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Stefan V rtcl we Lwowie w 1911 r.





Wprowadzenie

Celem pracy jest przedstawienie dorobku Stefana Vrtela-W ierczynskie- 
go w zakresie teorii bibliotekarstwa i bibliografii, prezentacja jego osiągnięć 
organizacyjnych w obu dziedzinach a także próba ukazania postaci Profe
sora oraz losów i doznań twórcy „Polskiej Bibliografii Literackiej” w zm ie
niających się układach politycznych i społecznych w czasie I i II wojny świa
towej oraz w okresie powojennym. Podstawą źródłową są m ateriały 
pubhkowane, archiwalia i relacje.

Działalność S. Yrtela-W ierczyńskiego w dziedzinie bibliotekarstw a 
i bibliografii nie była dotychczas przedm iotem  szerszych opracowań. Jego 
krótki biogram ukazał się już w 1923 r. w Słowniku pisarzy polskich  au to r
stwa Stanisława Lama^, w wydawnictwach Biblioteki Publicznej m. st. 
Warszawy^ oraz w inform atorze opracowanym przez Stanisława Łozę^. 
Obszerny zarys działalności S. Wierczyńskiego, uzupełniony bibliografią 
jego prac opubhkowali w 1963 r. Bolesław Świderski'^ i Jan  Dutkowski^. 
Życiorys, opracowany na podstawie m ateriałów  dostarczonych przez 
samego S. Wierczyńskiego, z obszerną bibliografią podm iotow o-przed- 
miotową, opublikowano w Słowniku współczesnych pisarzy polskich^, 
a jego biogram ukazał się w Encyklopedii wiedzy o książce'^-, podobny cha
rakter m ają artykuły opublikowane przez Jadwigę Formanowicz^ i Irenę

' S. Lam: Współcześni pisarze polscy. Warszawa 1923, s. 48.
2 T. Ziółkowski: Materiały do słownika bio-bibliograficznego bibliotelaiiTy polsliich i obcyclt. -  

„Biuletyn Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy” 1929/30-1933/34 R. 5 nr 6, s. 22-23.
3 S. Łoza: Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938, s. 796.
4 B. Świderski: Stefan Vrtel-Wierczyński. „Roczniki Biblioteczne” 1963 R. 7, s. 1-28.
5 J. Dutkowski: Materiały do bibliografii publikacji naukowych Stefana Vrtela-Wierczyńskie

go. -  „Slavia Occidentalis” 1963 R. 23, s. XI -  XXI.
^ Słownik współczesnych pisarzy polskich. Warszawa 1964 T. 3, s. 465-472.
 ̂Encyklopedia wiedzy o książce. Wroclaw 1971.
J. Formanowicz: Stefan Vrtel-Wierczyński. W: Słownik pracowników książki polskiej. W ar

szawa 1972 T. l ,s .  951-952.



Kwilecką^. Omówienie jego działalności wraz z krótkim spisem publikacji, 
zamieści! Jerzy W łodarczyk w pracy poświęconej najwybitniejszym przed
stawicielom polskiego bibliotekarstwa okresu międzywojennego’ .̂ Infor
macje o S. W ierczyńskim przynosił również jego życiorys pióra Andrzeja 
Śródki i Pawła Szczaw ińskiego*Życiorysy takie opracowali również byli 
współpracownicy Wierczyńskiego: Krystyna Tokarzówna*^ i Piotr Grze-
gorczykl3.

Działalność S. Wierczyńskiego w zakresie bibliografii przedstawił w 1963 r. 
Tadeusz Stanisław G r a b o w s k i * ^ ,  a omówił w 1964 r. na łamach „Przeglądu 
Bibliotecznego” Micliał A m b r o s ' 5 ;  do problematyki tej powrócił w 1984 r. 
Jan Baumgart*^. Dokonania autora Teorii bibliografii w zarysie w dziedzinie 
bibliotekarstwa zaprezentował na łamach „Roczników Bibliotecznych” Zbi
gniew Szkutnik*^, a krótkiego przeglądu działalności dyrektora książnicy 
narodowej w dziedzinie bibliografii i bibliotekarstwa dokonały: w 2000 r. Bar
bara Kocliańskal^, a w 2001 r. Alicja Spaleniak^^. Dorobek S. Wierczyńskie
go w zakresie bibliografii literackiej omówiła w 1979 r. Jadwiga Czachow- 
ska^O, jego udział w opracowaniu „Polskiej Bibliografii Literackiej” 
zaprezentowały na łamach „Roczników Bibliotecznych” Krystyna Tokarzów- 
na, Teresa Tyszkiewicz i Ewa Ziomkowa^*, a ograniczenia cenzuralne, jakim 
podlegała ta bibliografia przedstawiła w 1992 r. Krystyna T o k a r z ó w n a 2 2 .

^ I. Kwilecka; Stefan Vrtel-Wierczyński. filolog, bibliotekarz, profesor Uniwersytetu Poznań
skiego. W: Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa 1981, s. 813-814.

J .  Włodarczyk: Bibliotekarze w Polsce okresu międzywojennego. Łódź 1988.
*' Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków Polskiej Akademii 

Umiejętności w Krakowie. Red. A Środka i P. Szczawiński. Wrocław 1985 Cz. 1 Z. 3, s. 496-499.
12 K. Tokarzówna: Stefan Yrtel-Wierczyński. -  „Pamiętnik Literacki” 1963 R. 54, s. 557-564.

P. Grzegorczyk: Stefan Yriel-Wierczyński. W: Twórcy i badacze kultuiy zmarli wiatach 
1956-1967. Warszawa 1986 T. 2, s. 290-292. tenże: Stefan Vnel-Wiercz\’ński. „Ruch Literacki” 
1963 z. 4, s. 223-225.

14 w. T. Grabowski: Ś.p. Stefan Viiel-Wierczyński. Jego działalność naukowa i bibliogra
ficzna. „Slavia Occidentalis” 1963 R. 23, s. V-X.

15 M. Ambros: Stefan Vrtel-Wierczyńskijako bibliograf „Przegląd Biblioteczny” 1964 R. 23, 
s. 3-10.

l*’ J. Baumgart: Działalność p ro f Stefana Yrtela-Wierczyńskiego w dziedzinie bibliografii. 
„Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 28, s. 41-53.

1  ̂Z. Szkutnik: Stefan Vrtel-Wierczyński jako bibliotekarz. „Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 
28, s. 16-37.

18 B. Kochańska: Stefan Vrtel-Wierczyński. Bibliograf i bibliotekarz na łaniach prasy. W: 
Rola książki w integracji ziem polskich w X IX  wieku. Bydgoszcz 2000.

1  ̂ A. Spaleniak: Stefan Vrtel Wierczyński. W: Słownik bibliotekarzy wielkopolskich 1918- 
2000. Poznań 2001, s. 218.

20 J .  Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wroclaw 1979.
21 К . Tokarzówna, T. Tyszkiewicz, E. Ziomkowa: „Polska Bibliografia Literacka". Prehi

storia -  historia -  teraźniejszość. „Roczniki Biblioteczne" 1984 R. 28, s. 59-75.
22 K. Tokarzówna: Cenzura w P B L  W: Piśmiennictwo -  systemy kontroli -  obiegi alterna

tywne. Warszawa 1992 T. 2, s. 237-251.



Wkład S. Wierczyńskiego w rozwój bibliologii ocenił w 1984 r. w „Roczni- 
kacłi Bibliotecznycłi” Krzysztof Migoń23.

Podstawowe informacje o życiu i działalności prof. Wierczyńskiego uka
zały się również w publikacjach zagranicznych, opracowane przez Jirzego 
BeŁkę24 w ówczesnej Czechosłowacji oraz przez A lfonsa Bronarskiego 
w Kanadzie^5 i w Wielkiej Brytanii^ó.

Oprócz publikacji, w pracy wykorzystałem zbiory archiwalne, przede 
wszystkim materiały S. Yrtela-Wierczyńskiego, dotyczące jego działalności w 
dziedzinie bibliotekarstwa i bibliografii, zgromadzone w poznańskim Oddzia
le Archiwum Polskiej Akademii Nauk^^, których pełną zawartość omówiła 
wyczerpująco Anna Marciniak na łamach „Roczników Bibliotecznych”^ .̂ Ta 
bardzo obszerna, uporządkowana i opracowana kolekcja była podstawą źró
dłową dla większości omawianych zagadnień. Uwzględniłem także materiały 
archiwalne przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu A dam a Mickiewicza 
w Poznaniu, w Archiwum Biblioteki Narodowej, oraz w jej Dziale Zbiorów 
Specjalnych; kolekcje te zawierają informacje, dotyczące prac bibliotekar- 
sHch inicjowanych i prowadzonych przez S. Wierczyńskiego oraz jego kore
spondencję z lat 1927-1963. Obszerny zbiór epistolografii z lat 1924-1963 
znajduje się również w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 
Akta Ministerstwa Oświaty zgromadzone w Archiwum A kt Nowych oraz 
materiały Instytutu Pamięci Narodowej wykorzystałem w części dotyczącej 
jego powojennych losów. Przeprowadziłem też korespondencyjne kwerendy 
archiwalne w byłej Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie29 oraz w dawnej 
Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie^O. Pierwsza z 
nich nie przyniosła rezultatu, w wyniku drugiej ustaliłem dokładne daty 
wolontariatu a później stypendium, z którego korzystał S. Wierczyński, 
a także zakres prac, jakie wykonywał. Wykorzystałem także kalendarium oso- 
biste^i prof. Wierczyńskiego udostępnione mi po raz pierwszy w całości przez

23 K. Migoń; Stefana Yrtela-Wierczyńskiego koncepcja bibliologii. „Roczniki Biblioteczne” 
1984 R. 28, s. 3-12.

2“̂ J, BeŁka; Prace prof. S. Yrtela-Wierczyńskiego na polske literami bibliografii. echoslo- 
venska Bibliografie” 1961 nr 2, s. 315-320; tenże: Zivotni jubileiim S. Yrtela-Wierczyńskiego. 
„Slovansky Prehled” 1961 nr 6, s. 383; tenże: S. Yrtel-Wierczyński: „Slavia” 1963 R. 11 nr 4, 
s. 574-575.

25 A. Bronarski: Le professeur Stefan Yrtel-Wierczyński. „Etudes Slaves et Est-Europeen- 
nes” 1961 R. 6 nr 1/2, s. 97-103; tenże: S. Yrtel-Wierczyński „Etudes Slaves et Est -E uropeenes” 
1963 nr 1/2, s. 110.

26 A. Bronarski: Stefan Yrtel-Wierczyński. „Orzeł Biały” 1963 nr 13, s. 4-5.
2  ̂Materiały Stefana Yrtela-Wierczyńskiego. Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu.
28 A. Marciniak: Materiały pro f Stefan Yrtela-Wierczyńskiego w Archiwum P A N  w Pozna

niu. „Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 28, s. 91-107.
29 Obecnie Biblioteka im. I. Franki we Lwowie.
30 Obecnie Biblioteka im. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy.
31 S. Yrtel-Wierczyński: Kalendarium osobiste. Zapiski od dn. 6 września 1939 r. do dn. 4 

października 1944 r. Rękopis. Własność córki, dr Z. Gródeckiej.



jego córkę, dr Zofię Gródecką. To źródło, nieznane do tej pory w petni, 
zawiera informacje, klóre pozwoliły ustalić nowe okoliczności, w jakich Józef 
Grycz obejmował kierownictwo Biblioteki Narodowej w okresie wojny, 
a także wykazać, że S. Wierczyński pracował w czasie okupacji w tej książni
cy; fragmenty owycli zapisków wykorzystywała już wcześniej Anna Puciato- 
wa32. Notatki S. Wierczyńskiego uzupełniła w 1980 r. córka, dodając komen
tarz do niektórych, siłą rzeczy oszczędnych, z a p i s ó w ^ ^ ;  materiały pisane 
uzupełniłem ustnymi relacjami dr Z. Gródeckiej.

Nie odnalazłem jednakże części archiwaliów, na które powoływali się 
autorzy prac drukowanych. Nie natrafiłem na ślad „Sprawozdania z czynno
ści Oddziału rejestracji bieżącej druków Biblioteki Narodowej za okres od 
1 kwietnia do 31 grudnia 1938 r.”, na który powoływała się w 1964 r. Elżbie
ta Słodkowska^'^, oraz „Planu pracy Instytutu Bibliograficznego na lata 
1939/1940”, który według tej samej relacji, powinien być przechowywany 
w Bibliotece Narodowej^S. W Bibliotece Narodowej zaginął także rękopis 
referatu Zofii Stasiewskiej o Centralnym Katalogu Czasopism Zagranicz- 
nych36, o którym wspominały w 1957 r. Janina Czerniatowicz i Janina Gru- 
szecka37; miał on zawierać informacje o pracach prowadzonych przy tym 
katalogu w latach 1939-1949, byłby zatem znakomitym uzupełnieniem rela
cji pozostawionych przez S. Wierczyńskiego w jego kalendarium. Nie odna
lazłem również „Kroniki Pracowni Polskiej Bibliografii Literackiej za lata 
1948-1952”, na którą powoływała się Krystyna Tokarzówna^^, twierdząc, że 
przechowywana jest w materiałach Archiwum PAN w Poznaniu^^; „Kroni
ki” nie znalazłem również w materiałach K. Tokarzówny^O, przechowywa
nych w tym samym archiwum^i, co uznać należy za dużą stratę, gdyż stano
wiłaby zapewne interesujące uzupełnienie dostępnych materiałów 
a r c h i w a l n y c h ^ ^  wszystkich tych przypadkach odwołuję się do informacji
zawartych w pracach drukowanych.

■̂2 A. Puciatowa: Wspomnienie o dyrektone Biblioteki Narodowej Stefanie Wierczyńskim. 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 1981/1982 R. 17/18, s. 423-441.

33 Z. Gródecka: Materiały nzupetniajqce do działalności bibliotecznej prof. Stefana Wier
czyńskiego w latach 1939-1947. Poznań 1980. Maszynopis. Własność autorki.

З'* E. Słodkowska: lnst\'tiił Bibliograficzny w Polsce. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” 
1964 nr. 4, s. 297.

35 Op. cit., s. 298.
3̂» Z. Stasiewska: Centralny katalog Czasopism Zagranicznych w Polsce. Referat wygłoszo

ny w Bibliotece Narodowej na kursie szkoleniowym w 1949. Rękopis.
3^ J. Czerniatowicz, J. Gruszecka: Centralne katalogi. „Biuletyn Instytutu Bibliograficzne

go” 1957 T. 5 nr. 3.S. 203.
38 K. Tokarzówna: Cenzura ... op. cit. s. 239.
39 Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu. Dokumenty Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL 

PAN za lata 1948-1981. P.II.6.
'*0 K. Tokarzówna zmarła w 2000 r.

M ateriały K. Tokarzówny. Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu, P .III.94.
42 „Kroniki” nie ma również w działającej współcześnie Pracowni Bibliografii Bieżącej 

IBL PAN w Poznaniu.



z  powodu zaginięcia materiałów źródłowych, o czym pisali już w 1987 r. 
autorzy publikacji o Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich'^^, pominąłem 
w pracy zagadnienia pracy związkowej S. Wierczyńskiego; odnalezione prze
ze mnie dokumenty pozwoliły jednakże na ustalenia podstawowych dat jego 
działalności w tym zakresie. Pominąłem też kwestie udziału Wierczyńskiego 
w pracach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którą 
łączyła z Biblioteką Uniwersytetu Poznańskiego szczególna więź, o czym 
informował w 1919 r. „Przegląd Wieczorny”, pisząc, że na posiedzeniu nad
zwyczajnym Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które odbyło się 11 
listopada tego roku „Postanowiono [...] oddać Bibliotekę Towarzystwa pod 
zarząd Bibliotece Uniwersyteckiej”'̂ '̂ . Pełna rekonstrukcja zakresu owego 
zarządu jest obecnie bardzo utrudniona z powodów, na które już w 1957 r. 
wskazywała Aniela Koehlerówna, stwierdzając że „Odtworzenie dziejów 
Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk napotyka na duże 
trudności, przede wszystkim z powodu całkowitej zatraty podczas wojny 
bogatego archiwum Towarzystwa (z papierami dotyczącymi jego biblioteki 
w ł ą c z n i e ) ” ^ 5  z  dostępnych ź r ó d e ł ^ ^ ^  wynika, że Biblioteka Uniwersytecka 
odciążała książnicę Towarzystwa od czynności czysto administracyjnych, nie 
uczestnicząc w pracach merytorycznych, tym bardziej, że Towarzystwo 
zatrudniało własnego kierownika biblioteki'^^. Pominąłem jawną i  konspira
cyjną działalność dydaktyczną S. Wierczyńskiego w dziedzinie bibliografii 
i bibliotekarstwa, ponieważ łączyła się ona bezpośrednio z prowadzonymi 
przez niego wykładami z zakresu nauki o l i t e r a t u r z e ' ^ ^

Praca składa się z sześciu rozdziałów.
Rozdział 1 podaje curriculum vitae S. Wierczyńskiego, od czasów stu

denckich związanego z bibliotekarstwem i bibliografią.
Rozdział II: „Organizator procesów bibliotecznych” omawia prace teo 

retyczne S. Wierczyńskiego, dotyczące problematyki bibliotekarskiej oraz 
przedstawia jego osiągnięcia organizacyjne w tym zakresie w układzie chro
nologicznym. Odejściem od tego porządku jest relacja o zabiegach W ier
czyńskiego na rzecz uzyskania nowych budynków bibliotecznych. Zdecydo-

70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Materiały do bibliografii. Warszawa 1987. 
^  „Przegląd Wieczorny” 1919 nr 14, s. 5. Faktyczna decyzja o przekazaniu zapadła 1 paź

dziernika tego roku. A. Wojtowski: Stulecie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
„Roczniki Historyczne” 1957 R. 23, s. 335.

A. Koehlerówna: Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Roczniki 
Historyczne” 1957 R. 23, s. 428.

Materiały ... op. cit. P.38/1, P.38/2; J. Baumgart: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 
w latach 1927-1937. „Przegląd Biblioteczny” 1938 R. 12, s. 65-74.

W latach 1919-1937 IBiblioteką PTPN kierowała L. Dobrzycka. Po niej stanowisko lo 
objął w 1937 r. J. Baumgart.

48 M. Błochowiak: Działalność pedagogiczna i edytorska prof. Stefana Yrteła-Wierczyńskic- 
go. „Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 28, s. 75-88.



walem się na to rozwiązanie, aby uwypuklić ogrom jego zaangażowania w te 
sprawy, których niestety nie udało się doprowadzić do pomyślnego zakoń
czenia.

Rozdział III: „S. Vrtel-Wierczyński wobec przemian w latach 1944- 
1949” prezentuje tlo polityczne i historyczne przeobrażeń w organizacji 
nauki polskiej i wpływ ich na jego losy.

Rozdział IV: „Spór S. Yrtela-Wierczyńskiego z Józefem Giyczem” oma
wia przyczyny i przebieg tego konfliktu odtworzony na podstawie dostęp
nych współcześnie źródeł.

Rozdział V: „B ibliograf’ omawia prace teoretyczne i osiągnięcia orga
nizacyjne S. Wierczyńskiego jako inicjatora wznowienia prymarnej ogólnej 
bibliografii rejestrującej oraz twórcy „Polskiej Bibliografii Literackiej”.

Rozdział VI: „S. Vrtel-Wierczyński jako teoretyk bibliologii” przedsta
wia ewolucję jego poglądów na zakres i zadania nauki o książce.

Do zajęcia się działalnością Stefana Vrtela-Wierczyńskiego nakłonił 
mnie Pan Prof, dr hab. Janusz Kapuścik, który następnie zgodził się zostać 
prom otorem  mojej pracy doktorskiej poświęconej twórcy „Polskiej Biblio
grafii Literackiej”. Niestety, przedwczesna śmierć nie pozwoliła Profesoro
wi dokończyć rozpoczętego dzieła.

W tej sytuacji funkcję prom otora zechciała przejąć Pani Profesor dr hab. 
H anna Tadeusiewicz, która dzięki niezmierzonej cierpliwości i życzliwości, 
doprowadziła autora i pracę do szczęśliwego finału, za co zechce przyjąć 
najserdeczniejsze podziękowania. Równie szczere wyrazy wdzięczności 
zechce przyjąć Pani Profesor dr hab. Irena Socha, która była recenzentką 
pracy. Niestety, śmierć zabrała spośród nas Pana Profesora dr hab. Janusza 
D unina, który był drugim recenzentem mojej rozprawy doktorskiej.

Książka ta jest jej zmienioną wersją. Nie mogłaby się ona ukazać bez 
finansowego wsparcia ze strony mojej macierzystej uczelni, Akademii 
Teatralnej, a zatem podziękowanie za życzliwe zainteresowanie zechce 
przyjąć Jego Magnificencja R ektor Pan Profesor Lech Sliwonik, a za Jego 
pośrednictwem władze uczelni.

Szczególne wyrazy wdzięczności winien jestem córce Profesora Stefana 
Vrtela-Wierczyńskiego, Pani dr Zofii Gródeckiej, która zechciała przekazać 
mi wojenne zapiski ojca, nieznane do tej pory w pełni, a także zdjęcia, które 
weszły do niniejszej publikacji. Rozmowy, jakie prowadziłem z Panią dr G ró
decką, przybliżyły klimat i wyznaczyły odpowiedni kontekst dla odległych już 
-  niestety -  wydarzeń związanych z życiem Stefana Wierczyńskiego.

Podziękowania zechce przyjąć także p. dr Barbara Rubinowicz za nie
ocenioną pomoc, jakiej udzielała mi w pracach związanych z utrwaleniem 
tej książki w postaci elektronicznej.

Całemu zespołowi Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
pragnę podziękować za sprawną pracę i w pełni profesjonalną postawę.



I. Curriculum vitae

Stefan Vrtel-W icrczynski' urodził się 26 grudnia 1886 г. w Hanowcach 
kolo Stryja, należał więc, jak pisał jego rówieśnik Władysław Tatarkiewicz, 
do „Szczególnego pokolenia Polaków: urodzonych w mroku niewoli [...], ale -  
którzy doczekali wolności. Byli nareszcie tym pokoleniem Polaków, które 
mogło samo o sobie stanowić: pokolenie przez to samo szczęśliwe” .̂ 
W odzyskaniu niepodległości, będącej źródłem poczucia szczęścia dla całe
go pokolenia, miał również swój udział przyszły profesor Wierczyński. 
Z  zagadnieniem pracy niepodległościowej zetknął się już w czasie nauki 
szkolnej^, gdy w 1904 r. wziął udział w pracy „Tajnej organizacji młodzieży 
gimnazjalnej w latacli 1904-1906”^  a następnie objął kierownictwo stryjeń- 
skiego koła tej organizacji. Działalność podziemna nie miała charakteru 
wojskowego, gdyż nawiązywała do XIX-wiecznej tradycji kół samokształce- 
niowych^, ale dla młodego Stefana V rtela uczestnictwo w takim ruchu 
musiało mieć szczególne znaczenie ponieważ, jak sam wspominał, jego dom 
nie miał tradycji czysto polskich^.

Zapewne również wtedy, mimo trudnych warunków w jakich wzrastał, 
rozbudziło się w nim zamiłowanie do pracy naukowej, co wspominał u schył
ku życia, pisząc „Poważne trudności m aterialne istniały i później; pokony
wałem je z trudnością, aby nie dać się zepchnąć z drogi naukowej, którą 
sobie wybrałem” .̂ Okazji do wykazywania silnej woli i wytrwałości nie

 ̂ Zmiany nazwiska rodowego na formę „Wierczyński” dokonał 11 maja 1919 r (M ateriały 
S. Vrteia-Wierczynskicgo. Archiwum PAN w Poznaniu, P. III 134, k.nib.). Od tego czasu 
posługiwał się nowym nazwiskiem lub obydwoma łącznie.

2 T. Tatarkiewicz, W. Tatarkiewicz: Wspomnienia. Warszawa 1979, s. 156.
^ Naukę w szkole rozpoczął w 1895 r. a zakończył w 1905 r., uzyskując m aturę w G im na

zjum Klasycznym.
^ Archiwum Bibhoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Teka 88, к nlb.
5 0 p . cit.,T . 87 k. 198.
 ̂Materiały S. Yrtela-Wierczyńskiego. Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu. Autoreferat 

P. II 38 T. 130, s.l. Matka S. Wierczyńskiego pochodziła z rodziny o tradycjach niemieckich.
^ Materiały ..., op. cit., Teka 12d, k.l.



zabrakło niestety młodemu adeptowi nauki: kłopoty materialne^ zmusiły 
dwunastoletniego zaledwie ucznia do podjęcia pracy zarobkowej -  udzielał 
korepetycji, które były okresowo podstawowym źródłem jego utrzymania^. 
W sparcia finansowego poza domem musiał szukać także po ukończeniu 
szkoły średniej, kiedy podjął naukę na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie 
w iatach  1905-1909 studiował historię literatury polskiej oraz filologię kla
syczną i słowiańską na Wydziale Filozoficznym^*^; w 1925 r. uzupełnił edu
kację rocznymi studiami slawistycznymi na uniwersytecie w P rad ze ''. 
Pomocy m aterialnej studentowi Uniwersytetu im. Jana Kazimierza udzielił 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie, gdzie od 1 lutego do 30 
lipca 1906 r. był wolontariuszem w Bibliotece Ossolineum, a od 1 sierpnia 
tego roku stypendystą Z a k ł a d u '2; z Ossolineum ustąpił 1 listopada 1908 r.*3. 
Dzięki temu stypendium S. Wierczyński związał się na długie lata z bibliote
karstwem a na całe życie z bibliografią; ossolińskiemu okresowi swego życia 
poświęcił wspomnienia opublikowane w 1956 r.'^. O tym okresie wspólnej 
pracy pisał również Stanisław W a s y l e w s k i ' ^ ,  charakteryzując swojego kolegę 
jako człowieka pracowitego, skromnego i powszechnie łubianego.

Stypendysta Stefan Vrtel zapoznawał się z podstawowymi pracami 
bibliotecznymi, pełnił dyżury w czytelni'^, a we wrześniu 1907 r. uczestniczył 
w skontrum, o czym informował dyrektor Biblioteki Ossolineum, Wojciech 
Kętrzyński, pisząc: „Przypominam p. p. stypendystom, że w tym roku scon- 
trum  biblioteczne odbędzie się w pierwszej połowie września. Proszę, aby
ście Panowie stanęli punktualnie 1 września w zakładzie” ' ’̂ . S. Vrtel wziął 
także udział w pracach bibliograficznych prowadzonych w Ossolineum, 
czego efektem  była jego pierwsza p u b l i k a c j a ' ^ .  Okresowo bywał też anga
żowany do prac w lwowskim Archiwum Miejskim'9.

8 Ojciec S. Wierczyńskiego byl z zawodu agronomem. Utrzymywał rodzinę pracując jako 
rządca a następnie dzierżawca majątków w okolicach Lwowa.

^ Archiwum Biblioteki Narodowej T. 108, k. nlb.
Materiały ... op. cit., P.1I.145, k. nlb.

Ч Op. cit., P.I1.138, k. nlb.
'2  Biblioteka im. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy. Zespól akt „Archiwum Ossoli

neum ”, Dokumenty Dyrekcji z lat 1905-1909. Dz. 54, k. 25.
M ateria ły ... op. cit., P.III, T.133, k. nlb.

I"* S. Vrtel-Wierczyński: Z c wspomnień ossolińskich. W: Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich 1827-1956. Wroclaw 1956, s. 161-168.

S. Wasylewski: Pod kopulą lwowskiego Ossolineum. Pamiętnik stypendysty i asystenta 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1905-1910. Wroclaw 1958.

Biblioteka im. Stefanyka Akademii Nauk Ukrainy. Zespól a k t ... op. cit. Dz. 54, k. 21.
Op. cit., k. 46.
S. Vrtel-Wicrczyński: Bibliografia historii literatury i kr)'tyki literackiej polskiej za rok 

1905. Lwów 1907 [na okl. 1908]. Dodatek do „Pamiętnika Literackiego” 1907 R. 6.
Archiwum Biblioteki Narodowej T. 108, k. nlb.



Po ukończeniu studiów w 1909 r.^O. nie związał się jednak zawodowo 
z bibliotekarstwem: w latach 1909-1919 uczył w gimnazjum we Lwowie^i, 
ale nie zaniedbywał też własnej edukacji i w 1912 r. opublikował pracę
0 twórczości Zygmunta K r a s i ń s k i e g o ^ ^ ,  na podstawie której w 1915 r. 
otrzymał stopień doktora f i l o z o f i i ^ ^ .

Troska o rozwój zawodowy nie przesłoniła S. Vrtelowi jego obowiązków 
obywatelskich. Od listopada 1912 r. do czerwca 1913 r. był komisarzem Pol
skiego Skarbu Wojskowego we Lwowie i, jednocześnie, od listopada 1912 
do 31 lipca 1914 r., członkiem Drużyn Polowych Sokoła, a od wybuchu
1 wojny światowej do końca września 1914 r., adiutantem  brygady drużyn 
sokolich. W odrodzonym Wojsku Polskim służył we Lwowie od 1 grudnia 
1918 r. Ze służby wojskowej został zwolniony rozkazem z 26 marca 1919 r. '̂  ̂
i skierowany do służby w Polskim Archiwum Wojennym, które powstało 
z jego inicjatywy i gdzie pracował do 1921 r.25. Instytucja ta została powoła
na w celu „Grom adzenia materiałów historycznych, dotyczących udziału 
Polaków w [I] wojnie światowej”^ .̂ Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło 
się w W iedniu 17 stycznia 1915 r., gdy „Z inicjatywy S. V rtela [...] postano
wiono założyć organizację ogólnopolską, którą miał tworzyć zespół pracow
ników [...], organizujących zbieranie i konserwacje m ateriałów archiwal- 
nych”27. Zakres gromadzenia określono szeroko: podlegała mu sam orodna 
twórczość żołnierska, pamiątki m aterialne oraz dokum enty piśmiennicze. 
Ostatnimi z wymienionych grup zajmować się miała sekcja prasowo-literac- 
ka, którą kierował inicjator p r z e d s i ę w z i ę c i a ^ S .  Planowano nawet „O praco
wanie polskiej bibliografii wojennej”29, ale wydarzenia wojenne właśnie, 
w sposób oczywisty, nie stwarzały warunków do systematycznej pracy oraz 
redagowania zbieranych materiałów i zamiaru tego nie zrealizowano^*^. 
U progu niepodległości ogłosił pracę^l, w której nakreślił program  nie-

20 Model kształcenia, obowiązujący w monarchii austro-węgierskiej, nie nakładał na absol
wenta studiów wyższycłi wymogu złożenia pracy dyplomowej, „magisterskiej”, ale przygotowa
nie takiej pracy umożliwiało otrzymanie stopnia doktora.

21 Materiały ... op. cit., P. 11.142, k. nlb.
22 S. Vrtel-Wierczyński: Pizyroda w warszawskim okresie twórczości Zygmunta Krasińskie

go. Lwów 1912; przedruk W: Księga Pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Zygmun
ta Krasińskiego. Lwów 1912 T. 2.

23 Archiwum Biblioteki Narodowej T, 108, k. nlb.
24 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Akta osobiste , k.nlb.
25 Materiały ... op. cit. Р.1П.129, k. nlb.
26 Sprawozdanie Zarządu Polskiego Archiwum Wojennego za lata 1915-1916. Lwów 1917, s. 6.
27 Op. cit., s. 7.
28 Materiały ... op. cit., P.49| 1, k. nlb.
29 Sprawozdanie ... op. cit., s. 12.
30 Zbiory PAW po zakończeniu 1 wojny przekazano do Centralnej Biblioteki Wojskowej.

S. Vrtel-Wierczyński: Organizacja bibliografii. W  sprawie Polskiego Instytutu Bibliogra
ficznego. „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1917, s. 673-685: odb. Lwów 1917.



zbędnych prac bibliograficznych, a przedstawione w niej tezy o konieczno
ści prowadzenia przez wyspecjalizowaną instytucję bieżącej, prymarnej reje
stracji bibliograficznej, pozostają nadal aktualne.

Stefan Vrtel-Wierczyński za działalność niepodległościową otrzymał 
w 1919 r. „Dyplom Odznaki Miejskiej Straży Obywatelskiej we Lwowie”32, 
w 1921 r. „Dyplom Odznaki Ofiarnych Obywateli Komitetu Obrony Pań- 
stwa”33, a w 1932 r. „M edal Niepodległości”^^

Po zakończeniu działań wojennych na krótko związał się z Biblioteką 
Jagiellońską, gdzie pracował od 1 września 1919 do 30 kwietnia 1920 r.35, 
aby 1 maja 1920 r. podjąć pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej we Lwowie^^. 
D ata 1 września 1919 r. otwiera jednocześnie okres zawodowej pracy biblio
tekarskiej S. Wierczyńskiego. W Bibliotece Uniwersytetu Jana Kazimierza 
pracował do 31 sierpnia 1927 r., przechodząc szczeble hierarchii zawodowej 
od bibliotekarza do kustosza i kierownika działu; nominację tę otrzymał 5 
czerwca 1923 r.37. W  tym samym roku habilitował się na Uniwersytecie 
Lwowskim z bibliografii i bibliotekoznawstwa^^, na podstaw ie pracy 
„Bibliografia. Jej istota, przedm iot i p o c z ą t k i ” 39^ stając się, jak zauważył Jan 
Baumgart, pierwszym docentem  tej dziedziny w Polsce^^O- habilitację roz
szerzył w 1927 r. na historię literatury polskiej, a w 1928 r. przeniósł ją na 
Uniwersytet Poznański'^^ W okresie lwowskim opublikował dwa roczniki 
bibliografii literackiej42, a w popularnym szkicu nakreślił najważniejsze pro
blemy bibliotekarstwa ówczesnej doby‘̂3 w  1926 r. związał się z zawodo
wym ruchem  bibliotekarskim, współorganizując Koło Lwowskie Związku 
Bibliotekarzy Polskich^'^.

32 M ateriały ... op. cit., P.47.
33 Op. cit., Р .П /133.
34 Op. cit., P .II/151.
35 Op. cit., P .III,T . 133, k. nlb.
36 Archiwum Biblioteki Narodowej T. 108, k. nlb.
37 M ateriały ... op. cit.P.129, k. nlb. Nie odnaleziono materiałów dokumentujących zakres 

prac bibliotekarskich S. Wierczyńskiego. Nie udało się także ustalić, jakim działem kierował -  
pośrednio można wnioskować, że był to dział cza.sopism.

38 Op. cit., P.II 140, k. nlb.
39 S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia. Jej istota, przedmiot i początki. Lwów 1923. Archiwum 

Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział 1 T. 2, z. 1. Streszczenie: Sprawozdania Towarzy
stwa Naukowego we Lwowie 1923 T. 3, s. 4-5.

“̂0 J. Baumgart: Bibliotekoznawstwo, biblioteki, bibliotekaize. Warszawa 1993, s. 35.
Archiwum Biblioteki Narodowej T. 108, k. nlb.

“̂2 S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia literatury polskiej za rok 1922. Lwów 1925; tenże: 
Bibliografia literatury polskiej za rok 1919. Lwów 1926.

“̂3 s. Vrtel-Wierczyński: Bibliotekarstwo. W  sprawie potrzeb bibliotekarstwa polskiego. 
„Przegląd Warszawski” 1923 R. 5 nr 19, s. 118-122.

‘̂ i .  Baumgart: Rzut oka na dzieje Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. „Przegląd Biblio
teczny” 1957 R. 24, s. 301.



27 lipca 1927 г., po wygraniu konkursu ogłoszonego 4 października 1926 r., 
przez rektora Uniwersytetu Poznańskiego^^^, uzyskał stanowisko dyrektora 
biblioteki w tej uczelni, na którym pozostawał formalnie do 30 czerwca 1937 r., 
a praktycznie do 30 października^^; faktyczne urzędowanie rozpoczął 
1 września 1927 r.‘̂ .̂ Dziesięcioletni okres pracy w Poznaniu był czasem 
szczytowych osiągnięć S. Wierczyńskiego w dziedzinie bibliotekarstwa: 
przywrócił zbiory książnicy uniwersyteckiej nauce polskiej, zainicjował 
opracowanie katalogu centralnego bibliotek zakładowych i rozpoczął prace 
nad ogólnopolskim katalogiem czasopism. Włączył się też aktywnie w dzia
łalność Związku Bibliotekarzy Polskich, zakładając w 1928 r. Koło Poznań- 
sko-Pomorskie ZBP'^^, a w 1929 r. współorganizując II Zjazd Bibliotekarzy 
Polskich, którego obrady odbywały się w Poznaniu49. W ydarzeniu temu 
towarzyszyła publikacja wydawnictwa o bibliotekach z okręgów W ielkopol
ski iPomorza^o. Od 11 czerwca 1933 r. pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Związku Bibliotekarzy Polskich^l, którą sprawował do 24 czerwca 
1939 r.52 w  latach 1935-1937 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego 
„Komisji Egzaminacyjnych dla kandydatów na stanowiska I i II kategorii 
w państwowej służbie bibliotekarskiej” 3̂

Równocześnie rozwijała się kariera naukowa S. Wierczyńskiego, który 
w 1936 r. został mianowany profesorem  nadzwyczajnym Uniwersytetu 
Poznańskiego.

Doświadczenia i osiągnięcia zebrane w czasie pracy w Bibliotece U ni
wersyteckiej w Poznaniu umożliwiły mu ubieganie się o stanowisko dyrek
tora Biblioteki Narodowej, które w wyniku postępowania konkursowego, 
otrzymał 1 lipca 1937 r.54. Działalność prof. Wierczyńskiego zapisała się 
dobrze również w pamięci pracowników poznańskiej Biblioteki Uniwersy
teckiej -  na pożegnanie otrzymał od nich księgę pamiątkową, w której pod
kreślono jego zaangażowanie w pracę, połączoną z życzliwym stosunkiem 
do personelu książnicy^^, a prostym rymem wyrażano przekonanie, że 

„Dziesięć lat życia, wspólnej pracy tyle 
Niech nie zaginie w zapom nienia pyle.

'*5 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu T. 13, k. nib.
46 Op. cit., T. 67, k. 48.
47 Op. cit., T. 3, k. 245.
48 M ateriały ... op. cit. P.II 32/ 2, k. nlb. Ukonstytułowało się ono 28. 03.1928 r.
4^ Op. cit. P.III 32, k. nlb.
50 Biblioteki wielkopolskie i pomorskie. Red. S. Vrtel-Wierczyński. Poznań 1929.
51 Kronika S B P 1917-2000. Warszawa 2001.
52 Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle korespondencji jego współtwórców. Red. 

M. Dembowska. Warszawa 1995, s. 202. Następcą S. Wierczyńskiego został A. Łysakowski.
53 Materiały ... op.cit. P.III 32 k. 224.
54 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. T.B.50, k. 240.
55 M ateriały ... op. cit. P.III 32, albumy osobiste.



I nasze przyjmij zapewnienia Panie,
Ze pamięć Twoja wśród nas pozostanie”^̂ ’.

Prof. Wierczyński w liście skierowanym do pracowników dziękował „Za 
rzetelną, sumienną pracę, [...] za trud i wysiłek”^ ;̂ jego awans na nowe stano
wisko odnotował także „Przegląd Biblioteczny”^ .̂ Jednak z powodu trudności 
ze znalezieniem następcy na swoje miejsce odkładał objęcie nowych obowiąz
ków, a kontakt z Biblioteką Narodową utrzymywał listownie, korespondując 
intensywnie z ówczesnym zastępcą dyrektora książnicy narodowej -  Marianem 
Łodyńskim59, a najpilniejsze decyzje podejmował w czasie kilkakrotnych wizyt 
w Warszawie. Przedłużający się stan tymczasowości zaniepokoił Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które w piśmie z 27 września 
1937 r. kategorycznie zażądało od prof. Wierczyńskiego zamknięcia spraw 
poznańskich najpóźniej do 15 października t. r . , po której to dacie „Zmuszo
ne będzie prosić p. dyr. S. Wierczyńskiego o stałe przebywanie w Warszawie, 
gdzie jego obecność jest niezbędna”60. Ponaglony w ten sposób podjął obo
wiązki dyrektora Biblioteki Narodowej 1 listopada 1937 r.^'. Krótki okres mię
dzy tą datą a dniem wybuchu II wojny światowej nie pozwolił mu na przepro
wadzenie pełnej reformy książnicy, zdążył jednak uporządkować jej strukturę 
wewnętrzną, wprowadzić korzystne zmiany w „Urzędowym Wykazie Druków” 
i wzmocnić kadrowo; uzyskał środki na budowę nowego gmachu i zainicjował 
publikowanie corocznego „Sprawozdania Biblioteki Narodowej”. W przeded
niu wybuchu wojny oraz w czasie jej trwania podjął zabiegi na rzecz zapewnie
nia bezpieczeństwa zbiorom. Po kapitulacji Warszawy nie przerwał tych dzia
łań, mimo skrajnie niesprzyjających warunków, a po formalnym usunięciu ze 
stanowiska „Nadal czuł się odpowiedzialny za zbiory tej książnicy”^  ̂ \у  poszu
kiwaniu źródeł utrzymania znalazł zatrudnienie w Wydziale Statystycznym 
Urzędu Miejskiego w Warszawie^3, gdzie formalnie pracował do wybuchu 
powstania warszawskiego. Nieoficjalnymi jego zajęciami były tajne wykłady 
uniwersyteckie^ oraz działalność samopomocowa w środowisku bibliotekar
skim, a -  po jej utworzeniu -  w Radzie Głównej Opiekuńczej^S. Skromny 
budżet domowy zmuszony był uzupełniać wpływami ze sprzedaży cenniejszych

56 Ibidem.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu T. 90, k. 235.

58 „Przegląd Biblioteczny” 1937 R. 12, s. 80.
59 Dział Zbiorów Specjalnych BN. Akc. 10125 Korespondencja S. Vrtela-Wierczynskiego 

z M. Łodyńskim.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu T.B.50, k. 253.
Archiwum Biblioteki Narodowej T.108, k. nlb.

62 z. Szkutnik: S. Vrtel-Wierczyńskijako bibliotekarz. „Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 28, s. 31.
63 M ateriały ... op. cit. P.II 130, Autoreferat, s. 4.
64 Uniwersytet Ziem  Zachodnich i tajne kursy uniwersyteckie 1939-1945. Poznań 1972.
65 M ateriały ... op. cit. R.G.O. została utworzona w lutym 1940 r. Była jedyną jawną orga

nizacją polską, działającą pod okupacją niemiecką. Rozwiązana w styczniu 1945 r.



części swojego prywatnego księgozbioru, przede wszystkim XIX-wiecznych 
czasopism literackich^^. Mimo wszystkich przeciwności nie zaniedbywał pro
wadzenia prac bibhograficznych i zbierania materiałów dla Biblioteki N arodo
wej. W najtrudniejszych latach okupacji niemieckiej prowadził systematyczne 
prace nad jedną z najważniejszych publikacji, jaką jest „Teoria bibliografii 
w zarysie”, wydana w 1953 r.^^. W  czasie powstania warszawskiego zabiegał 
o zapewnienie ochrony zagrożonym księgozbiorom^^. Po upadku Żoliborza 
został wywieziony wraz z rodziną do obozu w Pruszkowie, a po zwolnieniu 
stamtąd, wobec zakazu osiedlenia się w okolicach Warszawy, znalazł schro
nienie w Krakowie*^9. Po zakończeniu działań wojennych powrócił w kwietniu 
1945 r. do Bibhoteki Narodowej, gdzie zajął się jej odbudową i, jak pisał Jan 
Baumgart, „Przystąpił do realizowania planowych i pożytecznych prac biblio
graficznych wznawiając urzędową rejestrację polskiej produkcji piśmienni
czej w postaci „Przewodnika Bibliograficznego” i inicjując wydawanie „BibHo- 
grafii Zawartości Czasopism.” W 1945 r. został mianowany profesorem 
nadzwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego”̂ ^

Wydarzenia polityczne spowodowały przymusowy powrót S. Wierczyń- 
skiego do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w styczniu 1948 r., gdzie 
pracował do 30 czerwca 1950 r.’̂ 2- data zamyka okres jego pracy bibliote
karskiej. 10 stycznia 1954 r. wystąpił ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol- 
skich’73 Od 1948 r. związał się z Instytutem Badań Literackich, przejętym 
następnie przez Polską Akademię N auk’̂^̂  gdzie zajął się tworzeniem „Pol
skiej Bibliografii Literackiej”, sprawując w latach 1948-1963 kierownictwo 
Pracowni Literackiej Bibliografii Bieżącej w Poznaniu^^.

W 1953 r. opublikował pracę Teoria bibliografii >v zaiysie^^, w której 
stwierdził, że bibliografia jest nauką niezbędną w każdym badaniu, posłu
gującym się m etodą historyczną, a w historii literatury pozostaje jej najważ
niejszą nauką pomocniczą. W opublikowanej recenzji Piotr Grzegorczyk'^'^ 
podkreślił wszechstronność ujęcia problematyki książki i napisał, że opra
cowanie to „Nie ma sobie równego w literaturze europejskiej”’̂ ^

ббОр. cit., P.12/4, k. nlb.
S. Vrtel-Wierczyński: Tcońa bibliografii wzar}>sic. Wroclaw 1953.
S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium osobiste ... op. cit.
Relacja ustna córki prof. S. Wierczyńskiego, dr Zofii Gródeckiej.

™ J. Baumgart; S. Vrtel-Wierczyński... op. cii., s.49.
Materiały ... op. cit. P.II.129, k. nlb.

72 Op. cit., P. 136, k. nlb.
73 Materiały ... op. cit P.III. T.136,k. 46.
74 IBL utworzono 24. 07. 1948 r.; 9. 07. 1952 r. został on przejęty przez PAN.
75 Dokumenty Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN z lat 1948-1981. Archiwum PAN, 

Oddział w Poznaniu P.II.6, k. nlb. Formalnie przez cały czas pozostawał p. o. kierownika Pra
cowni.

76 S. Vrtel-Wierczyński; Teoria bibliografii... op. cit.
77 P. Grzegorczyk: Książki o b iążkach. „Tygodnik Powszechny” 1958 nr 26, s. 5.
78 Ibidem.



w  1945 г. S. Wierczyński został profesorem nadzwyczajnym, a w 1956 r. 
profesorem  zwyczajnym^^. Bral czynny udział w życiu naukowym: od 1920 
r. był członkiem Towarzystwa Naukowego we Lwowie^O^ od 1925 r. był 
członkiem Komisji Literackiej Polskiej Akademii Umiejętności^^ od 1928 
r. członkiem Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk^2^ od 1930 r. członkiem Komisji dla Dziejów Oświaty i Szkolnictwa 
w Polsce Polskiej Akademii Umiejętności83, od 1933 r. członkiem Instytutu 
Zachodnio-Słowiańskiego^'^, od 1938 r. członkiem Wydziału I Towarzystwa 
Naukowego Warszawskiego^^, od 1947 r. członkiem I Wydziału Poznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk^ó. W 1957 r. otrzymał Nagrodę Miasta 
Poznania^^, a osiągnięcia laureata przedstawiono w „Kronice miasta Pozna- 
nia^S; w tym samym roku 9 maja, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu 
O drodzenia Polski^^.

Jego działalność jako bibliotekarza i dyrektora bibliotek oceniła Halina 
Pliszczyńska, pisząc; „Wymagał od swoicłi pracowników rzetelnej pracy 
i wielkiej pedantyczności, tak niezbędnej w tej pracy, ale sam pracował naj
więcej i tej pedantyczności był wzorem”^ .̂ Wkład prof. S. Wierczyńskiego 
w rozwój bibliografii ocenił wysoko Jan Baumgart: „Wyczuwał on potrzebę 
rozwijania tej nauki, rozpracował jej podstawy i przeszedł od praktyki do 
tworzenia teorii [...]. Decydująco wpłynął na rozwój i znaczenie oraz rozpo
wszechnienie tej nauki”9'.

Profesor Stefan Vrtel-Wierczyński zmarł w Poznaniu 3 lutego 1963 r. 
O swoim życiu mógłby z pewnością powiedzieć słowami, przywoływanego 
już Władysława Tatarkiewicza: „Żyłem nie w jednym okresie, lecz w wielu, 
przynajmniej trzech, jeśli nie liczyć wojen jako oddzielnych, a tak bardzo 
odmiennych okresów. Pierwszy to dnie niewoli i niedoli. Drugi: jako męż
czyzna stałem  się obywatelem wolnej Rzeczypospolitej i byłem nim przez 
dwa dziesięciolecia [...]. Trzeci: od ukończenia wojny [byłem] obywatelem 
Polski L u d o w e j ” ^ ^  a każdy z tych okresów wypełniała wytężona praca.

Materiały ... op. c i t , P.II.129, k. nlb.
*̂0 Op, cit., Р.5/ 2, k. nlb.
81 Op. cit., P.III T.133, k. nlb
82 Op. cit., k. nlb
83 Op. cit., k. nlb.
84 Op. cit., k. nlb.
85 Op. cit., k. nlb.
86 Op. cit., k. nlb.
87 Op. cit., P.I1.148.
88 I. Resińska-Kwilecka: Stefan Wierczyński. „Kronika miasta Poznania” 1957 nr 1/ 2, 

s. 155-157.
8^ Op. Cit . ,  P.II.149.

H. Pliszczyńska: Prof. S. Vnel-Wierczyński. „Bibliotekarz” 1963 R. 30 nr 3/ 4, s. 95.
J. Baumgart: S. Vrtel-Wierczyński... op. cit., s. 53.

^2 T. Tatarkiewicz, W. Tatarkiewicz: Wspomnienia ... op. cit., s. 156.



II. Organizator procesów bibliotecznych

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r., w środowisku 
bibliotekarskim rozpoczęto działania na rzecz unowocześnienia m etod 
pracy i dostosowania ich do nowych zadań. Ocenę istniejącego stanu i kie
runki koniecznych zmian nakreślił w 1919 r. Edward Kuntze, który na 
łamach „Nauki Polskiej” pisał: „Musimy sobie otwarcie powiedzieć, że na 
polu bibhotekarstwa jesteśmy bardzo zacofani, [...] jesteśmy tam, gdzie 
inne narody były lat temu kilkadziesiąt” .̂ Z a najważniejsze zadanie uznał 
rozpoczęcie współpracy między bibliotekami naukowymi w zakresie plano
wego gromadzenia zbiorów, przede wszystkim zagranicznych, oraz stworze
nie katalogów opracowanych według jednolitych zasad i udostępnienie ich 
czytelnikom. Ostatni z wymienionych projektów miał charakter wręcz rewo
lucyjny, gdyż jak stwierdził, „Nie mamy ani jednej biblioteki, której katalog 
byłby dla każdego dostępny [...]. Poszukiwanie sygnatur w katalogu przez 
urzędników lub woźnych [...] jest źródłem całego szeregu ograniczeń” .̂ 
A utor zwracał także uwagę na brak katalogów określonych grup zbiorów, 
przede wszystkim czasopism.

Równie krytyczną opinię o sytuacji bibliotek przedstawił Jan Muszkow- 
ski na I Zjeździe Bibliotekarzy Polskich: „Prawie żadna z tych instytucji nie 
posiada katalogu zupełnie kompletnego [...]. Katalog takiej biblioteki skła
da się z szeregu nawarstwień, w których orientowanie się jest zwykle wiedzą 
tajemną [...]. W bibhotekach [...] sygnatury tak się pokomplikowały, że 
trzeba jakiegoś starego pracownika, aby odnaleźć dzieło zam ówione” .̂

Oceny bibliotek naukowych dokonano również na I Zjeździe Nauki Pol
skiej w 1920 r., a wnioski potwierdzały ich zły stan'^. W prowadzenie tej pro-

1 E. Kuntze; Potrzeby polskich bibliotek naukowych. „Nauka Polska” 1919 R.2, s.504
2 Op. cit., S.517
3 J. Muszkowski: Przeszłość i teraźniejszość w życiu bibliotek spółczesnych. W: Pamiętnik 

I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie. Lwów 1929, s. 29.
„Nauka Polska” 1920 R. 3.



blematyki na forum obrad polskich uczonych było wydarzeniem o dużym 
znaczeniu, gdyż jak stwierdzi! Zbigniew Sławiński w artykule z 1980 r.: 
„Rozwój bibliotek naukowych w okresie międzywojennym uzależniony był 
od organizacyjnego rozwoju nauki” ,̂ co wynikało z faktu, że największe 
ówczesne biblioteki naukowe były jednocześnie integralną częścią istnieją
cych lub tworzonych wyższych uczelni, jednakże formy pracy w tych książ
nicach naukowych były niejednolite i archaiczne. Na przyczyny tego stanu 
rzeczy wskazała Zofia Gaca-Dąbrowska, pisząc: „Podczas zaborów biblioteki 
te rozwijały się w izolacji. Każda z nich stosowała inny system opracowania ' 
zbiorów i na innych zasadach je udostępniała” .̂ Co więcej, utworzenie uni
wersytetu w Poznaniu spowodowało, zdaniem S. Vrtela-Wierczynskiego, 
konieczność zreform owania biblioteki uniwersyteckiej, która nie miała żad
nych tradycji polskich, gdyż pierwotnie utworzona została jako ośrodek ger
manizacji ziem byłego zaboru pruskiego^. Sam Uniwersytet Poznański zaj
mował w odrodzonej Polsce miejsce szczególne, gdyż był on ośrodkiem 
naukowym „Ukształtowanym jako uczelnia kresowa, oddziaływująca na 
Pomorze, G dańsk i Śląsk” .̂

W tej sytuacji duże nadzieje wiązano z włączeniem się państwa w pro
gram reformy polskiego bibliotekarstwa. Spodziewano się przede wszystkim 
powołania centralnej dyrekcji bibliotek, co umożliwiłoby koordynację nie
zbędnych poczynań. Oczekiwania bibliotekarzy nie były wówczas czymś nie
zwykłym: w latach dwudziestych XX w. w środowislcach uniwersyteckich 
uznanie zdobywał pogląd o konieczności planowego rozwoju badań nauko
wych i wyższych uczelni. Wysuwano wówczas projekty uzgadniania zakresu 
prac prowadzonych w poszczególnych ośrodkach badawczych a także 
wypracowania m etod ich oceny; celem tych działań miało być stworzenie 
instytucjonalnych form finansowania badań^.

O ile zabiegi uczonych przyniosły oczekiwane rezultaty w postaci utwo
rzenia w 1928 r. Funduszu Kultury N a r o d o w e j ' 0 ,  to jednakże starania śro
dowiska bibliotekarskiego nie dały pozytywnych wyników.

5 z. Stawiński: Polskie biblioteki naukowe w okresie międzywojennym. Próba oceny. „Rocz
nik Biblioteki Narodowej" 1980 R.14, s. 229.

^ Z. Gaca-Dąbrowska: Bibliotekarstwo II Rzeczypospolitej. Wroclaw 1983, s. 118.
^ S. Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929. W: Biblioteki wiel

kopolskie i pomorskie. Poznań 1929, s. 29.
 ̂ B. Jaczewski: Organizacja i instytucje życia naukowego w Polsce w latach 1918-1939. W: 

Historia Nauki Polskiej. Wroclaw 1992 T. 5 cz. 1, s. 268.
^ B. Jaczewski: Życie naukowe w Polsce odrodzonej. W: Życic naukowe w Polsce w drugiej 

połowie X IX  i w X X  wieku. Wrocław 1987, s. 213.
Op. cit., s. 230. Zadaniem  Funduszu było wspieranie twórczości naukowej. Zasiłki przy

znawano osobom i instytucjom. Korzystał z nich Wierczyński przy tworzeniu Centralnego 
Katalogu Czasopism Zagranicznych.



Powoianie ogólnopolskiego zarządu bibliotek przewidywał już dekret 
z 1 lutego 1918 r o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie 
Polskim^^ Na mocy tego postanowienia opiekę nad bibliotekami sprawo
wał minister Oświaty i Wyznań za pośrednictwem utworzonego w sierpniu 
1919 r. Wydziału Bibliotek Państwowych w D epartam encie Nauki i Szkół 
W y ż s z y c h l 2 .  W brew oczekiwaniom środowiska, pozycja Wydziału uległa 
osłabieniu po przemianowaniu go w 1921 r. na Oddział Bibliotek Państwo
wych, który po kolejnej reorganizacji, uległ całkowitej likwidacji w 1928 гЛ^. 
Jego zadania w latach 1928-1939 pełnił R eferat Biblioteczny w M inister
stwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, ale mimo potencjalnie 
dużych uprawnień, nie odegrał on jednak większej roli. Zadecydowała 
o tym zarówno jego nieliczna obsada kadrowa -  pracowało tam od dwóch 
do czterech osób -  jak i brak możliwości egzekwowania przyjętych ustaleń, 
przede wszystkim dlatego, że referat nie dysponował własnymi funduszami -  
były one rozdzielane między kilka agend ministerialnych.

W tej sytuacji większość spraw polskiego bibliotekarstwa musiał przejąć 
na siebie Związek Bibliotekarzy P o l s k i c h ^ ^  Zajmował się on problem am i 
egzemplarza obowiązkowego, zagadnieniami współpracy bibliotek uniw er
syteckich i Biblioteki Narodowej, w tym kwestią ujednolicenia przepisów 
katalogowania i tworzenia katalogów centralnych. W ypowiadał się także 
w sprawach wykształcenia i kwalifikacji bibliotekarzy.

W sformułowaniu zadań i wytyczeniu kierunków działania znacząca rola 
przypadła czterem zjazdom bibliotekarskim, jakie odbyły się w dwudziesto
leciu m i ę d z y w o j e n n y m i ^ .  Efektem  dyskusji prowadzonych na forum  zjaz
dów były zarówno prace teoretyczne, jak i ustalenia dotyczące działalności 
praktycznej. W okresie, kiedy Biblioteka Narodowa była w stadium organi
zacji, to właśnie biblioteki uniwersyteckie musiały przejąć na siebie jej funk
cje, toteż stojące przed nimi zadania były szersze, niż tylko zaspokajanie 
potrzeb własnych uczelni; jako placówki największe i najzasobniejsze, słu
żyły ogółowi uczonych.

Z  tą kwestią łączył się bezpośrednio problem egzemplarza obowiązko
wego. Biblioteki uniwersyteckie, jako uprawnione do jego otrzymywania, 
musiały go tym samym opracowywać i archiwizować, nawet wtedy, gdy war-

„Dziennik Praw" 1918 nr 1.
Z. Sławiński: Polskie biblioteki naukowe w okresie międzywojennym... op. cit., s. 231.

13 Z. Gaca-Dąbrowska: Bibliotekarstwo II... op. cit., s. 73.
l'* Z. Gaca-Dąbrowska: Biblioteki i ich rola w rozwoju życia naukowego w Polsce 1919-1951. 

W: Historia nauki polskiej. Wrocław 1992 T.5 cz.l, s. 571.
15 I  we Lwowie w dn. 26-29 maja 1928 r., II w Poznaniu w dn. 30 maja-2 czerwca 1929 r., 

III w Wilnie w dn. 26-28 czerwca 1932 r., IV w Warszawie w dn. 31 maja-2 czerwca 1936 r.



tość otrzymywanych tą drogą dokumentów budziła wątpliwości. Propono
wane rozwiązania miaiy charakter skrajny. W opinii Jana Muszkowskiego'6 
niepotrzebne było przechowywanie w bibliotekach wszystkich wydawnictw, 
z których część wykorzystywana jest rzadko lub wcale, postulował więc utwo
rzenie kilku bibliotek składowych, które powinny przechowywać egzemplarz 
archiwalny. W sprawie tej zabrał także głos Franciszek Smolka^^ w artykule 
ogłoszonym w „Przeglądzie Bibliotecznym”, w którym skrytykował koniecz
ność przechowywania przez biblioteki uniwersyteckie pełnego egzemplarza 
obowiązkowego i zaproponował prowadzenie selekcji wpływów. Podobne 
stanowisko zajął Eustachy Gaberle'^, który powrócił jednocześnie do idei 
bibliotek składowych i podkreślił, że gromadzenie całej krajowej produkcji 
piśmienniczej może być tylko zadaniem Biblioteki Narodowej.

Stanowisko przeciwne zajął na łamach „Przeglądu Bibliotecznego” 
A leksander Birkenmajeri9, utrzymując, że egzemplarz obowiązkowy nie 
może być szkodliwy dla bibliotek, tym bardziej, że większość z nich nie jest 
zbyt zasobna w zbiory i występował stanowczo przeciwko „Tworzeniu 
w naszych warunkach osobnych bibliotek regionalnych, obok bibliotek uni- 
wersyteckich”20.

Dyskusja ta oraz trudności w wypracowaniu wspólnego stanowiska, 
łączyły się z problem atyką organizacji bibliotek uniwersyteckich.

W tej sprawie zabierał głos Adam Łysakowski^*, który twierdził, że pil
nego unorm ow ania wymagają zasady współpracy biblioteki głównej z biblio
tekami zakładowymi; postulował stworzenie takiego wzorca organizacyjne
go, który umożliwi administracyjne i merytoryczne podporządkowanie 
bibliotek zakładowych dyrektorowi biblioteki głównej. Posunięcie takie 
m iało zapewnić fachowy nadzór nad ich działalnością oraz umożliwić roz
wój sieci bibliotecznej zgodnie z potrzebami uczelni. Łysakowski nawoływał 
też do opracowania i stosowania norm dla poszczególnych czynności biblio
tekarskich, co miało podnieść efektywność pracy.

Józef Grycz, który także wypowiadał się w tej dyskusji22, zwrócił uwagę 
na konieczność nawiązania ściślejszej współpracy między bibliotekami uni
wersyteckimi, aby zracjonalizować politykę gromadzenia i opracowania

J. Muszkowski: Przeszłość i teraźniejszość w życiu bibliotek spółczesnych ...op. cit.
F. Smolka; Zadania bibliotekarza naukowego. „Przegląd Biblioteczny” 1929 R. 3, s. 272-274.
E. Gaberle: Zadania bibliotekarza naukowego. „Przegląd Biblioteczny” 1929 R. 3, s. 275-

278.
A. Birkenmajer: Po zjeździe lwowskim. „Przegląd Biblioteczny” 1928 R. 2, s. 177-189.

20 Op. cit., s. 182.
21 A. Łysakowski: Normy organizacyjne bibliotek naukowych a szczególnie uniwersyteckich. 

„Przegląd Biblioteczny” 1929 R. 3, s. 283-320.
22 J .  Grycz: O reorganizację bibliotek szkół akademickich. „Przegląd Biblioteczny” 1933 

R. 7, s. 82-97; tenże: Zasady organizacji bibliotek naukowych w Polsce. W: IV Z ja zd  biblioteka
rzy polskich w Warszawie. Warszawa 1936 T. 1, s. 27-41.



zbiorów, przede wszystkim zagranicznych. Podkreślił również konieczność 
zreformowania wewnętrznej struktury bibliotek szkól wyższych, aby w ten spo
sób stworzyć warunki dobrej współpracy między bibliotekami katedr i wydzia
łów a biblioteką główną. Poczynania te, zdaniem F. Smolki, miały doprowadzić 
do uczynienia z biblioteki „Doskonałego warsztatu pracy dla każdego uczone- 
go”23. Jak pisała Z. Gaca-Dąbrowska w rozprawie ogłoszonej w „Rocznikach 
Bibliotecznych”: „Sformułowana wtedy koncepcja współpracy przyniosła kon
kretne rezultaty w postaci stworzenia centralnych katalogów czasopism”^ .̂

W czasie wszystkich zjazdów poruszano także kwestię pozyskiwania 
odpowiednio przygotowanych kadr bibliotekarskich. Szczególną uwagę 
zwracano na konieczność podziału personelu bibliotek szkół wyższych na 
grupy pracowników naukowych i administracyjnych; pierwsi przeznaczeni 
byli do obsadzania najważniejszych stanowisk, co miało potwierdzać nauko
wy charakter bibliotek^S.

Stefan Wierczyński nie pozostawał obojętny wobec postawionych 
wyzwań i podjął je w swojej działalności. Obejmowała ona trzy podstawowe 
grupy zagadnień: teorię, organizację i praktykę. Ponieważ problem y te sta
nowią integralną całość, możemy mówić o zespole poglądów prof. Wier- 
czyńskiego na bibliotekarstwo, mimo iż nie przedstawił ich syntezy^^, 
a rekonstrukcja jego myśli dokonana na podstawie tworzących ją elem en
tów, upoważnia do stwierdzenia, że był on świadomym i konsekwentnym 
twórcą wypracowanej koncepcji.

Wierczyński doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że podstawowym 
warunkiem rozwoju każdej biblioteki jest zapewnienie jej możliwości 
powiększania zbiorów. Toteż jedną z pierwszych prac, opubhkowaną w 1920 r. 
we Lwowie, poświęcił zagadnieniom egzemplarza o b o w i ą z k o w e g o ^ ^ .  D oce
niał jego znaczenie nie tylko dla bibliotek, ale również dla całej kultury pol
skiej, poprzez „Zachowanie w zbiorach bibliotecznych całej produkcji 
piśmienniczej n a r o d u ” 2 8 . Ze względu na wagę problem u, proponował pod
danie sprawy egzemplarza obowiązkowego opiece państwa za pośrednic
twem odpowiedniego ministerstwa, co byłoby „Nawiązaniem do tradycji 
Komisji Edukacji N arodowej”29. Uważał więc, że istnieje ciągłość między

23 F Smolka: Zadania bibliotekarza... op. cit., s. 264.
24 Z. Gaca-Dąbrowska: Stare i nowe problemy bibliotek uniwersyteckich. „Roczniki Biblio

teczne” 1977 R.12 z.1-2, s. 430. S. Wierczyński dostrzegł te problemy już w 1928 г., tworząc 
Katalog Bibliotek Zakładowych i Seminaryjnych Uniwersytetu Poznańskiego.

25 Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000... op. cit.
26 Planował napisanie podręcznika bibliotekarstwa, nie zdążył jednak zrealizować tych 

planów. Materiały S. Vrtela-Wierczynskiego, op. cit., Korespondencja naukowa.
27 S. Vrtel-Wierczyński: O egzemplarzu obowiązkowym w Polsce i o bibliografii urzędowej. 

Lwów 1920.
28 Op. cit., s. 4.
2^ Op. cit., s. 18.



problem atyką bibliotekarską I Rzeczypospolitej a działalnością współcze
sną, która miała być świadomą kontynuacją planów nakreślonych jeszcze 
przed rozbiorami. Owo dążenie do utrzymywania łączności intelektualnej 
między okresem  I Rzeczypospolitej a współczesnością było charakterystycz
nym rysem postawy polskich uczonych w okresie międzywojennym, na co 
zwracał uwagę Bohdan Jaczewski^O.

S. Wierczyński dostrzegał już wówczas konieczność reformy zasad 
dostarczania egzemplarza obowiązkowego, które regulowały przepisy usta
wy prasowej3i. Postulował zmniejszenie liczby egzemplarzy z 8 do 2-3, prze
kazywanych wybranym bibliotekom, a także zwolnienie bibliotek z obo
wiązku czuwania nad jego regularnym dostarczaniem, skoro „Wpływa on 
pośrednio, poprzez Wydział Prasowy M inisterstwa Spraw W ewnętrz- 
n y c h ” 3 2 . Uważał, że ostateczne uregulowanie tych spraw będzie możliwe 
dopiero po wprowadzeniu jednolitej administracji na wszystkich ziemiach 
polskich, jednakże „Już teraz dążyć należy do uporządkowania kwestii 
p r a w n y c h ” 3 3 . Biblioteki uniwersyteckie powinny mieć prawo „Kierowania 
się zasadami racjonalnej selekcji w doborze egzemplarza obowiązkowego, 
odpowiadającej potrzebom  studium uniwersyteckiego” '̂̂ , gdyż muszą one 
liczyć się z potrzebam i uczelni i dbać o ich zaspokojenie. Dotykał tyra 
samym problem u podziału zadań między przyszłą Biblioteką Narodową 
a bibliotekami uniwersyteckimi. Ponieważ jednak Biblioteki Narodowej nie 
było, biblioteki szkół wyższych musiały „Rozszerzyć znacznie zakres swoje
go działania i obejmować te dziedziny, które należeć powinny do kompe
tencji Biblioteki N a r o d o w e j ” 3 5 . Bibliotheca Patria z kolei, korzystając 
z uprawnień do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego, „Nie może 
kierować się żadnym z góry powziętym wyborem, ale musi dbać o kom plet
ność zbioru wszystkich druków o j c z y s t y c h ” 3 6 , które powinny stać się pod
stawą sporządzania bibliografii wszystkich druków polskich.

Do sprawy reformy egzemplarza obowiązkowego powracał Wierczyński 
w późniejszych publikacjach. W 1922 r. przedstawił swoją koncepcję ustawy 
o egzemplarzu obowiązkowym, w odpowiedzi na ankietę rozpisaną w tej 
sprawie przez Wydział Prasowy MSW^^. Powtórzył, że organizacja dostar
czania egzemplarza obowiązkowego należeć powinna do podstawowych

-̂ 0 B. Jaczewski; Organizacja życia naukowego w Polsce... op. cit.
3' M onitor Polski 1919 Nr 34.
32 S. Vrtel-Wierczyński: O egzemplarzu... op. cit. s. 6.
33 Ibidem.
3“̂ Op. cit., s. 5.
35 Ibidem.
3^ Op. cit., s. 4.
3^ S. Vrtel-Wierczyński: Z  zagadnień bibliotekarskich. I projekt ustawy o egzemplarzu obo

wiązkowym. Lwów 1922.



zadań państwa i jego polityki bibliotecznej, nawiązał także do koncepcji 
przejęcia zadań nieistniejącej Biblioteki Narodowej przez biblioteki uni
wersyteckie, proponując jednocześnie wprowadzenie podziału na biblioteki 
centralne i krajowe. Bibliotekami centralnymi, ze względu na swoje zasoby, 
powinny zostać Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie i Biblioteka Jagiel
lońska, które tym samym „Mogłyby spełniać rolę nieistniejącej Biblioteki 
N a r o d o w e j ” 3 8 , bez ograniczania ich dotychczasowych zadań. O bok nich ist
nieć powinny biblioteki krajowe w Uniwersytetach we Lwowie, Wilnie 
i Poznaniu; biblioteki centralne miałyby gromadzić obowiązkowo druki 
z terytorium całej Polski, biblioteki krajowe tylko ze swoich okręgów tery
torialnych. Dzięki temu znacznie ograniczony zostałby pełny egzemplarz 
obowiązkowy, co przyczyniłoby się do łatwiejszego pozyskiwania go. 
W swym projekcie Wierczyński zwrócił szczególną uwagę na sprawę kom 
pletności zbioru czasopism, podkreślając konieczność regularnego ich 
dostarczania; proponował wyróżnienie czasopism jako osobnej grupy pod
legającej przepisom o egzemplarzu obowiązkowym. W  rozporządzeniu, 
które opublikowane zostało ostatecznie w 1928 r.39, znalazło się wiele roz
wiązań zaproponowanych przez prof. Stefana Wierczyńskiego: został w pro
wadzony podział na biblioteki okręgowe, wyróżniono także czasopisma, 
jako osobną grupę wydawnictw, które muszą być dostarczane w ramach 
egzemplarza obowiązkowego. Jednakże pełny egzemplarz obowiązkowy 
przyznano tylko, organizującej się jeszcze, Bibliotece Narodowej, zwiększo
no zatem jego liczbę̂ ^O

W sprawie ustawowych regulacji, dotyczących egzemplarza obowiązko- 
wego'^l wypowiedział się ponownie w artykule opublikowanym w „Przeglą
dzie Bibliotecznym” w 1930 Powodem wystąpienia było uchylenie 
Ustawy o prawie prasowym -  Wierczyński postulował, aby przyszła ustawa 
o egzemplarzu obowiązkowym, była samodzielnym aktem  prawnym, co 
uwzględniła ustawa z 1932 r.^3 Podtrzymywał pogląd o konieczności dostar-

38 Op. cit., s. 4.
Dziennik Ustaw 1928 Nr 1.

'*0 Rozwiązanie to stało się przyczyną krytycznych uwag ze strony J. Muszkowskiego. 
Twierdził on, że jest to zbyt duże obciążenie dla wydawców, którzy tym samym będą unikać 
nałożonych na nich zobowiązań.

W okresie międzywojennym zagadnienie eo regulowały trzy ustawy. W latach 1919-1926 
obowiązywało praktycznie ustawodawstwo z okresu rozbiorów, z niewielkimi modyfikacjami 
wprowadzonymi przez władze polskie. W latach 1927-1930 kwestie te rozstrzygała ustawa 
o prawie prasowym. W 1930 r. uchylono ją, a siłą rzeczy także przepisy o e.o., co oznaczało 
powrót do uregulowań prawych z okresu rozbiorów. Nowa ustawa, dotycząca tylko e.o., zosta
ła uchwalona w 1932 r, i obowiązywała do 1939 r.

^̂ 2 S. Vrtel-Wierczyński: Kilka uwag o egzemplarzu bibliotecznym. „Przegląd Biblioteczny” 
1930 R.2, s. 157-162.

Dziennik Ustaw 1932 N r 33.



czania Bibliotece Narodowej pełnego egzemplarza obowiązkowego, który 
jest podstawą do sporządzania bibliografii urzędowej i oczetówal, że wszyst
kie biblioteki uniwersyteckie będą otrzymywać egzemplarz obowiązkowy 
wydawnictw publikowanych z zasiłków rządowych. Częściowym spełnieniem 
tych postulatów był tzw. egzemplarz na żądanie, który przysługiwał wszyst
kim bibliotekom szkół wyższych na mocy owej ustawy. Wierczyński zwracał 
uwagę na rolę egzemplarza obowiązkowego w uzupełnianiu zbiorów, szcze
gólnie bibliotek nowych, do których zaliczał Bibliotekę Uniwersytecką 
w Poznaniu, dla której ta forma uzupełniania zbiorów była szczególnie 
ważna, gdyż „Napływający tą droga materiał przyczyniał się wybitnie do 
coraz większej polonizacji księgozbioru”'̂ '̂ , a obawiał się, że uchylenie usta
wy uniemożliwi rozbudowę zbiorów na tej drodze.

Dostrzegał potrzebę selekcji wpływów z egzemplarza obowiązkowego, 
bowiem „Oprócz materiałów wartościowych, napływały także druki zbędne, 
których opracowanie angażuje niepotrzebnie siły”'̂ ^̂  przeciwny byl więc 
koncepcji rozbudowy zbiorów za wszelką cenę, prowadzonej tylko dla lep
szych wyników statystycznych i twierdził, że „Nie ilość książek, lecz ich 
jakość odgrywa tu rolę decydującą”'̂ *’. Rozwiązanie tej sprawy widział 
w opracowaniu jasnych i czytelnych zasad selekcji. Jego zdaniem właściwe 
uregulowanie kwestii egzemplarza obowiązkowego i związanych z nim 
zagadnień polityki gromadzenia zbiorów, decydują o odpowiednim spełnia
niu przez biblioteki uniwersyteckie ich podstawowej roli, którą jest służenie 
nauce „Jako dobrze zaopatrzony i sprawnie działający warsztat pracy 
badawczej”4’7, przy czym jakość owego warsztatu warunkuje przede wszyst
kim troska o to, aby „W m ateriale napływającym do jej zbiorów wybitną 
przewagę miał pierwiastek naukowy”'̂ .̂

Na znaczenie egzemplarza obowiązkowego w procesach uzupełniania 
zbiorów wskazywał w sprawozdaniach z prac Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu'^9. W okresie jego dyrektuiy udział egzemplarza obowiązkowego 
w ogólnej liczbie wpływów wynosił ok. 40%50; i w tym wypadku Wierczyński 
dbał, aby dokonywać niezbędnej selekcji napływających materiałów, gdyż, jak 
pisał: „Biblioteka otrzymywała tytułem egzemplarza obowiązkowego wszyst
kie druki z okręgu poznańskiego, natomiast z innych okręgów wcielała do 
księgozbioru tylko wydawnictwa mające wartość n a u k o w ą ” 5 l .

^  S. Vrtel-Wierczyński: Kilka uwag... op. cit., s. 158.
' 5̂ Ibidem.
46 Op. cit., s. 159.

Op. cit., s. 160.
Op. cit., s. 159.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Teka 112, Ogólny pogląd na działal

ność Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 1927-1937.
50 Op. cit., k. 97.
51 Op. cit., k. 98.



Podobnie, w czasie pracy Wierczyńskiego w Bibliotece Narodowej, 
udział egzemplarza obowiązkowego w ogólnej liczbie wpływów wyniósł 
w 1938 r. ok. 44%52, aby w następnym roku przekroczyć 45%^^; w okresie 
powojennym w latach 1945-1947 wskaźnik ten wynosił średnio ok. 40%^^ 
Dla zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w 1948 r. kształtował 
się na poziomie ok. 27%, a w 1949 r. przekroczył 30%55.

Egzemplarz obowiązkowy nie jest oczywiście jedynym, choć pozostaje 
bardzo istotnym, źródłem uzupełniania zbiorów bibliotek. Brak wystarcza
jących środków na zakupy powodował, że niezbędne stawało się uzupełnia
nie kolekcji biblioteki w sposób niewymagający nakładów, dlatego też, 
oprócz egzemplarza obowiązkowego, dary były tym źródłem wpływów, do 
którego S. Wierczyński przywiązywał dużą wagę. Przed objęciem dyrektury 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu wpływ z tego źródła był stosunkowo 
wysoki i wynosił w latach 1919-1927 ok. 45%^^. W okresie, kiedy nią kiero
wał, wskaźnik ten wzrósł do średniego poziomu ok. 55%, przyjmując w ar
tości skrajne od ok. 19% w 1929 r. do 63% w 1933 r.57.

W uzupełnianiu zbiorów książnicy miało swój znaczący udział Towarzy
stwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej, utworzone z inicjatywy S. W ier
czyńskiego; potrzebę zorganizowania takiego gremium dostrzegł już w sierp
niu 1928 r., przesyłając prof. Ludwikowi Ć w i k l i ń s k i e m u ^ S  „Uzasadnienie dla 
założenia Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej”59, uzupełnio
ne w październiku 1928 r. spisem ewentualnych członków Towarzystwa^^. 
W pismach tych dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej podkreślał zamiar 
pozyskania przychylności społeczeństwa i zainteresowania go sprawami tej 
książnicy, przede wszystkim ze względu na konieczność intensywnego uzu
pełniania zbiorów piśmiennictwem polskim, na co nie pozwalała sytuacja 
finansowa; dostrzegał nadto patriotyczny aspekt takiego przedsięwzięcia.

W rezultacie zabiegów S. Wierczyńskiego pierwsze zebranie członków 
Towarzystwa odbyło się 2 maja 1929 r.^l; dokonano wówczas wyboru prze-

-“’2 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego R. 1 1937! 1938. Warszawa 1938, 
s. 50.

53 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego R. 2 1938! 1939. Warszawa 1939, 
s. 56.

54 50 lat Biblioteki Narodowej. Warszawa 1983, tabl. 4.
55 S. Kubiak: Biblioteka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966. Poznań 

1976, s. 88.
5^ Op. cit., s. 85.
5^ Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Teka 112, Ogólny pogląd... op. cit., k. 85.
5̂* Prof. L. Ćwikliński byl m. in. austriackim ministrem oświaty w 1917 r. Znany z postawy 

patriotycznej, miał duże zasługi w rozwoju szkolnictwa.
59 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Teka A, sygn. 32.
^0 Op. cit., k. 3.
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wodniczącego, którym został prof. L. Ć w i k l i ń s k i 6 2  oraz uchwalono statut, co 
zgromadzeni uznali za równoznaczne z oficjalnym rozpoczęciem działalno
ści. Głosił on, że głównym celem Towarzystwa było „Śledzenie potrzeb 
Biblioteki Uniwersyteckiej oraz popieranie jej interesów i rozwoju, poprzez 
inicjowanie zbierania funduszy i darów rzeczowycli.”^  ̂ i wprowadzał trzy 
kategorie członkostwa:

1. Zwyczajne, przewidziane dla „Osoby fizycznej lub prawnej, która 
zobowiąże się do rocznej składki w wysokości 6 zł”^ .̂

2. W spierające, dla tych, którzy „Zobowiążą się do rocznej składki 
w wysokości co najmniej 40 zł lub wpłacą jednorazowo co najmniej 250 zł” ’̂̂ .

3. Honorowe, przewidziane dla tych, którzy „Położą szczególne zasługi 
około Towarzystwa, a których walne zgromadzenie mianuje członkiem
honorowym”66.

Dzięki staraniom  Wierczyńskiego inauguracyjne posiedzenie tego gre
mium miało charakter ponadlokalny -  pierwszemu zebraniu towarzyszyła 
odezwa do mieszkańców Poznania „W sprawie potrzeb Biblioteki Uniwer
syteckiej”, w której czytamy, że „Biblioteka posiada [ ...] w dziale piśmien
nictwa polskiego i slawistyki luki i braki bardzo duże [ ...]. Tc niedostatki 
do dnia dzisiejszego ledwie usunąć zdołano”^ .̂ Członkowie Towarzystwa, 
apelując do społeczeństwa Wielkopolski, liczyli na jego zainteresowanie 
sprawami biblioteki, której skromne środki finansowe „Nie pozwalają 
nawet na zaspokojenie potrzeb bieżących, jak abonam ent czasopism, zakup 
dzieł najniezbędniejszych, oprawę książek”^». Odwoływano się przy tym do 
hojności społeczeństwa, które w przeszłości wspierało już książnice Osso
lińskich, Załuskich i Raczyńskich. W ydarzenie to odnotował „Kurier 
Poznański”, stwierdzając: „Najważniejsze jest w tej chwili, aby książka pol
ska a wraz z nią kultura polska przeniknęła księgozbiór do głębi, by braki 
w dziedzinie rzeczy polskich jak najszybciej usunięte zostały”^ .̂ Na inaugu
racyjne posiedzenie, na ręce S. Wierczyńskiego, nadszedł list od Prymasa 
Polski, A ugusta kardynała Hlonda, który pisał: „Z radością powitałem myśl 
powołania do życia Towarzystwa, a życząc poważnemu temu gronu jak naj
pomyślniejszego rozwoju, chętnym sercem mu błogosławię”^̂ .̂ Jednakże 
pomyślnie przeprowadzona inauguracja nie uwolniła inicjatora powołania

Członkami Towarzystwa byli m. in. Roger Raczyński, Stanisław Erzepki i Adam Wrzo
sek.

Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, sygn. 33, k. 35.
^  Op. cit., k. 97.
65 Ibidem.

Ibidem.
67 Op. cit., k. 60.
68 Ibidem
69 „Kurier Poznański” 1929 nr 215, s. 8.
^0 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, sygn. 33, k. 65.



Towarzystwa od kłopotów, związanych z działalnością tego kolegialnego 
dala; w czerwcu 1929 r. rektor Uniwersytetu Poznańskiego dopatrzył się 
pewnych nieprawidłowości w statucie, co zmusiło Wierczyńskiego do zwo
łania kolejnego posiedzenia w tej sprawie 7 października tego roku^i. Przy 
rejestracji Towarzystwa w Sądzie Grodzkim w Poznaniu 27 grudnia 1929 r., 
nie zostało mu oszczędzone zagubienie przez adm inistrację uczelni kom 
pletu potrzebnych do tego d o k u m e n t ó w ^ 2 ^  toteż wszystkie sprawy formalne 
związane z działalnością Towarzystwa zostały zakończone dopiero  
w początkach 1930 r.

Największym osiągnięciem Towarzystwa stało się pozyskanie części ksią
żek z reformowanych wówczas bibliotek szkół średnich. Zabiegi, aby pozy
skać te zbiory, zapoczątkował dyrektor książnicy uniwersyteckiej jeszcze 
w kwietniu 1928 r., gdy w liście skierowanym do K uratorium  okręgu szkol
nego w Poznaniu zauważał, że starsza część księgozbiorów bibliotek szkol
nych, która praktycznie nie jest wykorz>'stywana przez uczniów, stanowiłaby 
cenne uzupełnienie kolekcji Biblioteki Uniwersyteckiej^^. K uratorium  
wyraziło zgodę na przekazanie części zbiorów z Gimnazjum im. M arii M ag
daleny w Poznaniu Towarzystwu^^, a pozytywne doświadczenia i poparcie 
tych działań przez Towarzystwo spowodowały, że akcja prowadzona była 
również poza terenem  P o z n a n i a ' ^ ^  w  rezultacie w latach 1931-1934 z dwu
dziestu szkół średnich Biblioteka Uniwersytecka otrzymała 17 396 wolumi
nów książek^^, wśród których znajdowały się 34 inkunabuły oraz 4 rękopisy 
średniowieczne’̂ .̂ Dzięki pomocy Towarzystwa udało się wzbogacić zbiory 
biblioteki o dublety rapperswilskie, archiwalia dotyczące I wojny światowej, 
a także publikacje encyklopedyczno-słownikowe przejęte z bibliotelći 
poznańskiego Sądu Apelacyjnego’̂ .̂ W 1932 r. wpłynęły wydawnictwa 
z zakresu nauki o książce, romanistyki oraz współczesne teksty literackie, 
przekazane przez rząd francuski w odpowiedzi na „Prośbę skierowaną do 
francuskiego Ministerstwa Oświaty, o przesłanie w darze nowszych wydaw
nictw naukowych i hterackich”^9.

Aktywność S. W ierczyńskiego w uzupełnianiu zbiorów przyniosła 
wymierne rezultaty: stan zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w dn. 1 wrze-

Op. cit., k. nlb.
72 Op. dt.,k. 103.
"̂ 3 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Teka 22, k. 7.

S. Kubiak: Biblioteka Uniwersytetu... op. cit., s. 74.
75 Op. cit., s. 76.
76 Op. cit., s. 78.
77 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Teka 112, Ogólny pogląd ... op. cit., 

k. 99.
78 Op. cit., k. 100.
79 B. Szulc-Golska: Dar rządu francuskiego dla Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

„Przegląd Biblioteczny” 1933 R. 7, s. 190.



śnia 1927 г wynosił 350 916 wol. druków, 37 inkunabułów i 66 rękopisów, 
a 1 września 1937 r. zamykał się liczbą 482 990 wol. druków, 71 inkunabu
łów, 316 r ę k o p i s ó w ^ O  ( 3 0  więcej, jak podkreślił Zbigniew Sławiński w pracy 
o bibliotekach naukowych w okresie międzywojennym: „Najwięcej darów 
w latach 1918-1939 wpłynęło do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu -  
[...] 46,6% wszystkich wpływów”8i.

Pozyskiwanie darów  było również przedm iotem  zainteresow ania 
S. Wierczyńskiego po objęciu kierownictwa Biblioteki Narodowej. Ze spra
wozdania za lata 1937/1938^^ wynika, że ich udział stanowił 36,5% ogólnych 
wpływów^3^ w których przeważały „Odbitki prac naukowych profesorów 
wyższych uczelni, którzy życzliwie odpowiedzieli na apel BN i wzbogacili jej 
zbiory swoimi pracami wydanymi w kraju i za granicą”^  ̂ Interesujących nas 
informacji nie dostarcza natom iast sprawozdanie za lata 1938/39^5 pod
stawie szacunkowych danych udział darów w ogólnej liczbie wpływów 
można określić na 29%^* .̂ Także i w Warszawie planował powołanie do 
życia Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Narodowej^^, ale plany te zniweczył 
wybuch wojny.

W okresie powojennym udział darów w odbudowie zbiorów Biblioteki 
Narodowej wynosił w 1945 r. ok. 3%, w 1946 r. ok. 14 %, aby w 1947 r. osią
gnąć wielkość ok. 18%^^.

Po przymusowym powrocie Wierczyńskiego do Biblioteki Uniwersytec
kiej w Poznaniu udział darów w uzupełnianiu jej kolekcji wyniósł w 1948 r. ok. 
54%, a w 1949 r. ok. 48 %^9. Oprócz kilkunastu instytucji krajowych, które 
wspomagały bibliotekę, w działaniach tych uczestniczyły także placówki 
zagraniczne m.in. Biblioteka Polska w Paryżu, Fundacja Kościuszkowska oraz 
American Book Centre w Waszyngtonie^^. Jeśli będziemy pamiętać, że dzia
ło się to w okresie narastającej stalinizacji życia w Polsce, można traktować 
działalność Wierczyńskiego jako przejaw niezwykłej odwagi osobistej.

Szczególną rolę przypisywał on uzupełnianiu zbiorów czasopism. Z  pro
blematyką tą zetknął się już w początkach pracy bibliotekarskiej, w lwowskim

^0 M ateria ły ... op. cit., Teka P III/ 32, k. nlb.
Z. Sławiński: Polskie biblioteki naukowe w okresie międzywojennym. Próba oceny. „Rocz

nik Biblioteki Narodowej” 1980 R. 14, s. 255.
^2 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego R. 1.19371193S. Warszawa 1938.
83 Op. cit., s. 50.
8“* Op. cit., s. 51.

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego. R. 2 1938/ 1939. Warszawa
1939.

50 lat Biblioteki... op. cit., tabl. 4.
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R  I ... op. cit., s. 37.

88 50 lat B iblioteki... op. cit., tabl. 4.
8^ S. Kubiak; Biblioteka Uniwersytetu... op. cit., s. 88.

Archiwum PAN Odział w Poznaniu, Teka 30D, k. 2.



Ossolineum, gdzie zajmował się kontrolą regularności wpływu tej grupy 
kolekcji bibliotecznej. We wspomnieniach ossolińskich pisał: „Wówczas nie 
zdawałem sobie sprawy, jak doniosłą pełniłem czynność. Wagę jej uświado
miłem sobie [ ...] później, gdy [na skutek wojny i zniszczeń], liczne księgo
zbiory uległy dewastacji a roczniki wielu czasopism stały się rzadkością niemal 
unikatową”9^ Wzrastające znaczenie czasopism w początkach XX w. związa
ne było z rozwojem nauki i koniecznością szybkiego ogłaszania wyników 
badań, a co za tym idzie, ich rozpowszechniania i wymiany. Świadomy tych 
przemian zauważał, że „Czasopisma^2 łączą nas z nauką światową i ułatwiają 
dotrzymanie kroku innym narodom na polu nauki i kultury”^ ,̂ a zerwanie 
tego kontaktu uniemożliwi rozwój polskiej twórczości naukowej. bCryzys eko
nomiczny, który przeżywała ówczesna Polska, spowodował redukcję prenu
meraty czasopism zagranicznych o ponad 50%^^. To załamanie finansów 
biblioteki „Uniemożliwiło planowe i racjonalne uzupełnianie księgozbiorów, 
a co najważniejsze, należyty i odpowiedni dobór czasopism”^  ̂ i było poważ
nym zagrożeniem dla sprawności warsztatów pracy badawczej, jakimi są 
biblioteki, a dalsze ograniczenie wpływu czasopism, zagrozić mogło najży
wotniejszym interesom nauki, powodując straty, których odrobienie będzie 
praktycznie niemożliwe, alarmował Wierczyński. Niezbędne stało się zatem 
znalezienie takiej metody postępowania, która umożliwiłaby racjonalne 
wykorzystanie niewielkich funduszy.

Za skuteczne rozwiązanie uznał prowadzenie wspólnej polityki biblio
tecznej, której celem powinno być przede wszystkim uzupełnianie braków, 
wymiana dubletów w kraju i prowadzenie wymiany z zagranicą. Jednakże, 
aby zrealizować ten program, trzeba było najpierw dysponować precyzyjny
mi informacjami o czasopismach zagranicznych w Polsce^^, dlatego też nie
zbędne było przygotowanie takiego katalogu, który „W każdej chwili mógł
by udzielić wyczerpujących informacji”^’̂ . S. Wierczyński, kierowany chęcią 
jak najszybszego rozwiązania powyższych kwestii, zadeklarował podjęcie

S. Vrtel-Wierczyński; Ze wspomnień Ossolińskich ... op. cit., s. 163. W lwowskim Osso
lineum znajdowała się największa kolekcja polskich czasopism.

Obawy i plany zgłaszane przez Wierczyńskiego dotyczą tylko czasopism zagranicznych. 
Czasopisma polskie napływały jako e.o.

S. Vrteł-Wierczyński: Polityka biblioteczna w zakresie czasopism naukowych. „Przegląd 
Biblioteczny” 1932 R. 6, s. 128.

W roku akademickim 1932/33 Uniwersytet Poznański otrzymał mniej niż połowę pla
nowanego budżetu. W roku 1933/34 utworzono Fundusz Naukowy Senatu U.P., którego 
dochody przeznaczano przede wszystkim na druk prac naukowych. W: Historia nauki polskiej. 
Wrocław 1992.

S. Vrtel-Wierczyński: Zagadnienie czasopism w naszych bibliotekach uniwersyteckich. 
„Nauka Polska” 1932 R. 16, s. 18.

Opracowanie Centralnego Katalogu Czasopism Polskich przyjęta na siebie Biblioteka 
Jagiellońska.

9”̂ S. Vrtel-Wierczyński: Polityka biblioteczna... op. cit., s. 130.



takich prac w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. W wyniku jego wystą
pienia do współudziału w tworzeniu katalogu zgłosiły się wszystkie bibliote
ki uniwersyteckie. Redakcja centralna, którą kierował osobiście, mieściła 
się w Poznaniu i przejęła trud opieki merytorycznej i organizacyjnej nad 
całością prac. W stępne zbieranie materiałów zakończono w drugiej połowie
1934 r., uzyskując ok. 100 tys. kart z 764 bibliotek^^, a Wierczyński opraco
wał niezbędne instrukcje metodyczne^^. Ponownie zwrócił uwagę na zna
czenie czasopism zagranicznych! i potrzebę szczególnej o nie dbałości, pisząc 
„Skromne i niewystarczające uposażenie bibliotek wymaga, aby polityka 
prenum eraty czasopism była planowa, racjonalna i o s z c z ę d n a ” Powtó
rzył, że bez stworzenia katalogu niemożliwe będzie prowadzenie efektywnej 
współpracy w tym zakresie między poszczególnymi bibliotekami. Instrukcja 
formułowała zarówno cele katalogu -  „Katalog służy celom naukowym”!^*, 
jak i jego zasięg formalny i chronologiczny -  „Katalog obejmuje cały zbiór 
czasopism i wydawnictw ciągłych zagranicznych wg stanu z 31 grudnia 
1932 r.” i02.

Poza spisem pozostawały czasopisma polskie lub Polski dotyczące, które 
wychodziły za granicą, wydawnictwa seryjne zwarte, a także czasopisma, 
które nie miały charakteru naukowego. Opis katalogowy uwzględniał nastę
pujące elementy: tytuł i dodatki do tytułu, częstotliwość ukazywania się, imię 
i nazwisko redaktora wydawnictwa, miejsce wydania oraz „Wyszczególnienie 
zasobów i stanu posiadania biblioteki, z zaznaczeniem ewentualnych bra- 
ków”iO-̂ . Instrukcja normowała też zasady pisowni i opatrzona została jede
nastom a przykładami; przyjęte w niej rozwiązania spotkały się z pozytywną 
oceną Władysława PociechyiO'^ na łamach „Przeglądu Bibliotecznego.”

W  sferze organizacyjnej zabiegał dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 
z powodzeniem o uzyskanie dofinansowania prac nad katalogiem, m.in. 
w Funduszu Kultury Narodowej. W liście z 16 września 1932 r., skierowanym 
do dyrektora Funduszu podkreślił, że „Przyrzeczenie udzielenia pomocy w 
opracowaniu i ogłoszeniu katalogu stawia całą sprawę na gruncie realnym” 0̂5;

J. Miśkowiak: Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych. „Przegląd Biblioteczny”
1935 R. 9, s. 143-148.
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w piśmie tym mowa jest o zasiłku w wysokości kilku tysięcy zl rocznie^*^^. Ze 
względów praktycznych terytorium kraju podzielono na pięć okręgów 
bibliotecznych, a na ich czele stały biblioteki uniwersyteckie w Krakowie 
Lwowie, Warszawie, Poznaniu i Wilnie -  każda z nich organizowała akcję 
na swoim terenie, włączając w nią biblioteki zakładowe swoich uczelni, 
biblioteki publiczne oraz niektóre prywatne^^^.

Pierwotny termin zakończenia zbierania materiałów wyznaczono na 30 
czerwca 1933 r., ponieważ jednak w większości bibliotek zbiory czasopism 
nie były w ogóle opracowane lub były skatalogowane tylko częściowo, 
a przy tym często błędnie, termin został przesunięty prawie o rok. Przyjęto 
procedurę, która stanowiła, że m ateriał dostarczany przez współpracujące 
bibliotek zostanie uszeregowany alfabetycznie, zgodnie z polskimi przepisa
mi. Następnie dokonano rewizji i ujednolicenia opisów, tworząc w ten spo
sób karty analityczne. D opiero na ich podstawie tworzono karty syntetycz
ne, które zawierały pełny opis katalogowy czasopisma, wraz z siglami 
bibliotek.

W ybrane opisy syntetyczne wydrukowano jako wersję w stępną i rozesła
no ją wybranym książnicoml®^. Już ta próbna strona potwierdza słuszność 
przyjętych rozwiązań Wierczyńskiego: zawierała ona m ateriał uszeregowa
ny w alfabetycznej kolejności tytułów czasopism, a czytelne rozmieszczenie 
wszystkich elementów opisu i zróżnicowana czcionka podnosiły sprawność 
informacyjną wydawnictwa.

Ponieważ katalog obejmował tylko materiały do 1932 r., przewidziano 
potrzebę kontynuacji: „Poczynając od 1933 r. należy prowadzić stałe wyka
zy wszelkich zmian w zasobach bibliotek, aby katalog systematycznie uzu- 
pełniać”^0̂ . W pracach rozpoczętych w 1937 r., wykorzystano istniejące już 
struktury organizacyjne, dzięki którym możliwa była w stępna kontrola 
napływającego m ateriału, gdyż jak ustalono, „Biblioteka Narodowa, Biblio
teka Ossolińskich we Lwowie oraz biblioteki uniwersyteckie nadsyłają 
materiał wprost do redakcji centralnej w Poznaniu”î Ô  natom iast pozosta
łe książnice, biorące udział w przygotowaniu kontynuacji, zobowiązane były 
do przesyłania materiałów swoim bibliotekom okręgowym.

Zastosowano oryginalne metody rejestrowania zmian w zbiorach czaso
pism, polegających na prowadzeniu dwóch rodzajów inwentarzy i trzech 
rodzajów kart katalogowych. Biblioteki uczestniczące w zbieraniu m ateria

łom Szczegółowych kwot nie udało się ustalić, gdyż we wszystkich sprawozdaniach Biblio
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu, zawarta jest ona w rubryce „Zasiłki różne m. in. FK N ”. 
Podobnie nie udało się ustalić zakresu finansowania katalogu po przeniesieniu go do BN.

J, Miśkiewicz: Centralny Katalog Czasopism... op. cit., s. 145.
^08 Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych. Redakcja próbna. Poznań 1935.

Instrukcja dotycząca opracowania Centralnego Katalogu... op. cit., s. 9.
110 Instrukcja dotycząca kontynuacji Centralnego Katalogu... op. cit., s. nlb, § 8.



low zobowiązano do prowadzenia osobnych ksiąg dla czasopism nowych 
i wznowionych oraz osobnych dla czasopism, które biblioteka przestała 
otrzymywać, tak zwanych „Czasopism zawieszonych”. Karty katalogowe 
dotyczyły opisów czasopism zaprenumerowanych po raz pierwszy (Wzór 
A), zawieszonych (W zór B) oraz uzupełnień (W zór C). Schemat księgi 
inwentarzowej dla czasopism nowych obejmował następujące rubryki: datę 
wpływu, tytuł czasopisma, miejsce wydania, numer rocznika, sygnaturę lub 
num er inwentarzowy oraz rubrykę uwag. W księdze inwentarzowej czaso
pism zawieszonych uwzględniono: datę ostatniego wpływu, tytuł czasopi
sma, miejsce wydania, sygnaturę lub numer inwentarza.

K arta wzoru A  zawierała następujące elementy opisu: tytuł czasopisma, 
miejsce wydania, num er pierwszego otrzymanego rocznika lub zeszytu oraz 
rok wydania. K arta zaopatrzona miała być w sigla bibliotek oraz sygnatury.

Karty wzoru В i С zawierały te same podstawowe elementy opisu, róż
niły się natom iast nazwami pól, dotyczącymi ostatniego otrzymanego 
num eru czasopisma lub sprostowań i uzupełnień. Aby zunifikować i przy
spieszyć prace, wydrukowano gotowe strony inwentarzy według dwóch 
schematów i karty katalogowe w trzech wzorach; stworzenie poprawnego 
opisu katalogowego, wymagało tylko wypełnienia odpowiednich rubryk; 
w ten sposób S. Wierczyński stał się prekursorem  koncepcji kartoteki haseł 
wzorcowych.

Opis katalogowy kontynuacji był więc mniej szczegółowy niż ten, który 
zastosowano w części głównej. Było to rozwiązanie zaplanowane, gdyż jak 
pisał Jan Miśkowiak „Organizację kontynuacji starano się jak najbardziej 
uprościć”! ponieważ przyjęto, że w wydrukowanym katalogu kontynuacji 
nie będą umieszczone pełne opisy katalogowe czasopism rejestrowanych 
uprzednio, jeśli nie zaszły w nich żadne zmiany, zamieszczony miał być tylko 
ich tytuł z odpowiednim oznaczeniem ciągłości tej części kolekcji.

Przygotowanie katalogu czasopism, a co za tym idzie konieczność prze
glądania tych części zbiorów bibliotek, przyczyniło się do uporządkowania 
gromadzonych periodyków. Sprawa ta znalazła swoje formalne rozwiązanie 
w postaci zarządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego „O scalaniu czasopism cząstkowych w b i b l i o t e k a c h ” ^ gdzie 
postanowiono, że „Scalanie uskutecznia się osobno w zakresie czasopism 
polskich i osobno w zakresie czasopism zagranicznych [...]. Akcję w drugim 
przypadku prowadzi redakcja Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicz
nych” 4^.

J. Miśkowiak: Centralny Katalog... op. cit., s. 147.
^'2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

1936 nr 4.
l '3  0 p . cit., §111 p. 4.



Prace nad katalogiem dały też możliwość dokonania ciekawych obser
wacji. Okazało się bowiem, że „W zbiorach naszych rzadko brak jakiegoś 
starszego rocznika. [...] Wszystkie prawie najstarsze periodyki znajdują się 
w Bibliotece Czartoryskich i Bibliotece im. Ossohńskich we Lwowie” !̂'̂ ; 
katalog byl formą bibliografii czasopism zagranicznych w Polsce.

Objęcie przez S. Wierczyńskiego kierownictwa Biblioteki Narodowej 
spowodowało przeniesienie Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicz
nych z Poznania do Warszawy. W lutym 1938 r. przesłano tu pierwszą par
tię materiału, zawierającego opisy czasopism, których tytuły rozpoczynały 
się na literę „L” i 1 marca tego roku przystąpiono do prac nad katalogiem, 
które pod kierunkiem prof. Wierczyńskiego, prowadził Ksawery Swierkow- 
ski'i5. Z  jego polecenia Świerkowski przebywał na tygodniowym szkoleniu 
w Poznaniu, gdzie zapoznawał się z metodyką i techniką pracy. Po jego 
powrocie, 8 czerwca 1938 r., rozpoczęto systematyczne przekazywanie 
materiałów, które jednakże nie zakończyło się przed wybuchem wojny^i^. 
Do dnia 31 marca 1939 r. sprowadzono m ateriał analityczny, dotyczący tytu
łów czasopism, rozpoczynających się na litery „B-C”, „F”, „H ”, „I”, „K”, 
„M -Z”i i ’7 oraz m ateriał syntetyczny, dotyczący tytułów czasopism na litery 
„B-C” oraz „F-F’iis. W rezultacie prowadzonych prac „Do 31 marca 1939 r. 
na podstawie 3.960 kart analitycznych opracowano 1.735 kart syntetycz- 
nych”ll^. Natom iast 11 czerwca 1938 r. sprowadzono wszystkie karty, zawie
rające opisy kontynuacji Katalogu^^Oj tej kartoteki 31 marca 1939 r. 
wynosił ok. 6 tys. kart^2i

Decyzja o przeniesieniu Katalogu do Warszawy wzbudziła protesty czę
ści bibliotekarzy i pracowników naukowych Uniwersytetu Poznańskiego; 
echa tych opinii odnajdujemy w korespondencji między S. Wierczyńskim 
a jego prowizorycznym następcą na stanowisku dyrektora biblioteki, prof. 
Jerzym Bossowskiml22.

Wierczyński nawiązywał do tych wydarzeń, pisząc 4 lipca 1938 r. w liście 
do kuratora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu: „Co do istoty rzeczy, 
między Biblioteką Uniwersytecką a Biblioteką Narodową istniała zgodność 
poglądów. Różnica zdań wynikała przy ustalaniu sposobu przeniesienia

J. Miśkowiak: Centralny Katalog... op. cit., s. 146.
'*5 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej. R. 1... op. cit., s. 25.

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej. R. 2... op. cit.
Op. cit., s. 94.
Op. cit., s. 95.
Ibidem.

^20 Op. cit., s. 94.
121 Op. cit., s. 96.
122 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Teka 3, Akta osobowe, k. 123. Prof. 

Bossowski pełnił też przejściowo funkcję kuratora biblioteki, do czasu objęcia jej dyrektury 
przez A. Birkenmajera.



Centralnego K atalogu” 123. w  dalszej części utrzymywał, że naturalnym 
miejscem, w którym powinno być kontynuowane tak duże przedsięwzięcie 
jest właśnie Biblioteka Narodowa, gdzie katalog należy przenieść jak naj
szybciej, gdyż pod jego nieobecność powstały już zaległości. Do zaognienia 
sytuacji przyczyniło się zapewne drugie pismo S. Wierczyńskiego z 8 paź
dziernika 1938 r.l24^ w którym proponował on J. Bossowskiemu, aby podniósł 
stawki wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w ramach nadgodzin przy 
katalogu centralnym. Oburzony Bossowski odmówił w uszczypliwym tonie, 
powołując się na doskonale znaną Wierczyńskiemu sytuację finansową 
biblioteki, stwierdzając przy tym, że zmuszony był zawiesić edycję „Biulety
nu Bibliotecznego” 125̂  gtjyż strony niektórych zakładów naukowych 
wyrażano wątpliwości, czy wydawanie go było i jest celowe. Ponieważ 
w ostatnim  czasie opinię taką wyrażono w sposób drastyczny wobec funk
cjonariusza biblioteki, który doręczał egzemplarze [...] uznałem, że konty
nuowanie tego wydawnictwa nie da się pogodzić z prestiżem biblioteki”l26. 
Jednakże Wierczyński, mimo tych sprzeciwów, systematycznie przejmował 
m ateriały z Poznania.

W  pracy nad centralnym Katalogiem Czasopism Zagranicznych wyko
rzystywał swoje wcześniejsze przemyślenia i doświadczenia. Wyprzedzając 
głosy z lat trzydziestych, już w 1928 r. pisał; „Biblioteka Uniwersytecka 
w Poznaniu przystąpiła do opracowania Centralnego Katalogu Bibliotek 
Seminaryjnych i Zakładowycli Uniwersytetu Poznańskiego. Okazał się on 
niezbędny dla unorm owania współpracy, a zwłaszcza polityki z a k u p ó w ” ! 27. 
Aby przyspieszyć prace i zunifikować jej metody, zorganizował specjalny 
kurs katalogowania, który w 1929 r. prowadził Adam Ł y s a k o w s k i '28. K ata
log, który powstał w wyniku tych działań zawierał opisy ok. 100 tys. dzieł; 
karty katalogowe, które oprócz ujednoliconego opisu, zawierały sigla biblio
tek, szeregowane były wg instrukcji p r u s k i e j '29.

Na rolę, jaką spełniał, wskazywał S. Wierczyński w 1937 г.'ЗО  ̂ omawia
jąc zagadnienia pracy Komisji Bibliotecznych, działających we wszystkich

'23 op. cit., k. 125.
'24 Op. cit., k. nlb.
'25 „Biuletyn Biblioteczny”, stworzony przez S. Wierczyńskiego zawiera! spis nowych 

nabytków biblioteki. Odbijany byl na powielaczu w ilości 250 egz. in quatro. Po ponownym 
powrocie do Poznania niezwłocznie wznowi! jego wydawanie.

'26 Archiiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Teka 8  111, k. nlb.
'27 S. Vrtel-Wierczyński: Centralny Katalog Bibliotek Seminaiyjnych i Zaktadowyxh Uni

wersytetu Poznańskiego. „Przegląd Biblioteczny” 1928 R. 2, s. 325-328.
'28 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu sygn. 112, k. 47.
'29 S. Vrtel-Wierczyński: Centralny Katalog Bibliotek... op. cit., s. 327.
'30 S. Vrtel-Wierczyński: O organizację polityki zakupów książkowych w bibliotekach uni

wersyteckich. „Przegląd Biblioteczny” 1937 R. 11, s. 77-83.



szkołach wyższych, z zadaniem opiniowania działalności bibliotelcii^i, m.in. 
w ustalaniu profilu gromadzenia; stwierdził, że „Do tego służyć mają orga
nizowane przez biblioteki główne katalogi bibliotek seminaryjnych i zakła- 
d o w y c h ” '3 2 .  Zwrócił nadto uwagę, że istnienie takiego katalogu w Uniwer
sytecie Poznańskim , daje wszystkim wydziałom możliwość czynnego 
wpływania na politykę zakupów, a tym samym kształtowania księgozbiorów 
odpowiadających ich potrzebom.

S. Wierczyński był również twórcą katalogu czasopism, obejmującego 
zbiory bibliotek p o z n a ń s k i c h  133. jak  pisał we wstępie: „Katalog uwzględnia 
zbiory 83 zakładów uniwersytetu, zbiory 15 bibhotek poznańskich i Biblio
teki K ó r n i c k i e j ” 1 3 4  Opisane zostały m.in. zbiory Biblioteki Raczyńskich, 
Wyższej Szkoły Handlowej, Muzeum Wielkopolskiego a także Dowództwa 
Okręgu Korpusu nr VII.

Nadesłany materiał porównywano z zasobami Biblioteki Uniwersytec
kiej i w razie potrzeby uzupełniano opisy katalogowe. W rezultacie katalog 
objął czasopisma i w>'dawnictwa ciągłe o charakterze naukowym oraz 
22 ważniejsze dzienniki, w sumie 2210 tytułów i dzielił się na dwie części: 
alfabetyczną i systematyczną. Szczegółowy opis czasopisma znajdował się 
w części alfabetycznej, uporządkowanej wg instrukcji pruskiej, jednakże 
z zachowaniem polskich znaków diakrytycznych. O bok tytułu podawano 
numer rocznika lub tomu i, co charakterystyczne, rok od którego czasopi
smo znajdowało się w Poznaniu. Pod tytułem, mniejszymi czcionkami, 
wymienione były posiadające go biblioteki. Część systematyczna obejmowa
ła 22 działy -  w obrębie działów tytuły uszeregowano również alfabetycznie; 
pełniła ona równocześnie funkcję indeksu.

Układ typograficzny: wyróżnienie pogrubioną czcionką tytułu czasopi
sma, zastosowanie czytelnych skrótów, odpowiednie rozmieszczenie wszyst
kich elementów opisu przy racjonalnym wykorzystaniu miejsca, powodują, 
że posługiwanie się katalogiem nie nastręczało żadnych trudności. Jego 
zalety dostrzegł Wacław B o r o w y , l 3 5  pisząc „W ostatnich latach mówiło się 
o centralnych katalogach naszych wielkich bibliotek. Użyteczność takiego 
katalogu nie może być lcwestionowana” ’36. A utor podkreślał, że przedsię
wzięcie takie służyło również uporządkowaniu katalogów czasopism w tych 
bibliotekach, których zbiory zostały w nim uwzględnione. Było to jeszcze

Ustawa o szkołach akademickich. Dziennik Ustaw 1933 Nr 29.
'-̂ 2 s . Vrlel-Wierczyński: O organizację... op. cit., s. 82.
*33 Centralny Katalog Czasopism i Wydawnictw Ciągłych, znajdujących się w bibliotekuch 

poznańskich. Poznań 1930 .
’34 Op. cit., s. 3.
*35 W. Borowy: Centralny Katalog Czasopism i Wydawnictw Ciągłych , znajdujących się 

w bibliotekach poznańskich, (rec.). „Przegląd Biblioteczny” 1930 R. 4, s. 345-349.
136 Op. cit., s. 345.



jedno osiągnięcie inicjatora tej pracy, tym cenniejsze, że dotyczyło „Wysu
nięcia na plan pierwszy katalogu czasopism, w tej bowiem dziedzinie poro
zumienie jest n a j w a ż n i e j s z e ” *37. Za niewygodne uważał natom iast Borowy 
połączenie w jednym ciągu opisów czasopism i wydawnictw ciągłych -  jego 
zdaniem powinny one być szeregowane osobno. Podkreślał z uznaniem, że 
katalog jest przykładem „Świetnie zainicjowanej i sprawnie przeprowadzo
nej akcji zespołowej [...] a indeks systematyczny jest wzorem przejrzysto- 
ści”i38_

W  latach 1929-1938 Wierczyński prowadził także prace nad katalogiem 
systematycznym Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, który „Opierał się 
na schem acie katalogu systematycznego Biblioteki Uniwersyteckiej 
w H alle”l39. Katalog obejmował 16 głównych działów, te zaś dzieliły się na 
kolejne poddziały, a te z kolei na zagadnienia szczegółowe: „Poddziały 
oddzielone są od siebie deszczułkami, szczegółowe zaś kwestie kolorowymi 
kartkami kartonowymi W spomniane deszczułki i kartki zaopatrzone są 
odpowiednimi napisami, które służą orientacji w danym d z i a l e ” *̂ 0 jedną 
z pierwszych jego czynności po przybyciu do Poznania było umieszczenie 
w odpowiednich miejscach napisów polskich oraz dostosowanie części kata
logu do potrzeb nauki polskiej, co wymagało „Przerobienia całego systemu, 
dotyczącego historii P o l s k i ”

W  tworzeniu tego katalogu, w części dotyczącej nauki o książce miał 
swój udział niemiecki bibliograf i bibliolog Bernard W e n z e l o czym pisał 
Władysław Żivny: „Konkretne przedstawienie zakresu i treści księgoznaw- 
stwa daje nam odpowiedni dział w katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, w swoim pierwotnym układzie wykonany przez Bernarda Wen- 
zla”l^3. Wierczyński, uznając słuszność koncepcji Wenzla, nie wprowadził 
tu istotnych zmian, co zauważył Adam Łysakowski: „Obecny układ tego 
działu w katalogu systematycznym -  pisał -  wykazuje w stosunku do układu 
W enzla niewielkie zmiany”l ‘*4

Jednakże cały katalog przedstawiał obraz nadzwyczaj złożony „Książki 
wcielone do katalogu systematycznego otrzymują sygnaturę rzeczową, skia-

'37 Op. d t., s. 346.
*38 Op. cit., s. 348.
*39 S. Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-1929... op. cit., s. 13.

Op. cit., s. 14.
Materiały... op. cit., Teka P III, część A.

*'̂ 2 A. Majkowska: Poglądy na księgoznawslwo i bibliotekoznawstwo w Niemczech. W; 
„Acta Universitatis Vratislaviensis nr 121”. Wrocław 1970, s. 61- 93.

*43 w. Żivny: Bibliografia i bibliologia. Warszawa 1936, s. 59.
’■W Op. cit., s. 60.



dającą się z dużych i małych Hter alfabetu oraz cyfr arabskich. Sygnatury 
rzeczowe książek umieszcza się na kartkach katalogowych, które szereguje 
się według liter alfabetu i cyfr. Przy systematyzowaniu ma jednak zastoso
wanie nie naturalny szereg cyfr, lecz num er skaczący, cały zaś katalog syste
matyczny oparty jest na zasadzie chronologii, tj. na dacie pierwszego wyda
nia książki a przy przekładzie, na dacie pierwszego wydania oryginału”

Aby uporać się z problemami, jakie nastręczało opracowanie rzeczowe, 
Wierczyński ściągnął nawet do Poznania A dam a Łysakowskiego, który pisał
0 tym w liście do M ariana Łodyńskiego „Poruczył mi dyrektor Wierczyński 
na razie część katalogu systematycznego z poleceniem przygotowania wnio
sków co do melioracji całości”!'̂ *̂ . Jednakże krótki okres pobytu Łysakow
skiego w P o z n a n i u  147 nie pozwolił na przeprowadzenie poważniejszych 
prac. Zgodzić się wypada z opinią wygłoszoną właśnie przez Łysakowskie
go, że „Katalog systematyczny [Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu] to 
niezgrabny kolos, zawiły i poplątany” 148. Nic więc dziwnego, że jego melio
racja trwała przez cały czas pobytu S. Wierczyńskiego w bibliotece poznań
skiej.

W zakresie opracowania formalnego zbiorów, w Bibliotece Uniwersy
teckiej w Poznaniu do 1934 r. stosowano instrukcję pruską, a „Znaczenie 
przełomowe miało wprowadzenie w dn. 1 czerwca 1934 r. przepisów kata
logowania w bibliotekach p o l s k i c h ”  1̂ 9. Po tej dacie przystąpiono do opra
cowania wpływów według nowych norm; rozpoczęto także retrospektywne 
opracowanie nowszej części zbiorów, zgodnie z tymi s t a n d a r d a m i  150.

Jedną z istotnych miar, określających wydajność pracy w bibliotece
1 zdolności organizacyjne jej dyrektora, jest liczba zbiorów nieopracowa- 
nych. Brak jest danych liczbowych, dotyczących biblioteki poznańskiej, są 
natomiast w odniesieniu do Biblioteki Narodowej z czasu, kiedy kierował 
nią S. Wierczyński -  w 1937 r. nieopracowanych było ok. 50% w p ł y w ó w ^ ^ i .  

W wyniku energicznych działań „Między 31 marca 1938 r a 31 marca 1939 r. 
skatalogowano całość [zaległości] z lat 1930-1935, z wyjątkiem druków ulot
n y c h ”  152̂  zlikwidowano t a ^ e  zaszłości w inwentaryzowaniu druków star-
szychi53. w  efekcie tych prac w 1938 r. nieopracowanych było 2,5% zbio

S. Vrtel-Wierczyński; Biblioteka Uniwersytecka... op. cit., s. 14.
^46 Bibliotekarstwo polskie 1925-1951 w świetle... op. cit., s. 33.

A, Łysakowski przebywał w Poznaniu od Islycznia do 31 maja 1929 r.
Bibliotekarstwo polskie ... op. cit., s. 33.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , sygn.112, k.lOO.

150 Op. cit., k. 101.
151 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. I ... op. cit., s. 58.
^52 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. 2... op. cit., s. 68.
153 Op. cit., s. 65.



rów, a w 1939 г. zaledwie 1%'^^. Nie udało się ustalić tych proporcji dla 
zbiorów Biblioteki Narodowej i biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 
w powojennym okresie pracy Stefana Wierczyńskicgo.

W zrastająca liczba odwiedzin w Czytelni Ogólnej Biblioteki Uniwersy
teckiej w Poznaniu, która w 1928 r. wynosiła 28.841 osób rocznie i średnio 
112 osób dziennie, a w 1932 r. już 39 628 osób rocznie i średniol51 osób 
dziennie^55^ skłoniła Wierczyńskicgo do podjęcia zabiegów o powiększenie 
lektorium. Było to tym ważniejsze, że „Dotychczasowa czytelnia nie odpo
wiadała już rosnącym potrzebom Uniwersytetu i utrudniała wykorzystywa
nie c z a s o p i s m ” ^56^ g d y ż  znajdowały się one w Czytelni Profesorskiej, skąd 
studenci, za pośrednictwem magazynierów, otrzymywali je do Czytelni 
Ogólnej, co przeszkadzało obu zainteresowanym stronom. S. Wierczyński 
zaproponował więc, aby część olbrzymiej sali wykładowej przekształcić na 
Czytelnię Czasopism. Jego inicjatywa spotkała się ze zrozumieniem władz 
uczelni, jednakże realizacja pomysłu, ze względu na brak pieniędzy, prze
ciągnęła się aż do 1933 r., kiedy 11 października odbyło się uroczyste otwar
cie nowego lektorium , a „Rektor Uniwersytetu Poznańskiego w krótkiej 
przemowie podniósł znaczenie nowej czytelni oraz zasługi profesora Wier- 
czyńskiego, którego energia i zapobiegliwość zdołały przezwyciężyć wszel
kie p r z e s z k o d y ”  157. w  nowej czytelni, liczącej 42 miejsca, zastosowano 
m etodę wolnego dostępu do zbiorów i ustawiono ok. 500 czasopism 
„W układzie systematycznym, a w obrębie działów alfabetycznie” czyli 
przyjęto rozwiązanie metodyczne zastosowane w „Centralnym katalogu 
czasopism i wydawnictw ciągłych w bibliotekach poznańskich”.

Nowa czytelnia poprawiła warunki korzystania ze zbiorów, odciążając 
Czytelnię Ogólną i notowała wzrastającą frekwencję: od 11.873 osób rocz
nie, przeciętnie 48 osób dziennie w 1934 r., do 15.827 osób rocznie i prze
ciętnie 65 osób dziennie w 1937 r.^5^.

Inną sytuację zastał Wierczyński w Bibliotece Narodowej. W sprawoz
daniu za rok 1937/38 czytamy bowiem, że „Czytelnia Ogólna % ła nadal nie- 
czynna”i60 i to samo sformułowanie odnajdujemy w sprawozdaniu kolej- 
nyml^l. W odniesieniu do Biblioteki Narodowej zwracają uwagę jeszcze 
inne dane: otóż sprawozdanie za rok 1937/38 przynosi informację, że „Dział 
Druków Nowszych wypożyczył urzędnikom BN 2.849 tomów a 23 instytu

'54 50 lat Biblioteki... op. cit., labl. 6.
'55 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ogólny pogląd ... op. cit., k.88.
'56 B. Szulc-Golska: Nowa C2ytelnia czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 

„Przegląd Biblioteczny” 1933 R. 7, s. 188.
>̂ 7 Op. cit., s. 189.
'58 Ibidem.
'59 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, sygn. 112, k. 107.
'б*' Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R .l .. . ,  op. cit., s. 78.
'61 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. 2... op. cit., s. 81.



cjom w kraju -  309 tomów”!'̂  ̂ Podobne, trzeba przyznać dziwne proporcje, 
odnotow uje sprawozdanie następne, z którego dowiadujem y się, że 
„Urzędnicy BN wypożyczyli 652 vol., wszystkie działy BN -  924 vol, a innym 
bibliotekom wypożyczono 857 vol’’̂ ^ .̂ Tych tendencji nie udało się zmienić 
do wybuchu wojny.

Jakość i tempo prac inicjowanych przez S. Wierczyńskiego zależały 
w dużym stopniu od kwalifikacji i wykształcenia pracowników bibliotek. Do 
zagadnienia tego przywiązywał dużą wagę, zabiegając o pozyskiwanie osób 
posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. Nie udało się odna
leźć szczegółowych danych, dotyczących Biblioteki U niw ersyteckiej 
w Poznaniu w okresie międzywojennym. Z  tych, które są dostępne wynika, 
że w 1927 r. zatrudnionych było tu ogółem 30 pracowników, z czego 7 miało 
wyższe wykształcenie^64 13 średnie, a 10 powszechne 165. N atom iast w 1937 r. 
proporcje te przedstawiały się już o wiele korzystniej: na 41 pracowników 
wykształcenie wyższe miało 15 (a więc wzrost o ponad 100%), średnie 15 
osób, a powszechne 11 osób^^ó Zwrócił także uwagę na to, że „Państwowy 
egzamin bibliotekarski w latach 1927-1937 zdało 6 osób, w tym cztery osoby 
na I kategorię, a 2 osoby na II kategorię” '^7.

Ciekawymi danymi dysponujemy w odniesieniu do Biblioteki N arodo
wej. Sprawozdanie za 1936 r .̂ 68 podaje, że pracowało tu 18 osób z wyższym 
wykształceniem na 52 zatrudnionych, 6 osób z doktoratam i i jedna po habi- 
litacji^69 Tymczasem sprawozdanie za lata 1937/38^'^0 przynosi informacje 
już o 37 osobach z dyplomem uniwersyteckim, na 76 zatrudnionych, z czego 
10 osób z doktoratam i i 3 po habilitacjachi^i. W  latach 1938/39 pracowały 
już 42 osoby z wyższym wykształceniem na 91 zatrudnionych, w tym 11 
z doktoratam i i, tak jak poprzednio, 3 docentów^^^ Pracownicy ci pełnili 
funkcje kierowników pięciu działów*73 lub mniejszych jednostek organiza
cyjnych, a pozostali zatrudnieni byli przede wszystkim przy opracowaniu

'^2 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. 1... op. cit., s. 78.
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. 2... op. cit., s. 81.
Nie udato się ustalić dokładnej liczby osób z doktoratami -  można szacować, że były 

co najmniej trzy osoby o takich kwalifikacjach.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, sygn. 112, k.SO.
Op. cit., k. 81
Ibidem.
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 1936. Wersja próbna. Warszawa 1936.
Julian Pulikowski, kierownik Zbiorów Muzycznych.
Sprawozdanie Biblioteki Narodowej R. 1. . .  op. cit.

'7* J. Pulikowski, a od 1937 r. także A. Lewak i K. Piekarski. Ten ostatni byl jednym 
z trzech docentów bibliotekoznawstwa w przedwojennej Polsce, obok. A. Birkenmajera 
i S. Wierczyńskiego. J. Baumgart: Biblioteki, bibliotekarstwo, bibliotekarze. Warszawa 1983, s. 35.

'^2 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej. R. 2 ... op. cit.
Starych Druków, Druków Nowszych, Rękopisów Starszych, Rękopisów Nowszych, 

Muzycznego.



zbiorów specjalnych; doktorat miał także ówczesny zastępca S. Wicrczyń- 
skiego, M arian Łodyński.

W zrost zatrudnienia był efektem starań Wierczyńskiego i spotkań, jakie 
odbył z przedstawicielami Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Umożliwiło to „Uzyskanie dodatkowych kredytów w Fundu
szu Pracy i dało możliwość zatrudnienia 12 sił pomocniczych, przeważnie 
z wyższym wykształceniem, przy pracach katalogowych i inwentaryzacyj- 
nych” ’̂74.

Zwiększenie obsady kadrowej wiązać należy z dodatkowymi zdaniami, 
jakie otrzymała Biblioteka Narodowa na mocy nowego statutu z 31 stycznia 
1938 r.*^5 N akładał on na Bibliotekę obowiązek gromadzenia „Całokształ
tu produkcji piśmienniczej narodu polskiego oraz wszystkich grup narodo
wościowych, mieszkających na terenie państwa polskiego” oraz „Zebra
nie możliwie pełnego całokształtu polskiej produkcji piśmienniczej wydanej 
po roku 1800”177.

Nie udało się odnaleźć materiałów obrazujących dokładnie sytuację 
kadrową Biblioteki Narodowej w latach 1945-1947. W 1945 r. zatrudnio
nych było 50 pracowników działalności podstawowej na ogólna liczbę 60 
pracujących, w 1946-76 na 96 zatrudnionych, a w 1947 r. już 87 pracowni
ków merytorycznych na ogólną liczbę 129 zatrudnionych!^^. Podczas jego 
pobytu w Krakowie w kwietniu 1945 r., przybyła tam część bibliotekarzy 
z lwowskiego Ossolineum, z którymi nawiązał kontakt, aby ich pozyskać dla 
Biblioteki Narodowej, gdyż „Przedmiotem poważnej troski dyrekcji BN jest 
sprawa skompletowania jej rozbitego przez wojnę personelu”!’̂ .̂

Podobnie nie udało się odnaleźć materiałów, dotyczących sytuacji 
kadrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1947-1950. Stani
sław K ubiakl ‘̂̂ 0 na podstawie szacunkowych danych podaje, że w latach 
1945-48 liczba personelu wzrosła do 68 osób, z czego wyższe wykształcenie 
miało 36,5% zatrudnionych^^i. A utor zwraca też uwagę, że „W tym okresie 
przygotowanie fachowe pracowników nowoprzybyłych do biblioteki było 
bardzo słabe. W pierwszym okresie funkcjonowania instytucji po wojnie na 
32 funkcjonariuszy, aż 25 osób nie posiadało wymaganej w i e d z y ” '^2 д ^у  
choć trochę poprawić tę sytuację, zorganizowano intensywne kursy i szkole

Sprawozdanie Biblioteki Narodowej. R. 1 ... op. cit., s. II.
175 Dziennik Urzędowy M W RiOP 1938 nr 198.
'76 Op. cit., §2.
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nia, które trwały do końca 1947 r. Można więc przyjąć, że Wierczyński mial 
już do czynienia z personelem  przygotowanym do pracy w zakresie przy
najmniej podstawowym.

Ze względu na stały przyrost zbiorów w poznańskiej Bibliotece U niwer
syteckiej, pilną sprawą stawała się rozbudowa gmachu. Zwracał na to uwagę 
już w swoim sprawozdaniu za 1928 r.^^^ Sprawa stała się nagląca, kiedy 
„Inspekcja Budowlana stwierdziła, że nie jest możliwe dalsze obciążanie 
magazynów b i b l i o t e k i ” co postawiło na porządku dziennym sprawę ich 
rozbudowy. Obszerna korespondencja w tej sprawie, przechowywana 
w archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu dotyczy szczegółów 
technicznych, wyboru ewentualnego wykonawcy nowego gmachu a także 
kwestii finansowych i prawnych. Przeszkody te udało się usunąć, uzyskano 
nawet, przyznane sądownie, prawo do gruntu na jej rozbudowę i obietnicę 
wspomagania budowy przez Skarb Państwa. W  tej sytuacji mógł napisać 
w sprawozdaniu z dziesięciolecia swojej pracy w Poznaniu: „Dalszy rozwój 
biblioteki jest możliwy tylko przy rozbudowie gmachu. Należy się spodzie
wać, że nastąpi to w przyszłym [1939] roku b u d ż e t o w y m ”  piany te 
pokrzyżował wybuch wojny.

W latach 1948-1950 Wierczyński zaangażował się ponownie w sprawę 
budowy nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej, jednakże mimo wysił
ków, nie udało mu się doprowadzić do pozytywnych rozstrzygnięć w tej 
sprawie^^^. Budowę rozpoczęto już po jego odejściu z biblioteki, ale jak 
pisał w 1984 r. Zdzisław Szkutnik „Zdołano ją ukończyć, niestety bez m aga
zynu bibliotecznego. Błąd sztuki inżynierskiej [...] i w rezultacie zatapianie 
wodą dolnych kondygnacji sprawił, że problem u tego nie udało się rozwią
zać do dzisiaj”!̂ '̂ .

Z  równym zaangażowaniem S. Wierczyński podjął starania o nowy 
gmach dla Biblioteki Narodowej, której sytuacja był jeszcze trudniejsza niż 
ośrodka poznańskiego. Ówczesna Bibliotheca Patria mieściła się pod 
dwoma adresami, a część zbiorów przechowywana była w paczkach^^^. Sta
tut z 1938 r. nakładał na niego obowiązek utworzenia Działu U zupełniania 
Zbiorów, Wypożyczalni oraz Działu Magazynów. Z  dwóch pierwszych 
zobowiązań wywiązał się w początkach stycznia 1939 r., trzeciego nie speł
nił przed wybuchem wojny, gdyż nie było po prostu możliwości przechowy
wania wszystkich zbiorów w jednym m i e j s c u  1̂ 9. Toteż z pełnym przekona
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niem mógł napisać: „Zagadnieniem podslawo\v}'m i przedm iotem najwięk
szej troski dyrekcji jest sprawa budowy gmachu dla Biblioteki Narodowej. 
E tapem  pierwszym będzie przyznanie [...] parceli budowlanej. Odpowied
nie decyzje zostały już podjęte i sprawa otrzymała bieg urzędowy”i90 
pomyślne rozstrzygnięcie było efektem spotkań i rozmów z władzami miej
skimi, z przedstawicielami Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, z posłami i s e n a t o r a m i P r z y n i o s ł y  one i ten efekt, że w pre
liminarzu budżetowym na lata 1939/1940 znalazła się kwota 2 min. zł „Na 
rozpoczęcie prac budowlanych” *̂ 2.

Wybuch wojny przekreślił te plany, nie przerwał jednak toku prac kon
cepcyjnych, które prowadził Wierczyński. Relacje o nich znajdujemy w jego 
notatkach z okresu wojnyl93^ z których pierwsza pochodzi z 19 marca 1942 r. 
Notuje w nim rozmowy w Zarządzie M iasta o nowych propozycjach lokali
zacji parceli pod budowę, pisząc „Teren na Mokotowie, obok ul. Polnej bar
dzo odpowiedni: duże powierzchnie, odizolowane od ruchu ulicznego, 
w dzielnicy [...] parkowej, z możliwością rozbudowy. Dezyderat w stosunku 
do Wydziału Planowania -  nie skąpić miejsca”

Już 28 m arca 1942 r. otrzymał szkic parceli, wykonany przez architekta 
z Zarządu M iasta, natom iast 13 sierpnia nawiązał kontakt z Bohdanem 
Pniewskiml95^ 2 którym oglądał teren przy ul. Polnej i omawiał zarys pro
jektu. N astępne spotkania w dniach 22 listopada i 18 grudnia 1942 r., 
poświęcone były dyskusjom o zasadności wyboru miejsca budowy, których 
wyniki podsumował w notatce z 3 czerwca 1943 r.: „Zwiedziliśmy plac przy 
ul. Polnej projektowany dla biblioteki. Utwierdzam się w przekonaniu, że 
miejsce wybrane jest pierwszorzędnie” '9^. Podkreślił walory lokalizacji, 
łączącej jej zaciszność, wynikającą z położenia w bliskości Pól M okotow
skich, z łatwością komunikacji z innymi dzielnicami Warszawy, poprzez 
niedaleką ul. Marszałkowską. Od tej daty zaczął się nowy etap działalności 
Wierczyńskiego, związany z planowaniem gmachu Biblioteki Narodowej. 
20 lipca 1943 r. spotkał się w Muzeum Narodowym z większym gronem 
osób^^^, aby omówić zagadnienia teorii budownictwa bibliotecznego, pro
jektowania i kosztów. Prawdopodobnie dla kilku z owych osób, 22 lipca 
1943 r. otrzymał w Biurze Planowania Zarządu Miejskiego trzy kopie pla

190 Op. cit., s. III.
'9 ’ Op. cit., s. 63.
192 Archiwum Biblioteki Narodowej, Teka 563, k. nib.
193 S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium ... op. cit.
194 Ibidem.
195 B. Pniewski (1897-1965), architekt, m. in. twórca monumentalnych budynków użytecz
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197 Nie udało się rozszyfrować inicjałów nazwisk.



nów terenu przy ul. Polnej. Przekazał je 5 sierpnia na spotkaniu, na którym 
omawiano „Rozmieszczenie lokali w gmachu. [...] Drogę książki w biblio
tece. Drogę publiczności i personelu. Zasadę niekrz>'żowania się dróg” 9̂̂ . 
Tak więc prace projektowe nabierały coraz większego tempa, dotykając 
już spraw szczegółowych. Ponownie spotkał się z B. Pniewskim 20 i 24 
września oraz 1 października 1943 r. Wynikiem rozmów była koncepcja, 
której zarysy przedstawił w zapiskach z 10 października 1943 r.: „Pole 
Mokotowskie. [...] Dzielnica naukowa i inteligencka. [...] Biblioteka jako 
drugi, po kościele Opatrzności B o ż e j a k c e n t  architektoniczny. [...] 
W otoczeniu biblioteki uzmysłowienie historii Polski. [Pomniki wybitnych
Polaków] ”200.

Spotkania były kontynuowane przez jesień i zimę 1943/1944. Omawia
no na nich zagadnienia obiegu książki w planowanej bibliotece, rozmiesz
czenia i wielkości lektoriów oraz sposoby oświetlenia. W rezultacie 24 lute
go 1944 r. B. Pniewski przedstawił „Pierwszy rzut szkicu biblioteki”20l. 
W dalszych częściach notatek nie odnajdujemy już wzmianek o kontynu
owaniu tych spotkań i prac z przyczyn, o których prof. Wierczyński nie 
wspomina.

Do sprawy budowy nowego gmachu dla Biblioteki Narodowej powrócił 
dopiero w 1947 r., zaczynając znowu od punktu wyjścia, gdyż jak pisał 
„W dniu 13 stycznia 1947 r. odbyła się konferencja w Biurze Odbudowy 
Stolicy, w sprawie wyznaczenia terenu pod budowę Biblioteki N arodo
wej ”202. Usunięcie go z zajmowanego stanowiska położyło kres tym stara
niom.

W obec narastającego zagrożenia wojennego władze państwowe rozpo
częły przygotowania, których celem miało być m.in. zabezpieczenia najcen
niejszych zbiorów bibliotecznych. Jak podaje Józef Grycz, przedm iotem  
największej troski miały być „Inkunabuły, unikaty i p o l o n i c a ” 2 0 3 . R eferat 
bibliotek naukowych przygotował nawet specjalną instrukcję dla bibliotek 
na wypadek wojny, jednakże nie były to nawet półśrodki, gdyż zaleceniom 
tym nie towarzyszyły rozstrzygnięcia organizacyjne i decyzje finansowe, co 
skwitował Grycz gorzką refleksją: „Nie udało się skoordynować wszystkich 
działań pomiędzy władzami cywilnymi i wojskowymi, wobec czego bibliote
ki w dniu wybuchu wojny nie były p r z y g o t o w a n e ” 2 0 4 .

S. Vrtel-Wierczyński; Kalendarium... op. cit.
Projekt B. Pniewskicgo z okresu międzywojennego, niezrealizowany.
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Sytuacja ta zmusiła Wierczyńskiego do energicznych działań, o czym 
po wojnie pisał: „Położenie Bibliotelci Narodowej było szczegółnie trudne 
i skompłiliowane. [...] Żaden z trzecłi budynków, w którycli się znajdowała 
nie posiadał sctironów, [...] wobec tego należało pomyśleć o ewakuacji naj- 
cenniejszycłi partii z b i o r ó w ” 2 0 5 . Decyzję o niej powziął 5 sierpnia 1939 r., 
przekazując „Na przecłiowanie w skarbcu Banku Gospodarstwa Krajowego 
w W a r s z a w i e ” 2 0 6  dwadzieścia dwie jednostki rękopisów i jedną tekę z ręko
pisami muzycznymi Cliopina. W śród cymełiów znajdowały się m.in. Psałterz 
Fłoriański, Kazania Świętokrzyskie i K jonika W incentego Kadłubka^O^. Po 
zakończeniu działań wojennych zbiorów tych poszukiwało gestapo, odwie
dzając 25 października 1939 r. Bibliotekę Narodową, co lakoniczne odno
tował: „Przedstawiciele władz niemieckich i gestapo w BN na Krakowskim 
Przedmieściu w sprawie stanu z b i o r ó w ” 2 0 8 . Xę skąpą relację uzupełniła 
córka, dr Zofia G ródecka, która pisała: „Od 25 października 1939 r. na 
terenie Biblioteki Narodowej zaczyna węszyć gestapo, poszukując najcen
niejszych zbiorów. [...] Dowiedziało się ono o istnieniu i ewakuacji za gra
nicę dwóch kufrów z cymeliami i 7 grudnia 1939 r. aresztowało dyr. S. W ier
czyńskiego i kustosza Piotra Bańkowskiego, żądając wydania kluczy od 
kufrów, które okupant zamierzał sprowadzić do Warszawy na drodze dyplo
matycznej. Po kilkunastu godzinach aresztowani zostali w y p u s z c z e n i ” ^ 0 9  

O statnie zdanie opatruje autorka przypisem „Właściwe klucze spoczywały 
spokojnie w prawej szufladzie biurka dyr. Wierczyńskiego, w jego mieszka
niu przy ul. Kozietulskiego 2”. W ydarzenia te opisywał Wierczyński tuż po 
wojnie: „Niemcy początkowo pozostawili Bibliotekę Narodową w jakim 
takim spokoju. Przychodzili jednak do biblioteki, indagowah o obiekty ewa
kuowane, zabrali klucze od kufrów zdeponowanych w Banku Gospodarstwa 
Krajowego, w związku z czym przejściowo aresztowali dyrektora biblioteki
1 kustosza Działu Rękopisów ”2l0 Swego aresztowania nie odnotował 
w kalendarium  osobistym. Pod datą 7 grudnia 1939 odnajdujemy zapis pod
kreślony linią „Юucze od kufrów w dep. BGK. Dr Bańkowski ofic. w Banku. 
W ręczenie 3 kluczy”, natom iast pod datą 9 grudnia 1939 r. napotykamy 
równie lakoniczną notatkę, zakreśloną czerwonymi liniami „Wręczenie
2 kluczy w BN”, co sugerować mogłoby, że Wierczyński przekazał w sumie

205 s. Vrlel-Wicrczyński: Biblioteka Narodowa. „Tygodnik Warszawski” R. 1. nr 2, s. 6.
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pięć kluczy. Tymczasem z protokółu przekazania cymeliów Biblioteki 
Narodowej^ii wynika, że do dwóch skrzyń sporządzono w sumie sześć klu
czy, z czego cztery do skrzyni nr 1 i dwa do skrzyni nr 2. Co więcej z owego 
protokółu wynika, że żadnym z nich nie dysponował Wierczyński, gdyż, jak 
czytamy „3 klucze do kufra nr 1 zostały wręczone p. dr Więckowskiej, p.o. 
dyr. Biblioteki Narodowej, 1 klucz od kufra nr 1 p. dr. Piekarskiemu na czas 
nieobecności dr B a ń k o w s k i e g o ” 2 l 2 .  Zapis ten nie wyklucza oczywiście moż
liwości przekazania Wierczyńskiemu kompletu kluczy przez pracowników 
Biblioteki Narodowej, co zapewne się stało. Sprawie tej nie poświęca on 
większej uwagi, gdyż wiedział już wówczas o bezpiecznym wywiezieniu 
depozytu za granicę, o czym świadczy zapis pod datą 7 października 1939 
„Rozmowa z dyrektorem BGK -  p o m y ś l n a ! ” 2 1 3 . Trzeba także pam iętać, że 
wydarzenia te miały znaczenie symboliczne a nie praktyczne, gdyż trudno 
sobie wyobrazić, aby nawet w przypadku przejęcia cymeliów, brak oryginal
nych kluczy był jakąkolwiek przeszkodą w otwarciu skrzyń.

Ponieważ jednak wszystkich zbiorów nie można było ulokować w schro
nach lub wywieźć, część z nich złożono w kilku miejscach w Warszawie, 
o czym pisał Wierczyński: „Najcenniejsze partie z każdego działu, spakowa
ne w skrzyniach [...] umieszczono w piwnicach lub schronach poza lokala
mi bibUotecznymi”2i4.

W wyniku interwencji u władz wojskowych, którą Zofia G ródecka datu
je jeszcze na 6 czerwca 1939 r.2l5^ uzyskano miejsce dla części zbiorów 
w Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu i w Forcie Legionów w Cytadeli, gdzie 
umieszczono rękopisy, stare druki, kartografię i g r a f i k ę 2 l 6 .  w  wyniku poro 
zumienia z Centralną Biblioteką Wojskową, umieszczono w jej budynku 
„Księgozbiór Rapperswilski, druki i nieewakuowaną część rękopisów, grafi
kę i kartografię oraz rękopisy nowsze”^!^. Już w czasie nalotów na W arsza
wę, gdy okazało się, że atakowane są również cele cywilne, a przewiezienie 
pozostałych zbiorów stało się niemożliwe, zadecydował o przenoszeniu 
kolekcji Biblioteki Narodowej z górnych pięter do piwnic, a po ich wypeł
nieniu na niższe kondygnacje, co trwało od 15 do 19 września 1939 r.2i8. 
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów interweniował skutecznie 16 września
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u  dowódcy oddziałów, stacjonujących w  gmachu przy Krakowskim Przed
mieściu, aby usunąć z dziedzińca beczki z  benzyną, a 19 września zwróciJ się 
z prośbą o  zabranie samochodów wojskowych, widocznych dla lotnictwa 
niemieckiego. Jednocześnie od 9 września zorganizował w Bibliotece N aro
dowej dyżury straży obywatelskiej, które pełnił również osobiście, a 10 wrze
śnia zanotował „O godz. 12 ogromne bombardowanie, [...] ok. 70 samolo
tów. Drugi atak lotniczy po południu. Ogółem 14 nalotów. Równocześnie 
dyżuruję w  BN przy Krakowskim P r z e d m i e ś c i u ” 2 l 9 .  12 września, bezpo
średnio po zbombardowaniu Żoliborza poszedł do Fortu Sokolnickiego, 
aby stwierdzić z ulgą, że zbiory nie zostały uszkodzone. Tuż po zakończeniu 
walk o Warszawę dokonał przeglądu stanu Biblioteki Narodowej i rejestra
cji szkód. Potwierdził spalenie się Centralnej Biblioteki Wojskowej i Zbio
rów Rapperswilskich, odnotował też częściowe uszkodzenia budynków przy 
Krakowskim Przedmieściu i Rakowieckiej, gdzie straty były szczęśliwie naj- 
m n i e j s z e 2 2 0 .  Wizytował także forty na Żoliborzu i w Cytadeli, gdzie stwier
dził: „Niektóre skrzynie z  rękopisami [...] w czasie przewrotu między kapi
tulacją a wejściem Niemców zostały rozbite przez pospólstwo, oraz 
częściowo r o z g r a b i o n e ” 2 2 l .  D okonał prowizorycznego zabezpieczenia 
uszkodzonych budynków, gdyż nie było możliwości przeprowadzenia 
poważniejszych prac budowlanych. 10 listopada 1939 r. interweniował w  tej 
sprawie „bez r e z u l t a t ó w ” 222  u wiceprezydenta Warszawy.

W tej sytuacji postanowił przenieść pozostałe rękopisy z Krakowskiego 
Przedmieścia do gmachu przy ul. Rakowieckiej, a w obawie przed rozpro
szeniem zbiorów, zorganizował ich ponowne przewiezienie z obu fortów. 
Prace rozpoczęły się 19 grudnia 1939 r.223 i trwały do 10 stycznia 1940 r. 224_ 
Ich przebieg regulowało jego zarządzenie, które w szesnastu punktach 
wyznaczało szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności, a kończyło 
się zdaniem „Ogólne kierownictwo całości prac powierzam p. dr Gryczo- 
Wi”225.

Zabiegi o ratowanie substancji Biblioteki Narodowej nie przesłoniły 
równic ważnych i dramatycznych spraw ludzkich. W obec zbliżającej się zimy 
zabiegał u władz miejskich o zapomogi finansowe i pomoc rzeczową dla 
podległych mu pracowników, co niestety nie zawsze kończyło się pomyślnie, 
dlatego za zgodą urzędującego jeszcze Ministerstwa Wyznań Religijnych
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i Oświecenia Publicznego, część zapasów węgla dla Biblioteki Narodowej 
rozprowadzi! wśród jej p r a c o w n i k ó w 2 2 6 .  Narastające problemy z finanso
waniem książnicy, skłoniły go do przekazania całości swoicli poborów na 
pomoc dla jej pracowników, co zapisał w notatce skierowanej do adm ini
stracji: „Pobory moje za październik 1939 -  wobec niewyplacenia poborów 
innym urzędnikom -  przeznaczam do podziału na zaliczki dla pracowników 
B N ”227.

W tej dramatycznej sytuacji dyrektor Biblioteki Narodowej wykazał się 
także niezwykłym poczuciem solidarności zawodowej. Po spaleniu się C en
tralnej Biblioteki Wojskowej personel jej pozostał nie tylko bez środków do 
życia, ale również, w znaczeniu dosłownym, bez miejsca pracy, a tym samym 
bez dokumentów o zatrudnieniu, co stawiało pracowników placówki woj
skowej w bardzo niekorzystnej sytuacji wobec niemieckich władz okupacyj
nych. Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, który poszukiwał wyjścia 
z tej sytuacji, zwrócił się do Wierczyńskiego z prośbą o „Przyjęcie mnie 
i podległego personelu w charakterze urzędników do BN ”228. Wierczyński 
przychylił się do tej prośby i pozytywnie zaopiniowany wniosek przekazał do 
władz z w i e r z c h n i c h 2 2 9 .  Po korespondencyjnym uzgodnieniu kilku szczegó
łów, 17 listopada 1939 r. szesnastu pracowników Centralnej Biblioteki W oj
skowej zostało przyjętych do Biblioteki Narodowej, „Z  zachowaniem 
dotychczasowego uposażenia s ł u ż b o w e g o ” 23 0 .

Działania dla zapewnienia bytu pracownikom Biblioteki Narodowej, 
a jej samej i jej zbiorom bezpieczeństwa w zakresie, na jaki pozwalały 
warunki, zajęły Wierczyńskiemu miesiące jesienne i zimowe przełom u lat 
1939-1940, aż do 1 lutego 1940 r., daty formalnego zamknięcia Książnicy 
Narodowej i usunięcia jej dyrektora. Nie oznaczało to jednak porzucenia 
przez niego rozpoczętych prac i braku zainteresowania losami Biblioteki 
Narodowej. Przeciwnie, zapiski w kalendarium osobistym potwierdzają nie
słabnące zaangażowanie autora w wymienione sprawy. Konsekwentnie zaj
mował się w gromadzeniem druków i wydawnictw dla Książnicy N arodo
wej, zapisując pod datą 21 maja 1940 r.: „Porozum ienie z Wydziałem 
Statystycznym Zarządu Miejskiego, co do egzemplarzy afiszów i obwiesz
czeń dla B N ” 2 3 l .  Liczne notatki świadczą o tym, że przez cały okres okupa
cji gromadził komplety prasy niemieckiej, wychodzącej w Warszawie, które 
zamierzał przekazać do jej zbiorów. Jeszcze 30 lipca 1944 r., w przeddzień 
wybuchu powstania warszawskiego, w sytuacji widocznego wycofywania się
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wojsk okupacyjnych, starał się o uzupełnienie kilku brakujących numerów,
0 czym tak pisał: „Zaszedłem do redakcji «Nowego Kuriera Warszawskie
go» i «W arschauer Zeitung» [...], aby kupić kilka zaległych numerów, któ
rych nie dostarczyła już poczta. Administracja była zamknięta. Odszedłem 
nie załatwiwszy sprawy b r a k ó w ” 2 3 2 . już  w czasie powstania warszawskiego, 
7 września 1944 interweniował w redakcji „Biuletynu PPS”, aby „Uzyskać 
egzem plarze dla BN. Redakcja zarządziła przepisywanie brakujących 
n u m e r ó w ” 2 3 3 , w  tej samej sprawie był 8 września w redakcji „Dziennika 
Radiowego A K ”, a od władz cywilnych Żoliborza uzyskał zobowiązanie do 
odkładania egzemplarzy ogłoszeń. Tuż przed kapitulacją tej dzielnicy, 
28 września 1944 r., zapisał: „Pełnego kompletu Dziennika Radiowego AK 
nie udało mi się złożyć. Początkowych numerów w ogóle nie p o s i a d a m ” 23 4 .

Wierczyński, jako czujny obserwator losów Biblioteki Narodowej pod 
datą 19 marca 1941 r., odnotował pogłoski o planowanym przez władze 
okupacyjne przemieszczaniu części zbiorów między Biblioteką Narodową
1 Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, a także zamiar skupienia w jed 
nym miejscu wszystkich zbiorów specjalnych. Ze wzrastającym niepokojem, 
między marcem a majem 1941 r., opisywał rozwój sytuacji, aby 15 maja 
zanotować: „Zaczęło się przewożenie wydzielonej partii zbiorów z BN do 
Bibl. Uniw. W a r s z . ” 2 3 5 . Zapiski między majem a wrześniem zawierają jego 
krytyczne uwagi o całej akcji; podkreślał w nich absurdalność tej decyzji, 
niosącej zagrożenie dla integralności zbiorów obu książnic. Powodowany 
chęcią powstrzymania szkodliwych działań, 24 września 1941 r. wyjechał do 
Krakowa, aby spotkać się z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, Edwar
dem Kuntze, by za jego pośrednictwem uzyskać wpływ na Gustawa 
Abba236 i spowodować zmianę decyzji. W rozmowie z E. Kuntzem w dn. 
25 września, dowiedział się, że „Przetasowanie zbiorów bibliotecznych 
w Warszawie było dla Abba zupełną niespodzianką. W itte zarządził to na 
własna r ę k ę ” 2 3 7 . w  czasie spotkań 26 i 27 września E. Kuntze i S. W ier
czyński omówili zaistniałą sytuację, a za najlepsze wyjście z niej uznali ścią
gnięcie A bba do W a r s z a w y 2 3 8 .  Los obu bibliotek warszawskich niepokoił 
nie tylko Wierczyńskiego; interweniowali w tej sprawie J. Grycz i dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej, Adam Lewak239. Wstrzymanie tej akcji było
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niewątpliwym sukccsem^^o, w którego osiągnięciu trudno wskazać jedną 
osobę. Wierczyński byl z pewnością ważnym uczestnikiem wspólnych dzia
łań bibliotekarzy warszawskich. Trzeba jednakże pamiętać, że było to nie
stety zwycięstwo połowiczne -  udało się, co prawda, doprowadzić do zatrzy
mania szkodliwych działań, ale nie było już powrotu do sytuacji wyjściowej, 
co 19 marca 1942 r. skwitował gorzką refleksją „Stanu pierwotnego już się 
nie przywraca, nie ma komu tym się z a j ą ć ” 2 4 l .

Nie udało się ustalić precyzyjnie losów Centralnego Katalogu Czaso
pism Zagranicznych po wybuchu wojny. Sprawozdanie Józefa Grycza „Za 
czas od 29 lipca 1940 r. do 31 lipca 1942 r.”242 nie porusza w ogóle tej kwe
stii. Z  zapisków S. Wierczyńskiego z okresu wojny wiadomo, że interesował 
się on postępam i prac po odsunięciu go od kierowania Biblioteką N arodo
wą. Pierwszą wzmiankę o tym odnajdujemy pod datą 31maja 1940 r. Jed 
nakże ze względu na zastosowane skróty i uszkodzenia papieru, niemożliwe 
jest odtworzenie całego zapisu. Z  odczytanych fragmentów wynika, że któ
raś część („2”) jest opracowywana.

Następną informację odnajdujemy po datą 25 lipca 1940 r., kiedy pod
czas pamiętnej wizyty G. Abba w Bibhotece Narodowej, Wierczyński p re 
zentował mu fragm ent Katalogu, a w swoim kalendarium zanotował: „C en
tralny Katalog Czasopism Zagranicznych -  pokaz kartoteki analitycznej 
i s y n t e t y c z n e j z  dalszych zapisków pod datą 27 sierpnia i 10 września 
1940 r. wynika, że prowadził samodzielne prace nad częścią kartotek synte
tycznych u siebie w domu. Jednakże pomiędzy 27 sierpnia a 24 września 
tego roku musiały zajść jakieś okoliczności, o których nie pisze i których nie 
udało się ustalić, powodujące, że w piśmie datowanym na 25 września 1940 r., 
zwrócił się do W ilhelma W itte z prośbą o umożliwienie mu kontynuowania 
tej pracy w domu244.

W zapiskach pod datą 26 września 1940 r. czytamy: „Doręczenie p. Gry- 
czowi pisma w sprawie mojej pracy nad Centralnym Katalogiem Czasopism 
Zagranicznych. Zaniósł woźny U rzędu S t a t y s t y c z n e g o ” 2 4 5 . Odpowiedź 
odmowną podpisaną przez W. W itte, datowaną na 30 września 1Й 0 r.246 
otrzymał dopiero 4 października, co krótko skwitował: „Pismo od dr W itte- 
go w sprawie centralnego Katalogu Czasopism Z a g r a n i c z n y c h ” 2 4 7 . Dlatego 
też 8 października zapisał: „Zwrot do Biblioteki Narodowej na ręce p. Gry-

240 Przemieszczanie zbiorów wstrzymano 17 października 1941 r.
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cza kartoteki Centralnego Katalogu Czasopism -  I pudlo, litera A ”248. 
Pomiędzy tą datą a 4 listopada 1940 r. nie ma żadnej wzmianki o Katalogu, 
pojawia się ona dopiero 5 listopada, gdy notuje „W Bibliotece Narodowej 
przy ul. Rakowieckiej [...] Za zgodą dr W itte rozpocząłem prace przy Cen
tralnym Katalogu Czasopism Zagranicznych. [...] Będę prz>'chodzil raz albo 
dwa razy w tygodniu między 4 a 6 po południu, celem dokonania rewizji 
materiału syntetycznego”249. a  zatem, po namyśle, zdecydował się na kon
tynuowanie pracy w Bibliotece Narodowej, wobec niemożności wykonywa
nia jej w domu. Czynności rozpoczął od rewizji kartotek syntetycznycli na 
literę „A ”, nie stwierdzając braków i kontynuował je samodzielnie 7 i 21 
listopada 1940 r., natom iast 22 listopada otrzymał wiadomość od J. Grycza, 
że do pomocy przydzielony mu będzie dr Józef Krampera^SO. Jednakże sam 
pracował jeszcze 28 listopada i 3 grudnia, a obecność J. Krampery odnoto
wana jest dopiero pod datą 12 grudnia 1940 r. W dniu 9 stycznia 1941 r. 
zwrócił się telefonicznie do J. Grycza z prośbą o sprowadzenie z Poznania 
reszty m ateriałów niezbędnycli do kontynuowania prac nad Katalogiem, nie 
precyzując w zapiskach, jakich materiałów brakuje. Grycz nie odmówił, 
zastrzegł się jednak, że musi tę sprawę uzgodnić z W itte. Między 16 stycz
nia a 13 maja 1941 r. Wierczyński przychodził regularnie do Biblioteki 
Narodowej i kontynuował prace, w których pomagał mu okresowo J. Kram- 
pera. Od 13 maja 1941 r. aż do 28 marca 1943 r. w zapiskach Wierczyńskie- 
go nie ma już żadnych wzmianek o Centralnym Katalogu Czasopism 
Zagranicznych, co może sugerować, że jego opracowywanie zostało prze
rwane, z przyczyn, których dokładnie nie udało się wyjaśnić. Nieco światła 
na tę sprawę rzuca notatka S. Wierczyńskiego z 29 marca 1943 r.; „Właśnie 
nadeszły m ateriały Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych (resz
ta) z Poznania. Nareszcie!. Po trzech latach starań materiały te nadeszły do 
Warszawy. Ale dobrze, że są, bo w ten sposób całość jest w komplecie”25i. 
Nie udało się ustalić, co sprowadzono do Warszawy, można zakładać, iż 
były to fragmenty na tyle ważne, że ich brak uniemożliwił kontynuowanie 
rozpoczętych prac.

N astępną wzmiankę o Katalogu odnajdujemy dopiero pod datą 12 lipca 
1943 r.: „D r K ram pera był w Bibliotece Narodowej, aby na moją prośbę 
obejrzeć materiały Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych, które 
nadeszły z Poznania, jako uzupełnienie materiałów znajdujących się w W ar
szawie. D r K ram pera spisał wszystko, co nadeszło z Poznania i przedło-

248 Ibidem.
249 Ibidem.
250 W olontariusz w BN, członek przedwojennej redakcji Katalogu.
2^' S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium ... op. cit.



ż y } ” 2 5 2  Xu urwana strona przerywa zapis i jest to ostatnia wzmianka o K ata
logu w „K alendarium ” S. Wierczyńskiego.

Nie udało się dokładnie odtworzyć losów Centralnego Katalogu Czaso
pism Zagranicznych po tej dacie. Z  dostępnych źródeł253 wynika, że prze
trwał on wojnę i był wykorzystywany w Bibliotece Narodowej, o czym pisa
ły w 1957 r. Janina Czerniatowicz i Janina Gruszecka: „Zgrom adzone 
materiały ocalały i są przechowywane w Bibliotece Narodowej, gdzie pom i
mo tego, że zniszczenia wojenne w dużej mierze ten katalog zdezaktualizo
wały, oddaje on znaczne usługi w pracy informacyjnej, gdyż stosunkowo 
mało ucierpiały zbiory takich bibliotek, jak Jagiellońska, czy Uniwersytecka 
w Warszawie i Poznaniu”254. Informacji o Katalogu nie zamieszcza nigdzie, 
tak skrupulatny zazwyczaj, Wierczyński. Można więc przypuszczać, że spra
wy bieżące, związane z powojenną odbudową substancji i zbiorów Bibliote
ki Narodowej, uniemożliwiły mu powrót do rozpoczętego przedsięwzięcia, 
o czym pisała Elżbieta Słodkowska: „Prace nad [publikowaniem bibliogra
fii narodowej] wypełniały w całości działalność Instytutu Bibliograficznego 
BN w latach 1945-1949. Nie natrafiono na ślady, mówiące o próbach podję
cia prac przy prowadzonych przed wojną katalogach centralnych”255. 
Pewne jest, że dzieło S. Wierczyńskiego stało się koncepcyjnym zaczątkiem 
istniejących współcześnie katalogów centralnych.

Zakończenie działań wojennych na terenach polskich umożliwiło Wier- 
czyńskiemu powrót do Biblioteki Narodowej. Ogrom zniszczeń w W arsza
wie i jej niejasna rola w powojennej Polsce^^ó spowodowały, że dyrektor 
książnicy narodowej stanął wobec trzech podstawowych zadań: zdefiniowa
nia na nowo jej podstawowych funkcji, dokonania bilansu strat i podjęcia 
działań na rzecz jak najszybszego przywrócenia książnicy do życia; wymaga
ło to zarówno odbudowy budynków, jak i rekonstrukcji zbiorów i towarzy
szącego im aparatu informacyjnego. Wytrwałe zainteresowanie, jakie oka
zywał Bibliotece Narodowej przez cały okres okupacji, spowodowało, że bez 
zbędnej zwłoki mógł podjąć stojące przed nim wyzwania.

Już 12 maja 1945 r. w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez M ini
sterstwo Oświaty, dotyczące „Roli Biblioteki Narodowej w zespole bibliotek 
polskich wobec zniszczenia jej zbiorów [...] oraz zburzenia dotychczasowej 
organizacji wewnętrznej” 5̂7̂  odpisał stanowczo „Biblioteka Narodowa

252 Ibidem.
253 Por. przypis 36 na s. 12.
254 J ,  Czerniatowicz, J. Gruszecka: Centralne katalogi. T. 1. „Biuletyn Instytutu Bibliogra

ficznego” 1957 nr 3, s. 134; owa „dezaktualizacja” to powojenne zmiany granic.
2 ^  E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny w Polsce. „Biuletyn Instytutu Bibliograficzne

go" 1964 T. 7 nr 4, s. 306.
256 Por. rozdział 5. Vrtel-Wierczyński wobec przemian w latach 1944-1949.
257 Materiały ... op. cit., Teka 34a, k. nlb.



pozostać powinna centralną biblioteką naukową Rzeczypospolitej”258. 
Nakreśli! także plan organizacji wewnętrznej, odtwarzający w swym podsta
wowym zrębie jej stan unormowany w statucie z 1938 r. Dokonał wstępne
go bilansu strat, szacując, że w liczbach globalnych, Bibliotheca Patria stra
ciła ok. 50% swoich przedwojennych zbiorów259. W edług wstępnych 
danych, na dzień 17 stycznia 1945 r. posiadała ona ok. 240 tys. druków now
szych (w 1939 ok. 450 tys.) i ok. 50 tys. druków starszych (w 1939 r. ok. 100 
tys.). Osobno przedstawił analizę strat w zakresie zbiorów graficznych, uzu
pełnioną próbą określenia „Wartości rzeczowej utraconych zbiorów gra
ficznych w przeliczeniu na przedwojenne złote”260. z  przedstawionych wyli
czeń wynika, że wysokość ewentualnych odszkodowań, wypłaconych przez 
niedawnych okupantów, powinna wynieść blisko 10 milionów zł. Ponieważ 
jednak nie było możliwe przeliczenie na pieniądze prawdziwej wartości bez
cennych skarbów, wysunął propozycję uzyskania „Ewentualnego ekwiwa
lentu w naturze”26i. I tak wskazał jako „Niemiecką instytucję, mogącą 
dostarczyć ekwiwalent za zniszczone zbiory Załuskich: „Berliner Preussi- 
sche Staatsbibliothek i jej zbiór rycin polskich i obcych, pochodzących 
z kolekcji bp I. Krasickiego”262. Zadośćuczynieniem za zniszczone Zbiory 
Rapperswilskie mogłyby stać się kolekcje drezdeńskiego Zwingerische 
K upferstichkabinett, gdyż „Zbiór zawiera dużo poloniców -  np. najkom
pletniejszy zbiór rycin Płońskiego, kompletny zbiór rycin A. Radziwiłła. 
Poza tym ryciny W ita Stwosza”263

D ruga połowa 1945 r. wypełniona była także pracami na rzecz rewindy
kacji zbiorów Biblioteki Narodowej i reewakuacji zbiorów przechowywa
nych czasowo. Sprowadzono wówczas do Warszawy książM wywiezione 
przez Niemców do Pruszkowa, Gorbitsch i Adelina -  Adelsdorfu, zapako
wane w 241 skrzyń, 455 worków i ponad 1600 paczek^64^ co stwarzało w spo
sób nieunikniony problemy z transportem  i magazynowaniem. Równie licz
ną grupę stanowiły zbiory znajdujące się w pomieszczeniach Biblioteki 
Narodowej tylko czasowo, nazywane „Księgozbiorami zabezpieczonymi”, 
których liczebność szacował M arian Łodyński na ok. 600 tys. w o l u m i n ó w 2 6 5 .  

Tworzyły je kolekcje osób prywatnych i instytucji złożone w formie czaso
wego depozytu, podlegającego nieustannej wymianie, trzeba więc było

258 Op. cit., Teka 34b, k. nlb.
Op. cit„ Teka 33b, k. 5

260 Op. cit., Teka З З Ь /127, к. 4.
261 Op. cit., к. 8.
262 Ibidem.
263 Ibidem.
264 Biblioteka Narodowa w latach 1945-1956. Warszawa 1958.
265 M. Łodyński: Biblioteka Narodowa w 1946 r. „Kwartalnik Historyczny” 1947 R. 54, 
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utworzyć specjalny „Referat Zbiorów Z a b e z p i e c z o n y c h ” 2 6 6 . Do 1947 r. 
wydano stąd ok. 100 tys. woluminów, które powróciły do dawnych właści
cieli lub zasiliły nowe b i b l i o t e k i 2 6 7 .

Nieustannie trwało porządkowanie magazynów bibliotecznych, znacznie 
utrudnione na skutek braku inwentarzy i katalogów co, jak wspominała 
H elena Więckowska268^ bardzo niepokoiło Wierczyńskiego i inne osoby 
uczestniczące w pracach. Jednakże dzięki szczęśliwemu przypadkowi odna
leziono ok. 200 tys. kart, przeznaczonych pierwotnie do katalogu rzeczowe
go -  w ciągu niespełna sześciu tygodni zostały one uszeregowane alfabe
tycznie i na ich podstawie utworzono prowizoryczne inwentarze, dzięki 
którym możliwe było przeprowadzenie pierwszego po wojnie skontrum. 
Z  odnalezionych kart stworzono następnie katalog alfabetyczny, co umożli
wiło otwarcie czytelni 1 kwietnia 1946 r.269.

M ożna więc stwierdzić, że ta data zamyka wstępny okres prac organiza
cyjnych w powojennych losach Biblioteki N arodowej, oczywiście nie 
poprzez ich zakończenie, ale przez nadanie im kierunku i odpowiedniej 
dynamiki. Jak stwierdzali autorzy pracy Biblioteka Narodowa w latach 1945- 
1956: „Od kwietnia 1946 r. można było przystąpić do norm alnego toku zajęć 
bibłiotecznych”2‘70. Opinię tę potwierdzają liczby, z których wynika, że przy
rost zbiorów w 1945 r. wyniósł ok. 7 tys. wol., w 1946 r. ok. 55 tys. woL, 
a w 1947 r. ok. 83 tys. wol.^^i. Gwałtowną tendencje wzrostową zaobserwo
wano również w czytelni: w 1946 r. odnotowano tu 730 odwiedzin2’72̂  
w 1947 r. -  ok. 9 tys., a w 1948 aż 16,5 tys. odwiedzin2‘73.

Wierczyński, który tak wielką wagę przywiązywał do poziomu kadr 
bibliotekarskich, zorganizował w 1946 r. kurs przeznaczony dla osób, które 
nie posiadały odpowiedniego przygotowania^^"^. W  czasie szkolenia, które 
trwało od 4 listopada 1946 do 25 marca 1947 r., uczestnicy zapoznali się 
z teorią i praktyką bibliotekarstwa. M. Łodyński, który kierował kursem, 
omówił go na łamach „Przeglądu Bibliotecznego”275̂  potwierdzając brak 
wykwalifikowanych kadr bibliotekarskich. Jednakże zauważył, że na skutek 
przemęczenia i niedożywienia uczestników, oraz trudnych warunków,

Op. cit., s. 116.
Biblioteka Narodowa w latach ... op. cit., s. 24.

2^^ H. Więckowska: Książka i kultura. „Książka i kultura” 1946 R. 1. n r 11, s. 8.
269 M. Łodyński: Biblioteka Narodowa w ... op. cit., s. 116.
270 Op. cit., s. 33.
271 50 lat Biblioteki Narodowej... op. cit., Tabl.4.
272 Materiały ... op. cit., Teka 34b, ic. nlb.
273 Biblioteka Narodowa w latach ... op. cit., s. 43.
274 Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, Teka 34b, k. nlb.
275 M. Łodyński: Kurs bibliotekarski w Bibliotece Narodowej. „Przegląd Biblioteczny” 1947 
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w jakich odbywał się kurs, powiększonych niedostępnością zalecanych lek
tur, nie przyniósł on oczekiwanych rezultatów.

W 1946 r. Wierczyński wystąpił z propozycją rozszerzenia zadań Biblio
teki Narodowej, o czym pisał 28 września do Ministerstwa Oświaty: „BN za 
jeden z głównych celów swojej polityki uzupełniania zbiorów powinna przy
jąć kierunek słowiański, którego celem byłoby stworzenie we wszystkich 
tych krajach wyborowych księgozbiorów polskich i rozpoczęcie akcji sło
wiańskiej wzajemności bibliotecznej”276̂  czyli tworzenia analogicznych 
księgozbiorów obcych w książnicy narodowej. Ale kierunek słowiański 
oznaczał również nawiązywanie na analogicznych zasadach, współpracy 
z krajami całej Europy i z Ameryką. Myśl tę dyrektor Biblioteki Narodowej 
rozwinął, pisząc: „W śród wielu aktualnych zagadnień o charakterze mię
dzynarodowym, wyróżnia się dziś kwestia współpracy kulturalnej narodów 
zjednoczonych”^^ .̂ Książka, jego zdaniem, powinna być jednym z elem en
tów budowy powojennego porządku, którego trwałość zależy m. in. od moż
liwości poznawania się narodów i nieskrępowanej wymiany myśli, dlatego 
oczekiwał, że Biblioteka Narodowa będzie tworzyć u siebie specjalne kolek
cje publikacji, dostarczanych przez biblioteki narodowe innych krajów, 
w tym Związku Radzieckiego i Ameryki, a korzystając z zasady wzajemno
ści, zaprezentuje swoje zbiory w tych krajach. W sferze organizacyjnej, 
każda z zainteresowanych stron miałaby pełną swobodę w doborze dostar
czanych materiałów. Tezy te, z niewielkimi skrótami, powtórzył jeszcze 
w 1947 r. w artykule „Biblioteka Narodowa i jej polityka słowiańska”, opu
blikowanym na łamach „O drodzenia”278. jako  przykład takiej współpracy 
podał stosunki z Czechosłowacją, gdzie, jak stwierdził „Rozmowy obu 
bibliotek doprowadziły do szybkiego i pełnego porozumienia i zawarcia -  
nie spisanej, ale omówionej, umowy”279.

Koncepcja Wierczyńskiego nie była więc powrotem do skompromitowa
nej jeszcze w XIX wieku idei wielkorosyjskiego p a n s l a w i z m u ^ S O .  w  jego 
rozumieniu słowiańskość oznaczała dążenie do nadania podmiotowości 
krajom Europy Środkowej w nowej i, jak się spodziewano, zjednoczonej 
Europie, na drodze nieskrępowanej wymiany myśli utrwalonych w druku. 
Tego idealistycznego planu nic udało się już autorowi zrealizować. Na prze
szkodzie stanęło zarówno usunięcie Wierczyńskiego z Warszaw'y, jak i prze-

2^^ Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J, Grycza, Akcesja 14924/ 1, k. nib.
S. Vrlel-Wierczyński: Polsko-czeska współpraca biblioteczna. „Życie Słowiańskie” 1946 

nr 9/ 11,8.274.
278 S. Vrtel-Wierczyński: Biblioteka Narodowa i jej polityka słowiańska. „Odrodzenie” 
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S. Vrtel-Wierczynski: Polsko-czeska współpraca biblioteczna. „Życie Słowiańskie” op. 

cit., s. 275.
J .  B. Duroselle: Historia Narodów Europy. Warszawa 1996.



wrót w Czechoslowacji^Si oraz niekorzystny rozwój vSytuacji w Polsce, który 
spowodował, że wypowiedzi brzmiące w 1946 r. jak nieco utopijne poglądy 
szlachetnego intelektualisty, już w trzy lata później naraziłyby na poważne 
kłopoty każdego, kto by je głosił.

Swoją pracę bibliotekarską prof. Stefan Vrtel-W ierczyński traktował 
w szczególny sposób, uważał się bowiem za uczonego, którego zadaniem 
jest uczynienie z biblioteki sprawnego i nowoczesnego w arsztatu pracy 
badawczej. Temu służyły jego działania związane z rozbudową księgozbio
rów, tworzeniem katalogów i zabiegami o uzyskanie nowych budynków 
bibliotecznych.

281 N. Davies: Europa. Kraków 1996.





Ш. Stefan Vrtel-Wierczyński 
wobec przemian w latach 1944-1949

w  1944 r. Stefan Vrtel-Wierczyński uzyskai możliwość powrotu do 
pracy bibliotekarskiej. 7 lutego 1944 r. objął stanowisko kierownika biblio
teki w Wydziale Statystycznym Zarządu Miejskiego w Warszawie^, gdy jego 
nieoficjalnymi zajęciami były wykłady na tajnych kursach Uniwersytetu 
Warszawskiego i Poznańskiego^.

Rok 1944 przyniósł także dwa wydarzenia, które zdeterminowały póź
niejsze losy Wierczyńskiego: były nimi utworzenie PR L i wybuch a następ
nie upadek powstania warszawskiego.

Utworzenie PRL było przyczyną jego powikłanych losów w okresie 
powojennym. Po upadku powstania warszawskiego S. Wierczyński znalazł 
się w obozie w Pruszkowie. Po uwolnieniu chciał pozostać w Piastowie 
k. Warszawy, aby być bliżej Biblioteki Narodowej, nie zgodziły się jednak na 
to władze niemieckie^ i ostatecznie zatrzymał się w Krakowie, gdzie znalazł 
schronienie dzięki pomocy prof. S. Kutrzeby^; z tego powodu nie mógł 
wziąć udziału w akcji ratowaniu zbiorów bibliotek warszawskich, znanych 
jako „akcja pruszkowska”.

Ogłoszenia M anifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
nie odnotował S. Wierczyński w prowadzonym przez siebie kalendarium^. 
Trudno dzisiaj ustalić, czy dlatego, że o tym nie wiedział, czy też dlatego, że 
tego faktu nie uważał za wydarzenie istotne. Był jednak na tyle uważnym 
obserwatorem bieżących wydarzeń, aby pod datą 2 sierpnia 1944 r., zanoto
wać: „Bolszewicy po zajęciu miast polskich nadają przez radio hymn pań
stwowy Związku Sowieckiego, po czym koncert muzyki polskiej To zda-

1 Materiały ... op. cit., P. 34/ 2, k. nlb.
2 Uniwersytet ziem zachodnich i tajne kursy ... op. cit, s. 41.

Relacja córki prof. Wierczyńskiego, dr Zofii Gródeckiej. Maszynopis, Poznań 1980.
Ibidem.

5 Kalendarium ... op. cit.
^ Ibidem.



nie syntetycznie przedstawia metody, jakimi w pierwszym okresie po wojnie 
posługiwała się Polska Partia Robotnicza w realizacji swoich planów, rów
nież tych, które dotyczyły środowiska naukowego^. Jego sprawy znalazły się 
bowiem w centrum  zainteresowania władz komunistycznych. Profesura była 
tą grupą zawodową, która dysponowała możliwościami kształtowania opinii 
społecznej, gdyż działalność dydaktyczna dawała sposobność oddziaływania 
na młodzież i przekazywanie jej takiej wiedzy i takich wartości, które dale
kie mogły być od wzorca propagowanego przez komunizm. Co więcej, 
wszystko rozgrywało się w murach uniwersytetów, które cieszyły się formal
ną niezależnością, a tego nic mogła tolerować władza, która dążyła do cał
kowitej kontroli społeczeństwa, toteż plany przygotowane przez Polską Par
tię Robotniczą zakładały pozyskanie środowiska uczonych, a następnie jego 
pacyfikację i całkowite podporządkowanie władzy. Program zmian sformu
łowany przez PPR  zakładał:

1. Narzucenie własnych koncepcji funkcjonowania nauki i umieszczenie 
na stanowiskach kierowniczych osób posłusznych.

2. Uzależnienie nauki od administracji państwowej poprzez stworzenie 
systemu powiązań organizacyjnych, które ubezwłasnowolnią uczonych 
i badaczy.

3. Nasilenie działalności ideologicznej, przede wszystkim poprzez two
rzenie kom órek partyjnych, które występowały wielokrotnie pod różnymi, 
często świadomie mylącymi nazwami^.

4. W prowadzenie do programów badawczych, szczególnie w naukach 
humanistycznych, metodologii marksistowskiej. Jej znajomość i stosowanie 
traktowane było zarówno jako sprawdzian prawomyślności, jak i warunek 
finansowania dalszych prac, a także publikowania ich wyników; planom tym 
nadano eufemistyczną nazwę „demokratyzacji nauki”.

Komuniści wiedzieli, że mają do czynienia ze środowiskiem generalnie 
im niechętnym9, przywiązanym do tradycyjnych wartości uniwersyteckich; 
wolności badań i formułowania opinii. D latego też nadzór nad realizacją 
tych planów powierzono Jakubowi Bermanowi, członkowi ówczesnego 
Biura Politycznego Polskiej Partii Robotniczej który był jednocześnie 
odpow iedzialny za działalność całego M inisterstw a Bezpieczeństwa 
Publicznego. Był on także funkcjonariuszem NKWD, od którego otrzymy
wał poleceniami, ^ fragmenty z jego raportów wykorzystywały najwyższe

K. Kersten: Narodziny systemu władzy Polska 1943-1948. Poznań 1990.
^ P. Hubner: Nauka polslai po II wojnie światowej -  idee i instytucje. Warszawa 1987.
^ К Kersten: Narodziny systemu .... op. cit., s. 330. W październiku 1946 r. do PPR nale

żało 50 pracowników naukowych, w większości niesamodzielnych.
P. Hubner: Polityka naukowa Polsce 1944-1953. Wrocław 1992 T.l,.s. 112. Funkcję tę 

sprawował J .Berman aż do 4. 05. 1956 r.
P o lsk a -Z S R R . Strukturypodlegtos'ci. Warszawa 1995.



wtadze r a d z i e c k i c ^ ^ .  Takie połączenie zadań nic pozostawiało wątpliwości 
co do icli cłiaraktcru.

Aby osiągnąć zamierzone cełe, stosowano metodę, którą ówczesny mini
ster oświaty, Stanisław Skrzeszewski określał jako „raczej głaskać niż bić” '-̂ . 
Władze zaczęły więc tworzyć podporządkowane im instytucje i nowe regu
lacje prawne -  już w ramach Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, 
w lipcu 1944 r. zorganizowano resort oświaty, przekształcony następnie 
w Ministerstwo Oświaty!

W sferze politycznej Polska Partia Robotnicza nie zam ierzała rezygno
wać z wyznaczonych celów -  1 września 1944 r. Stanisław Radkiewicz, kie
rownik Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, wydał rozkaz o utw o
rzeniu cenzury, od 2 stycznia 1945 r. Wydziału Cenzury M inisterstwa 
Bezpieczeństwa P u b l i c z n e g o ^ ^ .  Cenzurze prewencyjnej poddano m.in. 
wszystkie publikacje, również naukowe; w tym czasie trwały jeszcze działa
nia wojenne, a Warszawa zajęta była przez wojska niemieckie.

W ślad za tymi posunięciami prezydent Krajowej Rady Narodowej, 
Bolesław Bierut, wydał 16 listopada 1945 r. dwa dekrety: o „Zm ianie sto
sunku służbowego pracowników nauki’’^̂  oraz o „Stosunku służbowym 
docentów państwowych szkół akademickich” ' ’̂ . Na mocy pierwszego z nich 
prezydent KRN mógł dowolnie przenosić samodzielnych pracowników 
naukowych do innych uczelni, również poza miejscem ich stałego zamiesz
kania; władze uzyskiwały w ten sposób łatwy instrum ent zastraszania i łam a
nia ewentualnego oporu. Na mocy drugiego dekretu m inister oświaty otrzy
mał prawo przenoszenia samodzielnych pracowników naukowych w stan 
spoczynku, dostając tym samym narzędzie usuwania osób niewygodnych; 
przyjęte regulacje prawne naruszały rażąco uprawnienia kolegialnych ciał 
uczelni: senatów i rad wydziałów. Nic zatem dziwnego, że te rozwiązania 
spotkały się z protestem  ze strony Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wystosowanym 8 lutego 1946 r. do ministra oświaty'^, władze pozostawały 
jednak głuche na wszystkie głosy sprzeciwu.

Oba wymienione dekrety dotyczyły bezpośrednio Stefana Vrtela-W ier- 
czyńskiego, profesora tytularnego Uniwersytetu Poznańskiego od 1936 r.'9,

’2 Teczka specjalna J. W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946. Warszawa 1998.
Cz. Lewandowski: Kierunki tzw. ofensywy ideologicznej w polskiej oświacie, nauce i szko

łach wyższych. Wroclaw 1993, s. 223.
D. Baliszewski, A. K. Kunert; Uustrowany przewodnik po Polsce stalinowskiej 1944-1956. 

Warszawa 2000 T.l,s. 30.
'5  Op. cit., s. 167. Nie należy jej mylić z cenzurą wojskową, funkcjonującą niezależnie.
l*’ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1945 Nr 56 poz. 313.

Op. cit., poz.314.
C. Lewandowski: Kierunki tzw. ofensywy... op. cit., s. 128.

’9 Materiały ... op. cit., P.Il, k. 227. Nominacja z dn. 4 .04.1936 r.



współpracownika Komisji Literackiej Polskiej Akademii Umiejętności od 
1925 r.20 i członka zwyczajnego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 
od 1938 r.21. S. Wierczyński, który przebywa! po upadku powstania war
szawskiego w Krakowie, po wyzwoleniu miasta podjął wykłady na Uniwer
sytecie Jagiellońskim22. Gdy do Krakowa przyjechał minister oświaty Stani
sław Skrzeszewski, S. Wierczyński zgłosił się do niego 25 stycznia 1945 r., 
deklarując chęć podjęcia powrotu do pracy w Bibliotece Narodowej^^. 
M inister zaakceptował jego zgłoszenie, prosił jednak o czasowe wstrzyma
nie się z powrotem do Warszawy. W czasie kilku następnych spotkań W ier
czyński przedstawił ministrowi oświaty najważniejsze zadania stojące w tak 
wyjątkowej sytuacji przed Biblioteką Narodową24 i stosownie do przyjętych 
ustaleń, 30 stycznia 1945 r. złożył wniosek o przyjęcie go do pracy^5. Po 
przedstawieniu w skrócie swoich wojennych losów, pisał: „Obecnie, gdy 
W arszawa jest wolna [...] zgłaszam chęć do podjęcia pracy i do powrotu na 
stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej, z której przemocą zostałem 
usunięty”26. Nakreśhł też program najpilniejszych zadań: „Pragnę zabez
pieczyć ocalałe zbiory, dokonać rewindykacji, zmobilizować personel i roz
począć dzieło odbudowy i reorganizacji B.N.”^ .̂ W liście skierowanym 
9 lutego do „Zarządu Biblioteki Narodowej Józefa Piłsudskiego” zawiada
miał o zamiarze powrotu do Warszawy i objęcia stanowiska dyrektora, co 
miało nastąpić w marcu^S. W obec tego Józef Grycz, który kierował wówczas 
książnicą, w liście do A dam a Łysakowskiego zapowiadał swoje z niej odej- 
ście29.

Jednakże S. Skrzeszewski, wprowadzony w zamiary ówczesnego kierow
nictwa Polskiej Partii Robotniczej, nie spieszył się z odpowiedzią. Na wnio
sku Wierczyńskiego dopisał: „W skutek zniszczenia Warszawy propozycja 
nieaktualna”, opatrując dopisek datą 30.01.1945 r.^O, a więc datą dzienną 
złożenia pisma przez zainteresowanego. Tymczasem decyzja o odbudowie 
Warszawy zapadła na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w Lublinie 
3 stycznia 1945 r.3>. D opiero 27 marca 1945 r. S. Wierczyński otrzymał

20 M ateriały ... op. cit.. Teka 33 b., k. nib. Nominacja z dn. 21. 11. 1925 r.
Op. cit., k. nlb Nominacja z dn.30 11.1938 r.

22 S. Yrtel-W ierczyńskii/lf/torf/tTar... op. cit..., s. 5.
23 Relacja córki prof. Wierczyńskiego, op. cit., s. 5
2'* Ibidem.
25 Materiały ... op. cit., Teka 34a , k. nlb.
26 Ibidem.
2^ Ibidem.
28 Archiwum BN, Teka osobowa S. Wierczyńskiego 1938-1939, k. nlb. Wierczyński prosił 

także o zorientowanie się w możliwości znalezienia mieszkania w Warszawie.
29 Bibliolekaistwo polskie 1925-1951 op. cit., s. 303. J. Grycz kierował B.N. do 1. 04.1945 r.
30 M ateriały ... op. cit., Teka 34 a, k. nlb.
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odpowiedź о mianowaniu go „Prowizorycznym dyrektorem  Biblioteki 
Narodowej z dn .l kwietnia 1945 r.”32. Pismo to zawiera wymowny dopisek 
„O mającym nastąpić zwolnieniu zostanie Obywatel zawiadomiony na trzy 
miesiące naprzód”33. Ówczesne władze żywiły więc w stosunku do W ier- 
czyńskiego pewne wątpliwości, jako do przedstawiciela „nauki burżuazyj- 
nej” i do końca pracy w Bibliotece Narodowej pozostawał on form alnie p.o. 
dyrektora^"^.

Rok 1945 to czas organizowania Ministerstwa Oświaty: z dniem 1 marca 
przeniesiono je do W a r s z a w y ^ ^ ,  1 kwietnia utworzono stanowisko wizytato
ra w Wydziale Bibliotek, które objął J. Grycz^G. 27 lipca utworzono Radę 
Naukową przy ministrze oświaty, której zadaniem było m.in. „Opiniowanie 
projektów i zagadnień, dotyczących bibliotek n a u k o w y c h ” ^ ^ .

1 kwietnia 1945 r. S. Wierczyński powrócił na stanowisko dyrektora 
Biblioteki Narodowej, nie obyło się jednak bez prób utrudnienia mu tego 
powrotu. J. Grycz w liście do Adam a Łysakowskiego z 6 m arca 1945 r. 
(a więc przed wydaniem oficjalnego pisma z nominacją dla S. Wierczyń- 
skiego), proponował mu, aby zgłosił swoją kandydaturę na to stanowisko^S. 
W odpowiedzi A. Łysakowski przedstawił swoją wizję przeprow adzenia tej 
sprawy. Pytał również: „Co się stanie ze S. Wierczyńskim? Mówiliśmy 
zawsze o powołaniu go na katedrę. Wspólnie i zgodnie uważaliśmy to za 
słuszne”39. Dyrektor Książnicy Narodowej wracał więc w nieprzyjaznej mu 
atmosferze. Podsycały ją jeszcze częste nieobecności, związane z wykłada
mi, jakie prowadził na Uniwersytecie Jagiellońskim do końca czerwca 
1945 r.'̂ O. Zjadliwe uwagi na ten tem at odnajdujemy w korespondencji
A. Łysakowskiego, M. Łodyńskiego i J. Gryczani. N a dodatek od 18 kwiet
nia do 10 maja 1945 r. przebywał służbowo w Krakowie, wydelegowany tam 
przez ministra oświaty^^^.

32 Materiały... op. cit., Teka 136, k. 15.
33 Ibidem.
З'* Archiwum Biblioteki N a r o d o w e j , osobowe s. Wiercz)'ńskicgo... op. cit., k.nlb Jesz

cze 27 czerwca 1947 r. zastępca S. Wierczyńskiego, M. Lodyński, zwróci! się do Ministerstwa 
Oświaty z wnioskiem o “Przemianowanie S Wierczyńskiego na pracownika stałego”. M inister
stwo jednak nie wyraziło zgody.

35 p, Hubner: Polityka naukowa ... op. cit., s. 92.
36 Słownik pracowników książki polskiej. Warszawa 1972
3^ Zarządzenie Ministra Oświaty z  dn. 27 lipca 1945 r. Dziennik Urzędowy Ministerstwa 

Oświaty nr 3 poz.89
38 Bibliotekarstwo polskie 1925-1951... op. c i t . , s. 304
3^ Op. c i t . , s. 311
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S. Wierczyński: Sprawozdanie dyrektora B.N. z  podróży służbowej do Krakowa. Archi
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w  opinii części pracowników uchodzi! za osobę niezwiązaną z bibliote
ką, unikającą ludzi i spraw bieżących. Ta ocena znalazła odbicie we wspo
mnieniach Haliny Chamerskiej, która przytoczyła fragment „Szopki Biblio
teki N arodowej” z 1946 r. Stefan Wierczyński, występujący tam pod 
postacią „Obywatela”, przerażony tłumem interesantów, mówi: „Wyjdę, 
wsiąknę, zniknę, zginę, przy okazji zwiedzę całą bibliotekę”'̂ .̂ Była to 
z pewnością opinia krzywdząca; Wierczyński był po prostu bardzo zajęty 
odbudową Biblioteki Narodowej, niechętnie zatem zajmował się codzien
nym adm inistrow aniem , pozostawiając te sprawy swojemu zastępcy, 
M. Łodyńskiemu, z łktórym uzgadniał szczegółowo wszystkie posunięcia. 
Świadczą o tym „Pro m em oria” z narad obu dyrektorów, sporządzane skru
pulatnie przez Łodyńskiego^"^. Po powrocie do Warszawy S. Wierczyński 
prowadził także wykłady i ćwiczenia na Wydziale Humanistycznym U ni
wersytetu Warszawskiego, na co otrzymał zgodę z Ministerstwa Oświaty^^ 
Część zajęć odbywał w swoim gabinecie w bibliotece, o czym wspominają jej 
ówcześni pracownicy^*^. Było to przecież najlepsze miejsce w zniszczonej 
Warszawie dla prowadzenia kursu literatury staropolskiej.

W  sferze politycznej Polska Partia Robotnicza wzmagała działania, aby 
zdobyć i utrzymać władzę: jak pisze Andrzej Paczkowski, w połowie 1945 r., 
władze bezpieczeństwa zatrudniały ok. 20 tys. funkcjonariuszy, dysponowa
ły one także ok. 30 tys. żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa W ewnętrznego 
oraz siecią ok. 17,5 tys. tajnych informatorów; represjom poddano kilka
dziesiąt tysięcy osób, będących prawdziwymi lub tylko wyimaginowanymi 
przeciwnikami PPR'^^. Na te wydarzenia zareagowało środowisko naukowe, 
którego członkiem był przecież Wierczyński. Najgodniejsi przedstawiciele 
tego gremium: R ektor Uniwersytetu Jagiellońskiego -  prof. Tadeusz Lehr- 
Spławiński oraz Prezes Polskiej Akademii Umiejętności -  prof. Stanisław 
Kutrzeba, opracowali krytyczny raport o sytuacji w kraju oraz apel o zaprze
stanie represji wobec żołnierzy Armii Krajowej. M emoriał ten przekazał 
B. Bierutowi arcybiskup Adam Sapieha 2 kwietnia 1945 Wystąpienie to 
nie mogło jednak zmienić niekorzystnego biegu wydarzeń w Polsce.

Środowisko uczonych nie było tylko biernym obserwatorem, toczących 
się wydarzeń. Świadome niedoskonałości niektórych rozwiązań, regulują
cych życie nauki w okresie międzywojennym, było samo autorem  kilku pro-

H. Chamerska: Z  moich wspomnień o B.N. (1947-1956). W; Wspomnienia o Bibliotece 
Narodowej. T. 2 Warszawa 1995, s. 137.

Materiały J. Grycza. Dziat Zbiorów Specjalnych B.N. akc. 1492715, k. nlb.
Teka osobowa S. Wierczyńskiego. Archiwum B.N., k. nlb. Profesor prowadził 4 godzi
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jektów jej przebudowy; uczeni brali także udział w pracach ciał kolegial
nych, powołanych przez ministra oświaty^^^. Różne były tylko cele, jakie 
przyświecały tym poczynaniom: punktem wyjścia koncepcji przedstawia
nych przez uczonych był interes nauki, a władze miały własne, wymienione 
wcześniej, zamiary, toteż nie mogły uznać żadnej odmiennej koncepcji. Na 
polecenie J. Bermana już 16 lutego 1945 r. przygotowano tajny m em oriał w 
sprawie organizacji nauki^O -  w myśl zawartych tam sformułowań pohtyka 
naukowa miała się stać elementem polityki państwa, ze wszystkimi nega
tywnymi konsekwencjami. Ponieważ autor opracowania liczył się z oporam i 
ze strony środowiska uczonych, proponował podjęcie działań powolnych i 
ewolucyjnych, ale jednocześnie konsekwentnych, aby nie doprowadzić do 
osłabienia nacisku i osiągnąć podstawowe cele, którymi były likwidacja nie
zależnej korporacji uczonych w postaci Polskiej Akademii Umiejętności, 
rozbicie istniejących struktur akademickich i uzyskanie pełnej kontroli nad 
prowadzonymi pracami badawczymi. Jako metodę, prowadzącą do realiza
cji tych planów, proponowano powołanie akademii nauk, wzorowanej na 
modelu radzieckim oraz utworzenie poza uczelniami resortowych instytu
tów naukowo-badawczych. Ta koncepcja legła u podstaw utworzenia Pań
stwowego Instytutu Książki^i i Instytutu Badań Literackich, przejętego 
następnie przez Polską Akademię Nauk. O zagadnieniach tych pisał N or
man Davies: „Ideologiczną kontrolę Partii miała zapewnić stworzona na 
wzór sowiecki Polska Akademia Nauk, czy instytucje takie, jak Instytut
Badań Literackich”^^

Istotnym elem entem  programu działań Polskiej Partii Robotniczej było 
również tworzenie własnych planów rozwoju poszczególnych dziedzin nauki 
i nacisk na rozwój tych gałęzi wiedzy, które powiązane były z możliwością 
ich praktycznego zastosowania, z jednoczesnym pomniejszaniem znaczenia 
badań teoretycznych. Presja wywierana przez nowe władze stawała się 
odczuwalna na co dzień, a konsekwencje ewentualnego przeciwstawienia 
się -  poważne i dotkliwe. Nic zatem dziwnego, że na pierwszym po wojnie, 
publicznym zebraniu Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 21 lipca 
1945 r., gromkimi brawami nagrodzono ówczesnego ministra oświaty, za 
stwierdzenie: „Do obowiązków czynników publicznych należy stworzenie 
właściwych warunków do pracy naukowej. Dwa są najważniejsze warunki jej 
rozwoju: zachowanie wolności słowa i badań naukowych”^ .̂ Były to jed 
nakże tylko czcze deklaracje, gdyż w niespełna rok później wydany został

J. Chodakowska: Rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944- 
/957.W rodaw 1981.
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D ekret о utworzeniu Głównego U rzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Wido- 
wisk^4, który poddawał cenzurze prewencyjnej wszystkie publikacje nauko
we, bez względu na ich przeznaczenie i nakład.

Nacisk na środowisko akademickie nie ograniczał się tylko do posunięć 
organizacyjnych i prawnych. Od drugiej połowy 1945 r. prasa komunistycz
na rozpoczęła kam panię wymierzoną w część profesury krakowskiej, znanej 
z niechętnego stosunku do nowego ustroju, a niektórym uczonym zarzuca
no nawet współpracę z Niemcami w czasie wojny. Komisja dyscyphnarna 
powołana przez R ektora Uniwersytetu Jagiellońskiego uwolniła większość 
pomówionych od stawianych im zarzutów, ale informacja o tym fakcie, 
przekazana prasie, nie została opublikowana, co wywołało oburzenie 
w Uniwersytecie J a g i e l l o ń s k i m ^ S .  Postępowanie takie publicznie napiętno
wał prof. Stanisław Pigoń: „Nie ma wolności nauki bez wolności uczonego, 
a wolność uczonego polega na wolności od szczucia. Tymczasem pracowni
cy nauki i instytucje naukowe bywają dziś przedm iotem bezkarnego szczu- 
c i a ” 5 6 . Poczynania te miały doprowadzić do skupienia w jednym urzędzie 
wszystkich spraw związanych z nauką i umożliwić jej centralną kontrolę, 
a funkcję głównego adm inistratora pełnić miało Ministerstwo Oświaty. 
W jego strukturach takie zadania otrzymał w 1946 r. Wydział Bibliotek 
Naukowych, będący częścią Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Do zakresu dzia
łania Wydziału należała „Organizacja, rejestracja i zarząd publicznych 
bibliotek n a u k o w y c h ” ^ ^  oraz zatwierdzanie ich budżetów i  planów finanso
wych, troska o rozwój bibliografii polskiej i katalogów centralnych. Prze
ciwko takim uprawnieniom, niosącym groźbę unifikacji bibliotek nauko
wych, dokonywanej na drodze administracyjnej, zaprotestow ała Rada 
Rektorów  na posiedzeniu 16 lutego 1946 r.58.

Środowisko bibliotekarskie pozostawało na razie na marginesie zainte
resowania nowej władzy. Pierwszy wydany po wojnie zeszyt „Przeglądu 
Bibliotecznego”^  ̂ zapowiadał kontynuację dotychczasowego programu, 
poszerzonego o dokumentowanie wojennych losów polskich bibliotek, na 
swoim stanowisku pozostał także przedwojenny redaktor naczelny, Edward 
Kuntze; dodatkowym świadectwem tej kontynuacji było zachowanie ciągło
ści numeracji roczników. Próba włączenia się środowiska bibliotekarskiego

Główny Urząd Kontroli Prasy. Warszawa 1994. Urząd ten, funkcjonujący pod różnymi 
nazwami, zlikwidowany został dopiero 11 IV 1990 r.

K. Kersten: Narodziny systemu władzy. Op. cit., s. 83.
C. Lewandowski: Kierunki tzw. ofensywy ... op. cit., s. 151.
Zarządzenie wewnętrzne nr 3 ministra oświaty z  dn. 12 marca 1946 r. Dziennik Urzędowy 
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58 P. Hiibner: Polityka naukowa w Polsce ... op. cit., s. 132.
5^ „Przegląd Biblioteczny” 1946 R. 14.



w procesy przemian nie przyniosła znaczących rezultatów, poważniejszej 
roli nie odegrała bowiem Rada Książki przy ministrze oświaty, powołana 20 
września 1945 r.60_ Powierzono jej funkcje inicjujące, opiniodawcze i koor
dynacyjne w odniesieniu do spraw książki. Z  jej inicjatywy R ada Ministrów 
uchwaliła D ekret o bibliotekach, utworzyła Naczelną Dyrekcję Bibliotek 
i Państwowy Instytut Książki^i. Na tym właściwie zakończyła się rola Rady, 
gdyż, jak stwierdził jej przewodniczący Jan Muszkowski „Różne względy 
sprawiły, że prasa nie podawała komunikatów Rady. U darem niło to wszyst
kie jej wysiłki, sprowadzając możność oddziaływania do zera”^  ̂ W ładze 
użyły więc tego gremium do realizacji własnych celów, którymi było utwo
rzenie nowych struktur administracyjnych. O możliwości samodzielnego 
działania tego ciała kolegialnego i swobodzie wypowiedzi nie mogło być 
mowy, dlatego po upływie kadencji, co nastąpiło 18 października 1947 r.. 
Rada nie wznowiła już działalności63.

Celem akcji zainicjowanej przez władze było także zdyskredytowanie 
niezależności uniwersytetów. Jak pisał pepeerowski „Głos Ludu”: „Zacho
wanie autonomii wyższych uczelni jest w tej chwili szkodliwym przeżytkiem, 
hamującym rozwój nauki polskiej”64. Obiektem ataku prasowego stali się 
nawet studenci, noszący czapki w kolorach uniwersytetu. Oskarżano ich 
o propagowanie „Tradycji młodzieńców, obrzucających błotem  pierwszego 
prezydenta R z e c z y p o s p o l i t e jW  ten sposób komuniści, zwalczający 
zaciekle dorobek II Rzeczypospolitej, stali się nagle obrońcam i jej najwyż
szego przedstawiciela.

Procesom przebudowy poddano nauki humanistyczne, które działania 
te odczuły najsilniej. Tradycyjnie pojmowana humanistyka skazana została 
na marginalizację, poważne zastrzeżenia budził zresztą sam term in hum a
nistyka -  forsowano określenie „nauki społeczne”, które miały zastąpić 
humanistykę przede wszystkim dlatego, że zakładano, iż wykorzystywana 
w nich będzie metodologia marksistowska^ó. Krył się za tym zam iar odwró
cenia uwagi tej dziedziny wiedzy od człowieka -  indywiduum na rzecz spo
łeczeństwa i jego „klas”; filozofia miała być historią filozofii (przede wszyst
kim marksistowskiej), w historii i historii literatury usiłowano zmienić 
tradycyjną periodyzację, wysuwając na plan pierwszy zagadnienia rzekomej 
walki klas, niezależnie od racjonalności użycia tego term inu. Wszystkie

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty nr 5, poz. 209.
J. Muszlcowski: Rada Książki. „Przegląd Biblioteczny” 1947 R.15, s. 141-155

^2 J .  Muszkowski: Rada Książki. Op. cit., s. 155.
63 Ibidem.
^  D. Baliszewski, A. K. Kunert: Ilustrowany przewodnik... op. cit., s. 641.

Op. cit., s. 606.
66 C. Lewandowski: Kienmki tzw. ofensywy... op. cit.



efekty tych poczynań odczuć mial S. Wierczyński w pracy nad przygotowa
niem „Polskiej Bibliografii Literackiej”.

Po glosowaniu w 1947 r. w propagandzie partyjnej pojawiło się hasło 
o konieczności wzmożenia czujności rewolucyjnej i wezwanie do rozpoczę
cia „ofensywy ideologicznej”, a jej kierunki nakreśli! Jakub Berman^^. 
Zapowiadał on nasilenie działań, których celem miała być przebudowa 
nauki, wprowadzenie do niej nowych ludzi oraz usunięcie uczonych, nie 
akceptujących marksizmu jako jedynej metody badawczej oraz stworzenie 
scentralizowanego systemu administrowania nauką. W tedy właśnie aparat 
partyjny wytworzył struktury kontroli i nadzoru nad działalnością admini
stracji państwowej68, aby sprawy personalne, które komuniści uważali za 
szczególnie ważne^9, pozostawały do ich wyłącznej decyzji. Zapoczątkowa
ny został wówczas proces, o którego konsekwencjach pisała we wspomnie
niach M aria D e m b o w s k a ' ^ 0 ;  ^  początkach lat sześćdziesiątych XX w. poten
cjalny kandydat na stanowisko dyrektora Biblioteki Narodowej musiał 
uzyskać od Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni
czej zgodę na to, aby w ogóle mógł zgłosić swoją kandydaturę.

W działania na rzecz przebudowy instytucji nauki włączył się Henryk 
Jabłoński. W  dniach 17 i 18 kwietnia 1947 r. wizytował on Bibliotekę Jagiel
lońską, aby „zbadać jej stan”’̂ i. Biblioteka znajdowała się wówczas rzeczy
wiście w trudnej sytuacji lokalowej i finansowej, co szczegółowo opisał. Nie 
szczędził przy tym krytycznych uwag po adresem jej dyrektora"^2^ a także 
dyrektorów innych bibliotek, pisząc: „Sytuacja zdaje się potwierdzać dawną 
moją opinię, że ludzie najwartościowsi, najmniej mają do powiedzenia 
w  b i b h o t e k a c h ” ^ 3  W g  wnioskach, oprócz spraw dotyczących Biblioteki 
Jagiellońskiej, Jabłoński zamieścił „Projekt koniecznych posunięć personal
nych”, ale plany te nie dotyczyły tylko Biblioteki Jagiellońskiej, gdyż wśród 
wymienionych był także prof. Wierczyński -  w stosunku do niego H. Jabłoń
ski proponow ał „M ianowanie dyrektorem  Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu, po dyr. Birkenmajerze, ze względu na lepsze wykorzystanie 
dyr. Wierczyńskiego w Poznaniu niż w B.N.” "̂̂ . Na czym miało polegać owo

M. Fik: Kultura polska po Jałcie. Lx>ndyn 1984, s. 148.
68 p. Hubner: Polityka naukowa w Polsce... op. cit.
69 Kształtowaniu odpowiedniej polityki kadrowej miała służyć instytucja „szóstek partyj- 

nych”. W działalności posługiwać się miały donosicielstwem i prowokacj;i. Zgłaszały one kan
dydatów do objęcia stanowisk naukowycłi, a także wskazywały te osoby, które należało usunąć.

M. Dembowska: Wspomnienia o Bibliotece Narodowej. Rękopis. Dział Zbiorów Spe
cjalnych B. N. Akc. 12586, к 33.

H. Jabłoński był wówczas sekretarzem stanu w Ministerstwie Oświaty.
^2 Był nim E. Kuntze.

H. Jabłoński: Sprawozdanie z  podróży służbowej do Krakowa. Materiały J. Grycza. Dział 
Zbiorów Specjalnych B.N. akc.l4927|4 , k. nlb.

Ibidem. H. Jabłoński proponował przeniesienie E. Kuntze na emeryturę, a A. Birken- 
majera na jego miejsce.



„ulepszenie” Н. Jabłoński nie podai, nie wykazał też związku między nie
porządkami w Bibliotece Jagiellońskiej a koniecznością zwolnienia S. Wier- 
ezyńskiego z zajmowanego przezeń stanowiska, jednakże propozycje te 
zostały zaakceptowane przez ministra Skrzeszewskiego.

Tak więc po raz drugi Wierczyński został usunięty z Biblioteki N arodo
wej. Takiego rozwoju wypadków musiał się spodziewać już wcześniej, gdyż 
w liście z 23 czerwca 1947 r., skierowanym właśnie do H. Jabłońskiego, 
ówczesny dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, prof. A leksan
der Birkenmajer, wysunął kandydaturę prof. Wierczyńskiego jako swojego 
następcę, pisząc „Wniosek taki może liczyć na zgodę samego prof. Wier- 
czyńskiego”'̂ .̂ 3 listopada 1947 r. sprawę swojego odejścia S. Wierczyński 
omawiał z H. Jabłońskim: uzgodniono wówczas sprawy bytowe Profesora’̂ ,̂ 
który formalnie został odwołany 1 grudnia 1947 r., chociaż pismo w tej 
sprawie datowane jest na 2 grudnia 1947 хЛ . Tym samym aktem został 
S. Wierczyński powołany na stanowisko „Prowizorycznego kierownika 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”. Jako datę „objęcia służby” wyzna
czono 11 grudnia 1947 r.; na stałe został zatrudniony dopiero 1 września 
1948 r.78.

Usunięcie S. Wierczyńskiego z Biblioteki Narodowej spotkało się z p ro 
testem części jej pracowników. W obronie dyrektora wystąpiło Koło P ra
cowników Biblioteki Narodowej przy Związku Zawodowym Pracowników 
Państwowych!. Jego członkowie zwrócili się do ministra oświaty z prośbą 
o ponowne rozpatrzenie odwołania Wierczyńskiego, rozpoczęto nawet 
zbieranie podpisów pod listem protestacyjnym. Działań tych zaniechano na 
wyraźne polecenie dyrektora, który na owej petycji napisał: „Na moje 
wyraźne życzenie przerwano akcję podpisywania i zaniechano interwencji 
u ministra”’̂ 9. 5 grudnia 1947 r. przekazał protokolarnie Bibliotekę N aro
dową swojemu zastępcy, Marianowi Łodyńskiemu^O, a 6 grudnia 1947 r. 
w jego gabinecie odbyło się pożegnanie z pracownikami. Odczytał krótkie 
przemówienie, w którym dziękował wszystkim za pracę w niezwykłe trud 
nych warunkach, podkreślił także, iż nadał będzie istniała więź między nim 
a Biblioteką Narodową^*.

Trudności związane z uzyskaniem obiecanego mieszkania oraz sprawy 
finansowe, które usiłowano przeprowadzić wbrew przyjętym wcześniej usta-

’̂ 5 Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego. Teka В I 11 a, sygn. 282,k. 140.
Archiwum Biblioteki Narodowej. Teka osobowa S. Wierczyńskiego 1938-1939, k. nlb.
Ibidem.
Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Teka B | I, sygn. 392, k. 227.
M ateriały ... op. cit.. Akta osobiste S. Wierczyńskiego Teka 9 d, k. 1.

^0 Archiwum B.N. Teka osobowa S. Wierczyńskiego 1938-1939, k. nlb. Protokół zawierał 
„Stwierdzenie stanu finansowego B. N w dn. 5.12. 1947 r., stan kasy w tym dniu, stan budżetu 
biblioteki, zawartość biurka i kasy ogniotrwałej”.

Materiały ... op. cit. Akta osobiste S. Wierczyńskiego. Teka 9 d, k. 9.



leniom spowodowały, że faktyczne urzędowanie w nowym miejscu rozpo
czął S. Wierczyński dopiero 2 stycznia 1948 r.^2

Wzmożone działania przeciw już i tak ograniczonej niezależności środowi
ska naukowego, rozpoczęty się w 1948 r., a impulsem były uchwały КС PPR. 
Potępiono wówczas, jako zbyt miękką, politykę lat 1944-1947, w związku 
z czym samokrytykę złożył minister oświaty Stanisław S k r z e s z e w s k i ^ ^  W tóro
wał mu ówczesny podsekretarz stanu, H. Jabłoński, który postulował złamanie 
oporu uczonycli przed wprowadzaniem marksizmu do badań naukowych i blo
kowanie marksistom, dostępu do stanowisk uniwersyteckich. Proponował 
zatem zwolnienie niepokornej części profesury, gdyż „Przedłużanie tego stanu 
rzeczy to finansowanie przez państwo roboty mu wrogiej i demoralizacji mło
dego pokolenia’’̂ ^̂ . Byli więc uczeni o krok od tego, aby zostać oskarżeni
0 działalność antypaństwową, co mogłoby mieć dla nich tragiczne konsekwen
cje, a nie były to wówczas groźby bez pokrycia, gdyż jak twierdzi Andrzej Pacz
kowski, lata 1948-1956 to okres terroru p o w s z e c h n e g o ^ ^

Objęcie w kwietniu 1948 r. kierownictwa Wydziału Oświaty i Kultury 
Kom itetu Centralnego PPR  przez Stefana Ż ó ł k i e w s k i e g o ^ ^  nasiliło nacisk 
na środowisko humanistów. Z jego inicjatywy przygotowano program 
reform  w naukach humanistycznych -  zmiany dotyczyć miały w pierwszym 
rzędzie historii i historii literatury, a ponieważ zreformowane nauki powin
ny być uprawiane w zreformowanych instytucjach, doprowadził on do utwo
rzenia w lipcu 1948 r. Instytutu Badań Literackich pod własnym kierownic
twem. Procesy zapoczątkowane w 1948 r. nabrały już własnej dynamiki: 
w lutym 1949 r. utworzono Wydział Nauki i Szkół Wyższych przy Komitecie 
Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który miał m. in. 
nadzorować pracę Ministerstwa Oświaty^’̂ ; na posiedzeniu plenum Komi
tetu Centralnego w kwietniu 1949 r. zapowiedziano nową falę czystek w śro
dowisku uczonych, które dotknęły przede wszystkim humanistów -  usunię
to wtedy m. in. Władysława Tatarkiewicza, Stanisława Pigonia, Annę
1 Stanisława O s s o w s k i c h ^ S .  PZPR  objęła bezpośrednią kontrolą przede 
wszystkim decyzje programowo-organizacyjne i sprawy personalne. Jak 
pisał P. H ubner: „Kierownik Wydziału Nauki i Szkół Wyższych КС PZPR

Sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteciciej w Poznaniu za okres 1.01.1948-31.08.1949. 
Archiwum PAN w Poznaniu. Teka 30 d, k. 16.
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konsultował decyzje z sekretarzem КС. Ten zaś prowadził rozmowy z człon
kiem Biura Politycznego J. Berm anem ”^ ,̂ który podejmował ostateczne 
decyzje w przedstawionycłi mu sprawacli.

Wydarzenia te dotknęły również S. Wierczyńskiego, który 13 paździer
nika 1949 r. został usunięty ze stanowiska dyrektora Biblioteki Uniwersyte
tu Poznańskiego. Pismo odwołujące go stanowi prawdziwe kuriozum dzia
łalności kancelaryjnej: datowane na 30 grudnia 1949 r., mówi o decyzji z 13 
października 1949 r., a dotarło do adresata 16 stycznia 1950 r. Jednakże 
możliwości opuszczenia Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oczekiwał 
S. Wierczyński z niecierpliwością. Pisał o tym 16 stycznia 1950 r. do 
M. Łodyńskiego: „W bibliotece znajduję się jeszcze jako dyrektor kontrak
towy. Ja sam bardzo już czekam na nominację następcy”^ .̂ Przyczyną tej 
postawy były zapewne również uciążliwości pracy w okresie narastającej sta- 
linizacji życia. Był to okres „narad produkcyjnych” w bibliotekach uniw er
syteckich i „czynów społecznych z okazji pogłębiania przyjaźni polsko- 
radzieckiej”^^ W przypadku bibliotek były nimi najczęściej godziny 
bezpłatnej pracy. Również Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu „O fiaro
wała 9 godzin pracy n a d p r o g r a m o w e j ”92. Po drugie Wierczyński był już 
wówczas zaangażowany w prace związane z przygotowaniami Polskiej 
Bibliografii Literackiej, które rozpoczął w 1948 r.93.

Na krótko jeszcze powrócił do spraw poznańskiej Biblioteki Uniwersytec
kiej. 14 lipca 1958 r. został powołany przez rektora tej uczelni na stanowisko 
kuratora Biblioteki Głównej „z powodu trudności personalnych paraliżujących 
pracę”9'̂ . Decyzja S. WierczyńsWego wywołała negatywne opinie części środo
wiska bibliotekarskiego. Dotknęły one Profesora, który pisał o tym do Mariana 
Łodyńskiego w liście z 30 stycznia 1959 r.: „Zgrzytano na mnie, że przyjąłem 
funkcję kuratora biblioteki. Czy to źle? Gdy prosił mnie o to personel. Rektor, 
Senat -  czy miałem odmówić? Odmówić własnemu uniwersytetowi, który przy
jął mnie jak najżyczliwiej, gdy zostałem usunięty z W a r s z a w y ? ” 95 .

Na stanowisku kuratora pozostawał do 18 września 1960 r., gdy został 
zwolniony z tej funkcji na własną prośbę z powodu „ustabilizowania się 
sytuacji w kierownictwie biblioteki”^̂ .

P. Hubner; Nauka polska po ... op. cit., s. 89.
Korespondencja S. Wierczyńskiego z M. Łodyńskim. Dział Zbiorów Specjalnych B.N. 
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9‘̂  Materiały ... op. cit., Archiwum osobiste S. Wierczyńskiego, k. 15.
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Pomimo tych zawiłości datę 16 stycznia 1950 r. uznać należy za kres 
aktywnej działalności bibliotekarskiej prof. Wierczyńskiego. Wycofanie się 
z tego środowiska podkreślił on sam, występując 18 stycznia 1954 r. z Koła 
Poznańsko-Pomorskiego Związku Bibliotekarzy Polskich^^, tego samego, 
które powołał do życia w 1928 r P i s m o  opatrzone jest uwagą charaktery
styczną dla postawy Stefana Wierczyńskiego: „Wszystkie należne składki 
uregulowałem ”^ .̂

M ateriały ... op. cit.. Teka 136, k. 46.
M ateria ły ... op. cit., Albumy osobiste. Teka 3, k. nlb. 
M ateriały ... op. cit.. Teka 136, k. 46.



IV. spór Stefana Yrtela-Wierczyńskiego 
z Józefem Gryczem

ź ró d ła  sporu Stefana Wicrczyńskicgo z Józefem Gryczem sięgają 
początków okupacji niemieckiej w Warszawie, gdy w listopadzie 1939 r. wła
dze hitlerowskie utworzyły Komisję Likwidacyjną M inisterstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego -  Abwicklungsstelle ftir das polnische 
kultur-und U nterrichtsm inisterium '. 1 lipca 1940 r. powołano przy U rzę
dzie G eneralnego G ubernatora w Krakowie Główny Zarząd Bibliotek -  
Hauptverwaltung der Bibliotheken, którem u podporządkowano wszystkie 
biblioteki w Generalnej Guberni^. 2 lipca 1940 r. na czele Zarządu stanął 
Gustav Abb, a 22 lipca 1940 г. na stanowisko komisarycznego kierownika 
bibliotek w okręgu warszawskim powołano W ilhelma Witte^, który kiero
wać miał bezpośrednio utworzoną w Warszawie Biblioteką Państwową -  
Staatsbibliothek W arschau. W jej skład wchodziły: jako Oddział I -  Biblio
teka Uniwersytecka, jako Oddział II -  Biblioteka Narodowa. Na podstawie 
decyzji G. Abba S. Wierczyński został usunięty ze stanowiska dyrektora 
Biblioteki Narodowej. Na jego miejsce władze niemieckie powołały Józefa 
Grycza, przyznając Gryczowi tytuł „V ertrauersm anna” -  „męża zaufania”.

J. Grycz znalazł się w Bibliotece Narodowej w wyniku, wspomnianej 
wcześniej, likwidacji M inisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego. Jak pisze S. Wierczyński, o możliwość zatrudnienia zwracał się 
do niego Grycz już 3 listopada 1939 r.^. Wierczyński wyraził zgodę i -  jak 
podaje Alodia Kawecka-Gryczowa^ -  J. Grycz rozpoczął pracę w biblio-

' A. Mężyński: Kartka z  dziejów Biblioteki Narodowej podczas II wojny światowej. „Rocz
nik Biblioteki Narodowej” 2003 R. 35, s. 68.

2 A. Mężyński; Biblioteki Naukowe w Generalnej Guberni. Fakty i mity. W; Symposia 
Bibliologica. Warszawa 1995, s. 100.

3 Op. cit., s. 101.
^ S. Vrtel-Wicrezyński; Kalendarium... op.cit.
5 A.Kawecka-Gryczowa: Ochrona zbiorów Biblioteki Narodowej. W: Walka o dobra kidtu- 

ry. Warszawa 1970 T. 2, s. 193.



tece 26 listopada 1939 г.; fakty te potwierdza w swoim artykule Bohdan 
Horodyski^.

Wysiłki Wierczyńskiego szły wówczas w kierunku zabezpieczenia zbio
rów i zapewnienia bytu pracownikom Biblioteki Narodowej w warunkach 
nieustalonego stosunku do niej władz okupacyjnych"^. Sytuacja taka trwała 
do 31 stycznia 1940 r., gdy w Komisji Likwidacyjnej Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego ustnie zakomunikowano Wierczyń- 
skiemu, że z dniem 1 lutego 1940 r. Biblioteka Narodowa zostanie zamknię
ta dla publiczności, a pracownicy zostaną zawieszeni w swoich czynnościach 
i nie będą otrzymywać wynagrodzeń. Tymczasowy zarząd zostanie powie
rzony dotychczasowemu dyrektorowi, który otrzyma do pomocy dwóch 
woźnych, a ostateczne decyzje zapadną po nadejściu dyrektyw z Krakowa^.

Niespodziewanie, 1 lutegol940 r. w godzinach rannych, Wierczyński 
został wezwany do siedziby Komisji Likwidacyjnej, gdzie powiadomiono go 
o zm ianie decyzji, gdyż jego także dotyczyć będzie zakaz wstępu do Biblio
teki Narodowej^. Od tego postanowienia próbował się jeszcze odwołać, nie
stety bez rezultatu i 5 lutego 1940 r. przekazał Komisji Likwidacyjnej klucze 
do Biblioteki Narodowej; na tym jednakże sprawa się nie zakończyła.

8 m arca 1940 r. S. Wierczyński został ponownie wezwany do Komisji 
Likwidacyjnej, gdzie poinform owano go o kolejnej zmianie decyzji: zostanie 
tymczasowo zaangażowany jako dyrektor Biblioteki Narodowej, a wraz 
z nim dwóch pracowników naukowych, których kandydatury muszą uzyskać 
aprobatę władz okupacyjnych. Tego dnia Wierczyński spotkał się z Gry- 
czem, aby omówić propozycje niemieckie. Po rozmowie, mimo wszystkich 
związanych z tym wątpliwości, S. Wierczyński postanowił przyjąć ofiarowa
ne mu stanowisko -  chodziło przede wszystkim o pozostawienie kierownic
twa biblioteki w polskich rękach. W ładze okupacyjne zwlekały jednak 
z wykonaniem zapowiedzianych decyzji. W Komisji Likwidacyjnej, 19 marca 
1940 r. usłyszał, że „Sprawa ulega zwłoce”, gdyż okupanci nie widzą pilnej 
konieczności zatrudniania personelu naukowego; 27 marca Wierczyński 
spotkał się w tej sprawie z Giyczem w swoim mieszkaniu. Odpowiedź, że 
sprawa zatrudnienia pracowników naukowych jest nieaktualna, otrzymał 
dopiero 13 kwietnia 1940 r.; 17 kwietnia spotkał się w tej sprawie z Gryczem, 
a 27 kwietnia zwrócił się ponownie do Komisji Likwidacyjnej z prośbą, 
o um ożliw ienie pracow nikom  naukowym bezpłatnego zatrudnienia 
w bibliotece, zabiegi te nie przyniosły jednak rezultatu. Równocześnie

6 B. Horodyski; 7óze/ Giycz. „Przegląd Biblioteczny” 1955 R. 23, s. 5.
 ̂ S. Vrtel-Wierczyński: Sprawozdanie o sytuacji Biblioteki Narodowej z dn.28.10 1939 r. 

Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J.Grycza, Akc. 14927|2, k. nlb.
^ S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium... op. cit.
9 Ibidem.



s. Wierczyński podjął starania o zdobycie nowej pracy, pozostai bowiem 
bez środków do życia. Zabiegi te zostały uwieńczone powodzeniem i 19 
kwietnia 1940 r., uzyska! zatrudnienie w Wydziale Statystycznym Zarządu 
Miejskiego w Warszawie^O.

6 maja spotkał się ponownie z J. Gryczem, aby uzgodnić dalszy tryb 
postępowania. Po rozmowie, 9 maja był ponownie w siedzibie Komisji 
Likwidacyjnej, przedstawiając tam sprawę ewentualnego wolontariatu oraz 
„Kwestię pozostawienia dyrektora Biblioteki Narodowej na dotychczaso
wym stanowisku”^ P o  odpowiedź polecono mu zgłosić się nazajutrz; 10 
maja usłyszał, że wszystkie sprawy personalne są odroczone z powodu m ają
cych nastąpić wkrótce n o m i n a c j i ^ ^ .

J. Grycz w swoich zapiskach z okresu wojny nie odnotowuje przedsta
wionych wyżej faktów. Jego relacja, zatytułowana „W prowadzenie niem iec
kiego zarządu bibliotek”i3 odnosi się do wydarzeń dopiero z 22 lipca 1940 r., 
kiedy został zawiadomiony przez dyr. Biblioteki Jagiellońskiej, Edwarda 
Kuntze, że G. Abb wybiera się do Warszawy, aby zorganizować tutejsze 
biblioteki. Jak pisze dalej Grycz: „Dyr. Kuntze podał mu nazwiska dyrekto
rów bibliotek warszawskich: Łodyńskiego i m oje”. Tego samego dnia Grycz 
otrzymał zawiadomienie od Abba, w którym „Abb prosi, abym 23 lipca 
oczekiwał go o godz. 9 w Bibliotece Uniwersyteckiej” Dalej pisał: „Skon
taktowałem się natychmiast [czyli 22 lipca] z dyrektoram i Wierczyńskim 
i Łodyńskim, którzy jednak żadnego zaproszenia nie otrzymali” !^. W  tej 
sytuacji Grycz zaprosił ich do domu, aby ustalić hnię postępowania.

Przytoczona relacja stoi w sprzeczności z zapiskami w kalendarium  oso
bistym S. Wierczyńskiego, z których wynika, że zawiadomienie o przyjeżdzie 
G. Abba i W. W itte, przekazał J. Grycz dopiero 23 a nie 22 lipca. Pod datą 
23 lipca czytamy bowiem: „Dr Grycz zawiadamia o przyjeżdzie p. Abba 
z Berlina i W ittego z W r o c ł a w i a ” ! ^ .  Wierczyński potwierdził fakt spotkania 
w mieszkaniu Grycza, dodał jednak, że w spotkaniu brali także udział: 
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie Adam Lewak i M arian 
Łodyński, czego Grycz nie odnotował.

Materiały... op. cit., Teka II, poz. 133, karta nlb. A. Kawecka-Gryczowa mylnie określa 
tę datę na styczeń 1940 r. w swoich wspomnieniach zamieszczonych w pracy Walka o dobra kul- 
tuiy..., op. cit., T .l, s. 198.

S. Wierczyński: Kalendarium... op. cit.
12 w tym okresie kształtowała się dopiero koncepcja administrowania okupowanymi zie

miami polskimi. Trwały także zakulisowe walki o wpływy. Tło tych wydarzeń omawia szczegó
łowo A. Mężyński w przywołanych publikacjach.

13 Dział Zbiorów Specjalnych BN. Materiały J. Grycza. Akc. 14927, k. 7.
14 Ibidem.
15 Op. cit., k. 9.
l*’ S. Vrteł-Wierczyński: Kalendarium..., op. cit.



G. Abb przebywał w Warszawie w dn. 23-26 lipca 1940 r.*’̂ , a zaprosze
nie do niego Grycz otrzyma! rzeczywiście 22 lipca 1940 r., jednakże zapro
szony został do A bba na 24 lipca, a nie, jak podaje, na 23 lipcal^.

Gdybyśmy przyjęli wersję wydarzeń podaną przez Wierczyńskiego, wyni
kałoby z niej, że J. Grycz zawiadomił o przyjeździe delegacji niemieckiej nie 
przed faktem, ale już po jego zaistnieniu. Rozbieżności w relacjach sięgają 
jednak dalej. W edług Grycza, w czasie spotkania w Bibliotece Uniwersytec
kiej w W arszawie 23 lipca 1940 r. G. Abb zapytał go: „Czy warto rozmawiać 
z dyr. W ierczyńskim” '9. Na twierdzącą odpowiedź Grycza, Abb upoważnił 
go do zaproszenia Wierczyńskiego na spotkanie następnego dnia. Tymcza
sem oficjalne spotkanie nie mogło się odbyć 23 lipca, skoro Grycz zapro
szony został na nie jak wspomniałem -  na 24 lipca. Czy ta nieomal „freu
dow ska” pom yłka Grycza może potw ierdzić tezę wyrażaną przez 
Wierczyńskiego, że Grycz prowadził z Abbe poufne rozmowy, na których 
zapadały faktyczne rozstrzygnięcia, a późniejsze spotkania oficjalne były 
tylko grą? Tymczasem Wierczyński odnotował w swoich zapiskach^O, że 
w połowie lipca 1940 r., Grycz wyjechał do Krakowa, aby za pośrednictwem 
E. Kuntzego nawiązać kontakt z Abbe, co mogłoby wyjaśniać przytoczoną 
wcześniej uwagę Grycza, że jego kandydaturę na stanowisko kierownika 
Staatsbibliothek przedstawił Abbowi Kuntze. Byłoby to o tyle prawdopo
dobne, że 1 lipca 1940 r. G. Abb stanął oficjalnie na czele Głównego Zarzą
du Bibliotek z siedzibą w Krakowie^!.

Tymczasem z zapisków S. Wierczyńskiego wynika, że to właśnie 24 lipca 
Grycz spotkał się z W ittem i Abbem w Bibliotece Uniwersyteckiej, co 
potwierdzają przywołane wcześniej dokumenty, a on sam został zaproszony 
na rozmowę dopiero 25 lipca. Natom iast 24 lipca po południu, w mieszka
niu M. Łodyńskiego, spotkali się J. Grycz, A. Lewak i S. Wierczyński, aby 
omówić zaistniałą sytuację. O spotkaniach tych wspominał ogólnikowo 
Lewak: „Kierownicy bibliotek warszawskich odbyli w latach 1939-1940 kilka 
z e b r a ń ” 2 2 . Co więcej, pisał on, że „Dyr. S. Wierczyński do końca 1939 r. 
wycofał się z B.N., przyjmując posadę w Zarządzie W a r s z a w y ” 2 3 . Pod pió
rem człowieka zaangażowanego bezpośrednio w tam te wydarzenia jest to 
stwierdzenie kuriozalne, co potwierdził Ksawery Świerkowski, pisząc: „Jest

A. Mężyński: Biblioteki naukowe w G.G.... op. cit., s. 106.
Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie vv latach 1939-1945. Warszawa 2005,

s. 33.
Dział Zbiorów Specjalnych BN. Materiały J.Grycza... op. cit., k.lO.

20 S. Wierczyński: Kalendarium..., op. cit.
Biblioteki naukowe w... op. cit., s. 483.

22 A. Lewak: Biblioteki Warszawy podczas II wojny światowej. „Rocznik Warszawski” 1961 
R. 3, s. 198.

23 Op. cit., s. 193.



to zdanie krzywdzące podyktowane Lewakowi przez przyjaciela [J. Grycza], 
ad usum Delphini. Było inaczej. Nie wchodząc w dalsze rozważania stwier
dzam, że Wierczyński byl zmuszony odejść i objąć posadę bibliotekarza 
w Wydziale Statystycznym Zarządu M i e j s k i e g o ” ^ ^ .

Do spraw tych nie odnosi się E. Kuntze, co odnotować należy z żalem, 
gdyż swoje wspomnienia zapisał w 1945 r., chociaż wydane zostały dopiero 
trzydzieści lat później^ , a poza tym byl przecież jednym z ważniejszych, jeśli 
nie najważniejszym po polskiej stronie, uczestnikiem tamtych wydarzeń, 
choć programowo trzymał się cieniu. Zagadnień tych nie poruszał również 
Zdzisław Szkutnik w artykule o wojennych losach Wierczyńskiego^^. N ato
miast Andrzej Mężyński zauważa: „Gdy Abb przyjechał do Warszawy 
w lipcu 1940 r., ustalił z J. Gryczem i A Lewakiem listę ok. 100-110 bibho- 
tekarzy, którzy będą zatrudnieni w W arszawie”^ .̂ U zasadnione mogły być 
zatem podejrzenia Wierczyńskiego, że działania takie prowadził J. Grycz za 
jego plecami.

Mimo rozbieżności w kwestii ustalenia daty dziennej, relacje Grycza 
i Wierczyńskiego o spotkaniu z Abbe i W itte w Bibliotece Narodowej są, co 
do generaliów, zbieżne: J. Grycz i S. Wierczyński zgodnie relacjonują kło
poty z odnalezieniem wszystkich inwentarzy, którymi zazwyczaj interesował 
się G. Abb. Grycz podkreślał słabą orientację Wierczyńskiego w rozmiesz
czeniu zbiorów. Z  wrażenia, jakie wywarł, zdawał sobie również sprawę 
S. Wierczyński, podkreślał jednak, że nie był w bibliotece prawie pól roku 
i zauważył w niej duże zmiany. Rozmowa z G. Abbe nie przyniosła kon
kretnych ustaleń. Na pytanie o dalsze losy Biblioteki Narodowej i swoje, 
Abb odpowiedział wymijająco; zadał jeszcze kilka ogólnikow)'ch pytań i na 
tym spotkanie się zakończyło.

Tymczasem 26 lipca 1940 r. w Bibliotece Narodowej odbyło się spotka
nie J. Grycza i A. Lewaka z G. Abbe i W. W itte, na którym zapadły 
decyzje o zatrudnieniu części personelu biblioteki28. Wierczyńskiego nie 
zaproszono na to zebranie, jednakże odnotował w swoich zapiskach, że 
„Personalia [pracowników] BN zostały ustalone na konferencji w BN 
(w Dziale Muzycznym)29. Nie było listy', bo p. Abb nie przyniósł listy, którą 
otrzymał od p. Grycza, ale znalazła się lista u Pulikowskiego, zaopatrzona

24 K. Świerkowski: Biblioteki warszawskie w lalach 1939-1945. W: Warszawa lat wojny 
i okupacji. Warszawa 1972 T. 2., s. 339.

25 E. Kuntze: Dzieje Biblioteki Jagielloiiskiej pod okupacją niemiecką w okresie od 1. 09.39 
do 18. 01. 45. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1975 R 25, s. 5-57.

26 Z. Szkutnik: Stefan Vi1cl-Wierczyńskijako bibliotekarz. „Roczniki Biblioteczne”... op. cit.
27 A. Mężyński: Biblioteki w G.G.... op. cit., s. 113.
28 Op. cit, s. 109.
29 To znaczy, że przy udziale J. Pulikowskiego.



w odpowiednie znaki. Na podstawie tej listy zestawiono wykaz personelu 
B N ” 3 0 .

Na oficjalną wiadomość o usunięciu ze stanowiska dyrektora S. Wier- 
czyński musiał czekać do niedzieli 28 lipca 1940 r. Tego dnia zawiadomiła 
go o tym delegacja w składzie: J. Grycz, A. Lewak, M. Łodyński. Poinfor
mowano go także o utworzeniu Biblioteki Państwowej i powierzeniu Gry- 
czowi funkcji V ertrauersm anna. Taką wersję wydarzeń przytaczają zgodnie 
Grycz i Wierczyński.

J. Grycz wspominał, że funkcję „męża zaufania” władz okupacyjnych 
przyjął niechętnie, bowiem oczekiwał dla siebie raczej stanowiska łącznika 
między wszystkimi bibliotekami polskimi a władzami niemieckimi, co było
by w pewnym sensie kontynuacją zadań, jakie wykonywał w Ministerstwie 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sugerował także Abbowi, że 
„mężem zaufania” w Bibliotece Narodowej powinien zostać prof. W ier
czyński, co Abb miał zdecydowanie odrzucić^'.

Niezależnie od oceny działań G. Abba i wszystkich osób, uczestniczą
cych w opisywanych wydarzeniach, trzeba pamiętać, że -  jak zauważa Ksa
wery Świerkowski32 -  jego decyzje ukształtowały, aż do wybuchu powstania 
warszawskiego, strukturę organizacyjną warszawskich bibliotek, którą two
rzyły:

1. Staatsbibliothek, przechodząca później reorganizacje.
2. Biblioteki naukowe, które jej nie podlegały.
3. Sieć biblioteki publicznej.
4. Biblioteki i wypożyczalnie prywatne.
O dsunięcie od spraw Biblioteki Narodowej było dla S. Wierczyńskiego 

ciężkim przeżyciem, tym cięższym, że wątek całkowitego usunięcia go 
z biblioteki nie pojawiał się w czasie poprzednich rozmów z władzami oku
pacyjnymi. Ponadto dyrektorzy dwóch największych bibliotek polskich 
pozostali na swoich stanowiskach: Edward Kuntze w Bibliotece Jagielloń
skiej i Adam  Lewak w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Od tej 
chwili Wierczyński twierdził, że posunięcie to było zaplanowane już wcze
śniej, a przebieg spotkania z G. Abbe dostarczył tylko wygodnego pretekstu. 
Opinia ta mogła być uzasadniona, jeśli odniesiemy ją do wydarzeń z lat 
1927-1937, kiedy piastował stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytec
kiej w Poznaniu. W  1930 r. jego działania na rzecz przywrócenia tej książ
nicy nauce polskiej, spotkały się z protestem  ze strony władz Republiki 
Weimarskiej33. Co więcej, S. Wierczyński zaczął podejrzewać J. Grycza

30 S. Vrtel-Wierczyński; Kalendarium osobiste op. cit.
3' Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J.Grycza... op. cit., k. 6.
32 K. Świerkowski: Biblioteki warszawskie w lalach... op. cit., s. 335.
33 Materiały... op. cit., Teka B.II, k. nlb.



о współpracę z Niemcami, czemu wielokrotnie dawał wyraz w swoicłi zapi
skach. W poglądacli tycli nic byl odosobniony. Sam Grycz odnotował w swo- 
icłi wspomnieniacłi nieprzycliylny do niego stosunek części profesury ze 
Szkoły Głównej Handłowej w Warszawie^^. D otarły do niego także głosy ze 
strony niektórych bibliotekarzy o nazbyt gorłiwą pracę i niepotrzebne 
inwentaryzowanie najcenniejszych rękopisów^S. Wreszcie pod datą  17 stycz
nia 1941 r., J. Grycz zanotował: „Dotarły do mnie informacje o zarzutach ze 
strony osób mających kontakt z władzami Rzeczypospolitej o nadgorliwość 
wobec Niemców.”36 Ocena jego działalności nie była więc jednoznaczna. 
Jak stwierdzał Ksawery Świerkowski „Niemcy powołali na stanowisko kie
rownika Staatsbibliothek J. Grycza, usuwając w ten sposób dyr. Wierczyń- 
skiego z zajmowanego stanowiska”^?. Równocześnie Grycz, jak pisał
B. Horodyski, „Prowadził tajną rejestrację strat bibliotek polskich”38. Ze 
współczesnych źródeł wiadomo, że był on jednym z grona współpracowni
ków konspiracyjnej Komisji Rewindykacyjnej i O dszkodow ań, k tóra 
powstała w listopadzie 1939 r.3^ i zajmowała się ewidencjonowaniem strat 
w majątku narodowym Polski, m.in. w dziedzinie kultury.

Do utrwalenia się negatywnej opinii Wierczyńskiego o Gryczu, mogła 
się także przyczynić, sięgająca okresu przedwojennego, znajomość Abba 
z Gryczem, czego ten ostatni zresztą nie ukrywał, pisząc do A. Łysakow
skiego „Znamy się z Abbem z dawnych czasów, ma do mnie zaufanie” '̂ .̂ 
Atmosferę niechęci podsycały również nasilające się animozje osobiste. Jak 
pisał Grycz, w czasie kilkakrotnych spotkań w kawiarni, nie szczędził Wier- 
czyńskiemu krytycznych uwag o stanie Biblioteki Narodowej^i. Rozżalony 
Wierczyński zanotował pod datą 11 grudnia 1940 r.: „O barczanie mnie 
przez dr Grycza odpowiedzialnością za wszelkie niedociągnięcia z czasów 
moich poprzedników. A  przecież sam brał w tym udział, bo był urzędnikiem 
Biblioteki N a r o d o w e j ” '^ ^  Dalej zauważa autor, że wojna przeszkodziła mu 
w zapoczątkowanym dziele naprawy.

Obaj adwersarze różnili się także w poglądach na metody postępowania 
wobec zarządzeń niemieckich. Jak pisał J. Grycz „Wierczyński niechętnie 
patrzył na zmiany i reformy, był za markowaniem pracy. Ja chciałem wyko-

Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J. Grycza, Akc. 14924 | 1, lc.l2.
35 Op. cit., k.l4.
36 Op. cit., k.l5.
3^ K. Świerkowski: Biblioteki warszawskie w latach... op. cit., s. 325.
38 B. Horodyski: Józef Giycz... op. cit., s. 30.
39 W. Grabowski Delegatura Rządu Rzeczypospolitej... op. cit., s. 96.
'^^Bibliotekarstwopolskie 1925-1951 w... op. cit., s. 274.
4' Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J. Grycza, Akc. 14924 11, k.5.
"̂ 2 S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium... op. cit., J. Grycz wraz ze S. Dembym organizował

BN.



rzystać niedostępność dla publiczności i odrobić z a l e g l o ś c i ” '^^. Na stosunki 
między nimi mogły wpływać wydarzenia wcześniejsze, przede wszystkim 
nieudane zabiegi J. Grycza o objęcie dyrektury Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu po odejściu z niej S. Wierczyńskiego^'^. W rezultacie utrzymu
jącej się różnicy zdań, zaniechano dalszych spotkań na gruncie prywatnym.

W  zapiskach J. Grycza odnajdujemy osobną część poświęconą Wier- 
czyńskiemu pod tytułem: „Zabiegi dyr. Wierczyńskiego o restytuowanie go 
w B.N.”‘̂5 Ya część zawiera informację o piśmie Wierczyńskiego z 25 wrze
śnia 1940 r., w którym zwracał się do W. W itte o umożliwienie mu pracy 
w domu nad Centralnym Katalogiem Czasopism Zagranicznych. Wydarze
nie to odnotowuje Wierczyński w swoich zapiskach, zachowała się także 
kopia tego pisma'^^. 4 października tego roku otrzymał pismo odmowne, 
podpisane przez W itte i datowane na 30 września'*^. 8 października 1940 r. 
W ierczyński zwrócił karto teki do Biblioteki Narodowej'^S. Jak pisał 
J. Grycz: „Potem Wierczyński udał się osobiście do Wittego, aby prosić 
o wypożyczenie katalogu. Przy okazji pytał, dlaczego nie został zaangażo- 
wany”‘̂ 9. Wizytę tę odnotowuje Wierczyński w swoich notatkach po datą 11 
października 1940 r. Prosił rzeczywiście o wypożyczenie mu katalogu, co 
spotkało się z kolejną odmową. Pisał także: „W spomniałem przy tym, że 
przykro mi, iż nie zostałem zaangażowany do B.N., do której jestem tak 
p r z y w i ą z a n y ” ^ ^ .  W. W itte podkreślił, że była to decyzja Abba, na którym 
S. Wierczyński zrobił złe wrażenie.

N astępną wizytę Wierczyńskiego u W itte datuje Grycz na 28 listopada
1940 r. Wierczyński miał wtedy podziękować za przyjęcie jako wolontariu
szy kilku osób oraz prosić o zaangażowanie siebie: „Pytał także, kiedy przy- 
jedzie Abb, żeby z nim o tym pomówić”^!. Wierczyński odnotował tę wizy
tę, potwierdził fakt podziękowań, nie wspominał jednak, że rozmawiał
0 sobie i zabiegał o spotkanie z G: Abbe.

W ątek pow ierzenia Gryczowi kierownictwa Biblioteki Narodowej
1 zastrzeżeń zgłaszanych przez Wierczyńskiego pojawił się także 15 stycznia
1941 r.52 przy okazji spotkania, jakie odbyło się w Pałacu Briihla z udziałem

*̂3 Dziat Zbiorów Specjalnych BN. Materiały J. Grycza. Akc. 1492411, k.4.
^  Bibliolekarstwo polskie... op. cit., s. 235. J. Grycz przegrał także na rzecz A. Lewaka, 

konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
Dział Zbiorów Specjalnycli BN, Materiały J. Grycza, Akc. 1492411, k.6.
Materiały... op. cit., Teka 133\b, .k. 59.
Op. cit., k.60.
S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium... op. cit.
Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J. Grycza, Akc. 1492411, k.6.
S. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium..., op. cit. Skrupulatny Wierczyński zanotował 

nawet, że W itte urzędował w pokoju 321, w nieistniejącym już Pałacu Bruhla.
51 Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J. Grycza, Akc. 192411, k, 6.

Bblioteki naukowe w... op. cit. s. 53.



J. Giycza, A. Lewaka, T. Makowieckiego J. Pulikowskiego i W. W itte, 
a generalne wnioski potwierdziły przytoczone wcześniej opinie. Spotkanie 
to w swej zasadniczej części poświęcone było wyjaśnieniu zarzutów, jakie 
mieli wobec siebie poczynić w przeszłości jej polscy uczestnicy. To niezwy
kła scena: oto przedstawiciele elity polskiej inteligencji i elity polskiego 
bibliotekarstwa w obecności reprezentanta władz okupacyjnycłi rozważają, 
co niepochlebnego mieli kiedyś o sobie rzekomo powiedzieć, a głos roz
strzygający pozostawiają W. Witte.

Na tem at wydarzeń powojennych związanych z konfliktem  Wierczyń- 
skiego z Gryczem dysponujemy tylko informacjami szczątkowymi. Po 
zakończeniu wojny Wierczyński praw dopodobnie oskarżył Grycza o kola
borację z Niemcami. Nie wiadomo jednak, czy oskarżenie to wniósł do 
sądu powszechnego. W przypisie do listu Grycza z 11 maja 1945 r., M aria 
Dembowska zamieszcza lakoniczną uwagę „S. Vrtel-W ierczyński zarzucał 
J. Gryczowi kolaborację z władzami okupacyjnymi. Z  zarzutu tego J. Grycz 
został uwolniony przez odpowiedni sąd”53. W m ateriałach J. Grycza prze
chowywanych w Bibliotece Narodowej, odnajdujemy list z 30 stycznia 
1946 r., skierowany do Wierczyńskiego przez zastępcę przewodniczącego 
Związku Zawodowego Bibliotekarzy, A dam a G ródka, w którym czytamy 
„Ciężkie oskarżenie dra J. Grycza w M inisterstwie Oświaty nie jest nam 
w szczegółach znane. Celem wyjaśnienia sprawy prosimy o podanie nam 
postawionych mu zarzutów i ewentualne bliższe w y j a ś n i e n i a ” ^ ^  ten 
przynosi informacje utrzymane również w trybie przypuszczającym. Nie 
udało się odnaleźć odpowiedzi S. Wierczyńskiego na postawione w nim 
żądania.

Z  ustnej relacji córki Wierczyńskiego, dr Zofii Gródeckiej wynika, że 
całą dokumentację, dotyczącą tej sprawy, zniszczył osobiście w początkach 
lat pięćdziesiątych^^. W edług tej samej relacji, to J. Grycz miał zwrócić się 
do Sądu Koleżeńskiego o oczyszczenie go z zarzutów. Być może do tego 
wydarzenia odnosi się uwaga Marii Dembowskiej. Archiwa Związku Zaw o
dowego Bibliotekarzy -  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z lat 1945- 
1954 zaginęłyS*’. Interesujących nas wydarzeń nie odnotowuje w ogóle „Kro
nika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917 -ZOOO”^’̂ .

Bibliotekarstwo polskie... op. cit., s. 312. Przypis dotyczy fragmentu, w którym J. Grycz 
pisze do A. Łysakowskiego: „Pan Stefan Wierczyński nadal postępuje ze mną skandalicznie”.

54 Dział Zbiorów Specjalnych BN, Materiały J. Grycza. Akc. 14927|4, k. nib. Do pisma 
dołączony jest projekt listu zbiorowego w obronie Grycza, podkreślający jego nieposzlakowa
ną postawę w czasie okupacji niemieckiej.

55 Rozmowa w dn. 20 czerwca 2000 r. w Poznaniu.
5^ Odnotowują to już autorzy wydanej w 1987 r. pracy 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekaizy 

Polskich 1917-1987. Materiały do bibliografii.
5’7 Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 1917-2000. Warszawa 2001.



Nic przyniosły rezultatu poszukiwania w m ateriałach Ministerstwa 
Oświaty, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych, bez efektu pozosta
ły próby wykorzystania bazy źródłowej Instytutu Pamięci Narodowej. 
Odnotować możemy tylko dwie, nader skąpe, wzmianki z działalności 
bibliotekarskiego Sądu Koleżeńskiego, zamieszczone na łamach „Przeglądu 
Bibliotecznego” z 1947 r. W pierwszej, dotyczącej sprawozdania Zarządu za 
lata 1945-46, czytamy „Zarząd pragnie podkreślić obywatelską i solidarną 
postawę naszycli szeregów w czasie okupacji (są tylko do zanotowania trzy 
sm utne przypadki odstępstwa)”^ .̂ W drugiej, zawierającej sprawozdanie za 
lata 1946-47 odnajdujemy zapis „Sąd Koleżeński załatwił jedną sprawę”59. 
W następnych rocznikach „Przeglądu Bibliotecznego” nie ma już informa
cji o działalności tego gremium.

Stan dzisiejszej wiedzy nie pozwala na rozstrzygnięcie, przedstawionych 
wcześniej, wątpliwości. Na podstawie zapisów w kalendarium osobistym 
Wierczyńskiego możemy natomiast przedstawić motywy, które nim kiero
wały. Uważał się on za naturalnego sukcesora władz II Rzeczypospolitej 
i twierdził, że z tej racji powinien kierować Biblioteką Narodową w czasie 
okupacji niemieckiej; wyrażał też przekonanie, że każdy pracownik, przed 
przyjęciem propozycji władz okupacyjnych, powinien uzyskać jego zgodę, 
jako faktycznego dyrektora. Jak wynika z relacji Wierczyńskiego, Grycz 
tego gestu nie uczynił. Co więcej, Wierczyński mógł oczekiwać, że w Biblio
tece Narodowej zaistnieje sytuacja analogiczna do tej, jaka wytworzyła się 
w Szkole Głównej Handlowej, gdzie „z dn. 1 lipca [1940 r.] administratorem 
Szkoły władze niemieckie mianowały dotychczasowego sekretarza^o. Fak
tycznie jednak władzę sprawował rektor^i, z którym adm inistrator omawiał 
wszystkie sprawy. Taki stan pozostawał do wybuchu Powstania i ewakuacji 
W a r s z a w y ” 6 2  dotychczasowego dyrektora Książnicy Narodowej posta
wa Grycza, który nie konsultował z nim swoich posunięć, musiała być tym 
bardziej poruszająca, że przecież te dwie skrajnie przeciwne sytuacje miały 
miejsce w tym samym l^udynku, a trudno sobie wyobrazić, aby ktoś tak 
świetnie poinformowany, jak Wierczyński nie wiedział o faktycznej roli, 
jaką odgrywa rektor SGH.

Czy S. Wierczyński dysponował jeszcze innymi, nieznanymi dzisiaj m ate
riałami? Prawdopodobnie tak i może właśnie dlatego zniszczył je w począt
kach lat pięćdziesiątych, bowiem w tym okresie jego dom „cieszył się” 
męczącym zainteresowaniem ze strony funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-

58 „Przegląd Biblioteczny” 1947 R.15, s. 82.
59 Op. cit., s. 222
^0 Byl nim mgr Franciszek Branny.

Był nim prof. Julian Makowski.
^2 A. Grodek: A G H  podczas okupacji. „Życie Szkoły Wyższej” 1958 nr 10, s. 58.



czeństwa<53 Możemy przypuszczać, że mógł obawiać się rewizji lub nawet 
aresztowania; nie chciał, aby dokumenty te dostały się w niepowołane ręce. 
Uprawnione jest zatem domniemanie, że materiały te mogły dotyczyć spraw 
związanycłi nie tyłlco z jego działalnością, ale zapewne również innych osób. 
Przechwycenie ich przez Urząd Bezpieczeństwa mogło przynieść tragiczne 
skutki.

Z  kalendarium S. Wierczyńskiego, w którym świadomie pomijane są 
emocje, możemy jednak o nich wnioskować. Dla niego, a zapewne dla całe
go pokolenia, wychowanego w niewoli, ponowna u trata niepodległości była 
ciężkim przeżyciem. Wyzwoliło ono reakcje i zachowania, które z dzisiejszej 
perspektywy trudno nawet oceniać. W tym kontekście sytuacja, w jakiej zna
leźli się Józef Grycz i Stefan Wierczyński, była konsekwencją wojny.

Relacja córki prof. Wierczyńskiego, dr Zofii Gródeckiej z dn.4.10.2000 r. Z. Gródecka 
była żołnierzem AK, uczestniczką powstania warszawskiego. Syn profesora, dr Lesław W ier
czyński, byt przed wojną urzędnikiem MSZ i przebywał na placówce zagranicznej. Po zakoń
czeniu wojny pozostał na emigracji. Zaprzyjaźniony z Janem Nowakicm-Jeziorańskim, był 
współpracownikiem Radia Wolna Europa.





V. BibUograf

Stefan Vrtel-Wierczynski zainteresował się bibliografią jeszcze w czasie 
studiów, a o jego udziale w pracach bibliograficznych zadecydował właści
wie przypadek, o czym tak pisał po latach, w 1962 r.: „Zacząłem nad nią p ra
cować jeszcze jako student Uniwersytetu Lwowskiego, gdy na zamówienie 
Towarzystwa Literackiego im. A dam a Mickiewicza podjąłem  się przygoto
wania jednego z roczników polskiej bibliografii literackiej”^ Początkujący 
bibliograf otrzymał do opracowania materiały za rok 1905, opublikowane 
później jako dodatek do „Pamiętnika Literackiego” .̂ Jak pisał autor 
w krótkim wprowadzeniu: „M ateriału dostarczyły dostępne mi czasopisma 
literackie polskie i obce^ i pubhkacje zbiorowe [...], odnoszące się do histo
rii hteratury i krytyki literackiej polskiej. L iteraturę piękną uwzględniłem
0 tyle tylko, o ile stanowiła przedm iot krytyki literackiej” .̂ Zgrom adzony 
materiał uporządkowano w obrębie dwóch działów: I literatura polska i II 
literatura obca. W obrębie działu I zastosowano szeregowanie w abecadło- 
wej kolejności haseł osobowych, pseudonimów, kryptonimów, tytułów dzieł 
zbiorowych oraz 15 haseł rzeczowych; osobno wymieniono wydawnictwa 
zagraniczne -  druki zwarte i czasopisma -  wprowadzając do tej części 7 
haseł rzeczowych. Dział II rejestrował literaturę obcą w alfabetycznym 
układzie nazw literatur narodowych, a bibliografia zaopatrzona była 
w indeks, zawierający uszeregowane w alfabetycznej kolejności nazwiska, 
kryptonimy i pseudonimy autorów. Jednakże niedoświadczony S. Wier- 
czyński popełnił kilka błędów: niekonsekwentnie rozwiązywał pseudonimy
1 to zarówno te, które występowały w głównym zrębie, jak i te, które noto
wane były w indeksie; niefortunny był także układ typograficzny publikacji -

1 S. Vrtel-W ierczyński:/lw/ore/erar.... op. cit., s. 17.
2 S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905. 

„Pamiętnik Literacki” 1907 R. 6, Dodatek i odb. Lwów 1907 [ na okładce 1908].
3 Uwzględniono zawartość 135 czasopism.
^ S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia historii literatury... op. cit., s. 3.



nieczytelne oddzielenie poszczególnych opisów bibliograficznych oraz złe 
rozmieszczenie ich numeracji powodowały, że trudno było je odnaleźć, 
szczególnie w przypadku haseł rzeczowych, zajmujących często kilka 
kolumn druku. Cały tom nosi cechy pracy wykonanej przez am atora, czego 
zresztą nie ukrywał sam Wierczyński^.

Jednakże doświadczenia, jakie zebrał w czasie przygotowywania „Biblio
grafii historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905,” wpłynęły 
na ukształtowanie się jego poglądów na zadania bibliografii i metody orga
nizowania prac w tym zakresie. Doświadczenie to pozwoliło mu także na 
zapoznanie się z ogromem zadań w tej dziedzinie i ugruntowało przeświad
czenie o konieczności planowego ich prowadzenia przez wyspecjalizowane 
zespoły, które powinny funkcjonować w obrębie specjalnie utworzonych 
instytucji. D ostrzegł konieczność kontynuowania rozpoczętych prac mimo 
spodziewanych trudności, gdyż „Przyświecała mi teza twórcy «Bibliografii 
polskiej» Karola Estreichera [...], że «Nie będziemy mieć dotąd dobrej 
i gruntownej historii hteratury, dopóki nie będziemy mieć opracowanej 
naszej bibliografii w całej obszcrności»” .̂ Wierczyński dziedzictwo to prze
jął i pomnożył, twierdził bowiem, że najlepsze nawet bibliografie specjalne 
mogą być tylko uzupełnieniem bibliografii ogólnych, o czym tak pisał: „Nie 
dawała mi spokoju również kwestia bibliografii polskiej ogólnej, która prze
cież jest podstawą i głównym źródłem wszelkich bibliografii specjalnych”’̂. 
Przekonanie to wyznaczyło dwa kierunki jego działalności: jako współtwór
cy polskiej bibliografii narodowej i autora bibliografii specjalnych.

Program  organizacji bibliografii w przyszłym państwie polskim S. W ier
czyński przedstawił już w 1917 r.^. Podkreślił, że „Badania naukowe pozo
stają w ścisłym związku z przeszłością [...]. Gdy chcemy poruszyć jakąś kwe
stię naukową, musimy przede wszystkim określić w sposób wyczerpujący jej 
stosunek do źródeł” ,̂ a jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieje pełna 
bibliografia przedm iotu, której opracowanie rzadko może być dziełem jed
nej osoby^O, bowiem samotny bibliograf „Mozoli się długo nad zebraniem 
rozproszonego m ateriału, przy czym nigdy nie będzie miał niezbitej pewno
ści, czy wyczerpał wszystko [...]. Inny, mniej skrupulatny i mniej sumienny, 
zadowoli się kilkoma, szczęśliwym trafem uzyskanymi, źródłam i” 'd l a t e g o  
prace bibliograficzne powinny być dziełem zespołowym. Zdaniem  Wier-

5 S. Vrtel-Wierczyński: Ze wspomnień ossolińskich... op. cit., s. 162.
^ S. 'VTld-'Wierczynskv.Autorcferal... op. cit., s. 20 

Op. cit., s. 24.
 ̂ S. Vrtel-Wierczyński; Organizacja bibliografii. W  sprawie polskiego Instytutu Bibliogra

ficznego. „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1917, s. 673-685. Odb. Lwów 1917.
^ Op. cit., s. 5.
'O Osiągnięcie K. Estreichera było chlubnym wyjątkiem.

S. Vrtei-Wierczyński: Organizacja bibliografii... op. cit., s. 7.



czyńskiego brak odpowiednich spisów przyczynił się do zahamowania prac 
badawczych, gdyż uczeni zmuszeni zostali do prowadzenia żmudnych i czę
sto niepotrzebnych poszukiwań bibUograficznych. Z a rem edium  uznał 
stworzenie „Sprawnej organizacji bibliograficznej, która w dzisiejszy chaos 
wprowadziłaby ład i p o r z ą d e k ” 2̂, a prowadzenie prac bibliograficznych 
w Polsce powinno należeć do Instytutu Bibliograficznego, którym w przeci
wieństwie do jego p o p r z e d n i k a ^ ^  „Zajęłoby się polskie M inisterstwo Oświa
ty, które będzie rozporządzało największą sumą środków niezbędnych do 
jego wyposażenia i zorganizowania” Na znaczenie tego stwierdzenia 
zwróciła uwagę Krystyna Ramlau-Юekowska: „S. Wierczyński [...] sform u
łował po raz pierwszy postulat, wcale dla jego współczesnych nie tak oczy
wisty, że bibliografia powinna stanowić przedm iot zainteresow ania i opieki 
władz państwowych” Rozwiązanie takie stworzyłoby nowej placówce 
możliwości rozwoju i sprawnego działania, uniezależniając ją od kłopotów 
finansowych, które były udziałem Instytutu Bibliograficznego przy Towa
rzystwie Biblioteki Publicznej, na co wskazywał Radosław Cybulski, pisząc: 
„Instytut w praktycznej swej działalności nie miał dużych osiągnięć, jego byt 
i rozwój uzależnione były od wysokości subsydiów [udzielanych przez osoby 
prywatne i instytucje]. Chroniczny brak środków często uniemożliwiał reali
zację ambitnych planów. Niemożność osiągnięcia wyznaczonych celów 
w warunkach, kiedy działalność Instytutu była oparta na działaniach spo
łecznych, była zapewne gorzkim doświadczeniem dla polskich bibliogra- 
fów”i6. Wierczyński, który przestrzegał przed błędam i popełnionym i 
w przeszłości, nie odrzucał jednakże koncepcji sformułowanej jeszcze 
w 1908 r. przez twórców pierwszego Instytutu Bibliograficznego^"7, a przyto
czone przez nich argumenty „Są tak dobitne, że wydaje się rzeczą zbytecz
ną przydawanie argumentów n o w y c h ” ^^  Obszerny plan pracy, przedstawio
ny przez S. W ierczyńskiego, sprowadzić m ożna do następujących 
zagadnień:

1. Opracowanie polskiej bibliografii ogólnej.
2. Opracowanie bibhografii specjalnych, przede wszystkim zaś polskiej 

bibliografii literackiej w dwóch zasięgach:

'2  Ibidem.
*3 Instytut Bibliograficzny istniał po raz pierwszy w latach 1908-1913 przy Towarzystwie 

Biblioteki Publicznej w Warszawie.
l'* S. Vrtel-Wierczyiiski; Organizacja bibliografii... op. cit., s. 9.

K. Ramlau-Klekowska: Instytut Bibliograficzny. W: 50 lat Biblioteki Narodowej. W arsza
wa 1984, s. 242.

R. Cybulski; Instytut Bibliograficzny jako narodowa centrala bibliograficzna. „Rocznik 
Biblioteki Narodowej” 1978 R. 14, s. 78.

’■7 „Przegląd Biblioteczny” 1908 R. 1., s. 75-77.
S. Vrtel-Wierczyński: Organizacja bibliografii... op. cit., s. 9.



a) bieżącej
b) retrospektywnej
3. Opracowanie bibliografii zawartości czasopism polskich.
4. Powierzenie Instytutowi Bibliograficznemu zadania inicjowania 

i koordynowania powyższych prac za pośrednictwem delegatur krajowych 
i zagranicznych, utworzonych w wybranych miastach.

O statnia z wymienionych propozycji świadczyła o ukształtowanym już 
wówczas przekonaniu Wierczyńskiego, że egzemplarz obowiązkowy nie 
może być jedyną podstawą do sporządzania pełnej bibliografii narodowej 
i towarzyszących jej bibliografii specjalnych^^.

5. Wierczyński wypowiadał się także w sprawie kompozycji przyszłych 
spisów bibliograficznych, uznając za nieodzowne, aby zawierały one „Ogól
ne zestawienie alfabetyczne i systematykę bibliograficzną wszystkich dzie
dzin wiedzy”20 i postulował porządkowanie m ateriału zawsze w dwóch ukła
dach: alfabetycznym i rzeczowym. Opowiadał się także za wprowadzaniem 
adnotacji treściowych, gdyż nadanie bibliografii „Pierwiastka rozumowane
go [spowoduje], że przestanie ona być suchym i martwym spisem nazwisk 
i tytułów [...], a w badaniach naukowych będzie czynnikiem twórczym”^!, 
przyczyniając się jednocześnie do podwyższenia jej sprawności informacyj
nej. S. Wierczyński powracał jeszcze do tej problematyki w późniejszych 
pracach22, ale podstawowe tezy sformułowane w 1917 r. pozostały nie
zmienne, na co zwróciła uwagę Elżbieta Słodkowska, pisząc: „W 1936 r., na 
IV Zjeździe Bibhotekarzy Polskich S. Wierczyński ponownie wygłosił refe
rat, w którym szeroko omówił działalność Instytut Bibliograficznego 
i ponownie przedstawił plan prac [...]. Plan ten, w stosunku do projektów 
nakreślonych przez autora w 1917 r., różnił się tylko nałożeniem na Instytut 
obowiązku opieki nad bibliografią regionalną, która wówczas zaczęła się
rozwijać”23.

O słuszności tego poglądu mogą świadczyć doświadczenia współczesnych autorów 
„Przewodnika Bibliograficznego”, który daleki jest od kompletności.

20 S. Vrtel-Wierczyński: Organizacja bibliografii... op. cit., s. 13.
21 Op. cit., s. 15.
22 S Vrtel-Wierczyński: O egzemplarzu obowiązkowym  tv Polsce i o bibliografii urzędowej. 

„Gazeta Lwowska” 1920 R. 3 nr. 43 -  46 i odb. Lwów 1920; tenże: Organizacja bibliograjli 
w Polsce. Rzecz czytana na posiedzeniu Wydz. Filologicznego Towarzystwa Naukowego we Lwo
wie w dn. 7 lutego 1921 r. „Słowo Polskie” 1921 nr 68-82, odb. Lwów 1921, streszczenie -  „Spra
wozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1921 R. 1, s. 74-76; tenże: O najpilniejszych 
zadaniach naszej bibliografii. „Przegląd Biblioteczny” 1928 R.2, s. 190-209 i odb. Kraków 1928; 
tenże: Organizacja bibliograj'ii polskiej. W: IV  Zjazd Bibliotekarzy Polskich. T. 1. Warszawa 
1936, s. 235-265 i odb. Warszawa 1936.

23 E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny w Polsce. „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” 
1964 nr 4, s. 294.



Aby uzyskać możliwości zrealizow ania nakreślonych planów, już 
w początkach lat dwudziestych XX wieku zabiegał w M inisterstwie Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego o restytuowanie we Lwowie, pod 
patronatem  Towarzystwa Naukowego Lwowskiego, warszawskiego Instytutu 
B i b l i o g r a f i c z n e g o ^ ^ ,  o czym informował w 1923 r. kom unikat zamieszczony 
na lamach „Nauki Polskiej”: „Wydział Filologiczny Towarzystwa Naukowe
go Lwowskiego zaleca utworzenie we Lwowie Instytutu Bibliograficznego 
[...]. W 1920 r. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
przyjąwszy złożony przez dra S. V rtela plan uzupełnienia i kontynuacji 
bibliografii literatury polskiej,[...] oddało pieczę nad wydawnictwem Towa
rzystwu Naukowemu Lwowskiemu. Przedsięwzięcie to można uznać za 
zalążek przyszłego Instytutu Bibliograficznego”^ .̂ Zadaniem  placówki 
lwowskiej miało być opracowanie całkowitej bibliografii zawartości czaso
pism polskich oraz bibliografii specjalnych. Za wyborem Lwowa na siedzi
bę Instytutu Bibliograficznego przemawiało to, że „Posiada najbogatsze 
w Polsce w zakresie poloników zbiory biblioteczne i archiwalne.”^6; organi
zacyjnie przyszły Instytut miał być połączony z Biblioteką Uniwersytecką 
lub Ossolineum, co powinno obniżyć koszty jego utworzenia. Jednakże 
wycofanie się Wydziału Bibliotek z finansowania dalszych d z i a ł a ń ^ ^  położy
ło kres nadziejom S. Wierczyńskiego na stworzenie we Lwowie centrum 
rejestracji bibliograficznej.

Równocześnie z zabiegami o powołanie Instytutu Bibliograficznego, 
ówczesny doktor, S. Vrtel, prowadził starania o wznowienie polskiej bieżącej 
bibliografii ogólnej, która po I wojnie światowej znalazła się w sytuacji szcze
gólnie niekorzystnej: w 1919 r. przestała się ukazywać „Bibliografia Pol- 
ska”28, która była kontynuacją „Przewodnika Bibliograficznego”^ .̂ N ieuda
na była także próba bieżącej rejestracji bibliograficznej podjęta przez 
Wydział Prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych -  wydawany przez ten 
organ administracji „Biuletyn B i b l i o g r a f i c z n y ” 30  publikowany był na przeło
mie lat 1919-1920, ukazały się jednak tylko cztery zeszyty drukowane tego 
czasopisma bibliograficznego i jeden zeszyt w postaci maszynopisu powiela
nego. Periodyk ten zresztą w swoim założeniu nie miał ogarniać całości pro
dukcji wydawniczej, lecz rejestrować tylko egzemplarze obowiązkowe dru
ków, nadsyłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez poszczególne

2'̂  Materiały IB przy Towarzystwie Biblioteki Publicznej przejął Wydział Bibliotek 
w MWRiOP.

25 „Nauka Polska” 1923 R. 4, s. 316.
Ibidem.

2^ K. Ramlau-Klekowska: Instytut Bibliograficzny. W: 50 lat Biblioteki Na rodowej.V^?trsza- 
w al984 , s. 250.

28 „Bibliografia Polska”. Red. J. Czubek. Kraków 1914-1919.
2^ „Przewodnik Bibliograficzny”. Red. W. Wisłocki. Kraków 1878-1914.
•̂ 0 „Biuletyn Bibliograficzny”. Red. Z. Mocarski. Warszawa 1919-1920.



drukarnie. Podobnie zakończyła się próba wskrzeszenia „Przewodnika 
Bibliograficznego”^*, jako dodatku do miesięcznika „Książka”, gdyż ukaza
ło się zaledwie kilka jego zeszytów. W rezultacie, praktycznie od 1920 r., Pol
ska nie miała czasopisma, rejestrującego pełną, bieżącą produkcję wydawni
czą, co było regresem  w stosunku do sytuacji sprzed odzyskania 
niepodległości. Niepokoiło to S. Wierczyńskiego, toteż w 1920 r. zainicjował 
utworzenie komitetu, którego zadaniem było wydanie bieżącej bibliografii 
ogólnej za lata 1920 i 1921 i której ponownie nadano tytuł „Przewodnik 
Bibliograficzny”; zaplanowane tomy ukazały się jednakże z dość dużym 
o p ó ż n i e n i e m 3 2 .  Jak pisał Władysław Tadeusz Wisłocki we wstępie do „Prze
wodnika Bibliograficznego” za 1920 r.: „Zatrważający stan bibliografii, 
zupełny brak czasopisma bibliograficznego, był przyczyną powstania we Lwo
wie z inicjatywy dra S. Vrtela, komitetu redakcyjno-wydawniczego”^ ,̂ który 
postanowił wydać bieżącą bibliografię ogólną za lata 1920 i 1921. Planowano 
także wydanie dalszych roczników, ale „Zimny rachunek ekonomiczny prze
kreślił piękne plany. Publikacja z powodu trudności finansowych musiała 
ulec z a w i e s z e n i u ” 3 4 . Toteż, jak pisał w 1962 r. S. Wierczyński, „Znowu nastą
piła [...] niepokojąca luka w rejestracji bibliograficznej bieżącej. Pragnąc 
temu zaradzić [...], wystąpiłem z inicjatywą, aby opracowania i regularnego 
wydawania „Przewodnika Bibliograficznego” podjął się Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich we L w o w i e ” 3 5 . Jego inicjatywa została podjęta przez kie
rownictwo biblioteki Ossolineum i „Przewodnik B i b l i o g r a f i c z n y ” ^ ^  ukazywał 
się we Lwowie w latach 1924-1928, jako miesięcznik, rejestrujący polską pro
dukcję wydawniczą. Po ukazaniu się „Urzędowego Wykazu Druków” jego 
publikowanie zostało wstrzymane^^. Jak stwierdzali członkowie komitetu 
redakcyjnego, powstanie tego czasopisma było zasługą „Inicjatora przedsię
wzięcia, dra S. Wierczyńskiego, docenta we Wszechnicy Jana K a z i m i e r z a ” ^ ^  

a tytuł periodyku miał świadczyć o ciągłości prac zainicjowanych jeszcze 
przez T. Wisłockiego, gdyż „Pismo nasze będzie niejako jego drugą s e r i ą ” 39 .

„Przewodnik Bibliograficzny”- Dodatek do miesięcznika „Książka”. Warszawa 1922 nr
1-9.

32 „Przewodnik Bibliograficzny”. 1920 R. 1 Lwów 1922; „Przewodnik Bibliograficzny” 
1922 R. 2, Lwów 1926.

33 „Przewodnik Bibliograficzny” 1920 R. 1... op. cit., s. V. Oprócz S. Yrtela-Wierczyńskie- 
go w skład komitetu weszli: W. T. Wisłocki, jako redaktor i K. Gubrynowicz, jako wydawca.

34 S. Yrtel-Wierczyński: O „Przewodniku Bibliograficznym" W. Wisłockiego. „Przewodnik 
Bibliograficzny” 1924 R. 5, s. 8.

35 S. Yrtel-W ierczyński;/!((tore/crar...op. cit., s. 25.
3^ „Przewodnik Bibliograficzny”. Red. W. T. Wisłocki, W. Gębarowicz, K. Tyszkowski. 

Lwów 1924-1928.
3’̂  „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej i Druków Polskich 

lub Polski Dotyczących Wydanych Zagranicą". Warszawa 1928-1939.
3** „Przewodnik Bibliograficzny” 1924 ... op. cit., s. 1.
39 Op. cit., s. 2.



Do zagadnień związanych z bibliografią narodową Wicrczyński nawiąza! 
w latach trzydziestych XX w. w artykułach opublikowanych na łamach 
„Przeglądu Bibliotecznego”'̂ .̂ Zwrócił w nich uwagę, że w ówczesnej for- 
mie'^l głównym zadaniem Urzędowego Wykazu Druków było dostarczenie 
rozbudowanego opisu rejestracyjnego, z czego wynikało, że bibliografia 
narodowa podawała „Surowy materiał, mogący być przedm iotem  później
szych opracowań s p e c j a l n y c h ” ^ ^  g y }  on jednocześnie wykorzystywany do 
celów bibliotekarskich -  kontroli wpływu egzemplarza obowiązkowego 
i katalogowania, gdyż „Poszczególne pozycje w egzemplarzach jednostron
nie drukowanych mogą być użyte jako gotowe opisy k a t a l o g o w e ” '^ ^  Poru
szył jednocześnie kwestię zasad opisu bibliograficznego stosowanego 
w UWD44, zauważając, że brak jednolitych przepisów o g ó l n o p o l s k i c h ^ ^ ^  

może utrudniać niektórym bibliotekom wykorzystywanie opisów z U W D  do 
opracowania własnych zbiorów, co nie było oczywiście zarzutem  pod adre
sem autorów tej bibliografii. Zadeklarował się jednocześnie jako zwolennik 
instrukcji pruskiej, pisząc o alfabetycznym układzie tytułów czasopism, sto
sowanym w Urzędowym Wykazie Czasopism Wydawanych w Rzeczypospo
litej P o l s k i e j ' ^ ^  ^^Trudno pogodzić się z tym, że takie tytuły, jak: Krakowskie 
Wiadomości Kościelne, Stryjskie Wiadomości Parafialne, Ilustrowany Prze
gląd Filatelistyczny, Polski Miesięcznik Losowań, figurują pod hasłem: kra
kowskie, stryjskie, ilustrowany, polski. Tym sposobem m ateriał jednorodny 
został rozdzielony i znajduje się w różnych miejscach, zależnie od pierwsze
go wyrazu w tytule [...]. Nasuwają się poważne wątpliwości, czy słuszna to 
zasada”^”̂. A utor zwrócił uwagę na konieczność zreform owania zasad reje
strowania kontynuacji dzieł zbiorowych i wydawnictw seryjnych. Stosowana 
w UW D m etoda zapisywania ich pod hasłem tytułowym całości zbioru lub 
serii, zamiast pod hasłem osobowym lub tytułowym kolejnego tom u „Spra

no S. Vrtel-Wierczyński: Urzędowy Wykaz Druków Wydanych vv R.P. (rec.). „Przegląd 
Biblioteczny” 1930 R. 4, s. 454-462; tenże: In d e b  do Ui-zędowcgo Wykazu Druków Wydanych 
w R.P. Rok 1931 (rec.). „Przegląd Biblioteczny” 1934 R. 5, s. 236 -  237.

UWD zawiera! materia! uszeregowany tylko w alfabetycznym układzie haseł osobowych 
i tytułów dziel zbiorowych.

S. Vrtel-Wierczynski: Urzędowy Wykaz Druków Wydanych ... op. cit., s. 455. Są to echa 
gwałtownej polemiki, do której doszło na II Zjeździć Bibliotekarzy Polskich, między W. T. 
Wisłockim a J. Dąbrowską, pierwszą kierowniczką Oddziału Rejestracji Bieżącej Druków 
w BN, redagującego UWD. W efekcie dyskusji, J. Dąbrowska przyznała niechętnie rację W.T. 
Wisłockiemu, który twierdził, że brak układu rzeczowego materiałów w UW D nie pozwala na 
nazwanie go pełną bibliografią narodową.

“*3 Op. cit., s. 456.
Byt on oparty na przepisach katalogowania stosowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej 

w Warszawie.
Zostały one opracowane w 1933 r.

4*’ Był to miesięczny dodatek do UWD.
S. Vrtel-Wierczyński: Urzędowy Wykaz Druków Wydanych... op. cit., s. 460.



wia, że opisy te są dla bibliotek, posługujących się UW D w celach katalo
gowych, zupełnie bezużyteczne”'̂ ;̂ podkreślił, iż opisy dzieł zbiorowych 
powinny być uzupełnione adnotacjami zawartościowymi. W sprawie kom
pletności UW D, postulował, aby niezwłocznie rejestrować druki, o których 
informują Bibliotekę Narodową inne książnice, nawet wtedy, gdy wydaw
nictwa te nie wpłynęły jako egzemplarz obowiązkowy'^9. Twierdził także, że 
dla pełnej rejestracji poloników, „Dobrze byłoby mieć w najważniejszych 
środowiskach europejskich swoich korespondentów, którzy dostarczaliby 
redakcji materiałów [...] w niedostępnych nam czasopismach”50, nawiązywał 
więc do koncepcji nakreślonej jeszcze w 1917 r. Omawiając „Urzędowy 
Wykaz Czasopism Wydawanych w Rzeczypospolitej P o l s k i e j ” ^ ! ,  zauważył, 
że nie jest on rejestracją ogólną czasopism, lecz również m ateriałem do 
przyszłej bibliografii czasopism i postulował, aby wykaz podawał treść 
nowych, najważniejszych periodyków, co stanowiłoby zaczątek dobrze zor
ganizowanej ich bibliografii.

Objęcie przez S. Wierczyńskiego kierownictwa Biblioteki Narodowej, 
stworzyło mu możliwości praktycznego działania. Już w 1937 r. zorganizo
wał w Oddziale Rejestracji Bieżącej Druków Biblioteki N a r o d o w e j ^ 2  dwa 
zebrania w sprawie usprawnienia kontaktów z bibliotekami, otrzymującymi 
egzemplarz r e g i o n a l n y ^ ^ .  W myśl zawartych tam postanowień ustalono, że 
Biblioteka Narodowa będzie niezwłocznie informowana o nowych drukach 
regionalnych tak, aby „Urzędowy Wykaz Druków” był możliwie kompletny 
i aktualny. W prowadzono także zmiany w zawartości rocznika 193854; 
zamieszczono opisy ważniejszych wydawnictw naukowych ciągłych, rozpo
częto rozpisywanie zawartości wydawnictw zbiorowych, wyróżniając je gra
ficznie, poprzez umieszczenie pod opisem zasadniczym dzieła, zmieniono 
zasady opisu kontynuacji wydawnictw ciągłych i  zbiorowych, rejestrując je 
„Tak jak tomy pierwsze lub dzieła zwarte wielotomowe, wydane od razu 
w c a ł o ś c i ” 5 5 . Była to zatem  realizacja wcześniejszych postulatów Wierczyń
skiego.

Stefan Wierczyński wprowadził także zmiany organizacyjne w Oddziale 
Rejestracji Bieżącej Druków. Jak pisała Elżbieta Słodkowska, powołując się

Op. cit., s. 457.
Ta uwaga świadczy o tym, że wbrew informacji zawartej w tytule, artykuł nie dotyczy 

roczniica 1930, gdyż od 1.01. 1930 r. tak właśnie postępowano, o czym informowała przedmo
wa do tego rocznika.

S. Vrtel-Wierczyński: U ^ d o w y  Wykaz Dników W ydanych... op. cit., s. 461.
5' Wykaz rejestrował czasopisma w podziale na dwie grupy: 1. nowe i wznowione, 2. zawie

szone.
52 Oddział ten zajmował się redagowaniem UWD.

Biblioteka Narodowa. Teki Dokumentacyjne 100/ С / 1, k. nlb.
„Urzędowy Wykaz Druków” 1938 R. 11.

55 Op. cit., s. nlb.



na niedostępne obecnie źródła^^, w listopadzie 1938 r. powoiano Dział 
Uzupełniania Zbiorów, którego zadaniem było prowadzenie akcesji i skła
danie reklamacji w sprawach egzemplarza obowiązkowego oraz magazyno
wania bieżącego rocznika czasopism, wykonywane dotychczas przez 
Oddział Rejestracji Bieżącej Druków. Celem owego posunięcia było odcią
żenie tej komórki od spraw, które nie były związane bezpośrednio z reda
gowaniem Urzędowego Wykazu Druków. Na lata 1939-1940 planowano 
wprowadzenie usprawnień w sposobach rejestracji poloników zagranicz
nych i zorganizowanie nowej części bibliografii narodowej, która miała reje
strować dokumenty życia społecznego. Ze względu na konieczność obniże
nia kosztów, Wierczyński planował powierzenie Oddziałowi Bibliografii 
Retrospektywnej zadania sporządzenia pełnej bibliografii publikacji pol
skich za lata 1926-1936. Nakreślone przez niego plany pracy były więc próbą 
realizacji jego koncepcji, przede wszystkim w zakresie uzyskania pełnej reje
stracji bibliograficznej druków polskich.

Nowy dyrektor Biblioteki Narodowej nawiązał kontakty z R adą Książ- 
ki57, aby unormować zasady współpracy z jej Komisją do spraw bieżącej 
rejestracji bibliograficznej, których wynikiem było „U stalenie potrzeby 
koordynacji pomiędzy różnymi typami rejestracji bibliograficznej: nauko
wej, prowadzonej przez Bibliotekę Narodową i księgarskiej, prowadzonej 
przez Związek Księgarzy Polskich”^ .̂ Przedstawiciele środowiska księgarzy 
oczekiwali, że Urzędowy Wykaz Druków uwzględni ceny książek, jako 
jeden z elementów opisu bibliograficznego, co było realizowane niekonse
kwentnie od 1939 r. Poza tym przed II wojną światową współdziałanie to nie 
przyniosło poważniejszych efektów.

Wybuch wojny uniemożliwił S. Wierczyńskiemu wprowadzenie niezbęd
nych reform i spowodował zawieszenie oficjalnej edycji Urzędowego W yka
zu Druków5^, ale nie przerwał prowadzonych przez niego prac nad zmianą 
koncepcji urzędowej bieżącej rejestracji bibliograficznej, ani jego w spółpra
cy z księgarzami, o czym pisał po latach: „W szczupłym gronie naukowców, 
bibliotekarzy i księgarzy, na tajnych posiedzeniach, dyskutowaliśmy [... 
zagadnienie [...] wznowienia bezpośrednio po wojnie urzędowej rejestracji 
współczesnych druków polskich w czasopiśmie, którem u nadaliśmy trady
cyjny tytuł «Przewodnika Bibliograficznego»”*̂®. Okoliczności te potw ier
dziła także H elena Hleb-Koszańska^i, a wspominał o nich tuż po zakoń

E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny w Polsce ... op. cit., s. 298.
57 Rada Książki była organem konsultacyjnym stworzonym przez samorządy zawodowe 

księgarzy i wydawców.
58 Sprawozdanie z  działalności Rady Książki w okresie od stycznia 1937 do maja 1938. W ar

szawa 1938, s. 9.
59 We wrześniu 1939 r. ukazał się nr 34 UWD. Nry 35-52 opracowano konspiracyjnie.

S. Vrtel-Wierczyński: Autoreferat... op. cit., s. 26.
H. Hleb-Koszańska: Dziesięciolecie polskiej bibliografii 1944-1954. „Przegląd Biblio

teczny” 1954 R. 22, s. 216.



czeniu wojny S. Wierczyński62. Przygotowania do wznowienia urzędowej 
rejestracji druków rozpoczął on w końcu kwietnia 1945 r. w Krakowie, o 
czym informował resort oświaty^3, wskazując na trudności w pozyskiwaniu 
materiałów do bieżącej bibliografii narodowej, mimo nałożonego na dru
karnie obowiązku dostarczania druków^^, co uniemożliwiało pełną rejestra
cję bieżącej produkcji wydawniczej. D latego też postanowił, aby „W Kiako- 
wie, w oparciu o Bibliotekę Jagiellońską [...] zorganizować na czas 
przejściowy miejscową stację Instytutu Bibliograficznego [Biblioteki Naro- 
d o w e j ] ” 6 5  j3o wyboru Kjakowa, jako miejsca, w którym miała działać eks
pozytura Biblioteki Narodowej przyczyniło się i to, że przebywała tu wów
czas „Przedwojenna redaktorka «Urzędowego Wykazu Druków», Jadwiga 
Dąbrowska, którą zaangażowałem do pracy, udzielając jej niezbędnych 
wskazówek”^  ̂ i która otrzymała funkcję kierownika stacji zamiejscowej; do 
pomocy przydzielono jej jeszcze trzy osoby^'7. Zespół ten otrzymał zadanie 
„Zebrania druków krakowskich [...] i innych tam dostępnych [...], począwszy 
od 1 stycznia 1945 r., a następnie uskutecznienie ich opisów bibliograficz
nych i przygotowanie [...] materiałów do państwowej bibliografii urzędowej 
na rok bieżący”68 Takie same zadania otrzymały, utworzone również 
w 1945 r., agendy Instytutu Bibliograficznego w Łodzi i Lublinie69, które 
jednak, z powodu trudności finansowych, zostały zlikwidowane w końcu 
następnego roku. Ponieważ odbudowa Biblioteki Narodowej i rozpoczęcie 
prac nad reedycją bieżącej bibliografii urzędowej zbiegły się w czasie 
z utw orzeniem  Państwowego Instytutu Książki, powołanego do życia 
22 marca 1946 r.^^  ̂dyrekcje obu instytucji spotkały się na dwóch konferen
cjach 13 i 26 września 1946 r., w czasie których dokonano rozgraniczenia ich 
kom petencji’71. W myśl przyjętych ustaleń. Instytut Bibliograficzny Bibliote
ki Narodowej miał redagować ogólną bibliografię bieżącą i retrospektywną,

S. Vrtel-Wierczyński: O nowym „Przewodniku Bibliograficznym". „Przegląd Bibliotecz
ny” 1946 R. 2 (14), s. V-VII; tenże; Wznowienie bibliografii polskiej. „Książka i Kultura” 1947 
R. 3 nr 3, s. 1-2.

Sprawozdanie z podróży służbowej do Krakowa. Archiwum PAN Oddział w Poznaniu. 
Materiały S. Yrtela-Wierczyńskiego, Teka 33b, k. 22-32.

^  Rozporządzenie kierownika resoilu oświaty w sprawie dostarczania dników do celów 
bibliotecznych i uizędowej rejestracji. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1944 nr 14.

65 Sprawozdanie z  podróży... op. cit., s. 3.
Op. cit., s. 4.
K. Daszkiewicza, jako zastępcę i dwóch studentów: Z. Wasilewskiego i T. Frączyka.
Sprawozdanie z podróży ... op. cit., s. 5. S. Wierczyński podkreślił także zasługi 

J. Dąbrowskiej, która rozpoczęła samodzielne zbieranie materiałów do bibliografii narodowej 
jeszcze w marcu 1945 r., „Starając się o materiał nowy, uzupełniając wpływający”.

S. Yrtel-Wierczyński: O «Pizewodniku Bibliograficznym»... op. cit., s. VI 
^0 Dziennik Ustaw 1946 Nr 12. Dyrektorem PIK został A. Łysakowski.

Sprawozdanie PIK za okres od września 1946 do września 1949. Łódź 1949, s. 1.



natomiast Państwowy Instytut Książki prowadzić mial prace teoretyczne 
w dziedzinie bibliologii i koordynować prace bibliograficzne w skali kraju"^2

Prace zainicjowane przez S. Wierczyńskiego przyniosły efekty już w poło
wie listopada 1946 r., w postaci pierwszego zeszytu „Przewodnika Bibliogra- 
ficznego”^ .̂ O wyborze rocznika, od którego rozpoczęto urzędową rejestrację 
druków, zadecydował zamiar dostarczenia informacji najbardziej aktualnej, 
o czym pisał „Obecnie pragniemy uchwycić chwilę bieżącą i zaczynamy wyda
wać rocznik drugi, 1946” '̂̂ ; wydanie rocznika 1945 planowano na okres póź- 
niejszy’̂5. Na rocznik 1946 składały się zeszyty 1-3, wydane jako kwartalnik, 
oraz 10-12, wydane jako miesięcznik'^'’. Na rocznik 1947, również niekomplet
ny, składały się zeszyty wydawane jako dwutygodnik i 8-28’̂ ,̂ publiko
wane w суЫи tygodniowym. Ulćtad „Przewodnika Bibliograficznego” nawią
zywał, z pewnymi zmianami, do rozwiązań stosowanych w „Urzędowym 
Wykazie Druków”, gdyż „Przewodnik” nadal rejestrował druki zwarte i cza
sopisma -  w odniesieniu do druków zwartych stosowano opis przejęty 
z „Urzędowego Wykazu Druków”, w stosunku do periodyków nadal stoso
wano zasadę podawania pełnych opisów czasopism nowych, wznowionych 
oraz zawieszonych i skrócony opis czasopism, będących kontynuacją, ale 
wyboru hasła i szeregowania opisów dokonywano na podstawie instrukcji 
katalogowania opracowanych przez Józefa Grycza i Stanisławę Borkowską^^. 
Przy rejestrowaniu wydawnictw zbiorowych rozpisywano szczegółowo ich 
zawartość; stosowano także adnotacje treściowe w odniesieniu do publikacji, 
zawierających bibliografię załącznikową oraz podawano informacje o opi
sach, których nie wykonano z autopsji. Każdy zeszyt zawierał skorowidz 
w abecadłowym układzie haseł przedmiotowych i formalnych. Zmienił się 
układ głównego zrębu bibliografii narodowej, poprzez zastosowanie schema
tu 28 działów, a przyjęte rozwiązanie było wynikiem ankiety z jaką, w paź
dzierniku 1945 r.. Biblioteka Narodowa „Zwróciła się do szeregu bibliotek 
naukowych z prośbą o wyrażenie opinii.” *̂̂ ; S. Wierczyński kontaktował się 
w tej sprawie także z Adamem Łysakowskim^'.

^2 Ibidem.
^3 „Przewodnik Bibliograficzny. Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Rzeczypospolitej 

Polskiej i Poloniców Zagranicznych.” R. 2 (14) 1946.
S. Vrtel-Wierczyński: O «Przewodniku Bibliograficznym»... op. cit., s. VI.
Materiały za 1945 r. ukazały się dopiero w 1955 r. w „Przewodniku Bibliograficznym” 

za lata 1944-1947.
Zeszyt 12 ukazał się w sieф niu 1947 r.
Zawiera materiał od 1 kwietnia 1947 r.
Zawiera materia! do 25 października 1947 r.
J. Grycz, S. Borkowska: Skrócone przepisy katalogowania. Warszawa 1946.
S. Vrtel-Wierczyński: O «Przewodniku Bibliograficznym»... op. cit., s. VI. Ankietę prze

słano m. in. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu i do Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi.

Biblioteka Narodowa. Teki Dokumentacyjne 100С/ 3, k. nlb.



Kontakty nawiązane w okresie międzywojennym ze środowiskiem księ
garskim przyniosły efekt w postaci uczestnictwa Rady Naczelnej Księgarstwa 
Polskiego w finansowaniu „Przewodnika Bibliograficznego”, o czym S. Wier- 
czyński pisał 16 lutego 1946 r. do Wydziału Bibliotek w Ministerstwie Oświa
ty: „W czasie okupacji niemieckiej [...] przedstawiciele kół wydawniczych 
i księgarskich zwrócili się do mnie, jako do dyrektora Biblioteki Narodowej82 
iż [...] po wojnie gotowi są wziąć na siebie koszty jego nakładu i administracji. 
Obecnie [...] na moje ponowne pytanie skierowane do Rady Naczelnej Księ
garstwa Polskiego, otrzymałem odpowiedź, że polskie sfery księgarsko- 
-wydawnicze [...] oświadczają gotowość podjęcia się nakładu i prowadzenia 
administracji projektowanej b i b l i o g r a f i i ” ^ ^  Efektem nawiązanej wówczas 
współpracy było to, iż w latach 1946-1947 „Przewodnik Bibliograficzny” peł
nił zarówno funkcję organu urzędowej rejestracji produkcji wydawniczej, jak 
też był formą bibliografii księgarskiej, na co zwróciła uwagę H. Hleb-Koszań- 
ska^4 Jednakże niekorzystne przemiany w strukturze własnościowej wydaw
nictw i księgarń spowodowały kłopoty finansowe dotychczasowych nakładców 
czasopisma bibliograficznego i w rezultacie ich wycofanie się z finansowania 
przedsięwzięcia. Stanisław Kondek wiąże tę sytuację ze zmianami polityczny
mi w Polsce w drugiej połowie lat czterdziestych. Ich kulminacją było „Utwo
rzenie w listopadzie 1948 r. ośrodka centralnego -  Wydziału Prasy i Wydaw
nictw K om itetu C entralnego Polskiej Partii Robotniczej”85, którego 
działalność doprowadziła do „Koncesjonowania przedsiębiorstw wydawni
czych [...] i likwidacji oficyn pozarządowych”^ .̂ S. Wierczyński zaniepokojo
ny sytuacją poszukiwał dróg wyjścia i 20 marca, 29 kwietnia, 30 maja i oraz 
12 lipca 1947 r. spotkał się z dotychczasowymi nakładcami, aby wspólnie zna
leźć kredyty na druk bibliografii narodowej^^. Jeszcze 5 listopada spotkał się 
w tej sprawie z ministrem oświaty, proponując, aby wydawania „Przewodnika 
Bibliograficznego” podjął się Państwowy Instytut Wydawniczy^^. Ale 
w ówczesnej sytuacji starania S. Wierczyńskiego nie mogły już przynieść żad
nych rezultatów i „Przewodnik” utracił status periodyku finansowanego przez 
organ zawodowy wydawców i księgarzy^^.

^2 Wydziałem Bibliotek icierował w 1946 r. J. Grycz, zarządzający w czasie okupacji Biblio
teką Narodową.

^3 Biblioteka Narodowa. Teki Dokumentacyjne 100С/ 3, k. nlb.
H. Hleb-Koszańska: Dziesięciolecie bibliografii... op. cit., s. 216.
S. Kondek: Kontrola, nadzór, sterowanie. Budowa państwowego systemu wydawniczego 

w Polsce w latach 1945-1951. W; Piśmiennictwo -  systemy kontroli -  obiegi alternatywne. W ar
szawa 1992 T. 2., s. 212. S. Kondek szczegółowo omawia te wydarzenia w pracy Władza 
i wydawcy Warszawa 1993.
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Od stycznia 1947 r. S. Wierczyński przystąpił do organizowania „Biblio
grafii Zawartości Czasopism”, o czym pisał do A. Łysalcowsłciego w łiście z 2 
maja 1948 r.^^. Olcoliczności te potwierdza Ełżbieta Słodlcowslca^i, dodając, 
iż „W łutym 1947 r. S. Wierczyński zainicjował, mimo trudnej sytuacji 
kadrowej Biblioteki Narodowej, organizację pracowni [Bibliografii Zaw ar
tości C z a s o p i s m ] ”92. W edług jego koncepcji „Bibliografia Zawartości Cza
sopism” miała pełnić funkcję zarówno bibliografii retrospektywnej, obej
mującej swym zasięgiem wiek XIX i pierwszą połowę wieku XX, jak też 
zadanie prymarnej rejestracji b i e ż ą c e j ^ ^ ,  stając się „Głównym źródłem 
informacji bibliograficznej dla różnych bibliografii specjalnych” '̂̂ . Także 
i w tym przypadku chciał przygotować bibliografię, która rejestrowałaby 
publikacje najnowsze, toteż opracowanie rozpoczęto od materiałów, które 
ukazały się w pierwszej połowie 1947 r.; prace ukończono na przełomie 
listopada i grudnia 1947 t P ,  a przygotowany tom zawierał spisy artykułów 
z czasopism, opublikowanych w lipcu 1947 r. „Bibliografia Zawartości Cza- 
sopism”9'̂  ukazała się w pierwszej połowie 1948 r., jako maszynopis powie
lony, co było posunięciem wymuszonym przez wysokie koszty druku. C ho
dziło także o to, „Aby zacząć, aby zawartość czasopism [...] była jak 
najrychlej podawana do wiadomości [...] w odpowiednim opracow aniu”9’̂ . 
Zrąb główny bibliografii uporządkowano w układzie działowym, wzorowa
nym na systematyce „Przewodnika Bibliograficznego”, jednakże wbrew 
informacji zawartej we wstępie, że „Bibliografię ujęliśmy w 28 d z i a ł a c h ” ^ ^ , 

zrąb główny zawiera 27 działów^^. W obrębie działów zastosowano układ 
krzyżowy, autorsko-przedmiotowy. Wybrane opisy zaopatrzono w adnota
cje treściowe, a całość uzupełniona jest indeksami: nazwisk i przedm ioto
wym.

Usunięcie S. Wierczyńskiego z Biblioteki Narodowej spowodowało, że 
pierwszy tom „Bibliografii Zawartości Czasopism” ukazał się bez przedm o
wy jego autorstwa, o czym pisał w przywoływanym już liście do A. Łysa
kowskiego z 2 maja 1948 r. „Do tego zeszytu lipcowego napisałem  przed
mowę (datowaną na 29 listopada 1947 r.), której nie wydrukowano,

90 Biblioteka Narodowa. Teki Dokumentacyjne 100Н /1, k. nib.
E. Słodkowska: Instytut Bibliograficzny... op. cit.

92 Op. cit., s. 305.
93 S. Vrtel-Wierczyński: Przewodnik po labiiyncie. Bibliografia zawartości czasopism. 

„Książka i kultura” 1947 R. 3 nr 12, s. 6.
94 Op. cit., s. 7.
95 List S. Vrtela-Wierczynskiego do A. Łysakowskiego z 2 maja 1948 r. Biblioteka N aro

dowa... op. cit.
96 „Bibliografia Zawartości Czasopism” 1947 R. 1 Warszawa 1948.
9^ S. Vrtel-Wierczyński; Przewodnik po labiryncie.... op. cit., s. 6.
98 „Bibliografia Zawartości Czasopism” ... op. cit., s. nlb.
99 Pominięto dział „M atematyka”.



wprowadzając na jej miejsce zupełnie inną”!^^ w  odnalezionym oryginal
nym wstępie 101 Wierczyński stwierdził, że „Jest już przygotowany do druku 
m ateriał pierwszego zeszytu za styczeń 1947 i gromadzi się materiał do dru
giego zeszytu”i02 jednakże m ateriał ten „Z powodów technicznycłi pozo
stał w rękopisie a [...] przygotowano do wydania m ateriał za lipiec 
1947r.”l03. Niewydany tom uwzględniał 225 periodyków naukowych, popu
larno-naukowych i dzienników (wydany 257), zawierał ok. 3 tys. opisów 
(wydany 1393). Planował, że kolejne zeszyty będą wydawane jako miesięcz
nik i podkreślał, iż „Bibliografia Zawartości Czasopism” będzie ważnym 
uzupełnieniem  „Przewodnika Bibliograficznego”, rejestrującym, rozproszo
ne do tej pory, publikacje drukowane w periodykach. Nowym członem 
bibliografii narodowej miała być „Bibliografia poloniców zawartych w cza
sopismach zagranicznych” 104, której wydanie stworzyłoby dopiero „Kom
pletną prym arną bibliografię rejestrującą, będącą podstawowym źródłem 
dla bibliografii specjalnych”i05. Zrąb główny planowanej części miał być 
również uporządkowany według schematu 28 działów, uzupełnionych adno
tacjami treściowymi.

Nie udało się ustalić, czy i jakie zmiany w stosunku do planowanej 
zawartości, zawiera tom  opublikowany po odejściu S. Wierczyńskiego 
z Biblioteki Narodowej, a tym samym stwierdzić, w jakim zakresie mógł 
przyjąć na siebie odpowiedzialność za treść publikacji. Nie dał on odpowie
dzi na to pytanie wprost, jednakże na podstawie przywoływanych już źródeł, 
można sądzić, że uważał się za inicjatora i twórcę koncepcji „Bibliografii 
Czasopism”, a nie za osobę odpowiedzialną za jej zawartość.

Równolegle z pracam i związanymi z organizacją bibliografii narodowej
S. Wierczyński prowadził działania na rzecz opracowania bibliografii spe
cjalnych. N ależała do nich nieudana próba przygotowania bibliografii, doty
czącej stosunku piśmiennictwa polskiego do spraw m o r z a M a t e r i a ł  
zebrany z książek i czasopism dotyczył lat 1919-1929 „Przy czym częściowo 
uwzględnia on początek roku 1930”lO'̂ . W rażenie chaosu pogłębia niezro
zum iała niekonsekwencja w szeregowaniu opisów, zgrupowanych w obrębie 
dwunastu działów, które miały być zapewne uporządkowane w układzie 
abecadłowym haseł osobowych i tytułów dzieł zbiorowych, jednakże liczne

Biblioteka Narodowa. Teki Dokumentacyjne 100Н /1 ..op. cit.
M ateriały ... op. cit., Teka 33b, k. 104-105.

102 Op. cit., k. 104a.
103 List S. Yrtela-Wierczyńskiego do A. Łysakowskiego z 2 maja 1948. Biblioteka Naro
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106 S. Yrtel-Wierczyński: Polska bibliografia morska. W: Kronika o polskim morzu. War
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odstępstwa od tego porządku, obniżają w znacznym stopniu sprawność 
informacyjną wydawnictwa. Dlatego też S. Wierczyński, który byt zapewne 
świadom owych niedostatków, napisał: „Późniejsze systematyczne uzupeł
nienie i pogłębienie przedm iotu -  złożyć się może w przyszłości na kom 
pletną monografię bibliograficzną o polskim m orzu” !^^. Realizacji tego 
zamiaru podjął się w okresie m i ę d z y w o j e n n y m ^ 0 9 ^  czego materialnym śla
dem są robocze kartoteki^ *0; komunikat o pracy nad bibliografią pomorską 
zamieścił w „Przeglądzie Bibliotecznym” Do zagadnień tych usiłował 
powrócić w okresie powojennym, planując opracowanie polskiej bibliogra
fii morza i Pomorza w trzech podziałach chronologicznych: 1. do 1918 r., 
2.1918-1945, 3 . 1945-1956^ 2j praca ta pozostała w sferze planów.

Jednakże głównym przedmiotem zainteresowania S. Wierczyńskiego 
była bibliografia literacka czasopism polskich. Jak zauważa Jadwiga Cza- 
chowska, koncepcja spisów bibliograficznych, sporządzanych specjalnie dla 
badaczy literatury, narodziła się w drugiej połowie XIX  wieku i związana 
była z „Kształtowaniem się historii literatury, jako odrębnej dyscypliny 
naukowej [...]. Rozwój i w konsekwencji wzrost liczby publikacji z zakresu 
historii i krytyki literackiej, trudno uchwytnych, zwłaszcza, gdy chodzi 
o publikacje w czasopismach”  ̂ spowodował wzrost znaczenia tego rodza
ju bibliografii. Pierwszą inicjatywą w tej dziedzinie była, opracowana przez 
Władysława Wisłockiego, „Bibliografia z zakresu historii i literatury pol- 
skiej”!!' ,̂ która obejmowała swym zakresem lata 1877-1881.Wznowienia 
prac w zakresie bieżącej bibliografii literackiej dokonano dopiero w XX 
wieku, gdy „Inicjatywę przejął nowopowstały we Lwowie organ Towarzy
stwa Literackiego im A dam a Mickiewicza, «Pamiętnik Literacki» [... . 
Poszerzenie po 1901 r. zakresu poczynań bibliograficznych [...] wiązało się 
z poszerzeniem pola badań naukowych”^^^ Î t̂5j-e dotyczyć miały twórczości 
pisarskiej we wszystkich okresach literackich, a „Do zadań pisma należeć 
miało również wydawanie bibliografii literackiej czasopism p o l s k i c h ”

W tej serii wyszły tylko trzy roczniki bibliografii literackiej, publikowane

'0^ Ibidem.
S. Vrtel-Wierczyński; Bibliografia pomorska 1918-1932. Toruń 1939 T. 1. Caty nakład 

spłonął we wrześniu 1939 r.
’ 10 Materiały ... op. cit., P. 55-57.
Ш  S. Vrtel-Wierczyński: Praca nad bibliografią pomorską. „Przegląd Biblioteczny” 1932 

R. 6, s. 161-163.
" 2  „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” 1957 R. 5 nr 4, s. 274.

J. Czachowska: Dokumentacja w badaniach literackich. W: Słownik literatury polskiej 
X X  wieku. Wrocław 1993, s. 178.

114 Wydana w serii: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. 1. Kraków 1878, 
T. 2. Kraków 1882.

J. Czachowska: Rozwój bibliografii... op. cit., s. 68.
11  ̂ Ibidem.



jako dodatek do „Pam iętnika Literackiego” za lata 1901-1903^1'^. Ostatni 
rocznik z powodu trudności finansowych ukazai się w zmniejszonej objęto
ści i „Ogłoszono w nim tylko literaturę krytyczną; odbitki nie bylo”!^ .̂ 
Konieczność wprowadzenia oszczędności spowodowała, że jako dodatek do 
„Pam iętnika Literackiego” zaczęła się ukazywać „Bibliografia historii lite
ratury i krytyki literackiej polskiej” i^9, planowana jako wydawnictwo bieżą
ce. Nowy spis miał obejmować tylko materiał o charakterze naukowym, 
pozostawiając poza rejestracją teksty literackie, jeśli nie były one przedmio
tem opracowań badawczych. S. Wierczyński był jednym z autorów urzeczy
wistniających ten plan, przygotowując omawiany już tom za rok 1905^20 [ 
1908/1909121, chociaż ich wydanie oddzielały lata. „Bibliografia historii Hte- 
ratury i krytyki literackiej polskiej za lata 1908 i 1909” opracowana została 
na podstawie materiałów zebranych przez Radom ira Vrtelai22. Rejestro
wała ona zawartość czasopism i wydawnictw zwartych, dotyczących krytyki 
literackiej, a samą literaturę piękną tylko wtedy, gdy była ona przedmiotem 
badań literackich. Zebrany materiał zgrupowano w obrębie dwóch działów: 
I literatura polska i II literatury obce. W dziale I zastosowano szeregowanie 
w alfabetycznej kolejności haseł osobowych i rzeczowych, a w dziale II 
w alfabetycznej kolejności nazw literatur narodowych.

Zrąb główny bibliografii, zawierający liczne adnotacje treściowe^^S, uzu
pełniony był indeksami autorskim i przedmiotowym. Zwracał uwagę sta
ranny układ typograficzny: wyróżnienie pogrubioną czcionką haseł i czytel
na num eracja poszczególnych pozycji spisu. Opublikowany tom ’24 spotkał 
się z przychylnymi r e c e n z j a m i  1̂ 5 Podkreślano zwłaszcza czytelne zasady 
systematyzacji materiałów w rozbudowanych opisach i zalety obszernych 
adnotacji treściowych, uzupełniających opis rejestracyjny. Recenzenci zwró
cili uwagę na wygodny układ indeksów, a T. Sterzyński na wartość zastoso

Bibliografia Literacka Czasopism Polskich: 1901 R. 1 (Red. E. Dubanowicz i S. Kos
sowski) Lwów 1902 i odb.; 1902 R. 2 (Red. S. Kossowski) Lwów 1904 i odb.; 1903 R. 3 (Red.
T. Balaban i J. Kolier). „Pamiętnik Literacki" 1903 R. 3 z. 4, s. 720-762.

S. Vrtel-Wierczyński: Polska Bibliografia literacka za lata 1944-1945. Wroclaw 1957,
s. VII.

Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej: za rok 1904. Lwów 1906 (na 
okładce 1907); za rok 1905 Lwów 1907 (na okładce 1908); za rok 1906 Lwów 1909; za rok 1907 
Lwów 1911; za lata 1908/1909 Poznań 1933.

120 s. Vrtel-Wierczyński (oprać.): Bibliografia hi.4torii literatury i krytyki literackiej polskiej... 
op. cit.

121 R. Vrtel: Bibliografia historii literatury i krytyki literackiej polskiej za rok 1908 i 1909.
Z  rękopisu wydał S. Vrtel-Wierczyński. Poznań 1933.

122 Brat S. Wierczyńskiego. Zmarł przedwcześnie.
123 W przypadku haseł obszernych wprowadzono dodatkowe, czytelnie oznaczone poddziały.
124 Praca drukowana była z przerwami od 1928 r., w zależności od uzyskiwanych dotacji.
125 T. Sterzyński -  „Ruch Literacki” 1933 R. 8 nr 7, s. 153 oraz M. Szyjkowski -  „Nowa 

Książka” 1934 R. 3 z. 6, s. 254.



wanych wyróżnień graficznych. Te korzystne opinie świadczą o tym, że 
Wierczyński wzbogacił swój warsztat bibliograficzny, a zdobyte doświadcze
nie pozwoliło mu na przygotowanie publikacji o wysokiej sprawności infor
macyjnej.

Luka, która istniała w bibliografiach literackich, rejestrujących m ateria
ły z początków XX wieku, spowodowała, że S. Wierczyński, kierowany rów
nież poczuciem patriotycznym, podjął się zorganizowania bieżącej rejestra
cji bibliograficznej, dotyczącej tej dziedziny, o czym pisał po latach: „Wobec 
doniosłej, epokowej chwili, jaką było odzyskanie przez Polskę niepodległo
ści państwowej, postanowiłem zająć się przede wszystkimi rocznikami, wów
czas bieżącymi, czyli okresem począwszy od 1919 r.”^26 Efektem  zainicjo
wanych prac byty dwa tomy bibliografii literackiej: za rok 19191^^ i 1922 2̂8. 
Pierwsza publikacja jest pełną bibliografią literacką, rejestrującą zarówno 
teksty, jak i materiał krytyczny zawarty w czasopismach, również w prasie 
codziennej oraz w drukach zw'artych. W kompozycji zrębu głównego
S. Wierczyński nawiązał do metodyki, którą stosował w poprzednich p ra
cach, dzieląc zgromadzony materiał na dwa działy: I L iteraturę polską i II 
L iteraturę obcą. W  dziale I zastosowano szeregowanie w abecadłowym 
układzie haseł osobowych (z dodatkowym podziałem na spisy podmiotowe 
i przedmiotowe) i rzeczowych. W dziale II szeregowano hasła w alfabetycz
nym układzie nazw literatur narodowych. W wypadku haseł obszerniejszych 
wprowadzono dodatkowe poddziały, co przyczyniało się do podniesienia 
wartości informacyjnej spisu, uzupełnionego indeksem osobowym. Ponie
waż przygotowanie bibliografii związane było z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości, S. Wierczyński wprowadził kilka przedmiotowych haseł kla
sowych, nawiązujących do tego wydarzenia, takich jak: „Polska O drodzo
na”, „Śląsk”, „Walki o granice”, „Wojsko Polskie”. Tego tak obszernie 
zakreślonego planu nie udało się zawrzeć S. Wierczyńskiemu w „Bibliogra
fii literatury polskiej za rok 1922”, gdyż ten tom „Ze względów oszczędno
ściowych objął tylko materiał historyczno-literacki i k r y t y c z n y . 29̂  poza spi
sem pozostawały więc teksty l i t e r a c k i e ^ ^ O ^  jeśli nie były przedm iotem  badań. 
Również w tym przypadku zrąb główny bibliografii został podzielony na 
dwa działy, z dalszymi podziałami jak w publikacjach poprzednich. Jednak

^26 S. Vrtel-Wierczyński:y4;(torc/eraf... op. cit., s. 21.
'27 s. Vrtel-Wierczyński (oprać.): Bibliografia literatury polskiej za rok 1919. Lwów 1926. 

(Wydano z zasiłku MW RiOP).
'28 S. Vrtel-Wierczyński (oprać.): Bibliografia literatury polskiej za rok 1922. Lwów 1925. 

(Wydano z zasiłku MW RiOP. Nakład Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.)
'29 S. Vrtel-Wierczyński: Wstęp -  „Polska Bibliografia Literacka” 1944145 ... op. cit., 

s. VIII.
'30 Uzupełniający spis literatury pięknej wykonała jedna ze studentek S. Wierczyńskiego,

I. Szczęścikiewicz-Weberowa. Rękopis pracy przechowywany jest w IBL PAN.



że, jak  zauważyła J. Czachowska: „Istotne różnice między bibliografią za 
rok 1919 a bibliografią za rok 1922, na korzyść tej ostatniej, zaznaczyły się 
w metodzie opisu poszczególnych dokumentów”i3l poprzez zastosowanie 
obszernych adnotacji treściowych, a nawet streszczeń niektórych utworów. 
Z  opublikowanych r e c e n z j i ^ 3 2  najpełniejszą ocenę przynosił artykuł S. Ste- 
rzyńskiegoi33^ w którym autor podkreślił użyteczność rozbudowanych adno
tacji treściowych, zwracając równocześnie uwagę na dowolność w ich stoso
waniu, sugerując że występują one w odniesieniu do zagadnień, które 
szczególnie zainteresowały S. Wierczyńskiego, co nie było zarzutem po 
adresem  autora bibliografii, gdyż recenzent ocenił wysoko wartość takiej 
metody.

Dla prowadzonych przez siebie przedsięwzięć bibliograficznych S. Wier- 
czyński poszukiwał wsparcia instytucjonalnego i finansowego, popierając te 
starania publikacjami, w których przedstawiał cele i metody prowadzonych 
działań. Omawianym już staraniom o wznowienie bieżącej bibliografii ogól
nej towarzyszyło powołanie specjalnego komitetu organizacyjnego, a następ
nie próba powiązania tego wydawnictwa z Ossolineum i zabiegi o ulokowanie 
we Lwowie filii Instytutu Bibliograficznego, poparte w 1921 r. dofinansowa
niem uzyskanym „Z funduszu konkursowego udzielonego przez Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dr S. Wierczyńskiemu na 
prace w zakresie bibliografii p o l s k i e j ” ^34 2 , tym zakresem działań łączyło się 
jego wystąpienie na posiedzeniu Wydziału Filologicznego Towarzystwa N au
kowego Lwowskiego w dniu 7 lutego 1921 z referatem o organizacji biblio
grafii w Połsce^35^ opublikowanym pierwotnie w prasie, co nie było bez zna
czenia w czasach, kiedy nie było jeszcze radia. W wystąpieniu tym podkreślił 
znaczenie prymarnej rejestracji bibliograficznej ogólnej, w tym również 
zawartości czasopism, jako podstawy sporządzania przyszłych bibliografii 
s p e c j a l n y c h l 3 6  Podobnie, pracom nad bibliografią literacką za lata 1908/ 
1909 i 1919 towarzyszyły uwieńczone powodzeniem starania o uzyskanie 
dotacji z M inisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Jak 
wynika ze „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie’’^^ ,̂ spe
cjalne środki umożliwiły mu rozpoczęcie prac nad bibliografią literacką za

131 J. Czachowska; Rozwój bibliografii... op. cit., s. 104.
■32 K. Czachowski -  „Przegląd Współczesny” 1927 R. 6, s. 523; tenże -  „Wiadomości Lite

rackie” 1927 R. 4 nr 181, s. 10: T. Grabowski -  „Kurier Poznański” 1928 nr 496, s. 52; T. Ste- 
rzyński -  „Ruch Literacki” 1926 R. 1 nr 2, s. 53-54.

133 T. S terzyński... op. cit.
134 „Nauka Polska” 1925 R. 5, s. 461; przyznano kwotę 16 tys. marek polskich.
135 S. Vrtel-Wierczyński: Organizacja bibliografii w Polsce... op. cit.
136 Op. cit., s. 18.
137 „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1928 R. 31 nr 1, s. 41.



lata 1920, 1922 i 1925 zainaugurowanych po to, aby „Stały się norm alną 
bibliografią bieżącą”*̂ .̂ Jednakże wyczerpanie dotacji i trudności w uzy
skaniu nowego dofinansowania spowodowały, że roczniki 1920 i 1925 pozo
stały w r ę k o p i s i e  139. Próby uzyskania dodatkowych funduszy na kontynu
owanie prac w zakresie bibliografii literackiej podejmował Wierczyński 
jeszcze w latach trzydziestych XX wieku. 10 października 1931 r. zwrócił się 
do Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie z wnioskiem „O zasiłek 
1500 zł na opracowanie bibliografii literackiej czasopism p o l s k i c h ” na 
który 7 listopada otrzymał odpowiedź odmowną^^^; bez efektu pozostały 
jego starania w Funduszu Kultury Narodowej o „Zasiłek na bibliografię 
literacką czasopism polskich”, wyrażone w piśmie z 6 kwietnia 1932 r.l42. 
Sprawą bieżącej bibliografii literackiej próbował zainteresować ponownie 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, do którego 
zwrócił się o dotację w wysokości 2400 zł, pisząc „Z  bibliografii literackiej 
XX wieku opracowane zostały przez studentów roczniki 1920, 1921, 
1923/24, które są uzupełnieniem serii, obejmującej lata 1908/1909, 1919, 
1922 [...] od lat zalega w rękopisie bibliografia za rok 1925”i"̂ 3; starania te 
nie przyniosły niestety rezultatów.

S. Wierczyński, wierny swojemu przekonaniu, że „Ze względu na ogrom 
i rozległość m ateriału czasopiśmienniczego, nie może tego zadania podjąć 
się jednostka” do pracy nad bibliografią literacką wciągał studentów, 
którzy część tych zadań wykonywali jako ćwiczenia s e m i n a r y j n e ^ ^ S  Efektem  
tych działań prowadzonych w Poznaniu od roku akademickiego 1928/29, 
było stworzenie bibliografii literackiej czasopism wielkopolskich za lata 
1926-1930i"̂ 6. Ich archiwalnym śladem są rozproszone m ateriały rękopi
śmienne w postaci spisów XX-wiecznych czasopism wielkopolskich^'^'^, uzu
pełnione spisami czasopism wielkopolskich i pomorskich X IX  i XX w.^^8  ̂
gdyż sprawa retrospektywnej bibliografii literackiej znajdowała się również 
w polu zainteresowań S. Wierczyńskiego, a o potrzebie jej opracowania

138 s. Wierczyński: Wstęp -  „Polska Bibliografia Literacka 1944 /1945”... op. cit., s. VII.
’39 Prace te znajdują się w IBL PAN.
140 Materiały ... op. cit., P. 40/ 5, k. 291.
141 Op. cit., k. nlb.
142 Op. cit., k. 223.
143 Op. cit., k. 3. Rękopiśmienne fragmenty zestawień za lata 1921 i 1923/ 24 znajdują się 

w Archiwum PAN w Poznaniu w materiałach S. Yrtela-Wierczyńskiego. Całość materiałów 
rękopiśmiennych za lata 1920, 1922 i 1925 znajduje się w IBL PAN w Warszawie.

44 S. Vrtel-Wierczyński: Autoreferat... op. cit., s. 22.
145 M. in. I. Leciejewska-Anczarska, H. Rojewska, E. Szwed.
146 S. Vrtel-Wierczyński: O bibliografię literacką... op. cit.,s.84.
147 Materiały ... op. cit, Р.40/ 5, k. 325-331.
148 Op. cit., k. 342-349. Zebrane materiały weszły następnie w skład kartoteki, tworzącej 

„Bibliografię zawartości literackiej czasopism wielkopolskich, śląskich i pomorskich za okres 
od 1800 r. do 1939 r.”, przechowywanej w pracowni Bibliografii Bieżącej PAN w Poznaniu.



wypowiadał się w publikacjach''^^. W  przywołanym piśmiennictwie powta
rza się teza o znaczeniu bibliografii, jako warunku rozwoju badań naukowo- 
-literackich; powinna ona uwzględniać teksty literackie i opracowania kry
tyczne, jednakże literatura piękna musi być poddana selekcji, gdyż nie 
można traktować każdego wydrukowanego utworu jako m ateriału w arto
ściowego. W  bibliografii literackiej należy uwzględniać polonika, a źródłem 
wszystkich spisów powinien być materiał zawarty w czasopismach polskich 
i obcych. S. Wierczyński już w 1928 r. sprawą retrospektywnej bibliografii 
literackiej usiłował zainteresować Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, poszukując w nim oparcia instytucjonalnego dla zamierzonych 
prac^^O. w  wystąpieniu na forum Komisji Filologicznej powtórzył, że 
bibliografia literacka jest podstawą do prowadzenia badań naukowych w tej 
dziedzinie, a stworzenie odpowiedniej bazy źródłowej winno być przedm io
tem zainteresowania takiego gremium, jak Poznańskie Towarzystwo Przy
jaciół Nauk, którem u przypadłaby zaszczytna rola inicjatora owych prac 
w Polsce. D latego też „Referent przedkłada Komisji Filologicznej projekt 
zorganizowania tej pracy na gruncie poznańskim, z ramienia Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół N auk”'5i. Ze względu na ogrom prac, które trzeba 
wykonać, S. Wierczyński postulował powołanie odpowiednio przygotowa
nych zespołów: „R eferent zaznacza, że dla osiągnięcia szybszych rezulta
tów, należałoby wciągnąć do pracy także inne środowiska uniwersytec- 
kie”l52. Ponieważ udział Towarzystwa w tym przedsięwzięciu wymagałby 
znacznych nakładów f i n a n s o w y c h '5 3 ^  zarząd odrzucił przedstawiony mu 
wniosek'5'^, a inicjatywę tę podjęły tylko ośrodki akademickie, działające 
zgodnie z planam i nakreślonymi przez S. Wierczyńskiego, o czym pisał on 
24 października 1932 r. do prof. Stanisława Kościałkowskiego'^^: „Podją
łem starania, aby akcja ta rozszerzyła się na inne ośrodki uniwersyteckie. 
Obecnie prowadzi ją  Kraków pod kierunkiem prof. S. Pigonia i Lwów pod 
kierunkiem prof. E. Kucharskiego. Czynione są zabiegi o pozyskanie War-

S. V rtel-Wierczyński: Sprawa bibliografii literackiej czasopism polskich. Referat na 
posiedzeniu Komisji Filologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Archiwum PAN, 
Oddział w Poznaniu. P. 40/ 5, k. 244-253; streszczenie -  „Sprawozdania PTPN” 1930 nr 3, s. 63- 
65; tenże: O bibliograjlę literacką czasopism polskich. „Nauka Polska 1932 R. 16, s. 82-85; tenże: 
Organizacja bibliografii polskiej ... op. cit.

'50 S. V rtel-Wierczyński: Sprawa bibliografii literackiej czasopism polskich. Archiwum 
PAN, Oddział w Poznaniu ... op. cit.

151 Sprawozdania PTPN 1930 nr 3... op. cit., s. 65.
'52 Ibidem.
'53 Koszty te określał S. Wierczyński na ok. 4 tys. zł rocznie.
'54 M ateriały ... op. cit., Р.40/ 5, k. nib.
'55 List S. Yrtela-Wierczyńskiego do S. Kościałkowskiego. Archiwum PAN, Oddział 

w Poznaniu. M ateriały S. Yrtela-Wierczyńskiego. P 40/ 5, k. nlb.



szawyl56 i W ilna”i57. Zgodnie z propozycją wysuniętą przez Wierczyńskie- 
go, każdy ze współpracujących ośrodków mial zajmować się osobnym 
wycinkiem czasowym, przygotowując bibliografię na podstawie własnych 
zbiorówi58; Lwów okresem 1871-1890, Kraków 1891-1900, Wilno czasopi
sma wileńskie z lat 1801-1863, a Poznań okres 1830-1860. Jednakże, mimo 
obiecujących początków, planowana kooperacja nie doszła do skutku^59 
i jedynym ośrodkiem, w którym prowadzono prace było Wilno, gdzie 
w latach 1933-1936 zgromadzono m ateriał z czasopism wileńskich, ale tylko 
za okres 1850-1863. Po 1936 r. działań tych nie kontynuowano, tak więc nie
spełniona pozostała nadzieja S. Wierczyńskiego, że retrospektywna biblio
grafia literacka powstanie w wyniku zbiorowego wysiłku ośrodków akade
mickich.

Kolejnym stałym składnikiem występującym w pracach nad bibliografia
mi literackimi, organizowanych przez S. Wierczyńskiego były, towarzyszące 
im, pisemne instrukcje. Dbałość o przygotowanie jasnych wskazówek m eto
dycznych była wynikiem doświadczeń z pracy nad „Bibliografią historii lite
ratury i krytyki literackiej polskiej za rok 1905”, której nie towarzyszyły 
żadne sprecyzowane wytyczne, skazujące początkującego autora na to, że 
„Musiał sam o wszystkim decydować” 1̂ 0. Odpowiednie instrukcje regulo
wały już tok prac zainicjowanych przez ówczesnego doktora S. Wierczyń
skiego w 1924 r. we Lwowie'^^; stwierdzał on, że podstawowym celem jest 
opracowanie zawartości literackiej czasopism bieżących i wyrównanie zale
głości z lat 1900-1918^62_ Projektowany układ bibliografii nawiązywał do 
wcześniejszych wzorów i przewidywał podział zgromadzonego m ateriału na 
dwa działy: literaturę polską i literatury obce, a opisy poszczególnych pozy
cji miały być uzupełnione adnotacjami treściowymi. Instrukcja zawierała 
nadto wskazówki praktyczne: zalecała przede wszystkim dokonywanie 
selekcji w czasie gromadzenia materiałów, jednakże w taki sposób, aby nie 
była to czynność mechaniczna oraz prowadzenie indywidualnych kartotek 
roboczych przejrzanych i opracowanych czasopism i artykułów, aby w razie 
potrzeby można było uzupełnić, odrzucone pierwotnie, zapisy. Wskazówki 
metodyczne uzupełnione zostały przykładami poprawnych opisów biblio
graficznych z czasopism polskich i obcych. Podobnie, pracom  prowadzonym

'56 Ostatecznie środowisko warszawsicie nie uczestniczyło w tych pracach.
Od końca 1932 r. pracami na Uniwersytecie Wileńskim kierował prof. M. Kridl.

'58 Materiały ... op. cit, P. 4 2 /1, к nlb.
Prof. E. Kucharski postanowił prowadzić samodzielnie prace w zakresie bibliografii 

literackiej. Prof. S. Pigoń nie wysunął się poza ogólnikowe zapewnienia o chęci uczestniczenia 
w tych pracach.

•'’O S. Vrtel-W ierczyński:/l(ifore/erar.... op. cit., s. 19.
161 Materiały ... op. cit., P. 40/ 5, k. 305-324.
162 W zależności od postępu prac, planował również podjęcie działań w kierunku stwo

rzenia bibliografii literackiej czasopism z XIX w.



od 1931 г. na gruncie poznańskim, towarzyszyły kolejne instrukcje, których 
opracowanie stało się konieczne, w związku z planowanym przez S. Wier- 
czyńskiego udziałem w nich innych ośrodków akademickich. Pierwsza 
z instrukcji pochodziła z 11 października 1931 r.^63  ̂druga datowana jest na 
2 stycznia 1932 r.'64. Obie przewidywały, że zbieraniem materiałów na miej
scu kierować będą specjalnie wyznaczone osoby, toteż zalecenia te składały 
się z dwóch części -  przeznaczonej dla pracowników i kierowników; przewi
dywano, że rejestracji będą podlegać teksty literackie i o p r a c o w a n i a ^ ^ S ,  

zalecając przeprowadzanie racjonalnej selekcji. W przygotowanych wska
zówkach metodycznych S. Wierczyński ponownie powtórzył, że niezbędnym 
elem entem  każdej bibliografii literackiej muszą być adnotacje treściowe, 
proponując w niektórych przypadkach znaczne ich rozbudowywanie. M ię
dzy tymi instrukcjami były pewne różnice. W drugiej wyraźnie określono 
charakter projektu i zdefiniowano trzystopniową strukturę podległości 
w planowanych pracach, stwierdzając, że „Prace nad bibliografią odbywają 
się zbiorowo, pod ogólnym kierownictwem głównego redaktora, który ukła
da plan czynności i rozdziela je między poszczególne o ś r o d k i ” Instruk
cja formułowała nakaz współpracy między poszczególnymi ośrodkami 
i zobowiązywała kierowników do sprawowania wnikliwego nadzoru nad 
wykonywanymi pracami, zwłaszcza kontrolę poprawności sporządzanych 
opisów. Wskazówki metodyczne dla kierowników miały charakter ogólnych 
wytycznych, przygotowanych wyraźnie dla osób, posiadających niezbędną 
wiedzę. Także nowa instrukcja dla pracowników różniła się od pierwotnej 
wersji z 1931 r. Równie szczegółowa, gdy chodzi o sprawy techniczne, opa
trzona była aż dwudziestoma przykładami, a poprzez szczegółowe ich opi
sanie i zdefiniowanie, stała się skondensowanym wykładem metodyki 
bibliograficznej na poziomie elementarnym.

Okres wojny i okupacji nie przerwał prac S. Wierczyńskiego w zakresie 
retrospektywnej bibliografii literackiej, gdyż przez cały czas zbierał m ate
riały, dotyczące zawartości literackiej czasopism z lat 1801-1830167. Po 
zakończeniu wojny zamierzał ukończyć bibliografię i wydać ją drukiem, 
zwrócił się więc w tej sprawie 20 marca 1948 r. do Prezydium Rady Mini- 
strów l68̂ przedstawiając jednocześnie obszerny plan działań w zakresie 
bibliografii literackiej. Powtórzył z naciskiem, że „Bez wydobycia literatury 
z prasy periodycznej i codziennej nie można opracować pełnej i wyczerpu-

' ' ’З Materiały... op. cit., P. 40/ 5, k. 297-312.
IW Op. cit., k. 153-173.
165 w  zależności od postępu prac rejestracji miały podlegać także publikacje z nauk 

pomocniczych literatury, do których zaliczono bibliografię, bibliotekarstwo oraz filozofię.
'66 M ateriały ... op. cit., P. 40/ 5, k. 153.
'67 s. Vrtel-Wierczyński: Kalendarium ... op. cit.
'68 Materiały ... op. cit., P. 43/ 2, k. nlb.



jącej bibliografii literackiej” l69, której częścią są przygotowane przez niego 
spisy. Informował jednocześnie, że ukończenie pierwszej części wymaga 
uzupełnienia o materiały z periodyków, do których nie miał dostępu w cza
sie okupacji i poszerzenia o spisy zawartości druków zwartycli, aby „W ten 
sposób wykończyć tom, obejmujący bibliografię literatury polskiej za lata 
1801-1830”î O, co miało nastąpić w ciągu najbliższych dwóch lat. W niosko
dawca oczekiwał, że Rada Ministrów przeznaczy dotację, która umożliwiła
by zorganizowanie zespołu, składającego się z wykwalifikowanych pracow
ników. Po ukończeniu bibliografii planował opracowanie m ateriałów, 
obejmujących cały wiek XIX, dla którego planował periodyzację, obejm ują
cą odcinki 1831-1863, 1864-1890, 1891-1900. W  przeciwieństwie do m etod 
stosowanych przez siebie w odniesieniu do bieżącej bibliografii literackiej, 
planowane spisy zamierzał publikować nie rocznikam i, ale właśnie: „W gra
nicach pewnych, nakreślonych powyżej odcinków chronologicznych” 
Wierczyński nie uzyskał spodziewanych środków, ale sprawa przygotowania 
literackiej bibliografii retrospektywnej pozostała aktualna, gdyż „W celu jej 
urzeczywistnienia został utworzony w 1948 r. Instytut Badań Literackich, 
który powołał do życia trzy placówki bibliograficzne: w Krakowie, Poznaniu 
i w W arszawie”!^^. W ośrodku krakowskim utworzono pracownię biblio
graficzną pod kierownictwem Adam a Bara, który w czasie wojny zbierał 
również materiały do bibliografii literackiej XIX w ieku*̂ 3 Pracownia 
poznańska miała przede wszystkim prowadzić bieżącą bibliografię literacką 
oraz współpracować z Krakowem w sprawach bibliografii retrospektywnej. 
Konieczność współpracy między ośrodkami, których zakresy działania 
nakładały się, doprowadziła szybko do konfliktów między A. Barem 
a S. Wierczyńskim. Istota sporu dotyczyła dwóch kwestii: uznania któregoś 
ze zgromadzonych materiałów za podstawowy dla planowanej bibliografii 
i układu jej przyszłego zrębu głównego. Zagadnienia te poruszała obszerna 
korespondencja między A. Barem, S. Wierczyńskim i Kazimierzem Budzy- 
kiem^^"*. Adwersarze, uznający zebrany przez siebie m ateriał za komplet- 
nyi^5, zgodnie oprotestowali ustalenia dyrekcji Instytutu Badań Literac
kich, w myśl których pracownia poznańska miała się zająć bibliografią

Op, cit., k. nlb.
Ibidem.
Op. cit., k. nlb. Niewłaściwe odczytanie koncepcji prof. Wierczyńskiego było później 

przyczpą nieporozumień między nim a A. Barem i dyrekcją IBL.
S. Vrtel-Wicrczyńskl; Wstęp -  „Polska Bibliografia Literacka 1944-1945"... op. cit.,

s. X.
'^3 j. Czacliowska: Dokumentacja w badaniach literackich .... op. cit., s. 181.
1^4 M ateriały ... op. cit., P. 43, k. nlb i P. 44 a-b, k. nlb.

Chociaż S. Wierczyński w cytowanym już piśmie do Rady Ministrów z 20 marca 1948 r. 
przyznawał, że wymaga on jeszcze uzupełnień. Kontrola kartotek opracowanych przez A. Bara, 
przeprowadzona w 1953 r. wykazała, że zgromadzony materiał jest również niekompletny.



retrospektywną czasopism regionalnych: wielkopolsi<ich, pomorskich i ślą
skich z lat 1800-1939’’7'’. Nowy podział zadań określono na konferencji 
w Warszawie 27 czerwca 1950 Ustalono, że Poznań zajmie się wiekiem
XVII oraz okresem 1801-1863 i opracuje spisy bibliograficzne czasopism 
wielkopolskich, pomorskich i śląskich od wieku XVII do 1939, a materiały 
dotyczące zawartości czasopism po 1863 r. przekaże do Krakowa. Biblio
grafia literacka okresu wojny (1939-1944) miała być wspólnym dziełem obu 
pracowni' ’78. A. Bar i S. Wierczyński opracowali dwie koncepcje zrębu 
głównego przyszłej bibliografii. A. Bar proponował zastosowanie układu 
wzorowanego na rozwiązaniach opracowanych przez Gabriela Korbuta 
w jego Literaturze polskiep'^^, a więc na podziale zgromadzonego materiału 
na okresy hterackie, a w wydzielonych odcinkach czasowych, szeregowanie 
w alfabetycznej kolejności haseł osobowych; nic przewidywał numerowania 
poszczególnych pozycji, co sugerować mogło, że bibliografia byłaby pozba
wiona indeksów. Propozycja Wierczyńskicgo przewidywała zastosowanie 
układu wykorzystywanego już wcześniej w przygotowywanych rocznikach 
bibliografii bieżącej, a więc podział materiału na dwa podstawowe działy: 
teksty literackie i opracowania, z numeracją ciągłą wszystkich pozycji 
w obrębie tom u oraz indeksami -  autorskim i p rz e d m io to w y m P e rio d y -  
zacja planowana dla poszczególnych tomów obejmowała okresy: XVII-
X VIII w., 1801-1831, 1832-1863, 1864-1900,1901-1918 , 1919-1944>8l, była 
więc w gruncie rzeczy trzecią propozycją chronologicznego podziału przy
szłej bibliografii. Zbieranie i opracowanie materiałów miała regulować, 
pozostawiona w nieukończonym rękopisie i notatkach, szczegółowa instruk- 
cja^^2_ Niespodziewany kres sporowi obu szacownych adwersarzy położyła 
likwidacja pracowni krakowskiej w czerwcu 1953 r., o czym Wierczyński 
został poinformowany oficjalnie w s i e r p n i u P r a c e  nad bibliografią retro 
spektywną ośrodek poznański prowadził formalnie do pierwszej połowy 
1956 r., ale ogrom zadań związanych z przygotowywaniem „Polskiej Biblio
grafii Literackiej” spowodował, że od drugiej połowy 1954 r. kartotekami 
zajmowała się jedna osoba, zatrudniona na połowie etatu'^'^, postęp prac

M ateriały ... op. cit., P. 43/ 4, k. nlb.
177 Op. cit., P. 44/3, k. nlb.
178 Było to rozwiązanie kompromisowe w stosunku do postulatów Wierczyńskicgo, który 

oczekiwał, że pracownia poznańska przygotuje material od wieku XVII do 1863 r., a dziełem 
wspólnym będzie bibliografia za lata 1919-1944.

179 G. Korbut: Literatura polska od początków do wojny światowej. Warszawa 1929-1933 
T. 1-3.

180 M ateriały ... op. cit., P. 44/ 4, k. nlb.
181 Op. cit., P. 44/4, k. nlb.
182 Op. cit., P. 41/ 2, k.l lO-115,174-178.
183 Op. cit., P. 46/ 4, k. nlb. Kartoteki opracowane przez A. Bara zostały przeniesione do 
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nie mógł być więc duży. Decyzję o zaniechaniu dalszych prac w tym zakre
sie podjął S. Wierczynslvi w drugiej połowie 1956 r.1^5 sprawozdania 
wynika, że na podstawie 200 czasopism przygotowano ok. 130 tys. opisów 
bibliograficznych, z których większość wymagała dalszego o p r a c o w a n i a '̂ 6 
Wierczyński podjął jeszcze próbę wznowienia prac nad karto teką w sierpniu 
1961 r., kiedy informował dyrekcję Instytutu Badań Literackich, że 
„W ostatnim czasie zarysowały się pomyślniejsze okoliczności, które może 
pozwolą na przerwanie impasu [...] oraz na zorganizowanie prac zm ierzają
cych do opanowania całokształtu m ateriałów” Nadzieje związane były 
z jego zabiegami o ponowne zaangażowanie Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w prace nad bibliografią retrospektywną, do czego okazji 
dostarczyły plany Komisji Filologicznej, która chciała opracować zagadnie
nia kultury literackiej Wielkopolski w okresie międzywojennym, a przy tym 
opublikować wydawnictwo źródłowe; całość przedsięwzięcia miały sfinan
sować władze miejskie Poznania. Wierczyński spodziewał się, że w wyniku 
negocjacji z zainteresowanymi stronami, możliwe będzie wykorzystanie 
zgromadzonych materiałów. Wbrew tym nadziejom sprawa z powodów 
finansowych i organizacyjnych, przeciągała się i nie została rozwiązana 
przed jego śmiercią^^^.

Równocześnie z pracami w dziedzinie bibliografii retrospektywnej, 
S. Wierczyński prowadził energicznie działania, których celem było zorga
nizowanie bieżącej bibliografii literackiej. Od początku 1948 r. usiłował 
zainteresować sprawą poznański oddział Towarzystwa Literackiego im.
A. Mickiewiczai^^. Powstanie Instytutu Badań Literackich spowodowało, 
że porzucił swój pierwotny zamiar i związał się z nową placówką. Rozstanie 
odbyło się bezboleśnie, o czym informował zaangażowanych w realizację 
pierwotnych planów Tadeusza Mikulskiegol90 i Kazimierza Budzyka^^l, 
podkreślając w ostatnim przypadku, że „Łatwo uzyskałem zgodę oddziału 
poznańskiego, aby wydawnictwo bibliografii literackiej bieżącej przekazać 
Instytutowi L i t e r a c k i e m u ” l^ 2 .  Swą decyzję uzasadniał w liście do T. Mikul- 
skiegoi93^ spodziewał się bowiem, że związanie z Instytutem  „Zapewni 
bibliografii podstawę egzystencji, niezależną od fluktuacji zasiłków, o które 
stale trzeba robić liczne i wielostronne starania” i których brak powodował

1^5 Op. cit., k. 5.
Op. cit., k. 6.

187 Op. c i t . , P. 43/ 4, k. nib.
'88 Bibliografia zagadnień literackich Wielkopolski w okresie międzywojennym, uzupeł

niona już po śmierci prof. Wierczyńskiego, pozostała w kartotece.
Materiały ..., op. cit., P. 4 3 /1, k. nlb.

190 Op. cit., P. 40, k. nlb, list S. Yrtela-Wierczyńskiego do T. Mikulskiego z 10. 07. 1948 r.
19' Op. cit., P. 43/ 2, k. nlb, list S. Yrtela-Wierczyńskiego do K. Budzyka z 24. 07. 1948 r.
192 Ibidem.
193 Op. cit.



zatrzymanie prac prowadzonych w przeszłości. Po otrzymaniu w listopadzie 
1948 r. nominacji na stanowisko kierownika utworzonej w Poznaniu Pra
cowni Bibliograficznej, już 27 tego miesiąca zorganizował spotkanie infor
macyjne, a 8 grudnia, pierwsze zebranie organizacyjne, utworzonego zespo
łu, który „Pod kierownictwem S. Wierczyńskiego przystąpił do opracowania 
polskiej bibliografii literackiej za rok 1948”19‘̂ . Wierczyński zorganizował 
także cykl wewnętrznych szkoleń z metodyki bibliograficznej, aby zapoznać 
z nią początkujących adeptów, których średnia wieku niewiele przekraczała 
dwadzieścia lat^^^. Z  powodu braku odpowiedniego lokum, pierwsze zebra
nia odbywały się w jego mieszkaniu a ze względu na młody wiek uczest
ników, miały w sobie zapewne coś z atmosfery studenckiego seminarium. 
Zasady doboru m ateriałów i sposób ich opracowania regulowała jak zwykle 
opracowana przez niego pisemna instrukcjal^’̂ . Zalecenia metodyczne sta
nowiły, że podstawą do sporządzenia bibliografii będą wszystkie czasopisma 
i dzienniki wychodzące w Polsce, a także wybrane czasopisma zagraniczne, 
w których znajdują się polonika. Rejestracji miały podlegać teksty literackie 
oraz paraliterackie autorów polskich, polskie tłumaczenia dzieł literackich 
autorów obcych, a także prace z dziedziny krytyki literackiej polskiej lub 
Polski dotyczące. Bibliografia miała także rejestrować materiały dotyczące 
filmu i teatru: w ostatnim przypadku planowano bardzo szeroki zakres, 
obejmujący recenzje, zdjęcia za sztuk teatralnych, artykuły o bieżących 
w ydarzeniach, bilanse i spraw ozdania finansowe oraz zarządzenia 
wewnętrzne poszczególnych teatrów. Świadom tego, że tak szeroki pro
gram, wymusi prowadzenie selekcji, podkreślał konieczność jej dokonania 
już na etapie grom adzenia materiałów, o czym tak pisał: „Pozycje, które 
bibliograf uzna za mało ważne i nic nadające się do umieszczenia w tekście 
bibliografii [...], należy zapisać tak samo jak inne, z zaznaczeniem w lewym 
dolnym rogu kartki wył. = wyłączyć” Takie rozwiązanie zapewniało 
S. W ierczyńskiemu możliwość kontrolowania przeprowadzanej selekcji; nie 
można również z całą pewnością wykluczyć, że początkowo zamierzał spo
rządzać bibliografię literacką w dwóch wersjach -  drukowanej, która byłaby 
spisem selektywnym i kartotekowej, zawierającej cały zgromadzony m ate
riał. Zrąb główny bibliografii miał być uporządkowany w podziale na dwie

M ateriały ... op. cit., Р.41/ 2, k. nlb.
J. Czachowska; Autorzy polskich bibliograjli literackich. W: Rozwój bibliografii... op. 
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stosowanych, m.in. w nieopalanym lokalu po zlikwidowanym sklepie. Uzyskanie lepszych 
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197 M ateriały ... op. cit., P. 41/ 2, k. 13-39.
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główne części: teksty i opracowania. W pierwszej przewidywano szeregowa
nie w alfabetycznym uWadzie haseł osobowych i wybranych rzeczowych, 
w drugiej podział na literaturę polską i literatury obce, szeregowane w alfa
betycznym układzie nazw literatur n a r o d o w y c h W  okresie od 27 listopa
da 1948 r. do 15 czerwca 1949 r. opracowano 175 czasopism polskich^OO i 31 
czasopism zagranicznych, z któiych sporządzono 23 tys. opisów bibliogra- 
ficznych^Oi. Równocześnie „Aby nie tracić czasu [...] od marca 1949 r. 
zaczęto opracowywać bibliografię literacką za 1947 r.”202. Postęp prac nad 
rocznikiem 1948 Polskiej Bibliografii Literackiej był tak duży, że Wierczyń- 
ski przewidywał jego publikację w końcu 1949 r.; w tym samym roku plano
wał ukończenie w rękopisie Polskiej Bibliografii Literackiej za 1947 r., 
a uzyskany w ten sposób czas, chciał przeznaczyć na „Ewentualne ogłosze
nie drukiem rocznika bibliografii literackiej za 1920 r.”203. Były to jednak 
plany nadmiernie optymistyczne. W wyniku ustaleń, które zapadły na 
dwóch zebraniach: 17 września 1949 r. w Warszawie i 29 października 1949 r. 
w Poznaniu204 zmuszony był do zmiany niektórych ustaleń, przyjętych 
w opracowanej instrukcji. Zarzuty wysunięte przez uczestniczących w tych 
spotkaniach historyków literatury i bibliografów^os^ dotyczyły szczegółów 
metodycznych: nauki o literaturze i jej historii, periodyzacji hteratury 
współczesnej oraz ujęcia problemów krytyki literackiej. Na skutek tych 
wydarzeń wstępną redakcję rocznika 1948 r. ukończono dopiero w czerwcu 
1950 r.206. Skorygowany materiał Wierczyński przesłał do recenzji Piotrowi 
Grzegorczykowi^O^^ a jego uwagi przedstawił na zebraniu 20 maja 1951 r. 
w Warszawie^OS. w  wyniku kolejnej dyskusji, dotyczącej literaturoznawczej 
problematyki systematyzacji prac z zakresu krytyki literackiej i związanycli 
z nimi problemów periodyzacji historii literatury, przyjęto ostateczną (jak 
się wydawało) jej wersję209 i 27 czerwca 1951 r.2^0. maszynopis „Polskiej

^9 ^ 0 p .c it.,P . 41/2, k. 181.
200 Wśród nich takie, jak „Moda i Życie”, „Opiekun Społeczny”, „Papiernik”.
20' Materiały ... op. cit., Р.41/ 2, k. nlb.
202 Op. cit., k. nlb.
203 Op. cit., k. 18.
204 Op. cit., P .4 1 /4 , k. 79-85.
205 Przede wszystkim K. Budzyka, Z. Szwejkowskiego i A. Bara.
206 Materiały ... op. cit., Р.75/ 7, k. nlb.
207 p. Grzegorczyk był autorem bibliografii literackiej ukazującej się w „Rucłiu Literac

kim.”
208 Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu. Dokumenty Pracowni Bibliografii Bieżącej 

1948-1981. P .ll 6, k. nlb.
209 Literatura staropolska -  Oświcccnie -  Romantyzm -  M łoda Połska -  Dwudziestolecie 

M iędzw ojenne -  Literatura współczesna.
2'0 j, Czachowska: Rozwój bibliografii... op. cit., datuje to zdarzenie na jesień 1951 r. 

K. Tokarzówna; Cenzura w PBL. W: Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. W ar
szawa 1992 T. 2, s. 237 ogólnikowo na czerwiec 1951.



Bibliografii Literackiej” za 1948 r. przekazano do drukarni. Nie oznaczało 
to jednak zakończenia prac nad tym tomem, gdyż jeszcze przed ukończe
niem konsultacji naukowych, Wierczyński podjął starania o dopuszczenie 
tego wydawnictwa do druku. Jak stwierdza Krystyna Tokarzówna „Kłopoty 
z cenzurą [Polskiej Bibliografii Literackiej za 1948 r.] rozpoczęły się z chwi
lą ukończenia pierwszego maszynopisu”^ '!. Ponieważ zgodnie z obowiązu
jącymi wówczas przepisami, wszystkie publikacje musiały być zatwierdzone 
przez cenzurę, Wierczyński zwrócił się do Wydawnictwa Ossolineum z pyta
niem, o tryb przekazania Polskiej Bibliografii Literackiej do kontroli wstęp
nej. W odpowiedzi otrzymał informację: „Wydawnictwo to wniesiemy sami 
do cenzury [...] musi jednak przedtem  otrzymać parafę Instytutu Badań 
Literackich, jako odpowiedzialnego za p r z y g o t o w a n i e ” 2 i 2 .  Zgodnie z tym 
zaleceniem wystąpił do dyrekcji Instytutu Badań Literackich w Warszawie. 
W odpowiedzi w piśmie z 27 marca 1951 r. podpisanym przez Alodię 
Kawecką-Gryczową, kierownictwo Instytutu zakwestionowało przede 
wszystkim koncepcję układu alfabetycznego literatur obcych w głównym 
zrębie bibliografii. Jak stwierdzała autorka pisma „Należy przyjąć w uszere
gowaniu literatur obcych kryterium terytorialno-językowe: na początku 
znajdzie się więc literatura ZSRR i krajów demokracji ludowej, po czym 
grupy anglosaska, germańska, romańska, różne”2l3. Ponieważ przyjęcie tej 
koncepcji oznaczałoby oczywiście zniweczenie całego wysiłku włożonego 
w przygotowanie bibliografii, Wierczyński 13 marca 1951 r.^i^. wystosował 
do A. Kaweckiej-Gryczowej pismo, w którym podważał sens przekazanych 
mu zaleceń, co jednak nie przyniosło rezultatu i rocznik 1948 r. został prze
robiony według narzuconej koncepcji. Przyniosło to oczywiście efekty 
absurdalne i zmusiło dyrekcję Instytutu Badań Literackich do rewizji sta
nowiska. Pretekstem  do wprowadzenia modyfikacji była „N arada produk
cyjna w Instytucie Badań Literackich”, która odbyła się 14 i 15 stycznia 1952 r. 
w W a r s z a w i e ^ i S .  w  czasie tego zebrania^i^ omawiano zagadnienia układu 
i  metody Polskiej Bibliografii Literackiej za 1947 r., co pociągało za sobą 
konieczność odniesienia się do układu bibliografii już opracowanej. 
W wyniku długiej dyskusji przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym m ateria

mi' K. Tokarzówna: Cenzura w PBL ... op. cit., s. 240.
2'2 Op. cit., s. 238. Autorka orientacyjnie datuje to pismo na I połowę 1950 r. Jak stwier

dza J. Czachowska w artykule zamieszczonym w tym samym tomie: op. cit., s. 217, dla okresu 
1950/1955 charakterystyczne byio to, że w odniesieniu do publikacji naukowych istniała cen
zura dwustopniowa -  wewnętrzna i państwowa.

K. Tokarzówna; Cenzura w P B L  ... op. cit., s. 238.
214 M ateriały ... op. cit., Р.75/ 7, k. nłb.

Op. cit. P. 75/ 7, k. nlb. K. Tokarzówna: Cenzura w ..., op. cit., s. 239 mylnie datuje tę 
konferencję na 15. 01. 1952 r.

Które, zwyczajem tamtych czasów, w pierwszym dniu trwało dwanaście, a w drugim 
dziesięć godzin i gdzie zabierało głos 78 osób.



ły do bibliografii za lata 1947 i 1948 zostaną uszeregowane w kolejności: 
literatury narodów ZSRR, literatury krajów demokracji ludowej i inne. Do 
kwestii tej powrócono jeszcze 27 listopada 1952 r.^i^ na konferencji, która 
odbyła się ponownie w Warszawie. Ustalono, że na początku działu litera
tur obcych pozostaną nadal literatury narodów ZSR R  jako jedna grupa, ale 
możliwe będzie także umieszczenie ich pod nazwami literatur narodowych, 
pod warunkiem, że zamieszczony będzie odsyłacz do literatur Związku 
Radzieckiego. Ustalono również, że „Postanowienia niniejszej konferencji 
będą obowiązywały w następnych rocznikach Polskiej Bibliografii Literac- 
kiej”218; dlatego układ zrębu głównego roczników 1Й4/45-1949, różni się 
od schematu zastosowanego w następnych tomach. Jednakże ingerencje 
cenzury nie ograniczały się do układu bibliografii, ale sięgały do jej treści, 
co przyczyniało się do opóźnienia wydania tomu i zmuszało zespół pracow
ników do wielokrotnych przeróbek przygotowanych materiałów. W tym 
samym czasie następowały zmiany na stanowisku „redaktora naukowego”, 
czyli osoby odpowiedzialnej za nadzór ideologiczny nad bibliografią. Za tym 
eufemizmem kryli się kolejno: do pierwszej połowy 1952 r. A lodia Kawec- 
ka-Gryczowa, od drugiej połowy 1952 do 1955 r. B arbara Rafałowska2l^. 
Dopiero W itold Suchodolski, który pełnił tę funkcję w latach 1955-1956, 
prowadził prawdziwą redakcję naukową tej p u b l i k a c j i ^ ^ O .

Najlepiej udokumentowana jest działalność Barbary Rafałowskiej, om ó
wiona szczegółowo w przywoływanej już pracy K. T o k a r z ó w n y ^ ^ l ^  zachowa
na częściowo w m ateriałach Archiwum PAN w Poznaniu. Zgłaszane przez
B. Rafałowską zastrzeżenia dotyczyły zarówno doboru czasopism do biblio- 
grafii222  ̂jak i nazwisk pisarzy emigracyjnych i niektórych łcrajowych, nawet 
takich, którzy już wcześniej notowani byli w polskiej bibliografii narodowej. 
Cenzurze poddano nawet przedmowę Wierczyńskiego do „Polskiej Biblio
grafii Literackiej” za 1948 r., w której dał krótki przegląd rozwoju biblio
grafii literackiej w Polsce223. Zam iast niej poprzedził rocznik 1948 zdawko
wym wprowadzeniem. Co więcej, jak stwierdza K. Tokarzówna „Cenzurze 
nie spodobał się zastosowany w „Polskiej Bibliografii Literackiej” system 
transliteracji z grażdanki nazwisk pisarzy radzieckich, wzorowany na ogól
nych przepisach k a t a l o g o w a n i a ” 2 2 4 . P o  dłuższych dyskusjach z cenzurą,

M ateriały ... op. cit., P. 75/ 7, k. nlb.
Op. cit., k. nlb.

219 Sprawowała ona tę funkcję jako kierownik Działu Literatury Współczesnej IBL.
220 P o  1956 r, zlikwidowano cenzurę wewnętrzną i publikacje naukowe podlegały tylko 

cenzurze państwowej.
22' K. Tokarzówna: Cenzura w ... op. cit.
222 Wszystkich zacłiodnioeuropejskich i amerykańskich, oraz polskich o treści religijnej.
223 Przedmowa ta ukazała się w roczniku 1944/45. Wrocław 1957
224 K. Tokarzówna: Cenzura w ... op. cit., s. 239.



znaleziono wyjście kompromisowe, którego istotą było to, że „W prowadzo
no do haseł -  obok wersji transliterowanej -  także wariant w grażdance”225; 
tę m etodę stosowano w rocznikach „Polskiej Bibliografii Literackiej” 
1944/45-1949 i 1956-1959. Częste ingerencje cenzury i konieczność dokony
wania nieustannych zmian spowodowały, że „Polska Bibliografia Literacka” 
za 1948 r. ukazała się drukiem dopiero w październiku 1954 r. „Ciocia C”, 
jak żartobliwie nazywał cenzurę Wierczyński226^ nie dawała mu spokoju 
i w okresie późniejszym, o czym świadczy „D odatek” do Polskiej Bibliogra
fii Literackiej za lata 1944-1949^27^ zawierający 1404 pominięte wcześniej 
pozycje^^S. w  latach 1948-1952 Wierczyński znajdował się wobec cenzury 
w sytuacji szczególnie trudnej, gdyż musiał stawiać czoła jej zdwojonym 
naciskom, wywieranym przez „redaktora naukowego” bibliografii i przez 
cenzurę państwową. Korzystna, jeśli w ogóle można użyć tego terminu, 
zmiana zaszła dopiero w 1953 r., kiedy „Obowiązku porozumiewania się 
z głównym cenzorem  podjął się Samuel Sandler, i on też [...] stał się łączni
kiem między zespołem autorskim «Polskiej Bibliografii Literackiej» a cen- 
zurą”229. M imo wszystkich przeciwności S. Wierczyński kontynuował prace 
nad kolejnymi tomami bibliografii literackiej230;

Rok 1949 -  rozpoczęto zbieranie materiałów do roczników 1947 i 1949.
Rok 1951 -  zakończono zbieranie materiałów do rocznika 1947 (prze

prowadzono ich weryfikację i rozpoczęto porządkowanie według kryteriów 
wymaganych do publikacji).

Rok 1952 -  zakończono zbieranie materiałów do rocznika 1949 i rozpo
częto zbieranie materiałów do rocznika 1950.

Rok 1953 -  sporządzono maszynopis rocznika 1947, przekazany do 
recenzji dyrekcji Instytutu Badań Literackich w Warszawie. Rozpoczęto 
weryfikację i przygotowanie do druku materiałów do rocznika 1949. Z apo
czątkowano zbieranie materiałów do roczników 1944/45 i 1951.

Rok 1954 -  przeprowadzono adiustację rocznika 1947. Zakończono 
zbieranie m ateriałów do rocznika 1944/1945, sporządzono jego maszynopis, 
przekazany do recenzji dyrekcji Instytutu Badań Literackich w Warszawie. 
Rozpoczęto zbieranie materiałów do roczników 1946 i 1942. Zakończono 
zbieranie materiałów do rocznika 1951.

225 Op. cit., s. 240.
Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej. Akc. 10125 Korespondencja 

S. Yrtela-W ierczyńskiego z M. Łodyńskim, list z dn. 8. XI. 1958 r.
Polska Bibliografia Literacka 1949 -  Dodatek. Wroclaw 1958.

228 „D odatek” nie rejestruje jednakże materiałów z czasopism emigracyjnych.
229 K. Tokarzówna: Cenzura w ... op. cit., s. 245.
23*̂  Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu. Dokumenty Pracowni Bibliografii Bieżącej 

P.II.6, k. nlb. Pominięto relacjonowane wcześniej wydarzenia dotyczące rocznika 1948.



Rok 1955 -  przeprowadzono korekty drukarskie rocznika 1947 i adiu
stację rocznika 1944/45. Sporządzono maszynopis rocznika 1949. Z akoń
czono zbieranie materiałów do rocznika 1946.

Wydarzenia polityczne 1956 r. spowodowały zmiany zarówno w term i
narzu publikowania „Polskiej Bibliografii Literackiej”, jak też w jej ukła
dzie. Ponieważ istniały duże opóźnienia w wydawaniu kolejnych roczników, 
zespół pracowni poznańskiej powziął decyzję o odłożeniu prac nad roczni
kami 1950-1955 i skoncentrowaniu się nad rocznikami bieżącymi23i. 
Odrzucono absurdalny układ zrębu głównego bibliografii i wprowadzono 
nowy, który tworzyły trzy podstawowe działy: I Teoria literatury, II H istoria 
literatury, III Teatr i film. Układ ten, z nielicznymi wyjątkami, dotyczącymi 
ujęcia szczegółowych zagadnień literaturoznawczych, stosowany był już do 
śmierci S. Wierczyńskiego; zasady wprowadzania zmian regulowała, opra
cowana przez niego, instrukcja232. Względne ustabilizowanie sytuacji „Pol
skiej Bibliografii Literackiej” nie oznaczało, że chciałby on zamknąć się 
w kręgu rutynowych prac. W uzupełnieniu do nowej instrukcji, 12 grudnia 
1956 r., poinform ował zespół pracowni poznańskiej o konieczności 
uwzględniania w bibliografii informacji o audycjach radiowych, mających 
charakter literacki, a także spektakli (rozpoczynającego wówczas działal
ność) teatru telewizji -  w obu przypadkach zalecał „Selekcję już w m o
mencie zbierania materiałów”233. Względna liberalizacja w okresie po 1956 r. 
umożliwiła Wierczyńskiemu powrót do koncepcji uzupełiiiania zawartości 
bibliografii literackiej opisami sporządzanymi za granicą. Żywą współpracę 
w tym zakresie prowadził od 1957 r. z Ryszardem Low z Izraela^34 j Jerzym 
Giedroyciem, który oprócz zobowiązania się do rejestracji poloników, 
zadeklarował przesyłanie pracowni poznańskiej dostępnych mu wydaw
nictw emigracyjnych235_ w  odpowiedzi na hst S. Wierczyńskiego, Ryszard 
Low podjął się prowadzenia regularnej rejestracji poloników w Izraelu236.

Szczególną wagę przywiązywał do zagadnienia indeksu rzeczowego do 
„Polskiej Bibliografii Literackiej”. W obszernym m emoriale złożonym w tej 
sprawie dyrekcji Instytutu Badań L i t e r a c k i c h 2 3 7  podkreślił, że indeks taki 
powinien obejmować zarówno opracowania, jak  i teksty l i t e r a c k i e 2 3 8

231 Materiały ... op. cit., P. 75/ 4, k. nlb.
232 Op. cit., Р.75/ 2, k. nlb.
233 Op. cit., P. 75/ 3, k. nlb.
234 Op. cit., P. 75/ 5, k. nlb.
235 Op. cit., P. 75/ 6 ,k. nlb., list J. Giedroycia do S. Wierczyńskiego z dn. 15. VI. 1957 r.
236 Op. cit., P. 75/ 5, k. nlb., list. S. Wierczyńskiego do R. Low z dn. 9. IV. 1958 r. R. Low

i J. Giedroyć mieli status „stałych korespondentów” i pełnili swoje obowiązki tylko honorowo. 
Nieregularne informacje o polonikach zagranicznych otrzymywał S. Wierczyński ze wszystkich 
krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych.

237 Op. cit., P .4 0 |l ,k .  52 -65.
238 w  tomach PBL przygotowanych i opublikowanych za życia Wierczyńskiego stosowano 

tylko „wskaźnik rzeczowy” do działu opracowań.



i uwzględniać nową problematykę, pojawiającą się w gromadzonym mate- 
riale239^ który poddawany powinien być szczegółowej analizie treściowej. 
Ze względu na pracochłonność takich działań, proponował, aby indeksy 
rzeczowe ukazywały się jako kumulacje co trzy lub nawet co pięć lat, w wyni
ku pracy „Referatu zespołowego, złożonego z wybitnych s p e c j a l i s t ó w ” 240; 

jednakże dyrekcja Instytutu Badań Literackich nie zaakceptowała tej ini
cjatywy. Głębsza analiza jego tekstu pozwala na wyciągnięcie jeszcze innych 
wniosków -  jak pisał „W dziedzinie tekstów literackich można zaobserwo
wać nasilenie pewnych zjawisk, pozostających w związku z [przemianami 
rzeczywistości]”241. Dalej wskazywał, że użytkownik bibliografii szuka naj
częściej właśnie hasła rzeczowego, a nie poszczególnych opisów. Indeksy 
rzeczowe niezbędne są tam, gdzie „Występuje mnogość i różnorodność fak
tów, gdyż dają możliwość ich u p o r z ą d k o w a n i a ” 242^ a ponadto dają one oka
zję do przedstawienia „Dorobku myśli polskiej na polu literatury pięk- 
n e j ” 243  samym dotykał jeszcze jednego zagadnienia, tego mianowicie, 
że bibliografia hteracka jest również spisem dzieł sztuki, rejestrującym czę
sto wydarzenia i postaci, które są wynikiem procesu twórczego i kreacji, 
a więc tworami fikcyjnymi.

Świeżo ustaloną egzystencję „Polskiej Bibliografii Literackiej” zakłóciła 
wiadomość o zam iarach jej zawieszenia lub nawet likwidacji, o czym Wier- 
czyński w alarmistycznym tonie pisał do Piotra Grzegorczyka 28 lutego 1957 r.: 
„«Polska Bibliografia Literacka» jest zagrożona. Z  Warszawy doszły mnie 
wieści, że na jednym z ostatnich posiedzeń I Wydziału PAN, przy omawia
niu kompresji wydatków na wydawnictwa, bardzo ostro zaatakowano PBL, 
jako wydawnictwo kosztowne i z b ę d n e ” 2 4 4 . o  pomoc w ratowaniu biblio
grafii Wierczyński zwrócił się m.in. do W iktora Hahna245^ Juliana Krzyża- 
n o w s k i e g o 2 4 6  i Stanisława P i g o n i a 2 4 7 .  w  odpowiedzi 14 marca 1957 r. 
W. H ahn stwierdził: „«Polska Bibliografia Literacka» jest istotnie w nie
bezpieczeństwie. [...]. Jest istotnie pewna grupa osób, bardzo wpływowa, 
która jest przeciwnikiem tej bibliografii.. Zarzuca się jej, że jest zbyt kosz
towna, za mało selekcyjna i niezbyt p o t r z e b n a ” 2 4 8 . w  dalszej części listu 
zapewniał o swojej życzliwości i zamiarze zorganizowania kilku osób 
w obronie bibliografii; podobne zapewnienia zawierały listy J. Krzyżanow-

Np. „wojna”, „obozy”, „Powstanie Warszawskie”.
M ateriały ... op. cit., P. 4 0 /1, k. 55.

241 Op. cit., k.57.
242 Ibidem.
243 Op. cit., k. 58.
244 M ateriały ... op. cit., P. 40/ 3 , k. nlb. Opinię taką wygłosił prof. J. Ctiałasiński.
245 Op. cit. P. 75/ 4, k. nlb.
246 Op. cit., k. nlb.
247 Op. cit., k. nlb.
248 Op. cit., P. 40/ 3, k. 87.



skiego249 i S. Pigonia^S^’. Wierczyński mógł mieć powody do obaw, gdyż 
pamiętał z pewnością los, jaki spotkał krakowską pracownię bibliograficz- 
ną25l, a byt także zapewne świadom prawdziwości zarzutu o wysokich kosz
tach, związanych z publikowaniem „Polskiej Bibliografii L i t e r a c k i e j ” 2 5 2 . 

Zakulisowe działania zapobiegły likwidacji bibliografii, nie uchroniły jej 
jednak przed tym, że z planu wydawniczego na rok 1961, usunięto tom za 
rok 1957^53  ̂ o czym Kazimierz Wyka^^^ informował Wierczyńskiego 13 
maja 1960 r., pisząc jednocześnie „Decyzję co do dalszych losów PBL podej
mie Komitet Nauki o Literaturze PAN ”255. Mimo tych kłopotów i zagrożeń 
„Polska Bibliografia Literacka” ukazywała się sukcesywnie, dokum entując 
za życia S. Wierczyńskiego ruch naukowo-literacki z lat 1944-1949 i 1956- 
1957256; jej naczelny redaktor mógł więc zapisać, że „Jeszcze jedno, naj
bliższe duchowo «marzenie», ziściło się [...] jak n a j p o m y ś l n i e j ” ^ ^ ^ .  w  kręgu 
jego zainteresowań bibliografią literacką pozostawało przyjęcie funkcji 
redaktora naukowego czeskiej bibliografii l i t e r a c k i e j ^ S S ^  dotyczącej życia 
i twórczości Adam a M i c k i e w i c z a 2 5 9  oraz, pozostała w rękopiśm iennej kar
totece, „Bibliografia literatury polskiej ś r e d n i o w i e c z n e j ” ^ 6 0 , o której zam ie
ścił komunikat w „Biuletynie Instytutu B i b l i o g r a f i c z n e g o ” 2 6 l .

Najtrwalszym elementem w bogatym dorobku Stefana Yrteła-W ierczyń- 
skiego pozostaje nadal „Polska Bibliografia Literacka”, której wartość 
dostrzegły Krystyna Tokarzówna, Teresa Tyszkiewicz i Ewa Ziomkowa, 
pisząc w 1984 r., że mimo upływu lat „Podstawowa koncepcja bibliografii 
nie uległa zmianie i [...] wstęp prof. Wierczyńskiego, omawiający zakres 
i zdania «Polskiej Bibliografii Literackiej», zamieszczony w pierwszym 
wydanym roczniku, jest nadal a k t u a l n y ” 262^ a plan opracowany przez Stefa
na Wierczyńskiego pozostaje, z nieuniknionymi modyfikacjami, podstawą 
do sporządzania bieżących roczników.

249 Op. cit., P. 40/ 4, k. nlb.
250 Op. cit., P. 40/ 5, k. nlb.
251 Zlikwidowaną w czerwcu 1953 r.
252 Pochłaniały one ok. 25% rocznego limitu IBL przeznaczonego na wydawnictwa.
253 Ukazał się w 1962 r.
254 Prof. К. Wyka byl wówczas dyrektorem IBL.
255 Materiały ... op. cit., P. 42, k. nlb.
256 Polska Bibliografia Literacka za rok 1957 ukazała się w grudniu 1962 r.
257 s. Vrtel-Wierczyński:/li(tore/cra/.... op. cit., s. 27.
258 Jej archiwalnym śladem są fragmenty kartotek roboczych -  M ateriały... op. cit., P. 90-91; 

99-100; 112.
259 j, BeŁka, M. Kuflowa: Czeska bibliografia Adama Mickiewicza. Wrocław 1965.
260 Materiały ... op. cit., P. 65.
261 „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” 1957 R. 5 nr 4, s. 249.
262 K. Tokarzówna, T. Tyszkiewicz, E. Ziomkowa: Polska Bibliografia Literacka. Prehisto

ria -  historia -  teraźniejszość. „Roczniki Biblioteczne” 1984 R. 28, s. 75.





VI. Stefan Vrtel-Wierczyński 
jako teoretyk bibliologii

Ważne miejsce w twórczości naukowej Stefana Vrtela-W ierczynskiego 
zajmują prace poświęcone bibliologii. Problematykę tę poruszył już w roz
prawie habilitacyjnej w 1923 r.^  rozbudowując ją i następnie uzupełniając
0 kolejne elementy^, aż do ogłoszenia dzieła, zawierającego syntezę poglą
dów autora na naukę o książce^; w okresie międzywojennym postulował 
uczynienie z bibliologii przedmiotu wykładanego na studiach uniwersytec
kich'^. W poglądach S. Wierczyńskiego na bibliologię wyróżnić można trzy 
podstawowe elementy:

1. Zm ianę poglądów na zakres znaczeniowy terminów bibliologia i księ- 
goznawstwo.

2. Twierdzenie, że najważniejszym celem bibliologii jest zdefiniowanie 
pojęcia książki i opisanie związanych z nią procesów społecznych; aby tego 
dokonać, nauka o książce musi wykształcić własne narzędzia badawcze.

3. Przekonanie, że bibliologia powstała w wyniku rozwoju bibliografii; 
dlatego też bibliografia zajmuje szczególne miejsce w nauce o książce.

Poglądy S. Wierczyńskiego na relację między term inam i bibliologia
1 księgoznawstwo przechodziły stopniową ewolucję. W latach 1923-1940 
dopuszczał zamienne ich stosowanie, uważając że określeniu bibliologia 
odpowiada term in księgoznawstwo, twierdził, iż „Bibliologia, bibliognozja 
i księgoznawstwo oznaczają jedną i tę samą dyscyphnę” .̂ Efektem  dalszych 
przemyśleń i poszukiwań badawczych S. Wierczyńskiego w latach 1941-

 ̂ S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia, jej istota, przedmiot i ... op. cit
2 S. Vrtel-Wierczyński: Zagadnienia i metody bibliognozji... op. cit.; tenże; Organizacja 

bibliografii polskiej... op. cit.
3 S. Vrtei-Wierczyński: Teoria bibliografii w zarysie. Wrocław 1951.
^ S. Vrtel-Wierczyński: Oiganizacja bibliografii... op. cit.
5 S. Vrtel-Wierczynski; Zagadnienia i m etody... op. cit., s. 646.



19516 było ostateczne odrzucenie możliwości synonimicznego stosowania 
terminów bibliologia i księgoznawstwo, gdyż, jak pisał: „Bibliologia jest 
nauką o książce, księgoznawstwo zaś należy uważać za wiedzę o książce” .̂ 
Jednocześnie dopuszczał zam ienność stosowania określeń bibliologia 
i nauka o książce, pisząc: „Naukę o książce nazywam też bibliologią” .̂ 
Bibliologię -  naukę o książce uzna! więc za dziedzinę poddającą się analizie 
naukowej, natom iast księgoznawstwo jest jedynie dyscypliną praktyczną, 
podrzędną w stosunku do bibliologii, gdyż „Księgoznawstwo to zespól nauk 
pomocniczych bibliologii” .̂

W yraźne wyodrębnienie przez autora dwóch pojęć: umiejętności i nauki 
było rozwiązaniem, które stwarzało możliwość precyzyjnego oddzielenia 
elementów poddających się naukowej weryfikacji, od części będącej prakty
ką. S. Wierczyński, poszukujący takiej definicji bibliologii, która najpełniej 
oddałaby jej cele i zadania, naukę o książce określał jako „Naukę łączącą 
w sobie historyczne, teoretyczne i praktyczne wiadomości o książce” !̂ ’ lub 
też jako „Naukę o książce w ogóle”!^  Określenia te nie wyznaczają jednak 
precyzyjnie pełnego obszaru pól badawczych opisywanej dyscypliny, pozo
stawiają bowiem poza nimi elementy związane z jej rolą jako nauki, badają
cej zarówno obiekty fizyczne, jak i zawarty w nich przekaz intelektualny, 
który jednakże interesuje bibliologię tylko pod pewnymi warunkami.

Przemyślenia te pozwohły mu na zdefiniowanie bibliologii jako dziedzi
ny, której zakres obejmuje całość „Nauki o książce jako o materialnym 
wyrazie myśli ludzkiej, ucieleśnionej w tekście g r a f i c z n y m ” ’ 2 . Bibhologia 
w tym ujęciu dopuszcza możliwość traktowania książki zarówno jako pew
nego typu dokum entu, jak i nośnika określonych treści, z tym zastrzeże
niem, że jednoznaczne oddzielenie tych funkcji nie jest celowe, gdyż 
„Bibliologia zajmuje się książką jako organiczną c a ł o ś c i ą ” '^ ,  a więc zarów
no jej stroną zewnętrzną jak i -  w określonych granicach -  wewnętrzną. 
G ranice te zakreśla S. Wierczyński następująco: „W bibliologii treść musi 
być uwzględniona w sposób referujący, opisowy, encyklopedyczny” 1"̂. 
Bibliologia nie bada zatem zgodności treści z opisywaną przez nią rzeczywi
stością, nie bada też walorów poznawczych czy naukowych książki -  tym zaj-

6 Okres pierwszy wyznacza wydanie w 1923 r. pracy Bibliografia, je j istota, przedmiot 
i początki -  trwa! on do 1940 r. W 1941 r. S. Wierczyński rozpoczął pracę nad Teorią bibliogra
fii wzaiysie, która ukazała się w 1951 r.

 ̂S. Vrtel-Wierczyński: Teoria bibliografii w zarysie... op. cit., s. X
 ̂ Ibidem.

^ Op. cit., s. IX.
'O S. Vrtel-Wierczyński: Bibliografia, j e j ... op. cit., s. 7.
' '  S. Vrtel-Wierczyński: Zagadnienia i m etody... op. cit., s. 647.
'2  S. Vrtel-Wierczyński: Teoria bibliograjii... op. cit., s. 212.
13 Op. cit., s. 177.
'4  0 p . cit., s. 201.



mują się inne dziedziny nauki. Bibliologię zajmuje treść w tym tylko zakre
sie, jaki jest potrzebny do rejestracji książki, jej klasyfikacji i wprowadzenia 
do obiegu czytelniczego.

Takie potraktowanie kwestii treści w nauce o książce świadczy o orygi
nalności jego koncepcji. Zagadnienie to bowiem stwarzało zawsze problemy 
teoretykom b i b l i o l o g i i ^ ^ ;  zajmowali się nim również polscy badacze tej 
miary, jak Adam Łysakowski czy Jan Muszkowski^^. Łatwo można by to 
popaść tu w skrajności, czego przykładem mogą być rozważania Mieczysła
wa Rulikowskiego^^. O wartości koncepcji S. Wierczyńskiego, w której nie 
odrzuca on zainteresowania treścią książki, pozostawiając innym naukom  
jej analizę, pisała A nna Żbikowska-Migoń: „A utor postuluje wyważenie 
takiej postawy, która z jednej strony nie wkraczałaby w kom petencje 
poszczególnych dziedzin wiedzy. Z  drugiej zaś strony nie odżegnywałaby się 
od uwzględnienia treści”^̂ .

W koncepcji S. Wierczyńskiego książka jest bytem złożonym, pewnego 
rodzaju strukturą. Wykazuje on, że przy zastosowaniu odpowiedniego 
instrumentarium naukowego można dokonać jej analizy, poszukiwał zatem 
narzędzi badawczycli, służącycli opisowi książki jako obielćtu, będącego jed 
nocześnie podmiotem i przedmiotem procesów społecznych. Zwrócił uwagę 
na przemiany, jakim podlega książka, przeprowadził więc analizę tego poję
cia: zdefiniował książkę, dokonał jej kategoryzacji i przedstawił propozycje 
typologii. Przede wszystkim podkreślił fakt, że książka jest „Przedmiotem 
wykonanym ze stosownego dla pisma m a t e r i a ł u ” 2 0 , który umożliwia utrwa
lenie na nim umownych znaków graficznych, zawierających tekst. Wierczyń- 
ski rozbudował to określenie, wprowadzając pojęcie książki w znaczeniu 
historycznym i współczesnym, wydzielając w niej cztery kategorie:

1. Elementy m aterialne (surowce użyte do jej wytworzenia).
2. Elementy graficzne (pismo).
3. Elementy lingwistyczne (symbole matematyczne, nuty, wzory che

miczne).
4. Elementy intelektualne (treść książki).

15 K. Migoń: Nauka o książce. Zarys problematyki.
I*’ A. Łysakowski: O zagadrjieniu treści w nauce o książce. „Biuletyn Instytutu Bibliogra

ficznego” 1953 R. 3 nr 9.
J. Muszkowski; Książka jako przedmiot nauki. „Bibliotekarz” 1948R. 15 nr 10/11, s. 151-

153.
M. Kulikowski: Księgoznawstwo. Warszawa 1935, s. 80, passim -  szczególna propozycja 

metodologiczna doprowadza M. Rulikowskiego do sytuacji, w której stwierdza on, że najważ
niejszym składnikiem książki jest jej tekst, zawierający treść, która to treść jest jednocześnie 
najmniej istotnym składnikiem książki.

A. Żbikowska-Migoń: Tradycje polskiej bibliologii. „Acta Universitatis Vratislaviensis” 
1970 R. 6, s. 30.

20 S. Vrtel-Wierczyński; Teoria bibliografii... op. cit., s. 179.



Dzięki takiej kategoryzacji można orzekać o włączaniu określonych 
obiektów materialnych do klasy książek.

D okonanie tego zabiegu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarcza
jącym do przeprowadzenia precyzyjnej analizy pojęcia „książka”, ze wzglę
du na wielkość elementów definiujących to pojęcie. Ich uporządkowanie 
umożliwiło autorowi wprowadzenie pojęcia książki w trzech znaczeniach:

1. Książka właściwa, do której zalicza teksty drukowane i rękopiśmien
ne, ujęte w formie książki.

2. Książka w szerszym znaczeniu, włącza do niej nuty, tablice m atem a
tyczne itp. obiekty.

3. D okum ent, obejmujący przedmioty, dla których „Nie przewidziano 
ujęcia w formie książki”2i, jak np. filmy, fotografię, płyty gramofonowe.

Posługując się taką m etodą, autor udowadnia, że książka może podlegać 
badaniu naukowemu. Kryteria naukowości mają zastosowanie zarówno do 
książki w jej dzisiejszej postaci, jak i do książki w rozwoju historycznym. 
Badaniem książki współczesnej zajmuje się morfologia książki22, której 
celem jest według Wierczyńskiego analiza jej budowy zewnętrznej „Jako 
materializacji myśli autora i konstruktora książki”23. Dostrzegł dwa podsta
wowe elementy: tekst, będący zapisem komunikatu przy użyciu umownych, 
abstrakcyjnych znaków oraz nośnik w postaci pewnej liczby kart, które 
mogą być zdobione, zyskując dodatkowy walor estetyczny; jest to efekt 
pracy „konstruktora książki”. Morfologia traktuje zatem książkę jako 
przedm iot poddający się badaniu przy użyciu narzędzi zaczerpniętych 
z nauk humanistycznych.

S. Wierczyński zwrócił uwagę na to, że książka powstała w wyniku pro
cesów historycznych, a ich opisaniem powinna się zająć fenomenologia 
książki, która jest nauką o książce jako „Fakcie konkretnym”^ ,̂ ale nie jed 
nostkowym, gdyż ten dział bibliologii nie zajmuje się pojedynczymi egzem
plarzami, lecz przedm iotam i zaliczonymi do klasy książek oraz zjawiskami, 
które wpływają na przemiany owych przedmiotów. Twierdził więc, że 
kształtowanie się książki jest procesem, podczas którego może ona podle
gać przem ianom pod wpływem różnorodnych czynników. Sprawiają one, że 
książka jest obiektem, posiadającym dwoistą egzystencję:

1. H eterogeniczną, w postaci fizycznych egzemplarzy, obrazujących 
„Życie psychiczne człowieka i społeczeństwa”^̂ .

21 Op. cit., s. 169.
22 Term inu tego używa S. Wierczyński zamiennie z określeniami „budowa książki” 

i „struktura książki”.
23 S. Vrtel-Wierczyński: Teoria bibliografii... op. cit., s. 208.
24 Ibidem.
25 Op. cit., s. 197.



2. Autonomiczną, związaną z jej „Rejestracją, rozpowszechnianiem 
i konsum pcją”26. Postulat stw orzenia tak rozbudow anego pojęciowo 
i metodologicznie aparatu badawczego jest w pełni uzasadniony, bowiem 
dopiero przy jego wykorzystaniu można dokonać prawidłowej „Analizy 
bibliologicznej książki” '̂̂ . Na znaczenie tych ustaleń zwrócił uwagę Krzysz
tof Migoń, pisząc: „Dociekania nad właściwościami książki należą do naj
wybitniejszych osiągnięć S. Wierczyńskiego w zakresie teorii bibliologii”^ .̂ 
W skład bibliologii wchodzą zatem różne dziedziny wiedzy, które mogą być 
jednocześnie naukami samodzielnymi. Takie szczególne miejsce, zajmuje 
w nauce o książce bibliografia. O jej statusie świadczy to, że ma swój przed
miot badań, własne cele i metody: „Opisową, historyczną, filologiczą”29. 
Bibliografia może być nauką samodzielną, a dla innych nauk dyscypliną 
pomocniczą. W stwierdzeniu tym nie ma sprzeczności, gdyż podobnie jak 
statystyka, bibliografia może pełnić obie role^^.

Z rozważań S. Wierczyńskiego na tem at teorii bibliologii możemy wnio
skować o towarzyszącym mu przekonaniu, że ogól wiadomości o książce 
musi być uporządkowany w ramach jednej dyscypliny i rozwijać się konse
kwentnie według nakreślonego planu. Obrazuje to przyjęta przez niego 
metoda prezentacji stawianych tez. Jednym z jej elementów jest rozbudo
wany schemat, przedstawiający dyscypliny wchodzące w skład bibliologii-^', 
który obejmuje dwie główne części nauki o książce, z których pierwsza opar
ta jest na podstawie ogólnej (metodycznej), druga zaś na podstawie szcze
gółowej (ewolucyjnej). Pierwsza opisuje teorię, historię i metodologię 
bibliologii, druga natomiast procesy związane z książką: fenomenologię, 
morfologię, bibliografię oraz jej funkcję społeczną. Omawiając dorobek 
teoretyków bibliologii S. Wierczyński posługuje się m etodą „Prezentowania 
centralnych dla danego autora elementów jego koncepcji”^ .̂ Jednakże isto
tą wypracowanego przez niego systemu nie jest kompilacja i streszczanie 
poglądów poszczególnych badaczy, lecz dyskusja naukowa, poparta ogrom 
ną erudycją i własnymi przemyśleniami. I chociaż stwierdzenie to zachowu
je ważność również w odniesieniu do prezentowanej przez Wierczyńskiego 
problematyki historycznej, prześledźmy je, aby uniknąć zawiłości term ino
logicznych, na przykładzie opisu dokonań Paula O tleta.

26 Ibidem.
Op. cit.,s. 214.

28 K. Migoń: 5. Vrtela-Wierczynskiego koncepcja bibliologii. „Rocznii<i Biblioteczne” 1984 
R. 28, s. 3.

25 S. Vrtel-Wierczyński; Zagadnienia i m etody... op. cit., s. 649.
S. Vrtel-Wierczyński: Z  zagadnień nauki o książce. „Sprawozdania Towarzystwa Nau

kowego Warszawskiego” 1947 R. 40, s. 6.
S. Vrtel-Wierczyński: Teoria bibliografa ... op. cit., s. 202.

32 K. Migoń: S. Vrtela-Wierczyńskiego ... op. cit., s. 5.



w  pracy Traite de documentation. Le livre sur le livre (Bruksela 1934) 
P. O tlet twierdzi, żc bibliografia jest narzędziem rozwijania i utrwalania 
dorobku intelektualnego narodów. Nadawa! jej więc charakter wiedzy uni
wersalnej, dzięki której można przekazywać w sposób bezpośredni informa
cję utrwaloną za pomocą pisma, rysunku, czy druku. Można w niej wyróżnić 
sferę umiejętności praktycznej -  techniki bibliologiczne, obszar refleksji 
badawczej nad książką -  bibliologia naukowa oraz część organizacyjną. 
Technika zajmowała się sprawami wytwarzania, obiegu i użytkowania doku
mentów, a bibliologia naukowa badała książki, opisując związane z nimi 
procesy, będąc także jedną z dziedzin organizacji nauki, gdyż, dzięki rozle
głości opisywanych pól badawczych, bibliologia może być traktowana jako 
dziedzina pomocnicza dla innych gałęzi wiedzy. P. Otlet stworzył też własną 
definicję książki.

S. Wierczyński podkreślił wszechstronność ujęcia problematyki książki 
i rozległość zakreślonych w tej koncepcji zagadnień. Twierdził jednak, żc 
model O tleta nie dawał obrazu nauki o książce, usystematyzowanego 
w logiczną całość. Byt to zaledwie „Rodzaj traktatu encyklopedycznego
0 książce i dokumencie, jako środkach przekazywania i odtwarzania myśli 
ludzkiej w jakiejkolwiek form ie”33. Protestował przeciwko rozciąganiu 
pojęcia „dokum ent” na książkę, która powinna mieć własny, dokładnie zde
finiowany zakres semantyczny. Obawiał się, że pod pojęciem „książka” 
w takim znaczeniu, rozumieć można było również mapy i plany. „Pojmując 
książkę jak najszerzej, trzeba zawsze pamiętać, że zasadniczym i istotnym 
elem entem  każdego dokum entu bibliologicznego jest zespół znaków, two
rzących tekst”34.

S. Wierczyński wykorzystywał dobrze mu znany dorobek bibliologii, nie 
po to jednak, by epatować wiedzą, lecz w celu prezentacji istotnych w arto
ści w rozwoju tej dyscypliny. Nie był jednakże wyłącznie jej historykiem. 
W podstawowej pracy poświęconej tym zagadnieniom. Teorii bibliografii 
wzaiysie, istniała niemal idealna równowaga między częścią historyczną
1 współczesną. Analiza m ateriału pozwala na stwierdzenie, że poza teorety
kami polskimi, najwięcej miejsca poświęcił autor badaczom niemieckim, 
rosyjskim, francuskim, pomijając praktycznie anglo-amerykańskich. Trzeba 
jednakże pamiętać, że prace z tego kręgu językowego docierały do Europy 
za pośrednictwem piśmiennictwa niemieckiego i f r a n c u s k i e g o ^ ^ .

W wyniku przeglądu bibliografii załącznikowej można stwierdzić, iż 49 
przywołanych pozycji pochodzi z piśmiennictwa niemieckiego, 32 z piśmien
nictwa rosyjskiego i 28 z francuskiego, co pozwala sądzić, że S. Wierczyński 
tworząc koncepcję nauki o książce, odwoływał się do podstawowego kano-

S. Vrtel-Wierczyński; Teoria bibliografiii... op. cit., s. 132.
Ibidem.

35a. Żbikowska-Migoń; Historia książki w X V II łv. Początki bibliologii, Warszawa 1989.



nu piśmiennictwa bibliologicznego. Nieco inny wynik przynosi analiza cyto- 
wań. Tu najczęściej przywoływani są teoretycy rosyjscy, co może świadczyć 
o szczególnym zainteresowaniu Wierczyńskiego dokonaniam i badawczymi 
rosyjskojęzycznych, na co zwróci! uwagę Krzysztof Migoń^^.

Twórcze nawiązywanie do dorobku bibliologii oraz um iejętność kreśle
nia własnych wizji rozwoju nauki o książce, stanowi o randze osiągnięć 
badawczych i trwałości jego koncepcji. Jej osobną wartością jest to, że 
„Opracował najpełniejszą w polskim piśmiennictwie historię ewolucji pojęć
bibliologicznych”37.

W ujęciu S. Wierczyńskiego bibliologia jest strukturą, która musi być 
dopiero wypełniona dokonaniami badawczymi. Koncepcja ta ma więc cha
rakter nie tylko rejestrujący, ale również postulatywny, uzyskując dodatko
wy walor: opisu jej modelu. Bibliologia składa się z różnych dyscyplin hum a
nistycznych, jest więc raczej zespołem nauk o książce, niż ich jednorodną 
dziedziną. Bibliologii przyznaje autor prawa sam odzielnej dyscypliny 
naukowej, bowiem „Posiada ona swój m ateriał i swój przedm iot działa- 
nia”38. S. Wierczyński połączył płynnie to, co jest im m anentne dla bibliolo
gii -  własne cele i własne dziedziny refleksji naukowej -  z tym, co jest jej 
transcendencją -  wykorzystywanie narzędzi badawczych innych nauk, przy 
wpisaniu jej w metodologię nauk humanistycznych.

K. Migoń: S. Yrtela-Wierczyńskicgo... op. cit., s. 8.
Op.cit, s. 11.
S. Vrtel-Wicrczyński: Zagadnienia i m etody... op. cii., s. 647.





Zakończenie

w  życiu zawodowym prof. Stefana Vrtcla-W ierczynskicgo wyróżnić 
można dwa wyraźne okresy, przebiegające początkowo równolegle: zaini
cjowane wolontariatem a następnie służbą stypendysty w lwowskim Ossoli
neum.

Pierwszy z tych etapów, którym była jego praca bibliotekarska, daje się 
zamknąć w latach 1906-1950, zakończonych symbolicznie przez samego 
Wierczyńskiego w 1954 r. wystąpieniem ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich'. Czas, jaki upłynął od tych wydarzeń upoważnia do próby posta
wienia pytania o najtrwalsze elementy jego dorobku w tym zakresie. Z  dzi
siejszej perspektywy są nimi koncepcje katalogów centralnych, zarówno 
tych zrealizowanych, jak i przede wszystkim tego, który pozostał nieukoń- 
czony -  Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych. Na wartość 
owego planu składają się dwa elementy: odwaga intelektualna oraz nowa
torskie rozwiązania metodyczne i organizacyjne.

To S. Wierczyński był tym spośród wielu ówczesnych teoretyków i prak
tyków bibliotekarstwa, któiy zdecydował się na podjęcie pionierskiej 
w okresie międzywojennym inicjatywy, mimo związanego z tym ryzyka, gdyż 
umiał dostrzec wartość takiego źródła informacji. Ponieważ nie było wów
czas wypracowanych wzorców organizowania prac o tak szerokim zalcresie, 
musiał je stworzyć, opracowując instrukcje metodyczne, budując dwustop
niową strukturę organizacyjną, przeprowadzając podział obowiązków. Te 
działania spowodowały, że -  w epoce ołówka, kałamarza i stalówki -  zgro
madzono i częściowo opracowano olbrzymią ilość informacji.

Drugi okres życia S. Wierczyńskiego związany był z bibliografią, ale 
w przeciwieństwie do pierwszego, zakończył się dopiero wraz z jego śmier
cią. O wartości jego dziedzictwa w tym zakresie stanowią dwa elementy: zor
ganizowanie prac nad „Bibliografią Zawartości Czasopism”, których nie

 ̂ Jego powrót do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu miaf charakter epizodyczny 
i wynikał z prośby władz Uniwersytetu Poznańskiego, a nic z własnej inicjatywy.



mógł ukończyć na skutek usunięcia go z Biblioteki Narodowej oraz stwo
rzenie, w sensie koncepcyjnym i instytucjonalnym, „Polskiej Bibliografii 
Literackiej”. Na ostatnią możliwość oczekiwał trzydzieści lat i zrealizował ją 
w wyniku szczęśliwego dlań zbiegu wydarzeń. Wykorzystanie tej szansy było 
jednak możliwe tylko dlatego, że byl na nią przygotowany, podejmując nie
zmordowanie kolejne inicjatywy w zakresie bibliografii literackiej. Jest 
wręcz zdumiewające, jaką energię i determinację potrafił wykazać ten, 
liczący wówczas sześćdziesiąt dwa lata, człowiek, któiy, aby zrealizować ideę 
bieżącej bibliografii literackiej, musiał pokonać opór stawiany przez m ate
rię i ludzi oraz -  jeśli można tak powiedzieć -  przez epokę tryumfującego 
stalinizmu. Było to możliwe głównie dlatego, że przez całe życie pozostawał 
człowiełdem służby, nie tylko w sensie dosłownym^, ale również szerszym: 
służby obywatelskiej w okresie zagrożenia ojczyzny, służby nauce poprzez 
działania na rzecz unowocześnienia bibliotek i tworzenia nowych źródeł 
informacji bibliograficznej. Przesłanki, jakimi się kierował, charakteryzuje 
najlepiej wypowiedź Floriana Znanieckiego^ przytoczona w przywoływanej 
już pracy B. Jaczewskiego. Zdaniem  Znanieckiego w odrodzonej Polsce 
specjalna rola miała przypaść szerokiej rzeszy „uczonych-erudytów”, któ
rych zadaniem  powinno być rozszerzanie teorii już istniejących i „tworzenie 
nowych faktów”. Rolą uczonych miało być również kreślenie wizji działania, 
nawet wtedy, gdy nie wiążą się one z aktualnymi zamierzeniami, i wskazy
wanie takich kierunków na przyszłość, których inni „nie tylko jeszcze nie 
zamierzali, ale o jakich sami prawdopodobnie nigdy nie pomyśleli”. Stefan 
Vrtel-W ierczyński w pełni identyfikował się z poglądami wybitnego kolegi -  
profesora.

-  W okresie międzywojennym wszyscy pracownicy zatrudnieni w instytucjach państwowych 
pozostawali „w służbie państwowej”.

3 F. Znaniecki byl profesorem Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920-1939, znajomym 
prof. Wierczyńskiego.
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Zdjęcia
(foto: Rafał M ichałowski)



Stefan Vrtel. Stypendysta ZNiO we Lwowie w 1907 г.



ч
Stefan Vrtel-Wierczyński, docent Uniwersytetu Poznańskiego w 1934 r. 

Widoczny fragment autografu









s . Vrtel-Wierczyński 
dyrektor Biblioteki Narodowej w 1947 r.



Stefan Vrtel-Wierczynski w gabinecie prywatnym w Poznaniu w 1960 r.



s. Vrtel-Wierczynski w pracowni „Polskiej Bibliografii Literackjej” 
w Poznaniu ок. 1960 г. '



Ostatnia fotografia Stefana Yrtela-Wierczyńskiego. 
Poznań, jesień 1961 r.
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