przewodnik dla polskiej historii”'’®.
H. Stein: „N ader godny uwagi przewodnik, trafnie oddający całe nauko

we piśmiennictwo historii polskiej
G. Schneider: „W ażna polska bibliografia dziedzinowa”®*.

■’'’K. Piotrowicz: [nota zam ieszczona] „Przegląd Biblioteczny”. 1930. T . 4, s. 506-507. 
K. Krotoski: Rec. „Przegląd Pow szechny”. 1892. T . 36, s. 91.
J. Paczkowski: Rec. „H istorische Z e itsch rift”. 1894. T . 73, s. 141.
A. Potthast: [Nota w], „Bibliotheca Medii Aevii”, 2 ed. Berlin 1886, s. XXX.

® H. Stein: [N otaw ], de bibltographiegenerale. Paris 1897, s. 429.
G. Schneider: [Notav/], H a n d  buch der Bibliographie. S tu ttgart 1923, s. 324.



Należy ubolewać, że wielki bibliograf, życzliwy dla spraw y Polaków, J u 
lius Petzhold^^, nie mógł z przyczjm o b iek ty ^ y ch , wypowiedzieć się o Biblio- 
grafii Finkla jak  to tylekroć czynił przy okazji ukazyw ania się B ibliografii 
Polskiej, Karola Estreichera^^.

G. Labuda: „W  dziejach historiografii polskiej ukazanie się w latach 1891- 
1906 (z uzupełn ien iem  w 1914 r.) Bibliografii H isto rii Polskiej do 
1815 r. Ludwika F inkla miało znaczenie przełomowe dla dalszego rozwoju 
nauk historycznych w Polsce. Zjwiołowy, wielostronny nurt badań został ska
nalizowany i zarejestrow any w jednym  dziele, dając trw a łą  podstaw ę do 
wszelkich nowych poszukiwań i rozwiązań” '̂*.

Podsum ow anie

Po śmierci Ludwika Finkla, co nastąpiło w 1930 r., w piśmiennictwie uka
zało się wiele okolicznościowych not, wspomnień postaci zmarłego, który już 
nawet z tak  krótkiej perspektjAvy czasowej istniał w świadomości naukowej 
wyłącznie jako twórca Bibliografii Historii Polskiej. P erspek tjw a  ta  (ostatni 
dodatek ukazał się w 1914 r.), pokazała we właściwych proporcjach wszyst
kie pozytywy metodyczne i wartość naukową metodologicznego etosu Biblio
grafii. Pomijając elem enty pane giry czne, jakie w tego rodzaju notach wystę
pują obligatoryjnie, warto jeszcze raz wskazać, jak ą  miało wartość dzieło F in
kla jako symbol odradzającej się Polski^^. Kilka opinii:

B. Pawłowski: „Lecz na czoło jego pracy naukowej wysuwa się kapitalne 
dzieło, mianowicie Bibliografia Historii Polskiej, której cz. 1 wyszła w 1891 r., 
cz. II w 1906 r., z iście benedyktyńską pracowitością zbudowana na pierwszo
rzędną w naszej historiografii wartość, jest, bowiem fundam entem  i punktem  
wyjścia dla wszystkich studiów od czasów najdawniejszych aż po początek
XIX  stulecia” ®̂

J. Adamus: „Jako historyk oddał niezwykłe usługi także i historii praw a 
polskiego przez m onum entalną Bibliografię H istorii Polskiej. Je s t to dzieło 
niezbędne dla każdego histoiyka prawa polskiego, dzieło znakomicie obmyśla
ne i pracowicie przeprowadzone, ułatwiające żm udne kw erendy w źródłach 
i literaturze, które zachowało od zapomnienia niejedną (zwłaszcza mniejszą) 
pracę”^̂ .

Przy okazji notki, Z. Wojciechowski podaje inną interesującą informację: 
„Bibliografia ta  wyszła w niewielkim  nakładzie, stała się białym  krukiem  
antykwariackim dochodzącym w wolnym handlu do ceny 1000 zł”^̂ .

W edług opinii wielu specjalistów (w tym i H. Sawoniaka) „Bibliotheca B ibliographica” Juliu- 
sa Petzholda jest jednym  z najlepiej opracowanych inform atorów bibliograficznych drugiego stop
nia w historii i mimo upljw u czasu jest niezastąpionym  źródłem  inform acji do bibliografii i infor
matorów, które ukazały się przed 1866 r.

”  Patrz artykuł, J. Reitera: N iem ieckie opinie o Karolu Estreichet'ze. „Roczniki B iblio teczne” 
1959. R. 3, s. 211-233.

G. Labuda: Rec. Bibliografia H istorii Polski. T . I do roku 1795, cz. 1-3. Pod redakcją Heleny 
M adurow icz-U rbańskiej. „Studia Zródłoznaw cze”. 1968. R. 13 s. 173.

K. Tyszkowski; [Notka], Jahrb iichcr fiir K ultur und G eschichte der Slaven. 1930. T . 6, 
s.527-528; Ch. [Notka], Zeitscłirift fiir O stereuropaische G eschichte 1931. T . 5, z. 1, s. 167-168.

B. Pawłowski: Nota „Przegląd Ilistoryczno-W ojskow}'”. 1930. T . 3, nr 1-2, s. 329-330.
”  J. Adamus: Nota „Przewodnik H istoryczno-Praw ny”. 1930. T . l , z . 4 ,  s. 425.

Z. Wojciechowski: [nota w] „K urier Poznański”. 1930. R. 25, n r 498, s. 8; „O rientalia  C h ri
stiana”, 1932. T . 26, s. 190 podaje cenę u bukinistów  niem ieckich ok. 650 m arek.



м .  Opałek we wspomnieniach bibliofila podał informację, ze podczas licy
tacji księgozbioru zm arłego w 1914 r. F ranciszka Jaw orskiego, najlepiej 
sprzedaną pozycją była: „Główną, a może jed n ą  z najprzedniejszych pozycji 
stanowiła Bibliografia historio polskiej Finkla, wydana w 1891 r. [tu Opałek 
popełnił błąd, bo cała Bibliografia ukazała się w 1906 r., chyba, że sprzedawa
na była tylko pierwsza część Bibliografii] , która jak  mi się wydaje -  osiągnę
ła wysoka cenę około 300 koron, a kupiła ją  jakaś młoda, dobrze sytuowana 
niew iasta studiująca historię”^̂ .

O. H alecki stwierdza: „Dziś dopiero, gdy przystąpiono do uzupełnienia 
reedycji tej bibliografii, zdajemy sobie sprawę z nadzwyczajnej trudności jej 
ułożenia, trudności, które, przezwyciężył Finkel w w arunkach o tyle niepo
myślnych, aniżeli obecne”“ .

Krótki ten  przegląd kończymy ciekawą konkluzją W . Borowego o Biblio
grafii'. „Historia jest tu  traktow ana w jej szerszym sensie, nie tylko, jako ciąg 
politycznych przypadków, lecz także, jako nośnika prawniczego, socjologicz
nego, ekonomicznego i kulturalnego życia”®̂

M. Opałek: Z e  ivspomnien bibliofila. Wroclaw, 1960, s. 17.
O. Halecki: [nota w] „K urier W arszawski”, 1930. R. 110, nr 297, s. 4.
W. Borowy: [O m ówienie polskich dokonań bibliograficznych]. „T he Slavonic and East E u

ropean Review”. 1931. Т . 9, s. 729.



ROZDZIAŁ 3 
Reedycja Bibliografii Finkla 

przez Kazimierza Maleczyńskiego

3.1. Problem  reedycji B ib lio g ra f ii H is to r i i  P o lsk ie j.  
Rys h istoryczny zagadnien ia

Problem reedycji wypljniął w okresie niepodle^ego już państwa polskiego, 
w innej rzeczywistości politycznej i społecznej. O ile B ibliografia ... Finkla 
była wynikiem  wysiłku jednego, kom petentnego człowieka, w spieranego 
w małym stopniu inst3rtucjonalnie i logistycznie przez środowisko naukowe, 
o tyle reedycja jego dzieła, a także kontynuacja, stały się bardziej zagadnie
niem organizacyjnym niż merjrtorycznym. Wszystkie następne wielkie przed
sięwzięcia bibliograficzne historyczne i literackie, (ale już po ukazaniu się S ta 
rego Korbuta), to bardziej problem  zespołów i organizacji przedsięwzięć niż 
indyw idualnych wysiłków bibliografów. Ja k  się jed n ak  okazało, problem  
kompetencji redaktora Równego przedsięwzięcia nadal był niezmiernie istot
ny, choć już nie do końca decydujący. Specyfika inform acyjna bibliografii 
dziedzinowej uczyniła z bibliografii historycznej problem  zarówno na tu ry  
organizacyjnej, jak  personalnej, z wyraźnym  akcentem  na aspekt pierwszy. 
W  praktyce miałoby to przełożenie na podział zespołu na lidera i pracowni
ków zajmujących się techniczną stroną przedsięwzięcia. R edaktor ^ów ny  
m iałby dodatkow e w sparcie w zespole ekspertów  poszczególnych bloków 
zagadnień. Taki trójczłonowy podział logistyczny zaczął funkcjonować na stałe 
w długofalowych przedsięwzięciach, czego przykładem  stała się selekcyjna 
Bibliografia H istorii P olski pod redakcją H eleny M adurowicz-Urbańskiej. 
Pokaźna liczba ekspertów  -  współpracowników była gw arantem  kom pe
tentnego w yboru danych bibliograficznych, a jednocześnie rozłożyła od
powiedzialność m erytoryczną na wiele podmiotów współtworzących przed- 
się wzięcie

' H. M adurowicz-Urbańska: [Przedmov/a],W: Bibliografii historii Polski. Red. H. M adurowicz- 
Urbańska. T . 1: do 1795 r., Warszawa 1965, s. VI-XI; Na stronach XII do XIII zam ieszczony je s t wy
kaz współpracowników bibliografii.



Reedycja dzieła Finkla^ wytworzyła system dwuczłonowy, w którym  ko
misja ekspertów zarówno ciałem doradczym, jak  kontrolującym poszcze
gólne etapy pracj^. Grłówny ciężar spadał jednak na barki redaktora Równego 
(biuro redakcyjne), będącego jednocześnie sekretarzem  komisji ekspertów, 
mającego dużą samodzielność w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących 
etapów  tworzenia bibliografii. W  wyniku tego funkcja kontrolna ekspertów 
była z reguły spóźniona i mało efektywna, co fatalnie odbiło się na realizacji 
przedsięwzięcia. Sytuację komplikował konfliktowy charakter K. Maleczyń- 
skiego'^.

IstotnjTn czynnikiem, często umykającjmi uwadze badaczy, którzy gównie 
koncentrują się na elementach metodycznych przedsięwzięcia, jest etos biblio
grafii, jako dyscypliny więcej niż użytkowej. Element ten warunkujący z jednej 
strony poziom kultury naukowej, a prestiż jej realizatorów z drugiej, jest czjm- 
nikiem spajającym każde przedsięwzięcie informacyjne społeczności nauko
wej. Kultura kontroli bibliograficznej dysc5фlin naukowych jest warunkowana 
i w arunkuje jednocześnie etos uczonego, zajmującego się porządkowaniem 
informacji. Przy czym kraje dysponujące najwyższym poziomem informacji 
bezpośredniej (zaczęło się to już od okresu encyklopedystów oświeceniowych) 
prezentują jednocześnie najwyższy poziom sprawności bibliograficznych dzie
dzin i zagadnień.

Problem  reedycji i kontynuacji Finkla był zagadnieniem nurtującym  nie 
tylko środowisko historyków, ale i w równej mierze bibliografów, biblioteka
rzy, a więc bibliologów w szerokim tego słowa znaczeniu. Nowym elementem, 
który pojawił się w okresie międzywojennym, jest wyodrębnienie się i aktywi
zacja środowiska bibliotekarskiego, które zawsze i przy każdej okazji wszech
stronnie wspierało większe przedsięwzięcia bibliograficzne^.

Bibliografię Finkla uważano powszechnie za drugą co do wartości znacze
nia i stawiano ją  zaraz po Estreicherze, a i współcześnie uważa się ją  za najdo
skonalszą bibliografię specjalistyczną swego czasu, co dowodnie pokazał, 
wspom niany już H. Sawoniak w analitycznym  artykule o sprawności infor
macyjnej bibliografii XIX-wiecznych^. Z biegiem lat jednak upływ czasu, jak 
i dynam iczny rozwój dyscypliny obniżały wartość inform acyjną pracy F in
kla, gdyż niezbędnym warunkiem  wysokiego poziomu sprawnościowego jest, 
aby każda bibliografia, zwłaszcza dziedzinowa, była stale i regularnie wzna-

 ̂Na tem at reedycji dzieła Finkla obszernie pisał T adeusz Kondracki, „Kwartalnik Historycz
ny”, 1988, R. 95, s. 149-171. C harak ter tego stud ium  nosiło znam iona rozszerzonej, solidnej kwe
rendy archiwalnej. A utor nie uwzględnił, przynajm niej w bibliografii, artykułu autorstw a Adama 
Nowaka, który ukazał się na łam ach „Folia Societatis Scientiarum  L ub lin en sis” w 1986 r., a w ięc  
d w a  la ta  w c z e ś n ie j. Z tego też względu, na zasadzie pierw szeństw a tem atycznego, autor n iniej
szej monografii idzie własnym, autonomicznym tropem  tego tem atu, opierając się na zbliżonych ale 
nie identycznych m ateriałach źródłowych.

skład komisji wchodzili: S. Zakrzewski (prezes), K. Tyszkowski, W. Semkowicz, E. Barwiń- 
ski, F. Bujak, L. F inkel, M. H andelsm an. K. K aczm arek,]. Ptaśnik, sekretarzem  a jednocześnie 
szefem  Biura redakcyjnego został oczywiście K. Maleczyński.

 ̂Problem  psychicznych predyspozycji Kazimierza Maleczyńskiego, jako lidera wielkiego przed
sięwzięcia bibliograficznego to sprawa natury delikatnej i dość kontrowersyjnej. Późniejsze działa
nia na polu organizacji bibliografii Historii Śląska, jak i jego gwałtowne wystąpienia w trakcie dysku
sji nad selekcyjną bibliografią H. M adurow icz-U rbańskiej wskazują, że n ieudana reedycja nie była 
ani przypadkiem , ani jednorazow ym  błędem . Maleczyński nie miał „szczęścia do bibliografii”, co 
ujawniało się zwłaszcza w rozbudowanych, długofalowych przedsięw zięciach bibliograficznych, 
i wydaje się, że je s t to w równej m ierze problem  dla psychologa co i dla historyka nauki.

’ Spektakularnym  przykładem  jest fakt w spierania i finansowania „kontynuacji F ink la” przez 
dyrektora Biblioteki Narodowej, Stefana Dem bego (1862-1939).

H. Sawoniak: op.cit.



wiana. Przykładem  jes t bibliografia D ahlm anna -  W aitza, Q uellenkunde  
der deutschen G eschichte, która od chwili pierwszej edycji doczekała się już 
jedenastu uzupełnionych wydań^.

Już na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26-29.05.1928 r.) 
stan i perspektywy rozwoju bibliografii historycznych stało się jednym  z waż
niejszych punktów  obrad Sekcji Bibliograficznej. Słynny literaturoznaw ca 
i bibliograf Stefan Vrtel-W ierczyński (1886-1963) tak  o tym  pisał:, „Co do 
bibliografii specjalnych należy przede w szystkim  uzupełnić istniejące już 
opracowania (F inkel, Gawełek, Kołodziejczyk i inni), przy  czym na  plan 
pierwszy wysuwa się postulat uzupełnienia bibliografii Finkla i jej kontynu
acja od 1815 do 1925 r. Spraw ą pierwszą zajmuje się Tow arzystw o H isto
ryczne we Lwowie, nad drugą pracuje się w Gabinecie N auk Historycznych 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (p. Bachulska). W ażne to przed
sięwzięcie cieszy się również poparciem  m aterialnym  W ydziału B ibliotek 
Państwowych”®.

A kustosz dr Kazimierz Tyszkowski (1894-1940), długoletni w spółpra
cownik bieżącej bibliografii historycznej^, wykosił referat pt. „Projekt reedycji 
i kontynuacji Bibliografii H istorii P o l s k i e j w którym  zaw arł główne tezy 
projektu, o Finklu tak  pisze: „Takim  dziełem, które by było wysiłkiem pierw
szego pokolenia w odbudowanej Ojczyźnie, które by było napraw dę w ażką 
ce^ą, rzuconą na budowę gmachu światowego dziejopisarstwa -  a równocze
śnie m ocną podwaliną rozwoju rodzimej historiografii, powinna być reedycja 
i kontynuacja Bibliografii H istorii P o l s k i e j organizacja pracy nad biblio
grafią i jej poszczególne fazy w zorowane byłyby na D ah lm an ie  -  W aitzu 
i obejmowałyby: ustalenie kolegialnego ciała odpowiedzialnego -  Biura, opra
cowanie instrukcji wydawniczej, tj. m etod zbierania i rodzaju opisu danych, 
podjęcia konstruktjrwnej dyskusji w sprawie układu. Biuro miało gromadzić 
m ateriały według ustalonej instrukcji, segregować je, dzielić na działy, opra
cowywać odsyłacze i indeksy. Gotowe partie byłyby poddane merjrtoryczne- 
m u osądowi ekspertów , naw et spoza Komisji, którzy opiniowaliby trafność 
selekcji i zaliczenia pozycji do danego działu.

W spom niał też, że już na obradach  Poznańskiego Zjazdu H istoryków  
z 1925 r. sygnalizowano, iż w odrodzonej Polsce są  zastępy młodych history
ków, będące w stanie nie tylko podtrzymać zdobycze naukowe starego poko
lenia, a leje rozwinąć i rozpropagować. Z tego też powodu potrzebne są  ener
giczne działania na polu organizacji nauki. „Problem  F in k la” dotyczyłby, 
zdaniem Tyszkowskiego, dwóch bloków zagadnień:

a) wypełnienia luki informacyjnej za cały X X  w.,
b) korekty pierwszej części Bibliograńi... Finkla, co z jednej strony wym u

sza postęp nauki, a z drugiej nieskorygowane na czas błędy, nieuniknione 
zresztą w tak  monum entalnej pracy.

Punkt pierwszy zaczął być realizowany z inicjatywy M . H andelsm ana.
Punkt drugi m ó ^by  być wcielany w życie w dwóch w ariantach:

’’ Spośród licznego piśm iennictw a na ten  tem at wyróżnia się: V/. Schochow: Vom Vorlesungs- 
behelf zumfachbibliographischen M agazin U S Ja h re  Dahtm ann -  W aitz. „ Zeitschrift fur Bibliothek- 
swesen und Bibliographic” 1966, R. 13, s. 149-168. Wykaz każdej edycji tej wybitnej bibliografii jest 
przedstawiony w bibliografii załącznikowej książki.

^Pamiętnik IZ ja zd u  Bibliotekarzy Polskich we Lwowie (26 V-29 V 1928). Oprać. J. B. Richter, 
Lwów 1929, s. 51.

“'W . Hahn:Bibliografia bibliografijpolskich, poz. 1373.
Pamiętnik IZ ja zd u  B ibliotekarzy Polskich..., s. 59.



1. Reedycji całości dzieła F inkla z popraw kam i i uzupełnieniam i aż po 
1930 r.

2. Fotochemiczny przedruk całości oraz dodatkowo uzupełnienia za lata 
1900-1925 łub naw et do 1930 r.

Tyszkowski przyznał, że cłioć drugie rozwiązanie jest prostsze, szybsze 
i mniej kosztowne, to perspektywicznie bardziej korzystna byłaby realizacja 
koncepcji pierwszej. Za rozwiązaniem drugim (przedruku anastatycznego) 
przemawiała również okoliczność zupełnego wyczeфania nakładu i niezwykle 
wysokich cen antykwarycznych Bibliografii... Finkla u bukinistów niemiec- 
kich“ . Najenergiczniej sprzeciwił się tej idei kustosz W .T. Wisłocki (bratanek 
W ładysław a). W  koreferacie dowodził, że przedruk spowoduje nadm ierne 
nasycenie rynku księgarskiego egzem plarzam i Bibliografii. . . ,  co autom a
tycznie obniży jej rynkow ą wartość a jak  wszystkie koncepty doraźne będzie 
trwałe i na czas nieokreślony odwlecze realizację reedycji.

W ystąpienie Tyszkowskiego zakończył W. Semkowicz następującą rezo
lucją: „I Zjazd B ib lio tekarzy  Polskich we Lwowie zw raca się, do rządu 
z prośbą, aby wydatnie poparł finansowo akcję PolskiegoTowarzystwa Histo
rycznego w kierunku przebudowy Bibliografii Finkla w nowej edycji, która 
jest dla nauki polskiej postulatem  wprost piekącym ”^̂ .

Polskie T ow arzystw o H istoryczne zareagow ało niezw ykle szybko 
i konkretnie, skoro na posiedzeniu 24 listopada 1928 r. podjęto jednom yślną 
uchw ałę o reedycji B ibliogra fi. . . ,  szczegółowo określając zakres, zasięgi, 
chronologię wydawniczą i przedmiotową^ układ, spisy pomocnicze, szatę gra
ficzną i przeznaczenie bibliografii. W  porównaniu ze swoim pierwowzorem re
edycja m iała zredukować etnografię, prehistorię, sztukę i literaturę pierwo
wzoru i dopasować ją  do zakresu przydatnego historykowi. Całość bibliografii 
m iała się ukazać w dwóch tomach: pierwszy obejmowałby źródła i nauki po
mocnicze historii ( sensu  stricte i latioń), drugi bibliografię, czasopisma i hi
storię polityczną -  do każdego tom u miały być dodane indeksy^^.

Projekt reedycji dzieła Finkla podjęty na posiedzeniu Zarządu Głównego 
P T H  24 listopada 1928 r., wzbudził ogrom ne zainteresow anie w świecie 
naukowym , gdyż nowe kadry historyków, działające już w Polsce wyzwolo
nej, dom agały się nowej generacji pomocy naukowych i dydaktycznych. Na 
fali tego zapo trzebow ania  rozpoczęto już realizację kontynuacji pracy  
Finkla -  gów nie za spraw ą M . H andelsm ana (redaktorem  została H. Ba- 
chulska), b ibliografia b ieżąca dzięki w ysiłkom  F ink la , m ałżeństw a 
M . i M . Friedbergów, W . Konopczyńskiego, E. Barwińskiego weszła w etap 
pozytywnej stabilizacji i doczekała się uznania nawet za granicą. Postanowio
no, że wydanie będzie miało charakter edycji dwutomowej, poprawionej i uzu
pełnionej, o chronologii przedmiotowej do 1925 r. Redaktorem  tomu pierwsze
go reedycji został Kazimierz Maleczyński (1897-1968), a na redaktora części 
drugiej (opracowania) był przewidziany Kazimierz Tyszkowski

" O statecznie  p rzedruk  anastatyczny Finkla doszedł do skutku dopiero w 1955 r., przy wyso
kiej jak na owe czasy cenie 360 zl.

'^Pam iętnik IZ ja zd u ..., s. 59.
Oficjalny kom unikat autorstw a M. Bobrzyńskiego o nabyciu praw autorskich do Bibliografii 

od Ludw ika F inkla i p lanach reedycji ukazał się w „Kwartalniku H istorycznym ”. Lwów 1928. 
R. 42, s. 487.

Tyszkowski zrezygnował z redaktorstw a drugiej części reedycji zarówno z racji „zlej sławy”, 
jakiej doczekała się reedycja, jak i z sugestii Marii Friedbergowej, która tak do niego pisała: „Według 
mojego najw ew nętrzniejszego przekonania brać materiały Maleczyńskiego ze zobowiązaniem wy
kończenia dzieła m niej więcej w tem pie, równałoby się włożeniu głowy w otwór gilotyny”. A wszyst-



Skom plikowanym  problem em  okazało się ustalenie precyzyjnych ram  
chronologicznych i terytorialnych dla bibliografii państw a polskiego: Ś ląsk  — 
dokładnie po 1335 r., w mniejszym stopniu od 1526 r., w związku z historią 
Polski po 1815 r.; Pom orze Zachodnie -  dokładnie pod koniec X II w., dalej 
do wygaśnięcia Piastów w związku z historią Polski; Pom orze W schodnie do 
1815 r. dokładnie; P ru sy  Książęce dokładnie do 1308 r., dość wyczerpująco 
do 1466 r., znów dokładnie do 1526 r., w związku z historią polską do końca; 
K raje nadbałtyck ie  dość dokładnie do 1562 r., dokładniej epoka wojen pol- 
sko-moskiewskich, dalej m om enty z ich historii najw ażniejsze w  związku 
z osobistościami Polaków tam  działających; Ruś H alicka cała dokładnie; K i- 
jowszczyzna i prowincje litewsko-ruskie — ważniejsze m om enty po 1386 r., 
później do końca szczegółowo^

Wymienione powyżej ram y chronologiczno-terytorialne miały jeszcze ule
gać werjrfikacji w zależności od zgromadzonego m ateriału  bibliograficznego. 
Szczególne zastrzeżenia w prezentow anym  zarysie budzić m ogą określenia 
dotyczące kompletności i stopnia selekcji dla poszczególnych części bibliogra
fii. Takie określenia jak: „w mniejszym stopniu”, „dość w yczerpująco” czy 
„dość dokładnie” niewiele mówią o charakterze selekcji zarówno formalnej, 
i treściowej.

Wobec tak  mało precyzyjnych kryteriów selekcji dla odpowiednich części 
bibliografii, nowy redaktor stanął przed podobnym  dylem atem , jak  Finkel, 
i sam musiał go rozwiązać. Finkel rozwiązał ten  problem, jak  już przedstawi
liśmy, tyle umiejętnie, co pragmatycznie. W iedząc z własnego doświadczenia, 
że prezentowanie wielkich i na ogół znanych zbiorów dokum entów  mija się 
z celem, bo te dla historyka nie są obce, postanowił za to dążyć do m aksym al
nego uwzględnienia mniejszych zbiorów, pojedynczych, w różnych miejscach 
zamieszczonych dokumentów, aktów, drobniejszych rozpraw, recenzji itd. To 
postępowanie spotkało się z wielkim aplauzem odbiorców i przyczyniło się do 
wysokich ocen, których się bibliografia doczekała. Jakie zadanie postawiono 
K. Maleczyńskiemu, trudno dociec, ale nieco na ten  dla reedycji zasadniczy 
tem at rzuca światła doskonała recenzja Josepha Ledita: „Podobnie jak  staiy  
Finkel, nowe wydanie jest przede wszystkim wyborem, byłoby więc niespra
wiedliwością obarczać odpowiedzialnością bibliografa za takie czy inne pomi
nięcia, takie czy inne uwzględnienie, zwłaszcza jeśli chodzi o dane drugorzęd
ne. Co więcej, zadanie wydawców było ograniczone poprzez fakt, że m usieh 
oni zachować stare ram y. Ich celem było skorygowanie pomyłek, które mo- 
^yby  zakraść się do wydania, i zaktualizowanie bibliografii” ®̂.

N astępnym  ważnym  zagadnieniem  mocno przez Polskie Towarzystwo 
Historyczne akcentowanym było ujęcie zakresu treściowego pojęć: „historia” 
i „historia Polski”. Od niego bowiem w dużej mierze zależy przydatność biblio
grafii, i to nie tylko dla historii sensu  stricte, ale także dyscyplin jej bliskich 
czy pokrewnych. Cechą charakteiystyczną dyscyplin „starych”, o wielo wie

ko z powodu, że scheda po M aleczyńskim  była „pierw szorzędnie podejrzana”, a w ielom iesięczne 
melioracje tego m ateriału  wymagałoby dodatkowych kosztów od m iaro i złotodajnego ciała decy- 
denckiego. [L ist z maja 1931 r. M. Friedbergowej do K. Tyszkowskiego z a T . K ondrackim , N iefor
tunna reedycja... przypis 66].Idąc za tą rozsądną sugestią Friedbergow ej, Tyszkowski wycofał się 
z redaktorstwa, a redaktorem  tom u trzeciego został ostatecznie mianowany B. W łodarski.

Wszystkie założenia i cały projekt jest zamieszczony w: K om unikat w  sprawie reedycji Biblio- 
grafji H istołji Polski prof. F inkla  „Kwartalniku Histoiycznym ”, 1928. R. 42, s. 852-856, więc podnie
siemy tutaj tylko kwestie podstawowe.

J. Ledit: Rec., „O rientalia C h ris tian a”, 1932. T . 26, s.l98.



kowej tradycji J e s t  ich daleko posunięta heterogeniczność wraz z posuw a
niem  się w ^ ą b  dziejów. Zaobserwować można to zjawisko nawet na przykła
dzie zakresu pojęciowego słowa „historia” proponowanego przez P T H . W y
odrębniono niektóre działy historii, np.: N auki pomocnicze historii, w skład 
których weszły; językoznawstwo, bibliotekoznawstwo, kartografia, filozofia 
historii, geografia histoiyczna, archiwistyka, dyplomatyka i paleografia, chro
nologia, sfragistyka, heraldyka, genealogia, num izm atyka. N iektóre z nich 
posiadały już swój samodzielny byt i status.

Innym i wyodrębnionymi działami miały się stać: historia kultury, ekono
m ia i historia gospodarcza, historia praw a, historia wojskowości*'^, historia 
religii i kościoła, historia szkolnictwa, wychowania i nauk, historia literatury 
i drukarstw a i historia sztuki. W arto tutaj zauważyć, że dzisiejsze jednorodne 
pojęcie „bibliotekoznawstwa” istnieje w proponowanym układzie rozczłonko
wane na: bibliotekoznawstwo (przy archiwistyce), drukarstw o (przy historii 
literatury) czy introligatorstwo (przy historii sztuki).

Zachowano finklowski podział: formalny na źródła i opracowania, zosta
wiając problem atykę zasięgu formalnego do późniejszego rozstrzygnięcia. 
Szczególną uwagę poświęcono źródłom, które w projekcie zostały podzielone 
na kilka grup:

a) dokum enty, akty, listy,
b) zbiory praw  świeckich,
c) zbiory praw a kościelnego,
d) zbiory do dziejów szkolnictwa,
e) powtórzenie a, b, c, d w układzie chronologicznym,
f) zbiory historiograficzne,
g) kroniki, pam iętniki, żywoty itp. w układzie chronologicznym.
W  obręb ie  każdego z działów głównych uk ład  cechow ał m etodyczny 

schem atyzm  -  najpierw  szły bibliografie, czasopisma, encyklopedie, dzieła 
ogólne; następnie występowały podziały dalsze budowane na podstawie za
sięgu terytorialnego -  patrz  zbiory praw  świeckich, chronologiczny -  patrz 
dział e -  dokum enty, akty, listy, mowy, rzeczowy -  patrz dyplom atyka, hi
storia sztuki bądź w oparciu o kry teria  m ieszane -  patrz kartografia i geogra
fia historyczna.

Odsyłacze zostały ustalone, jak  podaje instrukcja, „wyłącznie między po
szczególnymi grupam i”, wykluczone miały być „odnośniki” do działów chro
nologicznych źródeł i historii politycznej. Podstawowym krojem czcionki miał 
być petit i nonparel. Planowano również żywąpaginę.

W  połowie 1929 r., wobec zapewnień Maleczyńskiego o szybkim postępie 
weryfikacji m ateriału, powołano komisję do realizacji druku reedycji, a rewizję 
druku powierzono K. Hartlebowi (po rezygnacji Tyszkowskiego). 17 m arca 
1930 r. odb}^a się pierwsza z serii dyskusji nad arkuszem próbnym J5ib/iogra- 

Krjrtycznie ustosunkował się do niej zwłaszcza Olgierd Górka^^, wska
zując na dużą liczbę zawinionych przez redakcję błędów. W obec takiego stanu 
rzeczy zaproponowano, aby każdy zeszyt przed ostatecznym drukiem  zyskał 
opinię i aprobatę powołanego specjalisty.

'^ T e n  dział został także wyodrębniony i uwzględniony (Finkel go nie wyodrębnił), w kontynu
acji pracy F inkla (H andelsm ana i Bacłiułskiej).

Arcliiwum PAN w W arszawie, Sygn. 1/3. T . 3 i dałej t. 6.
O łgierd Górka (1887-1955), m ajor Wojska Polskiego, historyk, publicysta i polityk. Po odro

dzeniu państw a polskiego pozostał w służbie wojskowej. Od 1931 r. sekretarz  generalny Instytutu 
W schodniego w W arszawie i dyrektor Szkoły W schodnioznawczej.



Już w tedy Maleczyński podniósł w ażną kwestię kom petencji ekspertów, 
twierdząc, że to kolegialne cido podczas ekspertyzy kieruje się różnynń kryteria
mi i sugestiami, co nie zawsze skutkuje słusznością podnoszonych zarzutów. Przy
kładem m o^y być poprawki poczynione przez dr Łucję Charewiczową, która 
wnosiła, zdaniem Maleczjmskiego, więcej zamieszania niż realnych uzupełnień^®.

W  związku z coraz powszechniejszą krytyką poczynań redaktora reedycji, 
w czerwcu 1931 r. powołano K om itet Bibliografii (E. Barwiński, T . E . Mo- 
delski, O. Górka, W. Semkowicz, K. Tyszkowski, B. ^ż^^odarski i jako referent 
z urzędu K. Maleczyński). W edług M . Handelsm ana, K om itet miał czuwać, 
aby zeszyty  reedycji nie ukazywały się zanim nie byłyby poddane dokładnej 
ekspertyzie przez powołanych do tego recenzentów.

Może za spraw ą konfliktowego charak teru  redaktora, jego notorycznej 
niesubordynacji, samowolnych decyzji, problem  reedycji przybrał w końcu 
postać zaciekłych sporów i polemik, w których uczestniczyło wielu wybitnych 
ludzi nauki, m.in.: K. Tym ieniecki, K. H artleb , S. K ętrzyński, W . Sem ko
wicz, F. Bujak, S. Estreicher, J. Dąbrowski i wielu innych. Spór o reedycję jest 
możliwy do odtw orzenia dzięki zachow anym  m ateria łom  archiw alnym , 
a miała ona niestety ten finał, że ostatecznie bibliografii nie ukończono, co było 
wielką stra tą  dla dyscypliny i dla nauki. T rzeba też z przykrością stwierdzić, 
że ton krytyków reedycji był na ogół zgodny, a opinie recenzentów z ram ienia 
PT H , jak  i spoza Towarzystwa często pokr37wały się, co dowodzi, że zastoso
wane przez Maleczyńskiego m etody naukowe nie były właściwe.

K andydatura M aleczyńskiego od początku budziła nieufność ze strony 
osoby najbardziej kom petentnej -  Ludwika Finkla, o czym H. Polaczkówna 
poinformowała O. Balzera w liście z 1928 r.^4 N iestety obawy „mistrza” były 
w pełni uzasadnione. Dlaczego wybór padł na Maleczyńskiego? Trudno odpo
wiedzieć. M aleczyński cieszył się dobrą repu tac ją  jako  historyk^2, a i jego 
wcześniejsze dokonania na polu bibliograficznym  były zadaw alające. Od 
1914 r. na łamach „Kwartalnika Historycznego” prowadził regularnie, aż do 
1927 r., dział bibliograficzny B ib/iogra^a historii p o w sze c h n e j. W  1925 r. 
uzupełnił i przygotował do druku indeks do „Kwartalnika Historycznego” au
torstwa Mieczysława Rutkowskiego^^. Wybiegając w daleką przyszłość, spo
tkać m ożemy Kazim ierza M aleczyńskiego jako  redak to ra  i an im atora  Bi- 
bliograńi historii Sląska^‘̂. N iestety i ta  bibliografia doczekała się wyjątkowo 
„złej prasy”, a stała w zdecydowanej opozycji do Bibliografii Sląska^^.

Łucja Charewiczowa (1897-1943) -  polska uczona, historyk, docent UJK, od 1931 r. kustosz 
M uzeum  Historycznego M iasta Lwowa, autorka wielu naukowych opracowań dotyczących historii 
tego miasta. W 1925 r., w wieku 28 lat, będąc już doktorem  nauk hum anistycznych, opublikowała 
pracę monograficzny o handlu w średniowiecznym  Lwowie. W następnych latach opublikowała: 
Dziesięciolecie badań łtacl dziejam i M iasta Lwoiva  (1929), K lęski za ra z  w daivnym  Liuowie (1930), 
Wodociągi starego L^vowa 1404-1663 (1934), C zania  Kam ienica ije j  m ieszkaiicy {\925), H istorio
grafia i milos'nictivo Lzvoiva  (1938). Od 1940 r. uczestniczka tajnego nauczania w U niw ersytecie 
Warszawskim. Aresztowana w lipcu 1943 r., osadzona na Pawiaku, wywieziona do obozu koncentra
cyjnego w Oświęcim iu i zam ordow ana w 17.12.1943 r.

[Listy do O skara Balzera] Biblioteka O ssolineum , Syg. 7668/11 i 7687/11.
“  O osiągnięciach naukowych M aleczyńskiego patrz artykuł w R. Hecka. M a leczyń sk i K arol 

(1897-1968). PSB, (Wrocław) 1974. T .19, s. 302-304.
L. Finkel: [Wstęp] Indeks do Kwartalnika H istorycznego (1887-1922) zestaw ił śp. M ieczy

sław Rutkowski. Lwów 1925.
Patrz H. Sawoniak: Bibliografia bibliografii polskich. Wrocław 1967, poz. 3839, 3840.
Probierń wzajemnych relacji pomiędzy Bibliografią historii Śląska  (Maleczyński, J. Pabisz), 

aBibliografią Śląską  (E. Engełking), ze zdecydowanym wskazaniem użyteczności tej drugiej, znakomicie 
omówiła B. Eychler: Bibliografia regiotiahia histoiyczna a Bibliogi'afia regioimhm ogolna: Z  pmblemów bi
bliografii.Warszawa 1970, s. 343-356.1 znów Maleczyński jako redaktor obrał złą koncepcję doboru i selekcji 
danych bibliograficznych, czyniąc ze swego dzieła, zdaniem В. Eychler, przedsięwzięcie w dużej mierze 
chybione i to nie tylko ze względu na polityczność bibliografii historycznej Śląska.



Nazwisko Kazim ierza M aleczyńskiego spotykam y także w przyszłości, 
w ostrym  sporze, jaki wywiązał się w związku z opublikowaniem pierwszego 
tom u selekcyjnej Bibliografii Historii Polski, pod redakcją H eleny M aduro- 
wicz-Urbańskiej. Maleczyński w sposób bezkompromisowy atakował redak
torów Bib/iogra/rz, m ieszając przy tym  argum enty  m erytorycznie słuszne 
z kontrow ersyjnym i. Odbjrwalo się to zarówno oficjalnie na łam ach czaso
pism, jak  i kanałam i mniej oficjalnymi^®. Czyżby kom pleks bibliograficzny 
Maleczyńskiego z przeszłości stał się silniejszy niż etyka zawodowa historyka? 
Jedno  nie ulega wątpliwości -  M aleczyńskiego „nie kochała bibliografia”, 
choć on czynił wszystko, aby było inaczej. Jedyną, obszerną wypowiedź M a
leczyńskiego (piętnaście stron druku!) na tem at celów, zadań i metodycznych 
uw arunkow ań retrospektyw nej bibliografii historycznej znaleźć możemy 
w jego obszernej recenzji poświęconej wielokrotnie już wspomnianej biblio
grafii D ahlm anna -  Waitza^^. W ydaje się, że jego um iarkow ana krytyka tej 
wybitnej bibliografii była jednocześnie pewnego rodzaju odpowiedzią wszyst
kim tym, u których jego własne dokonania nad reedycją  budziły wątpliwości. 
Posłużm y się znam iennym  cytatem  autorstw a M aleczyńskiego: „Główny 
redaktor trakcie przygotowania bibliografii do druku przekonuje się, że bądź 
to z winy współpracowników, bądź to od nich niezależnie, zasadnicze często 
postu laty  w ydaw nictw a nie dadzą się konsekw entnie przeprowadzić, nie 
mówiąc już o takich kwestiach, w których z umysłu pozostawiono wolną rękę 
współpracownikom” ®̂.

D nia 14-15 grudnia 1932 r. w Bibliotece Ordynacji Zamojskich odbyło 
się zebranie komisji wyznaczonej przez Zarząd Główny P T H  dla zbadania 
zarzutów  staw ianych  M aleczyńsk iem u. W  zeb ran iu  uczestniczyli p ro f  
dr S tan is ław  K ot (koło k rakow skie), p ro f  d r K azim ierz  H a rtle b  (koło 
lwowskie) i p ro f  dr S tanisław  K ętrzyński (koło w arszaw skie) -  nie przy
był delegat poznański dyr. Andrzej W ojtkowski. Dyskutow ano nad opinią 
recen zen ta  P T H  K aro la  Piotrow icza, k tó rą  p rzedstaw ił na posiedzeniu 
kom isji 21 październ ika  1932 r. K arol Piotrow icz (1901 -  w 1939 r. za
m ordow any w K atyniu), m łodszy b ra t wybitnego historyka starożytności 
Ludw ika, jak  n ik t predestynow any był do takiej recenzji, m iał gruntowną 
w iedzę b ib lio te k a rsk ą  (był k ierow nik iem  w ypożyczalni b ib lio tek i U J, 
dyrektorem  biblioteki PA N , członkiem ZB P i redaktorem  „Przeglądu B i
bliotecznego”). Był przy tym  wytraw nym  bibliografem -  ogłaszał bibliogra
fie poloników  ukazujących  się w k rajach  naddunajsk ich , w N iem czech, 
w spółpracow ał ze S tanisław em  E stre icherem  przy przygotowyw aniu to 
mów 29-32 Bibliografii Polskiej. Z racji ogromnej erudycji i znawstwa bi
bliograficznego był ak tyw nym  członkiem  sekcji krytycznej P T H , a noty 
i recenzje Piotrowicza cechowały znawstwo i obiektywizm2^. O dotychczas 
ukazanych zeszytach bibliografii pisze m .in. tak:

“  Patrz K. Maleczyński: Bibliografia selektywna historii Polski. „Kwartalnik Historyczny”, 1966, 
R. 73, s. 647-656 i odpowiedź H. M adurow icz-U rbańskiej i in., „Kwartalnik H istoryczny”, 1966, 
t. 73, s. 657-663.

K. M aleczyński: Rec. D ahlm ann -  Waitz: Q uellenkunde der deutschen Geschichte. 9 Aufl. 
H rsg. V. H. H aering. L eipzig 1931-1932. „Kwartalnik Historyczny”. 1934. R. 48, s. 70-84.

K. M aleczyński: op. cit. s. 71.
Szerzej o tej ważnej postaci naukowej - E .  H. Nieciowa: PSB. Wrocław 1981. T . 26, s. 448-449.



„W rażenie przygnębiające. W  całej pracy znać zupełny b rak  nam ysłu, 
wręcz lekceważenie sobie tak  poważnego dzieła. Proszę mi wierzyć, że pełny 
wykaz nie zawiera ani setnej części błędów, które należałoby podkreślić. Ro
zumiem, do mnie należy dać substrat do dyskusji, niech referenci poszczegól
nych środowisk wypowiedzą również swoje uwagi. Część o reformacji, źró
dłach do historii szkolnictwa opracował prof. Kot, który przywiezie referat na 
zebranie komisji” ”̂.

Zarzuty Piotrowicza dotyczyły dwóch bloków zagadnień: pierwszy -  kon
strukcji bibliografii, przyjętych zasad bibliografowania (a właściwie ich b ra 
ku), niekonsekwencji w opisie i porządkowaniu danych według określonych 
kryteriów, a więc tak  zwanej sprawności informacyjnej bibliografii. Drugi -  
zawartości bibliografii, zasad selekcji, wyczerpania zakresu poszczególnych 
działów, zagadnień, a więc tzw. wartości informacyjnej bibliografii. Do opinii 
ogólnych dodaje wykaz błędów i opuszczeń (siedem i pół strony maszynopisu).

Pod koniec recenzji Karol Piotrowicz wypowiada swoją (ale i nie tylko) 
opinię, która musiała bardzo dotknąć redaktora bibliografii: „Uwagi, które tu 
przedstawiam, nie wyczeфują, niestety, wszystkich omyłek i opuszczeń, jakie 
posiada nowe w ydanie bibliografii, m ają  jedynie ch arak te r przykładow y. 
W ydanie nowe stoi znacznie niżej od wydania I, gdyż tam to opracowane na 
podstawie surowego m ateriału nie m o^o uniknąć błędów, to natom iast miało 
już podstawę, praca zatem, jak to zaznaczono w tytule, polegać miała na przej
rzeniu i uzupełnieniu. Ani jedno, ani drugie nie zostało wykonane w obowiązu
jącym zakresie, z powodu czego szereg uczonych (m.in. prof. Kot, gen. Kukieł, 
prof Dąbrowski, ks. p rof Glemma) wręcz oświadczyli, że nie można pozwolić, 
aby studenci korzystali z nowego w ydania”^^

Komisja P T H  stanęła więc przed bardzo trudnym  zadaniem  -  z jednej 
strony bibliografia zdecydowanie nie spełniała oczekiwań i ton krytyków był 
zgodny -  odebrać M aleczyńskiem u redakcję nad bibliografią, z drugiej zaś 
strony decyzja taka odwlekałaby ostateczne wydanie bibliografii na czas nie
określony. T ak  więc Komisja po naradzie wydała ostrożną opinię:

„Bibliografia H istorii Polskiej w zbadanych przez Komisję rozdziałach 
wykazuje znaczną ilość rażących nieraz błędów opierających się zarówno na 
niedbałej korekcie lub na braku kontroli m ateriału rękopiśmiennego, jak  i na 
n iedostatkach, płynących z instrukcji wydawniczej i na nieodpow iednim  
traktow aniu i opracow aniu m ateriału  przez wydawcę. B łędy te  odbiły się 
wysoce niekorzystnie na dwu rozpatryw anych zeszytach bibliografii, które 
z tego powodu przedstawiają się jako chybione pod wieloma względami”^̂ .

Po wykoszeniu tej opinii, która była potwierdzeniem zarzutów Piotrowi
cza, Komisja wysunęła żądania i wskazówki dla Maleczyńskiego:

1. Redakcja Bibliografii... winna być zasadniczo zmieniona, tak  by praca 
jej m o^a  być przystosowana do poziomu godnego reedycji. Sposobu zmiany 
redakcji bibliografii Komisja nie przesądza, jednak uważa, że system odpowie
dzialności jednej osoby i b rak  należytej kontroli w dużej m ierze zawiniły b ra 
kom i licznym błędom drugiego wydania.

2. Komisja sądzi, że przy zreformowaniu redakcji bibliografii należy wziąć 
pod uwagę, że sprawa instrukcji dla niej winna być powtórnie rozpatryw ana 
i dostosowana do potrzeb tego wydawnictwa.

“ Archiwum PAN w W arszawie Sygn. I-3 /T . 47. 
Ibidem.
Archiwum PAN w W arszawie Sygn. I/3/T . 3 i T . 47.



3. Komisja domaga się zorganizowania B iura Bibliografii, gdyż pilotowa
nie p racą  przekracza siły i możliwości jednej osoby.

4. D uża ilość b łędów  je s t  w ynikiem  zarów no n iedostatecznego w y
korzystania m ateriału  pomocniczego (np. Bibliograńi Estreichera i innych), 
jak  też jest spowodowana niedostateczną kontrolą za pomocą m ateriału biblio
tecznego.

5. U znając niezbędność kontynuacji wydawnictwa, Komisja względem 
już w ydanych zeszytów proponuje; a) zastąpienie niektórych arkuszy (5-9) 
nowymi poprawionymi, bąd i b) przedrukowanie w dalszej przyszłości obu ze
szytów odpowiednio poprawionych. Z przedstawionych postulatów zrealizo
wano punkt czwarty.

Wobec nieomal zgodnej opinii, iż Maleczyński nie jest w stanie samodzielnie 
dokonać bibliograficznej w erj^kacji danych -  gdyż jest to bezsprzecznie naj
żmudniejsza i najbardziej pracochłonna część bibliograficznej heurystyki, wyna
jęto  i opłacono dla M aleczyńskiego dwóch pomocników; Ja n a  K roppa 
i Zbigniewa U rbana. Dow odem  na to jes t zachowane, niedatow ane pismo 
(ok. 1933-1934) F. Bujaka do kierownictwa bibliotek im. Szewczenki i Ossoli
neum o umożliwienie obu panom swobodnego korzystania ze zbiorów bibliotecz
nych, w celu weryfikacji danych. Następne pismo wpłynęło na ręce J. W. Pana 
D ziekana T . E . M odelskiego, a zawierało sprawozdanie z prac; J. K roppa 
i Z. Urbana, a także ich dezyderaty. W  piśmie doniesiono, że obaj bibliografowie 
przeprowadzali prace sprawdzające w katalogach bibliotek im. Szewczenki -  
tam  zapewniono im wolny dostęp do spisów w Ossolineum, gdzie nie udostępnio
no im katalogów Równych. Kropp przepracował w ciągu 89 dni 445 godzin, 
sprawdzając 583 pozycje, 78 nie udało mu się sprawdzić. Daje to przeciętną 40 
min. 39 sek. na każdą sprawdzoną pozycję bibliograficzną, co inaczej mówiąc 
daje 7,42 pozycji bibliograficzne na pięciogodzinny dzień pracy.

U rban w ciągu 71 dni przepracował 355 godzin i sprawdzi! 449 pozycji, zaś 
56 nie m ó ^  zidentyfikować. Dawało m u to przeciętną czasu na każdą pozycję 
42 min. 17 sekund, albo inaczej 7,11 pozycji na pięciogodzinny dzień pracy^^.

T aka „słaba efektywność” może postronnego obserwatora zdziwić, wzbudzić 
podejrzenia, które musi rozwiać fakt, że obu bibliografom płacono od arkusza, 
a nie od godziny. I fakt ten stał się p r^czyną  pisma do Modelskiego, aby płacono 
im na innych zasadach, tzn. od godziny. T u  powołali się na zwyczaj, jaM prakty
kowano w pracowni bibliografii XDC w. pod redakcją H. Bachulslaej. Towarzy
stwo Naukowe Warszawskie ustaliło tam  stawki 2 zł za godzinę. Trzeba jednak 
podkreślić, że praca bibliografów technicznych w Warszawie bj^a o tyle łatwiej
sza, że od podstaw zbierali m ateriały bibliograficzne z czasopism i katalogów. 
W  sj^ ac ji bibliografii Maleczyńskiego dwaj wymienieni bibliografowie technicz
ni byli obowiązani do weryfikacji już zebranego materiału, co niepomiernie wy
dłużało czas pracy nad każdym zapisem.

Przed ukończeniem zeszytu trzeciego bibliografii, wiadomo było, że M ale
czyński m usi oddać redakcję nad bibliografią, gdyż nie stwierdzono, aby za
mierzał podporządkować się zaleceniom Komisji, zaś na jego zastępcę przewi
dziano doktora Bronisław a Włodarskiego^"^. Początki pracy  W łodarskiego 
(w latach 1929-1932 był on sekretarzem  P T H ) nad  reedycją datu ją się na 
1935 r., w którym  współpracował z Maleczjmskim p r ^  ukończeniu z e s ^ u  
czwartego. Uznano to za wystarczającą rękojmię jego umiejętności i postanowio-

“  A rchiw um  PAN w W arszawie Sygn. I-3/T . 47.
Znajdująca się tam  inform acja dowodzi, że t. 3 reedycji zestal przez W łodarskiego faktycznie 

ukończony, ale nigdy nie wydrukowany z powodu wybuchu wojny. Patrz; J. Serczyk: „Zapiski H isto
ryczne”. 1961. T . 26, z. 4 [poświęcony prof. Dr. Bronisławowi W łodarskiem u w trzydziestolecie 
pracy naukowej], s. 155-156.



no powołać go do samodzielnej pracy bibliograficznej. W  łagodzeniu konfliktu 
między Komisją Bibliograficzną a Maleczyńskim -  z którym urwał się nieomal 
kontakt, niezv^kle pozytywną rolę odgiywał E. T. Modelski. Uczeń i najbliżs^ 
współpracownik Ludwika Finkla, doświadczony historyk i bibliograf przez dłuż
e j  czas był jedynym łącznikiem m ię c ^  Maleczyńskim a Komisją, łagodził kon
flikt, forsował kompromis. To właśnie z jego inicjatywy powołano Bronisława 
Włodarskiego, na następcę Maleczyńskiego, podpisano z nim „punktację” i była 
to trafna decyzja. Przydzielono, mu redakcję tomu trzeciego reedycji Bibliogra
fii, nie decydując się, kto po Maleczyńskim «dziedziczy redakcję tom u drugiego. 
Niełatwo jednak przyszło „odebrać” Maleczyńskiemu pracę nad reedycją.

5 kwietnia 1937 r. odb^do się kolejne zebranie PT H , na któiym  omawiano 
problem  reedycji, zaś refe ren t zakom unikow ał zebranym , co następu je: 
„Drugą sprawę, k tó rą  pragniem y poruszyć, jest spraw a reedycji Bibliogrfii 
Finkla. Spraw a ta, o której wyraził się jeden  z członków zarządu, że grozić 
może skandalem  wybiegającym daleko poza kręgi naszego polskiego świata 
historycznego, dojrzała niestety do radykalnego załatwienia, m ożna się bo
wiem obawiać, że dalsze jej przewlekanie mogjoby być połączone z poważny
mi niebezpieczeństw am i dla Tow arzystw a, k tó re  przyjęło na siebie za to 
przedsięwzięcie odpowiedzialność zarówno finansową, jak  i m oralną”. W y
stąpiono z propozycją, aby Zarząd wyłonił komisję (naw et spoza zarządu), 
która otrzym ałaby specjalne pełnomocnictwa w celu zbadania:

1. Stanu m ateriału, którym  wydawca rozporządza.
2. Zastosowanej techniki pracy.
3. Stwierdzenia braków i niedokładności.
4. Rozstrzygnięcie, czyjest wskazane wprowadzić do t. 1 wykazy błędów 

i uchybień.
5. Zbadanie z prawnej strony umowy zawartej z M aleczyńskim.
6. Sprawdzenie stanu finansowego wydawnictwa -  jego h a b e t  i debet.
7. Przedstawienie wniosków dotyczących zarówno zeszytów dotychczas 

wydanych, jak  i postulatów na przyszłość^^.
Już w czerwcu 1937 r. odbyło się następne zebranie w bardzo rozszerzo

nym  składzie, w k tó rym  uczestniczyli m .in.: E . B arw ińsk i, K. H artleb ,
S. K ętrzyński, W . Sem kowicz, E . K olankow ski, K . T ym ien ieck i i in. 
E. Barwiński przedstawił opinie powołanych w kwietniu ekspertów: najbar
dziej bezkom prom isowa była opinia W . T . Wisłockiego, k tóry  krytykow ał 
w ogóle zasadność realizacji reedycji^^. Wisłocki jako jeden  z nielicznych od
biorców ostro krytykow ał oryginał Finklowski. D yr. L. B ernack i wyraził 
z kolei podziw dla pierwszego wydania, wypowiedział się natom iast z dezapro
ba tą  o Maleczyńskim^^. Najbardziej ostrożną opinię w ykosił S. Estreicher, 
który proponował błędy poprawić, koncepcję zmodyfikować i zostawić reedy
cję Maleczyńskiemu^®. K. Tymieniecki, porównując koszty bibliografii W iel
kopolski (Wojtkowski)^^ z reedycją, zauważył, że ta  ostatnia przerosła finan
sowo reedycję niem al pięciokrotnie!

Po bardzo burzliwej dyskusji, w której zabierali gjos m.in.: K. Tyszkowski, 
W. Semkowicz czy K. H artleb , uchwalono, aby na tom ie pierw szym  prze
rwać reedycję, a na nowego redaktora powołać B. W łodarskiego. S. Kętrzyń-

Ważne to zalecenie podpisali: O. Laskowski, S. Kętrzyński, M. H andelsm an i W. Łopaciński.
“ Już w piśm ie z dnia 27 stycznia 1933 r., W. T . Wisłocki oznajmił, że z przeglądu przepisanych 

przez M aleczyńskiego ok. 40 tys. fiszek, wynika, że nie tylko nie skorygował on omyłek Finkla ale 
dodał swoje własne, co dyskwalifikuje wykonaną pracę i wymaga dodatkowej rewizji. Patrz -  Archi
wum PAN w W arszawie, 1/3. T . 4.

W sprawozdaniu figuruje dyr. Kaczm arek, ale jest to błąd sekretarza.
Lwowska Biblioteka Uniwersytecka: Sygn. 1809/IV.

”  A. Wojtkowski: Bibliografia historii W ielkopolski. T . 1-2. Poznań 1937-1938.



ski nawoljnval przy tym  do tak tu  i ostrożności i przypominał, iż swego czasu 
M aleczyński przesłał list, w którym  groził P T H  rozprawą sądową!'’® N a m e
diatora wskazano prezesa PT H . W ybrano komisję w składzie: E . Barwiński, 
K. Tyszkowski i W . T . Wisłocki, której zadaniem  byłoby:

a) ustalenie dalszego planu wydawnictwa,
b) ustalenie stosunku t. 1 do następnych,
c) ustalenie nowej organizacji i toku pracy,
d) wysunięcie sugestii co do przyszłych współpracowników bibliografii,
e) ustalenie orientacyjnego preliminarza budżetowego.
Już wcześniej nakreślono ^ów ne zasady „nowej reedycji”, która objęłaby 

aż pięć tomów. Tom  pierwszy obejmowałby źródła, tom  drugi nauki pomoc
nicze - з е л з и  stricte ilation, trzeci historię polityczną, czwarty uzupełnienia, 
a p ią ty  indeksy. O statn ie  już informacje dotyczące prac  nad  reedycją po
chodzą z „K w arta ln ik a  H istorycznego”'’^ Poinform ow ano m ianowicie 
zainteresowanych, że prace nad tom em  drugim już od października 1936 r. 
prowadzi dr B. W łodarski. Do czerwca 1937 r. przepisał na kartkach trzeci 
tom  dzieła Finkla, w roku następnym  dodatek pierwszy oraz uzupełnienia 
znajdujące się w indeksie osobowym i miejscowym, jak  i bibliografię bieżącą 
z „Kwartalnika”, do 1934 r. włącznie. M etoda pracy (zalecona przez Barwiń- 
skiego) polegała na jednoczesnym układaniu dwóch układów -  chronologicz
nego i alfabetycznego. Jednocześnie poinformowano, iż nastąpiły komplikacje 
z indeksem  do całości reedycji, co opóźniło wydanie jej zeszytu czwartego. 
W arto zaznaczyć, iż trudno było o fundusze na reedycję, gdyż coraz bardziej 
realna staw ała się myśl, rzucona na jednym  z posiedzeń przez M . Handel- 
smana'’̂ , ułożenia monumentalnej bibliografii historii Europy Wschodniej, co 
w razie realizacji byłoby przedsięwzięciem równie wiekopomnym, co daleko
siężnym w skutkach dla nauki historii'’̂ .

O statn ia  już inform acja, dotycząca reedycji F inkla, pochodzi z połowy 
1939 r. K rótka notka przynosi wieści o tym, iż prace "SA^odarskiego postąpiły 
znacznie naprzód. Do 1 kwietnia 1939 r. został rozpisany tom  trzeci i dodatki 
Finkla, bibliografia bieżąca, jak  i, co interesujące, wysortowany został m ate
riał odstąpiony swojego czasu przez p ro f Finkla, a nieuwzględniony w dodat
ku  p ierw szym  i drugim . W  najbliższym  czasie p rzystąp i się do rewizji 
i usystem atyzow ania zebranego materiału"’"’. N iestety, w krótce wybuchła 
wojna i to był rzeczywisty koniec problemu reedycji Bibliografii Historii Pol
skiej Ludwika Finkla.

Biblioteka U niw ersytecka we Lwowie Sygn. 1809/IV. O ew entualnym  pozwie Towarzystwa 
przez M aleczyńskiego inform ował jego list do prof. Stanisława Zakrzewskiego (prezesa P T H ), na 
który powołał się prof. Kętrzyński na posiedzeniu Komisji P T H  do sprawy reedycji Finkla z 4 czerw
ca 1937 r.

[Sprawy T o w arzp tw a] „Kwartalnik H istoryczny”, 1937. R. 61, s. 656; s. 654; 659.
Biblioteka O ssolineum : Sygn. 13587/III -  L ist do M odelskiego z dnia 5.VII.1939.
Należy w tym m om encie podkreślić niezwykle dalekowzroczne i profesjonalne podejście 

M arcelego H andelsm ana do kwestii przyszłości polskiej bibliografii historycznej. W edług jego idei 
zaistniała już po trzeba  realizacji zintegrowanej bibliografii historycznej kilku państw  Europy 
W schodniej łącznie z N iem cam i, jako że ściśle i do końca nie da się oddzielić historii powszechnej 
od narodowej. Zwłaszcza w sytuacji tak specyficznych dziejów, jakie stały się udziałem  wielu państw 
wschodniej części Europy. N iestety na realizację tego trzeba było czekać niezm iernie długo. Dopie
ro teraz udana inicjatywa Insty tu tu  H erdera  w M agdeburgu świadczyć m oże o tym, jak kształtuje 
się przyszłość bieżącej bibliografii historycznej w dobie WWW i in ternetu . Patrz  adres in terneto 
wy: h ttp://w w w .herder-institu t.de/index.php?ausw ahl = aktuell& lang=pl. Przyszłość absolutnie 
należy do zintegrow anych baz danych i już teraz warto zastanowić się jaka będzie przyszłość naro
dowych ośrodków informacyjnych.

W. H ejnosz: [spraw ozdanie] „Kwartalnik H istoryczny”, 1939. R. 53, s. 17.

http://www.herder-institut.de/index.php?auswahl


3.2. W artość inform acyjna reedycji w  op in ii św iata  
naukow ego

Jak  już wcześniej wspomnieliśmy, reedycja cieszyła się od samego począt
ku „złą sław ą” , a zdaniem  M . F reidbergow ej m a te ria ły  z eb ran e  przez 
K. Maleczjmskiego były „pierwszorzędnie podejrzane”. Podczas nieomal ca
łego e tapu powstawania kolejnych czterech zeszytów B ib liogra fii... trw ała 
zażarta dyskusja dotycząca w artości inform acyjnej pow stającego dzieła. 
Krytyka w równej m ierze dotyczyła osoby Równego redaktora, jak  i przyję
tych (a właściwie niestosowanych) przez niego krjrteriów opisu zasadniczego 
dokumentu histoiycznego(adres bibliograficzny), klas3̂ ikacji i zasad selekcji 
m ateriału. T rzeba jednak  przyznać, że i recenzje poszczególnych zeszj^ów, 
wystawiane przez historyków spoza P T H , były również dla M aleczyńskiego 
nieprzechylne. Koleino ukazujące się cztery zeszyty reedycji, prezentow ały 
źródła do historii Polski, a krytyka wewnętrzna i zewnętrzna dotyczyła trzech 
bloków merytorycznych zagadnienia:

a) kompletności zebranego i prezentowanego m ateriału,
b) trafności zaszeregowania pozycji, co dotyczyło również przyjętych za

sad układu, zwłaszcza układów g^ębszych,
c) zachowanej proporcji w ilości i jakości prezentowanego m ateriału.
Przy okazji ustosunkowywano się także do ustalonych zasad transliteracji,

funkcjonalności indeksu i zastosowanych odsyłaczy. Zagadnienie przyjętych 
zasad opisu pozycji bibliograficznej wiązało się z problem em  bibliograficznej 
kontroli, a więc stopnia dostępności danych realnych poprzez bibliografię. Brak 
jasnych zasad opisu tak  skomplikowanego i zróżnicowanego obiektu jak  źródło 
skutkowało niestety także obniżeniem poziomu sprawności informacyjnej re
edycji. Istotnym  aspektem  dotyczącym reedycji był nieukończony status bi
bliografii. Wiązało się to z faktem, że poziom jakości bibliograficznej mógj być 
badany efektjrwnie — wymiernie w sjrtuacji dzieła już ukończonego. Pam iętać 
należy, że wiele zarzutów wobec bibliografii Finkla stało się bezpodstawnych 
w s3Ttuacji dzieła gotowego, kiedy znacznie zwiększyła się liczba kombinacji do
tarcia do poszukiwanej informacji poprzez np. indeksy i inne spisy pomocnicze.

P roblem atyka kom pletności lub selekcji jes t w sytuacji specjalistycznej 
bibliografii retrospektjw nej niezmiernie ważnym zagadnieniem . N aw et tak  
obszerna bibliografia jak  Finkla musiała przyjąć elastyczne formy kwalifika
cji materiału, odrzucenia mniej lub mało istotnych pozycji. Problem  kom plet
ności lub selekcji zawsze nurtował bibliotekarzy i bibliografów, bo rejestrowa
nie absolu tn ie  w szystkiego, co zostało opublikow ane, było w praw dzie 
asekuracyjnym zabiegiem, ale kryło w sobie kilka negatywnych konsekwen- 
cji4 Poziom redundancji w bibliografii, przy zastosowaniu szczegółowych opi-

' Z bogatego piśm iennictw a na ten  tem at wymieńmy przykładowo: M. D em bowska: E w olucja  
pojęcia bibliografia narodowej od Karola Estreichera do naszych czasów. W: Księga pam iątkow a ku  
czci Karola Estreichera. Kraków 1964, s. 88-114; nieco już zdezaktualizow ana, ale ciekawa praca 
zbiorowa: Voprosy teorii i metodiki istorićeskoj bibliografii. Red. E. G. Sapota. Moskva 1973 i stale ak
tualne rozważania historyków am erykańskich-B ib liography a n d  the H istorian. Ed. D. Н. Perm an. 
Santa Barbara 1968. Niezwykle cenna i nadal aktualna jest rozprawa G. Labudy: Próba now ej syste
m atyki i interpretacji źródeł h istorycznych. „Studia Zródloznaw cze”, 1957. T . 1, s. 3-52.



sów i dążeniu do kompletności niepomiernie wzrasta, co zwiększa poziom szu
m u informacyjnego^. Mnogość m ateriału może być przyczyną wydłużania się 
okresu jego drukowania, a naw et w skrajnych przypadkach nieukazania się 
bibliografii w ogóle. Przekon}Avującym tego dowodem jest historia nieudanej 
„kontynuacji E streichera” przez J. Muszkowskiego^.

Od początku Równym zadaniem Maleczyńskiego było: poprawić i uzupeł
nić pracę Finkla. Finkel zaś -  zwolennik kompletności i szczegółowości w bi
bliografii, wobec ograniczenia m u odgórnie funduszów wybrał rozwiązanie za
stępcze, kierując się przy tym  intuicją, i wyczuciem zawodowym historyka. 
Komasował dane pod jednym  num erem , ważniejsze zbiory źródłowe prezen
tował pobieżnie, m niej znane rozpisywał bardziej detalicznie. W ychodził 
z prostego założenia, że łatwiej historykowi dotrzeć do zbiorów ogólnie uzna
nych, wykazywanych w różnych informatorach zagranicznych i zakorzenio
nych w świadomości historycznej niż do źródeł mniej zbadanych, unikato
wych, prezentowanych okolicznościowo. Owo proste założenie, na jakim oparł 
się Finkel, możliwe było w praktycznej realizacji tylko w tedy, gdy poparte 
było jego niebyw ałą erudycją naukową i intuicją bibliograficzną, o której isto
cie wspominał przy okazji bibliografii Maliszewskiego'^. W  rezultacie Biblio
grafia Historii Polskiej pozostaje niedości^ym  wzorcem przedsięwzięcia do
prowadzonego do końca, w którym  harm onijnie splotły się elem enty nauki 
historycznej, i doskonałego posługiwania się m etodyką bibliograficzną. Nie
stety każden z tych czjmników nie znalazł się w reedycji Maleczyńskiego, bo 
brak wyczucia bibliograficznego powodował, że jedne elementy były nadmier
nie eksponowane, a innych zupełnie bjdo brak, pewne części bibliografii „cier
piały na redundancję”, a innych ważnych obiektywnie materiałów brakowa
ło. W szystkie te  niedostatki nałożyły się na niedokładne odtworzone opisy 
i pospolite błędy.

Oddajm y ^ o s  recenzentom  dzieła - J .  Adamus: „Stwierdziłem, że brak 
w nowej bibliografii szeregu miscellaneów źródłowych z K w artalnika Histo
rycznego, Altpreussische Monatsschrift, A teneum  Wileńskiego itd. Uważam 
to za dotkliwy brak, za najważniejszy zarzut przeciw reedycji”. W iększe wy
dawnictwa trudniej przeoczyć, naw et gdyby ich bibliografia nie podała, ale 
bibliografia powinna zaoszczędzić pracownikowi naukowem u żmudnej kwe
rendy  po se tkach  czasopism . I tu  nie spo tykam y rów nom ierności, bo 
np. dokum enty wydrukow ane do Gazety Lwowskiej są  w Bibliografii jakby 
przypadkiem  zabłąkane” .̂

Adamus taką  kiy tyką reedycji pośrednio oddaje istotę fenom enu finklow- 
skiego, którego gjówna zaleta polegała na tym, że każdy, naw et najbardziej

 ̂Dowodnie o tym mówi Ludw ik Finkel przy okazji omawiania recenzji A. B rucknera i biblio
grafii Ć. Z ibrta, o czym juz wspom inaliśm y poprzednio.

 ̂A. Sitarskz-.jfanM uszkow skijako bibliograf. „ Studia o Książce”, 1973. T . 3, s. 231-235; J.W il- 
gat: S zk ic  o historii i m etodzie bibliografii narodowej 1901-1939, s. XII-XVI: [Wstęp w ]: Bibliografia 
Polska 1901-1939. Wroclaw 1986.

■* Instynkt bibliograficzny, świadomość bibliograficzna -  dar dany niewielu bibliografom, a tak 
istotny przy „artystycznym ” wykończeniu spisu bibliograficznego byl też podnoszony przez H ele
nę Hleb-Koszańską, w artykule: Spór o począ tki bibliografii iv Polsce, „Studia o Książce”, 1972. T . 3, 
s. 311.

^J. Adam us: Rec., „Przew odnik H istoryczno-Praw ny”, 1931. T . 2, s. 204.



doświadczony historyk mógj w bibliografii „coś” znaleźć, o czym  nie wiedział, że 
istnieje. Z drugiej strony kwestia „kardynalnych opuszczeń” była, jest i będzie 
prawdziwym utrapieniem  każdego bibliografa praktyka. Oczywiście spora
dyczne opuszczenia nie deprecjonują wartości heurystycznej bibliografii, sytu
acja się zmienia, jeżeli ich skala przelo-acza punkt krytyczny. Niestety wjnuier- 
ność liczbowa takiego punktu kr 3̂ cz n eg o  jest trudna do ustalenia.

Bardzo poważne zarzuty dotyczące właśnie takich istotnych opuszczeń, 
a dotyczących kom pletności działu I. D Źródła  do h is to rii w o jskow ośc i 
(nr 1690-1832), wysunął generał M. Kukieł, za pośrednictwem K. Piotrowi
cza: „Co do źródeł do historii wojska, niepodobna pojąć wyboru. Gdy wymie
nia się [Louis von] Scharfenorta, Quellenkunde d. Kriegswissenschaften [fiir 
den Zeitraum  1740-1912] 1740-1910, I-II. Berlin 1910-1912 (dla polskich 
wojsk bezużytecznych), to niepodobna zrozumieć, czemu jest pom inięta dzie
sięć razy ważniejsze Daszkiewicza i Gąsiorowskiego Polska Bibliografia woj
skowa 1922 czy będąca u Finkla Jahnego^. Układ w tym  dziale absolutnie nie
przejrzysty, nie m a, bow iem  żadnej linii przew odniej’. D laczego przepis 
musztry i manewrów piechoty (oba za Księstwa) pod num erem  1823, a tabli
ce do niego pod num erem  1821?”®

Podobne w treści uwagi co do kompletności i układu źródeł dotyczących 
Rosji wykosił Joseph Ledit. Ze względu na wagę problemu i nierozerwalności 
historycznej Polski i Rosji, każde poważne i roszczące sobie pretensje do na
ukowości studium naukowe powinno uwzględnić m inim um  źródłowe -  „kar
dynalnych zbiorów i kolekcji”. W  innym wypadku otrzym am y jedynie pozory 
pracy naukowej. Takim i „kardynalnym i”, a niewym ienionym i kolekcjami 
są -  przytaczam:

1. Archiv Kniazja Vorontzova 1-40, Moskcou 1870-1895^.
2. Sbornik starinnych bum ag kranjasciksja v M uzee P. M . Scukina. Mo- 

scau 1896-1902 (ponad 10 wielkich tomów).
3. D revnaja Rossijska Biblioteka, ed. Por. N. Novikova, M oscau 1788- 

1791:20 wielkich tomów i wiele innych ̂ °.
K om petentne w ystąpienie Ledit zakończył sentencją: „Oczj^Yiście nie 

oczekiwało się kompletnej dokumentacji o wszystkich rosyjskich sektach, ale 
starowiercy znają przywódcę religijnego w W ilnie i obszerną bibliografię na 
ich tem at. Kilka niedokładności, które tutaj przytoczyliśmy, powtórzmy, bjdy 
zasygnalizowane w ograniczonjnn zakresie pierwszego zeszytu, wydaje się, że 
we Lwowie powinny znajdować się źródła informacji bardziej szczegółowe niż 
te, którymi dysponujemy w Rzymie. Przyszłe num ery, miejmy nadzieję będą 
traktowane z większą estjoną i uzyskają tak ą  perfekcję, jakiej wjmiaga się od 
edycji, której patronuje P T H ”“ .

‘ Finkel pozycja: 16 724.
Finkel nigdy nie wyodrębnił, jako osobnego działu „Historii wojskowości”, co było przedm io

tem  krytyki. Dział ten  zam ieszczono w Bibliografii w ieku X IX . P róba takiego wyodrębnienia przez 
M ałeczńskiego, ze względu na m etody selekcji i układu spotkała się z pow szechną dezaprobatą.

* Archiwum PAN w W arszawie, Sygn. 1/3. T . 46.
Finkel wymienia je pozycja: 925.
Przytaczamy tutaj oryginalną typografię recenzenta.

" J. J. Ledit: Rec. „O rientałia C hris tian a”. 1932. T . 26, s. 198.



Niewątpliwie najpoważniejszą próbę konstruktywnej krytyki pierwszych 
zeszytów reedycji przedstawił w niepublikowanej recenzji Karol Piotrowicz 
(ponad siedem  stron maszynopisu uzupełnień i sprostowań)

M aleczyński to w ystąpienie rekapituluje; „Z zestaw ienia powyższego 
wynika, że zaledwie 38 zarzutów na ogólną ilość 138, czyli tylko niespełna 
30% (27,54%), mogę przyjąć za słuszne. Zarzuty te w stosunku do ogólnej licz
by 3705 num erów  bibliograficznych dowodnie zbadanych przez Karola Pio
trowicza, stanowi 1%, jakie wkradły się do II 'wydarńa Bibliografii, a procent 
ten  spadnie jeszcze bardziej, jeżeli uwzględnimy, że z reguły pod num erem  
bibliograficznym  podanych  je s t p a rę  tytułów . Rzecz p rosta , że zupełne 
uniknięcie błędów jest przy tego rodzaju wydawnictwach rzeczą nieuniknioną, 
jak  to w skazują zawsze recenzje wszelkich wydawnictw zagranicznych, czy 
długie kolum ny erratów  zamieszczonych na ich końcu”

Trzeba się zgodzić z tezą, że wydawnictwa informacyjne szczególnie podat
ne są na wszelkiego rodzaju błędy i opuszczenia i rolą następnych wydań jest 
ich eliminowanie i korekta. Ale trzeba też podkreślić, że opinie i innych recen
zentów reedycji z ram ienia PT H : W. T . Wisłocki, E . Bernacki, E . Barwiń- 
ski, S. Estreicher, ksiądz profesor Glemma. S. Kot, M . Kukieł, M. Friedber- 
gowa, S. T yszkow ski i w ielu innych, ja k  i recenzentów  neutra lnych: 
w spom niany  L ed it, J . M acurek , J . A dam us, Z. K rzem iecka, E . R andt,
B. C. Spuler, D. Hovran, sąbardzo podobne i zgodnie podkreślają niedostatki 
bibliografii^"^. Domagając się ocz}Aviście korekty i uzupełnień w dalszej edycji 
dzieła.

Innym  w ażnym  zagadnieniem , często w ystępującym  w notach i recen
zjach k rytycznych reedycji, był problem  trafnego zaszeregowania pozycji 
w przyjętym  system ie klasyfikacyjnym. Problem  ten  wiązał się też zarówno 
z funkcjonowaniem  odsyłaczy (których trafność i posługiwanie się stawiało 
wiele do życzenia), jak  i uzupełniającą i pomocniczą rolą indeksów, których 
b rak  (M aleczyński sporządził tylko jeden), obniżał możliwość dotarcia do 
wszystkich poszukiwanych informacji. Problem  dotyczył m.in. kalendarzy, 
o czym trafnie sygnalizuje Piotrowicz. Jeden  ze znawców problematyki kalen
darzy -  K. Zawadzki -  zauważył, że dopiero Bibliografia X I X  w. zauważyła 
odm ienność czasopism i kalendarzy, zaliczając do nich także almanachy^^. 
Mylił się więc Zawadzki, twierdząc, że kalendarze były z reguły w bibliogra
fiach ignorowane, bo właśnie K. Piotrowicz problem ten  zauważ}^ i podkreślił, 
twierdząc, że zaklasj^kow anie ich do działu Rolnictwo (poz. 647-702) jest 
nonsensem. Maleczyński i to zagadnienie po swojemu replikuje: „Kalendarzy 
gospodarczych i rolniczych naliczjdem w e^u g  Estreichera zaledwie 46 (mylić 
się m ogę o je d n ą  lub dwie pozycje), daleko więc do tysięcy wspom inanych 
przez Piotrowicza. Jeżeli p. Piotrowicz twierdzi, że kalendarze nie są źródłem 
do historii gospodarczej, to pozwolę sobie zapytać, gdzie je  zaliczyć? Przecież

M aleczyński odpow iedział na krytykę Piotrowicza w rozbudowanej form ie: „...73 zarzuty są 
bezpodstawne, gdyż opisy istnieją, ale krytyk nie umiał ich odnaleźć (nasuwa się pytanie -  jeżeli Pio
trowicz nie zdołał dotrzeć do tak wielu danych, to zastosowany układ nie były poprawny i funkcjonal
ny); 16 zarzutów  jest spornych; 38 je s t słusznych, ale są to drobniejsze rozprawki lub błędy powtó
rzone za Finklem ; 11 je s t wynikiem  złej korekty”.

”  A rchiw um  PAN w W arszawie. T . 47. [Zarząd Główny P T H ] Sygnatury: 1-3. T.47.
'■* Wykaz recenzji tych krytyków reedycji zam ieszczam y w przypisie ostatnim .

К  Zawadzki: Rec., K. Estreicher: Bibliografia P olskaX IX stu lecia . Wyd. 2. T . 3 litera C. Cza
sopism a. Kraków 1962. „Przegląd B iblioteczny”, 1963. T . 31, s. 184-185. Szerzej w: Problem y b i
bliografii retrospektyw nej czasopism  polskich. „Przegląd Biblioteczny”. 1972. R. 40, s. 23-33.



źródłem do historii politycznej nie są one tem  bardziej (nie nadają się do grupy 
dokum entów) ani do praw a. Zdecydowałem  się więc um ieścić kalendarze 
gospodarcze pod historią gospodarczą”

Problem  kalendarzy, dylem at M aleczyńskiego, jest dowodem  jego bez
radności wobec problemów, które wymagałyby metodycznej inwencji biblio
graficznej. W ystarczyłoby, aby skorzystał z rozwiązań Finkla i nieco je  zmo
dernizow ał. Indeks przedm iotow y w B ib liogra fii... w ym ien ia  hasło 
kalendarze w indeksie „głównych przedmiotów” i lokuje je  (za Estreicherem ) 
w dziale IV Oświata  (literatura), co wydaje się trafne.

W spom niany już przedtem  J. Adam us przeprowadził też k ró tką  analizę 
krytyczną działu I. C. Źródła do h isto iji gospodarczej, omawiając błędy za
szeregowania lub opuszczenia w tym  istotnym  dziale, poczynając od działu 
źródła obce ogólne. Zdziwienie wzbudziło zamieszczenie tam  „egzotycznych 
pozycji” poświęconych Hiszpanii i Portugalii, a b rak  źródeł p raw a rum uń
skiego, rzymskiego lub bizantyńskiego. I dalej: „N astępu jąźród ła  polskie, 
skąd właściwiej byłoby przenieść Balzera, Corpus Juris polonici, Volumina  
Legum  i Bandtkiego/us Polonicum  do grupy ustawodawstwo. W  dziele usta
wodawstwo (raczej ustawy) niewłaściwie zaplątała się księga praw a zwycza
jowego z X III w.; Pod pozycją 1167 niesłusznie połączono dwie całkiem inne
go charakteru publikacje; jeżeli znalazła się tu pozycja 1175 (zresztą słusznie), 
trzeba było podać resztę owej polemiki z Ptaszyckim i Leontowiczem, trzeba 
było podać wydanie przywilejów ziemskich litewskich... Nie mogę znaleźć ak
tów sądu wielkiego -  książęcego litewskiego z Russkiej Istorićeskoj Biblioteki. 
Dział I. D. odnosi się do historii wojskowości (może prawo wojskowe raczej 
należałoby do działu I. C.). Dział I. E . (Historia Kościoła) zawiera dużo m a
teriału prawnego”’’.

Ten długi cj^at krytyka spoza grona P T H  jest dowodem, jak  poważny był 
nierozwiązany przez Maleczyńskiego problem selekcji, niewłaściwego zasze
regowania i b raku  aparatu  pomocniczego w postaci sieci odsyłaczy i trafnie 
ułożonych indeksów. Skrupulatny K. Piotrowicz brak odpowiednio skonstru
owanej sieci odsyłaczy uważa za jeden  z kardynalnych grzechów reedycji 
potęgujący dodatkowy „chaos i anarchię” w strukturze bibliografii.

Wielokrotnie już cytowany J. Ledit zwrócił uwagę na jeszcze jeden, nieza
mierzony, ale i groźny w skutkach efekt nieodpowiedzialnego i beztroskiego 
klasyfikowania danych. Dowodny tego przykład znalazł w dziale I. E. Źródła 
do historii kościoła, gdzie z winy redaktora doszło do pomieszania m ateriałów 
wielu opozycyjnych wobec siebie odłamów religijnych. I dalej z całą ostrością 
za taki stan rzeczy wini wyłącznie M aleczyńskiego, bo F inkel nigdy takich 
działów nie tworzył, ani takich drażliwych sjrtuacji nie wykreował. Chodzi 
mianowicie tutaj o podział drugiego stopnia działu I. E. na: Kościół katolicki 
i grecki -  któremu Maleczyński nadał na^ów ek SCHIZM A. Pod nagjówkiem 
tym zostały pomieszczone zarówno dzieła odnoszące się do ojców bazylianów, 
jak i unitów, a takie num ery, jak: 2375-2393, poświęcone katolickim bazylia
nom, zostały wepchnięte w działy Schizma, Biskupstwa. To zdaniem  Ledita 
nie tylko b łąd , przeoczenie to  m oże stać się p rzyczyną głębszej u razy  
i dotyczy obrazy uczuć religijnych wielu ludzi o odmiennej orientacji religijnej

Archiwum PAN w Warszawie, Sygnatury: 1-3. T . 47. 
Adamus: op. cit., s. 204.



[C’est un lapsus, nous I’esperons, du moins, mois un de ceux qui sount aptes 
a fraisser v idem m ent les convictins les plus legitimes]^*.

To sam o dotyczy unitów (num ery 2352-2374) zamieszczonych pod na- 
^ówkiem  -  Schizm a, prawo. W  tym  przypadku błąd Maleczyńskiego okazu
je  się być jeszcze większy, jako że na stronie 80 zamieści! rubrykę: O brządek  
słow iański (liczący tylko trzy pozycje), gdzie unici z powodzeniem mogli być 
zaszeregowani. N atom iast zakwalifikowanie unitów do działu schizmatyków 
jest niedopuszczalnym, wręcz dla nich obraźliwym zabiegiem.

M etoda przeprowadzonej przez Maleczyńskiego selekcji wzbudzi! wiele 
uwag krytycznych, jak  i by! źródłem pewnego rozczarowania, wynikającego 
także z faktu, że wielu specjalistów nie m o^o w nim znaleźć tego, co ich zada
niem  powinno być, a nie znalazło się w bibliografii.

Zarówno K. Piotrowicz, M. Kukieł, J. Adamus, jak  J. J. Ledit, J. M acurek 
współbrzmią zadziwiająco zgodnie, konsekwentnie wykazując braki i opusz
czenia, sugerując, że stan badań heurystycznych dokonany na podstawie „ta
kiej bibliografii” nie da pewności co do jego kompletności. Nieprzestrzeganie 
zasad metodycznych i niekonsekwencje praktyczne, tylko stopień takiej nie
pewności potęgują. W obec takiego stanu  faktycznego bibliografii najw ła
ściwszą i jed jm ą m etodą jej spożytkowaniajest wertowanie jej zawartości od 
początku do końca, nie bacząc na istniejący układ, szeregowanie i indeksy.

Oddajm y jeszcze na chwilę ^os Piotrowiczowi: „Umieszczenie pewnych 
źródeł -  poz. 859 (statuty), a tysięcy innych X IX  w. nie. Umieszczenie pew
nych broszurek do Sejmu Czteroletniego (1197-1198 jako źródeł prawa, któ
rymi nie są, a innych nie” -  w innym miejscu: „Część pierwsza przeładowana 
jest opracowaniam i z zakresu dyplomatyki, a nie m a najważniejszych doku
m entów  czy listów drukow anych, nie m a naw et M o. Pol. H is., b rak  Cod. 
Epist. -  b rak  ważnych listów i dokum entów w liczbie 51 załączam ”

J. Ledit: „8 num erów  966-973 zawierające 12 artykułów z Praw dy Rus- 
skoj, num er 303 Russkij Arkhiv P. 1863 studia drugorzędne za to brak znako
mitego zbioru Letopis zanjatii imp. Arkheogr. Kom. I-XXX V (1861-1928) 
St. P. 1892-1929 itd .”2o.

J. Adamus: „Dlaczego tu. Dział I. A, nie wszedł Dogiel na równi z M iar- 
czyńskim itp.? Dlaczego Rum unia znalazła się wśród państw  Bałkańskich? 
Z poz. 336 zaczjma się Polską, podzielona (Daniłowicza Skarbiec dotyczy tyl
ko Litwy i nie należy tu taj, Śląsk [gdzie niewłaściwie znalazły się Łużyce], 
M ałopolska, Wielkopolska, Mazowsze, Pomorze, Prusy, Litwa, kraje bałtyc
kie [poz. 550, tj. dwie pierwsze należą do Litwy], ruskie [niewłaściwie wplą
tano tu  poz. 586 odnoszącej się do Rusi Podkaфackiej], Irtóra nigdy do Polski 
nie należała)...”.

Czjrtelność opisu to nie tylko ustalenie jego zasad m etodycznych (zdjęć 
bibliograficznych) różnego rodzaju dokumentów (co w historii jest szczególnie 
trudne), ale także konsekwentne ich przestrzeganie. Szczególnie problem kom
plikuje się w sj^uacji, kiedy należy uwzględnić obcojęzyczne nazwy występu
jące w alfabecie innym niż łaciński. Finkel tego problem u nie rozwiązał pozy
tyw nie, co ujaw nił w e w stępie: „Przyznaję: poszedłem  fałszyw ą drogą 
w transkrypcyi ich łacińskimi literami; wyniknęły stąd liczne omyłki i niedo-

Ledit: op. cit., s. 196: tłum aczenie będzie brzmiało: „Jest to, mamy nadzieję, lapsus, ale jeden 
z tych lapsusów, które są zdolne do naruszenia w sposób oczywisty naszego najżarliwszego wierze
n ia”.

K. Piotrowicz: op. cit.
J. Ledit: op. cit.



kladności”^4 Historiografia Polski związana nierozerwalnie z K resam i i sple
ciona z historią Rosji, powinna być szczególnie wyczulona na pozyt}Avne roz
wiązanie problem u transkr5фcji i transliteracji^^. Reedycja też tego ważnego 
problemu też nie rozwiązała.

W  bardzo lapidarnej, ale ważnej recenzji J. М асйгка, problem  błędnej 
transkrypcji i pisowni obcych nazw jest przedstawiony jako pierwszoplano
wy^^.

Zdaniem recenzenta reedycja celuje w nieprzestrzeganiu zasad pisowni 
obcojęzycznych nazw czeskich, węgierskich i rum uńskich. A 2rwłaszcza po
prawności staw iania znaków diakrytycznych, co w dziele ta k  w ażnym  jak  
naukow a bibliografia je s t n iedopuszczalne. D rugim  prob lem em  je s t n ie 
uwzględnienie istniejących już licznych przepisów dotyczących transkrypcji 
i transliteracji tekstów  pisanych cyrylicą^''.

W ypada się całkowicie zgodzić ze zdaniem  J. M acurka. O ile ustalenie 
i zrealizowanie przez Finkla błędnych koncepcji zasad transkrypcji i transli
teracji można było do pewnego stopnia zrozumieć, choć nie akceptow ać, to 
działający w o wiele lepszych w arunkach niż Finkel M aleczyński powinien 
był ten problem pozytj^vnie rozwiązać^^. W zorem poprawności transliteracji 
(jak o owe czasy!) nazw zapisanych cyrylicą może być kilkakrotnie cytowana 
recenzja Ledita^®.

Odsyłacze to jeden z tych instrumentów aparatu  pomocniczego, które zo
stały zastosowane w bibliografii przez Finkla z wielkim powodzeniem, a któ
rych struktura została dokładnie w rozdziale III omówiona. Zadaniem  M ale- 
czyńskiego było zastosowanie i wykorzystanie ustaleń Finkla i ewentualne ich 
rozszerzenie. T rudno dokładnie zanalizować dokonania Maleczyńskiego, jako 
że z zaplanowanych pięciu tomów oddano do druku zaledwie cztery zeszyty. 
Analizę apara tu  pomocniczego przeprow adzać należy już po pełnej edycji 
dzieła, w innym przypadku można jedynie sygnalizować problem  lub prze
prowadzić ograniczoną jego krjrtykę.

Finkel: B ibliografia ..., s. XVII.
Już w 1814 r. Feliks Bentkowski, jako jeden  z pierwszych z polskiego światka naukowego, we 

wstępie do swoj ego ważnego dzieła Histor\m L itera tiuy Polskiey wystawiona w  spisie d zie ł dn ikiem  
ogłoszonych szeroko porusza problem  ocftwarzania nazw i tytułów obcojęzycznych w alfabecie nie- 
lacińskim, zwłaszcza cyrylicy. Był on zw olennikiem  stosowania prostej zasady: „jak mówisz, tak 
p isz”, choć, jak przyznaje, nie do końca dawała ona pozytywne rezultaty.

J. Масйгек: N ove  w yd a n i F inkelovy, B ibliografia H istorii Polskiej. „Ćasopis N arodniho 
M usea”, 1931, t. 55, s. 200.

Problem  transkrypcji i transliteracji był w centrum  zainteresow ania świata b ib lio tek a rsk i^o  
i zaowocował licznymi regulacjami: w N iem czech 1899 (W: Instniktioneti f iird ie  aM ^abetischen Ka- 
taloge derf>reussischen Bibliotheken iindfiirdenpreusstschen Gesamtkatalog); w eFrancji 1897 ^Ca
talogue general des livres imprimes de la Bibliotheque nationale); w Anglii 1890 {Cataloqice ofprinted  
6oo«s).W Polsce podstawy transkrypcji i transliteracji zostały opracowane przez K om itet O rtogra
ficzny PAU a (publikow ane przez prof^esora K. Nitscha: Pisozvniapolska. P r ze p isy -S ło w n ik . W e 
dług uclnval Komitetu Ortograficznego P ołskieiA kadem ii Umieiętnos'ciz 1936 r. Lwów 1936. Wcze
śniej w 1929 r. ukazał się pierwszy num er Urzędowego W y k a zu  D ruków , W arszawa 1929. Na 
stronach od IXdo XV zostały przedstawione zasady transkiypcji języków: białoruskiego, hebrajskie
go, rosyjskiego, starosłowiańskiego, ukraińskiego i żydowskiego. M iał więc M aleczyński wiele 
wzorców do zastosowania, wiedząc zresztą, że i sam Finkel do tego poważnego błędu we w stępie do 
Bibliografii... się przyznał.

T łum aczenie M aleczyńskiego o „egzotyczności obco brzm iących nazw ”, „przejm ow aniu 
błędów od poprzednika” czy „podobnych błędach występujących w innych bibliografiach’ nie mogą 
być traktowane jako poważne argum enty naukowe.

W recenzji dotyczącej kilku tomów Bibliografii Polskiej Stanisława E streichera, a zam ieszczo
nej w „Kwartalniku H istorycznym ” z 1936 r. R. 50, na stronie 728, T . E. M odełski w spom niał 
o jeszcze jednym krytyku reedycji, jakim  był Iwan Jozafat Skru teń  (1894-1951). Był to bazylianin, 
filozof, edytor wielu tekstów  źródłowych do historii kościoła greckokatolickiego w dawnej Rzeczy- 
)ospolitej. Być może Skruteń podobnie jak Ledit, będąc znawcą w tq  dziedzinie krytykował błędną 
dasyfikację i złe zaszeregowania opisów w obrębie działu Kościół Grecki (poz. 2258-2403).



Trzeba oddać sprawiedliwość Maleczjmskiemu -  wykazał on dużą troskę 
i dbaiość w sprawie odsyłaczy, starając się je  wprowadzać zwłaszcza w tych 
działacłi łiistorii, w którycli poruszał się swobodnie -  a więc dyplom atyki 
i wydawnictwach źródłowych^’. Odniosło to taki wym ierny skutek, że w do
brze znanych m u obszarach wiedzy historycznej odnotowujemy nadm iar od
syłaczy, a w wielu miejscach autor stosuje je  bez specjalnego uzasadnienia^®. 
Najwięcej stosowanych jes t odsyłaczy num erycznych -  zwłaszcza w części 
chronologicznej, i to dla XVI w. Odsyłaczy zwrotnych nie znajdujem y zbyt 
dużo, a szkoda, bo ten  typ narzędzi pomocniczych znacząco zwiększa efektyw
ność wykorzystjrwania bibliografii. Innjmii typam i odsyłaczy są: numerycz- 
no-rzeczowe (odsyłacz do nazwy działu lub nagłówka rzeczowo-tytułowego 
z num erem  pozycji). Rzadziej stosowanymi odsyłaczami są  natomiast: odsy
łacze ogólne (do nazwy działu z określeniem tem atu  bez C3rfrowego wskaźni
ka) i odsyłacze ogólne, ale stojące na początku lub końcu poddziału zawierają
cego ty lko w skaźnik  cyfrowy. W ystępujący  czasam i nadm iar odsyłaczy 
num erycznych  je s t  p rzyczyną uciążliw ych i czasochłonnych czynności 
sprawdzających. N a przykład: poz. 12 888 posiada 11 odsyłaczy numerycz
nych; pozycja 12 776 posiada 18 odsyłaczy, a p o rc ja  12 848 aż 53 odsjdacze!

O statnim  zagadnieniem, które należy omówić, jest funkcjonowanie jedy
nego indeksu — Spis w ażniejszych przedm iotów  (s. 7-14), w które zostały za
opatrzone cztery zeszyty^^. W  przypadku Finkla zestaw czterech indeksów:
1. Spis głów nych przedm iotów , 2. Spis a u to ró w X IX  w ., 3. Osoby i 4. M iej
scowości był znakomitym dopełnieniem i dodatkowym narzędziem informa
cyjnym, umożliwiającym wieloaspektowe wyszukiwanie danych. Jedynie in
deks pierwszy: Spis g łów nych  p rzed m io tó w  budził wątpliwości co do jego 
użjrteczności ale zostało to już wcześniej omówione w rozdziale III. Przed no
wym  redaktorem  BibliograRi... stanęło więc zadanie zbudowania indeksu 
przedmiotowego, ale opartego na istniejących już zasadach budowy indeksu 
rzeczowego. Celem  takiego indeksu jest uzyskanie zadawalającej kwerendy 
bibliograficznej z pewnego zagadnienia, ale inną drogą niż oferuje to spis treści 
i klasyfikacja bibliografii. W  okresie, w którym  M aleczyński pracował nad 
reedycją, obowiązywały już bardzo konkretne zasady budowy takich indek- 
sów^°. Głównym zadaniem było zbudowanie haseł Równych i hierarchicznego 
systemu sjmonimów i terminów bliskoznacznych, a także ustalenie logicznych 
relacji pom iędzy nimi. Innym i słowy zbudowanie funkcjonalnego indeksu 
przedmiotowego wymagałoby fachowej, zaplanowanej z góry pracy koncep
cyjnej, co byłoby dość pracochłonnym zajęciem. Maleczyński podszedł do za
gadnienia spontanicznie i indeks wygląda jak  zbiór przypadkowo zebranych 
haseł niepodporządkowanych żadnym zasadom metodycznym. Choć porów
nując go z analogicznym finklowskim można doszukać się pewnego postępu. 
Równolegle obok siebie w ystępują hasła bliskoznawcze, a naw et synonimy.

W równej m ierze dotyczy to innych zagadnień m etodycznych bibhografii, jak selekcja czy 
kwahfikacja danych.

Przykładowo m ożna przytoczyć dane ze stron 127-140.
O potrzeb ie i funkcjonalności takiego indeksu patrz w starym, ale stale aktualnym  artykule

S. Seifert: Z u rF u n k tio n  des Sachregisters im bibliograpischen Verzeichnis. „Zeitschrift fiir Biblio- 
theksw essen”, 1984. R. 98, s. 251-268.

Już w 1928 r. we Wilnie Adam Łysakowski wydaje część pierwszą Katalogu przedm iotowego 
w którym autor podał główne założenia teoretyczne -  budowy i funkcjonowania katalogu, co mo
głoby być spożytkowane przez M aleczyńskiego przy okazji X'^orzemaSpisugłó ivuychprzedm iotów  
w reedycji.



пр.: norbertanie а prem onstranci; kawalerowie m altańscy a joannici; koloni
zacja a osadnictwo; oświata a pedagogika; księga kościelna a brewiarz.

Brak wzajemnych relacji logicznych powoduje, że nigdy nie m am y pewno
ści, że odsyłacze wyczerpują tem at. Droga budowy indeksu rzeczowego wie
dzie poprzez ustalenie ścisłej hierarchii i współzależności pom iędzy hasłam i 
o obszernym zakresie, np. kościół, zakony, wojsko, dysydenci, podatki, m ia
sta, nauka itd., a hasłam i o wąskim zakresie, np. białoskórnik, culaga, bruk, 
rakarz, saletra, pinaksy. Ustalenie takich relacji jest podstaw ą wieloaspekto
wego wyszukania informacji, a realizować je  można za pom ocą określników, 
haseł przedmiotowych, haseł orientacyjnych i zapisów odsyłaczowych.

M aleczyński zasady tej nie przestrzegał, co odbijało się na sprawności 
informacyjnej indeksu. Przykładem  może być hasło „przedm iot” -  kościół. 
W  indeksie występuje wraz z 1069 odsyłaczam i cyfrowym i, co skutkuje wy
soką redundancją i wysokim poziomem szumów informacyjnych. Co czyni 
ta k ą  inform ację m ało funkcjonalną. Ale oprócz hasła  k o śc ió ł w ystępuje  
25 h a se ł w ęższych  z  w łasną sia tką  wskaźników cyfrowych, k tóre w dużej 
mierze nie pokrjrwają się z tymi przy haśle macierzystym. S ą  to: inkwizycja, 
świętokradztwo, kontrreformacja, hierarchia kościelna, sakram enty, ducho
wieństwo, schizma (schizmatycy, kościół wschodni, prawosławny), sobory, 
święci, synody, biskupstwa, kapituły, katalogi biskupie, akta kapituł, brewia
rze, konkordaty, księgi kościelne, liturgia, missale, m etryka kościelna, nun
cjusze i dwa obszerne hasła: zakony i dysydenci. Pod hasłem  zakony występu
je  77 odsyłaczy cyfrowych, ale nie znajdujem y żadnej łączności z hasłam i 
podrzędnymi: bazylianie, benedyktyni, bernardyni, brygidki, dominikanie, 
franciszkanie, jezuici, kameduli, kanonicy regularni (trjm itarze), kapucyni, 
karmelici, kartuzi, paulini, pijarzy, joannici, kawalerowie maltańscy, tem pla
riusze, wizytki, cystersi, norbertanki, premonstranci, premonstratensi, krzyża
cy. Brak hierarchicznej konstrukcji budowy indeksu przedmiotowego i wzajem
nych relacji pomiędzy hasłami o różnym zakresie i pojemności zaowocowało 
chaosem i m ałą u ^ e c z n o śc ią  tego z teorii bardzo istotnego indeksu.

W ym ow nym  przykładem  potrzeby stosow ania określników  je s t hasło 
podatki, które należało połączyć logicznie z pojęciami: cło, czopowe, culaga 
czynsze, dziesięcina, świętopietrze, mostowe, taksa, targowe, szelężne, łano
we, podatki żydowskie, podymne, skarb, skórny (podatek od skór).

Podobnych relacji brak w innych hasłach, np. m iasta, nauka (siedem od
syłaczy cj^rowych), dysydenci i inne, co właściwie zmusza korzystającego do 
każdorazowego przejrzenia całego indeksu. Nielicznie stosowane przez Male- 
czyńskiego zapisy odsyłaczowe uzupełniające, np. h etm an zob. artylaiły h e t
m ańskie  pod artykuły hetmańskie m am y w nawiasach, wojsPiowe -  takiej for
my odsyłaczy nikt jeszcze poza M aleczyńskim nie stosował, a pod wojskowa  
sztuka m am y odsyłacz zobacz a r ty ku ły , r e g u la m in y . I dalej: d rożyzn a  
zob. taksa-, cena zob. taksa; pobory zob.podatki, nie posiadająz reguły odsy
łaczy zwrotnych, chociaż często posiadają one również odsyłacze cyfrowe, 
np. drożyzna (poz. 7120) zob. taksa , pod brak  odsyłacza  zw rotnego  
zob. drożyzna.

Jeżeli już M aleczyński stosuje odsyłacze wzajemne, np. ekonom ik i zob. 
królew szczyzny, starostwa zob. krółews zezy  z n a , a pod królewszczyzny jest 
quasi odsyłacz nawiasowy {ekonomiłd, starostw a), ale n iekom pletnie, bo 
brak w nim hasła w ielkorządztw a. Czasami łączone są  z sobą hasła o bardzo 
dalekiej koniunkcji, np. kaw alerow ie m altańscy zob. ordynacja, a nie łączy 
bardzo bliskiej, np. kolonizacji z praw em  p o lsk im .



M aleczyński często prezentuje w indeksie hasła tem atyczne z określnika- 
mi, co jest jed n ą  z istotnych zasad funkcjonowania indeksu przedmiotowego, 
np.: księgi cerkiew ne (por. księgi) -  osiem  określników, inw entarze dóbr 
3 określniki, lustracje -  5, sądy apelacyjne (patrz sądy) - 1 0  określników, pra
wo -  16 określników itd., co byłoby bardzo funkcjonalne gdyby Maleczjmski 
stosował je  konsekw entnie. N iestety  w innych hasłach takich określników 
brak, a niekonsekwencja stała się jakby regułą tego indeksu.

Reedycja pom im o powolności ukazywania się zyskała szereg omówień, 
którym i posłużyliśmy się, szacując jej wartość dla świata naukowego. Kilku 
zagranicznych historyków wspomniało tylko ojej ukazaniu się, odkładając 
dokładniejszą jej analizą do czasu jej ukazania się całości^4 Dowodzi to, jak  
ważnjmi była w ydarzeniem , zwłaszcza dla środowiska historyków zajmują
cych się dziejami E uropy południowo-wschodniej i jak  wiele się po niej spo
dziewano. N aw et lakoniczne notki sprawozdawcze bez po^ębionej krytyki 
rozwiązań szczegółowych, wyrażały ostrożną nadzieję, że będzie lepiej w na
stępnych zeszytach, a co najwyżej wydźwięk ich był neutralny. Świat nauko
wy żywotnie był zainteresow any ukazującą się reedycją Finkla -  ale należy 
tylko żałować, że ton wypowiedzi o jej jakości wśród polskich i obcojęzycznych 
historyków -  nie był dla niej przychylny.

Rec. E. Randt: „Baltische S tu d ien ”, 1934. T . 36, s. 287; ibidem  w „Z eitschrift des Vereins 
fiir G eschich te Schlesiens. 1935. T . 69, s. 316; Rec. B. Spuler, Jahrbiicher fiir G eschichte O steu- 
ropas”. 1938. T . 3, s. 428; Rec. A. L atterm an: „H istorische Z e itsch rift”. 1931. T . 145, s. 615; Rec.
D. Havran: „M agar Kónyvszem le”.1929. T . 36, s. 124.



3.3. P odsum ow anie zagad n ien ia  reedycji

Bibliografia H istorii P olskiej w reedycji K. M aleczyńskiego pozostaje 
nadal nie do końca wyjaśnionym fenom enem  organizacji nauki Polski mię- 
dzjwojennej, podobnie zresztą jak  bibliografia Estreichera i jej kontynuacja 
J. Muszkowskiego. O ile prace Estreicherów po dziś dzień są nie w pełni skoń
czone -  i to zarówno dzieło Stanisława, jak  i K arola juniora  (reedycja) -  to 
Muszkowskiego zgubiło zamiłowanie do perfekcji i zbjrt w ierna kontynuacja 
założeń w ielkich poprzedników . Spowodowało to n iezm ierne opóźnienia 
w drukowaniu poszczególnych tomów kontynuacji. Oczywiście nikt nie prze- 
wid}Aval strasznych skutków dla „bibliografii Muszkowskiego”, jakie przynio
sła katastrofa wojenna.

K. Maleczyński był sum iennym  historykiem dysponującym pewnjmi do
świadczeniem jako bibliograf, o czym w sp o m in a liśm y C o  do reguł selekcji 
czy poprawności przyjętych przez siebie zasad klasj^ikacji często miał rację, 
ale mylił się w sprawie przestrzegania reguł opisu bibliograficznego w  reedycji. 
W  czasie, kiedy przyszło m u działać, norm alizacja bibliograficzna, zasady 
transliteracji czy reguły układów stały już na wysokim poziomie m etodycz
nym i powinien z nich skorzystać. Słuszne więc w ydają się zarzuty znakom i
tego i doświadczonego bibliotekoznawcy K. Piotrowicza, który zarzucił M ale- 
czyńskiemu nierespektowanie zasad zdjęć opisów bibliograficznych. W  jego 
odejściu od wypracowanych ówcześnie zasad metodycznych upatrywał przy
czyny niedostatków w zakresie „informacyjnej nawigacji” w dziele — a więc 
trudności lub nieomal niemożności dotarcia do szukanej wiadomości. M ale
czyński sam  o tym  pisał: „Nie m am  zam iaru dyskutować z p. Piotrowiczem 
na tem at kardynalnych zasad zdjęć bibliograficznych, gdyż chodzi mi o prak
tykę a nie o teorię. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że system stosowany przeze 
mnie, tj. podawanie wydawnictw pod nazwiskami wydawców nie jest żadnym 
ew enem entem . T akie  niekonsekwencje przydarzają się naw et najlepszym  
bibliografiom historycznjmi (Loeve czy D ahlm ann -  W aitz)”. A gdzie indziej: 
„Piotrowicz czyni zarzut co do sposobu cjrtowania tytułów  wydawnictw w ę
gierskich (niektóre są  cytowane po węgiersku, niektóre po polsku, niektóre 
razem). Zarzut ten  znów z punktu  widzenia teorii bibliografii słuszny, choć 
reguła nader rzadko jest stosowana w bibliografiach”. I trochę dalej już jasno 
i otwarcie przyznaje, że reguły metodyczne w jego pracy nie zawsze obowią
zują: „ Zapewne z punktu  widzenia teoretycznego postulatu wierności zdjęć 
opisów] bibliograficznych zarzut p. Piotrowicza może się wydać słusznym. Inna 

natomiast rzecz, gdy chodzi o praktyczne zastosowanie tych zasad w bibliogra
fii. W  zasadach wyszczególnienia bądź to poszczególnych tomów, bądź to serii, 
bądź wreszcie tylko podawania ilości tomów, kierowałem  się z jednej strony 
ważnością danych publikacji dla historii polskiej, z drugiej strony ich objętością 
i ważnością poszczególnych tomów i rozpraw umieszczanych” .̂

Dlaczego, podobne względem „teorii adresów bibliograficznych” poglądy 
F inkla  zaowocowały św ietnym i rezu lta tam i i doskonałą  bibliografią,

' Przeglądając bibliografię podm iotową Karola M aleczyńskiego, autorstw a A. Skowrońskiej, 
„Sobótka” 1964. R. 19. s. 211-224, odnaleźć m ożna wiele prac o charakterze bibliograficzno-prze- 
glądowym.

^Archiwum PAN w W arszawie, Sygn. 1/3. T . 47.



a u Maleczyńskiego niepowodzeniem?^ M oże zadecydowały właśnie wspo
mniane w cłiarakterystyce Finkla -  nieodzowne w tego rodzaju pracy instynkt 
bibliograficzny i intuicja naukowa? Zdumiewający jest też fakt, że w sytuacji 
publikacji tak  technicznej, sformalizowanej i mało efektownej w narracji jak 
bibliografia, w łaśnie tak ie  subiektyw ne intuicyjne czynniki m ogą nie tylko 
zaistnieć, ale wręcz zadecydować ojej poziomie naukowym. Finkel nie jest tu 
w yjątk iem  -  dzieła inform acyjne K. G esnera, J. B ru n e ta , D ah lm anna -  
W aitza, K. i S. Estreicherów  czy j. Petzholdta stały się cennymi, nieprzemi
jającymi elem entam i spuścizny kultury^. Przj^oczmy w tym  momencie zna
mienne słowa Finkla wypowiedziane na krótko przed śmiercią; „W  ogólności: 
pom im o przestrzegania reguł bibliograficznych, skrupulatnego podawania 
w ydań stron lub num erów  pism czasowych itp., wybija się z całości sum ien
nych zestawień jakiś niezmiernie pożądany i sympatyczny rys subiektjAvny, 
szerokie i żywe zainteresowanie się dla drogich pam iątek narodowych, niejako 
w kładanie sam ego siebie, oddaw anie najlepszej części swojej duchowej tej 
pracy mozolnej, na oko prawie schem atycznej”®.

N ajcenniejszą zdobyczą bibliograficzną Ludwika F inkla stał się system  
haseł przedmiotowych (stich-schlagwort), blokowanie opisów wokół zagad
nień i problemów interesujących świat historyków połączonych ze sobą syste
m em  odsyłaczy i k lam rą indeksów. Składa się to na zdumiewający splot i sieć 
„nawigacji informacyjnej” podobny do systemu hiperłączy intem etu, umożli
wiający efektjAvne poruszanie się po Bibliografii. Profesjonalizm uczonego 
zawsze charakteryzowała lapidarność objaśnień pozycji bibliograficznych i ich 
m erytoryczna nieodzowność w zrozumieniu czasem bardzo zagmatwanego 
problemu.

Tej niezwykle istotnej cechy zabrakło reedycji Maleczyńskiego, co zilu
stru jem y jednym  tylko, ale wym ownym  przykładem  -  pozycji num er 579, 
k tórą  cjrtuję dosłownie: „A kty otnoszjaszcz. к  ist. Jużno-zapad . Sossji izd. 
A rcheo ł. K om . P e trb g . P o d  red . K o s to m aro v a , I-X IV . P trb g . 1863- 
1 8 8 9 ” . W  tym  jednym  zapisie zawartych jes t wiele niedomówień i błędów 
mogących zaciemnić rzeczywistość historyczną, ale możliwych do uchwyce
nia przez specjalistę. Najpierw  należy poprawić adnotację -  istotną i bynaj
mniej nie tylko natury  księgoznawczej -  dotyczącą tom u XV z 1892 r., która 
pow inna inform ow ać, że: edycję tom ów X -X IV  przygotował G. K arpov , 
a tom  XV, z powodu jego śmierci, Belokurcov. G. Karpov był zwolennikiem 
nowoczesnych m etod zbierania i udostępniania aktów, uważając, że te  które 
stosował jego poprzednik Kostomarov były przestarzałe, n ieefektjw ne i nie- 
nadające sie do dalszego stosowania. N a sesji Towarzystwa Archeograficzne- 
go w Petersburgu z 15 grudnia 1877 r. przeforsował po burzliwej debacie swo
je  racje. Tow arzystw o poleciło więc Kostom arovovi dokończyć tom  X, ale 
dalszą edycję przekazano do realizacji Karpovovi, który poprowadził ją  inną, 
nowoczesną i bardziej efektywną metodą. Karpov uzupełniał i poprawiał przy 
tym  wszystko co było możliwe w poprzednich dziesięciu tom ach. N iestety

 ̂ L . F inkel: [R ecenzja bibliografii E. M aliszewskiego]. „Przegląd Historyczno-W ojskowy”, 
1929. T . 1, S.162; cytat pochodzi z rozdziału drugiego.

Świetny i lapidarny zarys tego zagadnienia podał Georg Schneider w eseju The developm ent o f 
bibliography. W: E sseys on Bibliography. C om piled and edided by Vitto J. B renni. M etuchen, N. J. 
1975, s. 26-41.

5 L . Finkel: Ree. Bibliografia pam iętników  polskich i Polski dotyczących (druki i rękopisy). 
„Przegląd H istoryczno-W ojskowy” 1929, R. 43, s. 62.



przedwczesna śm ierć przerwała działalność tego nowatorskiego archiwisty 
i historyka, a tom  XV ukończył według jego m etod Bielokurcov.

Jak  więc widzimy, adnotacje, jakie pow inny się znaleźć przy pozycji 579 
m iałyby ogrom ne znaczenie dla historyka korzystającego z tych  zasobów 
aktowych, dostarczając m u niezwykle cennych informacji poza konteksto
wych. A powyższy przykład pokazuje, jak  istotne i nieodzowne jest przestrze
ganie metodycznej precyzji zapisów (adresów) bibliograficznych stymulowa
nych wiedzą i intuicją historyka bibliografa.

M aleczyński w okresie pracy nad reedycją bibliografii był w kontakcie 
z plejadą świetnych historyków, archiwistów i bibliotekarzy -  bibliografów: 
E. Barwińskim (bieżąca bibliografia historyczna), K. Tyszkowskim (bieżąca 
bibliografia historyczna), M . Friedbergową-M azankową^, K. Piotrowiczem 
(współpraca z S. Estreicherem przy redakcji Bibliografii Polskiej), a zwłaszcza 
Stanisławem Estreicherem , W . T. Wisłockim (Przewodnik Bibliograficzny) 
i G. K orbutem  {Bibliografia L itera tury  Polskiej). M iał możność korzystać 
z ich ogromnej wiedzy i doświadczenia w celu zbudowania dzieła przewyższają
cego oryginał, ale zamiar ten się nie powiódł, a jego dokonania na zawsze pozo
stały jako „pierwszorzędnie podejrzane” przykładem zmarnowanych możliwo
ści i niemałych środków finansowych jakie reedycja pochłonęła.

I na zakończenie jeszcze jedna uwaga dotycząca finansowej strony reedy
cji. Z różnych względów przedsięwzięcie było dość kosztowne, jak  na mizerne 
warunki funkcjonowania nauki polskiej. W szystkie wielkie polskie bibliogra
ficzne przedsięwzięcia cierpiały na ogromne niedofinansowanie, co było nie 
bez znaczenia dla jakości i szybkości przebiegu prac nad nimi’. Przedłużające 
się prace Maleczyńskiego kosztowały sporo pieniędzy (w 1937 r. szacunkowy 
koszt przedsięwzięcia przekroczył 50 tys. zł) i zdaniem T 3miienieckiego czte
rokrotnie przewyższył koszt analogicznej objętościowo BibliograRi h istorii 
wielkopolskiej A. Wojtkowskiego (13 800 zVf. W pływy z subskrypcji i sprze
daży poszczególnych zeszytów  nie pokryły  kosztów  w łasnych  reedycji. 
Zdaniem  prof. U rbańsk iego , d ruk  pierw szego zeszytu  kosztow ał ponad  
7000 zł5.

Zm iana redaktora naczelnego reedycji M aleczyńskiego na Bronisław a 
"\A^odarskiego, bjda spóźniona, a wybuch wojny na zawsze uniemożliwił dopro
wadzenie jej do końca.

•’ Przeglądając bibliograficzne dokonania M. Friedbergow ej -  a zwłaszcza doskonale opraco- 
wanąBibliografia histołji Polskiej za  rok 1933 i 1934. Lwów 1936 [3872 pozycje], a także jej cytowane 
wcześniej opinie o reedycji i M aleczyńskim, m ożna odnieść w rażenie, że była ona predestynow ana 
jak mało kto do przeprowadzenia reedycji zamiast Maleczyńskiego. Ze w stępu do Bibliografii historii 
Polskiej za  1933 i 1934 r., jak i korespondencji z Tyszkowskim, wyczuwa się żal, że reedycję powie
rzono w tak nieodpow iedzialne ręce, i że środowisko historyczne tak głęboko uwikłało się w sytu
ację, w której każde rozwiązanie je s t niedobre.

’ Jakże odm iennie przedstaw iała się ta sytuacja w N iem czech, jak ogrom nym i środkam i finan
sowymi dysponowała nauka niem iecka, skoro osobiście sam król Bawarii M aksym ilian II był 
uczniem  Rankego i aktywnie uczestniczył w jego sem inariach i hojnie sponsorował poczynania 
historyków niem ieckich. A kolejne reedycje DAV angażują tyłu historyków i p rzeznaczone są takie 
środki m aterialne, o jakich polskie podobne przedsięw zięcia mogą tylko marzyć.

* Patrz Archiwum PAN, [Protokoły posiedzeń ZG PT H ] t. 6 i 47. O bszerniej o tej Bibliografii -  
kom petentna recenzja m łodego wówczas J. Baum garta, zam ieszczona w „Kwartalniku H istorycz
nym”, 1939. R. 53, s. 282-284.

 ̂Dokładne rozliczenia dostępne są w sprawozdaniu z posiedzenia Komisji Bibliograficznej P T H  
w Lwowskiej Bibliotece U niwersyteckiej, Sygn. 1809/IV.



T he Golden Period of Polish Bibliography 
“The Bibliography o f Polish H istory” 

b y  Ludwik Finkel. The Outline of the Monograph

Sum m ary

Bibliografia H istorii Polskiej by Ludwik Finkel originated on the turn of the 
19th and 20th century  in the period when F irst Repubhc of Poland 
(Commonwealth of the Two Nations) did not exist as the independent country. 
Polish independence ended in a series of Partitions (1772, 1793 and 1795) 
undertaken by Russia, Prussia and Austria. The country was finally divided in 
1795 into th ree  parts betw een the Kingdom of Russia, Prussia and Austria, 
existed for about two centuries as three different political parts. However, the 
striving of Polish patriots to regain their independence could not be 
extinguished. T he economic and cultural merging for m any decades overtook 
official and international reconstitution of the Polish (Second Republic of 
Poland) state which happened, realized in 1919.

Paradoxically, the discussed period was the golden age of the development 
of the Polish bibliography in its all forms and contents. The bibliography 
m erged all th ree  Partitions and patriotic emigrations culturally into one 
independent sta te  organism.

The Bibliography of Poland {Bibliografia Polska) by Karol Estreicher, the 
Bibliography of Polish H istory by Finkel, the Geographical Dictionary of the 
Kingdom of Poland and others Slavic Countries (Słownik geograficzny 
K ro 'lestw a Polskiego i Innych K rajo 'w  Słow ian'skich), university centers in 
W arsaw, Cracow and Lvov consolidated the unity of the culture of both the 
Polish academ ic com m unity and all Polish intelligence. T he history of Poland, 
but especially a period of the independent Polish state, played the significant 
role in this process w hat Prof. Ludwik Finkel knew very well together with the 
whole community of the University of Jan  Kazimierz in Lvov.

Ludwik Finkel to a rare degree, was predestined to create the Bibliography 
of Polish H istory exquisitely difficult scientifically and delicate of politically 
setting undertake. The first-class erudite person whose an extrem ely important 
advantage was the fact th a t he fluently spoke five m odern languages as well as 
the classical ones, coming through it champion of X avier Liskego from the 
Leopold Ranke school, had the awareness of the substantive necessity of making 
up the Bibliography of Polish History. Of bibliography which would become the 
notable exponent d eb e t and h a b e t circles of the historical com prehended, as 
independent and integrated Polish scientific community.



Ludwik Finkel had impressive support from Jan  Kazimierz University com
munity and the m ajority of the Galician intelligentsia for several dozen years 
(from giving the first volume out in 1891 to -  to the last supplem ent in 1914) 
brought his work to the conclusion. Finkel, as “a m aster of finished tasks”, 
carried this gigantic undertaking out leading the object sequence of the Bibliog
raphy  until 1815 (the Congress of Vienna), and all historical publications until 
1910. The description of principles of the data collection, of the consecutive 
stages of creating the bibliography and building its run in the French-speaking 
introduction to the B ibliography.

Finkel’s work being the com petent fusion of Germ an scientific solidity and 
the Lwów patriotism  (Lvov gained the honorable nicknam e sem p er Fidelis for 
Polish crown), m et with the enthusiastic reception of Polish and foreign 
intellectual circles and w aited until several dozens of positive reviews and 
describings. Unfortunately, he m et also with the reluctant acceptance from some 
Ukrainian circles (Mykhailo Hrushevsky and Nikołaj Ljubovich), and G erm an 
(Maxymilian Perlbach).

The problem with the dispute with Ukrainian and G erm an societies was not 
only scientific. It was also concerned by the integrity of some territories of former 
Poland (Ukraine, Silesia, Pomerania, M asuria), which Finkel com prehended as 
the integral parts of Commonwealth of the Two Nations (I Rzeczypospolita) but 
linked to the country on different levels of subordinations. T he discussion with 
M. Perlbach had purely substantive character, while with M. H rushevsky was 
not only substantive but also emotional. The circle of Polish historians was 
strongly supporting F inkel’s point of view.

The brilliance of Bibliography  and charisma, with which Finkel was pleased 
at, resulted in it, around all next undertakings on the field of curren t and 
retrospective (period after the Congress of Vienna) bibliography of Polish 
history, were based on his assumptions and experience. Only after the year the 
scientific practice and the specificity of sources till the history of Poland in the 
period of the Partitions decided 1932 about partial leaving m ethodical a rran 
gements of Ludwik Finkel, especially a large bibliographic data sharing applied 
by him for sources and monographies.

Finkel’s work being com petent of Germ an scientific solidity and the Lwów 
patriotism (Lvov gained the honorable nicknam e sem per Fidelis for Polish 
crown) m et with the enthusiastic reception of Polish and not only Polish in tel
lectual circles and waited until several dozens positive reviews and describings. 
Unfortunately, he also m et with reluctant accepting of some U krainian circles 
(M. Hrushevsky, N. Ljubovich), w hether G erm an (M. Perlbach).

The problem about character not only scientific concerned the integrity of 
some territories of former Poland as U kraine, Silesia, Pom erania, M asuria 
which Finkel com prehended, as integral parts of Com m onwealth of the Two 
Nations (Republic F irst) about the corner level of connections with it. The 
discussion with M. Perlbach had purely substantive character, while with 
Hrushevsky also and emotional. T he society of Polish historians was hard  told 
on the side of Ludwik Finkel

The brilliance of Bibliography and F inkel’s charism a, he got after publish
ing his work resulted in that way th a t all next undertakings related to current 
and retrospective (period after the Congress of Vienna) of bibliography of Polish 
history were based on his assumptions and experience. Only after the year the 
scientific practice and the specificity of sources till the history of Poland in the 
period of the Partitions of Poland decided 1932 about partial leaving m ethod
ological decisions of Ludwik Finkel, especially a large bibliographical data 
sharing applied by him for sources and mongraphies.



T he attem pt of the another re-edition of the Bibliography of Polish History 
by Ludwik Finkel, taken  already in the independent Polish state by Polskie 
Towarzystwo Historyczne (Polish Historical Society) and Karol M aleczyński 
(and then of Bronislaw W łodarski) unfortunately, failed. From  different 
personal, organizational and conceptual reasons which extensively are describing 
in chapter III, and because of the World W ar Second , the re-edition was never 
carried out.

In 1951 they m ade an anastatic reprint of the F inkel’s whole work, without 
no correction of the contents of the B ibliography. Partially it was replaced by 
Bibliography of the History of Poland edited by Helena Madurowicz-Urbańska, 
but only on an average advanced level.

Until today (nowadays) the Bibliography  of Ludwik Finkel, in the form in 
which it was created  by him in the 19th and 20th century (the Golden age of 
Polish bibliography), rem ains the achievem ent of this period next to the 
Bibliography of Poland (Bibhografia Polska) of Karol Estreicher.

The digitalised version of Bibliografia Historii Polskiej by Ludwik Finkel, 
like many other of his works, is available on the In ternet platform like; Silesian 
Digital Library, National Digital Library BN Polona and Polska Biblioteka 
Internetow a (Polish In ternet Library).

translated by Adam Nowak



Złote lata bibliografii polskiej 
Ludwik Finkel i jego dzieło

Streszczenie

Bibliografia H istorii Polskiej Ludwika Finkla powstała na przełom ie X IX  
i XX w. w okresie, gdy Polska, jako państwo nie istniała. Podzielona na trzy czę
ści pomiędzy królestwa: pruskie, rosyjskie i austriackie funkcjonowała terytorial
nie, jako trzy różne organizmy polityczne, ale zróżnicowane narodowościowo spo
łeczeństwo polskie dążyło wytrwale do ponownego scalenia obszarów byłej I Rze
czypospolitej. Zintegrowanie gospodarcze i kulturowe na wiele dziesięcioleci 
wyprzedziło oficjalną, międzynarodową restytucję państwa polskiego, która na
stąpiła dopiero w 1919 r. Paradoksalnie, ale omawiany okres był „złotym okre
sem rozwoju bibliografii polskiej” w jej wszystkich formach i postaciach, które 
scalały kulturowo trzy zabory i emigrację w jeden wspólny organizm. Bibliogra
fia Polska  Karola Estreichera, Bibliografia H istorii Polskiej Finkla, Słow nik  
Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych narodów Słowiańskich , przy wspar
ciu ośrodków uniwersyteckich w Warszawie, Krakowie i Lwowie ugruntowywały 
jedność kultury i nauki polskiej jak  i społeczeństwa polskiego. H istoria Polski, 
a zwłaszcza okresu niepodległego państwa polskiego odgrywała w tym  procesie 
szczególną rolę, z czego doskonale zdawał sobie sprawę prof. Ludwik Finkel 
i całe wspomagające go środowisko uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwo
wie.

Ludwik Finkel jak mało kto, był predestynowany do tego niezm iernie trud 
nego naukowo i delikatnego politycznie zadania. Wysokiej klasy erudyta (znał 
pięć języków nowożytnych plus klasyczne) wywodzący się poprzez swego mistrza 
Ksawerego Liskego ze szkoły L. Rankego, miał świadomość niezbędności opra
cowania Bib/iogra/ii Historii Polskiej. Bibliografii, która stałaby się wymiernym 
wykładnikiem cfebe^ ihabet środowiska historycznego, pojmowanego jako samo
dzielnego i zintegrowanego polskiego środowiska naukowego. Finkel mając im
ponujące wsparcie lwowskich kręgów uniwersyteckich i ogromnej większości 
inteligencji galicyjskiej w ciągu kilkudziesięciu lat (od wydania pierwszego tomu 
w 1891 r. -  do ostatniego Dodatku w 1914 r.) doprowadził dzieło do końca. F in
kel, jako „mistrz przedsięwzięć ukończonych” wykonał to gigantyczne zadanie 
doprowadzając chronologię przedmiotowąBib/iogra/żi do 1815 r. (Kongres W ie
deński), a wydawniczą do 1910 r. Dokładny opis zasad zbierania danych, kolej
nych etapów powstawania przedsięwzięcia i jego budowy jest zamieszczone we 
francuskojęzycznym wstępie Ao Bibliografii. Dzieło Finkla będące um iejętnym  
połączeniem „niem ieckiej” solidności naukowej, i lwowskiego patriotyzm u 
(Lwów zyskał zaszczytny przydomek sem per/Jc/e/is koronie polskiej) spotkało 
się z entuzjastycznym przyjęciem polskiego i nie tylko, środowiska inteligenckie
go i doczekało się kilkudziesięciu pozytywnych recenzji i omówień. N iestety



spotkało się też z niechętnym  przyjęciem niektórych środowisk ukraińskich 
(prof. Michał Hruszewski, prof. Mikołaj Ljubowicz), czy niemieckich (prof. Max 
Perlbach). Problem  o charakterze nie tylko naukowym dotyczył integralności 
niektórych terytoriów byłej Rzeczypospolitej jak Ukraina, Śląsk, Pomorze, M a
zury, które Finkel pojmował, jako integralne części dawnej Polski o różnym po
ziomie związków z nią. Dyskusja z Perlbachem  miała charakter czysto m eryto
ryczny, podczas gdy z Kruszewskim także i emocjonalny. Środowisko historyków 
polskich zdecydowanie opowiedziało się po stronie Ludwika Finkla.

Sława Bibliografii i charyzm a, jak ą  cieszył się Finkel skutkowały tym, że 
wszystkie następne przedsięwzięcia na polu bieżącej i retrospektywnej (okres po 
Kongresie W iedeńskim ) bibliografii historii Polski opierały się na jego założe
niach i doświadczeniach. Dopiero po roku 1932 praktyka naukowa i specyfika 
źródeł do historii Polski w okresie zaborów zadecydowały o częściowym odejściu 
od ustaleń Ludwika Finkla, zwłaszcza zastosowanym przez niego dychotomicz- 
nym podziale opisów na źródła i opracowania.

Próba ponownej reedycji Bibliografii Historii Polskiej Ludwika Finkla pod
jęte  już w niepodległym państwie polskim, przez Polskie Towarzystwo Histo
ryczne i prof. Karola Maleczyńskiego (a później prof. Bronisława Włodarskiego) 
niestety, nie powiodły się. Z różnych przyczyn personalnych, organizacyjnych 
i koncepcyjnych, które obszernie są prezentowane w rozdziale III, i w wyniku 
wybuchu Drugiej W ojny Światowej, reedycja nigdy nie została zrealizowana. 
W  1951 r. dokonano przedruku anastatycznego całości dzieła, bez żadnej korekcji 
zawartości Bibliografii, której ostatecznie nigdy nie dokonano. Częściowo zastą
piła ją, ale na poziomie, średnio zaawansowanym %e\e\icy']x\a Bibliografia Historii 
Polski pod redakcją Heleny Madurowicz-Urbańskiej.

Dzieło Ludwika Finkla, po dziś dzień w postaci, jak ą  jej nadał twórca 
w „Złotym okresie bibliografii polskiej” -  przełomu XIX i XX w., pozostaje obok 
Bibliografii Polskiej Karola Estreichera największym osiągnięciem nauki i kul
tury  polskiej tego okresu.

Bibliografia w formie zdigitalizowanej, jak i kilka innych dzieł Ludwika Fin
kla jest zaprezentowanych na platformie Internetowej: Śląskiej Biblioteki Cyfro
wej, Polskiej Biblioteki Internetowej i cBN Polona.

Adam Nowak
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Indeks Osób

Uwzględnia wszystkie nazwy osób w ystępujących w tekście i w przypi
sach w formie najczęściej w literaturze występujących. Od wszelkich innych 
postaci zastosowano odsyłacze. Pominięto nazwisko bNÓrcy Bibliograńi oraz 
nazwy występujące w przykładach cj^owanych z „F inkla”.
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Balzer Oswald 37 38 45 50 62 67 74 

76 78 81 151 
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Bartoszewski Adam 40 
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146 148 151 155 156 156 160 
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B esterm an Theodore 15 21 25 26 68 
71 72 85 133 
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Comte August 44 
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Friedbergowa Maria 11 37 84 148 

157 160 169 
Fustell de Coulanges 79

Gaca-Dąbrowska Zofia 47 
Galos Adam 63 
G atterer Jacob Christoph 21 
Gawełek Franciszek 147 
GąsiorowskiA 31 
Genadiusz z Marsylii 68 
Genicot Luc-Francis 90 
Gesner Konrad 68 168 
Geuss Herbert 75 
Gieysztor Aleksander 24 85-86  
Giller Agaton 36
Gisebrecht Friedrich Wilhelm von 23 
Glemma Tadeusz 153 160 
Górka Olgierd 150  151 
Grabowski Tadeusz Stanisław 65 
Grabski Andrzej Feliks 20 32 36  
Gruenhagen Colmar 71 
Gubrynowicz Władysław 38 
Guizot Franęois 23 
Griinhagen Colmarpa^rz Gruenhagen

Haering Hermann 75 152 
H ahn Wiktor 37 39 40 50 70 83 95 

147
Halecki Oskar 44 56-57 60 144 
Hallervord Joannes 68 
Handelsman Marceli 13 28 33 54  146 

147 150 151 156  
H art Albert Bushnell 75 
H artleb  Kazimierz 132 136 150 152 

155
H avran D. 160 166 
Heck Korneli 47 
Heck Roman 151 
Heimpel Hermann 75 
Hejnosz Wojciech 156 
H erder Johann Gottfried 30 
H erre Paul 75 
Herodot 44
Hieronim ze Strydontu 68 
Hindenbug von Paul 126 
Hirschberg Aleksander 46 47 70 132 

136



Hleb-Koszańska H elena 158 
H natiuk  Volodymyr M ykhaijlovych 

139
Hodson John Howard 
Hoepli Ulrico 74 
Hoffman Karol Boromeusz 36 
Honoriusz z Autun 68 
H oppius Joachim 28 85 
H oluka Roman 121 
H orak Stephan 138 
H rushevsky M ykhailo p a trz  H ru- 

szewski
H rushevs’kyi M ykhailo p a trz  H ru- 

szewski
H ruszew ski Mikołaj 12 73 104 120 

138-142  
H ubner Alfons 59 
H um e Dawid 22

Igel Lajb i Zygmunt 3 8  
Ikonnikov Vladimir Stepanovic 72 
Izydor z Sewilli 68

Jabłoński Kajetan 36 
Jach er Bronislaw 47 
Jaffe Philippus 36 
Jaw orski Franciszek 141 144 
Julkow ska Violetta 45

Kaczkowski Zygmunt 36 
K aczm arek Kazimierz 146 
Kaindl Raimund Friedrich 133 
K alinka W alerian 35 
Kalitowski Emil 72 
K am iński Julian Aleksander Sulima 

39
Karłowicz Jan  36
K arpov Gennadij 168
Kasiodor 68
K ehr Paul Fridolin 36
K ętrzyński Wojciech 35 37 38 62
K ętrzyński Stanisław 151 152 155
Kiełbicka Aniela 77
Kipa Emil 52-53
Kisiel Adam 138
Knot Antoni 59
Kochanowski Jan  Korwin 37
Koczorowski Stanisław Piotr 29
Kolankowski Ludwik 60-61  155
Kołodziejczyk Edm unt 147
K onarska Barbara 86

K onarski Franciszek 6 9 1 3 1  
K ondracki Tadeusz 84 146 149 
Koneczny Feliks 88 91-93  134-135  
K oner Wilhelm 71 
K onopczyński W ładysław 57 60 67 

148
K opystiański Adrian 138 
K orany Karol 83
K orbut Gabriel 132 135 136 145 169 
K orpala Józef 39 68 
Korzeniowska Ewa 41 136 
Korzeniowski Józef 81 
K orzon Tadeusz 35 
K ostom arov Nikolaij Ivanovich 168 
K ot Stanisław 152 153 160 
Kozłowski Jan  20 29  
K raśnicki Tadeusz 47 
K rom er Franciszek 47 
K ro p p ja n  154
K rotoski Kazimierz 92 1 3 6 -1 3 7  142 
K rzem icka Zofia 46 62 
K ubala Ludwik 67 
K ucharzew ski Feliks 12 
K uczyński Stefan M aria 63 
K ujot Stefan 35
Kukieł M arian Włodzimierz \S 3  159  

160 162
Kiirbisów na Brigida 24 35 65 90 
Kwiatkowski Saturnin 60 
Kysil Adam p a trz  Kisiel

L abuda G erard 10 12 26  90 143 
157

Lachm ann Karl 22 
La F ontaine H enri 86 
L arsen  Knud 34 70 
Laskowski Otton 155 
L a tte rm an  Alfred 166 
Lavisse E rnst 79
L edit Joseph 1^9 159  160 161-163  
Lekszycki Józef 31 
Lełew eł Joachim  29 30 33 38 
Le Long Jacques 85 
Lengnich Gotfryd 28 
Levytsky Ivan pa trz  Lewicki Iwan 
Levitsky, Ivan Em ilianovich p a trz  

Lewicki 
Lew ak Adam 52 
Lewicki Iwan 34 72-73  139 
L inde Samuel Bogumił 38 
L inder LeRoy Harold 21 70



Liske Ksawery 31 35 36 37 45-46  51 
58 5 9 -6 0  69 76 77 78 81 82 90 
136

Liske Xawery patrz  Liske Ksawery 
L ityński M ichał 47 
Ljubowicz Mikołaj 12 8 7 -8 8  91 93 

138-142
Ljubovich Nikołaj Nikolaevicti p a trz  

Ljubowicz 
Loeve Victor 167 
Longlois Cłiarłes-Victor 27 71 
Lorentz O ttokar 25 
Lorkiewicz Antoni 60 
Lukas Stanisław 45 48 5S 60 78 
Lundgreen  P eter 33

Latkow ski Juliusz 35 
Łopaciński Bołesław 155 
Łoziński W ładysław 62 
Łysakow ski Adam 164

M abillon Jean  20 
M acchiavelli 60 
M acurek  Josef 160 162 163 
M adurow icz-U rbańska Hełena 11 55 

143 145 146 152 
M agocsi Pauł. R. 34 139 
M a k le s  Louis Noell 14 22 27 85 
M aleczyński Karoł 10 13 50 51 77 

8 4  1 4 5 - 1 5 6  1 5 8  1 5 9  1 6 0 -  
166 167-169  

M aliszew ski Edw ard 49 55 113 158 
M ałecki Antoni 35 38 
M anteuffel Gustaw 81 
M arczew ski Witold 47 
M assonius Piotr M arian 61 
M atern ick i Jerzy 25 33 35 40 57 
M azanków na F riedbergow a M aria 

patrz  Freidbergow a M aria 
M enda W itold 47 
M ezov Vladimir Izmailovic 72 79 
M ickiew icz Adam  50 61 64 69 131 

136
M ignę Jacques- Paul 23 
M iezov V. L patrz Mezov 
M ocarski Zygmunt 28 
M odelski Teofil Emil 46 51 56 58 59 

63 67 82 133 141 151 154 163 
M odrzew ski Andrzej Frycz 60 
M om m sen Theodor 79 
M onod Gabriel 27 71 79 90 135

M ontaiglon de Anatole 26 
M oraw ski Teodor 36 
M o rte t Charles 26-27 
M osbach August 36 
M uszkow ski Jan  52 56 81 132 158 

167

N adolski Bronisław 50 
N ehring Władysław 31 
Nieciowa Elżbieta Helena 152 
Niemierkiewicz M 26 
N iem irow ski Adam 70 
N iesiecki K asper 9 
N itch Kazimierz 163 
Nowacki Roman 50 
Nowak Adam 111 146

O breen  H enri 28 
O esterley  H erm ann 71 133 
O pałek Mieczysław 38 144 
O rda Napoleon 9 
O tlet Paul 86

Pabisz Jerzy 151 
Paczkowski Józef 142 
P ap ee  Fryderyk 37 45 46 47 69 74 

134
Paw iński Adolf 35 36 
Pawłowski Bronisław 143 
P eiresc Nicolaus Claude Fabri de 20 
P enk ina  Zinaida Mikhailovna 72 
P erlbach  M aksym ilian 12 5 0  64 83 

89-90  91 99 133-134  142 
Perlbach Max patrz Perlbach Maksy

milian
P erm an  Dagm ar H orna 157 
Petzhold  Julius 25 26 28 85 143 168 
P ertz  Georg H einrich 23 27 
P iekosiński Franciszek 134 
P iła t Roman 37 58 61 131 136 
P iłsudski Józef 141 
P ini Tadeusz 61
Piotrowicz Karol 10 142 152-154  159 

160-162  167 169 
P irenne H enri 27-28 
P iusińska W anda 70 
P laton  44
P lebański Józef Kazimierz 36 
Plenkiewicz Roman 64 
Płoski Stanisław 13 
Pociecha W ładysław 41



Polaczków na H elena 52 55 76-77  
151

Polkowski Ignacy 35 
Połaniecki Bernard 38 
Pom assl Gerhard 13 
Potthast August 24-25 36 53 53 71 79 

85 133 142 
P rochaska Antoni 37 
Prusiewicz Aleksander 55 
Przedwojewski Wojciech 83 
Przelaskowski Ryszard 55 
Przylęcki Stanisław 39 
Przystański Stanisław 64 
Ptaszycki Stanisław 36 
P ta śn ik ja n  146

Radziszewski Idzi 86 
Ram baud Alfred 79 
Rand Erich 160 166 
R ankę Leopold 26 3 2 -3 4  36 44 45 

169
Rastawiecki Edward 73 
Reiffenberg Frederic de 30 
Rej Mikołaj 60 
R eiter Jan  143 
Rohlfes Joachim 25 
Romanowski Mieczysław 36 
Rost Georg 13
Rościszewski Adam Junosza 39 
Rutkow ski Mieczysław 50-51  51 83 

151
Ryszard Antoni 70

Sagittarius Caspar 26  
Salmanowicz Stanisław 29 
Samsonow Aleksander 126 
Sanchez Alonzo 74 
Sartyni M [ateusz Eustachy?] 36 
Sawczyński H enryk 45 47 76 78 79 

80 82 132 
Sawoniak H enryk 11 13 55  59 69 54  

95 100  113 146 151 
SchlieffW alenty 28 
Schm iedehausen Ferdynand 122 
Schneider Georg 22 142 168 
Schochow W erner 147 
Schonem ann Karl Gottlob 21 
Seifert S tephan 164 
Sem brzycki Jan  Karol 92 136 
Sem brzycki Johannes pa trz  S em 

brzycki Jan

Sem britzkipa^rz Sem brzycki Jan  
Sem kowicz Aleksander 36 45 50 74 
Sem kowicz W ładysław 50 146 151 

155
Serczyk Jerzy 154 
Siemiginowska A 28 
Sienkiewicz H enryk 62 
Sim on Hans Reiner 119 
Sim on Konstantin Romanovich 21 23 

68 107 
S itarska  Anna 120 158 
Skalska-Z lat M arta  111 
Skałkowski Adam Mieczysław 67 
Skow rońska A. 167 
S kru teń  Iwan Jozofat 163  
Sm oleński Władysław. 35 
Sm olka Stanisław 35 36 38 81 
Sochaniewicz Stefan 37 
Sollier du Jean  B aptiste 20 
Spasowicz Włodzimierz 36 
S pranger E duart 44 
S pu ler Bertold 160 166 
S tarnaw ski Jerzy 28 
S tarzyński Stefan 37 
S tebelski Adam 47 
Steffel-Ożogowa Ewa 57 
S tein  Heinrich Friedrich Karl 23 79 
S tein  H enry 71 142 
S teindorff E rnst 75 
S truv ius Georgius Gottlobius 85 
Strzelecki Adolf 9 5 -9 7  
Suchecki Stefan 34 
Suchodolski Bogdan 35 
Suligowski Adolf 12 
Sulim ierski Filip 73 125 
Sysyn F rank  138 
Szśdeczky Lajos 74 81 
Szajnocha Karol 36 57 59 
Szaraniewicz Izydor 58 136 
Szellerowa H [enryka?] 54 
Szklarska-Lohm annow a Alina 78 
Szlachtowski Jan  K anty 36 39 
S zperna Tadeusz 29 
Szujski Józef 35 76 
Szym ański Józef 101 
Świątkiewicz Antoni 80 
Świdziński Konstanty 30

T erlecki Ryszard 55 
T hou de Jacques-August 20 
Telw ak Witalij 138



T il le td u je a n  20 
Tw ardow ski Kazimierz 83 
Tym ieniecki Kazimierz 151 155 
Tyrowicz M arian 137 
Tyszkow ski Kazimierz 37 52 84 143 

146 1 4 7 -1 4 8  151 156 160 169

U jejski Kornel 36
U lanow ski Bolesław 43 52 81  S2 121 
U laszyn H enryk 40 41  76 97 135- 

136  140 
U ngurian  Olgierd 86 
U rban  Zbigniew 154 
U rbańsk i Antoni 169 
U rbańsk i Tadeusz 83

W aitz Georg 23 26-27 75 79 
W alew ski Antoni 35 
W alew ski W ładysław 73 125 
W aliszewski Kazimierz 36 
W arm holtz Carl G ustaf 75 
W arszew icki Krzysztof 47 
W asylew ski Stanisław 38 
W atten b ach  W ilhelm 23 25 36 71 
W einhold Karl 96 
W ierzbicka M aria 65 
W ierzbowski Teodor 46 47 -45  78 
W ild tju liu sz  36 
W ilgat Jan ina 158 
W indsor Justin  75
W ink ler A dalbert p a trz  K ętrzyński

Wojciech
W inkelm ann  E duard  71 72 79 90 

133 135
W isłocki W ładysław 34 4 0  70 70

W isłocki W ładysław Tadeusz 69 155 
156 169 

W łodarczyk Jerzy 38 
W łodarski Bronisław 84 149 151154- 

155  156 
W łodarczyk Jerzy 38 
W łodarczyk Krzysztof 134 
W ojciechowski Tadeusz 35 37 52 80 

81
W ojciechowski Zygmunt 143 
W ojtkowski Andrzej 30 152 155 
W yspiański Stanisław 62

Valla Lorenzo 19 
Vozniak Mykhajlo 139 
V rtel-W ierczyński Stefan 40 84 147

Zachariasiewicz J. 36 
Załuski Józef Andrzej 29 
Zakrzewski Ignacy 65 
Zakrzew ski Stanisław 83 146 156 
Zakrzewski W incenty 81 
Zawadzki Konrad 160 
Zdobnov Nikolaij Vasil’evich 72 
Z brucki Zbigniew 81 
Zdziarski Stanisław 73 135 140 
Z ibrt Ćenek 53 64 71 73 137 158 
Zieliński Tadeusz 36 
Zm orski Roman 36 
Znajom ski Andrzej 35 74 127

Żbikowska-M igoń Anna 28 
Żegota Pauli 38 122 
Żm udziński Teodor i Franciszek 47



1. Cztery części Bibliografii H istorii Polskiej.
2. Portret twórcy Bibliografii z okresu pracy nad nią.
3. Akademia Rolnicza w Dublanach, zdewastowana przez nacjonalistów 

ukraińskich została przeniesiona w 1919 r. do Lwowa.
4. W gimnazjum tarnopolskim, miody Finkel pobierał nauki.
5. Sem per Fideli, miasto Virtuti M ilitari -  Lwów, ukocłiane m iasto Finkla, 

gdzie żył, pracował i umarł.
6. Bursztyn -  miejsce urodzin Finkla, przepiękne miasteczko galicyjskie 

w województwie stanisławowskim, ze słynnym pałacem  Jabłonowskich.
7. Absolwenci sem inarium  K. Liskego, wśród nich Ludwik Finkel.
8. Uroczysty Zjazd Rejowski z okazji 400-lecia jego urodzin w 1905 r. W śród 

zaproszonych także i Ludwik Finkel.
9. Ludwik Finkel w otoczeniu licznego Koła Historyków -  stan  z 1906 r.

10. Założyciele Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, wśród nich 
także Finkel -  z 1886 r.

11. Główne miejsce pracy L. Finkla, Uniwersytet im. Jana  Kazimierza. R epro
dukcja starej litografii.

12. Po otrzymaniu testamentowego zapisu księgozbioru Finkla, biblioteka szkół 
ludowych w Tarnopolu awansowała do rangi biblioteki naukowej.

13. Biblioteka Uniwersytecka, U niw ersytetu Lwowskiego.
14. Uroczystość nadania Finklowi medalu Za Bibliografię H istorji Polskiej.
15. Finkel jako prelegent uroczystości z okazji 50-lecia powołania Koła H istory

ków U niwersytetu Lwowskiego.
16. Awers i rewers medalu Za Bibliografię H istorji Polskiej.
17. Ascetycznie wykonana wizytówka Ludwika Finkla, najlepiej obrazuje skrom

ność wielkiego uczonego.
18. K artka do Profesora Ulanowskiego, „dobrego ducha B ibliograńi”.
19. K artka do Profesora Jana  M ichała Rozwadowskiego (1867-1935), orienta- 

listy i prezesa PAU.
20. Jedna z nielicznie zachowanych kartek pocztowych wysłanych przez Finkla 

do przewodniczącego Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej, Stanisława 
Tomkowicza (1850-1933).

21. M edal Za Bibliografię H istorji Polskiej wystawiony na portalu aukcyjnym 
Alegro.

22. Sygnet drukarni Stanisława Baylego, która drukowała pierwszy tom Biblio
grafii Historii Polskiej.

23. Jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc przez Finkla, podczas pracy nad B i
bliografią.

24. Portret Finkla z lat trzydziestych, a więc u schyłku jego aktywności.



25. K arta z Kwartalnika H istorycznego, Pro m em oriam ...
26. Grobowiec rodziny Finklów, na nekropolii łyczakowskiej.
27. Pięknie zdobiona karta  tytułowa pierwszego v^yAania. Bibliografii H istorii 

Polskiej.
28. Skromna karta tytułowa reedycji pierwszego tomu Bibliografii pod redakcją 

Kazimierza Maleczyńskiego.
29. P iękna litografia autorstw a rytownika Aleksandra Tadeusza Regulskiego 

(1839-1884), prezentująca oblicze Ksawerego Liskego.
30. Prototyp zdjęcia najpopularniejszej podobizny, Aleksandra Briicknera.
31. Szlachetne oblicze Oskara Balzera, uczonego, któremu Polska winna jest wy

granie międzynarodowego procesu w 1902 r. o M orskie Oko z Węgrami.
32. Bolesław Ulanowski, wieloletni prezes PAU, świetny organizator i animator 

polskiej nauki historycznej.
33. Teodor Wierzbowski, wysokiej klasy erudyta i uczony, z racji swego legalizmu 

wobec rosyjskich władz zwierzchnich, trochę niedoceniany i krytykowany.
34. Jedna z ostatnich litografii Regulskiego przedstawiających podobiznę, wiel

kiego przyjaciela Finkla, przedwcześnie zgasłego Stanisława Lukasa.
35. Karol Estreicher twórca Bibliografii Polskiej, podstawowe źródło informacji 

dla dzieła Finkla.
36. Przedwojenna elita nauki polskiej związana m erytorycznie bądź ideowo 

z Bibliografią H istorii Polskiej.



Materiały ikonograficzne, do których autor przywiązywał 
ogromną wagę, pocliodziły ze zbiorów własnycłi: reprodukcji, 
pocztówek, materiałów arcliiwalnycłi i litografii zamieszczanycli 
w czasopismacłi XIX-wiecznycli -  np. Tygodnik lUustrowany, 
Bluszcz у Wędrowiec, jak zasobów Archiwum D okum entacji 
M echanicznej w  W arszaw ie oraz zbiorów/SL. Personelowi 
bibliotecznemu Instytutu Badań Literackich składam szczególne 
podziękowanie za ogromną życzliwość i pomoc w kompletowaniu 
materiałów do monografii. Każda z zamieszczonych ilustracji 
została przez autora, oddzielnie opracowana graficznie i w jak naj
doskonalszej formie zamieszczona w książce. Według zamysłu au
tora, bogate materiały ikonograficzne przybliżą czytelnikowi 
wspaniały świat kresowy który został Polsce brutalnie odebrany, 
a który pod każdjnn względem był dla kraju niezbędnym. Skutki 
takiej sj^uacji są odczuwalne po dziś dzień.





LUDWIK FIN K E L
PREZES T. H. w 1. 1914—1923. — REDAKTOR w 1. 1918—1919 

CZŁONEK HONOROWY



AKADEMIA ROLNICZA W DUBLANACH, W KTÓRE) CZASOWO WYKŁADAŁ L FlNKEL

piec Sobie«hie90-Sobiesk'(pl*ti* |  ^  ^  ^

Pi ę k n y  k r e s o w y  Ta r n o p o l , w  k t ó r y m  L. Finke l  k o ń c z y ł  g i m n a z j u m



Pa n o r a m a  Lw o w a , miasta z którym L. Finkel związał się d o  k o ń c a  życia

Pałac w  b ur sz hn i e , pięknym mieście kresowym, w  którym urodził się L. Finkel



SEMINARJUM PROF. XAWEREGO LISKEGO W 1880 ROKU 
oti lew oj; ». p. C zarn ik  Bronislaw , s. p. M enda W ładysław , Oswald Balzer, Ludw ik Fiukel, 

ladeuHZ R ybick i: siedzą od lew ej; ś. p. Gorczuk Bronislaw, Zych Franciszek, ś. p. Prof. L i s k e ,
B. p, M ardyrosiew icz Bohdan, Biegeleisen H enryk.
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Z)AZD UCZONYCH POLSKICH W KRAKOWIE W 400 ROCZNICĘ URODZIN M. RE)A.
L. FlNKEL SIEDZI TRZECI Z PRAWE)



К о ю  H i s t o r y k ó w  w  1906 r o k u .
L. FlNKEL SIEDZĄCY W DRUGIM SZEREGU TRZECI OD LEWE)

ZAŁOŻYCIELE TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. A. MICKIEWICZA W ROKU 1886. 
L FlNKEL STOIĄCY TRZECI OD LEWE}



Siedziba biblioteki Towarzys
twa Szkół Lu d o w y c h  w  Ta r n o 
polu , KTÓRE) L. FINKEL ZAPISAŁ 

SWÓ| KSIĘGOZBIÓR
Biblioteka U niwersytecka  

WARSZTAT bibliograficzny  L. FINKLA



U r o c z y s t o ś ć  w r ę c z e n i a  l u d w i k o w i  f i n k l o w i
OKOLICZNOŚCIOWEGO MEDALU ZA BIBLIOGRAFIĘ

L. FINKEL PRZEMAWIAJĄCY NA  AKADEMII  
Z OKAZJI 50'LECIA ZAŁOŻENIA KOLA HISTORYKÓW



MEDAL WYBITY KU CZCI PROF. LUDWIKA FiNKLA 
Z OKAZJI lUBlLEUSZU 50-LECIA PRACY NAUKOWE)

>1*

WIZYTÓWKA LUDWIKA FiNKLA
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REDAKTOR NACZELNY
DR.  L U D W I K  F I N K E L

LWÓW. ULICA ŚW. MIKOŁAJA 9 Karta poczt

^ ■ л -^  J  ^ C ~ ■<2^ .

Kartki pocztowe  pisane przez l. finkla d o  prof. J. Rozwad owsk iego  i b . ulanowski eg o



MEDAL W SREBRZE DLA UCZCZENIA WYDANIA
Bibliografii H istorii Polskie)

Sygnet  drukarski  zakładu wydaią  ̂
ce go  Bibliografię H istorii Polski



Zakład Narodowy  im. Ossolińskich -  mie)SCe pracy L. Finkla n ad  bibliografią

PROF. d r  Lu d w i k  Finkel u schyłku  życia

Prof. Dr. Ludwik Finkel
twórca „Bibljografji historji polskiej*

Dr. Antoni Prochaska
kustosz Archiwum Ziemskiego 

we Lwowie

Cześć icb pamiąci!

N o t k a  o  z g o n i e  L u d w i k a  F i n k l a  
ZAMIESZCZONA w  K w a r t a l n i k u  

h i s t o r y c z n y m
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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  HTSTORYCZNK 

L U D W I K  F I N K E L

BIBUOGRAFJA 
HISTORJI POLSKIEJ

WYDANIE  DRUGIE

PRZEJRZAŁ I UZUPEŁNIŁ

K A R O L  M A L E C Z Y Ń S K I  

T O M  I

ZESZYT 1-szy i 2-gi (3-cł W DRUKU)

CENA W  PRENUMERACIE Zł. 70-— 
POSZCZEGÓLNE ZESZYTY Zł. 15 —
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