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BIBLIOTEKA NARODOWA

Wydawnictwo „Biblioteki Narodowej” pragnie zaspokoić pilną potrzebę kultu

ralną i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się 

młodzieży

WZOROWE WYDANIA NAJCELNIEJSZYCH 
UTWORÓW LITERATURY POLSKIEJ I OBCEJ

w opracowaniu podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy.

Każdy tomik „Biblioteki Narodowej” stanowi dla siebie całość i zawiera bądź 

to jedno z arcydzieł literatury, bądź też wybór twórczości poszczególnych  pisarzy.

Każdy tomik poprzedzony jest rozprawą wstępną, omawiającą na szerokim tle 

porównawczym, w sposób naukowy, ale jasny i przystępny, utwór danego pisa

rza. Śladem najlepszych wydawnictw obcych wprowadziła „Biblioteka Narodowa” 

gruntowne objaśnienia tekstu, stanowiące ciągły komentarz, dzięki któremu każ

dy czytelnik może należycie zrozumieć tekst utworu.

„Biblioteka Narodowa” zamierza w wydawnictwach swych, na daleką metę ob

liczonych, przynieść ogółowi miłośników literatury i myśli ojczystej wszystkie 

celniejsze utwory poezji i prozy polskiej od wieku XVI aż po dobę współczesną, 

uwzględniając nie tylko poetów i beletrystów, ale także mówców, historyków, filo

zofów i pisarzy pedagogicznych. Utwory pisane w językach obcych ogłaszane będą 

w poprawnych przekładach polskich.

Z literatury światowej „Biblioteka Narodowa” wydaje wszystkie te arcydzieła, 

których znajomość niezbędna jest dla zrozumienia dziejów piękna i myśli ogólno

ludzkiej.

Do współpracy zaprosiła redakcja „Biblioteki Narodowej” najwybitniejszych ba

daczy naszej i obcej twórczości literackiej i kulturalnej, powierzając wydanie po

szczególnych utworów najlepszym każdego znawcom.

Kładąc nacisk na staranność opracowań wstępnych i objaśnień utworów, 

„ Biblioteka Narodowa” równocześnie poczytuje sobie za obowiązek podawać naj

doskonalsze teksty samych utworów, opierając się na autografach, pierwodrukach 

i wydaniach krytycznych.

Deklaracja z pierwszych tomów „Biblioteki Narodowej”
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STANISłAW BEREś

Słowo wstępne

Jest raczej pewne, że założyciele serii „Biblioteka Narodowa”: Stanisław Kot, 
Stanisław Estreicher oraz Tadeusz Sinko, nawet o tym nie śnili: ich ukocha
ne dzieło ma już sto lat. Wiarę w długowieczność tego zbioru narodowych 
arcydzieł wyrażali uczeni wielu generacji, ale chyba nie byli aż takimi opty
mistami. Najśmielszy był Zdzisław Libera, który w jego sześćdziesiąte uro
dziny pisał:

Za czterdzieści lat „Biblioteka Narodowa” obchodzić będzie, miejmy nadzieję, 

setną rocznicę swojego powstania. Ale wydaje się, że już teraz mamy prawo 

powiedzieć, że […] dobrze zasłużyła się kulturze polskiej. A nawiązując do 

życzeń i pragnień jej dawnych współpracowników, wypadnie tylko je powtó

rzyć. Niechaj „Biblioteka Narodowa” rozwija się szczęśliwie dalej, troszcząc się 

o trwałe wartości kultury – i krzewiąc je w szerokich kręgach społeczeństwa1.

I oto faktycznie doczekaliśmy stulecia powstania serii BN. W związku 
z tym Zakład Narodowy im. Ossolińskich, od 1933 roku jej wydawca, posta
nowił uczcić ten okrągły jubileusz publikacją księgi pamiątkowej. Do tradycji 
serii należy wydawanie co pewien czas rocznicowych almanachów i katalo
gów (w latach 1929, 1959, 1969, 1979, 1999, 2009)2. Dwa z nich (pierwszy 
i trzeci) były – zgodnie ze swoimi tytułami – almanachami, pozostałe katalo
gami, gdyż zawierały wyłącznie spisy wydanych w serii utworów, poprzedzo
ne kilkunastostronicowymi wstępami ówczesnych redaktorów naukowych.

Co zawierały – bardziej nasycone informacjami – almanachy? Pierwszy 
z nich, wydany w 1929 roku, a zatem w dziesięciolecie powstania serii, gro
madził spory zbiór historycznoliterackich podsumowań i wspomnień pió
ra ówczesnych autorytetów humanistyki (dwieście dziewięćdziesiąt stron) 
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oraz spis wydanych i planowanych dzieł (dwanaście stron). Drugi, opubli
kowany z okazji półwiecza, przyniósł wspomnienia i głosy recenzentów 
(sto czterdzieści cztery strony) oraz katalog (trzydzieści stron). Jak widać, 
druga liczba znacznie urosła, bo kolekcja tomów wydanych w serii mocno 
się powiększyła. Trudno tu nie nadmienić, że wydano także w 1967 roku 
księgę pamiątkową z okazji stupięćdziesięciolecia Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich3, w której dziejom serii BN poświęcono dwadzieścia czte
ry strony (z dwustu trzydziestu). Tym razem jednak proporcja ta była zu
pełnie naturalna, bo jubileusz obchodził ZNiO, a nie „Biblioteka Narodowa”, 
która stanowi niewielką, choć ważną cząstkę historii dwustuletniej już dziś 
fundacji. Ostatni raz serię uhonorowano konferencją naukową w 1979 roku, 
a jej plon opublikowano rok później w biuletynie informacyjnym ZNiO 

„Ze Skarbca Kultury” (sto cztery strony).
Jest więc rzeczą oczywistą, że stulecie powstania serii domaga się szczegól

nie okazałego jej upamiętnienia, bo taki jubileusz w historii edytorstwa to 
rzadkość. Dlatego też naszą księgę rozpoczynamy od przypomnienia słynnej 
Deklaracji serii „Biblioteka Narodowa”, której fragment znajdziemy na pierw
szych stronach wszystkich jej tomów, w jej historycznej wersji z 1919 roku.

Część naukową tomu otwierają dwa teksty pióra Marty Pękalskiej, sze
fowej Działu Naukowego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Historia 
działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz Wydawcy se
rii „Biblioteka Narodowa” (Krakowska Spółka Wydawnicza, Wydawnictwo 
Ossolinem oraz oficyny emigracyjne czasów drugiej wojny światowej). Ich 
dopełnienie stanowi Kalendarium serii „Biblioteka Narodowa”. Kolejna część, 
czwarta, zawiera szkic monograficzny obecnego redaktora serii Stanisława 
Beresia zatytułowany Historia serii „Biblioteka Narodowa” (1919–2019). Krótki 
rozdział piąty prezentuje dokument szczególny, dotąd nie publikowany, bez 
którego ossolińska seria nie byłaby sobą: Instrukcję dla autorów serii „Biblioteka 
Narodowa”, mającą kształt książeczki (publikujemy jej wersję z lat siedem
dziesiątych). Jej rolę wyjaśnia poprzedzający ją komentarz Stanisława Beresia. 
W rozdziale szóstym pt. „Biblioteka Narodowa” a inne serie klasyków w Europie 
znajdziemy szkice poświęcone podobnym seriom w Anglii, w Hiszpanii, we 
Francji, w Niemczech, w Rosji i we Włoszech. Ich autorami są: Jerzy Jarniewicz, 
Marcin Kurek, Maryla LaurentZielińska, Łukasz Musiał, Marek Radziwon, 
Katarzyna Skórska. W rozdziale siódmym spotykamy się z wszystkimi re
daktorami naukowymi serii (jak dotąd jest ich dziesięcioro)4. Znajdziemy 
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w nim ich biogramy, poświęcone im wspomnienia oraz wypowiedzi żyją-
cych  redaktorów.

W kolejnym rozdziale, ósmym, zawarte są najważniejsze informacje na 
temat Rady Naukowej serii „Biblioteka Narodowa”, a zatem poznamy, jak 
zmieniał się jej skład w czasie minionego stulecia, oraz szkice informacyjne 
na temat jej roli. Napisali je obecna Przewodnicząca Rady Naukowej (zwa-
nej dawniej Radą Programową) Alina Kowalczykowa oraz Redaktor serii 
Stanisław Bereś.

Dochowując wierności tradycji jubileuszowych almanachów BN-ki, zwró-
ciliśmy się do grona wybitnych literaturoznawców z prośbą o napisanie 
krótkich wspomnień związanych z opracowywanymi przez nich dla naszej 
serii tomami lub po prostu z obecnością serii w ich życiu. Znajdziemy je 
w rozdziale dziewiątym, zatytułowanym „Biblioteka Narodowa” w oczach ba-
daczy literatury. W wypadku autorów opracowań, pragnęliśmy dowiedzieć 
się, jaką rolę odegrały w ich życiu, bo z pewnością były dla nich rzeczą arcy-
ważną i wymagały wysiłku. Myślę, że warto, aby nasi czytelnicy poznali hi-
storie ich powstawania. Jest tajemnicą poliszynela, że związek uczonych 
z opracowywanymi dziełami to rodzaj głębokiej synergii. Być może, opo-
wiadając o tym, pozwolą odbiorcom głębiej wczytać się w tomy, które już 
mieli w rękach. Można też mieć nadzieję, że pozwolą nam zajrzeć do swych 
warsztatów i poznać problemy, których życie nie szczędzi nikomu – a za-
tem również uczonym.

W rozdziale tym znajdziemy także wspomnienia wybitnych historyków 
literatury, którzy wprawdzie nie byli autorami opracowań tomów należących 
do serii, ale stanowią gildię jej najwierniejszych użytkowników, bo korzy-
stają z nich, wykładając historię literatury polskiej i powszechnej. Ich praca 
zawodowa bez BN-ek byłaby niemożliwa. Z arcydziełami obcują w sposób, 
o którym czytelnicy wiedzą niewiele, zaproponowaliśmy im więc napisanie 
krótkich tekstów będących pamięciowym śladem ich kontaktu z tomami wy-
danymi w serii BN, licząc na to, że był taki utwór lub jego opracowanie, któ-
re szczególnie zdobyły ich serca albo okazały się intelektualnym wyzwaniem.

Następna grupa autorów to – rzecz oczywista, choć dotąd niebywała 
w rocznicowych almanachach – pisarze. To czytelnicy szczególni, obcujący 
z arcydziełami w sposób, o którym mamy najmniejsze pojęcie. Podejrzewamy, 
że ich odbiór jest niestandardowy, ale tak naprawdę nie wiemy, jak je czy-
tają. Dlatego oddajemy im głos w rozdziale dziesiątym, zatytułowanym 
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„Biblioteka Narodowa” w oczach pisarzy i tłumaczy. Trudno podejrzewać, by bra-
kowało w niej arcydzieł dla nich ważnych. Na pewno niejedno zaskarbiło 
sobie ich serca albo okazało się intelektualnym wyzwaniem do intertekstual-
nych dialogów – prowadzonych ponad czasem i epokami. Jeśli jednak tak 
się nie stało, prosiliśmy o wskazanie innych ważnych w ich życiu książek, by 
zyskać szansę przyjrzenia się im i zastanowienia się, czy nie powinny zna-
leźć się w przyszłości w serii.

W rozdziale jedenastym, „Biblioteka Narodowa” w oczach redaktorów, na-
uczycieli, studentów i uczniów, znajdziemy na jego początku – jak wskazuje 
tytuł – wypowiedzi redaktorów pracujących nad tomami serii. Niewielu 
z nich udało się namówić na zaprezentowanie swego punktu widzenia, bo to 
wyjątkowo skromni ludzie, ale bez ich wysiłku „Biblioteka Narodowa” nie 
byłaby sobą. Kolejna szalenie ważna grupa autorów w tym rozdziale to pe-
dagodzy. W ich pracy BN-ki są chlebem powszednim, bez nich nie mogliby 
funkcjonować. W pierwszym katalogu, z 1929 roku, redaktor Kot udzielił 
im głosu, więc i my poszliśmy w jego ślady, zapraszając do wypowiedze-
nia się nauczycieli, wskazanych przez ekspertów m.in. z Centralnej Komisji 
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, którzy w środowisku polonistycz-
nym wypracowali sobie szczególny autorytet, a w oczach uczniów są postacia-
mi charyzmatycznymi. Nie ukrywamy, że niełatwo było ich do tego namówić.

Jest rzeczą oczywistą, że skoro na kartach tej księgi pojawiają się dydakty-
cy szkolni i akademiccy, obok nich musimy też znaleźć ich uczniów, a także 
studentów – czasem przez nich wskazanych, a czasem odnalezionych według 
innego klucza. Niektórzy spośród ich wychowanków zdążyli już zdać matu-
rę i rozpocząć studia, inni pracują lub robią kariery naukowe.

W rozdziale ostatnim, dwunastym, zatytułowanym „Biblioteka Narodowa” 
dzisiaj i jutro, spotkamy siedmiu ekspertów-wizjonerów, którzy roztoczą 
przed nami prognozy na przyszłość, zastanawiając się nad miejscem serii 
w nadchodzących latach. Jest wśród nich trzech wybitnych pisarzy uprawia-
jących science fiction, guru polskiego medioznawstwa i komunikacji społecz-
nej, wybitny matematyk-informatyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, szef 
wrocławskiego Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej oraz 
znany, specjalizujący się w problematyce nowych mediów dziennikarz naj-
większego polskiego dziennika. Czy w przyszłości seria zachowa swój cha-
rakter, jak w ostatnich stu latach, czy stanie się ofiarą lawinowych zmian 
w technologii komunikacji? Nie wszyscy odpowiedzą na to pytanie wprost. 
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Jedni będą szukać odpowiedzi w wiedzy teoretycznej, drudzy tylko je za
sugerują, roztaczając wizję głębokich zmian cywilizacyjnych, pośród któ
rych będzie musiała się znaleźć, jak na wzburzonym oceanie, staroświecka 
karawela – czcigodna BNka.

Autorom Księgi jubileuszowej nie narzucaliśmy konwencji wspomnień czy 
refleksji, przekonani, że każdy z nich miał inne doświadczenia i przeżycia 
związane ze światem książek, z procesem pisania, czytelnikami lub włas
nym środowiskiem. Jednych prowokowały do narracyjnej swady, drugich 
do anegdoty, a jeszcze innych do poważnego dyskursu naukowego. Ich teks
ty na pewno liczą na życzliwego czytelnika.

1 Z. Libera, Biblioteka Narodowa, jej dorobek i miejsce w kulturze współczesnej, „Ze Skarbca 
Kultury” 33 (1980), s. 21.

2 Almanach „Bibljoteki Narodowej” w dziesięciolecie wydawnictwa 1919–1929, Kraków 1929; 
Katalog „Biblioteki Narodowej”, oprac. M. Bajerowa, Wrocław 1959; Almanach „Biblioteki 
 Narodowej” w pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919–1969, red. E. Karatnicka, B. Antoniuko
wa, Wrocław 1969; Katalog „Biblioteki Narodowej” w sześćdziesięciolecie serii 1919–1979, 
oprac. J. Pelc, Wrocław 1979; Katalog „Biblioteki Narodowej” w osiemdziesięciolecie serii 1919–
2009, oprac. W. Klubiński, Wrocław 1999; Katalog „Biblioteki Narodowej” w dziewięćdziesięcio
lecie serii 1919–2009, oprac. W. Klubiński, J. Kokocińska, Wrocław 2009.

3 Ossolineum. Księga pamiątkowa z okazji 150lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
Wrocław 1967.

4 W dwóch pierwszych dziesięcioleciach istnienia serii nie wyszczególniano w ogóle w jej 
tomach redaktorów, dopiero po wojnie zaczęto wymieniać ich nazwiska na drugiej stro
nie karty tytułowej jako „Redakcję Biblioteki Narodowej”. Poniżej umieszczano nazwiska 
redaktorów tomów, redaktorów technicznych i sekretarzy redakcji. Obecnie wyróżnia się 
Redaktora Biblioteki Narodowej, redaktora prowadzącego, redaktora językowego,tech
nicznego i korektorów (przez jakiś czas także Zastępcę Redaktora Biblioteki Narodowej).
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Początki działalności wydawniczej  
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Wydawnictwo Ossolineum, najstarsze z obecnie działających wydawnictw 
polskich, najdłużej w swej historii funkcjonowało we Lwowie jako część 
fundacji powołanej w 1817 roku przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. 
W akcie założycielskim Zakładu, oprócz podstawowego faktu utworzenia 
biblioteki ofiarowanej narodowi polskiemu, zapisał on także konieczność 
posiadania przez Zakład Narodowy własnej drukarni i prowadzenia dzia-
łalności wydawniczej1.

Biblioteka Ossolineum zaczęła funkcjonować we Lwowie dopiero w roku 
1826, po śmierci fundatora. Rok później, 28 czerwca 1827, władze austriac-
kie wydały dekret zezwalający Zakładowi na posiadanie drukarni i pracowni 
litograficznej, a w 1828 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika zatytu-
łowanego „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich”. 
W periodyku, którego pierwszym redaktorem naczelnym był ówczesny 
dyrektor Zakładu, ksiądz Franciszek Siarczyński, zgodnie z założeniem 
fundatora informowano o działalności Ossolineum i o zbiorach Biblioteki 
(m.in. o darach do niej przekazywanych), a także publikowano teksty hi-
storyczne i literackie2.

Na początku lat trzydziestych Ossolineum uruchomiło własną pracownię 
litograficzną (1830) i drukarnię (1833), przeznaczone zwłaszcza do realizowa-
nia zleceń zewnętrznych. Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach Zakładu 
było rozpowszechnianie, w latach 1832–1834, wydrukowanych w ossoliń-
skiej drukarni tzw. tajnych druków, zabronionych przez austriackie władze 
zaborcze. Odbywało się to za wiedzą i z poparciem ówczesnego dyrektora, 
Konstantego Słotwińskiego. Wiadomo o stu dwudziestu siedmiu pozycjach 
(nie wszystkie tytuły dochowały się do naszych czasów), głównie tekstach 
patriotycznych, politycznych i literackich, takich jak Księgi narodu polskiego 
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i pielgrzymstwa polskiego lub Czy Polacy mogą się wybić na niepodległość? Niestety 
po odkryciu tego faktu przez policję austriacką zamknięto drukarnię i bi-
bliotekę, zarekwirowano zakazane druki, przeprowadzono rewizje także 
w zbiorach bibliotecznych, a samego dyrektora Słotwińskiego aresztowano3. 
Skutkiem tego było wstrzymanie działalności wydawniczej Zakładu na sie-
dem lat (w 1841 roku wznowiono wydawanie „Czasopismu”), a drukarskiej 
na lat trzynaście (drukarnię ossolińską uruchomiono bowiem ponownie 
dopiero w 1847 roku). Już jednak pod koniec lat czterdziestych XIX wie-
ku, głównie za sprawą Jana Szlachtowskiego, kustosza Biblioteki, nakładem 
Ossolineum ukazywały się edycje literatury pięknej, książki dla młodzieży 
i podręczniki4. Drukarnię w latach 1851–1889 dzierżawiono różnym oso-
bom. Ostatnim dzierżawcą (w latach 1878–1889) był znakomity lwowski 
drukarz Edward Winiarz.

Późniejsze lata przyniosły wydania literatury naukowej, co stanowiło za-
sługę Augusta Bielowskiego, dyrektora Zakładu w latach 1869–1876, wybit-
nego historyka i edytora. Ossolineum było wówczas – obok Uniwersytetu 
Jana Kazimierza – najbardziej znaną we Lwowie instytucją naukową; wie-
lu jego pracowników zajmowało się działalnością badawczą i edytorstwem 
źródeł. Z inicjatywy Bielowskiego nakładem Zakładu wydano m.in. reedy-
cję Słownika języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego (t. 1–6, 1854–1860), 
zapoczątkowano edycję źródłową „Monumenta Poloniae Historica” (t. 1–2, 
1864–1872), wydano również tekst piętnastowiecznej Biblii królowej Zofii, 
zwanej też Biblią szaroszpatacką (1871). Za kadencji kolejnego dyrektora, świet-
nego historyka Wojciecha Kętrzyńskiego, Ossolineum w latach 1881–1898 
(1881, 1886, 1898) opublikowało trzy tomy opracowanego przezeń Katalogu 
rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich5.

Wydawnictwo Książek Szkolnych  
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

W roku 1878, po wielu staraniach, Zakład Narodowy zawarł z Wydawnictwem 
Książek Szkolnych w Wiedniu niezwykle zyskowny kontrakt na wydawanie 
podręczników szkolnych w Galicji. Kontrakt, odnawiany jeszcze dwukrot-
nie (w latach 1889 i 1911), dawał Zakładowi prawo do publikowania książek 
dla galicyjskich szkół ludowych (również dla szkół z językiem wykładowym 
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Siedziba Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ok. roku 1912.
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niemieckim i ruskim) oraz do ich dystrybucji. Sytuacja ta wiązała się 
z koniecznością zorganizowania w strukturze Zakładu – obok Biblioteki 
i Muzeum – osobnej części wydawniczej. Pod szyldem „Wydawnictwa 
Książek Szkolnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” ukazały się 
osiemdziesiąt dwa tytuły, co z kolejnymi wydaniami dało w sumie dwie-
ście osiemdziesiąt jeden edycji6. Były to elementarze, gramatyki, wypi-
sy z literatury polskiej, a także podręczniki do nauki języka niemieckiego, 
rachunków, historii, przyrody czy religii. Do najpopularniejszych nale-
żały Opowiadania z dziejów kraju rodzinnego dla szkół wydziałowych Czesława 
Pieniążka (wyd. w latach 1893–1917), Wiadomości z historii naturalnej Józefa 
Rostafińskiego (1893–1917), Szkółka dla młodzieży: elementarz i rachunki dla 
dzieci pierwszego roku nauki (1906–1917) czy Prawidła pisowni polskiej ze słow-
niczkiem (1895–1917), przy czym trzy ostatnie tytuły wznawiano rów-
nież po 1918 roku. Wydawnictwo (w latach 1891–1913 kierowane przez 
Władysława Bełzę) bardzo długo było jednym z podstawowych źródeł do-
chodów całego Zakładu, a co za tym idzie, umożliwiało m.in. większe za-
kupy zbiorów bibliotecznych i muzealnych, subsydiowanie periodyków 
naukowych czy inwestowanie w bazę poligraficzną.

Po roku 1910 kurator Zakładu, książę Andrzej Lubomirski, za radą łódz-
kiego (później lwowskiego i poznańskiego) wydawcy Rudolfa Wegnera, zain-
westował w sprzęt poligraficzny. Dzięki temu tuż przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej dwie drukarnie i introligatornia Zakładu były jednymi 
z najnowocześniejszych we Lwowie. Efekty tego procesu dało się jednak od-
czuć dopiero w niepodległej Polsce.

Wydawnictwo ZNiO  
(Wydawnictwo Ossolineum)

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Zakład rozwinął szerzej dzia-
łalność wydawniczą. W miejsce dotychczasowego Wydawnictwa Książek 
Szkolnych powstało Wydawnictwo ZNiO, które od początku funkcjonowa-
ło jako przedsiębiorstwo należące Zakładu, a zarazem jako jedno z ważniej-
szych źródeł finansowania całego Ossolineum. Na jego czele stał od 1920 roku 
Alfred Tęczarowski, a od stycznia 1928 roku – Antoni Lewak. Od roku 1928 
o działalności Wydawnictwa decydował Komitet Zarządzający, kierowany 
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przez kuratora Zakładu księcia Andrzeja Lubomirskiego i ówczesnego dy-
rektora Ludwika Bernackiego.

O sukcesie Wydawnictwa przesądziła konsekwentna polityka wydawni-
cza. Ustalono szeroki profil instytucji, bazujący głównie na literaturze pięk-
nej, dziecięcej i młodzieżowej, popularnonaukowej, naukowej, a także na 
podręcznikach szkolnych dla wszystkich poziomów nauczania, w tym na 
szczególnie cenionych cyklach podręczników do języka polskiego autorstwa 
Stanisława Maykowskiego i Juliusza Balickiego – dla szkół powszechnych 
(Pieśń o ziemi naszej, Okno na świat, Niesiemy plon) i dla gimnazjów (Kraj lat dzie-
cinnych, Będziem Polakami, Miej serce i Mówią wieki). Podręczniki zawierały naj-
lepsze teksty literackie, były też bardzo starannie opracowane pod względem 
edytorskim. Wydawnictwo publikowało również podręczniki akademickie – 
wśród ich autorów znaleźli się m.in. Stefan Banach, Władysław Tatarkiewicz, 
Władysław Witwicki i Stanisław Kot. W roku 1920 zawarto umowę ze spad-
kobiercami Henryka Sienkiewicza dającą Wydawnictwu wyłączność druku 
dzieł pisarza na dwadzieścia lat. Utwory noblisty, także w tanich, popular-
nych wydaniach, były (obok podręczników i druków akcydensowych) głów-
nym źródłem dochodów Wydawnictwa. W roku 1928 wydano podwójny 
tom „Rocznika ZNiO” (1–2), reaktywowanego przy okazji obchodów stule-
cia Zakładu. W roku 1933, dzięki staraniom prof. Stanisława Kota i Ludwika 
Bernackiego, Zakład odkupił od Krakowskiej Spółki Wydawniczej prawa do 
serii „Biblioteka Narodowa”.

Wydawnictwo Ossolineum miało dwa oddziały zamiejscowe – w Krako-
wie i w Warszawie, gdzie od 1919 roku istniała też księgarnia firmowa (Nowy 
Świat 69). We Lwowie główna siedziba mieściła się przy ul. Ossolińskich 11, 
naprzeciw budynku Biblioteki (obecnie siedziba Lwowskiej Galerii Obrazów). 
We Lwowie funkcjonowały również dwie ossolińskie drukarnie (Zakłado-
wa i tzw. drukarnia E. Winiarza, obie przy ul. Ossolińskich), introligatornia 
(ul. Kalecza 5), a w latach 1925–1935 także księgarnia firmowa ( początkowo 
przy pl. Halickim 12a, a od roku 1933 przy ul. Ossolińskich 11)7.

Ossolineum przez sto jedenaście lat lwowskiej działalności wydawniczej 
stanowiło znaczącą część rynku wydawniczego Lwowa – szczególną rolę od-
grywało czasopismo Zakładu i Wydawnictwo Książek Szkolnych oraz sze-
roka działalność oficyny w latach międzywojennych. Znaczenie to opierało 
się nie na wielkości produkcji wydawniczej (w najlepszym okresie było to 
poniżej pięciu procent produkcji Lwowa), ale na poziomie merytorycznym 
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czy edytorskim. Pamiętać też jednak trzeba, że zasadniczy trzon Zakładu 
Narodowego tworzyły Biblioteka Ossolineum i Muzeum Lubomirskich, a ak-
tywność wydawnicza (zwłaszcza przed rokiem 1919) była dopiero kolejnym 
zadaniem statutowym.

1939–1945

Po wybuchu wojny, już w 1939 roku, okupacyjne władze sowieckie zli-
kwidowały struktury Wydawnictwa we Lwowie i przejęły jego majątek. 
Na terenie Generalnej Guberni niemieckie władze okupacyjne zakazały 
niemal całkowicie polskiej działalności wydawniczej, dlatego dwa odzia-
ły Wydawnictwa ZNiO – warszawski i krakowski – zostały, na podsta-
wie fikcyjnej sprzedaży, przekształcone w prywatną księgarnię pod nazwą 

„Księgarnia Ossolineum – właściciel Juliusz Goźliński”. Placówka war-
szawska prowadzona była przez Goźlińskiego (który kierował nią już od 
1924 roku), a filia krakowska – przez Ignacego Zarębskiego8. Działaniami 
obu placówek kierował Stanisław Pazyra na podstawie specjalnych pełnomoc-
nictw otrzymanych od Komitetu Zarządzającego Wydawnictwa i kuratora 
Zakładu, księcia Andrzeja Lubomirskiego9. Obie księgarnie rozprowadzały 
m.in. przedwojenne edycje ossolińskie. W trakcie powstania warszawskiego 
spłonęła księgarnia ze wszystkimi magazynami. Zmiana granic po 1945 roku 
poskutkowała ostateczną utratą lwowskiej bazy poligraficznej i tamtejszych 
magazynów. Niestety mimo starań prowadzonych w pierwszych latach po-
wojennych nie odzyskano pozostawionych we Lwowie nakładów10.

1945–1953

Po wojnie Wydawnictwo Ossolineum reaktywowano w Krakowie 1 stycz-
nia 1945, kiedy ponownie otwarto tamtejszą księgarnię (przy Podwalu 5). 
Dzięki dochodom z własnej księgarni i przechowaniu przez pracowni-
ków Drukarni Anczyców składów niektórych przedwojennych wydań 

„Biblioteki Narodowej” uruchomiono ponownie działalność wydawniczą. 
Pierwsza po wojnie książka Wydawnictwa – Zarys nowszej literatury ludowej 
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Stanisława Pigonia – ukazała się w 1946 roku w Krakowie. W tym sa-
mym roku we Wrocławiu ulokowano odzyskaną ze Lwowa część zbio-
rów Biblioteki Ossolineum. Od roku 1946 nad funkcjonowaniem Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich czuwało Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 
któremu przewodził rektor Uniwersytetu i Politechniki, prof. Stanisław 
Kulczyński. Decyzją tPO z dniem 1 lipca 1947 również działalność wydaw-
nicza Zakładu została przeniesiona do Wrocławia11. W Krakowie pozosta-
ła filia, którą kierował Feliks Pieczątkowski, tam też mieściła się redakcja 

„Biblioteki Narodowej”, kierowana od 1947 roku przez Jana Hulewicza. 
Całość spraw wydawniczych podlegała do maja 1949 roku dyrektorowi na-
czelnemu Zakładu Narodowego, Antoniemu Knotowi. Od początku szu-
kano jednak kandydata na dyrektora Wydawnictwa, ostatecznie sprawy 
produkcyjno-techniczne powierzono Julianowi Pelcowi, związanemu z ofi-
cyną od 1937 roku12.

Pierwszą siedzibą Wydawnictwa we Wrocławiu była kamienica przy pla-
cu Solnym 13, udostępniana przez Bibliotekę Uniwersytecką za symboliczną 
złotówkę rocznie13. Wydawnictwo dzięki wsparciu Uniwersytetu otrzymało 
także pomieszczenia w kamienicy „Pod Gryfami” (Rynek 2) oraz przy placu 
Solnym 1214. Dopiero w lipcu 1950 roku nastąpiła przeprowadzka do wła-
snej, wyremontowanej kamienicy przy placu Solnym 11.

Trzeba tu przypomnieć, że w pierwszych latach po wojnie Biblioteka 
i Wydawnictwo (bo Muzeum Lubomirskich nie zostało po wojnie odtwo-
rzone) stanowiły, podobnie jak dzisiaj, jedną instytucję. Nad funkcjonowa-
niem Zakładu Narodowego czuwało w tych latach Towarzystwo Przyjaciół 
Ossolineum, wspólny był też dyrektor naczelny. Podobnie jak przed wojną 
przyjęto, że zyski z działalności wydawniczej będą wspierać niezbyt stabil-
ny budżet Zakładu. Jednakże Wydawnictwo, szczególnie w początkowym 
okresie wrocławskim, korzystało z dotacji ministerialnych przyznawanych 
całemu Zakładowi15.

W roku 1947, pierwszym roku działalności we Wrocławiu, ukazało się 
sześć edycji, w tym jeden tom „Biblioteki Narodowej” (Młoda Polska). W ko-
lejnym roku opublikowano tom trzeci „Rocznika ZNiO” oraz tom pierwszy 
Inwentarza rękopisów Biblioteki ZNiO. Ostatecznie w tzw. latach pionierskich 
(1946–1953) Ossolineum wydało trzysta siedemdziesiąt dwie edycje, w tym 
sto tytułów „Biblioteki Narodowej” oraz dwadzieścia pięć numerów czte-
rech tytułów czasopism.
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Jeśli spojrzy się na polski rynek wydawniczy tych lat, widać, że Wydaw-
nictwo Ossolineum późno wznowiło swoją działalność. Dodatkowym dużym 
problemem było zawieszenie przedwojennych umów wydawniczych (dekret 
Rady Ministrów z kwietnia 1946 roku)16, a także przekazanie w roku 1945 
przez władze państwowe praw do publikowania większości podręczników 
szkolnych Państwowemu Zakładowi Wydawnictw Szkolnych. To powodo-
wało, że Wydawnictwo miało spore problemy z ustaleniem repertuaru wy-
dawniczego. Po wielu konsultacjach, m.in. z wrocławskim środowiskiem 
naukowym, pozostało przy szerokim profilu humanistycznym, naukowym 
i literackim, ze szczególnym naciskiem na problematykę i literaturę śląską. 
W lipcu 1950 roku ustalenia te potwierdziła Centralna Komisja Wydaw-
nicza, która określiła specjalizację Ossolineum jako „wydawnictwa nauko-
wego z zakresu nauk humanistycznych, publikującego książki w zakresie 
bibliografii i bibliotekarstwa, wydania klasyków, «Bibliotekę Narodową», 
«Bibliotekę Tekstów Szkolnych»”17.

Wydawnictwo  
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich PaN

Intensywna centralizacja życia gospodarczego, naukowego czy kulturalne-
go w Polsce, w tym także ruchu wydawniczego, przyniosła w 1953 roku za-
sadnicze zmiany w sytuacji całego Zakładu Narodowego. Mimo protestów 
środowisk naukowych – a także przedstawicieli samego Ossolineum18 – 
10 stycznia 1953 Rada Ministrów podjęła uchwałę 36/53, mówiącą o prze-
jęciu z dniem 1 lipca 1953 Zakładu Narodowego im. Ossolińskich przez 
Polską Akademię Nauk. Pół roku później, 27 czerwca 1953, zarządzeniem 
nr 92 Rada Ministrów zadecydowała o przekształceniu Wydawnictwa 
w przedsiębiorstwo państwowe na pełnym rozrachunku gospodarczym 
pod nazwą „Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PaN”. 
Tym samym dwie instytucje tworzące od ponad stulecia jeden Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich zostały na przeszło sześćdziesiąt lat rozdzielo-
ne. Dodatkowo, zgodnie z treścią publikowanych dokumentów, Ossolineum 
(zarówno Biblioteka, jak i Wydawnictwo) otrzymało na kilka lat skróconą 
nazwę „Zakład im. Ossolińskich”, która występuje na większości publika-
cji Wydawnictwa z lat 1954–195619. Pierwszym dyrektorem Wydawnictwa 
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w strukturze PaN został prawnik Ignacy Pochwicki. Odziałem krakowskim 
nadal kierował Feliks Pieczątkowski.

Wydawnictwem zarządzali następnie Jan Trzynadlowski (w latach 
1958−1961), Michał Sewerski (w latach 1961−1969; w latach 1973–1989 
pełnił funkcję wicedyrektora Biblioteki ZNiO) oraz (w latach 1969–1992) 
Eugeniusz Adamczak, geograf i kartograf, członek Społecznego Komitetu 
Odbudowy Panoramy Racławickiej, autor m.in. książki Portrety ossolińskie. 
Antologia wspomnień (1992), który po odejściu z Wydawnictwa pełnił w latach 
1992–2000 funkcję dyrektora oddziału wrocławskiego PPWk.

Wydawnictwo Ossolineum w latach 1953–1995 było renomowanym i naj-
większym obok PWN wydawnictwem naukowym w Polsce. Jego nakładem 
ukazywały się publikacje placówek naukowych PaN, ale również prace na-
ukowe i popularnonaukowe z szeroko rozumianej humanistyki, edycje po-
mnikowe, literatura piękna, wiele czasopism naukowych (głównie w oddziale 
warszawskim), a w latach siedemdziesiątych minionego wieku także prace 
śląskoznawcze czy publikacje autorstwa twórców wrocławskich. W przybli-
żeniu około osiemdziesięciu procent produkcji stanowiły zlecone odgórnie 
publikacje PaN i towarzystw naukowych (przede wszystkim z dziedzin hu-
manistycznych). Jedynie dwadzieścia procent planu wydawniczego mogły 
stanowić tzw. publikacje własne, którym oficyna zapewniała pełny proces 
wydawniczy i na których zarabiała – tu można wymienić np. wspomniane 
wydania regionalne, dotyczące Wrocławia czy Śląska.

W latach 1958–1995 siedzibą Wydawnictwa był gmach dawnej Miejskiej 
Kasy Oszczędności przy Rynku 6 we Wrocławiu. Oddziały Wydawnictwa 
funkcjonowały w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Łodzi. W oddziale kra-
kowskim, kierowanym w latach 1949–1969 przez Feliksa Pieczątkowskiego, 
do 2008 roku działała redakcja „Biblioteki Narodowej”. Wydawnictwo mia-
ło także osiem księgarń firmowych: w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Łodzi, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, prowadziło własne hurtownie 
we Wrocławiu i Krakowie. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte, mimo trud-
ności gospodarczych kraju, to czas dużego rozwoju Wydawnictwa – w ofi-
cynie działało wówczas kilkanaście redakcji tematycznych, a we wszystkich 
placówkach zatrudniano w sumie ponad dwieście pięćdziesiąt osób.

Początek lat dziewięćdziesiątych to okres zmian ustrojowych i gospodar-
czych w Polsce, trudny czas dla całego polskiego rynku wydawniczego. Na taki 
stan rzeczy złożyły się m.in. liberalizacja przepisów dotyczących działalności 
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gospodarczej i wprowadzenie zasad wolnego rynku w dostępie np. do papie-
ru i usług drukarskich, upadłość lub prywatyzacja państwowych instytucji 
zajmujących się od lat pięćdziesiątych dystrybucją książek (PP „Dom Książki”, 
1989–1991; Składnica Księgarska, od 1992). Dla Wydawnictwa Ossolineum 
jednym z najtrudniejszych problemów były kłopoty finansowe instytucji 
nadrzędnej. Od roku 1990 liczba zamówień z jednostek PaN systematycz-
nie się zmniejszała – po pierwsze, z powodu oszczędności finansowych, a po 
drugie, ze względu na to, że usługi oferowane przez Ossolineum (opracowa-
nie redakcyjne, druk) były profesjonalne, ale drogie. Część komórek PaN 
rozpoczęła wówczas samodzielną działalność wydawniczą. Mimo tak trud-
nej sytuacji Wydawnictwo zainicjowało w 1991 roku publikowanie monu-
mentalnej, jedenastotomowej pracy Romana Aftanazego, kustosza Biblioteki 
Ossolineum, pod tytułem Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej 
(ostatni tom ukazał się w 1997 roku). Pierwsza połowa lat dziewięćdziesią-
tych to także czas zmian na stanowisku dyrektora Wydawnictwa. Po odejściu 
Eugeniusza Adamczaka oficyną kierowali kolejno: Barbara Kocowska (w la-
tach 1992–1993) i Edward Malak (w latach 1993–1998)20.

W roku 1990 dyrektorem ówczesnej ZNiO – Biblioteki PaN został 
Adolf Juzwenko, historyk i działacz opozycji demokratycznej, który roz-
począł starania o restytucję fundacji założonej w 1817 roku przez Józefa 
Maksymiliana Ossolińskiego. Owocem tych starań była uchwalona 5 stycznia 
1995 przez Sejm rP, „Ustawa o fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich” 
(Dz.U. 1995 nr 23 poz. 121). Był to kluczowy moment we wrocławskich dzie-
jach ZNiO. Fundację tworzyły Biblioteka Ossolineum oraz działy muzeal-
ne Zakładu. Wydawnictwo nie zostało objęte ustawą i nadal działało jako 
przedsiębiorstwo państwowe podległe PaN. Zmieniło też siedzibę: przenio-
sło się z Rynku na plac Solny 14a. Ciekawą inicjatywę edytorską końca lat 
dziewięćdziesiątych stanowiła seria „Zrozumieć Europę”, której redaktorem 
naukowym był Antoni Mączak i w której w latach 1999–2009 ukazało się 
czternaście tytułów21. W roku 1999 następnym dyrektorem Wydawnictwa 
został Wojciech Karwacki.

Dzięki zabiegom dyrektora ZNiO Adolfa Juzwenki o powrót Wydawnic-
twa w strukturę Zakładu 5 lipca 2007 uchwalono nowelizację „Ustawy o fun-
dacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich”, umożliwiającą komercjalizację 
przedsiębiorstwa państwowego Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wy-
dawnictwo. W październiku 2007 roku Minister Skarbu Państwa podpisał 
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akt komercjalizacji Wydawnictwa (odtąd noszącego nazwę „Wydawnic-
two ZNiO Sp.z o.o.”), a Fundacja ZNiO stała się właścicielem większości 
udziałów w spółce, co oznaczało pierwszy etap na drodze do przywracania 
 Wydawnictwa Zakładowi. Prezesem Wydawnictwa został jego dotychczaso-
wy dyrektor Wojciech Karwacki. Wydawnictwo wciąż miało wówczas czte-
ry księgarnie (w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu) i drukarnię (we 
Wrocławiu), ale sytuacja finansowa oficyny była coraz trudniejsza. W roku 
2008 funkcję prezesa Wydawnictwa przejęła Dobrosława Platt. W tym sa-
mym roku – dążąc do poprawy statusu finansowego oficyny – zlikwidowa-
no cztery wspomniane księgarnie firmowe, sprzedano też drukarnię. Część 
zobowiązań spłacono dzięki pożyczkom udzielonym przez Fundację ZNiO, 
przy dużym wsparciu ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego. Pod koniec 
2009 roku prezesem Wydawnictwa został Andrzej Głuchowski22.

W lipcu 2012 roku rozpoczęto proces likwidacyjny Wydawnictwa ZNiO 
Sp. z o.o. (likwidatorem został dotychczasowy prezes). W tym samym roku, 
dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich wykupił od „Wydawnictwa ZNiO Sp. z o.o. 
w likwidacji” znak firmowy Wydawnictwa oraz prawa do publikowania 

„Biblioteki Narodowej”. Równolegle rozwijano działalność wydawniczą 
w ZNiO, czego efektem było początkowo powstanie Działu Wydawniczego 
(rok 2014), który przejął wydawanie najważniejszych publikacji Zakładu, 
a następnie utworzenie w 2015 roku Wydawnictwa Ossolineum w struk-
turach Zakładu. Dnia 30 czerwca 2017 zakończył się proces likwidacji 

„Wydawnictwa ZNiO Sp. z o.o. w likwidacji”. Odtąd wyłącznym spadko-
biercą tradycji wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Lwowie jest Wydawnictwo Ossolineum, stanowiące jeden z czterech czło-
nów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oficyna kontynuuje tradycje 
edytorstwa naukowego, publikując m.in. prace dotyczące zbiorów i histo-
rii Ossolineum, serię „Biblioteka Narodowa”, a także współczesną eseisty-
kę i literaturę piękną.

1 Zob. „Ustanowienie familijne Biblioteki Publicznej, pod imieniem Ossolińskich we 
Lwowie”, 18 X 1816, par. 37.

2 Czasopismo, mimo kilkakrotnych zmian tytułu i przerw w ukazywaniu się, wydawa-
no do 1869 r. Od 1831 r. nosiło ono tytuł „Czasopismo Naukowe od Zakładu Naro-
dowego imienia Ossolińskich wydawane”, a jego redaktorami byli kolejni dyrektorzy 
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Zakładu – Konstanty Słotwiński i Adam Kłodziński. Po tym jak w 1834 r. władze au-
striackie zamknęły Zakład i drukarnię, czasopismo reaktywowano dopiero w 1841, 
przy czym rok później zmieniono jego tytuł na „Biblioteka Naukowego Zakładu imie-
nia Ossolińskich. Pismo poświęcone dziejom, bibliografii, rozprawom i wiadomościom 
naukowym”. Funkcję redaktora pełnił nadal Kłodziński. Kolejna przerwa nastąpiła w la-
tach 1849–1861. W 1862 r. ówczesny dyrektor Ossolineum, August Bielowski, reakty-
wował czasopismo jako rocznik zatytułowany „Biblioteka Ossolińskich. Pismo historii, 
literaturze, umiejętnościom i rzeczom narodowym poświęcone. Poczet nowy”. Ostat-
ni numer ukazał się w 1869 r.

3 Skazano go na osiem lat ciężkiego więzienia i osadzono w twierdzy Kufstein. Zob. 
H. Łapiński, przedmowa w: Tajne druki Ossolineum (1832–1834), oprac. H.  Łapiński, 
Wrocław 1977, s. 9.

4 Zob. I. Lewandowska-Jaraczewska, Inicjatywy wydawnicze Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich w latach czterdziestych XIX wieku, „Ze Skarbca Kultury” 32 (1979).

5 O miejscu ossolińskiej oficyny na lwowskim rynku książki zob. M. Konopka, Polski ry-
nek wydawniczy Lwowa w dobie autonomii galicyjskiej (1867–1914), Kraków 2018, s. 109, 
314, 342.

6 Zob. H. Łapiński, U początków działalności wydawniczej Ossolineum 1817–1834, Wrocław 
1973, s. 169–185.

7 O działalności Wydawnictwa w Dwudziestoleciu międzywojennym pisze W. Kocyba-
-Kamińska w popularnonaukowej książce Oficyna ossolińska w latach 1920–1939 
( Wrocław 1973). Lwowski rynek książki tego czasu – a także miejsce, jakie zajmowała 
na nim ossolińska oficyna – opisuje E. Wójcik (m.in. Ruch wydawniczy we Lwowie w okre-
sie Dwudziestolecia międzywojennego, w: Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX 
i XX wieku, t. 5, red. J. Jarowiecki, Kraków 2001; Produkcja wydawnicza Lwowa w latach 
1918–1939. Problemy metodologiczne, w: Kraków–Lwów. Książki XIX–XX wieku, t. 11, 
red. W. M. Kolasa, I. Pietrzkiewicz, M. Rogoż, Kraków 2014).

8 O działalności Wydawnictwa ZNiO w czasie drugiej wojny światowej, przede wszyst-
kim w Warszawie i Krakowie, zob. m.in. S. Pazyra, Nieznana karta z dziejów Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich. Losy Wydawnictwa ZNiO w czasie II wojny światowej, w: Ossolineum. 
Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1967; M. Pie-
czonka, Dzieje Księgarni Ossolineum w latach 1939–1945 w Krakowie, „Rocznik Naukowo-

-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie. Prace Bibliotekoznawcze” 1 (1982); H. Olszewska-Pazyrzyna, Działalność wydawnicza 
Ossolineum w czasie II wojny światowej, „Rocznik Lwowski” 1993/1994; M. Matwijów, Księ-
garnia Ossolineum w Warszawie (1940–1944), w: idem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
w latach 1939–1946, Wrocław 2003.

9 Zob. M. Matwijów, op. cit., s. 221.
10 Zob. ibidem, s. 300.
11 Zob. protokół posiedzenia Zarządu tPO z 22 III 1947 (Archiwum ZNiO, lVIII 2, 

s. 27–29).
12 Pelc pozostał na tym stanowisku (od 1953 r. oficjalnie jako wicedyrektor) do emerytury 

w 1972 r. Zob. S. Słowik, Julian Pelc (1906–1999), „Czasopismo Zakładu Narodowego 
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im. Ossolińskich” 12 (2000); M. Pękalska, Julian Pelc, w:  Słownik pracowników książki pol-
skiej, supl. 3, red. H. Tadeusiewicz, Warszawa 2010, s. 218.

13 Zob. umowa najmu (odpis) z 7 V 1947 między Biblioteką Uniwersytecką a tPO (Archiwum 
ZNiO, lVIII 5, s. 170).

14 Zob. pismo A. Knota do Intendentury Uniwersytetu i Politechniki z 20 IV 1949 i zgoda 
wydana 7 VI 1949 (Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, sygn. 1/29 „Ossolineum 
1946–1951”, k. 36–38).

15 Zob. m.in. sprawozdanie z działalności ZNiO za 1950 r. z 1 III 1951 (Archiwum ZNiO, 
IX 3/256, s. 114).

16 Dotyczyło to m.in. utworów H. Sienkiewicza, W. S. Reymonta i B. Prusa (Dz.U. 1946 
nr 19 poz. 133).

17 J. Zaremba, dyrektor Biura Centralnej Komisji Wydawniczej, do ZNiO, pismo z 28 VII 
1950 (Archiwum Akt Nowych, Urząd Rady Ministrów. Biuro CkW 11/5, s. 133–134).

18 Zob. m.in. protokół posiedzenia pracowników ZNiO z 25 XI 1949 (Archiwum ZNiO, 
lVIII 4, s. 169–173); Informacje o roli i działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
8 VII 1951 (jw., lVIII 1, s. 62–66); Memoriał Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum we 
Wrocławiu do Prezydium Rady Ministrów, 30 I 1951, w którym kilkakrotnie podkreślano, 
że Zakład „winien zachować jednolitą całość” (Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
sygn. 1/29 „Ossolineum: lata 1945–1951”, k. 41–42).

19 Zob. J. A. Kosiński, Ewolucje nazwy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, „Czasopismo 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1 (1992).

20 O trudnej sytuacji Wydawnictwa w 1993 r. świadczy zdanie z wniosku, który Malak zło-
żył w konkursie na dyrektora oficyny: „Celem mojej pracy w Ossolineum byłoby przede 
wszystkim kontynuowanie procesu wyprowadzania Wydawnictwa z kłopotów finanso-
wych” (Archiwum ZNiO, Edward Malak: akta osobowe, k. 5).

21 Zob. A. Mączak, Tomografia Europy, rozmowa z… (M. Bajer), „Rzeczpospolita”, dod. „Plus-
-Minus” 2008, nr z 4 III.

22 Zob. B. Zdrojewski, Kolejny raz ratuję Ossolineum. Czas na dobre rozwiązanie, rozm. z… 
(M. Matuszewska), „Gazeta Wrocławska” 2012, nr z 14 VII.
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Krakowska Spółka Wydawnicza 
Kraków, 1919–1934

Krakowska Spółka Wydawnicza była jednym z kilku wydawnictw powstałych 
w Krakowie u progu niepodległości. Idea wydawnictwa powstała w środowi-
sku profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i osób związanych z Centralnym 
Biurem Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego. Profil oficyny 
stworzyli profesorowie Stanisław Kot, Stanisław Estreicher i Tadeusz Sinko, 
jedno cześnie udziałowcy spółki i członkowie jej Rady Nadzorczej. Głównym 
założeniem było publikowanie literatury pięknej (polskiej i obcej) w opra-
cowaniach naukowych, książek naukowych z zakresu humanistyki oraz 
tekstów źródłowych do nauki historii. Sprawy redakcyjne powierzone zo-
stały świetnemu edytorowi Kazimierzowi Giebułtowskiemu, a funkcję dy-
rektora administracyjnego (do lipca 1931 roku) pełnił Adam Muszyński. 
Krakowska Spółka Wydawnicza od początku ściśle współpracowała ze śro-
dowiskiem naukowym Krakowa, co zapewniało jej publikacjom wysoki 
poziom merytoryczny. Ponadto dzięki konsekwentnemu realizowaniu za-
łożonej polityki wydawniczej i dobrym decyzjom gospodarczym oficyna 
szybko osiągnęła sukces finansowy, zyskała też opinię znakomitego wy-
dawnictwa naukowego. Na początku lat dwudziestych wspólnie z warszaw-
skim Wydawnictwem M. Arcta otworzyła Księgarnię Jagiellońską przy uli-
cy Wiślnej 3. Podobnie jak inni ówcześni wydawcy, również Krakowska 
Spółka Wydawnicza wiele tytułów publikowała w seriach; były to: „Biblioteka 
Historyczna”, „Z Historii i Literatury”, „Państwa Współczesne”, „Teksty 
Źródłowe do Nauki Historii” oraz – najważniejsza z nich – „Biblioteka 
Narodowa”. Nakładem spółki wydawniczej ukazały się także pojedyncze tytu-
ły, m.in. kilka powieści Zofii Kossak-Szczuckiej, z których Pożoga (z przedmo-
wą Stanisława Estreichera; 1922) stała się bestsellerem. Oficyna wydała też dwa 
znaczące dzieła Aleksandra Brücknera – Słownik etymologiczny (1927) i Dzieje 
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kultury polskiej (1930–1931). Kryzys gospodarczy lat 1928–1930 w poważ-
nym stopniu dotknął również środowisko polskich wydawców, które jednak 
od początku lat trzydziestych stopniowo się odradzało. Niestety Krakowska 
Spółka Wydawnicza, prawdopodobnie z powodu błędnych decyzji jej kierow-
nictwa administracyjno-finansowego podjętych na początku kryzysu, w 1931 
popadła w duże kłopoty finansowe i zawiesiła działalność. Próby ratowania 
spółki, podjęte przez jej udziałowców, nie przyniosły skutku i ostatecznie 
w 1934 roku oficyna ogłosiła upadłość. Największe osiągnięcie edytorskie 
spółki, serię „Biblioteka Narodowa” (w latach 1919–1933 w serii pierwszej 
ukazało się sto czternaście tytułów, seria druga zaś objęła pięćdziesiąt dwa 
tytuły), w 1933 odkupiło i kontynuuje do dziś Wydawnictwo Ossolineum.

Sekcja Wydawnicza aPW [Armii Polskiej na Wschodzie]1 
Jerozolima, 1942–1946

Inne nazwy: Ministerstwo WriOP; Urząd Oświaty i Spraw Szkolnych; Komisja 
Regulaminowo-Wydawnicza aPW.

Działalność wydawnicza w Palestynie prowadzona była od 1942 roku na sze-
roką skalę i wiązała się z jednej strony z wielką falą cywilnych uchodźców 
polskich i działającą tu Armią Polską na Wschodzie, a z drugiej – z koniecz-
nym w tej sytuacji intensywnym rozwojem na tym terenie szkolnictwa pol-
skiego wszystkich poziomów. Szczególną rolę odegrały instytucje związane 
z Armią Polską na Wschodzie. Profesor Stanisław Kot, od lipca 1942 roku 
minister stanu ds. polskich w rządzie Władysława Sikorskiego, zwracał uwa-
gę na konieczność powołania w Jerozolimie Biura Urzędu Oświaty i Spraw 
Szkolnych. Dzięki działaniom Kota w październiku tegoż roku utworzono 
w Jerozolimie Podkomisję dla Oceny Podręczników Szkolnych na Wschodzie, 
którą kierował Łukasz Kurdybacha. Już w 1942 opublikowano jedenaście 
tytułów podręczników, w tym jeden do nauki łaciny z przedwojennej ofer-
ty Ossolineum. Łącznie w latach 1942–1946 wydano w Jerozolimie siedem-
dziesiąt jeden tytułów podręczników (w stu szesnastu edycjach), z czego 
dwanaście były to przedwojenne ossolińskie podręczniki do nauki języ-
ka polskiego, łacińskiego i historii, dla wszystkich poziomów szkolnych, 
m.in. najbardziej znane cykle podręczników do języka polskiego, autorstwa 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   37 2019-10-09   14:18:17



Znak Sekcji Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie z Jerozolimy, wydawcy 
dwunastu przedruków tomów „Biblioteki Narodowej” w latach 1943–1946.

Źródło: zbiory ZNiO.

Ksiega_Jubileuszowa.indb   38 2019-10-09   14:18:22



39

Juliusza Balickiego i Stanisława Malickiego, Okno na świat (dla szkół po-
wszechnych) i Mówią wieki (dla gimnazjów). W lipcu 1943 roku wraz z utwo-
rzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
powołano Placówkę Wydawniczą aPW, kierowaną przez Kurdybachę. Łukasz 
Kurdybacha zainicjował „Szkolną Biblioteczkę na Wschodzie”, której koncep-
cja nawiązywała do serii „Biblioteka Narodowa”. Również formą edytorską 
tomy „Szkolnej Biblioteczki na Wschodzie” odwoływały się do ossolińskiej 
serii – miały format B6 i miękką oprawę z prostą ramką na okładce. W la-
tach 1943–1946 w „Biblioteczce” ukazały się sto dwa tomy, z czego piętna-
ście były to oryginalne opracowania autorstwa Kurdybachy, a pozostałe to 
przedruki z polskich edycji przedwojennych. Przedruków dokonywano z eg-
zemplarzy należących do polskich uchodźców w Palestynie, Uniwersytetu 
Hebrajskiego w Jerozolimie, a nawet z fotokopii otrzymanych z British 
Library. W „Biblioteczce” opublikowano dwanaście przedruków tomów 

„Biblioteki Narodowej” – dzieła A. Felińskiego, A. Fredry, S. Goszczyńskiego, 
Z. Krasińskiego, A. Malczewskiego, A. Mickiewicza, J. U. Niemcewicza 
i J. Słowackiego. Informację, że jest to przedruk podawano w większo-
ści tomów na stronie redakcyjnej2. Jak pisał w 1946 roku Jan Hulewicz:

Niektóre tomiki, mimo niesprzyjających warunków dla polskiej pracy inte-

lektualnej na Bliskim Wschodzie, mogą się kusić o rywalizację z wzorowymi 

tekstami dawnej serii „Biblioteka Narodowa”3.

Publikacje Placówki Wydawniczej aPW były rozprowadzane nie tylko wśród 
Polaków na Bliskim Wschodzie, ale także w Niemczech, we Francji i w Wielkiej 
Brytanii. Placówkę Wydawniczą aPW zlikwidowano w lipcu 1946 roku.

Składnica Księgarska (The Polish Book Depot)4 
Edynburg, 1942–1946

Składnica Księgarska to wydawnictwo założone w Edynburgu w drugiej poło-
wie 1942 roku przez Amelię (Annę) Laskowską. Oprócz działalności wydawni-
czej Składnica miała także hurtownię książek oraz księgarnię. Firma publiko-
wała głównie przedruki polskiej literatury klasycznej, tłumaczenia literatury 
polskiej na język angielski (m.in. Krzyżaków Sienkiewicza czy O krasnoludkach 
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i sierotce Marysi Konopnickiej), podręczniki do nauki języka angielskiego, 
słowniki językowe oraz coroczny „Kalendarzyk Polaka w Wielkiej Brytanii”. 
Składnica prowadziła też przedstawicielstwo angielskich wydawców podręcz-
ników do nauki języka. Wielkim powodzeniem cieszyły się tzw. powieści lot-
nicze Bolesława Pomiana i Janusza Meissnera. Nakładem Składnicy ukazały 
się pierwsze wydania powieści Meissnera Żądło Genowefy (1943) i L jak Lucy 
(1945) oraz ich angielskie tłumaczenia. Składnica Księgarska w latach 1942 
i 1944 opublikowała trzy przedruki tomów „Biblioteki Narodowej”. Każdy 
z nich miał format ossolińskiej serii, a u góry strony tytułowej (jak w ory-
ginale) podawano informację, że jest to tom „Biblioteki Narodowej”. Jedna 
z zachowanych okładek stanowi przedruk oryginalnej – zmieniono jedynie 
nazwę wydawcy. Składnica Księgarska zakończyła działalność w 1946 roku.

Rada Polonii Amerykańskiej (Polish War Relief of Usa) 
Chicago, 1938–1973

Rada Polonii Amerykańskiej była to centralna organizacja charytatywna 
Polonii w Stanach Zjednoczonych działająca w latach 1938–1973, z centra-
lą w Chicago. W latach drugiej wojny światowej Rada zajmowała się nie-
sieniem pomocy Polakom na terenach okupowanych, w obozach jenieckich 
i koncentracyjnych, a także uchodźcom polskim na całym świecie. Od roku 
1940 posiadała w Lizbonie Delegaturę na Europę. Wydawała też publikacje 
w języku angielskim informujące o Polakach walczących na frontach woj-
ny i o sytuacji w okupowanej Polsce. W latach 1943–1946 Rada publikowa-
ła również klasykę literatury polskiej, literaturę młodzieżową i poradniki 
(m.in. dla  harcerzy). Większość tytułów literatury pięknej ukazała się w se-
rii „Biblioteka Rady Polonii Amerykańskiej”. Z kilkudziesięciu tomów sie-
demnaście wydanych w tej serii w latach 1945–1946 stanowiło przedruki 
z „Biblioteki Narodowej” – były to m.in. dzieła Kochanowskiego, Fredry, 
Mickiewicza i Słowackiego. Publikacje Rady drukowano najczęściej w dru-
karniach należących do czasopism polonijnych (przedruki z „Biblioteki 
Narodowej” w Chicago, Pittsburghu i Nowym Jorku). Wydawane były 
w niejednolitym formacie i miękkich lub lekko usztywnionych oprawach. 
Wszystkie tomy serii miały proste okładki typograficzne, różniące się jed-
nak kolorystyką.
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Po zakończeniu wojny Rada zajęła się głównie pomocą mieszkańcom 
ziem polskich (od 1946 roku w Warszawie działało główne biuro Rady). 
Oprócz dotychczasowej pomocy (żywność, pomoc medyczna, ubrania), wo-
bec wzmożonego w zapotrzebowania na polską książkę, Rada Polonii Ame-
rykańskiej przekazywała również książki dla polskich bibliotek i placówek 
oświatowych. Ponieważ publikacje Rady od początku były przeznaczone na 
dary – większość z nich na stronie tytułowej ma formułę „Dar Rady Polo-
nii Amerykańskiej – Polish War Relief of Usa”.

Wydawnictwo Polskiego Związku  
Wychodźstwa Przymusowego5 

Hanower, 1945–1947

Polski Związek Wychodźstwa Przymusowego powstał w kwietniu 1945 roku 
w Hanowerze. Jego założyciel ks. Józef Nowak razem z Mieczysławem Lur-
czyńskim oraz Leopoldem Reineltem szybko zainicjowali także działalność 
wydawniczą. Mimo iż w brytyjskiej strefie okupacyjnej obowiązywał for-
malnie zakazu druku, PZWP zdołało, wykorzystując niezniszczoną drukar-
nię, wydać w maju 1945 roku pierwszą książkę. Wśród publikacji PZWP 
znaleźć można podręczniki szkolne, w tym do szkół zawodowych, literaturę 
polską, głównie klasyczną, ale i współczesną emigracyjną oraz serię poetyc-
ką „ Biblioteka «Kameny»” (m.in. tomy Cypriana Norwida).

Mimo stałych problemów z brakiem pozwolenia na działalność wydaw-
niczą, niedoborem papieru czy zaopatrzenia drukarni w polskie czcion-
ki, a także mimo kłopotów finansowych, związanych m.in. z malejącym 
gronem odbiorców (wraz z rozwojem akcji repatriacyjnej), Wydawnictwo 
Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego opublikowało łącznie sto 
dwadzieścia trzy tytuły (w sto czterdziestu trzech woluminach), w tym dwa 
przedruki serii „Biblioteka Narodowa” – Konrada Wallenroda Adama Mic-
kiewicza (1946) i Trenów Jana Kochanowskiego (1946). Oba tomy zostały 
wydane w formacie oryginału, w miękkiej oprawie i z prostą jednobarwną 
okładką. Wydawnictwo PZWP miało w Hanowerze własny punkt sprzeda-
ży książek, było też aktywnym członkiem założycielem Zrzeszenia Wydaw-
ców i Dziennikarzy Polskich w Niemczech. Polski Związek Wychodźstwa 
Przymusowego został zlikwidowany przez władze brytyjskie 4 czerwca 1947.
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De Agostini 
Warszawa, 1994 –

W latach 2003–2006 Wydawnictwo ZNiO podjęło współpracę z włoskim 
wydawnictwem De Agostini, znanym na świecie z publikowania edycji po-
pularnonaukowych oraz serii kolekcjonerskich i edukacyjnych. De Agostini, 
założone w Rzymie w roku 1901, działa w Polsce od 1994 roku. Wydawnic-
twa ZNiO i De Agostini były współwydawcami popularnych serii „Skarby 
«Biblioteki Narodowej»” i „Arcydzieła Kultury Antycznej”, opierających się 
na dotychczasowych edycjach ossolińskich i rozprowadzanych m.in. poprzez 
sieć kiosków prasowych. W serii pierwszej publikowano teksty związane 
z polską kulturą i historią – literaturę piękną, kroniki, pamiętniki, teksty 
historyczne i publicystyczne. Cały cykl liczył dziewięćdziesiąt sześć tytułów, 
z czego sześćdziesiąt dziewięć były to reedycje serii „Biblioteka Narodowa”, 
w tym tylko jeden tom z serii drugiej BN – Powieść lat minionych. Najstar-
sza kronika kijowska. Seria wydawana była w jednolitej, granatowej twardej 
oprawie. Seria „Arcydzieła Kultury Antycznej” obejmowała teksty literackie 
i historyczne autorów starożytnych. Cykl liczył sześćdziesiąt dziewięć tytu-
łów, w tym trzydzieści cztery reedycje serii „Biblioteka Narodowa”. Tomy 
ukazywały się w jednolitej, kremowej twardej oprawie.

1 Zob. Placówka Wydawnicza byłego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-
nego oraz Interim Treasury Committee for Polish Questions – Educational Branch. Katalog 
 książek, [zebrał Ł. Kurdybacha], Jerozolima 1946; J. Draus, Oświata i nauka polska na 
Bliskim i Środkowym Wschodzie 1939–1950, Lublin 1992; O. S. Czarnik, W drodze do utra-
conej  Itaki. Prasa, książki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich 
(1940–1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941–1946), Warszawa 2012. 
O tym i o innych wydawnictwach polskich na emigracji zob. J. Zabielska, Instytucje i formy 
wydawnicze: oficyny drukarskie, w: Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, red. T. Ter-
lecki, t. 2, Londyn 1965.

2 W Beniowskim Słowackiego z 1945 r. podano następującą informację: „Przedruk z «Bi-
blioteki Narodowej» S. I Nr 13–14. Z  p o w o d u  o g r a n i c z e ń  p a p i e r o w y ch  [!] 
opuszczono w przedruku: «Układ i tekst Beniowskiego» oraz wszystkie fragmenty z wy-
jątkiem Pieśni VIII B” [podkreśl. M.P.].

3 J. Hulewicz, Polski ruch wydawniczy w W. Brytanii w latach wojny 1940–1945, „Twórczość” 
1946, z. 7/8, s. 204.

4 Zob. I. Janas, Polskie firmy wydawnicze w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej (1945–1985), 
„Rocznik Biblioteki Narodowej” 21/22 (1985–1986), s. 218.
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5 Zob. H. Musioł, Polski ruch wydawniczy w Niemczech Zachodnich w latach 1945–1946, 
„Tygodnik Powszechny” 1980, nr 17, s. 5; A. Łakomy, Działalność wydawnicza Polskiego 
Związku Wychodźstwa Przymusowego w Hanowerze, w: Powrześniowa emigracja niepodległo-
ściowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, red. V. Wejs-

-Milewska, E. Rogalewska, t. 1, Białystok 2009; eadem, Polska książka na obczyźnie. Niemcy 
Zachodnie 1945–1950, Warszawa 2011, s. 50–52, 57–60.
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1 listopada 1919, Kraków

Krakowska Spółka Wydawnicza publikuje pierwszy tom serii I (literatu-
ra polska) „Biblioteki Narodowej” – Treny Jana Kochanowskiego, w opra-
cowaniu i ze wstępem Tadeusza Sinki. Pomysłodawcą serii i jej głównym 
redaktorem do roku 1939 jest Stanisław Kot, historyk i polityk, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1919–1939 serię współredaguje po-
lonista Kazimierz Giebułtowski.

1920, Kraków

Ukazuje się pierwszy tom serii II (literatura obca) „Biblioteki Narodowej” – 
Antygona Sofoklesa w tłumaczeniu i opracowaniu Kazimierza Morawskiego, 
filologa klasycznego i historyka, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

1925, Kraków

Ukazuje się pierwsze wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza (I 83) w opra-
cowaniu Stanisława Pigonia, historyka literatury i edytora, ówczesnego profe-
sora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Od wydania X (1994) wstępowi 
towarzyszy aneks autorstwa Juliana Maślanki, historyka literatury, profe-
sora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku 2018 ukazało się wydanie XIV.

22 lipca 1933

Zakład Narodowy im. Ossolińskich odkupuje serię od Krakowskiej Spółki 
Wydawniczej. Przez kolejnych 86 lat (z przerwą w latach wojny) wydawcą 

„Biblioteki Narodowej” będzie Ossolineum.

Ksiega_Jubileuszowa.indb   47 2019-10-09   14:18:25



48

1934

Bankrutuje Krakowska Spółka Wydawnicza, której nakładem wydano 
w „Bibliotece Narodowej” 166 tytułów: 114 w serii I i 52 w serii II.

1934, Lwów

Ukazuje się pierwszy tom serii pod egidą Wydawnictwa Ossolineum: wyda-
nie IX Trenów Jana Kochanowskiego (I 1). Do roku 1939 nakładem Ossolineum 
zostanie opublikowanych 11 tytułów w serii I oraz 2 tytuły w serii II. W su-
mie w latach 1919–1939 wydano 125 tytułów w serii I i 54 tytuły w serii II.

1940–1941

Pracami redakcyjnymi i planowaniem powojennej przyszłości serii kieruje 
Wacław Borowy, historyk literatury i profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1943–1945, Jerozolima

Sekcja Wydawnicza aPW [Armii Polskiej na Wschodzie] publikuje przedruki 
tomów „Biblioteki Narodowej”. W redagowanej przez Łukasza Kurdybachę 
serii „Szkolna Biblioteczka na Wschodzie” ukazuje się 12 pozycji, w tym dzie-
ła Aleksandra Fredry, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.

1942, 1944, Edynburg

Nakładem Składnicy Księgarskiej ukazują się 3 przedruki z „Biblioteki 
Narodowej”, w tym Poezje, t. 1, Adama Mickiewicza w opracowaniu Józefa 
Kallenbacha (I 6).

1945–1947, Chicago, Nowy Jork, Pittsburgh

Rada Polonii Amerykańskiej publikuje przedruki 17 tomów serii „Biblioteka 
Narodowa”, m.in. dzieła Jana Kochanowskiego, Aleksandra Fredry, Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
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1946, Hanower

Nakładem Polskiego Związku Wychodźstwa Przymusowego ukazują się 
przedruki Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza (1946) i Trenów Jana 
Kochanowskiego (1946).

Styczeń 1946, Kraków

Ukazuje się pierwszy tom „Biblioteki Narodowej” po drugiej wojnie świa-
towej: Maria Antoniego Malczewskiego w opracowaniu Józefa Ujejskiego 
(I 46). Edycję wydrukowano z zachowanych przedwojennych matryc.

Lipiec 1947

Siedziba Wydawnictwa Ossolineum zostaje przeniesiona do Wrocławia. 
Redakcja serii „Biblioteka Narodowa” będzie działała w Krakowie do roku 
2008.

Wrzesień 1947

Redaktorem serii zostaje prof. Jan Hulewicz, historyk oświaty z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1980.

1947, Wrocław

Ukazuje się pierwszy tom serii z Wrocławiem jako miejscem wydania: Młoda 
Polska. Wybór poezyj opracowany przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego (I 125).

1952

Współredaktorem serii zostaje prof. Samuel Sandler, historyk literatury zwią-
zany z Instytutem Badań Literackich. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1969.
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1 lipca 1953

Wydawnictwo Ossolineum zostaje włączone w struktury Polskiej Akademii 
Nauk jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PaN. Pod tą 
nazwą będzie funkcjonowało do końca 1994 roku.

1969

Redaktorem serii zostaje prof. Mieczysław Klimowicz, historyk literatury 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1995.

1981

Współredaktorem serii zostaje prof. Jan Błoński, historyk literatury z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 1995.

1991–1994

Ukazuje się 9 tomów serii III „Biblioteki Narodowej” – „Dla młodzieży”, 
której inicjatorem jest prof. Jan Błoński.

1995

Następuje restytucja Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którą two-
rzy dotychczasowy Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Biblioteka PaN. 
Wydawnictwo pozostaje przedsiębiorstwem państwowym podległym 
PaN i działa jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.

1995

Redaktorem serii zostaje prof. Andrzej Zawada, krytyk literacki, eseista 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Będzie pełnił tę funkcję do roku 2005.
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2005

Redaktorem serii zostaje prof. Magdalena Popiel, historyk literatury z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Będzie pełniła tę funkcję do roku 2009.

Październik 2007

Decyzją Ministra Skarbu Państwa Wydawnictwo zostaje skomercjalizowa-
ne. Działa odtąd jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnic-
two sp. z o.o.

2012

Rozpoczyna się proces likwidacyjny spółki Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
Wydawnictwo sp. z o.o. Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich od-
kupuje od likwidowanego przedsiębiorstwa znak handlowy Wydawnictwa 
oraz prawa do serii „Biblioteka Narodowa”.

2013

Redaktorem serii zostaje prof. Stanisław Bereś, historyk literatury, eseista 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. Serię obejmuje patronatem Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2014

Ukazują się pierwsze e-booki tomów „Biblioteki Narodowej”.

30 listopada 2015

Wydawnictwo Ossolineum wraca po 64 latach w struktury Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich (fundacji).
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Styczeń 2016

Po latach przerwy zostaje powołana Rada Naukowa serii. Radzie przewod-
niczy prof. Alina Kowalczykowa, historyk literatury z Instytutu Badań 
Literackich PaN.

Grudzień 2017

Przez pięć pierwszych lat ukazywania się „Biblioteki Narodowej” pod auspi-
cjami Fundacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ukazuje się 21 nowych 
tomów (17 w serii I oraz 4 w serii II), w tym wybory utworów najważniej-
szych poetów polskich XX wieku: Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej 
i Tadeusza Różewicza.

Maj 2018

Ukazuje się XIV wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w opracowaniu 
Stanisława Pigonia, z aneksem Juliana Maślanki.

Październik 2019

Zakład Narodowy im. Ossolińskich organizuje uroczyste obchody stulecia 
serii. Ukazuje się jubileuszowy almanach.

Grudzień 2019

Pod koniec roku jubileuszowego katalog serii „Biblioteka Narodowa” liczy 
608 pozycji (335 w serii I, 264 w serii II i 9 w serii III).
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Seria „Biblioteka Narodowa” w latach 1919–1945

Lata 1919–1939

W wyobraźni statystycznego Polaka hasło „Biblioteka Narodowa” wywołu
je obraz głównego gmachu warszawskiej Biblioteki Narodowej, znajdujące
go się przy alei Niepodległości 123, oraz barokowego pałacu Krasińskich na 
Starym Mieście, w którym zgromadzone są starodruki i rękopisy. Na zbiory 
te składa się łącznie około dziewięciu milionów pozycji. To jedna z najstar
szych instytucji kultury w kraju, ufundowana przez braci Józefa i Andrzeja 
Załuskich w pierwszej połowie XViii wieku. Jej dzieje są równie drama
tyczne jak dzieje stolicy: w listopadzie 1794 roku, po upadku insurekcji ko
ściuszkowskiej, zbiory Biblioteki, liczące wówczas około czterystu tysięcy 
woluminów, zostały zrabowane przez Rosjan i wywiezione do Petersburga; 
półtora wieku później – 25 października 1944 – Niemcy doszczętnie spa
lili gmach odtworzonej instytucji, co miało być zemstą za powstanie war
szawskie1. Nic więc dziwnego, że gdy pada nazwa „Biblioteka Narodowa”, 
oznaczająca tym razem powstałą sto lat temu prestiżową serię arcydzieł 
literatury polskiej i powszechnej, siłą rzeczy nasuwa się asocjacja identy
fikująca losy polskiego piśmiennictwa z losami narodu – okupowanego, 
eksterminowanego i wynaradawianego od XViii do XX wieku. To utoż
samienie jest zresztą jak najbardziej racjonalne, bo jednym z ważnych ce
lów polityki państw zaborczych było działanie na szkodę polskiej kultury. 
Charakterystyczne, że kiedy autorzy Raportu o stratach wojennych Warszawy 
próbowali zrozumieć przyczyny obłędnej (na zdrowy rozum) metodyczno
ści, z jaką naziści niszczyli zabytki kultury w pokonanej już polskiej sto
licy, odpowiedzią okazała się maksyma okupanta: „Naród żyje tak długo, 
jak długo żyją jego dzieła kultury. To jest bez wątpienia uzasadnienie nisz
czycielskiej pasji”2.
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Jeśli sięgniemy do dziewiętnastowiecznych klasyków polskich, łatwo znaj
dziemy w ich utworach myśli wyrażające świadomość tego zagrożenia pol
skiej kultury. Rodziły się one w czasach, gdy Polski nie było już na mapach 
Europy, a dzieła najwybitniejszych polskich pisarzy powstawały na emigracji. 

„Nie miecz, nie tarcz – bronią języka, / Lecz – arcydzieła” – pisał Cyprian 
Norwid w wierszu Język-ojczysty3. Język jest tu oczywistą metonimią bytu na
rodowego, a zarazem całego dziedzictwa kulturowego, które stanowi funda
ment tożsamości danego społeczeństwa. Jak długo będzie ono przekazywać 
kolejnym pokoleniom swój depozyt, a zatem utrwalone w języku polskim 
arcydzieła, tak długo będzie narodem; kiedy ten łańcuch zostanie przerwa
ny, nastąpi rozpad zbiorowości.

Owa świadomość musiała bardzo głęboko tkwić w głowach grupy kra
kowskich profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, skoro w momencie od
zyskania niepodległości trwały już intensywne prace nad serią narodowych 
i obcych arcydzieł. Jej koncepcję stworzyli m.in. Stanisław Kot, Stanisław 
Estreicher oraz Tadeusz Sinko. Od samego początku zakładali oni, że „ini
cjatywa obliczona jest na długie lata i nie na jedno pokolenie”4. Przytoczmy 
fragment ich deklaracji:

Wydawnictwo „Biblioteki Narodowej” pragnie […] przynieść zarówno każ

demu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży wzorowe 

wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu 

podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy.

[…]

Każdy tomik poprzedzony jest rozprawą wstępną, omawiającą na szero

kim tle porównawczym, w sposób naukowy, ale jasny i przystępny, utwór 

danego pisarza. […]

[…]

Z literatury światowej „Biblioteka Narodowa” wydaje wszystkie te arcy

dzieła, których znajomość niezbędna jest dla zrozumienia dziejów piękna 

i myśli ogólnoludzkiej5.

Początkowo seria publikowana była przez Krakowską Spółkę Wydaw
niczą, a później – od 1933 roku aż do dzisiaj – przez Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich. Jest ona najstarszą tego typu serią wydawniczą w Polsce 
i jedną z najstarszych na świecie. Mało kto uświadamia sobie, że słynna 
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francuska „Biblio thèque de la Pléiade” powstała w 1931 roku, a zatem dwa
naście lat później. Prace nad BN nigdy nie zostały przerwane, nawet w czasie 
drugiej wojny światowej, gdy Niemcy w skalkulowany sposób mordowali 
polską inteligencję. Kolejni redaktorzy serii (jak dotąd było ich dziesięcio
ro) przez sto lat przekazywali sobie z rąk do rąk to dziedzictwo i dbali, by 
zachowało ono swoje znaczenie oraz literacki i naukowy poziom. Do chwili 
obecnej ukazało się w BN trzysta trzydzieści pięć tytułów serii pierwszej 
(literatura polska), dwieście sześćdziesiąt cztery tytuły serii drugiej (lite
ratura obca) i dziewięć tytułów serii trzeciej (dla młodzieży), czyli razem 
sześćset osiem tomów6.

Te słowa, pisane dziś, trącą patosem i „rocznicowym” tonem, trudno jed
nak uniknąć podniosłości, kiedy mówi się o stuletniej serii wydawniczej, 
która jest ozdobą polskich bibliotek (naukowych i publicznych) oraz inte
ligenckich domów. Należy wszakże pamiętać, że w momencie gdy seria ta 
powstawała, nic jeszcze nie było przesądzone, można nawet powiedzieć, że 
wszystko było przeciwko niej. Polska budziła się z letargu, co ostatecznie 
udało jej się właściwie cudem, bo gdyby historyczne wypadki ułożyły się 
odrobinę inaczej, równie dobrze mogła była rozpuścić się w trzewiach ota
czających ją mocarstw, które – choć wykrwawione wojną – wcale nie myśla
ły wypuścić łupu z rąk. Warto więc uświadomić sobie, jakie były zewnętrzne 
okoliczności tego szczęśliwego poczęcia, które – za Gałczyńskim – można 
śmiało nazwać „snem wariata śnionym nieprzytomnie”7.

Sprawa niepodległości Polski rodziła się w bólach. Choć pierwszy rząd 
uformowano w nocy z 6 na 7 listopada 1918, a Piłsudski, zwolniony z inter
nowania w Magdeburgu, powrócił 10 listopada do Warszawy, by następnego 
dnia objąć dowództwo nad polskim wojskiem, kwestia odzyskania wolności 
narodowej nie rozegrała się bynajmniej w listopadzie 1918 roku, tylko pod 
koniec czerwca 1919 roku, w wyniku konferencji w Wersalu. A w rzeczy
wistości ważyła się jeszcze dłużej, i to nie w jednym miejscu.

Terytorium odradzającego się państwa, przez które przewalały się wielo
tysięczne masy rosyjskich i niemieckich żołnierzy, wracających z niewoli, 
nie miało jeszcze jasno określonych granic, bo zależało od operatywno
ści szczup łych w tym momencie, ochotniczych w dużej części, oddziałów 
polskich8 oraz samoorganizujących się mieszkańców Kresów, którzy rozu
mieli, że tylko oni sami mogą wydrzeć ojczyznę z rąk zaborców, a także z ra
mion Litwinów, Białorusinów i Ukraińców pragnących skorzystać z okazji. 

04_Historia_serii.indd   57 2019-12-19   13:27:07



58

Największe zagrożenie stanowili jednak bolszewicy, napierający energicz
nie od wschodu. Trzeba było wielu miesięcy krwawych walk z Ukraińcami 
o Lwów (do końca stycznia 1919) i z Litwinami oraz Sowietami o Wilno (do 
kwietnia 1919), by prowizorycznie ustalić na wschodzie stan posiadania. I to 
tylko na pewien czas.

Na zachodzie granice też nie ukształtowały się same, bo musiało wybuch
nąć powstanie w Wielkopolsce (styczeń 1919), w którym zginęło około dwóch 
tysięcy Polaków, by Niemcy byli skłonni zawrzeć rozejm. Zanim opuścili 
przyznany Polakom pas Pomorza, minął następny rok. Z kolei na południu, 
w wyniku ataku wojsk czeskich, w styczniu 1919 roku Polska utraciła Śląsk 
Cieszyński. Wszystkie te wydarzenia toczyły się, jak widzimy, mniej więcej 
w podobnym czasie. Dopełnieniem tej serii nieszczęść stało się wtargnięcie 
na ziemie polskie w grudniu 1919 roku kilkusettysięcznej armii sowieckiej, 
która została pokonana, ale za cenę ogromnych strat ludzkich (ok. 60 tysię
cy poległych) i materialnych. Bolszewicy zostawili za sobą spaloną ziemię. 
Dopiero w marcu 1921 roku podpisano traktat w Rydze, ustalający grani
cę polskoradziecką.

Aby lista tych dramatycznych wydarzeń była kompletna, trzeba dodać, że 
w czasie gdy armia sowiecka dochodziła do Warszawy i byt stolicy wisiał na 
włosku, Niemcy podjęli próbę podważenia plebiscytu i przejęcia Górnego 
Śląska, co skończyło się trzema kolejnymi powstaniami9. Dopiero w paź
dzierniku 1921 roku Liga Narodów ustaliła podział tych ziem.

Jak pisze Paweł Zaremba:

Państwo polskie powstawało więc wśród walk o poszczególne części swego 

terytorium. Śmiertelne zagrożenie nakazało skupienie wszystkich sił naro

dowych wszystkich dzielnic na potrzeby wojny. Jest pozornym paradoksem 

historii, że dwa pierwsze lata niepodległości Polski, której trzeba było bro

nić, wzmocniły te wartości psychiczne, które stanowiły o pełni świadomo

ści narodowej i o woli samodzielnego bytu państwowego. Był to pozytywny 

skutek niebezpieczeństw wojennych. Lecz miały one także odwrotną stronę. 

Pogłębiały trudności gospodarcze, opóźniały reformy społeczne i nie pozwa

lały na stworzenie konsekwentnego planu niwelacji różnic między dzielnica

mi zaborczymi, gdzie dalej obowiązywały różne systemy prawne, odmienne 

układy sił społecznych i krańcowo różne systemy gospodarcze10.
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Przypominane tutaj suche fakty historyczne i beznamiętny komentarz 
dziejopisa nużą pewnie swoją podręcznikowością, ale bez nich zrozumienie 
niezwykłości narodzin „Biblioteki Narodowej” jest niemożliwe. Aby nieco 
plastyczniej ujrzeć powstającą z prochu Polskę roku 1918, warto zajrzeć do 
Sztafety Melchiora Wańkowicza, który tak oto odmalował ojczyznę wyrwa
ną właśnie z rąk państw zaborczych:

odziedziczyliśmy po wojnie ziemię, na której obrócono w perzynę milion 

osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące budynków, […] zniszczono 56 pro

cent przedwojennego taboru kolejowego, unicestwiono 63 procent dworców, 

zburzono 390 i 2019 małych mostów, zdemolowano 78 warsztatów kolejo

wych, […] zdewastowano do cna przemysł na ogólną sumę miliarda ośmiu

set milionów złotych, […] zwyż 100 milionów korców zboża i produktów 

rolnych uległo zniszczeniu na pniu w dwu pierwszych latach wojny, […] na 

czterech i pół miliona hektarów zaprzestano uprawy, […] zabito lub zare

kwirowano więcej niż 4 miliony bydła, wysiedlono trzy miliony ludzi, […] 

130 milionów metrów drzewa wywieziono bez odszkodowania.

To pokolenie, które teraz […] bada i mierzy potencjał sprawności swojego 

narodu – niechże oczami wyobraźni wyczaruje choćby obraz serca przemysło

wego Królestwa – obraz zniszczonej Łodzi, z której wywieziono 50 milionów 

metrów gotowych tkanin, 30 milionów kilogramów wełny i bawełny, zdar

to z maszyn 1300 kilometrów pasów rzemiennych, że, rzekłbyś, transmisję 

z nich można by przeciągnąć od Wisły po Ren, […] wyrwano z najcenniejszych 

maszyn ich subtelne organizmy, tysiąc ton części miedzianych, że zarekwi

rowano 100 tys. ton miedzianej armatury fabrycznej i prawie 10 000 mo

torów, silników i obrabiarek.

[…] Polski spis ludności z 1921 roku wykazał, że 75 tys. budynków nie

mieszkalnych, chlewów, szop, stodół zamieszkują ludzie. […]

Odziedziczyliśmy ziemię zniszczoną, ziemię, gospodarczo od półtorasta 

lat – a więc tak jakby od zawsze – obcą sobie. […]

Otrzymaliśmy ojczyznę z tradycji, z języka i z miłości serc naszych. Ale 

gospodarczo był to zlepek kresów trzech państw zaborczych, zbudowany 

odśrodkowo, rozbieżnie, a na domiar zniszczony ponad wszelki wyraz. Ten 

zlepek dostał się w ręce nieumiejętne, bo nieco urzędniczych sił galicyjskich 

nie szkolono na rozmiar takich zadań dziejowych11.
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Warunki startowe były, jak widzimy, niezwykle trudne. Jak ocenia 
Wojciech Roszkowski, „przeciętny wskaźnik produkcji przemysłowej 
z 1919 roku wyniósł w Polsce około 30% stanu z 1913 r. w tych samych 
granicach”12. Ta zapaść musiała siłą rzeczy dotykać także nauki i kultury, 
bo książki oraz czasopisma musiały być przecież gdzieś drukowane, labo
ratoria w coś wyposażane, spektakle i filmy gdzieś wystawiane lub krę
cone, a programy radiowe w jakiś sposób emitowane w eter. Choć trzeba 
przyznać, że uczeni i artyści od razu, i to z wyjątkowym entuzjazmem, 
rzucili się w wir pracy – czego dowodzą powstałe wtedy dzieła, omówio
ne w dwunastostronicowym podsumowaniu dokonań w zakresie kultury 
w Najnowszej historii Polski13.

Warto jednak jeszcze na chwilę zatrzymać się przy wspominanym przez 
Wańkowicza i Zarembę problemie konieczności połączenia, „sklejenia” ziem 
trzech zaborów – sklejenia w sensie terytorialnym, komunikacyjnym, go
spodarczym, administracyjnoprawnym, edukacyjnym… W każdym z oku
pacyjnych państw, które podzieliły się pod koniec XViii wieku Polską i które 
przetrawiały ją od ponad wieku niczym drapieżca, obowiązywały inne sys
temy miar i wag, inne systemy monetarne i prawne, inne systemy szkolnic
twa, inne umundurowanie i uzbrojenie (amunicja pruska nie pasowała do 
karabinów rosyjskich czy austriackich), inne środki lokomocji (różna szero
kość torów kolejowych, lokomotyw i wagonów), inne normy techno logiczne 
w fabrykach i manufakturach. Praktycznie nic od początku do końca nie pa
sowało do siebie, bo co najmniej od dwunastu dekad funkcjonowało w ob
rębie innych organizmów państwowych. Niemalże natychmiast należało to 
wszystko ze sobą skleić lub choćby na siłę zdrutować, by państwo mogło funk
cjonować. Polacy stanęli więc wobec konieczności scalenia na nowo całego 
organizmu państwowego – niestety w sytuacji, gdy nic temu nie sprzyja
ło. Mało kto pamięta, że dopiero w lipcu 1919 roku zniesiono granicę celną 
między Poznańskiem a resztą Polski.

Równie duży wysiłek trzeba było podjąć w zakresie języka, jakim posłu
giwali się rodacy. Jego też należało „posklejać” na nowo, bo – wykluczony ze 
szkół, wyparty przez języki urzędowe – uległ on głębokiej dewastacji, a co 
gorsza, przez ponad sto lat pękał, aż podzielił się na trzy części, które odsu
wały się od siebie niczym kontynenty w czasie wielkiego dryfu. Na każdym 
z tych „kontynentów” mówiono trochę inaczej, bo na pierwotne odręb
ności dialektalnoregionalne nakładały się zmiany wywołane wżeraniem 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   60 2019-10-09   14:18:26



61

się w polszczyznę języków rosyjskiego i niemieckiego14. Jak pisze Andrzej 
Chwalba:

Kiedy w jednym miejscu spotykali się Polacy pochodzący z tak zróżnicowa

nych regionów i ziem, to nie mogli się nadziwić, jak trudno im się rozmawia, 

jak niełatwo o porozumienie. Podczas spotkań i rozmów wyczuwalne było 

poczucie inności i obcości15.

Wiemy, że języki mogą umierać, a w każdym razie ulegać kalectwu. 
Inicjatywa powołania do życia serii narodowej, która normatywizowała
by na powrót polszczyznę „wysoką” i kanonizowała to, co było w niej waż
ne i piękne, to bez wątpienia idea nie do przecenienia – cel serii stanowiło 
ratowanie języka polskiego i wprowadzenia jego najpiękniejszych wzorów 
do polskich domów.

Tak czy owak, od początku mówimy tu o głębokim rozziewie pomiędzy 
wyśrubowanymi ambicjami (a być może poczuciem posłannictwa) twórców 
serii a rozpaczliwą sytuacją kraju i jego mieszkańców. Trudno bez nakreś
lonej retrospekcji historycznej pokazać, w jakich okolicznościach starto
wała „Biblioteka Narodowa” i jak dalekie było to od zwykłych warunków 
powstawania tego typu inicjatyw. Nie działo się to w kraju o ustabilizo
wanej sytuacji politycznej, militarnej (wojna szalała na granicach) i ekono
micznej, ale na dyszącym i wprawiającym wszystko w drgania wulkanie16. 
Ten zaś w każdej chwili mógł eksplodować i rozgonić na cztery wiatry grup
kę fantastów profesorów (wraz z ich wartogłowym liderem), którzy włożyli 
swoje kapitały i autorytet w tak niepewny interes jak drukowanie polskich 
i obcych klasyków i którzy najpewniej żywili nadzieję – wówczas niewątp
liwie złudną – że książki te w ogóle okażą się do czegokolwiek przydatne.

Przy całej nienormalności warunków startu serii trzeba jednak dodać, że 
nie było to przedsięwzięcie pozbawione fundamentów, ponieważ na jego suk
ces złożyły się dekady ofiarnej pracy u podstaw. Nie ma tu miejsca na rozbu
dowane wywody – zwłaszcza że szeroko i kompetentnie pisali o tym Janusz 
Żarnowski w książce „Ojczyzną był język i mowa…” Kultura polska a odbudowa 
niepodległości w 1918 r. (1978) oraz Maria Bogucka w Dziejach kultury polskiej 
do 1918 roku (1987) – dlatego przypomnijmy tylko, iż w ramach represji po 
powstaniach listopadowym i styczniowym zaborcy mocno dociskali klesz
cze, niszcząc polską kulturę, szkolnictwo i naukę, które w jakiś przedziwny 
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sposób potrafiły się wszakże odradzać. Niemalże cudem w Krakowie i we 
Lwowie przetrwały uniwersytety z wydziałami polonistycznymi, które mia
ły kształcić przyszłych nauczycieli; funkcjonowało Lwowskie Towarzystwo 
Naukowe i Akademia Umiejętności w Krakowie, szeroko otwierały przed 
zainteresowanymi swe podwoje Zakład Narodowy im. Ossolińskich i licz
ne zakłady naukowe (szczególnie na terenie Galicji) czy wreszcie prestiżo
we szkoły średnie, gdzie nauczano literatury i edytorstwa, co z kolei na
pędzało aktywność wydawniczą. Na poziomie europejskim rozwijały się 
matematyka i fizyka (mające swoich przedstawicieli w osobach takich jak 
Samuel Dickstein, Władysław Natanson, Marian Smoluchowski), geogra
fia (Wacław Nałkowski), medycyna (Józef Dietl, Tytus Chałubiński), socjo
logia (Ludwik Krzywicki), swój okres świetności przechodziły też nauki 
historyczne (Michał Bobrzyński, Józef Szujski, Stanisław Smolka, Tadeusz 
Korzon). Ważną rolę w rozwoju nauki odgrywała Kasa im. Mianowskiego, 
wspierająca finansowo dobrze rokujące badania. Szczególny postęp odnoto
wano w pierwszym piętnastoleciu XX wieku. Na polu oświaty rozwój odby
wał się wolniej, bo był to obszar brutalnej walki germanizacyjnej i rusyfika
cyjnej, ale już w 1841 roku zaczęło działać Towarzystwo Naukowej Pomocy 
dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego. W latach osiemdziesiątych 
XiX wieku w całym Królestwie pojawiły się koła samokształceniowe, działa
jące w szkołach średnich, a wkrótce potem słynny Uniwersytet Latający dla 
kobiet, który przyciągnął – jako wykładowców – największych luminarzy 
polskich i który w pewnym momencie gromadził nawet tysiąc słuchaczek17; 
w roku 1905 przekształcił się on w Towarzystwo Kursów Naukowych. Ważną 
rolę odegrał też działający w latach 1905–1908 Uniwersytet dla Wszystkich, 
kierowany przez Krzywickiego, kształcący aż dwadzieścia tysięcy studen
tów, a także Kursy Handlowe im. Zielińskiego, z których następnie wyłoni
ła się Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie. A ponieważ raz 
obudzonego głodu wiedzy nie da się poskromić, młodzieży potrzebne były 
książki, z których można by się uczyć. Przed odzyskaniem niepodległości wy
dano ponad sto polskich i starożytnych utworów we lwowskich „Zabytkach 
Piśmiennictwa Polskiego”, w serii „Biblioteka Pisarzów Polskich” oraz 
w „Bibliotece Przekładów z Literatury Antycznej”. Na ziemiach Królestwa 
funkcjonował już „Wybór Pisarzy Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły”, a na 
ziemiach wschodnich – popularne i niedrogie serie „Biblioteka Powszechna” 
oraz „Arcydzieła Polskich i Obcych Pisarzy”. Niektóre z nich współtworzyli 
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inicjatorzy „Biblioteki Narodowej”, którzy zresztą – jak przekonuje logika 
wydarzeń – planowali ich dalszy rozwój. Wkrótce więc serie te – o czym za 
chwilę – miały się okazać konkurentkami dla ich następczyni.

*  *  *
Kiedy powstała koncepcja „Biblioteki Narodowej”, trudno dziś precyzyjnie 
ustalić, bo tego nie pamiętają nawet sami jej pomysłodawcy. We wstępie do 
pierwszego Almanachu „Biblioteki Narodowej” czytamy:

Pomysł „Biblioteki Narodowej” zrodził się w czasie wojny światowej pod 

wpływem obserwacji, jak mało w warstwie inteligentnej narodu znany jest 

dorobek kultury własnej przeszłości18.

Teoretycznie powinniśmy uznać, że autorem tych słów jest spiritus movens 
serii i jej pierwszy redaktor, Stanisław Kot, ale ponieważ pod wstępem nie 
ma żadnego nazwiska, nie da się wykluczyć, że napisał go np. ktoś z grona 
inicjatorów lub dyrektor Adam Muszyński. W każdym razie jedno wiemy na 
pewno: 1 listopada 1919 nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej ukaza
ły się dwa pierwsze tomy serii: Treny Jana Kochanowskiego (oprac. Tadeusz 
Sinko) oraz Kordian Juliusza Słowackiego (oprac. Józef Ujejski), wkrótce zaś 
po nich Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego (oprac. Tadeusz Sinko), 
Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza (oprac. Tadeusz Sinko) i Wybór poe-
zji Teofila Lenartowicza (oprac. Michał Janik). Tomy te wyróżniały się kie
szonkowym formatem B6 i białą papierową okładką z secesyjnym wieńcem, 
który stał się tyleż znakiem firmowym serii, co przedmiotem wiecznych spo
rów19. Wszystkie tomy były drukowane w drukarni Władysława Ludwika 
Anczyca w Krakowie, a rozpowszechniane w Księgarni Jagiellońskiej, pro
wadzonej wspólnie z firmą Arcta.

Pojawienie się pierwszych pozycji entuzjastycznie przywitał „Goniec 
Krakowski”, a dwa tygodnie po nim „Placówka”20. Należy przypuszczać, że 
prace nad tymi tomami ich autor musiał podjąć przynajmniej rok wcześniej, 
ponieważ wymagania merytoryczne i edytorskie były wtedy wyjątkowo wy
sokie. Pod obu względami było to wówczas mistrzostwo świata: tekst dzieła 
klasyka konfrontowano z rękopisami i pierwodrukami, następnie porów
nywano z kolejnymi wydaniami i komentowano w erudycyjnych przypi
sach, których liczba szła w grube setki, całość zaś była poprzedzana okazałym 
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wstępem pióra najlepszego znawcy danego utworu lub okresu literackiego, 
przy czym wstęp ten był de facto niewielką monografią21, ale pisaną tak, by 
mógł ją zrozumieć praktycznie każdy, bo – zgodnie z przedmową w pierw
szym almanachu „Biblioteki Narodowej” – wszystko miało być opracowa
ne „w formie przystępnej, w książeczkach tanich, mogących się znaleźć łatwo 
w ręku zarówno ucznia i samouka, jak czytelnika dojrzałego, lekarza, praw
nika, inżyniera, urzędnika, oficera i kogokolwiek pragnącego bez studiów 
fachowych, bez aparatu specjalnego, zaznajomić się bliżej z najważniejszym 
piśmiennictwem przeszłości”22.

Istnienie tak szerokiej grupy odbiorczej przy jednoczesnym wymogu ope
rowania najlepszą aktualną wiedzą literaturoznawczą stawiało przed autorami 
wyjątkowo trudne zadanie. W związku z tym – jak informował wydawca – 

„do opracowania poszczególnych tomów i tomików «Biblioteki Narodowej» 
postanowiono zapraszać nie najwytrawniejszych choćby kompilatorów, ale 
uczonych, pisarzy i literatów, dających z jednej strony gwarancję najlepsze
go znawstwa naukowego danego utworu, z drugiej – przede wszystkim zdol
nych do nieszablonowego opracowania utworu i tchnienia w czytelnika jak 
największej dozy zainteresowania się i zapału do lektury”23.

Nie były to czcze obietnice, bo jak zaświadcza Stanisław Pigoń, guru pol
skiego literaturoznawstwa:

Twórca i kierownik rozpoczynanej serii, mając na uwadze nowotny jej cha

rakter, trzymał się zasady, by dobierać dla niej współpracowników mło

dych, a gdzie mógł, rezygnował z opatrzonych i osłuchanych autorytetów. 

Czyż nie uderza, że nazwisko jego profesora, Wilhelma Bruchnalskiego, nie 

widnieje na żadnym z tomików… Wśród starszej generacji trzeba było tę

giego i nie zmurszałego specjalisty, by Kot zdecydował się uhonorować go 

zaproszeniem24.

W praktyce – zwłaszcza w późniejszych latach – bywało już różnie, ale 
początki trzeba uznać za naprawdę bohaterskie, gdyż był to zamach na hie
rarchię uniwersytecką i jej najwyższe autorytety. To odważne wpuszczenie 
na naukowe salony nowych autorów zostało przez niektórych badaczy uzna
ne za przedwczesne, młodsi literaturoznawcy sprawdzili się jednak znako
micie. Pisał Stanisław Łempicki:
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przyznać trzeba, że w „wyszukiwaniu” autorów dla poszczególnych opraco

wań posiada prof. Kot orientację znakomitą, instynkt czuły i niemal dywi

nacyjny. Potrafi zapracowanego po uszy profesora zmusić do doskonałego 

przygotowania dziesięciu nawet tomików, wygrzebie na prowincji jedy

nego specjalistę od jakiegoś mało znanego pisarza, zasadzi literata, dzien

nikarza, poetę lub aktora do roboty naukowej i wydobędzie z niego tomik 

pierwszej klasy25.

Tak czy inaczej, inicjator tego przedsięwzięcia musiał mieć charyzmę, od
wagę i stalowe nerwy. Jak dalece były posunięte owe cechy, powiemy za chwilę. 
Przełomowe było również jego przekonanie o potrzebie zniesienia granicy 
pomiędzy naukowym hermetyzmem a pogardzanym w kręgach akademic
kich popularyzatorstwem. Ten problem istnieje zresztą do dzisiaj. Jak przy
znaje wybitny hellenista Jerzy Łanowski, przypadek „Biblioteki Narodowej” 
jest trudny do ocenienia:

Nie zdecydowano dotąd jednoznacznie, jak określać te tomiki, najczęściej 

określa się je jako literaturę popularnonaukową. To dziś już chyba niepraw

da, przynajmniej nie cała prawda. Wydania krytyczne, wstępy monograficz

ne, tyle że nie dla wtajemniczonych tylko, ale dla wszystkich ciekawych spraw 

literatury i kultury26.

Oznacza to jednak, że wyłoniła się w humanistyce nowa jakość, która po
godziła obie strony – czytelników i autorów. Co więcej, seria potrafiła się 
przebić wśród konkurentów obecnych już na rynku. Jak pisał Franciszek 
Bielak:

Dotychczas tak pojętego i tak przygotowanego wydawnictwa nie było. Trudno 

tu pominąć milczeniem tysiące numerów „Biblioteki Powszechnej” Wilhelma 

Zuckerkandla w Złoczowie, gdyż była to w czasach zaborów swoista amba

sada literatury i kultury polskiej mająca swą siedzibę w małym miasteczku 

galicyjskim. Bardzo bogato zaopatrzona i bardzo tania (12 halerzy numer), 

jednak nie stawiała sobie tak ambitnych celów jak później Bn i choć ogromnie 

użyteczna – do celów dydaktycznych nie przystosowana. W innym miastecz

ku, w Brodach, Feliks West zorganizował wydawnictwo „Biblioteki Arcydzieł 

Polskich i Obcych Pisarzy”. Tu już cel dydaktyczny był mocno podkreślony 
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Tom z serii „Wybór Pisarzów Polskich i Obcych 
dla Domu i Szkoły” Gebethnera i Wolff a. 

Źródło: Wikimedia Commons.

Tom z serii „Biblioteczka Uniwersytetów 
Ludowych” Gebethnera i Wolff a.
Źródło: Wikimedia Commons.
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Tom z serii „Biblioteka Powszechna” 
Wilhelma Zukerkandla.

Źródło: Polona.

Tom z serii „Arcydzieła Polskich i Obcych 
Pisarzy” Feliksa Westa.

Źródło: Polona.
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i brodzki księgarz starał się o dobór poważnych pracowników przygotowu

jących tomy arcydzieł. […] W b. Królestwie Polskim Gebethner i Wolff wy

dawali „Wybór Pisarzy Polskich i Obcych dla Domu i Szkoły”. Księgarnia 

warszawska, mimo że starała się o wybitnych współpracowników, nie osiąg

nęła poziomu tomików Westa; opracowania były mniej staranne, jakby tu 

jeszcze ciążył stary przesąd, że podręcznik szkolny nie stawia wymagań spe

cjalnych. Ta sama księgarnia wydawała popularną „Bibliotekę Uniwersytetów 

Ludowych”; teksty tu ogłaszane miały jedynie krótkie objaśnienia pod teks

tem i BUL nie miała żadnych ambicji dydaktycznych27.

Tomy „Biblioteki Narodowej” zdobyły szturmem serca Polaków: Treny 
sprzedały się w nakładzie siedemdziesięciu tysięcy egzemplarzy, a Odprawa 
posłów greckich – w nakładzie sześćdziesięciu tysięcy, co w wyniszczonym 
wojną kraju i w cierpiącym głód społeczeństwie stanowiło oszałamiający 
ewenement. Oczywiście efekt nowości po jakimś czasie wygasł, ale w pierw
szym dziesięcioleciu międzywojennym nakłady Bn wynosiły przeciętnie 
około dziesięciu tysięcy egzemplarzy (najniższy – sześć tysięcy, najwyższy – 
dwadzieścia pięć tysięcy), co uznać należy za wejście serii „pod strzechy”. 
Egzemplarz Bn kosztował wtedy od kilkunastu groszy do kilku złotych 
(cena arkusza wydawniczego wahała się od dziewięciu do dwudziestu gro
szy). W wariancie najtańszym odpowiadało to więc cenie połowy bochenka 
chleba, kilograma mąki czy jednego jajka28. Książki drukowano na niedro
gim papierze, z miękką papierową okładką, niezszyte lub lekko sfastrygo
wane i nieprzycięte, ale za te pieniądze nie można było wymagać więcej29. 
Seria została też zaakceptowana przez środowiska naukowe, choć przecież 
stanowiła atak na ich hierarchie i ówczesne wymogi metodologiczne oraz 
warsztatowe. W krótkim czasie wywalczyła sobie status wzorcowych opra
cowań naukowych, które stały się modelem dla uczniów, nauczycieli i wy
kładowców. Pisanie do tej serii stało się zaszczytem nawet dla najbardziej 
znanych historyków literatury. Choć, jak już wiemy, nie każdy z nich go 
dostąpił.

W tym miejscu należy powiedzieć parę słów więcej o modelu opraco
wania Bnowskiego. W latach powstania serii można było się zachwycać 
jej świeżością, akrybią, z jaką autorzy ustalali rzeczywisty kształt języko
wy wydawanych dzieł (wcześniej często były one źle odczytane z orygina
łów), można było podziwiać erudycyjność przypisów, ale to wszystko już 
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jednak było. Podobnie nieobca była polskim humanistom sztuka uczonej 
monografistyki. A jednak tym razem zaproponowano rodakom coś więcej: 
to wszystko, ale w jednym zbiorze i najprzedniejszej jakości, a na doda
tek napisane przystępnie, z uwzględnieniem tego, co działo się na pierw
szym froncie badań, prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów 
przedmiotu. A często szczególnie efektownych odkryć dokonywano właś
nie w tomach nowej krakowskiej serii. Najlepiej jednak ten sekret serii wy
jaśni nam Stanisław Frycie:

prawidła i zasady edytorskie obowiązujące w Bn zakładały zespolenie w inte

gralną całość trzech składników: tekstu literackiego oraz wstępu historyczno

literackiego i komentarza filologicznego. Tak pomyślany tom tworzył swoistą 

na owe czasy zawartość edytorską, kształtował profil serii, który odpowiadał 

powadze i rozmiarowi zadań, jakie stały wówczas przed kulturą narodową, 

oraz potwierdzał wysoki autorytet ówczesnej szkoły średniej.

Doskonale, wzorcowo opracowany wstęp, mający za zadanie wprowadze

nie odbiorcy w wartości analizowanego utworu i usytuowujący tekst literacki 

w dorobku twórcy oraz w szerokim kontekście historycznoliterackim, mu

siał w tamtych latach przybrać postać syntetycznej monografii, gdyż wydawca 

„Biblioteki Narodowej”, myśląc o uczniu – swoim masowym odbiorcy – tyl

ko poprzez dojrzałą w sensie naukowym wypowiedź wybitnego historyka 

literatury mógł wywiązać się z przyjętych zobowiązań wobec dorobku twór

czego narodu i konieczności nadrobienia opóźnień w przekazywaniu i po

pularyzowaniu kultury narodowej.

Monograficzny charakter wstępu w tomikach Bn, który charakteryzują 

nie tylko takie przymioty, jak odkrywczość i rzetelność naukowa, oryginal

ność i błyskotliwość analityczna, ale także przystępność przekazu, był podyk

towany zapewne koniecznością przygotowania publikacji w pewien sposób 

uniwersalnej, takiej, w której odbija się myśl o masowym szkolnym odbior

cy i jednocześnie przydatnej w pracy nauczycieli języka polskiego. W dobrze 

pomyślanym interesie społecznym leżało wówczas ukształtowanie takie

go profilu Bn, aby mogła ona zaspokajać wielorakie potrzeby rozwijającej 

się polskiej szkoły średniej, która nie miała odpowiednio licznej i właściwie 

przygotowanej kadry polonistycznej. Z tych wstępów tworzył się przecież nie 

istniejący przedtem podręcznik dla ucznia i nauczyciela, o czym przy okazji 

60lecia „Biblioteki Narodowej” nie wypada nie wspomnieć.
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Monograficzny charakter poszczególnych tomów serii ma także swój ro

dowód w ówczesnej metodzie wykładania i nauczania literatury w szkole 

średniej, w ówczesnej – jak byśmy dziś powiedzieli – sztuce czytania i ko

mentowania utworu literackiego w szkole. […]

Charakterowi wstępu odpowiada poziom komentarza filologicznego, 

umożliwiający w miarę pełny odbiór dzieła literackiego w jego warstwie ję

zykowej, historycznej i kulturowej. Przyjęcie tu zasady, w myśl której wyjaś

nia się kwestie dla masowego odbiorcy niezrozumiałe, związane z przemia

nami polszczyzny, formami życia społecznego i rozwojem kultury, uczyniło 

tę serię nowością edytorską.

W takim kształcie „Biblioteka Narodowa” służyła z powodzeniem mło

dzieży szkół średnich w okresie międzywojennym […]30.

Wstępy do poszczególnych tomików są formalnymi rozprawami, ob

szernymi pracami o danym autorze lub dziele; jeśli nie wszystkie 

bywają na wskroś oryginalne, to zawsze przynoszą czytelnikowi ostat

ni wyraz nauki w odniesieniu do autora, dzieła czy problemu. A ile 

wśród nich prac naprawdę samoistnych, posuwających naukę na

przód, ile poglądów, oświet leń i przyczynków nowych, nieraz rewela

cyjnych, które wywołały żywą wymianę zdań i płodną dyskusję! Przy 

tym wszystkim wstępy te są jas ne, skreślone przystępnie, nie przy

gniecione erudycją i bibliografią, ujęte w rygor paragrafów i rozdzia

łów. Teksty utworów – opracowywane możliwie krytycznie, a pod 

każdym tekstem biegnie obfity  komentarz, pożyteczna struga obja

śnień, prawdziwa pomoc i rozkosz dla czytelnika. Utwór w takich wa

runkach staje się zrozumiałym, bez dręczących utykań i zagadek, bez 

trudności rzeczowych, stylistycznych i językowych. Dodawane czę

sto do tomików słowniczki wyrazów staropolskich i dokładne skoro

widze są ostatecznym wykończeniem wzorowości tej publikacji.

Stanisław Łempicki, [rec. serii Bn], w: Almanach „Biblioteki 
Narodowej”. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919–1929, Kraków 
1929 (przedr. z: „Gazeta Lwowska” 1928, nr z 13–14 X).

Każdy tomik poprzedzony jest obszernym wstępem. Opinia o nich w świe

cie naukowym jest już ustalona; o roli ich w szkole dość powiedzieć, że 
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niejeden zastępuje z powodzeniem monografię o pisarzu czy utworze; nie 

tylko uczniowi, ale nierzadko i nauczycielowi.

Aleksander Łucki, „Biblioteka Narodowa” – w szkole, w: jw., 
s. 114.

Postępując wzorem najlepszych wydawnictw zagranicznych, współpracow

nicy „Biblioteki” prześcigają się w sumienności edytorskiej i rodzą u nas 

specjalną gorliwość na tym polu, podnosząc ogólny poziom wydawniczy 

w kraju. Teksty Bn są sprawdzane z rękopisami i pierwodrukami i opierają 

się na najlepszych z nich, z uwzględnieniem poprawek i uzupełnień na pod

stawie wszystkich innych wydań wartościowych. Wstępy wydawców obej

mują zawsze tło historyczne utworu, życiorys autora, wyszczególnienie 

i charakterystykę jego poprzedników, ocenę prac jego, wykaz spożytkowa

nych przezeń źródeł i stosowanej metody, gruntowną analizę utworu – rze

czową, kompozycyjną, stylową i językową – określenie znaczenia danego 

utworu w literaturze i w dziejach, wpływ jego na późniejsze dzieła, biblio

grafię innych pism autora oraz prac o nim. Komentarze u dołu tekstu są róż

norodne: wydawnicze, rzeczowe i językowe. Podany jest zawsze przekład 

zdań i wyrazów w językach obcych. Wyjaśnione są wyrazy obcego pocho

dzenia, przestarzałe lub o zmienionym dziś znaczeniu. Zmodernizowana 

bywa interpunkcja, gdy jej wadliwość utrudnia zrozumienie tekstu.

Włodzimierz Dzwonkowski, Historica w „Bibliotece Narodowej”, 
w: jw., s. 81.

To połączenie tak różnych funkcji dzieła oraz sprawienie, że stało się ono 
przedmiotem uwagi zarówno uczonego, nauczyciela, studenta, ucznia, jak 
i zwykłego czytelnika o wykształceniu ogólnym, było niemałą sztuką, więc 
nie należy go lekceważyć. Jest rzeczą charakterystyczną, że Ignacy Stein, na
czelnik Wydziału Szkolnictwa Średniego w Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Poznaniu, uznał, iż nie było w Polsce wcześniej podobnej serii książek. 
Do tego tak bardzo przydatnych w szkołach.

Dla nauczyciela, zwłaszcza pozbawionego odpowiedniej biblioteki, jest to 

istotnie pomoc doskonała i upragniona. A dla uczniów, zwłaszcza samodziel

nych i inteligentnych, jest naprawdę rozszerzaniem horyzontów31.
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Jak dodatkowo zaznaczył, seria ta zwróciła swoją uwagę na książki rodzi
me, przez innych wydawców z różnych powodów nie wznawiane, a szkołom 
niezbędnie potrzebne, co tym silniejszym węzłem połączyło redaktorów serii 
z nauczycielami. Ci drudzy niekiedy wprawdzie uważali, że poziom wstępów 
jest zbyt wysoki dla uczniów, ale rychło oddalono ten zarzut argumentem, 
że z doskonale objaśnionych przypisami tekstów korzystają wszyscy ucznio
wie (bo muszą), a ze wstępów tylko niektórzy – zdolniejsi. A gdyby i oni 
mieli z tym czy z owym problem, zawsze jest nauczyciel, który ma obowią
zek pośpieszyć z wyjaśnieniem i stosownym wykładem32.

Tak czy inaczej, trzeba uznać, że pojawienie się serii „Biblioteka Naro
dowa” było zdarzeniem bez precedensu, a jej żywiołowy odbiór, potwier
dzony nakładami, o których dziś można jedynie marzyć, stanowił rodzaj 
cudu – nie tylko w sensie wyjaśnionej tu już koincydencji zdarzeń, ale 
również z racji samej koncepcji, tak doskonale skrojonej na miarę odbior
cy. Aby zrozumieć, jak doszło do tego cudu, trzeba się bliżej przyjrzeć oso
bie, która uruchomiła cały proces. Stanisław Kot nie tylko powołał serię do 
życia, ale także „uratował ją przed likwidacją w 1933 roku i przyczynił się 
do jej wskrzeszenia po drugiej wojnie światowej”33, a zatem przyjmował 
postawę opiekuńczego ojca nawet wtedy, gdy redakcję przejęli jego suk
cesorzy (na ogół wychowankowie). Była to postać nieszablonowa i chary
zmatyczna – wybitny uczony o renesansowych zainteresowaniach i szero
kich horyzontach (zajmował się historią kultury i literaturoznawstwem), 
a do tego urodzone „zwierzę polityczne” o sporym temperamencie i orga
nizacyjnej inwencji. Już od 1907 roku wyróżniał się jako działacz niepod
ległościowy, działający w środowisku bliskim przyszłemu Naczelnikowi 
Państwa, Józefowi Piłsudskiemu, z którym współpracował przy tworze
niu Legionów Polskich.

Po powstaniu Naczelnego Komitetu Narodowego, dzięki przyjaźni z ge
nerałem Władysławem Sikorskim, został kierownikiem Wojskowego Biura 
Prasowego Departamentu Wojskowego nKn (1915) i redaktorem „Wia
domości Polskich” (1914–1919). Wkrótce pomiędzy nKn a Komendan
tem i  Brygady rozgorzał spór o sposób wykorzystania Legionów, który 
przerodził się w otwarty konflikt i uczynił z Kota antypiłsudczyka, a po
tem jadowitego wroga obozu sanacji, co w późniejszych latach ściągnęło na 
niego wiele kłopotów. Konsekwencje tego wyboru naznaczyły całe jego ży
cie, szczególnie w czasie drugiej wojny światowej, gdy po agresji Niemiec 
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i ZSrr na Polskę w 1939 roku wraz z Sikorskim przedostał się do Paryża, 
a po upadku Francji – do Londynu, gdzie stał się prawą ręką generała. Już 
jako premier rządu rP na uchodźstwie i Wódz Naczelny Sikorski powie
rzył Kotowi tekę Ministra Informacji i Dokumentacji (1943–1944), a póź
niej ambasadora rP na terenie Związku Radzieckiego (1941–1943) oraz 
 Ministra Stanu na Bliskim Wschodzie (1942–1943), przy czym misją Kota 
było wydobycie jak największej liczby Polaków z łagrów oraz z miejsc ze
słania (około ośmiuset tysięcy). Jego dramatyczna akcja, mająca na celu zlo
kalizowanie zesłańców, a potem uwolnienie ich z obozów koncentracyjnych 
w  Związku  Radzieckim, do dzisiaj stanowi przedmiot namiętnych dyskusji 
historyków34. Dla jednych Stanisław Kot jest „człowiekiem z krwią zesłań
ców na rękach”, dla drugich – bohaterem i człowiekieminstytucją, które
mu dziesiątki tysięcy rodaków zawdzięczają ocalenie.

Po wojnie w 1945 roku Kot powrócił do kraju wraz ze Stanisławem 
 Mikołajczykiem, kolejnym – po śmierci Sikorskiego – premierem rzą
du rP na uchodźstwie (do 1944 roku), który został przywódcą Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Do roku 1947 pełnił funkcję ambasadora we 
Włoszech.  Kiedy w Polsce komuniści sfałszowali wybory i zaczęli czyst
ki wśród działaczy PSL (co skłoniło Mikołajczyka do ucieczki na Zachód), 
Kot uświadomił sobie, że jego powrót do Warszawy oznaczałby więzie
nie i pokazowy proces (być może z wyrokiem śmierci). Decydując się na 
emigrację, wybrał trudny los, bo polska diaspora traktowała go jako porte 
parole Mikołajczyka (według części historyków był on jego piorunochro
nem35), którego w środowisku polonijnym powszechnie uznawano za 
grabarza polskich kresów i „zdrajcę sprawy polskiej”, skalanego „niezmy
walnym grzechem matkobójstwa”36. Kot nigdy nie odciął się od swojego 
przełożonego i bronił go do końca życia. Ponieważ jednak czuł, że jego 
obszar działania się kurczył, coraz chętniej oddawał się pracy naukowej, 
krążąc pomiędzy Anglią, Francją a Stanami Zjednoczonymi (opubliko
wał kilka ważnych książek, otrzymał doktoraty honorowe uniwersyte
tów w Oksfordzie i w Bazylei). Mimo że w żaden realny sposób nie mógł 
już zagrażać komunistycznym władzom w PrL, został uznany przez nie 
za „szczególnie niebezpiecznego wroga”, wokół którego zbudowano siat
kę wywiadowczą (skrupulatną inwigilację zainicjowano już w drugiej po
łowie lat czterdziestych) i którego programowo dezawuowano w oczach 
polskich emigrantów oraz znajomych w kraju37. Z działalności politycznej, 
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która była jego żywiołem, ostatecznie zrezygnował na iii Kongresie PSL 
w Paryżu w 1963 roku. Zmarł w 1975 roku w Anglii.

Tu musimy znów powrócić do 1919 roku. Zanim Kot stał się postacią, któ
ra trwale zapisała się w polskiej literaturze oraz polityce XX wieku i o  którą 
do dzisiaj trwają spory, u progu niepodległości był trzydziestoczteroletnim 
historykiem literatury ze świeżym doktoratem (Wpływ teorii politycznych sta-
rożytności klasycznej na idee polityczne Polski w XVI wieku, a w szczególności na 
Andrzeja Frycza Modrzewskiego), jak również odstawionym na bocznicę działa
czem niepodległościowym. Kiedy wystąpił z ideą stworzenia serii „Biblioteka 
Narodowa”, nie był więc osobą znaną i wpływową, która mogła narzucać in
nym swe pomysły i wolę. Nie był jeszcze nawet profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, tylko adeptem nauk humanistycznych38, dorabiającym jako 
gimnazjalny nauczyciel. Mimo to w pamięci wszystkich uczonych, którzy 
byli akuszerami Bn, on właśnie został zapamiętany jako lider tego przed
sięwzięcia. Pisze Stanisław Pigoń:

Jakoś na czas niewiele co miniony przypadła była najszczęśliwiej pomyślana 

i powzięta inicjatywa „Biblioteki Narodowej”. Wystąpił z nią Stanisław Kot. 

Myśl tak trafna i do potrzeby owoczesnej dostosowana, że musiałbyś przy

znać, leżała na dłoni. Nikt inny wszelako na nią nie wpadł. Przyszła też w mo

mencie w sam raz najwłaściwszym39.

O charakterze i osobowości Kota, a także o wątłej jeszcze pozycji w świe
cie wielkiej nauki dużo mówią perypetie jego habilitacji (Andrzej Frycz 
Modrzewski. Życie i działalność), która miała mu otworzyć drogę do uni
wersyteckiej kariery – w sytuacji gdy jego powrót do wielkiej polity
ki został zablokowany przez wrogie mu formacje polityczne (Narodowa 
Demokracja oraz siły skupione wokół Józefa Piłsudskiego). Kiedy złożył 
rękopis w Radzie Wydziału Filozoficznego UJ w październiku 1918 roku, 
przez rok przetrzymywano go pod pretekstem proceduralnym, by w koń
cu złożyć autorowi kuriozalne ultimatum: jego habilitacja zostanie przyję
ta, ale pod warunkiem że napisze on oświadczenie, iż „w czasie wojny brał 
udział w walkach politycznych, prowadzonych w sposób wysoce niewłaści
wy, i szczerze tego żałuje”40. Była to oczywista próba upokorzenia młodego 
uczonego, zwłaszcza że oskarżenie było wyssane z palca. Stanisław Kot za
reagował z godnością – listem otwartym do „Świetnego Grona Profesorów 
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Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie”, w któ
rym oświadczył, że nie tylko nie wstydzi się, ale jest dumny z kilkuletniej 
pracy na rzecz Legionów Polskich oraz ze swej działalności w Departamencie 
Wojskowym nKn. Na koniec zaś dodał:

Wolno Panom podanie moje przyjąć lub odrzucić, ale jakim prawem wyma

gacie […], abym czynił krok upodlający, jakim bez wątpienia byłoby wypie

ranie się własnej działalności politycznej i swoich przekonań, dla zdobycia 

stanowiska naukowego? […] Wasza propozycja ubliża Wam i Uniwersytetowi, 

którego honor reprezentujecie41.

Odważny i hardy ton tego listu więcej mówi o pierwszym redaktorze 
„Biblioteki Narodowej” niż szczegółowe charakterystyki. Bez wątpienia Kot 
miał świadomość, że ryzykuje całą swoją przyszłość zawodową. Na szczęście 
Rada Wydziału z respektem odniosła się do autora listu i dopuściła go do ko
lokwium habilitacyjnego i tzw. wykładu próbnego (Rozmiary i znaczenie kultu-
ralne podróży naukowych za granicę w okresie humanizmu i reformacji), przyznając 
mu w 1920 roku tytuł profesora i Nadzwyczajną Katedrę Historii Kultury, 
co rozpoczęło jego prawdziwą karierę naukową. Warto zwrócić uwagę, że 
stało się to rok po ukazaniu się pierwszych tomów Bn.

Równie ciekawe jest, że w roku 1930 rogaty uczony wierzgnął jeszcze 
raz: zorganizował na uczelni akcję protestacyjną przeciwko tzw. proceso
wi brzeskiemu, wskutek którego na osobiste polecenie Piłsudskiego kil
kunastu posłów Centrolewu uwięziono w twierdzy brzeskiej, gdzie ich 
torturowano i poniżano. Wydano na nich wyroki od dwóch do trzech lat. 
W akcie represji za ten protest władze uchwaliły ustawę ograniczającą au
tonomię wyższych uczelni i zlikwidowały Katedrę Historii Literatury na 
Uniwersytecie Jagiellońskim (1933), w wyniku czego Kot (jako inicjator ak
cji) utracił pracę i znalazł się na przymusowej emeryturze w wieku czter
dziestu ośmiu lat42.

Tak mniej więcej ułożyły się losy człowieka, który zainicjował i wcie
lił w życie ideę stworzenia „Biblioteki Narodowej”. Jest bardzo prawdo
podobne, że gdyby nie on i jego determinacja, ta seria nie zdołałaby ani 
powstać, ani przetrzymać kolejno: bankructwa wydawcy, wojny świato
wej43 i restytucji w ustroju komunistycznym, nienawidzącym wszystkie
go, co przedwojenne.
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Warto też jednak dodać, że istnienie serii nie byłoby również możliwe 
bez niewiarygodnego zrywu duchowego i „fizycznego”, jaki dokonał się 
w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości. Objął on wszystkie sfery 
i środowiska społeczne, a szczególnie te, w których skupiły się najświatlejsze 
ówcześnie umysły. Plastycznie opisał ten ruch Stanisław Pigoń, jeden z naj
większych polskich humanistów:

mówić by można było coś jak o zadyszanym pośpiechu w rozkwicie spóź

nionej wiosny 1919 r. Skupiska pracy naukowej rozwijały się na potęgę, 

Krakowska Akademia Umiejętności staje się Polska. Rozkwitają stare czy 

zawiązują się nowe Towarzystwa Naukowe: lwowskie, poznańskie, toruń

skie, warszawskie, niebawem wileńskie, płockie, przemyskie. Rozrastają się 

Uniwersytety, zagęszcza się mapa szkolnictwa średniego44.

To właśnie z tego wielkiego wiru energii i nadziei wyrasta idea Bn, któ
rą pewnego dnia w gronie starszych uczonych kolegów zaproponował Kot. 
Wiele wskazuje na to, że nie zrobił tego a prima vista, lecz po wcześniej
szych przemyśleniach. Dowodzi tego założenie wiosną 1919 roku45 wspo
mnianej  wcześniej Krakowskiej Spółki Wydawniczej. Jak pisze Mieczysław 
Brahmer:

stała się [ona] rychło jednym z najpoważniejszych wydawnictw polskich, miała 

zaś powiązania z grupą krakowskich konserwatystów […], a styl niedawnych, 

legionowych publikacyj nKn zaznaczył się w secesyjnej okładce. Do dorad

ców Spółki należał Stanisław Estreicher, którego rozległa kultura humani

styczna i sąd wytrawny ważyły niemało46.

Skoro parę miesięcy po jej zawiązaniu ukazały się pierwsze tomy, oznacza 
to, że w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku nie 
tylko była już gotowa koncepcja serii, ale i trwały już nad nią prace pierw
szych autorów. Dziś warto sobie uświadomić, jak bardzo to wszystko było 
wówczas na wyrost, bo przecież przez polskie ziemie wciąż przewalały się obce 
wojska, a nasza państwowość była jeszcze snem. Gdy rozpoczynano pierw
sze korekty, niepodległość nadal się ważyła. O tym, w jak śmiały sposób my
śleli twórcy Krakowskiej Spółki Wydawniczej i jej flagowej serii, najlepiej 
świadczą reakcje wydawców, którym wcześniej przedstawiali swoją ofertę:
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Plan takiego przedsięwzięcia, przedstawiony niektórym wydawcom, odstra

szał ich wielkością swoich rozmiarów, przy czym podnoszono wątpliwości co 

do jego sukcesu, a nawet możliwości realizacji, ze względu na brak zaintere

sowania dla takiej lektury w szerokich kołach społeczeństwa oraz brak dosta

tecznej ilości sił i finansowych, i literackonaukowych do jego wykonania47.

Wkrótce miało się okazać, że myśleli nie tylko wizjonersko, ale i racjonal
nie, bo niedługo – własnymi środkami – wprowadzili na rynek księgarski 
kolekcję, która swoim rozmiarem i oddziaływaniem przekroczyła kilka
krotnie plany swoich twórców48 – stała się pozycją kanoniczną w szkołach, 
na uniwersytetach, a także w inteligenckich domach. W roku 1929, a za
tem po dziesięciu latach, Kot informował, że wydano sto sześćdziesiąt trzy 
tomy serii (w serii pierwszej – 116, w serii drugiej – 47)49. Według kata
logów „Biblioteki Narodowej” do 1939 roku opublikowano sto osiemdzie
siąt dwa tomy (w serii pierwszej – 125, w serii drugiej – 5750). Był to wynik 
naprawdę imponujący.

Każdy, kto zwraca uwagę na liczby, musi jednak dostrzec dziwną dyspro
porcję: w pierwszym dziesięcioleciu międzywojennym wydano sto sześć
dziesiąt trzy tomy, w drugim zaś szesnaście, a zatem dziesięć razy mniej51. 
Jest oczywiste, że dane te ukrywają krach wydawniczy. W roku 1930 za
częły się kłopoty finansowe Krakowskiej Spółki Wydawniczej, spowodo
wane lekkomyślnością jej dyrektora, mecenasa Adama Muszyńskiego, oraz 
przesadnym kredytem zaufania, jakim obdarzyła go Rada Nadzorcza, któ
rą tworzyli m.in. Stanisław Estreicher, Stanisław Kot, Tadeusz Sinko i Józef 
Muczkowski. W roku 1933 spowodowało to upadek Krakowskiej Spółki 
Wydawniczej. Kwestii tej wypada poświęcić nieco uwagi, bo skutki plaj
ty były fatalne i na długi czas zwichnęły imponującą produkcję „Biblioteki 
Narodowej”.

Dyrektor spółki, w którego finansowy geniusz udziałowcy wierzyli jak 
w Mahometa (w końcu Muszyński potrafił ją przeprowadzić przez dewalua cję 
marki polskiej, gdy inne wydawnictwa – np. Jakuba Mortkowicza – pada
ły jak muchy), przez dłuższy czas opierał prosperity spółki na wielkich przy
działach (wyjątkowo przyzwoitego jak na te czasy) papieru, podczas gdy 
pozostali skazani byli na papier gazetowy lub nawet drzewny. W jaki spo
sób to załatwił, nie wiedział nikt52, ale w czasach powszechnej dewaluacji 
pieniądza była to niezła lokata. To kilkuletnie powodzenie rozzuchwaliło 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   77 2019-10-09   14:18:37



78

Muszyńskiego, który uparcie lekceważył zbierające się chmury i brnął w nie
szczęście. Obserwujący to z niepokojem Franciszek Bielak pisał:

Adam Muszyński nie liczył się z opinią akcjonariuszy, gdyż ci – o czym wie

dział doskonale – wierzyli w jego niezwykłe talenty w dziedzinie finan

sowej. […]

Ale pewność siebie nie ma wielkiej wartości pieniężnej i wobec nadcho

dzącego kryzysu ostrożny Muczkowski – o ile dobrze pamiętam – wycofał 

się z Rady. Pozostali radcowie może wierzyli w talenty finansowe dyrektora, 

a może już byli w położeniu przymusowym i nie chcieli pogarszać sytuacji 

Spółki przez jakieś ostrzejsze środki. Zresztą Muszyński, gdy się przekonał, 

że sytuacji nie podoła, zasłonił się chorobą, co zresztą było i z tego względu 

wskazane, że dawniejsze jego zapewnienia okazały się bez pokrycia53.

Zarówno przyszłość serii, jak i budżet rodzinny jej redaktora stanęły na 
skraju przepaści. I tym razem jednak Kot wykazał się pomysłowością oraz 
niespożytą energią, przenosząc serię do lwowskiego Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, gdzie ukazywała się do wybuchu drugiej wojny światowej 
dzięki życzliwości ówczesnego dyrektora Antoniego Lewaka54. Ponieważ sta
łe dojeżdżanie do Lwowa okazało się dla Kota niemożliwe, przez jakiś czas 
rolę opiekuna serii planowano powierzyć Ludwikowi Bernackiemu, ko
niec końców jednak ciężar prowadzenia redakcji w nowym miejscu wziął 
na siebie Kazimierz Giebułtowski, który zdecydował się na przeprowadz
kę. Postaci tej warto poświęcić nieco uwagi, ponieważ bez niej – podob
nie jak bez Kota – nie byłoby „Biblioteki Narodowej”. Poza tym właśnie 
Giebułtowski – na swoje nieszczęście – stał się piorunochronem, na który 
spadły gromy bankructwa.

Pochodził z Krakowa, gdzie studiował prawo, a później filozofię, z czego 
zresztą nie zrobił użytku, bo pracował jako nauczyciel polskiego w gimnazjum, 
poświęcający cały swój wolny czas na organizację bibliotek oraz czytelnic
twa w ramach Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. 
Z Kotem poznał się w czasie pierwszej wojny światowej, pracując dla niego 
w Biurze Wydawnictwa Naczelnego Komitetu Narodowego. Jego sumien
ność jako redaktora sprawiła, że został zatrudniony w Krakowskiej Spółce 
Wydawniczej do pracy nad „Biblioteką Narodową”, której stał się wkrótce – 
obok swojego przełożonego – drugim, troskliwym ojcem.
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Pierwsza strona umowy kupnasprzedaży serii „Biblioteka Narodowa”, 
zawartej między Krakowską Spółką Wydawniczą a Ossolineum, rok 1933.

Źródło: zbiory ZniO.
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Współpracę z nim, jego uwagi cenili sobie najwybitniejsi poloniści. Był czło

wiekiem niezwykle inteligentnym, mającym obszerną wiedzę z różnych 

dziedzin. Obdarzony dużym taktem i kulturą osobistą, doradzał dyskret

nie i z miłym uśmiechem. Miał poczucie humoru i nieraz wspominał zabiegi 

„towarzyskie”, które mu wypadało przeprowadzić, by jakiś fragment usunąć 

lub zmienić, zarówno w objaśnieniach, jak i w tekstach wstępów do utwo

rów. To jego wybitnej wiedzy i pracowitości Słownik etymologiczny języka pol-

skiego zawdzięcza swój ostateczny kształt. K. Giebułtowski starannie zestawił 

indeks (prawie 27 tysięcy wyrazów), który stał się kluczem do tego skarbca ję

zyka polskiego. Aleksander Brückner był mu za te zabiegi bardzo wdzięczny.

K. Giebułtowski swoje życie podporządkował pracy. Prawie wcale nie udzie

lał się towarzysko. Należał jedynie do Towarzystwa Miłośników Książki, gdzie 

był członkiem Komisji Rewizyjnej. […] Czas zajmowała mu opieka nad ojcem, 

emerytowanym radcą sądu apelacyjnego. Pracował najczęściej nocą. Rzetelnie, 

z pietyzmem i niebywałą dokładnością opracowywał maszynopisy i prze

prowadzał korekty. Świat, w którym tak dobrze się czuł, zaczął się chwiać 

w 1930 r. Wtedy to Krakowska Spółka Wydawnicza zawiesiła działalność. 

Dwa lata później przedsiębiorstwo zgłosiło w sądzie krakowskim upadłość. 

Dotychczasowy dyrektor, Adam Muszyński, z obawy przed wierzycielami usu

nął się w cień. W ten sposób jego zastępca, K. Giebułtowski, stał się osobą 

odpowiadającą za likwidację […] krakowskiej oficyny wydawniczej. Ten cichy, 

skromny, lubiący kameralne warunki pracy człowiek musiał teraz zdobywać 

pieniądze na spłatę największych długów, reprezentować upadłą firmę w są

dzie. Ponosił karę za winy, których nie popełnił. Rok 1932 stał się przełomo

wy w życiu K. Giebułtowskiego. Do problemów związanych ze Spółką doszedł 

cios spowodowany nagłą śmiercią jego ojca. W takich okolicznościach pod

jął decyzję o wyprowadzeniu się z Krakowa. Nadarzyła się ku temu okazja. 

Seria „Biblioteka Narodowa”, którą przez dwadzieścia lat z pietyzmem redago

wał, została sprzedana Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich. W 1934 r. 

K. Giebułtowski przeniósł się do Lwowa55.

Do wcześniejszego poziomu produkcji „Biblioteki Narodowej” jej re
daktorom nie udało się powrócić – zarówno z powodu braku motywacji 
nowego wydawcy, jak i korespondencyjnego systemu pracy oraz (przypusz
czalnie) politycznej nagonki na jej lidera. Dopiero po wojnie, najpierw przez 
krótki czas w Krakowie, a później już we Wrocławiu, odzyskano rytm pracy 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   80 2019-10-09   14:18:41



81

porównywalny do tego, jaki narzucił Kot na starcie. Jakkolwiek by liczyć, 
w czasie najtrudniejszym, a zatem w pierwszym dziesięcioleciu odrodzonej 
Polski, wydano prawie jedną trzecią obecnego stanu posiadania serii, którą 
uważamy za narodowy skarb kultury.

W następujący sposób plon tej heroicznej dekady podsumował Jan 
Trzynadlowski w pięćdziesięciolecie powstania serii:

Lata 1919–1929 to okres pełnej inwencji i rozmachu pracy „Biblioteki 

Narodowej”. Wydawano po kilkanaście tomików rocznie, ukształtowano 

zasadniczy model edycji, której każdy składnik spełniał określone cele na

ukowe i dydaktyczne. […]

[…]

Znaczny był dorobek pierwszego dziesięciolecia serii: 118 tomów w dziale 

literatury polskiej oraz 51 tomów z zakresu literatur obcych [w rzeczywisto

ści 56 – S.B.]. Ta zdecydowana przewaga utworów piśmiennictwa polskiego 

nad obcym wynikała z przyczyn praktycznych; lekturowy charakter serii po

wodował, że zapotrzebowanie szkolne i uniwersyteckie wpływało decydują

co na ukształtowanie programu wydawniczego56.

O drugim dziesięcioleciu funkcjonowania serii wrocławski uczony pisał 
już – z wiadomego powodu – mniej entuzjastycznie, zaznaczając ze smut
kiem, że drukowano „zaledwie po kilka tomów rocznie”, co tłumaczył za
równo kryzysem ekonomicznym, który ogarnął cały świat, jak i odrębnością 
planów wydawniczych Ossolineum. Dodawał jednak pocieszycielsko: 

W każdym razie zapewniono serii ciągłość istnienia, stworzono podstawy 

finansowe, skupiono zespół współpracowników naukowych, wśród których 

obecnie przeważało grono uczonych lwowskich57.

Prawda jednak była taka, że seria de facto spoczywała w całości na barkach 
Giebułtowskiego, które były przyzwyczajone do znacznie większych cięża
rów. Wspomniane kilka tomów rocznie było dlań jak piórko, więc ujście 
dla swojej energii znajdował on w pracach redaktorskich nad podręcznika
mi szkolnymi i słownikami.

Oczywiście niezliczone opinie (na ogół entuzjastyczne) na temat dorob
ku serii w latach międzywojennych znajdujemy w pierwszym Almanachu 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   81 2019-10-09   14:18:41



82

„Biblioteki Narodowej”, gdzie zajmują one prawie sto osiemdziesiąt stron drob
nego i ciasnego druku w czterech działach58, ale ponieważ interesuje nas 
tutaj bardziej zobiektywizowany obraz tej produkcji, przyjrzyjmy mu się 
w ujęciu statystycznym, bo tylko w ten sposób możemy dostrzec rzeczywi
ste prawidłowości. Obraz ten obejmie naturalnie także lata wojny i okupa
cji – po pierwsze dlatego, że stanowią one kontynuację ii Rzeczypospolitej, 
po wtóre zaś z tej racji, że przyniosły wyłącznie przedruki pozycji wydanych 
wcześniej, a zatem nie zmieniają stanu rzeczy.

W serii pierwszej ukazało się w okresie międzywojennym w Bn sto dwa
dzieścia pięć utworów, w drugiej zaś pięćdziesiąt siedem, co oznacza, że cały 
plon tego czasu zamknął się w liczbie stu osiemdziesięciu dwóch utworów!59 
Stosunek ilościowy obu serii ukazany jest w postaci graficznej (diagram A1, 
serie i i ii). Można powiedzieć, że wyraża się on w proporcjach 2 : 1 na ko
rzyść literatury polskiej.

Jeśli chodzi o najbardziej uchwytne prawidłowości, to znacznie plastycz
niej niż słowa ukażą je diagramy prezentujące epoki literackie (diagram A2, 
seria i; diagram A3, seria ii), gatunki (diagram A4, seria i; diagram A5, 
 seria ii) oraz kraje pochodzenia autorów (diagram A6, seria ii).

Z konkretnością liczb i ilustrujących je wykresów trudno dyskutować, choć 
trzeba zachować świadomość, że każda statystyka dotycząca dzieł literackich 
zakłada margines niepewności, bo kwalifikowanie poszczególnych utworów 
do konkretnych epok lub gatunków bywa kwestią uznaniową60. Diagramy 
ujawniają zatem rzeczywiste prawidłowości i proporcje, ale nie z taką precy
zją jak nauki matematyczne. Niemniej dość dokładnie pokazują, jaki obraz 
literatury polskiej ujrzeli, a jaki przekazali nam w spadku twórcy pierwszej 
narodowej kolekcji arcydzieł. Trzeba podkreślić, że twórcy ci zadbali o to, by 
polskie piśmiennictwo ukazać na tle największych dzieł w historii piśmien
nictwa światowego – dzieł, z których korzystało lub z którymi wchodziło 
w dialog. Jak słusznie przewidział w artykule podsumowującym działalność 

„Biblioteki Narodowej” Ignacy Chrzanowski, jeden z jej inicjatorów i najwy
bitniejszych ówcześnie historyków literatury, stała się ona „zwierciadłem nie 
tylko literatury, ale także historii i kultury narodowej”61. Rangę tej polskiej 
serii dostrzeżono również za granicą. Dowodzi tego choćby opinia Henriego 
Grappina, wybitnego francuskiego slawisty, autora pierwszego francuskiego 
podręcznika gramatyki, wykładowcy École Nationale (Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales). Warto zacytować tę wypowiedź w całości:
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„Biblioteka Narodowa” pojawiła się we właściwym czasie. Jej nazwa dosko

nale tłumaczy jej ducha i nośność. W momencie odzyskania niepodległości 

Polska musiała sporządzić inwentarz swojego intelektualnego bogactwa. Stała 

się nim właśnie „Biblioteka Narodowa”. Zgrupowane w rodzaj galerii naro

dowej, najważniejsze dzieła literatury polskiej, dokumentujące jej przemia

ny, przedstawione zostały w formie autentycznej i konkretnej. Wykorzystano 

przy tym wszystkie przenikliwe i szczegółowe dociekania, mające na celu wy

dobycie na światło dzienne ich pełnych znaczeń i informacji o ich autorach, 

a wszystko to zrobiono w taki sposób, żeby zadowolić zarówno szeroką pu

bliczność, jak i czytelników przyzwyczajonych do obecnych wymogów filolo

gicznych – oto piękny program do zrealizowania. Bardziej niż nieukończona 

i niewystarczająca z punktu widzenia naukowego „Biblioteka Polska” Józefa 

Turowskiego, bardziej niż „Biblioteka Pisarzów Polskich” Akademii Nauk 

w Krakowie, pięknie prezentująca się, ale przeznaczona dla wąskiego odbior

cy, „Biblioteka Narodowa” proponuje repertuar literatury narodowej, na jaki 

wszyscy czekali. I w niej właśnie należy szukać tekstów krytycznych, sporzą

dzonych w sposób ścisły i dokładny, dotyczących wielu dzieł – od „małych 

poematów” Mickiewicza po Pana Tadeusza, od Wojny chocimskiej po Edmunda 

Wasilewskiego, od Roksolanek po Psalmodię polską Kochowskiego. Przedmowy, 

które poprzedzają utwory i towarzyszące im objaśnienia, reprezentują ostat

nie osiągnięcia historii literatury i przedstawiają w postaci zwartych syntez 

najobszerniejsze wykłady historii literatury polskiej, jakie się dotąd ukazały. 

Nic nigdy nie było tak pełne i kompletne jak np. opracowania Kroniki polskiej 

Galla Anonima, Pamiętników Paska, Kazań sejmowych Skargi czy Towarzystwa 

Filomatów. Amatorzy literatury polskiej, gdziekolwiek są na świecie, nie 

mogą pozwolić sobie na to, by nie posiadać tej summy wiedzy na swych pół

kach. Mogą być pewni, że prof. Stanisław Kot i jego współpracownicy dopro

wadzą to dzieło do satysfakcjonującego końca62.

Doprawdy nie ma powodu sądzić, że wielki francuski humanista miał 
skłonność do przesady – nie podlegał on wszak pokusom lokalnego patrio
tyzmu, o jaki można by podejrzewać Polaków. Jest rzeczą fascynującą, że 
podstawowy zrąb tego przedsięwzięcia, które tak pięknie skomplemento
wał, został skonstruowany w niezwykle krótkim czasie, pomiędzy dwiema 
najstraszliwszymi wojnami w historii, i że zaczęło się to wszystko w czasach, 
gdy Polska istniała tylko w sercach jej wybitnych intelektualistów.
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Lata 1939–1945

W czasie wojny i okupacji na terenie kraju nie było warunków do wydawa
nia serii, choć niektórzy uczeni kontynuowali pracę nad rozpoczętymi to
mami, kolejni podpisywali umowy, a kilkanaście pozycji Bn wznowiono na 
uchodźctwie, stąd na ich kartach tytułowych napotykamy miejsca wydania 
tak zaskakujące jak Chicago, Pittsburgh, Hanower, Edynburg, Jerozolima 
czy Nowy Jork63.

Istnieje dość chętnie powtarzana przez historyków literatury teza, że 
lata okupacji to okres wzmożonej pracy historyków literatury nad ko
lejnymi tomami Bn, zwłaszcza nad utworami antycznymi, które ukazały 
się już po wojnie64. Niestety wiele wskazuje, że to sympatyczny stereo
typ, który nie ma potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ żadne nowe 
pozycje (oprócz przedruków) nie ukazały się tuż po wojnie. Dopiero pięć 
lat później, w serii drugiej, wyszło Życie Karola Wielkiego Einharda (1950), 
po roku Kształcenie mówcy Kwintyliana (1951) i Antologia liryki aleksandryj-
skiej (1951), a w 1954 roku Wybór pism naukowych Cycerona. Pięć lat to ab
solutnie wystarczający czas, by autorzy zdążyli opracować teksty od zera, 
co przekonuje, że swoje działania zaczęli oni już po wojnie. To samo nie
stety dotyczy serii pierwszej. Nic nie wskazuje, aby w mrokach okupa
cji dojrzało jakieś nowe opracowanie Bn, ponieważ musiały upłynąć trzy 
lata, by wyszedł Jermoła Józefa Ignacego Kraszewskiego (1948), Wybór poe-
zji Franciszka Dionizego Kniaźnina (1948), a cztery lata, by światło dzien
ne ujrzały Listy Fryderyka Chopina (1949). Można się więc domyślać, że 
opracowano je już raczej po wojnie. Zapewne tego typu krzepiące prze
konania o pracy podczas wojny głoszono w czasie okupacji w celu pod
niesienia morale w środowisku uczonych (bezlitośnie trzebionym przez 
aparaty hitlerowskiego i sowieckiego terroru), a po 1945 roku chętnie je 
powtarzano.

Złe położenie serii komplikowała także nieobecność w kraju jej redak
tora, Stanisława Kota, który opuścił Polskę w 1939 roku u boku generała 
Władysława Sikorskiego, a w trakcie wojny pełnił wysokie funkcje w rzą
dzie polskim na emigracji. Niemały wpływ miały też śmierć dyrektora 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Ludwika Bernackiego (w czasie 
oblężenia Lwowa) oraz wywózka i zamordowanie przez nKwD dyrekto
ra Wydawnictwa Ossolineum Antoniego Lewaka, co zostało ujawnione ze 
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znacznym opóźnieniem, bo władze sowieckie nie kwapiły się z upublicz
nianiem swojej polityki eksterminacji polskiej inteligencji.

W opisanych okolicznościach, dbając o ciągłość tak ważnej dla polskiej 
kultury serii, trzej kustosze pełniący obowiązki dyrektora – Mieczysław 
Gębarowicz, Kazimierz Tyszkowski oraz Władysław T. Wisłocki – wyzna
czyli na stanowisko tymczasowego redaktora Wacława Borowego, któ
ry – jak każda wielka indywidualność – miał własną wizję przyszłości 
serii. W sposób oczywisty dążył on do rozbudowania serii pierwszej i dru
giej, a nawet planował uruchomić jej trzecią odnogę pod nazwą „Rozwój 
Ideologii Narodowej”. Co więcej, miał zamiar także zmienić formułę to
mów przez nadanie im kształtu praktycznej pomocy szkolnej, zdolnej ry
walizować z ofertami licznych wydawnictw, próbującymi już przed wojną 
przejąć rynek polonistyczny, a przy okazji uszczknąć duży kawałek tortu 
na wydania literatury obcej.

Dążąc do kodyfikacji konwencji serii, Borowy napisał Instrukcję dla auto-
rów serii „Biblioteka Narodowa”, aby tą metodą zunifikować jej formułę, jasno 
określić wymagania merytoryczne, a wreszcie ustabilizować standard warsz
tatowy (kompozycja wstępu, objaśnienia, przypisy). Był to dokument zaled
wie kilku lub kilkunastostronicowy, ale jego waga jest nie do przecenienia, 
o czym świadczy fakt, że mimo upływu grubo ponad siedemdziesięciu lat 
instrukcja obowiązuje do dzisiaj, choć kolejni redaktorzy dokonują pew
nych aktualizacji ze względu na zmieniające się standardy naukowe, edy
torskie, a przede wszystkim techniczne.

Wśród zmian, których postanowił dokonać Borowy, była całkowita zmia
na szaty graficznej serii, a szczególnie znienawidzonej przez niego okładki 
z secesyjnym wieńcem Procajłowicza. „«Biblioteka Narodowa» była oce
niana jako wydawnictwo o najwyższym poziomie opracowań, ale zarazem 
jedno z najbardziej szpetnych” – podsumował z satysfakcją opinie z kon
spiracyjnej narady dowództwa podziemia na temat stanu polskiej kultury. 
Jego pogląd podzielało kilku luminarzy polskiej humanistyki, ale znaleźli 
się też zawzięci obrońcy wieńca, więc sytuacja wydawała się patowa. Po woj
nie kontrowersja ta przyczyniła się do rezygnacji Borowego z prowadzenia 
serii (choć nie była to jedyna przyczyna) i spowodowała ciągnące się przez 
długie dekady poszukiwanie nowej formuły okładki w różnych warian
tach stylistycznych i kolorystycznych, a także próby ustanowienia rodzaju 
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oprawy. Temat ten wraca w niejednym wspomnieniu, stąd można mieć pew
ność, że rozpalał namiętności i ambicje, choć dziś wydaje nam się zapewne 
kwestią drugorzędną.

Wyprzedzając wydarzenia, warto dodać, że na przełomie lat sześćdziesią
tych i siedemdziesiątych umieszczono na okładce winietę z uproszczonym 
wieńcem (olimpijskim) autorstwa Aliny i Leszka Kaćmów, zastosowano od
rębne kolory dla obu serii (zielony i czerwony) oraz wprowadzono oprawę 
płócienną z obwolutą. Żaden z owych eksperymentów nie zyskał jednak sym
patii środowiska naukowego ani czytelników, a ponieważ innowacje te po
drażały koszt druku, z czasem powrócono do modelu wyjściowego.

Seria „Biblioteka Narodowa” w latach 1946–2019

Powojenna odbudowa serii

Po wojnie z miejsca przystąpiono do reaktywowania serii, choć nie od razu 
nadano temu wyrazisty kształt formalny, ponieważ Lwów – siedziba Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich – znalazł się na terenie Związku Radzieckiego, 
a nominalny redaktor serii nadal przebywał poza krajem, pełniąc  funkcję 
ambasadora rP w Rzymie. W tej sytuacji Borowy tymczasową siedzibą Bn 
uczynił w 1946 roku krakowską księgarnię Ossolineum, czekając na dalszy 
rozwój wypadków. Rozeszły się już bowiem wiadomości, że zbiory ZniO 
będą przewożone do leżącego w gruzach Wrocławia, który na mocy porozu
mień jałtańskich znalazł się w granicach Polski. A to oznaczało, że na mocy 
odgórnej decyzji tam właśnie znajdzie się redakcja Bn, co od razu wyda
ło się Borowemu złym pomysłem. Wszystko rozstrzygnęło się rok później: 
transport lwowskich księgozbiorów stał się faktem, a Kot zdecydował o emi
gracji, rozumiejąc, że w strukturach komunistycznej władzy nie ma dla nie
go miejsca.

Przez te dwa niespokojne lata Borowy kontynuował zatem swoją misję, 
wspomagany od 1946 roku przez Jana Hulewicza, polonistę i historyka pe
dagogiki, w roli sekretarza redakcji. Jako wychowanek i przyjaciel Kota był 
on – do jego ustąpienia – okiem i uchem w redakcji, ponieważ odpowia
dał za całość spraw edytorskich, od negocjacji z autorami, poprzez korekty, 
aż po proces druku. Oto jak wspomina go Jerzy Łanowski:
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Niewysoki pan o sprężystych ruchach, przenikliwym spojrzeniu niebie

skich oczu, emanujący energią wewnętrzną, szybki i nieraz aż niecierpliwy, 

a równo cześnie […] skutecznie umiejący podejść do tego trudnego gatun

ku ludzkiego, jaki stanowią uczeni i autorzy, zwłaszcza zaś uczeniautorzy. 

Stale zapracowany, ileż umiejący pomieścić w swoim dniu roboczym – jego 

życiem i dokonaniami można by obdzielić kilka niepoślednich a chlubnych 

żywo tów. Przy tym skromny, życzliwy, pomocny, wierny sprawom i ludziom, 

do których przystał65.

Trwająca około roku współpraca Hulewicza z Borowym przyniosła 
w 1947 roku reedycje Marii Antoniego Malczewskiego (oprac. Józef Ujej
ski), Makbeta Williama Szekspira (oprac. Andrzej Tretiak), Skąpca Moliera 
(oprac. Tadeusz BoyŻeleński), Iliady Homera (oprac. Tadeusz Sinko) i  Króla 
Edypa Sofoklesa (oprac. Kazimierz Morawski), co zaskoczyło innych wydaw
ców, bo poligrafia (zarówno w sensie sprzętowym, jak i osobowym) była 
w opłakanym stanie. Tak szybkie wznowienie działalności zawdzięczało 
Ossolineum ofiarności zecerów z zasłużonej Drukarni Anczyca, którzy z na
rażeniem życia przechowali przez lata okupacji matryce tomów składanych 
przed wojną.

Ponieważ Borowy był człowiekiem twardego charakteru, nieskorym 
do ustępstw, dość szybko zarysowało się pole konfliktów. Pierwszy z nich 
dotyczył wspomnianego projektu okładki „Biblioteki Narodowej”, dru
gi – przygotowanej przez Kota i Hulewicza listy autorów nowych tomów 
(kompetencje jednego z nich Borowy uparcie kwestionował). Tymczasem 
czas naglił, bo na rynek wkraczały już nowe serie wydawnicze, pragnące za
rabiać na wydawaniu klasyków (m.in. „Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy” 
pod red. Stanisława Pigonia w Wydawnictwie M. Kot oraz „Biblioteka Pisarzy 
Polskich i Obcych” pod red. Kazimierza Budzyka w Wydawnictwie Książka 
i Wiedza). Utrata wypracowanej przed wojną pozycji monopolisty oznacza
łaby dla Wydawnictwa Ossolineum katastrofę finansową. Główną jednak 
przyczyną napięć na linii wydawca–redaktor serii było nieprzejednane stano
wisko Borowego w sprawie lokalizacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 
Zbiory ossolińskie po zajęciu Lwowa w 1944 roku przez Rosjan zostały – jak 
wiemy – przewiezione w dwóch transportach (lipiec 1946 i marzec 1947) do 
Wrocławia, który komunistyczne władze chciały uczynić silnym ośrodkiem 
naukowym i kulturalnym, by zatrzeć jego niemiecki rodowód. Biblioteka 
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znalazła nową siedzibę w pięknym, ale zrujnowanym zespole poklasztor
nym (zbudowanym w latach 1675–1695 przez zakon rycerzy szpitalników), 
znajdującym się przy ulicy Szewskiej 37.

W pierwszym rzucie przewieziono sto pięćdziesiąt tysięcy książek 
(m.in. starodruków) oraz siedem tysięcy rękopisów, w drugim – sześćdziesiąt 
siedem tysięcy pozycji (z czego siedem tysięcy starodruków)66. Mówiąc w naj
większym skrócie, szacuje się, że władze sowieckie przekazały wtedy „w da
rze Polakom” dwadzieścia siedem procent zbiorów bibliotecznych oraz pięć 
procent zbiorów sztuki. Na szczęście (w nieszczęściu) przez długie lata cyme
lia wywiezione w czasie okupacji przez Niemców ze Lwowa, odnalezione na 
Dolnym Śląsku oraz w podzielonych na strefy okupacyjne Niemczech i Austrii, 
były kierowane do Wrocławia, co powiększało zbiory. Ideę usytuowania tam 
Ossolineum sformułował Jerzy Borejsza, wysoki i wpływowy urzędnik re
sortu kultury PrL, formalnie prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. 
Jego bratem był wszechwładny i złowrogi pułkownik Józef Różański, szef 
Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, co tłu
maczy skalę wpływów Borejszy.

Pechowo dla siebie Borowy znajdował się w grupie tych, którzy przeko
nywali, że zbiory ossolińskie powinny się znaleźć w całości w Warszawie. 
Ponieważ władze odbudowującego się miasta wykazywały spore ambicje 
kulturalne (podobnie jak przybyli tu – w dużej części z Kresów – intelek
tualiści), a decyzja miała charakter polityczny, czyli rozstrzygający, pierw
szy dyrektor przeniesionego do Wrocławia Ossolineum, Antoni Knot, listem 
z 25 września 1947 zrezygnował ze współpracy z Borowym i powołał na jego 
miejsce jeszcze w tym samym miesiącu Jana Hulewicza, który redakcję serii 
prowadził samodzielnie do 1952 roku, gdy zaprosił do współpracy młodszego 
od siebie Samuela Sandlera. Po siedemnastu latach, na skutek jego emigracji 
w 1969 roku do Izraela (na fali antysemickiej nagonki), a później do Stanów 
Zjednoczonych, jego miejsce zajął Mieczysław Klimowicz. Redaktorską opie
kę nad serią Hulewicz sprawował do swojej śmierci w 1980 roku, co ozna
cza, że trwał nieprzerwanie na swym stanowisku przez trzydzieści trzy lata. 
Cechowały go wyjątkowa energia, decyzyjność i ośli upór. Jak wspomina 
Łanowski, do samego końca „nie spoczął, pracował gorączkowo dalej, pla
nował, dyskutował, walczył z […] trudnościami, werbował nowych autorów, 
popędzał opieszałych, pomnażał i wzbogacał serię, d z i a ł a ł. Ten pośpiesz
ny i nerwowy, czasem nawet szorstki i wybuchowy człowiek potrafił tych, 

Ksiega_Jubileuszowa.indb   89 2019-10-09   14:18:45



90

którzy z nim pracowali […], zarazić własnym entuzjazmem, zresztą nigdy 
nie ubieranym w szumne słowa. Wymagał wiele od innych, więcej jeszcze 
od siebie, nawet w ostatnim okresie, kiedy zawodziły go oczy, zmęczone la
tami morderczej pracy”67.

Powojenne początki Hulewicz na pewno mógł zaliczyć do lat udanych, po
nieważ pierwszy rok jego samodzielnej pracy redaktorskiej przyniósł sześć 
tomów, następny zaś dziesięć. Naturalnie przeważały wśród nich wznowienia, 
a zatem opracowania przygotowane przez uczonych o ustalonej już pozycji, 
którzy nie obiecywali powiewu nowości, ale których obecność świadczyła, 
że seria znów istnieje, bo tego oczekiwało całe środowisko, a także jego – re
prezentujący władzę – eksponenci. Ich polityczny nadzór dał zresztą o sobie 
znać praktycznie od razu, bo sformułowano pod adresem nowego redakto
ra konkretne oczekiwania: druku tzw. tomów historycznych, czyli antologii 
materiałów i źródeł dowodzących istnienia – nawet w głębokiej przeszłości – 
nurtu tradycji i postaw lewicowych, nazywanych wartościująco „postępowy
mi”68. W każdym razie wolę polityczną wznowienia „Biblioteki Narodowej” 
wyrażano wprost69. Co więcej, nie ulegało również wątpliwości, że tym ra
zem seria ma być oczkiem w głowie odrodzonego Wydawnictwa Ossolineum, 
a nie pasierbem lub sierotą.

Następne lata miały pokazać, że bywało różnie, bo po upaństwowieniu 
ossolińskiej księgarni w Krakowie, nieformalnie odgrywającej rolę dru
giej redakcji, doszło do pewnych perturbacji, które uregulowała dopiero 
jej „legalizacja” i przejęcie przez jej pracowników kwestii organizacyjno

technicznych (ważnymi dla serii postaciami stały się w tym czasie redaktorki 
Barbara Jasińska z Krakowa i Helena Szybińska z Wrocławia), bo produkcja 
książek ossolińskich szybko rosła, co uwidoczniało się nawet w ilości wyda
wanych rocznie Bnek (która w ciągu pięciu lat podwoiła się; pojawiły się 
też tomy historyczne).

Siłą rzeczy fakt ten musiał się odbić na pozycji serii, po którą zaczął wycią
gać łakome macki powstały w 1948 roku Instytut Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk. Łączyło się to zresztą z systemowo zadekretowanym proce
sem upaństwawiania sektora wydawniczego, a nie tylko ze środowiskowymi 
czy indywidualnymi ambicjami. W jego efekcie 1 lipca 1953 oficyna znalaz
ła się w strukturach Pan, a więc została oderwana od Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, który zachował wyłącznie status biblioteki70. Dziś trudno 
ocenić, jak zachłanne i bezceremonialne były owe próby, ale obrona przyszła 
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z najmniej oczekiwanej strony, bo… ze strony Stefana Żółkiewskiego, pierw
szego dyrektora iBL, a później jego następcy, Kazimierza Wyki, niemalże eta
towego recenzenta wewnętrznego wielu tomów, a także sojusznika redakcji 
w negocjacjach z resortem kultury o otwarcie się serii na pisarzy i poetów 
Młodej Polski, doktrynalnie uznanych po wojnie za „wstecznych i dekadenc
kich”. Pozwoliło to wyjść redaktorowi serii i jej autorom obronną ręką z prób 
nałożenia im politycznej „czapy” w okresie najsilniejszej eskalacji stalinizmu 
w kulturze, uchronić się przed wydawaniem klasyków marksistowskiej filo
zofii i socjologii, pozostać we Wrocławiu, a przede wszystkim powrócić do 
czystego modelu wypracowanego przed wojną – publikowania dzieł literac
kich. O tym, że podejmowano próby takiego ideologicznego przeformułowa
nia serii i że szczęśliwie z tego zrezygnowano, świadczy deklaracja Prezydium 
Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum z 1951 roku, w której czytamy:

Wydawnictwo Ossolineum przestawia się na edycję naukową najcenniejszych 

tekstów literatury polskiej i obcej, na krytyczne, pełne wydania klasyków i na 

wydawanie dzieł naukowych z dziedziny humanistyki71.

Ponieważ nie o wszystkim można było wówczas pisać otwarcie, warto do
powiedzieć, że mowa o próbach upolitycznienia serii przez narzucenie jej 
obowiązku wydawania wspomnianych wcześniej tekstów źródłowych, czyli 
tzw. tomów historycznych, które z literaturą miały związek luźny, czasem 
większy, czasem mniejszy, więc redakcja drukowała je bez entuzjazmu72. 
Pisał o tym oględnie Jan Trzynadlowski:

Cechą charakterystyczną pierwszych lat powojennych było wprowadzenie 

do programu serii pierwszej pozycji bądź autorsko odległych od literatury 

(A. Gostomski, Gospodarstwo 139; H. Kołłątaj, Wybór pism politycznych 140; 

J. Śniadecki, O Koperniku 159; G. Piramowicz, Powinności nauczyciela 171), bądź 

też stanowiących zbiory źródeł historycznych (Komisja Edukacji Narodowej 

126; Rok 1848 w Polsce 127; Kuźnica Kołłątajowska 130; Rewolucja polska 

1846 roku 132;  Rzeczpospolita Krakowska 1815–1846 138). W pewnym sensie 

była to tematyczna realizacja zamierzonej w czasie wojny trzeciej serii Bn: 

„Rozwój Ideologii Narodowej”, częściowo zaś wydawnicza konieczność […]. 

Jakkolwiek i po wojnie doradzano utworzenie źródłowej serii „Biblioteki 

Narodowej” dla tego rodzaju tekstów, do jej powołania nie doszło […]73.
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Nie ulega wątpliwości, że były to lata dla nowego redaktora niełatwe, bo 
oprócz trudności organizacyjnych, o których mówiliśmy wcześniej, mu
siał się on stale mierzyć z wyzwaniami politycznymi74. A konieczność do
bierania i pilnowania autorów, „posługujących się w opracowaniu tekstów 
metodologią marksistowską”, operujących w analizie tekstów klasycznych 
kategoriami materializmu dialektycznego i przedstawiających dzieła epoki 
oświecenia i romantyzmu jako „duchowo bliskie komunizmowi”, musiały 
być dla Hulewicza niemałym problemem. O tym, jak otwartym i nieorto
doksyjnym był redaktorem, najlepiej świadczy fakt, że w trudnych stali
nowskich czasach, mając wyłącznie poręczenie Wiktora Jakubowskiego 
z Krakowa, zwrócił się do młodziutkiego Andrzeja Walickiego, wówczas stu
denta rusycystyki, proponując mu opracowanie dla „Biblioteki Narodowej” 
tomu Rewizora Gogola, a potem Martwych dusz75. Pierwszy z nich ukazał się 
w 1952 roku. To niezwykłe wydarzenie dowodzi wyjątkowej odwagi redak
tora. Po pierwsze dlatego, że nigdy wcześniej ani nigdy później, o ile mi wia
domo, tak młody autor nie otrzymał równie odpowiedzialnego zadania; a po 
drugie, stało się to w trakcie zorganizowanej przeciw niemu „bezprzykład
nie brutalnej nagonki ideologicznej”76. Myślę, że wiele to mówi o orien
tacji światopoglądowej szefa serii. Nie ma wątpliwości, że aż do przełomu 
październikowego jej prowadzenie było drogą przez pole minowe, stale po
między Scyllą marksistowskiej ortodoksji (obowiązującej redaktora i auto
rów) a Charybdą rzeczywistych poglądów.

Tak czy owak, pierwsze dziesięciolecie powojenne nie mogło być przed
miotem przesadnej dumy Hulewicza, w zbyt dużym stopniu skazanego 
na kompromisy, by czuć pełną satysfakcję. Należy jednak podkreślić, że 
poza sferą politycznych serwitutów seria rozwijała się znakomicie i właś
nie w tym najtrudniejszym okresie wydawano największe ilości tomów 
rocznie. W roku 1951 ukazały się dwadzieścia dwie pozycje, a dwa lata 
później, czyli w roku śmierci Józefa Stalina (1953), powtórzono ten – re
kordowy w powojennej historii Bn – wynik. W ogóle dziesięciolecie 
1950–1960 było okresem największej ilościowej prosperity (średnia za ów 
okres wynosi ponad szesnaście tomów). Zmiany te znakomicie ilustruje 
wykres na s. 105.

W jakim stopniu wspomniana akceleracja ilościowa wynikała z odgór
nie określonych limitów, opartych na dogmacie przyśpieszonego rozwoju 
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oświaty i upowszechniania kultury, a zatem była elementem systemu ich cen
tralnego zarządzania, a w jakim wynikała z tak żywiołowego wzrostu zainte
resowania propozycjami serii, trudno jednoznacznie powiedzieć, ale raczej 
należy przyjąć to pierwsze założenie, czyli takie, że był to skutek rządowe
go planu powszechnej edukacji, przetrzebionego w dużym stopniu w cza
sie okupacji społeczeństwa.

bezpłodne byłoby na przykład zarzucanie przedwojennym opracowa

niom idealizmu, opracowaniom z około roku 1950 wulgarnego socjologi

zowania, jeszcze innym niefrasobliwego eklektyzmu – za każdym razem 

„Biblioteka Narodowa” odbijała aktualne tendencje i preferencje środowi

ska, podlegała naciskom instytucjonalnym i naciskom mody w taki sam 

akurat sposób jak wszyscy i wszystko w nauce o literaturze i kulturze. I są

dzę, że to jest inny z kolei, najważniejszy może „sekret” sukcesu „Biblioteki 

Narodowej”: utrzymanie przez zmienność czasów i ludzi podstawowej for

muły autonomii – względnie znacznej autonomii, powiedzmy ostrożnie – 

wypowiedzi naukowej.

Stefan Treugutt, Wiek dziewiętnasty w lekturach „Biblioteki 
Narodowej”, „Ze Skarbca Kultury” 33 (1980), s. 41–42.

Jak zauważyli historycy literatury w almanachu wydanym na pięćdzie
sięciolecie istnienia serii, po wojnie wyraźnie zmienił się adres czytelniczy 

„Biblioteki Narodowej”. Zamiast do uczniów kierowano ją od tej pory raczej 
do studentów, nauczycieli i ludzi kultury, co wynikało z obniżenia się po
ziomu nauczania języka polskiego w liceach (przed wojną był znacznie wyż
szy), a pewnie również z obniżenia się kompetencji zawodowych nauczycieli, 
ponieważ duży ich procent zginął z rąk niemieckich i sowieckich w ramach 
polityki eksterminacji wykształconych Polaków. Wielu z nich miało kompe
tencje wykładowców uniwersyteckich. Ich braku nie można było więc zre
kompensować szybko uruchomianymi kursami pedagogicznymi. Stąd po 
wojnie poziom nauczania w szkołach dramatycznie spadł: nauczyciele nie 
dysponowali już tak rozległą wiedzą jak ich koledzy przed wojną, a uczniów 
przez długi czas nie było z czego uczyć. Jedną z metod radzenia sobie z tym 
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problemem na polu nauki o literaturze było rozbudowanie objętości wstę
pów w obu seriach Bn oraz podwyższanie ich – i tak już bardzo wysokie
go – poziomu naukowego oraz akrybii przypisów.

Warto przyjrzeć się temu, co w prasie fachowej pisano w owych latach na 
temat „Biblioteki Narodowej”, bo da się z tych opinii wyczytać zarówno jej 
ówczesną pozycję, jak i oczekiwania wobec niej – środowiska literaturo
znawczego i ówczesnych władz, których intencje autorzy komentarzy potra
fili znakomicie przeniknąć. Krzepiącym sygnałem była wypowiedź Henryka 
Markiewicza, opublikowana w „Twórczości” jesienią 1947 roku. Autor wyso
ko ocenił dorobek serii z lat międzywojennych, uznając go za dobry punkt 
wyjścia odbudowującej się po wojnie serii.

[„Biblioteka Narodowa”] w dziedzinie humanistyki była […] kto wie czy nie 

najdonioślejszym przedsięwzięciem drugiej niepodległości. Zainicjowana 

z myślą o młodzieży szkolnej i szerokim czytelniku, Bn pomnożyła rzetel

nie dorobek naukowy humanistyki polskiej. Zawsze dbając o poprawność 

tekstu, z konieczności podejmowała się pierwszych wydań krytycznych wie

lu autorów. Wywiązywała się z tego doskonale, nieraz lepiej niż wydawnic

twa akademickie77.

Znamienny był także głos Zdzisława Hierowskiego w katowickiej „Odrze” 
(1948, nr 23). Wydanie Jermoły Kraszewskiego dało mu sposobność do sformu
łowania uwag na temat przeszłości i przyszłości Bn. Podobnie jak Markiewicz, 
wypowiadał się bardzo pozytywnie o dorobku przedwojennym serii i pod
kreślał, że Bn „stała się najważniejszą z zasług edycyjnych Ossolineum”. Jeśli 
chodzi o przyszłość, Hierowski trafnie przewidział, że seria „powróci do daw
nego znaczenia na uniwersytetach i w ręku nauczyciela polonistyki. Trudniej 
będzie jej zdobyć z powrotem młodzież szkół średnich”. Ta sytuacja wytwo
rzyła się wskutek daleko idących zmian w programach lektur z literatury 
polskiej w szkole średniej. Śląski krytyk wysuwał więc dezyderat powierza
nia opracowań nowych tomów Bn przedstawicielom młodszego pokolenia 
historyków literatury.

W tym kierunku świadomie poszła polityka Hulewicza. Aniela Łempic
ka w obszerniejszym omówieniu „Biblioteka Narodowa”. Dorobek lat ostatnich, 
solidaryzując się z bardzo pozytywnymi wobec „Biblioteki Narodowej” lat 
1918–1939 głosami Markiewicza i Hierowskiego, wysunęła zastrzeżenia 
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pod adresem niektórych powojennych tomów (np. Dożywocia Fredry w oprac. 
Karola Zawodzińskiego czy Wyboru poezji Kniaźnina, przygotowanego przez 
Borowego). Najważniejszy był tu jednak postulat przesunięcia punktu cięż
kości serii ku autorom przełomu XiX i XX wieku:

„Biblioteka Narodowa” powinna wciągnąć na listę projektowanych pozycyj 

możliwie liczny rejestr powieści, utworów poetyckich piśmiennictwa XiX, a na

wet XX wieku, w tomach zaopatrzonych w obfite objaśnienia i wstępy, przy

noszące nowe, zrewidowane, historycznie poprawne oświetlenie  utworów78.

Postulat badaczki reprezentującej młodsze pokolenie zbiegał się tu całko
wicie z poglądami redakcji.

Jeszcze szerzej spoglądał na to wszystko Jan Trzynadlowski, który po
wojenne przemiany modelu wydawniczego „Biblioteki Narodowej” opisał 
w sposób następujący:

Zwrócono baczną uwagę na konieczność znacznego rozbudowania progra

mu wydawniczego, i to w kilku kierunkach: zapełnienia luk w indeksie dzieł 

wydawanych w serii, np. w zakresie literatury staropolskiej, wzmożenia wy

siłków celem wydatnego powiększenia działu ii, literatur obcych, ze szcze

gólnym uwzględnieniem literatury francuskiej, angielskiej i niemieckiej, 

poważnego reprezentowania piśmiennictwa rosyjskiego i krajów słowiańskich, 

dalej – wprowadzenia do planów „Biblioteki Narodowej” piś miennictwa 

orientalnego. Wciągnięto do współpracy autorów średniego i młodszego po

kolenia, sprecyzowano zasady opracowania wstępów i komentarzy, wprowa

dzono zasadę ilustrowania tomów, zastosowano sztywne oprawy (w broszurze 

pozostają nakłady masowe), wreszcie po długich dyskusjach zdecydowano się 

na graficzną zmianę tradycyjnej winiety.

Te wysiłki redakcji przyniosły zamierzone efekty. Katalog serii ii uległ 

znacznemu wzbogaceniu. Z literatury rosyjskiej znaleźli się w „Bibliotece Na

rodowej” Bieliński, Czernyszewski, Nikitin, Gogol, Radiszczew, Lermontow, 

Rylejew, Ostrowski, Gribojedow (w planie Turgieniew i in.); z literatur sło

wiańskich ponadto Niemcowa, Vrchlický, Kollár, Njegoš, Botew, Cišinski oraz 

utwory literatury ludowej; z literatury francuskiej – Hugo, La Fontaine, Wol

ter, Lesage, Musset, Rousseau, de Staël, Mistral, symboliści, encyklopedyści, po

eci prowansalscy – Becque; z literatury angielskiej i amerykańskiej – Chaucer, 
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Lewis, „poeci Jezior”, komediopisarze epoki Restauracji, Longfellow (Szek

spir nadal uprzywilejowany); coraz więcej miejsca poświęca się literaturze 

niemieckiej (Goethe, Lessing, Kleist, Schiller) i literaturom skandynawskim, 

choć na tym polu zarysowują się poważniejsze trudności z uwagi na brak 

opracowujących. Coraz częściej pojawiają się tomiki z literatur orientalnych. 

Po pewnym okresie eksperymentu zrezygnowano z wydawania tomów za

wierających źródła z zakresu dziejów politycznych i historii kultury. W wy

niku usilnych zabiegów organizacyjnych i redakcyjnych zdołano rozszerzyć 

program tematyczny serii w dziale literatury polskiej, wprowadzając auto

rów XX w., ze współczesnymi włącznie (L. Staff, J. Tuwim, K. I. Gałczyński, 

M. PawlikowskaJasnorzewska)79.

Złote lata „Biblioteki Narodowej”

Szczęśliwie się składa, że jubileusz pięćdziesięciolecia serii Hulewicz posta
nowił zwieńczyć podsumowaniem dwóch dekad swojej pracy w Bn – jego 
tekst wspomnieniowy ukazał się w publikacji Ossolineum. Księga pamiątkowa 
w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (1967). Dzięki temu ze szcze
gółami wiemy, co zdarzyło się do momentu jej wydania. Przede wszystkim 
autor zdradza, że sporo czasu upłynęło, zanim udało mu się uregulować kwe
stię relacji z władzami Polskiej Akademii Nauk, która otrzymała w prezen
cie od władz wydawnictwo z agendami we Wrocławiu i w Krakowie, a także 
zanim osłabła gorliwość dyżurnych marksistów w środowisku literaturo
znawców oraz ustabilizował się względny konsensus polityczny w sprawie 
tomów historycznych, w czym pomogły przemiany 1956 roku. Konieczne też 
było zawarcie rozejmu z wydawcą serii „Biblioteka Pisarzy Polskich i Obcych” 
(Książka i Wiedza) oraz uporządkowanie sytuacji we własnym Komitecie 
Redakcyjnym, którego złym duchem był Jan Kott (w tym okresie wyjątko
wo zaciekły ideolog komunistyczny). Problem jednym cięciem rozwiązał 
Borejsza, likwidując po prostu Komitet.

Dzięki temu Hulewicz miał wolne ręce. W pracy redakcyjnej oparł się 
na doświadczonych redaktorach – spośród nich szczególnie cenił Jadwigę 
Łempicką (zmarłą w 1956 roku) oraz krakowską część zespołu, który „przejął 
techniczną organizację całej produkcji rozrastającej się coraz bardziej Bn”80. 
Ponieważ wierzył w działania kolektywne, brak Komitetu Redakcyjnego 
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rekompensował sobie organizowaniem cyklicznych zebrań i konferencji spe
cjalistów od poszczególnych zagadnień.

Po wojnie istniało duże zapotrzebowanie na tomy antyczne, a konku
rencja ze strony innych serii wydawniczych była na tym obszarze mniejsza, 
dlatego Hulewicz konsultował politykę wznowień i poziomu nakładów 
z profesorami: Kazimierzem Kumanieckim, Stefanem Srebrnym, Wiktorem 
Steffenem i Władysławem Strzeleckim, co dało pozytywne rezultaty i zaskar
biło mu przychylność władz. Gdyby dotyczyło to tzw. pisarzy burżuazyj
nych Dwudziestolecia międzywojennego, byłaby ona na pewno mniejsza.

Podobne narady przeprowadzał Hulewicz w środowisku romanistycznym, 
ale niestety nie było ono zbyt liczne. Dzięki radom Mieczysława Brahmera 
udało mu się jednak wyłonić autorów i pozycje, które dawały pewność suk
cesu, a zarazem pożytku edukacyjnego. Kończąc drugą dekadę swojej ka
dencji w Bn, mógł się poszczycić szesnastoma pozycjami zakresu literatury 
francuskiej, co było znacznym postępem w stosunku do analogicznego okre
su międzywojennego. Nie jest zapewne tajemnicą, że najlepiej sprawdziły się 
wznowienia z wytrzymującymi nieźle upływ czasu przedwojennymi prze
kładami Tadeusza BoyaŻeleńskiego.

Podobne zamiary konsultacyjne miał także Hulewicz w odniesieniu do 
środowiska anglistów, ale, jak się okazało, zostało ono mocno przetrzebione 
przez okupantów, więc o trafne porady było tu trudniej, a w związku z tym 
ilość tomów z zakresu literatury angielskiej i amerykańskiej była niedosta
teczna jak na ówczesne potrzeby edukacyjnego rynku oraz zainteresowa
nie czytelników, pragnących wiedzieć, co i jak się pisze za „żelazną kurtyną”. 
Pewną pociechę dla redaktora stanowiło wydanie wysoko cenionych przez in
telektualistów antologii: Angielscy „Poeci Jezior” i Angielska komedia Restauracji. 
Wielką przykrością za to był dla niego zastój w obrębie literatury włoskiej, 
z której ukazały się tylko dzieła Campanelli i Goldoniego, a także w obrębie 
literatury hiszpańskiej, poszerzonej jedynie o Calderóna i Lopego de Vegę.

Jeśli chodzi o literaturę niemiecką, sytuacja była z definicji trudna ze 
względu na żywą jeszcze pamięć o okupacji, sprawiającą, że pokolenie, któ
re ją przeżyło, kurczyło się na sam dźwięk języka niemieckiego. Mimo to re
daktorowi udało się doprowadzić do wydania ośmiu tomów (m.in. wyboru 
poezji i dwóch dramatów Goethego oraz dzieł Schillera, Kleista i Lessinga). 
Sygnał otwarcia stanowiło także wprowadzenie do serii drugiej utworów 
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reprezentujących literaturę skandynawską (Ibsen, Tegnér), orientalną (Bajki 
z 1001 nocy, Siakuntala), środkowoamerykańską (Zdobycie Meksyku) i żydow
ską (Wybór opowiadań Pereca).

Oczywisty był za to, choćby z powodów politycznych, znaczny przy
rost „bratnich” literatur słowiańskich z rosyjskimi „postępowcami” na czele 
(Bieliński, Czernyszewski, Gogol, Lermontow, Rylejew, Radiszczew, dekabry
ści i in.). Towarzyszyły im utwory czeskie, słowackie, jugosłowiańskie, buł
garskie, łużyckie, wśród których zwracały uwagę teksty kultury ludowej81.

W związku z tym wszystkim seria druga rozwijała się szybciej i w roku 
1966 osiągnęła już poziom stu pięćdziesięciu trzech pozycji wobec stu dzie
więćdziesięciu jeden serii pierwszej, co pokazuje dużą dynamikę powojenną: 
w ciągu dwudziestu lat Hulewicz wydał sto tomów w serii drugiej, a tylko 
sześćdziesiąt siedem w serii krajowej. To zaś groziło zarzutem kosmopoli
tyzmu… Na szczęście sytuację ratowały literatury słowiańskie. Liczby zdra
dzają też, że tempo wydawnicze w porównaniu z okresem przedwojennym 
spadło o dziesięć pozycji.

Reagując na tę sytuację, redaktor serii zwołał konferencję polonistyczną 
w sprawie literatury staropolskiej (z udziałem Jana Kotta, Juliana Krzyża
nowskiego, Tadeusza Mikulskiego i Romana Pollaka), która – poza treścia
mi religijnymi – w niczym nie przeszkadzała władzom komunistycznym, 
więc skończyła się pozytywnymi wnioskami. Z miejsca przekuto je w czyn. 
Jeśli jednak chodzi o literaturę XiX i XX wieku, sprawa okazała się bardziej 
skomplikowana (zapewne problem pisarzy lepiej i gorzej widzianych), co 
w wiadomy sposób przełożyło się na plan wydawniczy – tych pozycji było 
znacznie mniej.

Co prawda Hulewicz i tutaj prowadził swoją grę, doprowadzając do dwóch 
konferencji w Komitecie Nauk o Literaturze Pan – w 1961 i 1965 roku. Ale 
chociaż liczył na przełamanie politycznego impasu w sprawie zwiększenia 
udziału w serii Bn pisarzy drugiej połowy XiX i pierwszych dekad XX wie
ku, mimo poparcia środowiska literaturoznawczego (w sporej części niestety 
zachowawczego) jego sukcesy były ograniczone. Bliziński, Gałczyński, Lam, 
Narzymski, Orkan, PawlikowskaJasnorzewska, Przybyszewski, Rittner, Staff, 
Świętochowski, Tuwim, Zapolska – to wszystko, co udało mu się wywojo
wać. Witkacy, Gombrowicz, Schulz, Choromański, Baczyński, Gajcy musieli 
pozostać za burtą82. O przekroczeniu granicy 1939 roku redaktor serii na
wet nie mógł wtedy marzyć. Jego cel był jednak jasny:
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uważamy wydanie możliwie największej ilości autorów polskich przełomu 

XiX i XX wieku, zarówno prozaików, poetów, jak i dramaturgów, za najważ

niejszy, kluczowy problem przyszłości Bn […] w chwili obecnej83.

Zauważamy, że Hulewicz nie pisze o pierwszej połowie XX wieku, choć 
bez wątpienia ma ją też na myśli. Jego przesłanie zrealizują kolejni redakto
rzy: Klimowicz, Błoński, Zawada, Popiel i Bereś. Każdy z nich będzie prze
suwał tę granicę coraz wyżej.

Podobnie została obniżona także granica wieku autorów opracowań. 
Hulewiczowi rzeczywiście na tym zależało, więc jako współredaktora do
brał sobie wspomnianego wcześniej Sandlera, który lepiej od niego znał 
młodszych historyków literatury i ich możliwości. Wkrótce pojawili się oni 
w serii. Byli to nie tylko poloniści, ale również slawiści, filolodzy klasyczni 
i neofilolodzy. Wyliczenie ich zajęłoby wiele wersów, więc ograniczymy się 
tylko do tych, których nazwiska są dziś słupami milowymi literaturoznaw
stwa: Stanisław Frybes, Michał Głowiński, Mieczysław Inglot, Maria Janion, 
Alina Kowalczykowa, Jerzy Łanowski, Janusz Pelc, Marian Plezia, Ryszard 
Przybylski, Zbigniew Raszewski, Zofia Stefanowska, Roman Taborski, 
Tadeusz Ulewicz, Andrzej Walicki, Tomasz Weiss, Alina Witkowska, Marta 
Wyka, Jerzy Ziomek.

Ciekawą kwestią jest też uprawiana przez Hulewicza polityka wznowień. 
Dotyczy ona jednak wszystkich bez wyjątku redaktorów Bn. Precyzyjnie 
opisuje ją Magdalena Popiel:

Rytm aktywności „Biblioteki Narodowej” wyznaczają […] kolejne nawroty 

do wydanych już wcześniej dzieł: publikowanie ich w innym opracowaniu, 

wzbogaconym o nową wiedzę literaturoznawczą i edytorską, stanowi o swoi

stej wartości tej instytucji84.

Jak wiemy skądinąd, sporo tomów serii Bn to pozycje rewitalizowane: 
mają nowe wstępy, przypisy i komentarze, czasem zawierają nowe przekłady 
utworów obcych, a od czasu do czasu znajdziemy w nich nieznane z wcze
śniejszych wydań partie tekstu oryginalnego (np. inne zakończenia lub 
warianty scen finałowych), które badacze wyszperali w archiwach lub na stry
chach. W takich sytuacjach nieraz trudno powiedzieć, czy to jeszcze to samo 
wydanie, tylko nieco zmienione, podszlifowane, unowocześnione, czy po 
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prostu całkowicie nowa jednostka wydawnicza. Czasem więc Hulewicz miał 
pewnie z nią kłopot i nie wiedział, jak zaznaczyć ją w katalogu. Ale żaden 
redaktor nie rezygnuje z takich decyzji, choć pewnie czuje w sercu zadrę, 
bo w ten sposób nie posuwa serii do przodu, nie wprowadza tylu nowych 
pozycji, ile by chciał, ale rozgrzebuje i „przemalowuje” starą. A jednak to 
robi. Dlaczego? Bo rozumie ideę serii, która nie nawołuje do petryfika
cji kanonu i balsamowania go po wsze czasy, ale pozwala mu żyć. Bo ideą 
twórców „Biblioteki” – tu wrócę do słów Popiel – „nie było utrwalanie za
mkniętego kanonu, ale właśnie jego otwarcie i stałe weryfikowanie. To no
woczesne podejście do pojęcia klasyki literackiej jest bliskie także obecnym 
redaktorom serii. Wspierając się na trwałych założeniach programowych, ma 
«Biblioteka Narodowa» być instytucją dynamiczną, odkrywającą nowe ob
szary kultury, zarówno poprzez dzieła literackie, jak i ich odczytania. Stałe 
penetrowanie dorobku literatury rodzimej przybliża współczesne sposoby 
czytania i analizowania tej literatury, nie ma na celu jedynie wypełniania 
luk, jakich ciągle wiele na liście Serii i i ii”85.

Kiedy czytam te słowa, odczuwam pewne wzruszenie, bo dyktowała je 
nie tylko mądrość, ale i głębokie poczucie powinności strzeżenia depozy
tu, jaki przejmuje każdy redaktor serii. Obecnie wartę sprawuje dziesiąty 
z kolei, a trwa to już całe stulecie. Przejmując ją od swoich poprzedników, 
jako następny w sztafecie, każdy z nich zdobywał świadomość uczest
nictwa w biegnącym przez czas i przestrzeń łańcuchu języka i kultury 
 narodowej.

W tym procesie chronienia arcydzieł nie chodzi tylko o przedmioty mate
rialne – książki. Ale o coś więcej – o ciągłość narodowej tożsamości. Tutaj 
dzieła są jak geny, których zadaniem jest przekazać możliwie najwierniej 
idee i myśli, by odżyły w kolejnych utworach. Aby nie tylko się zmieniały, 
lecz także aby podtrzymywały jedność w zmienności.

Dzieła przeszłości są ważne dla każdego z nas, bo konstytuują nasz wspól
ny kulturowy genom. Jak pisał Norwid:

Ktoś je lat temu wypowiedział tysiąc,

Lecz one dzisiaj grzmią – i ty, za stosem

Ksiąg drukowanych, gotów byłbyś przysiąc,

Że bliższe ciebie są myślą i głosem!86
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Nie można przestać przyglądać się im wciąż na nowo, czyli dokonywać re
edycji, bo nie wiemy o nich wszystkiego – nasza wiedza się zmienia, dyspo
nujemy coraz sprawniejszymi aparatami do ich oglądania i analizy. Pozwala 
to nam zrozumieć samych siebie, mechanizm przekazywania człowieczeń
stwa i identyfikacji z językową wspólnotą z pokolenia na pokolenie. Nie ma 
więc nic dziwnego w tym, że już za czasów Hulewicza Treny wydano jede
naście razy, a dziś liczba wydań doszła już do dziewiętnastu, że Odprawa po-
słów greckich miała dziesięć, a dziś ma trzynaście edycji, Iliada – dziesięć, a dziś 
piętnaście. Nie wynika to tylko z tego, że wciąż istnieją czytelnicy, którzy są 
gotowi kupić te książki. Oni się zmieniają i też czują się ogniwami nieprze
rwanego łańcucha.

„Mędrca szkiełko i oko” mówi jeszcze jedną rzecz o zmianach w „Bibliotece 
Narodowej”: zdecydowanie zwiększa się objętość tomów oraz wstępów. 
Gdy spojrzymy na ścianę biblioteczną z książkami Bn, nawet nieuzbrojo
nym okiem łatwo zauważymy, że pozycje przedwojenne są na ogół szczu
płe (dominują pojedyncze dramaty i poematy), a ich wstępy liczą na ogół 
od kilkunastu do trzydziestu stron. Za czasów Hulewicza natomiast tomy 
pęczniały czasem do kilkuset stron, mieszcząc powieści i potężne antolo
gie, a wstępy stały się już małymi monografiami. Proces ich „unaukowia
nia się” nie uszedł zresztą uwadze odbiorców, dostrzegających rosnący 
hermetyzm, przeładowanie fachową terminologią, powiększanie się licz
by oraz objętości przypisów87. Skonfundowany redaktor, któremu – ja
sno wynika to z jego słów – zjawisko puchnięcia tomów wymknęło się 
spod kontroli, obiecywał większą dyscyplinę i ustalenie granicy objętości 
wstępów na trzy, cztery arkusze (66–88 stron maszynopisu)88. Jak wie
my, z tych obietnic nic nie wyszło i tendencja raczej się utrzymała. Mówiąc 
naj prościej, dokonała się przemiana modelu wstępu: jego typ określony 
przez Konrada Górskiego jako model B (popularno naukowy) stał się mo
delem A, czyli tekstem stricte naukowym, respektującym najwyższe stan
dardy merytoryczno warsztatowe.

Wprawdzie w dobie prywatyzacji wydawnictwa i serii (przełom lat dzie
więćdziesiątych XX i pierwsze lata XXi wieku) próbowano znów ograni
czać wielkość wstępów Bn, a nawet nadawać im formę esejów, tendencja 
ta jednak po pewnym czasie upadła, bo jej zmianę wymusiły środowiska 
najliczniejsze – licea (uczniowie ostatnich klas i nauczyciele), uniwersyte
ty (studenci i wykładowcy), inteligencja twórcza. Dziś (po wprowadzeniu 
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papieru biblijnego) objętość tomów potrafi sięgnąć tysiąca dwustu stron, 
a wstępy liczą przeciętnie od czterech od pięciu arkuszy, choć zdarzają 
się rekordy (np. wstęp Wojciecha Ligęzy do Wyboru poezji Szymborskiej – 
osiem arkuszy).

Obszarem „gry” pomiędzy wydawcą a czytelnikami stała się także kwestia 
papieru, na jakim drukowano serię, przede wszystkim zaś secesyjna grafika 
okładki. Sprawa to na pozór banalna, ale w rzeczywistości już przed wojną 
rodziła kontrowersje. Jak pamiętamy, to m.in. z jej powodu położył swą re
daktorską głowę Borowy. Kwestią zasadniczą była wszakże kwestia trwałości 
oprawy. Przed wojną pozostawiała ona wiele do życzenia, bo zastosowano 
wariant najtańszy i tomiki były nieprzycięte, bez oprawy introligatorskiej, 
więc łatwo się rozsypywały, zwłaszcza że miały też miękką, papierową okładkę. 
W tym standardzie drukowano je jeszcze po wojnie, aż do początku lat pięć
dziesiątych89, gdy z inicjatywy Hulewicza, wprowadzono najpierw oprawy 
półmiękkie, a później, już w latach sześćdziesiątych, sztywne oprawy płócien
ne, do których po jakimś czasie dodano obwoluty (okładki kartonowe wy
łącznie przy wznowieniach), co znacznie poprawiło ich trwałość90. Tomiki 
serii pierwszej oprawiano w płótno koloru czerwonego, a serii drugiej – zie
lonego. Przy okazji, co dla niektórych było obrazą boską, zmieniono również 
projekt winiety: pojawił się uproszczony wieniec laurowy autorstwa Aliny 
i Leszka Kaćmów. Mimo udanej idei plastycznej i mimo symbolicznej pro
stoty (nawiązanie do wieńca olimpijskiego) nie znalazł on sympatii wśród 
czytelników i środowiska naukowego, więc po pewnym czasie od niego od
stąpiono i przywrócono projekt pierwotny. Zrezygnowano również z prób 
kolorystycznego ożywienia serii, wracając na stałe do rozpoznawalnych z da
leka białych okładek z przedwojenną wersją wieńca. Nie zdecydowano się 
także na odejście od kieszonkowego formatu B6, choć blokowało to możli
wość druku większych objętościowo pozycji, zwłaszcza powieści. W tomi
kach pojawiły się za to – dawkowane oszczędnie – ilustracje.

Na początku lat osiemdziesiątych, a więc mniej więcej w czasie stanu wo
jennego, który był ekonomiczną porażką i zdewastował gospodarkę kraju, 
dały się zaobserwować kolejne – niekorzystne – zmiany w technice drukar
skiej serii Bn. Przypuszczalnie wiązały się one z kryzysem ogólnym. Jeszcze 
w późnych latach siedemdziesiątych tomy tej elitarnej serii drukowano na 
papierze klasy iV o gramaturze 70 g/m2 z oprawą twardą płócienną, na
tomiast w epoce stanu wojennego zjechano do kategorii V (czyli niższej) 
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o gramaturze 65 g/m2 z oprawą twardą (papierową). Te różnice były nie tyl
ko widoczne, ale i odczuwalne manualnie, bo papier kategorii V jest chro
pawy i nieprzyjemny w dotyku – wysusza opuszki palców i chłonie kurz91. 
Jeszcze w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych kartki książek były zszy
wane i przytwierdzane klejem do płóciennej wyklejki (tzw. merli), za czasów 
dyktatury Jaruzelskiego klejono je bezpośrednio do utwardzonego papie
ru, stanowiącego okładkę. Każdy kolekcjoner i posiadacz większej ilości to
mów tej kolekcji wie, że Bnki z tych lat błyskawicznie żółkły i rozpadały 
się na części, odrywając się od grzbietów.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy konkretach. Najłatwiej uświadomi
my sobie, co działo się w Bn w pierwszych dwóch powojennych dekadach, 
a także w trzech następnych, jeśli spojrzymy na tabele i diagramy. Na szczęś
cie zawdzięczamy Hulewiczowi zestawienie wydań serii za lata 1946–1966. 
Zainteresowanych szczegółowymi danymi o objętości tomów i wysokości 
nakładów wypada odesłać do jego opracowania92, a na obecne potrzeby wy
starczy wiedzieć, że nakłady za jego czasów były takie, iż dziś o nich możemy 
tylko marzyć: najniższy – dla roku 1947 – wnosił 30 tys. (a zatem na jedną 
pozycję przypadło 6,3 tys. egzemplarzy), najwyższy – w 1950 roku – 176 tys. 
(co na jedną pozycję dawało średnią 9,2 tys.). Na całe powojenne dwudziesto
lecie daje to 1 mln 686 tys. nakładu rocznego, a zatem 6175 tys. egzempla
rzy na jedną pozycję. Powiedzmy wprost: nawet jeśli liczba wydań wahała 
się od sześciu do dwudziestu dwóch egzemplarzy rocznie, co w sposób oczy
wisty zdradza okresowe problemy, jest jasne, że Hulewicz uzyskiwał wyni
ki, o których – w przypadku serii wydawniczej – każda oficyna naukowa 
na świecie może co najwyżej śnić93.

Przyjrzyjmy się teraz ilościom wydań rocznie, bo to jest informacja, która 
powie nam najwięcej. Komentując liczby przedstawione na wykresie, zwłasz
cza w odniesieniu do dwóch pierwszych dekad powojennych, warto znów 
odwołać się do autora tego zestawienia, bo miał on najwięcej danych do ich 
rzetelnego podsumowania. Otóż Hulewicz podkreśla, że wczesne lata PrL od
zwierciedlają problemy odbudowy, stąd w okresie do 1949 roku „produkcja 
wyniosła przeciętnie 7 tomów rocznie. Lata 1950–1956 przyniosły bardzo 
poważny wzrost liczbowy tomów produkowanych corocznie. Największa 
[ich ilość] przypadła na rok 1951 [i 1953], za przeciętną tego okresu można 
uważać 17 tomów rocznie. Natomiast lata 1957–1966 przyniosły […] obni
żenie produkcji rocznej (przeciętnie 13 tomów rocznie)”94.
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Patrząc na poszczególne lata, widzimy, że ilości wydań są na ogół podob
ne, natomiast gwałtowne skoki następują pomiędzy 1949 a 1954 rokiem, 
a zatem w najcięższych latach stalinowskich: pierwszy spadek przypada na 
rok zjazdu szczecińskiego, na którym urzędowo zadekretowano socrealizm, 
drugi na rok 1952, poprzedzający śmierć Stalina. Na czym polega ów zwią
zek, trudno powiedzieć, bo wspomnienia na ten temat milczą, więc może
my tylko podejrzewać, że w tym okresie próbowano wykazać się szczególnie 
wydajną produkcją, zgodnie z powszechną wówczas z ideą przodownictwa 
pracy. Ale dlaczego w roku 1952 nastąpiło nagłe tąpnięcie (niemal o połowę 
pozycji), również trudno powiedzieć. Może był to tzw. moment pieriedyszki.

Ponieważ jednak urwana przez Hulewicza na roku 1966 tabela wygląda
łaby jak wyrzut sumienia, autor niniejszego opracowania doprowadził ją do 
roku setnego istnienia serii. Choć naruszy to chronologię naszej opowieści, 

1947 6 
1948 11 
1949 7 
1950 19 
1951 22 
1952 13 
1953 22 
1954 17 
1955 17 
1956 17 
1957 13 
1958 16 
1959 12 
1960 13 
1961 11 
1962 13 
1963 9 
1964 10 
1965 11 
1966 14 
1967 12 
1968 13 
1969 17 
1970 14 
1971 15 

1972 20 
1973 14 
1974 12 
1975 15 
1976 10 
1977 8 
1978 13 
1979 6 
1980 13 
1981 9 
1982 13 
1983 16 
1984 10 
1985 11 
1986 17 
1987 8 
1988 10 
1989 10 
1990 10 
1991 19 
1992 16 
1993 1 
1994 4 
1995 6 
1996 10 

1997 16 
1998 11 
1999 12 
2000 8 
2001 5 
2002 2 
2003 7 
2004 0
2005 3 
2006 5 
2007 6 
2008 4 
2009 8 
2010 0
2011 0
2012 4 
2013 5 
2014 4 
2015 6 
2016 4 
2017 3 
2018 5 
2019 5 
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wypada powiedzieć, co ona wykazuje: generalną równowagę do roku 1976, 
pewne obniżenie ilościowe pomiędzy 1987 a 1990 rokiem, potem dwulet
ni skok w górę i… dramatyczny zjazd w dół w roku 1993, gdy wydano tyl
ko jedną pozycję (skądinąd przedruk). Co się stało wtedy, nie wiemy, bo nie 
mamy dostępu do papierów redakcyjnych z tych lat, ale – rzecz jasna – że 
nic dobrego, bo wkrótce potem skończył swą pracę dla Bn Błoński, a zaraz 
po nim Klimowicz. Nie trzeba być detektywem, by się domyślić, że doszło 
do ostrych zadrażnień z dyrekcją wydawnictwa, bo choć Błoński podupadał 
na zdrowiu, miał chęć do pracy, o czym świadczy jego przygoda z serią trze
cią Bn, a potem z konkurencyjną serią „Biblioteki Polska”95. Klimowicz był 
natomiast ciągle w świetnej formie, o czym mogę sam zaświadczyć.

Informacje na temat skali konfliktu na linii redakcja–dyrekcja Ossoli
neum wynikają w sposób oczywisty z głośnej w latach 1997–1998 kontro
wersji pomiędzy dyrektorem Wydawnictwa Universitas Andrzejem Nowa
kowskim i Błońskim z jednej strony a dyrektorem Ossolineum Edwardem 
Malakiem z drugiej. Była ona konsekwencją rezygnacji Błońskiego ze współ
pracy z wydawcą Bn, który swoimi decyzjami doprowadził go do ostatecz
ności (m.in. likwidacją serii dla dzieci i stałym ingerowaniem w jego kom
petencje). Ogłosiwszy, że „Wydawnictwo Ossolineum nie ma już ani środków, 
ani ochoty i możliwości intelektualnych na sprawną kontynuację – czy ra
czej odrodzenie –«Biblioteki Narodowej»”96, odszedł z przekonaniem, że 
kapitał serii zostanie w Ossolineum zmarnowany, po czym zaproponował 
krakowskiemu Wydawnictwu Universitas odrodzenie serii w postaci no
wej serii – „Biblioteka Polska”. Ponieważ model publikacji był bliźniaczy, 
a dwa tomy zostały przedrukowane bez zmian i pytanie o zgodę posiadacza 
praw (m.in. Psałterz Dawidów), dyrektor Malak oskarżył publicznie, podczas 
 Walnego Zebrania Izby Książki 26 listopada 1997, Nowakowskiego i Błońskie
go o naruszenie prawa i dobrych zasad. Oliwy do ognia dolał list  Błońskiego 
z marca 1996 roku do pięćdziesięciu znanych historyków literatury, z któ
rego zresztą pochodzi zacytowane zdanie o niemocy organizacyjnej i inte
lektualnej dyrekcji Ossolineum, w którym namawiał ich do zerwania z nią 
współpracy i przejścia do Universitasu. W efekcie, by nie doszło do niesmacz
nego procesu, interweniowała Polska Izba Książki, zamykając sprawę w maju 
1998 roku Orzeczeniem Kolegium Pojednawczego97.

Jakkolwiek na sprawę by spoglądać, fakt jest faktem: w Wydawnictwie 
Ossolineum w połowie lat dziewięćdziesiątych działo się źle, co w sposób 
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oczywisty przekładało się na sytuację „Biblioteki Narodowej”, która stała 
się ofiarą nieudolności zmieniających się dyrektorów. Pisała o tym wprost 
prasa codzienna:

Dyrektor Malak przypomina, że w 1993 roku Ossolineum na skutek błędów 

popełnionych przez poprzednie kierownictwo, znalazło się na progu bankruc

twa. W latach 1994–95, gdy w firmie realizowano program naprawczy, uka

zywało się w „Bibliotece Narodowej” po pięć tytułów rocznie98.

Jak wiadomo, zawsze winne jest „poprzednie kierownictwo”, a aktualny 
dyrektor „realizuje program naprawczy”, więc – jak to zwykle bywa – stan 
kryzysu utrzymywał się jeszcze przez kilka lat, aż do postawienia oficyny 
w stan likwidacji. To jednak stało się później. W roku 1995, w wyniku odej
ścia Błońskiego i Klimowicza, musiał pojawić się nowy redaktor. Stał się 
nim Andrzej Zawada, a po nim – po dziesięciu latach – Magdalena Popiel. 
Jak zachowywała się w tym czasie krzywa produkcji Bn, każdy widzi gołym 
okiem: w roku 1997 wznosi się do poziomu szesnastu pozycji, by w roku 
2002 spaść do dwóch pozycji, a dwa lata później do zera. Ponieważ kolejne 
kadencje są wyróżnione kolorami (Hulewicz – pomarańczowym, Klimowicz 
z Błońskim – piaskowym, Zawada – morskim, Popiel – oliwkowym, Bereś – 
wrzosowym), łatwo dostrzec, w jakich momentach skoki są największe (a to 
zawsze oznacza problemy redakcji) i kiedy produkcja schodzi do minimum. 
Jedno w każdym razie widać wyraźnie: po odejściu Klimowicza i Błońskiego 
nadeszły dla serii trudne lata (z krótkim okresem odbijania się od dna w dru
gim i trzecim roku pracy Zawady), a jej produkcja już nie wróciła nigdy do 
poziomu „złotych lat” Hulewicza. W wieku XXi średnia produkcja tomów 

„Biblioteki Narodowej” zatrzymała się na poziomie pięciu pozycji99.

„Biblioteka Narodowa” pod lupą konferencji

Tu wypada powrócić z krótkiej wyprawy w czasie i cofnąć się do okresu re
dakcji Hulewicza. Śledząc i opisując dzieje „Biblioteki Narodowej”, nie spo
sób bowiem pominąć pozycji równie ważnej jak jego, przywoływane tu często, 
podsumowanie z tomu Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu 
 Narodowego imienia Ossolińskich. Myślę o zbiorze prac z konferencji naukowej 
poświęconej sześćdziesięcioletniemu wówczas dorobkowi i perspektywom 
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rozwoju „Biblioteki Narodowej”, zorganizowanej przez Instytut Badań Lite
rackich Pan i Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo w dniach 
23–24 kwietnia 1979. Jej plon ukazał się rok później w zeszycie 33 „Ze Skarbca 
Kultury”. Publikacja liczyła około stu stron i zwierała wypowiedzi m.in. Hen
ryka Markiewicza, Zdzisława Libery, Aleksandra Gieysztora, Janusza Pelca, 
Stefana Treugutta, Zbigniewa Jarosińskiego, Mariana Plezi, Mariana Jakób
ca i Stanisława Fryciego, a zatem kwiatu polskiej humanistyki.

Ich wnioski na ogół powieliły diagnozy Hulewicza sprzed dwunastu lat, 
ale pojawiły się też i nowe. Wypada jednak rozpocząć od tez koronnych. 
Praktycznie każdy z uczestników konferencji potwierdził wyjątkową po
zycję serii w systemie edukacji narodowej oraz jej rolę w historii literatury. 
Zestawiając jej dorobek z innymi seriami, zarówno krajowymi, jak i zagra
nicznymi, Libera, a więc niewątpliwy autorytet, uznał to przedsięwzięcie za 
bezprecedensowe, przewyższające ich poziom.

„Biblioteka Narodowa” przedstawia się dodatnio również na tle porównaw

czym w skali europejskiej. W zestawieniu z wydawnictwami francuskimi, 

takimi jak Classiques France Librairie Hachette oraz Texte intégral Garnier

Flammarion, „Biblioteka Narodowa” odsłania własne oblicze.

Zdzisław Libera, Dorobek „Biblioteki Narodowej” i jej miejsce 
we współczesnej kulturze polskiej, „Ze Skarbca Kultury” 
33 (1980), s. 19.

Uwzględniając w swej ocenie wydawaną przez Ossolineum, suplementar
ną wobec Bn, serię „Nasza Biblioteka”, adresowaną głównie do szkół, stwier
dził, że obie spełniają ważną misję edukacyjną, choć zaznaczył, że redaktorzy 
i autorzy Bn przenieśli swą uwagę – być może w związku z tym odciąże
niem – na odbiorcę akademickiego: studentów i wykładowców. Wydziały 
humanistyczne w całym kraju, głównie polonistyki, uznały narodową serię 
za zbiór lektur niemalże obowiązkowych, stanowiących podstawę kształce
nia studentów i dokształcania nauczycieli szkół ponadpodstawowych, po
kazujących, czym jest wzorcowe opracowanie dzieła, jak powinny wyglądać 
komentarze do tekstów, a przede wszystkim proponujących bezcenne wstę
py, które stanowią monografie w pigułce. Ich wartość uważał, podobnie jak 
inni uczestnicy sesji, za bezdyskusyjną, ponieważ przynosiły one nie tylko 
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zestaw najważniejszych, starannie wyselekcjonowanych informacji, ale i sto
sowały najnowsze metody interpretacji tekstów źródłowych.

W tym miejscu warto oddać głos innemu uczestnikowi sympozjum na 
temat „Biblioteki Narodowej”, Stanisławowi Fryciemu, który najszerzej 
spośród dyskutantów zajął się kwestią szkolnego aspektu działalności se
rii, w tym jej programowego „rozkroku” pomiędzy potrzebami szkolny
mi a uniwersyteckimi. To ważna sprawa, przez jednych lekceważona, przez 
drugich zaś traktowana jako hamulec rozwoju „Biblioteki”, warto więc po
święcić jej chwilę uwagi, zwłaszcza że problem jest naprawdę istotny i sięga 
głęboko wstecz, bo do lat trzydziestych, gdy założenia wstępne Bn były dys
kretnie modyfikowane. Przytoczmy wypowiedź Fryciego:

Znakomita większość tomów Bn związana była […] ściśle z programem 

szkoły średniej, co jeszcze mocniej wiązało serię z problemami polonistyki 

szkolnej. Ale już w latach [przedwojennych] „Biblioteka Narodowa” zaczęła 

z powodzeniem zdawać innego rodzaju egzamin. Służąc szkole, tj. uczniom 

i nauczycielom, służyła wszystkim przygotowującym się do pracy nauczy

cielskiej – zarówno studentom uniwersytetów, jak i słuchaczom wyższych 

kursów nauczycielskich. Okazało się nawet, że ten typ książki opatrzonej 

mono graficznym wstępem historycznoliterackim bardziej odpowiada stu

dentom, zwłaszcza przed obowiązującym wówczas egzaminem nauczyciel

skim, niż uczniom szkoły średniej.

Tę zmianę sytuacji można zauważyć mniej więcej po pierwszych dzie

sięciu latach istnienia serii. Wydany w 1929 r. pierwszy Almanach „Biblioteki 

Narodowej” potwierdza świadomość wysiłku sprostania nowym zadaniom, 

doprowadzenia serii do tego, aby jej nazwa „uzasadniała się w całej pełni”, co 

oznaczało – rzecz jasna – potrzebę włączenia jej w pełny obieg życia kultu

ralnego narodu, uczynienia „trwałym i żywym składnikiem naszej, kultury”. 

Nowe „wyznanie wiary” patronowało „Bibliotece Narodowej” już w latach 

trzydziestych, a w okresie powojennym z pełną otwartością przyznawano, że 

seria służy potrzebom studiów uniwersyteckich, badaczy kultury, nauczycieli, 

młodzieży szkolnej oraz miłośników dobrej literatury.

Przesunięcie głównego zainteresowania wydawców Bn na zaspokajanie po

trzeb szkół wyższych i środowiska badaczy kultury spowodowało […] zmiany 

w poetyce wstępu. Dla młodzieży szkolnej stał się on mniej przystępny, a filo

logiczną polszczyznę dawnych autorów opracowań zaczęły wypierać kolejne 
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mody stylistyczne. Serią przygotowaną specjalnie dla młodzieży szkolnej 

stała się więc, uruchomiona także przez Wydawnictwo Ossolineum, „Nasza 

Biblioteka”. Włączone do niej utwory opierały się na tekstach ustalonych 

wcześ niej dla „Biblioteki Narodowej”, a wstępami poprzedzali je odpowiednio 

dobrani autorzy. Przez stosunkowo długi okres „Nasza Biblioteka”, spełnia

jąc zapotrzebowanie ówczesnej szkoły, wprowadzała uczniów w świat lite

ratury, a zarazem przygotowywała do korzystania z opracowań „Biblioteki 

Narodowej”.

Praktycznie obie serie funkcjonowały w szkole obok siebie – każda zgod

nie ze swoim przeznaczeniem, mianowicie tomy „Naszej Biblioteki” jako lek

tury szkolne, a edycje „Biblioteki Narodowej” jako lektury indywidualne 

oraz źródło informacji o literaturze.

[…] w obecnym systemie szkolnym tomiki „Biblioteki Narodowej” będą 

pełniły funkcję lektury indywidualnej dla uczniów o zainteresowaniach hu

manistycznych i literackich oraz rolę niezbędnego źródła informacji o tych 

dziełach, które nie wchodzą do kanonu lektur szkolnych. Mogą także okazać 

się niezwykle przydatne do realizacji tych treści nauczania, które wprowadzo

ne zostały dla rozwoju humanistycznych uzdolnień i zainteresowań młodzie

ży do programu zajęć fakultatywnych, integralnie zespolonych z kształceniem 

literackim i kulturalnym w klasach Vii–X, oraz do realizacji fakultatywnych 

zajęć problemowomonograficznych100.

Jak widzimy więc, „hermetyzacja” serii to nie kilka przypadkowych „wy
skoków” badaczy, którzy chcieli pokazać ostrogi, ale świadomy i długotrwały 
proces, związany ze zmianami w systemie edukacji i poziomie wykształce
nia młodych Polaków.

W tym miejscu wypada zamknąć ów wątek i powrócić do Libery, któ
ry podkreślił również, podobnie jak Jarosiński, do którego przejdziemy za 
chwilę, że ustalono wreszcie w redakcji Bn wyrazisty próg selekcji autorów, 
którzy mogli się znaleźć w obu seriach. Ich „kwalifikacje” musiała potwier
dzać nie tylko najwyższa pozycja w „rankingu” uczonych, ale również próba 
czasu, co oznacza, że jedynie pisarz nieżyjący, o ustabilizowanej już pozy
cji „klasyka”, mógł zasłużyć na druk w serii101. Wyjątek stanowią antologie. 
W nich bowiem dopuszcza się obecność autorów żyjących. Jak silnie w re
daktorze Hulewiczu zakorzeniona była zasada rytuału pasowania na kla
syka, świadczy fakt, że za jego kadencji (do 1980 roku) brakowało w serii 
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Jana Potockiego, Prusa i Orzeszkowej, podobnie jak najważniejszych powie
ści Sienkiewicza i Dąbrowskiej102.

Zastanawiając się nad kryteriami rekrutowania do serii pierwszej, Libera 
dyskretnie sugerował ostrożność w drukowaniu dokumentalistyki histo
rycznej, zapewne czując w tym pokusę do upolitycznienia serii, radząc za to 
większe zainteresowanie historią kultury, drukowanie antologii typu Poezja 
powstania listopadowego czy Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski 
oraz epistolografii wybitnych pisarzy. Przestrzeganie zasady „ucha igielnego” 
i skupianie się wyłącznie na „utworach wysokiej rangi i ważnych w historii 
literatury”103 uważał za najważniejszy obowiązek redaktora serii, zwracając 
przy okazji uwagę na potrzebę reedycji takich dzieł, które bywają czasem ar
tystycznie nieco słabsze, ale które odegrały ważną rolę w kształtowaniu mo
delu narodowej umysłowości.

W związku z problematyką historyczną do dyskusji włączył się Aleksander 
Gieysztor, nestor polskiej mediewistyki, zaznaczając, że dzięki „Bibliotece 
Narodowej” zdobył potężną wiedzę historyczną. Na własnym przykładzie 
wskazywał więc, jak ważne jest, aby młody czytelnik już w szkole poznawał 
sekrety aparatury naukowej, bo co ambitniejszych uczniów wciągnąć może 
to jako rodzaj gry intelektualnej i prowadzić ku studiom, a po nich – ku 
własnym badaniom naukowym.

Koncentrując się na swojej dyscyplinie, wskazał Gieysztor, że w serii pierw
szej odnalazł piętnaście procent pozycji o charakterze historycznym, a w dru
giej dziesięć procent, przy czym ich liczba zwiększyła się po wojnie: seria 
polska powiększyła swój stan posiadania tego typu tekstów o trzydzieści 
procent, a seria obca aż sześciokrotnie. Trudno, aby historyk się z tego nie 
cieszył. Badacz jednak zachował ostrożność, zauważył bowiem, że brak wie
lu tekstów (np. Woltera i Vica). Wzywając do „szlachetnej pomsty”, wyliczył 
całe zastępy autorów, których dzieła dziejopiśmienne warto by opubliko
wać w obu seriach, szczególnie zaś upomniał się o historyków francuskich, 
angielskich, włoskich i skandynawskich i zachęcał redaktora do wydawa
nia ich pamiętników i epistolografii. Co ciekawe jednak, idea powrotu do 
koncepcji serii trzeciej (historycznokulturalnosocjologicznej) nie wyda
ła mu się uzasadniona. Wielki mediewista nie straszył co prawda wizją upo
litycznienia kolekcji, bo w dobie cenzury nie mógł tego napisać otwarcie, 
argumentował więc tylko, że wóz bojowy zaprzężony w dwa świetne ru
maki (seria pierwsza i druga) nie potrzebuje konia „na przeprzążkę”. Nie 
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oznacza to jednak, by optował za całkowitą eliminacją tekstów historycz
nych z „Biblioteki Narodowej”. Jego zdaniem należy po prostu skoncentro
wać się na starannie wyselekcjonowanej publicystyce politycznej, społecznej 
i kulturalnej, pismach filozoficznych oraz naukowych, a wreszcie na wspo
mnianych już pamiętnikach i listach. Jak stwierdził w zakończeniu, najważ
niejsze jest, aby w obu seriach „zmieniać jak najmniej i jak najskromniej”.

Tak mało mamy spraw udanych i zarazem ciągłych, że każde rzetelne osiąg

nięcie obu tych warunków trzeba stawiać pod ochronę pomników kultury. 

Takim pomnikiem – monumentalnym, bo na półce już wielometrowym, 

a jednocześnie żywym – niech pozostaje Bn.

A. Gieysztor, Historia i historia kultury w „Bibliotece Narodowej”, 
„Ze Skarbca Kultury” 33 (1980), s. 28.

Na pewno już jednak żadnych zmian – w opinii filologów klasycz
nych, w których imieniu przemówił Marian Plezia – nie wymagają założe
nia polityki wydawniczej w stosunku do literatury antycznej. Bn stała się 
w XX wieku, jak napisał, „jednym z walnych narzędzi popularyzacji anty
ku w Polsce”104 – obok „Biblioteki Przekładów z Literatury Starożytnej” 
(później: „Antycznej”). Wielka w tym zasługa krakowskiego środowiska 
naukowego (prekursorska rola Tadeusza Sinki), które po wojnie wsparli, 
a potem zastąpili wybitni filolodzy klasyczni z Wrocławia (Jerzy Łanowski), 
Lublina (Stanisław Łoś), Torunia (Stefan Srebrny, Zofia Abramowiczówna), 
a z czasem Łodzi i Warszawy. Jak konstatuje Plezia, na dwanaście tomików 
serii drugiej przypad ły pięćdziesiąt cztery pozycje antyczne, co oznacza 
dwadzieścia pięć procent całej jej produkcji. Wprawdzie lata siedemdziesią
te przyniosły pewien spadek, bo wcześniej stanowiły one jedną trzecią, ale 
to i tak jest dowód na fundamentalną rolę antyku w kształtowaniu się kul
tury europejskiej. Co istotne, dla Bn opracowania przygotowywali zawsze 
najwięksi znawcy przedmiotu, których prace były podsumowaniem aktu
alnej wiedzy o omawianych utworach. A co jeszcze ciekawsze (i unikatowe 
w dziejach serii), dwadzieścia jeden pozycji opracowali (przed wojną) na
uczyciele łaciny z gimnazjów. Bez wątpienia dokumentuje to wysoki po
ziom tej dyscypliny w Polsce.
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Kolejną tendencją, widoczną w przedwojennych tomach antycznych, było 
powiększanie się rozmiarów wstępów (np. Żywoty Plutarcha liczą dwa arkusze, 
a Prometeusz Ajschylosa już pięć). Natomiast opozycją wyraźnie systemową, 
być może związaną ze zmianą ustroju politycznego, stała się zmiana prefe
rencji: przed wojną dominowała literatura grecka (17 tomów), a rzymska sta
nowiła mniejszość (6). Po wojnie układ ten się odwrócił, bo łacińskiej było 
już prawie dwa razy więcej niż helleńskiej (23 : 13). Choć w momencie gdy 
Plezia pisał swoją ekspertyzę, ta przewaga dopiero się zarysowywała (16 : 15). 
Ostatnią prawidłowością o charakterze liczbowym była przewaga tekstów 
poetyckich, do których Plezia wliczał również dramat, wskazując na wyraź
ne preferowanie komedii greckiej.

Oprócz wielu cennych uwag o charakterze szczegółowym (propozycje 
utworów do wydania) Plezia sygnalizował też szersze prawidłowości: pierw
szą z nich była standaryzacja wstępów i przypisów, co wiązał z wprowa
dzeniem instrukcji Borowego. Jego zdaniem miało to dobry wpływ na 
ujednolicenie zasad pracy autorów i wyrównanie (w górę) poziomu opraco
wań, ale jednak ograniczyło indywidualizm i oryginalność, popychając au
torów do tworzenia „wszystkoistycznych” kompendiów. Za kolejną zmianę, 
tym razem w pełni pozytywną, uznał ukazywanie wpływu literatur antycz
nych na piśmiennictwo i kulturę całej Europy, wysoki poziom tłumaczeń 
(brak przekładów złych) i wreszcie śmiałe wkraczanie do Bn nowego poko
lenia uzdolnionych filologów klasycznych.

Kolejną ekspertyzą konferencyjną była Literatura polska do końca XVIII wie-
ku w tomikach „Biblioteki Narodowej”, przedstawiona przez Janusza Pelca. 
Nawiązując do założeń serii, przypominanych zawsze na wewnętrznych 
stronach okładek każdego kolejnego tomiku, zwrócił on uwagę, że od po
czątku istnienia serii nagminnie łamano dwa zobowiązania: po pierwsze, 
rzadko drukowano tzw. pisarzy pedagogicznych, a po drugie, lekceważo
no deklarowaną zasadę penetracji obszaru od XVi wieku do współczesno
ści. Praktycznie zawsze „sięgano daleko wstecz”, bo na sto dwadzieścia pięć 
tomów przedwojennych dwadzieścia osiem reprezentuje staropolszczyznę, 
a piętnaście – XViii wiek. Po wojnie do listy tej redakcja dorzuciła „23 nowe 
numery staropolskie i 18 osiemnastowiecznych, nie licząc wznowień”105. 
W efekcie na rok 1980 „notujemy w sumie więcej niż 50 numerów staro
polskich i więcej niż 35 osiemnastowiecznych”106. O ile z pierwszą częścią 
sumowania wypada się zgodzić, o tyle jej drugi segment zdradza kłopoty 
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autora z matematyką. Ponieważ jednak czepialstwo nie sprzyja konkluzjom, 
roboczo można zgodzić się z nim, że dla redaktorów Bn obie te epoki razem 
wzięte nie były nigdy kopciuszkiem.

Pewną troskę Pelca budził także fakt, że granice dawności systematycznie 
przesuwają się nieuchronnie do przodu, ogarniając coraz mocniej wiek XiX, 
a wkrótce i XX, co powoli zmniejsza atrakcyjność wieków dawnych, ale rów
nocześnie racjonalnie przyznawał też, że z istoty swojej taka seria jak Bn musi 
być „Arką Przymierza między dawnymi i nowymi laty”107, a zatem utrzymy
wać kompromis między epokami. Poza tym bieg czasu sprawia, iż niektóre 
tomy muszą być aktualizowane, bo zasób wiedzy i metodo logie zmieniają się, 
co powoduje z kolei, że nowe opracowania z reguły stają się coraz rozleglej
sze. Jak pamiętamy, ten problem podnosili także inni badacze, przypisując to 
zjawisko na ogół ambicjonalnemu „napinaniu się” autorów, pragnących wy
różnić się wśród „konkurentów”. Przyczyna, jak widzimy, nie musi być jed
na i łatwa do wyrugowania. Tym samym powraca tutaj znany już problem 
trudności w godzeniu funkcji popularyzatorskich z naukowymi. Pelc jest za 
utrzymaniem tego rozdwojenia, choć wyraźnie zaznacza, że gdyby ceną za 
nowatorskie odczytanie dzieł miała być – od czasu do czasu – większa „trud
ność” wstępów i komentarzy, to warto ją zapłacić. Gdyby gdzieś warto „odpu
ścić”, argumentuje, to w przypisach, które często są przeintelektualizowane 
lub rozdęte ponad potrzebę. „Z dwu możliwości:  przeinterpretowania bądź 
niedointerpretowania często bardziej obawiam się pierwszej” – wyznaje108.

Pelc zabiera również głos, choć nie wywołany wcale do tablicy, w sprawie 
drukowania w Bn tekstów nieliterackich, historycznych. Nie pisze tego kate
gorycznie, ale wyraźnie ostrzega przed umieszczaniem ich w serii pierwszej. 
Podobnie nie jest on zwolennikiem uruchamiania serii trzeciej (historycz
nej), wskazuje, że w wypadku epok dawnych decyzje będą trudniejsze niż 
w przypadku pisarzy politycznych XiX i XX wieku. Bo czy wtedy wyrywać się 
będzie z korzeniami z serii pierwszej np. pisarstwo Frycza Modrzewskiego? 
A co z pamiętnikarstwem, mowami, epistolografią, prozą kronikarską, pa
renetyczną?109

Kończąc swą ekspertyzę, Pelc zachęca do utrzymywania równowagi po
między badaczami renomowanymi a młodymi współpracownikami serii, 
zwracając uwagę na potencjał tkwiący w średniej kadrze naukowej (adiunk
ci i docenci). Podobnie jak inni uczestnicy tej ważnej konferencji, uczony 
nie powstrzymał się od przedstawienia własnej „księgi życzeń”, którą trudno 
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tu streścić, bo w oryginale stanowi ona półtorastronicową listę brakujących 
w Bn tytułów.

Pełnym zaangażowania i pasji głosem w rekonstruowanej tu dyskusji jest 
Wiek dziewiętnasty w lekturach „Biblioteki Narodowej” Stefana Treugutta, który 
odwołując się do własnych wspomnień, udowadnia, że dzięki obcowaniu 
z obu seriami, młody czytelnik zapoznaje się z autentyczną nauką o litera
turze i analitycznym sposobem obcowania z tekstami. Oryginalna, spraw
dzająca się przez długie dziesięciolecia formuła tomów – dowodzi – jest 
równie użyteczna dla adepta sztuki krytycznego czytania, miłośnika klasy
ki, kolekcjonera, jak i dla zawodowego filologa – w tym również uczonego. 
Jest tak, ponieważ po wojnie wyśrubowano poziom opracowań do tego stop
nia, że niejednokrotnie przynoszą one najświeższe ustalenia naukowe, choć 
wielu „konsumentów” serii tego nie dostrzega, prychając na hermetyczność 
języka, hipertrofię przypisów lub ogrom wstępów. Tak oczywiście bywa, ale 
traktowanie tego jako prestidigitatorskich popisów jest niesprawiedliwe, pi
sze Treugutt, bo nie tak łatwo jest uprawiać naukę „wysoką”, a zarazem dbać 
o jej przystępność. Z tym jednak że niekiedy nowe opracowania – wciska
ne w zaprojektowany w 1919 roku „strój” edytorski – jawią się jak kultu
ryści w maturalnych garniturach sprzed lat.

Jeśli chodzi o ocenę stanu zawansowania prac w dziele „uprawy klasyków”, 
Treugutt zwraca uwagę, że mimo upływu sześćdziesięciu lat od powstania 
serii tkwi ona w pierwszej połowie XiX wieku i nie umie zdecydowanym 
ruchem posunąć się naprzód, przez co obraz całego stulecia jest niesymetrycz
ny, bo zagospodarowano z wielką pieczołowitością romantyzm, natomiast 
pozytywizm i przełom modernistyczny potraktowany został po macosze
mu. Jego „druga połowa obecna jest w «Bibliotece Narodowej» przygodnie 
i nieśmiało” – twierdzi Treugutt110, ironizując, że wydano dziesiątki po
wieści Kraszewskiego i Korzeniowskiego, a brak prozy Orzeszkowej, Prusa 
i Sienkiewicza. Jak widzimy, jest on tego samego zdania co Libera. Redakcja 
Bn preferuje poezję i dramat romantyczny – dowodzi autor Geniusza wy-
dziedziczonego – a do zaorania są wielkie pola polskiego powieściopisarstwa 
i nowelistyki. Podobnie – z intencją krytyczną – zwraca on uwagę, iż trze
ba było upływu połowy stulecia, by seria otworzyła się na utwory XX wieku 
(wydany w 1952 roku dramat W małym domku Rittnera). Konieczne jest zde
cydowane otwarcie się na pozytywizm, Młodą Polskę i współczesność – do
wodzi. W roku 1919 dla Kota i jego przyjaciół z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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tradycję już uformowaną stanowił romantyzm, natomiast Lalka, Faraon 
i Nad Niemnem były pozycjami o niepewnym statusie i niskim poziomie „kla
syczności”, bo dystans do nich był wówczas taki jak nasz (czyli uczestników 
konferencji w 1979 roku) do opowiadań Hłaski oraz do Popiołu i diamentu 
Andrzejewskiego. „Przeciw eliminacji klasyków pozytywizmu z kanonu lek
tur proponowanych przez «Bibliotekę Narodową» – grzmiał – są i wzglę
dy naukowe, i praktyczne”111.

Jak więc widzimy, debata nad narodową serią nie była wcale zbiorem 
laudacji, ale sporem o to, jakie mają być priorytety i horyzont nobilita
cji dzieł. Treuguttowi np. chodziło także o to, by Bn nie tylko wydawała 
oczywistych klasyków, ale również ich kreowała, w czym opieszałość lub 
kunktatorstwo nie są dobrymi doradcami. Redakcja nie może być lękli
wa w swoich decyzjach – przestrzegał – bo czas biegnie szybko i może się 
stać tak, że gusta uczonych rozminą się ze świadomością społeczną, a co 
gorsza, wydawanie utworów mniej znaczących spowoduje, że zabraknie 
szkołom i uczelniom dzieł naprawdę fundamentalnych. Od ponad pół wie
ku – uskarżał się Treugutt – nie było w Bn wznowień poezji Norwida, 
Mochnackiego, Dziadów kowieńsko-wileńskich i Dziadów drezdeńskich, Konrada 
Wallenroda, „Trybuny Ludów”, Anhellego, a wciąż jeszcze nie ma Horsztyńskiego, 
Króla-Ducha czy Genezis z ducha… Tak więc istnieją dwie konieczności: zwró
cenia się śmiało ku dziełom drugiej połowy XiX wieku i współczesności, ale 
i wypracowania funkcjonalnej polityki reedycji, zwłaszcza że niektóre opra
cowania pilnie potrzebują odświeżenia.

Pełne wejście w problematykę współczesności przynosi głos Zbigniewa 
Jarosińskiego, który przypomina, że „po wojnie przez długie lata literatu
ra dwudziestowieczna była w «Bibliotece» nieobecna”112, co narażało se
rię pierwszą na krytyki oraz obrzucanie jej epitetami „akademickiej” lub 

„profesorskiej”. Jak zaznacza krytyk, seria „po dziesięcioleciach wydawania 
przede wszystkim tekstów antycznych, staropolskich i romantycznych […] 
stała się w świadomości odbiorców biblioteką arcydzieł i szacownych zabyt
ków”113. Czy zawiniły tu faktycznie akademizm i zachowawczość, Jarosiński 
nie rozstrzyga, przypominając, że stan ten był krytykowany już wcześniej, 
czego dowodem jest Pochwała „Biblioteki Narodowej” Stanisława Grzeszczuka, 
który w połowie lat sześćdziesiątych orzekł, że Bn prezentuje „najzupełniej 
fałszywy obraz narodowego piśmiennictwa”114, zalecając Hulewiczowi wy
pełnienie serii utworami powstałymi do roku 1939, a nawet późniejszymi.
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Tymczasem wiadomo, że kwalifikowanie do druku dzieł autorów żyjących 
było niemożliwe. W tej sytuacji redakcja postawiła na poetów międzywojen
nych, którzy uklasycznili się najszybciej: Tuwima, Leśmiana, Gałczyńskiego, 
PawlikowskiejJasnorzewskiej, Czechowicza, Jasieńskiego, Witkacego. Tak 
się „dogodnie” złożyło, że po roku 1953 nikt z nich już nie żył. Praktycznie 
wszyscy tu wymienieni doczekali się twórczych i głębokich interpretatorów. 
Wstępy do ich dzieł aspirują do miana modelowych i udowadniają, że gdy nie 
ma monografii pisarzy, tomiki Bn mogą na całe dekady zająć ich miejsca. Jak 
pisał dobitnie Jarosiński: „wstępy «Biblioteki» nie tyle zastępują monogra
fie, co po prostu są krótkimi monografiami – jedynymi, na jakie stać dzisiaj 
naszą polonistykę”115. Na trzydzieści pięć tomików autorów dwudziesto
wiecznych wydanych do 1980 roku większość jednak przypadła na twór
czość Młodej Polski. Jej poezja reprezentowana była, zdaniem Jarosińskiego, 

„bardzo skromnie” (cztery tomiki), podobnie jak zresztą i proza, którą zdo
minował Żeromski. Najlepiej prezentował się dramat. Cenne były za to wy
dania powieści Berenta ze względu na zaskakujące decyzje opracowujących 
(Michał Głowiński i Jerzy Paszek), którzy świadomie złamali tradycje serii 
i podali do druku wersje odrzucone przez autora. Był to, mówiąc na margi
nesie, dowód niezwykłej niezależności i śmiałości obu badaczy, a zarazem – 
paradoksalnie – akt potwierdzenia normatywnych aspiracji Bn. Seria nie 
tylko poświadcza istniejące opinie środowiska, ale również narzuca własne.

Ktoś, kto zapytałby, w jakim stopniu tomy te są reprezentatywne dla liczą
cej około trzydziestu pięciu lat (w momencie odbywania się tu konferencji) 
epoki, zostałby posądzony o naiwność, bo ciągle była to faza ustawiania re
perów. Wyobrażenie, że redaktorzy „Biblioteki” dążyli wówczas do stworze
nia pełnego obrazu literatury XX wieku, jest dalekie od rzeczywistości, bo 
mieliśmy do czynienia z pierwszymi krokami w ustalaniu kanonu. Dlatego 
też nic dziwnego, że Jarosiński zarysował rozległy pejzaż pożądanych planów: 
tomiki wszystkich skamandrytów, awangardzistów, żagarystów, pokolenia 
wojennego. Rzecz ciekawa, chodziło mu głównie o wybory poezji oraz an
tologie. W odniesieniu do prozy badacz zachował daleko posuniętą wstrze
mięźliwość, dowodząc, że mało który z utworów powieściowych dostarcza 
materiału do napisania osiemdziesięcio czy stustronicowego wstępu, a już 
na pewno licznych przypisów. Oznaczało to zapewne niską ocenę wartości 
współczesnej autorowi prozy, ale także podważenie sensu dodatkowego ob
jaśniania rzeczywistości, w której żyją czytelnicy116. W tej sytuacji uważał, 
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że seria powinna drukować utwory „trudne i nieczytelne”, do których po
trzebna jest pomoc interpretatorów, a z druku oczywistych – zrezygnować.

Kończąc swoją, krytyczną analizę, Jarosiński stwierdził: „Dwudziesto
wieczne tomiki i serii wypełniają już jedną, co prawda niezbyt długą, pół
kę biblioteki”117. Brzmiało to w 1980 roku jak wyraz nadziei, ale realizm 
każe nam uświadomić sobie, że aktualnie szeroki regał wypełniony gęsto 
tomikami Bn ma już wysokość prawie sześciu metrów, a utworów dwu
dziestowiecznych jest w nim dwa razy tyle, ile w momencie, gdy Jarosiński 
pisał swoje słowa (jeśli zsumujemy literaturę współczesną z młodopolską).

Sytuację literatur obcych, którym poświęcona jest seria druga, omówił 
Marian Jakóbiec, wybitny slawista. Potwierdził on tradycyjną w Bn (zwłasz
cza przed wojną) dominację dzieł antycznych, co wynikało ze szczupłości śro
dowiska neofilologicznego i z małej ilości profesjonalnych tłumaczeń dzieł 
nowożytnych, a także ze świetnego poziomu filologii klasycznej w gimna
zjach, gdzie wykładali prawdziwi pasjonaci i znawcy. Przez trzy pierwsze de
kady swojego istnienia przytłumiała ona więc literaturę francuską, angielską 
i niemiecką. Literatury słowiańskie oraz skandynawskie nie były w ogóle 
przedmiotem zainteresowania tłumaczy.

Po wojnie, podkreśla Jakóbiec, przez pewien czas panowała stagnacja lub 
niepewność, bo do 1950 roku w serii drugiej ukazały się tylko dwa tomy, 
ale za to w ciągu dwóch kolejnych dekad nastąpił prawdziwy boom, po
nieważ „wydano łącznie 76 nowych tomów zawierających teksty literatury 
powszechnej, poza antyczną”118. Jest rzeczą charakterystyczną, że gros tej 
imponującej produkcji stanowiły teksty rosyjskie i francuskie. Nie może 
dziwić obecność tych drugich, bo tak było zawsze, ale już proliferacja utwo
rów rosyjskich musi zwrócić uwagę, bo przed wojną, przez dwadzieścia lat, 
wydano zaledwie dwie pozycje naszego wschodniego sąsiada. Obecnie jest 
on rekordzistą serii drugiej. Stało się to za sprawą „pilnych potrzeb społecz
nych” – pisze Jakóbiec – co dziś trzeba uznać za wyszukany eufemizm, ukry
wający smutny fakt, że taki był po prostu dyktat komunistycznych władz. 
Niełatwo było wówczas o autorów wstępów i komentarzy do tekstów rosyj
skich, a mimo to – przyznaje wybitny slawista – wydano ich aż szesnaście, 
co znaczy, że zrobiono to „na siłę”, zwłaszcza że „wybór tekstów literatury 
rosyjskiej był na ogół przypadkowy”119. Czyli po raz pierwszy w historii se
rii pogwałcono jej świętą zasadę – wyboru najwybitniejszych dzieł i najlep
szych opracowujących. Zaangażowano po prostu takich, jakich znaleziono, 
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a więc zrezygnowano z poziomu na rzecz „wykonu”. Trudno o prostsze wy
jaśnienie przyczyn tej nagłej, rosyjskiej hossy. W sposób oczywisty, w ślad za 
dziełami ojczyzny rewolucji, pojawiły się dzieła literatur słowiańskich, choć 
czysto statystycznie rzecz biorąc, drugie miejsce zajęła literatura francuska, 
po niej anglosaska, a literatura niemiecka wróciła do serii drugiej – z wia
domych powodów – dopiero w połowie lat pięćdziesiątych (wyborem poezji 
Goethego). Naturalna oczywiście, choć z niską reprezentacją, była obecność 
literatur włoskiej i hiszpańskiej, zza których wyłoniło się piśmiennictwo 
skandynawskie, a po nim – orientalne.

Nie są to być może informacje zaskakujące, ale wypada dodać, że lata sie
demdziesiąte przyniosły pewną odmianę: literatura rosyjska ześlizgnęła się 
na trzecią pozycję (5 tomików)120, na pierwsze zaś wysunęła się anglosaska (7), 
a na drugie niemiecka (6). Literaturę francuską i włoską reprezentowały po 
cztery utwory. Dla uczciwości jednak należałoby dodać, że gdyby do tomów 
rosyjskich dorzucić wydane w tej samej dekadzie teksty ukraińskie, biało
ruskie, czeskie, chorwackie i słoweńskie, pozycja „Układu Warszawskiego” 
byłaby dominująca.

Nie ma tu miejsca na rekapitulację tego, co zdaniem Jakóbca powin
no się jeszcze ukazać w serii drugiej, bo zrobiłaby się z tego potężna, dwu
stronicowa lista, która dowiodłaby, jak odległe są horyzonty kompletności. 
Na szczęś cie wiemy, że do horyzontu dotrzeć się nie da. Warto więc za to po
święcić parę słów przekładom, bez których nie byłoby tej serii. Jak zauważa 
ze smutkiem slawista, co jakiś czas nadziewamy się w niej na translacje „rze
mieślnicze, toporne, robione […] przez wybitnych uczonych z zamiłowaniem 
i pasją, ale bez cienia talentu”121, co każe mu upomnieć się o przekłady ar
tystyczne. Jest to jawny wyraz nieufności wobec znawców literatur obcych, 
którzy ulegają ambicji, by błysnąć nie tylko wiedzą, ale i żyłką translatorską. 
Niestety jest to ambicja równie częsta, co zwodnicza: kompetencje naukowe 
nie są równo znaczne z talentem literackim, a bez niego powstają poprawne 
filologicznie przekłady, ale nie wielka literatura. W tę pułapkę wpadają nie 
tylko sami uczenitłumacze, ale również redaktorzy serii, uwiedzeni wiel
kością ich nazwisk. Nie będę ukrywał, że z biegiem czasu skala tych pokus 
nie zmniejsza się: obecnie prawie każdy autor składający ofertę do serii dru
giej oferuje własny przekład, co jest oczywistym problemem dla redakcji.

Na koniec niniejszej rekapitulacji referatów z konferencji na temat 
Bn w 1979 roku raz jeszcze należy powrócić do wypowiedzi Fryciego, 
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który w swoim wystąpieniu stwierdził, że „rzadko która z podjętych inicja
tyw wydawniczych ma za sobą tak głęboko przemyślany zespół społecznych 
uzasadnień i tak szeroko nakreślony związek z rzeczywistością kulturalno

oświatową jak […] «Biblioteka Narodowa»”122. Wiemy jednak, że założenia 
serii zostały sformułowane przed wojną, u progu niepodległości, i były ob
liczone na młodego odbiorcę, który został uformowany w zaborczym sys
temie edukacyjnym, przewidzianym na wynarodowienie młodzieży, a nie 
krzewienie w niej ducha polskości, więc pracę z nią trzeba było zacząć prak
tycznie od zera. Temu właśnie miały służyć tomiki „Biblioteki Narodowej”. 
Sytuacja po drugiej wojnie światowej, mimo gigantycznych strat wśród na
uczycieli, była pod tym względem lepsza, bo Polska międzywojenna zdążyła 
wykształcić jedno pokolenie młodzieży i świetnych pedagogów. Wielu z nich 
po okupacji wróciło do zawodu. Problemem stał się jednak wywrócony do 
góry nogami przez komunistyczne władze model edukacji – przestawionej 
z narodowej na klasową. Młodzież miała być kształcona na potrzeby inne
go rodzaju państwa i społeczeństwa niż przed wojną, dlatego wiele lektur 
uznano za szkodliwe, inne za godne stabilnego miejsca na szkolnych listach 
lektur, jeszcze inne reinterpretowano i adaptowano do nowej wizji społe
czeństwa socjalistycznego. Władze państwa niesuwerennego, poddanego 
obcemu dyktatowi, nie miały najmniejszego interesu w tym, by budować 
w nowym pokoleniu nastawienie i postawy, które rozsadziłyby narzucony 
tej części Europy przez Jałtę układ polityczny. Szczególnie z kształceniem 
patriotycznym, tak ważnym przed wojną, obchodzono się jak ze szkłem. 
Wstępy i opracowania powstające po wojnie – o czym Frycie milczy – pro
ponowały nowe wykładnie interpretacyjne dzieł. To, co działo się we wstę
pach i komentarzach Bn w latach czter dziestych i w pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych, było spektakularną operacją o charakterze politycznym, 
wielkim manewrem ideologicznym – trwającym przez całe dziesięciole
cie 1946–1956 – z którego wycofywano się po przełomie październiko
wym. Jak łatwo można się domyślić, napisane w duchu marksistowskim 
wstępy, ukazujące Mickiewicza i Norwida jako nieledwie socjalistów, nie 
dały się zastąpić z dnia na dzień nowymi, więc proces ich wymiany trwał 
przez dłuższy okres.

Nie wiem, czy Frycie nie mógł, czy nie chciał o tym jasno powiedzieć123, 
ale na pewno kwestia ta domagała się powyższego uzupełnienia. Tak czy 
owak, prawdą jest, że charakter serii został określony przez jej szkolny 
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rodowód oraz potrzeby nauczycielskie. Po wojnie, zwłaszcza po latach pięć
dziesiątych, przesunął się on na środowisko akademickie i swoim poziomem 
ustawił się na linii potrzeb i aspiracji ambitnych maturzystów i studentów. 
To z myślą o nich należy – przekonywał Frycie – publikować w serii prze
krojowe antologie, zbiory tekstów publicystycznych z epoki odrodzenia, 
oświecenia, romantyzmu i późniejszych okresów, dzieła wyrażające troskę 
o przyszłość i pozycję państwa polskiego, zbiory epistolografii i memuary
styki, pozwalające poznać bliżej obyczajowość i klimat kulturowy czasów, 
które minęły, wreszcie dzieła pozwalające poznać prądy myślowe i idee sta
rego kontynentu. Jeśli zadania te zostaną potraktowane przez redaktorów 
serii z całą odpowiedzialnością, dokona się powtórne zespolenie „Biblioteki” 
ze szkolnictwem, i to podwójnym węzłem: edukacji polonistycznej młodzie
ży na poziomie licealnym i akademickim. Jej misją jest bowiem przekazy
wanie „najnowszej wiedzy polonistycznej przyszłym nauczycielom, a także 
tym, którzy podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe w trybie studiów za
ocznych i w systemie doskonalenia zawodowego”124. A także to, co zawsze: 
skracanie drogi „od pracowni uczonego do szkoły”.

„ B I B L I O T E K A  N A R O D O WA” W  C Z A SA C H  P R L

Résumé

• zdecydowany wzrost nakładów i ilości wydań w skali rocznej
• stabilizacja modelu opracowania tekstu, wstępu i przypisów (rola Instrukcji 

dla autorów serii „Biblioteki Narodowej”)
• przemyślana i planowa polityka wznowień
• przedefiniowanie modelu odbiorców (maturzyści, studenci, nauczyciele, 

wykładowcy akademiccy, inteligencja twórcza)
• koordynacja planów wydawniczych z programami liceów i uniwersytetów
• zmiana modelu edukacyjnego serii z popularyzatorskiego na specjalistycz

ny (podwyższenie standardu naukowego wstępu z B do A)
• wprowadzenie ilustracji i sztywnej oprawy płóciennej (kartonowa przy 

wznowieniach): seria pierwsza – kolor czerwony, seria druga – kolor 
zielony

• próby ukonstytuowania stałej Rady Naukowej serii jako ciała doradczego
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• ustabilizowanie obrazu serii jako kolekcji klasyków (potwierdzanie po
zycji autorów i dzieł, ale i ich narzucanie

• skracanie okresu „stażu” na klasyka (zwiększanie obecności literatury 
współczesnej)

• utrzymanie najwyższego standardu kompetencji autorów (akademicki 
poziom wstępów)

• wyselekcjonowanie zespołu redaktorskiego o najwyższym w Polsce po
ziomie edytorskim

• przejmowanie przez wstępy Bn roli monografii pisarzy
• spadek liczby wydań literatury klasycznej w serii drugiej
• pomnożenie wydań klasyków rosyjskich oraz słowiańskich w serii drugiej
• uzyskanie łącznego nakładu ponad 4,5 mln egz.125; średni nakład rocz

ny ok. 100–200 tys. egzemplarzy
• kanonizacja modelu Bn jako wzorca dla podobnych serii
• stabilizacja wysokiej recepcji serii126
• spadek ilości wydań po przekształceniach systemowych w 1989 r. i pry

watyzacji wydawnictwa

Seria „Biblioteka Narodowa”  w dobie przemian systemowych

Plon konferencji na temat „Biblioteki Narodowej”, opublikowany w infor
matorze „Ze Skarbca Kultury”, był niejako podsumowaniem pracy redaktor
skiej Hulewicza i jego pożegnaniem, ponieważ zmarł on w roku drukowania 
tego materiału. Opiekę nad serią przejął wybitny badacz epoki oświece
nia, wrocławia nin, Mieczysław Klimowicz, który od 1969 roku wspierał 
Hulewicza w pracach redaktorskich, więc w sposób naturalny został jego 
sukcesorem. Podobnie jak jego poprzednik, dobrał sobie współpracownika, 
którym został rok później „dziekan polskiej krytyki literackiej”, Jan Błoński, 
krakowianin, ekspert od literatury XX wieku. Ten tandem miał funkcjono
wać do połowy lat dziewięćdziesiątych. Praca nowych redaktorów serii przy
padła na trudne lata, bo objęli ją w czasach wielkich strajków, które narodziły 

„Solidarność”, a wkrótce potem nadszedł stan wojenny, który zmasakrował 
polską kulturę i naukę. Skutki było widać nawet w nędznej jakości papie
ru, na jakim drukowano w tym czasie Bnki. O płóciennej okładce nikt już 
nawet nie marzył. Na szczęście władze nie ingerowały w plan wydawniczy 
i treść publikacji.
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Rok 1989, który zamknął historię komunizmu w Polsce, obiecywał wiel
kie nadzieje, ale rozpoczął też okres wielkich transformacji ustrojowych, 
które zmieniły funkcjonowanie polskiej gospodarki, a zatem i fundamen
ty ruchu wydawniczego. Wydawnictwa na gwałt prywatyzowały się, wiel
kie państwowe oficyny restrukturyzowały się lub po prostu bankrutowały, 
zmieniały się mechanizmy rynkowe, sposób dystrybucji książek, zapotrze
bowanie. Zmieniało się wszystko. Łatwo domyślić się, że nie mogło to omi
nąć Ossolineum, które było – w obu swoich segmentach: wydawniczym 
i bibliotecznym – potężną instytucją.

Jak wszystkie podobne placówki, Wydawnictwo Ossolineum, które 
ciągle podlegało Polskiej Akademii Nauk, próbowało dopasować się do 
zmienionej sytuacji ekonomicznogospodarczej, ale nie nadążało za dy
namicznie przekształcającym się rynkiem. Warto przypomnieć, że był to 
czas, gdy nowi wydawcy rozkwitali jak grzyby po deszczu. W ciągu kil
ku lat w miejscu państwowych molochów wydawniczych, zajmujących 
wielkie kamienice i zatrudniających dziesiątki redaktorów, pojawiły się 
tysiące małych, „dzikich” oficyn (często rodzinnych lub przyjacielskich), 
których łączne nakłady przekraczały łatwo sto tysięcy egzemplarzy. Każdy 
kto mieszkał w większym mieście, pamięta niebywałą eksplozję wydawni
czą, widoczną na każdym dosłownie kroku. Książkami handlowano wszę
dzie, nawet na zwykłych targowiskach. Na ulicach pojawiły się stragany 
i turystyczne łóżka, wypełnione stosami świeżo wydrukowanych książek. 
Ich ceny zmieniały się z tygodnia na tydzień, więc wydawcy naklejali na 
nie karteczki z aktualną ceną. Niepodzielne dominowała wówczas literatu
ra sensacyjnoprzygodowa, romanse oraz literatura opozycyjna i łagrowa. 
Zapotrzebowanie na poważniejszą literaturę, zwłaszcza naukową, spadało. 
A ona właśnie była spécialité de la maison Ossolineum. To wszystko składa
ło się na nadciągający kryzys, bo – jak należy przypomnieć – „Biblioteka 
Narodowa” ukazywała się (nieprzerwanie od roku 1933) właśnie w tej ofi
cynie, a jej sytuacja w sposób oczywisty zależała od usytuowania w nur
cie przemian politycznych, kulturowych i instytucjonalnych po upadku 
komunizmu. Przede wszystkim jednak ekonomicznorynkowych. Ale re
daktorzy tej serii nie musieli się tym zajmować, bo ich zadaniem było re
alizowanie planu i przygotowywanie książek do druku. Niemniej rychło 
kłopoty miały zapukać również do ich drzwi. Na razie jednak, oprócz bie
żących prac, skoncentrowano się na nowym pomyśle: serii trzeciej. Była 
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adresowana do młodzieży. Rzucono ją na rynek w pierwszej połowie lat 
dziewięćdziesiątych. Jak wspomina w niniejszym tomie Magdalena Popiel, 
było to ukochane dziecko Błońskiego. Rzecz ciekawa, ideę uruchomienia 
serii o tym samym numerze, rzucił w czasach okupacji ówczesny redaktor, 
Wacław Borowy. Miała być poświęcona, jak pamiętamy, ideologiom arty
stycznym. Nie doszła jednak do skutku z powodu rozstania się dyrekcji 
wydawnictwa z autorem Wędrówek nowego Parsifala przez różnicę poglądów 
na temat lokalizacji ZniO. Perypetie z próbami implementacji „Bibliotece 
Narodowej” serii trzeciej (jako kolekcji źródeł historycznych) już znamy. 
Czy umieszczenie więc pod tym samym numerem publikacji dla młodych 
czytelników było efektem roztargnienia Błońskiego, czy decyzją o podtek
ście ironicznym, już się nie dowiemy, niemniej sam pomysł był wyśmienity: 
pomiędzy 1991 a 1994 rokiem ukazało się dziewięć utworów reprezentu
jących klasykę młodzieżową m.in. Kiedy znów będę mały Janusza Korczaka, 
Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnet, Cudowna podróż Selmy Lagerlöf 
czy Przygody Münchhausena Gottfrieda Augusta Bürgera (pełny spis w ka
talogu). Założenia serii zwięźle wyłożył sam redaktor, ukrywając jednak 
swoje nazwisko:

Nowa seria „Biblioteki Narodowej” – przeznaczona dla młodzieży – przy

nosi Czytelnikom teksty o trwałej wartości, tak polskie, jak obce. Nie jest to 

kolekcja lektur obowiązkowych czy zalecanych, ale raczej – idealna bibliote

ka młodego człowieka, którą zachowa w pamięci i do której – mam nadzie

ję – wracać będzie przez całe życie. Każda książka poprzedzona jest krótkim 

przedsłowiem i zamknięta posłowiem informującym o dziele i jego autorze. 

Teksty, opatrzone komentarzami, podane są jak najstaranniej, wedle reguł 

stosowanych zawsze w „Bibliotece Narodowej”.

Deklaracja programowa serii III (na drugiej stronie okładki).

Jedyny raz w historii serii tomiki posiadały kolorowe okładki (bez wień
ca), aparat naukowy został uproszczony (ok. 20–30 przypisów), a zamiast 
wstępów wprowadzono króciutkie przedsłowia oraz (proporcjonalne do 
tych cienkich książeczek) kilkunastostronicowe posłowia, numerowane – 
niezgodnie z konwencją Bn – cyframi arabskimi (!). Ich autorami byli 
profesjonalni historycy literatury, głównie z kręgu Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Jest rzeczą ciekawą, że nie byli to specjaliści od tego typu twórczości. 
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Źródło: zbiory ZniO.
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To zaskakujące, ponieważ już od lat siedemdziesiątych w Polsce dynamicznie 
rozwijała się na uniwersyteckich wydziałach filologicznych specjalność „Lite
ratura dziecięca i młodzieżowa”, powszechnie (choć żartobliwie) nazywana 
w środowisku „dzieciologią”. Od połowy 1975 roku widniała już pod oficjal
ną nazwą w siatce ministerialnej. Przyciągnęła ona nietuzinkowe postacie 
badaczy, takich jak np. Jerzy Cieślikowski, autor niezapomnianej  Antologii 
poezji dziecięcej (wydanej w Bn niestety już po jego śmierci),  Joanna Papuziń
ska, Krystyna HeskaKwaśniewicz, Józef Zbigniew Białek, Stanisław Frycie, 
Alicja Baluch, Marek Kątny, Jolanta Kowalczykówna, Grzegorz  Leszczyński, 
Gertruda Skotnicka, Izabela KaniowskaLewańska, Krystyna Kuliczkowska, 
Bogusław Żurakowski, Ryszard Waksmund, Jolanta  Ługowska i wielu in
nych. To raczej oni powinni być autorami tych opracowań. Tak jednak się 
nie stało. Trudno powiedzieć dlaczego. Nie wiadomo też, z jakiego powo
du redaktor Bn nie przeforsował – oprócz barwnych okładek – ilustra
cji wewnątrz książek, które – jak wiemy – są nieodłącznym składnikiem 
klasyki dziecięco młodzieżowej. Ograniczył się wyłącznie do okładek. Być 
może zakładał, że są to wydania adresowane nie tyle do młodych odbior
ców, ile do pedagogów? Sugerują to posłowia – pisane prostym językiem, 
ale wyraźnie „ponad głowami” nastolatków. Nie dowiemy się też, dlaczego 
w pierwszym rzucie Błoński przeforsował te, a nie inne utwory. Część z nich 
bowiem nie jest identyfikowana wśród specjalistów jako klasyka młodzie
żowa (np. Listy z mojego młyna Daudeta, Niepokonane Faulknera, Smuga cienia 
Conrada czy Wesele Figara Beaumarchais’go). Być może zastosował kryterium 
własnego sentymentu, co przechowała pamięć środowiska.  Kiedy na pewnej 
konferencji naukowej – wspomina Waksmund – zapytano go o ten niere
prezentatywny dobór pierwszych pozycji serii trzeciej Bn, Błoński odpo
wiedział: „Lubię te książeczki, bo czytałem je w dzieciństwie po francusku” 
(matka Błońskiego była Francuzką).

Jakkolwiek byśmy dziś oceniali kryteria wyboru pozycji tej krótkiej 
serii (i autorów ich opracowań), powinna być ona kontynuowana. Nie 
wiem, czy można powiedzieć, że była ona oczkiem w głowie Błońskiego, 
ale na pewno przykładał do niej dużą wagę. Niestety jego utarczki z ów
czesnymi władzami wydawnictwa, które miały zupełnie inną wizję rozwo
ju serii, spowodowały jej upadek. Nie wiemy, kto i w którym momencie 
zdecydował o zaniechaniu druku tej serii, w każdym razie jeszcze w ostat
nich latach dyrekcji Eugeniusza Adamczaka (1990–1991) sprzedawano 
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większość jej nakładu i można powiedzieć, że była sukcesem. Kryzys przy
szedł wkrótce potem.

Jak pisze Magdalena Popiel, późniejsza redaktorka Bn:

skala nieporozumień i ograniczeń, jakie narzucał zarząd wydawnictwa, rosła 

z każdym miesiącem. Krótkotrwały sukces i szybkie zaniechanie publikacji 

Serii trzeciej Bn […], z którą [Błoński] łączył duże nadzieje, stały się doświad

czeniem zniechęcającym do dalszej współpracy z Ossolineum. Taki stan rze

czy spowodował podjęcie bardzo trudnej dla niego decyzji: w 1995 roku […] 

zrzekł się swojej funkcji redaktora „Biblioteki Narodowej”127.

Jakby mało tego, w ślad za nim podążył Mieczysław Klimowicz, który 
zgodnie z dyplomatycznym zwyczajem, a zatem wymawiając się wiekiem 
i zmęczeniem, rok później złożył rezygnację z prowadzenia serii. W myśl 
jednak niepisanej, ale przestrzeganej w Bn zasady wyznaczył na swojego 
następcę („namaszczając go”) kolejnego wrocławianina, Andrzeja Zawadę.

Rok 1995 przyniósł też głębokie zmiany w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich, który rozpoczął kilkuletni proces przekształcenia się w fun
dację, a jej wydawnictwo, znajdujące się od ponad czterdziestu lat w struk
turach Polskiej Akademii Nauk, pozostawało nadal w głębokim kryzysie, co 
siłą rzeczy musiało przenosić się na serię „Biblioteki Narodowej”. W tym mo
mencie przyjrzyjmy się, dla jasności obrazu, procesowi, który dotyczył jed
nostki nadrzędnej. Przypomnijmy więc, że w roku 1953 – w ramach akcji 
upaństwawiania sektora wydawniczego – oficyna znalazła się w strukturach 
Polskiej Akademii Nauk, a więc została oderwana od Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich, który zachował wyłącznie status biblioteki. Od tego mo
mentu oficjalna nazwa oficyny brzmiała: Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich – Wydawnictwo Pan. Tak było do roku 1989, gdy na fali głębokich 
przekształceń systemowych zaczęto rozważać powrót do formuły fundacji 
prawa publicznego zgodnie z Ustanowieniem familijnym Józefa Maksymilia
na Ossolińskiego z 1817 roku oraz porozumieniem zawartym z Henrykiem 
Lubomirskim w 1823 roku.

Dzięki kilkuletnim zabiegom dyrektora Adolfa Juzwenki w styczniu 
1995 roku sejm przyjął stosowną ustawę, przywracając ZniO status fun
dacji, a zatem spadkobiercy i prawnego kontynuatora lwowskiego Osso
lineum, którego częścią były (i są): biblioteka, wydawnictwo i Muzeum 
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Książąt Lubomirskich. Prywatyzacja ta nie objęła oficyny, która nadal po
zostawała przedsiębiorstwem państwowym pod egidą Polskiej Akademii 
Nauk (ze znacznym zresztą długiem, co wyskoczyło jak diabeł z pudełka, gdy 
Juzwenko – za radą ówczesnego ministra kultury i sztuki, Bogdana Zdro
jewskiego – przejął ją od Skarbu Państwa z zamiarem przekształcenia jej 
w spółkę prawa handlowego). Idea powrotu wydawnictwa na łono funda
cji, a zatem do stanu sprzed wojny, wydawała się wówczas logiczna i słusz
na, więc została zrealizowana w 2008 roku. Jak szybko się okazało, fundacja 
wcieliła je w swe struktury (według niektórych niezbyt entuzjastycznie128) 
z ponad trzyipółmilionowym długiem (według ofertowego audytu Mini
sterstwa Finansów wynosił on tylko czterysta pięćdziesiąt tysięcy). W ten 
sposób klamka zapadła.

W ocenach prasy oraz niezależnych ekspertów zadłużenie było skutkiem 
błędnych decyzji kolejnych dyrektorów oficyny: Eugeniusza Adamczaka 
(1969–1991), Barbary Kocowskiej (1992–1993), Edwarda Malaka (1993–
1998) i Wojciecha Karwackiego (1999–2007); a potem jej prezesów: Wojciecha 
Karwackiego (X 2007 – V 2008), Dobrosławy Platt (Vi 2008 – Xi 2009) 
i Andrzeja Głuchowskiego (Xii 2009 – Vi 2012). W dużym stopniu o po
garszającej się sytuacji finansowej w latach dziewięćdziesiątych zdecydowały 
warunki ogólne. Według Marty Pękalskiej, kierowniczki Działu Informacji 
Naukowej ZniO, wpłynęły na nią „liberalizacja przepisów dotyczących dzia
łalności gospodarczej i wprowadzenie zasad wolnego rynku w dostępie np. do 
papieru i usług drukarskich, upadłość lub prywatyzacja państwowych insty
tucji zajmujących się od lat pięćdziesiątych dystrybucją książek (PP «Dom 
Książki», 1989–1991; Składnica Księgarska, od 1992). Dla Wydawnictwa 
Ossolineum jednym z najtrudniejszych problemów były kłopoty finansowe 
instytucji nadrzędnej. Od roku 1990 liczba zamówień z jednostek Pan sys
tematycznie się zmniejszyła – po pierwsze, z powodu oszczędności finanso
wych, a po drugie, ze względu na to, że usługi oferowane przez Ossolineum 
(opracowanie redakcyjne, druk) były profesjonalne, ale drogie. Część komó
rek Pan rozpoczęła wówczas samodzielną działalność wydawniczą”129.

Można więc powiedzieć, że mieliśmy tu do czynienia z serią błędów, dość 
typowych zresztą dla tamtych czasów. Możliwe, że były one nieuniknione 
w czasie głębokich przemian rynku wydawniczego, bo w sporym stopniu 
wynikały też z niewłaściwej struktury oferty oficyny (przewaga niskonakła
dowych, a zatem niedochodowych pozycji naukowych).
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Tu trzeba wtrącić, że wszystkie te wydarzenia miały swoje bezpośrednie 
przełożenie na redakcję serii „Biblioteka Narodowa”, którą – jak pamięta
my – odziedziczył po Błońskim i Klimowiczu Zawada, a po jego ustąpieniu 
w 2005 roku Magdalena Popiel, która skończyła swoją misję cztery lata póź
niej. Do kwestii tych za chwilę powrócimy, w tej chwili jednak musimy po
dążyć za logiką i chronologią zmian w wydawnictwie oraz fundacji.

Po przejęciu Wydawnictwa Ossolineum przez fundację ZniO i powoła
niu w czerwcu 2008 roku na stanowisko prezesa Dobrosławy Platt (wcześniej 
pełniła funkcję wicedyrektorki Biblioteki ZniO) w ciągu kilku lat zadłuże
nie oficyny udało się nieco zmniejszyć (m.in. w wyniku sprzedaży drukarni 
i likwidacji księgarni firmowych w Krakowie w 2008 roku, Łodzi, Poznaniu, 
a na koniec we Wrocławiu w lipcu 2010 roku), ale niestety niewystarczająco, 
gdyż straty znacznie przekraczały zyski, co wiązało się ze spadkiem popytu 
na książki naukowe i popularnonaukowe, które były głównym menu wy
dawnictwa. Kłopoty potęgowały, artykułowane ostro, różnice poglądów na 
temat strategii jego sanacji pomiędzy dyrektorem Juzwenką a prezes Platt130. 
Kolejne lata, mimo różnych niecodziennych pomysłów (np. bicia rekor
du Guinnessa w sprzedaży książek na dworcach kolejowych we Wrocławiu, 
Katowicach, Opolu i w Częstochowie) nie przyniosły poprawy sytuacji.

W obliczu groźby całkowitego upadku wydawnictwa, zostało ono decy
zją Rady Kuratorów postawione w 2012 roku w stan likwidacji, co w sensie 
praktycznoprawnym nie oznaczało jej zniknięcia, ale wdrożenie progra
mu ratunkowego – tym razem pod okiem likwidatora, którym został 
 Andrzej Głuchowski, jej były prezes. Pełnił on funkcję tylko cztery miesią
ce (Vii 2012 – Xi 2012), po czym przekazał swoje obowiązki Rafałowi Sro
czyńskiemu (2013 – Vi 2016), który z kolei ustąpił miejsca radczyni prawnej 
ZniO, Bogumile UcińskiejTarnackiej (Vii 2016 – Vi 2017).

W trakcie całego tego skomplikowanego procesu wydawano książki, ale 
wyłącznie takie, które rokowały zyski i miały zapewnioną dotację na druk, 
by systematycznie spłacać zadłużenie, którego część wziął zresztą na siebie 
minister Bogdan Zdrojewski. On również wyłożył środki na wykupienie od 
Skarbu Państwa praw do znaku handlowego przedsiębiorstwa Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo oraz praw do wydawania serii Bn.

Ponieważ nawet reprezentanci środowisk naukowych mają kłopot z roz
różnieniem obu podmiotów, przypomnijmy, że Zakład Narodowy im. Osso
lińskich (potocznie zwany Biblioteką Ossolineum) i Zakład Narodowy 
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im. Ossolińskich – Wydawnictwo (nazywany zwyczajowo Wydawnictwem 
Ossolineum) to dwie różne instytucje. Pierwsza funkcjonuje na zasadach fun
dacji, druga jest spółką prawa handlowego. Właścicielem większości udzia
łów spółki (95%) jest wspominany tu wielokrotnie dyrektor ZniO, Adolf 
Juzwenko. W okresie przejściowym, gdy wydawnictwa – z powodu likwi
dacji – w strukturze fundacji nie było (do Xi 2015), funkcjonował Dział 
Wydawniczy (od 2014 r.)131, którego prowadzenie powierzył swojemu asy
stentowi naukowemu, Pawłowi Plucie, a potem przekazał w ręce  Doroty 
Szechińskiej. Od listopada 2015 roku rozpoczął się proces odtwarzania Wy
dawnictwa Ossolineum132, a formalne zwierzchnictwo nad nim w tym sa
mym miesiącu objął Dariusz Sośnicki, wcześniej redaktor oficyny W.A.B.

Niezależnie od tych wszystkich zmian, na początku 2013 roku, dyrektor 
Juzwenko zadecydował o wznowieniu serii „Biblioteka Narodowa”, a jej pro
wadzenie powierzył Stanisławowi Beresiowi z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Zanim to jednak nastąpiło, dorobek i aktywa serii przez kilka lat znajdowa
ły się w rękach ostatnich dyrektorów i likwidatorów wydawnictwa. Mimo że 
nie są to lata odległe, trudno zrekonstruować ówczesne mechanizmy decyzyj
ne. Jedno tylko można powiedzieć na pewno: ostatni tom serii Bn ukazał się 
w 2012 roku. Były to Cztery nowele grozy Herberta G. Wellsa (nr 258) w opra
cowaniu Juliusza Palczewskiego, który z własnej kieszeni sfinansował to wy
danie (24 tys. zł), podobnie zresztą jak Janusz Skuczyński, który opracował 
Dziady. Część III Mickiewicza (nr 318). Rzecz symptomatyczna: seria Bn nie 
posiadała już wtedy (od trzech lat) redaktora, gdyż Magdalena Popiel na znak 
protestu zakończyła swą misję w 2009 roku, co oznacza, że przez długi czas 
uprawiano samowolkę133. Ile tomów na tej samej zasadzie, a zatem bez nad
zoru naukowego i za pieniądze autorów, opublikowali ostatni dyrektorzy 
i likwidatorzy Wydawnictwa Ossolineum, trudno ustalić. Na szczęś cie ten 
okres bezkrólewia w serii Bn skończył się wiosną 2013 roku. Jeśli chodzi 
o oficynę, proces zmian miał trwać jeszcze około trzech lat.

W tym miejscu możemy już powrócić do punktu, w którym zaczęły się te 
wszystkie strukturalne przemiany w łonie fundacji oraz w prawnym usytu
owaniu wobec niej wydawnictwa, a zatem do połowy lat dziewięćdziesiątych. 
Poświęciliśmy im aż parę stron, ale pozwalają nam one zrozumieć kontekst 
i podłoże zdarzeń w serii „Biblioteka Narodowa”. Przemiany w jej polity
ce wydawniczej są trudne do wychwycenia, ponieważ seria jest zasad niczo 
okreś lona tradycją i stabilnością modelu tomów, który w swojej podstawowej 
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strukturze nie zmienia się, choć kolejni redaktorzy powracają do dawnych 
tytułów, gdy uznają, że przyszedł czas na ich nowe opracowanie, bo po
przednie zestarzały się – czy to z powodu nowych ustaleń edytorskich, czy 
takiego przyrostu wiedzy, który pozwala spojrzeć na dzieło nowym okiem.

Kiedy więc zmienia się redaktor naukowy serii, nie przystępuje do jej 
natychmiastowego przerabiania na „swoje kopyto”, bo przejmując jej ster, 
jest świadom, że powinien uszanować dotychczasowe zasady i poziom serii, 
a także kontynuować rozpoczęte już prace, skoro przejmuje ją z podpisany
mi już umowami wydawniczymi, z opracowaniami, które są na półmetkach 
lub właśnie spływają do skrzynek wydawniczych, więc niezbędne są oceny re
cenzentów, prace edytorskie i korekty (a jest ich zwykle w Bn kilka). Do roku 
1995 redakcja takiego problemu nie znała, bo praktycznie od początku re
daktorzy Bn dobierali sobie partnerów do prowadzenia serii (zob. rozdz. 
Redaktorzy serii „Biblioteka Narodowa”). Choć dopiero od 1952 roku znalazło 
to wyraz na drugich stronach kart tytułowych. Jest rzeczą charakterystycz
ną, że byli to zwykle uczeni dorównujący im doświadczeniem i kompeten
cjami. Kiedy więc któryś z nich przechodził na emeryturę lub rezygnował 
z pracy (z powodów zdrowotnych czy np. emigracji), ten, który pozostawał 
na stanowisku, był naturalnym kontynuatorem dzieła swojego najbliższe
go współpracownika.

Ta sytuacja po raz pierwszy się zmieniła, gdy Klimowicz zdecydował 
się przekazać na początku lutego 1996 roku pałeczkę swojemu instytu
towemu koledze Andrzejowi Zawadzie, kończąc epokę „dubeltowych” re
daktorów. Zapewne nie bez kozery wybrał na swoje miejsce specjalistę od 
literatury współczesnej (wcześniej w tym zakresie miał wsparcie Błońskiego). 
Wystarczy zerknąć do wywiadu z nowym redaktorem, by przekonać się, że 
się nie zawiódł:

Sporządziłem zatem plan wydawniczy na kilka lat, w którym większość sta

nowiły dzieła dwudziestowieczne – np. teksty Brunona Schulza, Jerzego 

Andrzejewskiego, czy Jarosława Iwaszkiewicza. Najwięcej książek– nawet 

kilkanaście rocznie – ukazało się w latach 1996–2002134.

Zanim te pozycje ukazały się, musiało minąć sporo czasu (co najmniej rok), 
więc przez cały rok 1996, a zatem już za kadencji Zawady, tomiki ukazywa
ły się z nazwiskami poprzednich redaktorów. Dopiero od 1997 roku zaczęły 
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„pracować” na konto nowego szefa Bnki. Z tego też powodu trudno oddzie
lić od siebie pracę kolejnych redaktorów i ich porównywać. Bo kogo wpisać 
na drugą stronę okładki, jeśli pozycję zamówił, przyjął i rozpoczął jej redak
cję np. Klimowicz, a potem kontynuował ją, przeprowadził przez korekty 
i skończył wydaniem Zawada? Po czyjej stronie znajduje się większa część 
pracy? Oczywiście zainteresowani zawsze się jakoś porozumieli, ale history
cy serii nie mają łatwo, bo wszelkie porównania i wynikające z nich uogól
nienia muszą być obciążone pewnym marginesem błędu.

Z punktu widzenia plonu wydawniczego był to na pewno dobry okres, 
bo ukazało się wtedy sporo wartościowych opracowań: Chłopi i Ziemia 
obie cana Reymonta, Opowiadania i nowele oraz Kroniki Prusa, Trzy opowie-
ści i Miazga Andrzejewskiego, Quo vadis i Bez dogmatu Sienkiewicza… By nie 
odnieść wrażenia, że w tym okresie myślano tylko parami, wypada dorzu
cić też Nad Niemnem Orzeszkowej, Korespondencję filomatów, Opowiadania 
Iwaszkiewicza, Popioły Żeromskiego… A to tylko pojedyncze tytuły. Od razu 
też widać, że Zawada skoncentrował się nie tylko na słabo wcześniej repre
zentowanej w Bnce literaturze współczesnej, ale również na pozycjach po
wszechnie uznanych, stale obecnych w programach szkolnych i inteligenckich 
domach. Można powiedzieć: na klasyce pełną gębą. Według jego słów w la
tach 1996–2005 ilościowo na czoło wysunęły się pozycje dwudziestowieczne, 
ale gdyby zsumować epoki literackie, które należą w całości lub częściowo 
do XiX wieku, niespodziewanie się okaże, iż przewaga była po ich stronie. 
Przynajmniej osiem z nich wymieniłem już przed chwilą, choć posługiwa
łem się kluczem hierarchicznym, a nie periodyzacyjnym. Jeśli chodzi o po
zycje nowe, to w momencie startu więcej ich było w obrębie serii drugiej, 
w serii pierwszej przez pewien czas dominowały przedruki i reedycje (ich 
obecność zresztą należy do zasady serii).

Mechanicznie licząc, nowy redaktor doprowadził do wydania dwudzie
stu czterech tomów w serii pierwszej i siedemnastu w serii drugiej, co daje 
mniej więcej cztery pozycje rocznie i jest niezłym wynikiem jak na trudne 
czasy (o czym już sporo wiemy, ale jeszcze niejednego się dowiemy), choć ta
kie wyliczenie generalnie nie ma sensu, bo – jak już wspomniałem – część 
tytułów Zawada przejął po poprzednich redaktorach, część wznowił, z kolei 
część z tych pozycji, które sam zamówił i doprowadził do fazy druku, opu
blikowała już jego następczyni, albo nawet kolejny redaktor. By uświado
mić czytelnikowi, z jakim poślizgiem i na jaki dystans pracują redaktorzy 
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tej serii, nadmienię, że Noce i dnie Dąbrowskiej, jako pozycja „w przygoto
waniu”, widniejąca w katalogu wydanym na dziewięćdziesięciolecie serii 
(a zatem w 2009 roku), ukaże się w roku 2020 (a zatem po jedenastu latach).

Tego typu „przelegiwanie się” gotowych już do druku książek, to na
turalnie kuriozum, ale nie było niczyim widzimisię, lecz skutkiem kryzy
su, który nastał w Wydawnictwie Ossolineum w okolicach lat 2003–2004. 
Jego kolejni, zmieniający się jak grzyby po deszczu, dyrektorzy nie potra
fili go opanować i jako remedium widzieli przede wszystkim ogranicze
nie nakładów na pozycje naukowe oraz postawienie na książki „chodliwe”. 
Tymczasem Ossolineum było znane właśnie z wysokiej pozycji na rynku na
ukowym. To sytuacja węzła gordyjskiego. Widząc drastyczne cięcia w bu
dżecie serii Bn i słuchając radosnych teorii dyrektora oficyny na temat jej 
przerobienia na „coś bardziej strawnego”, jej redaktor próbował ratować ją 
dotacjami ministerialnymi, ale – jak się szybko okazało – udawało się to 
zaledwie okazjonalnie (tylko kilka tomów ukazało się z takim wsparciem135) 
z powodu obstrukcji urzędniczej. Oddajmy na chwilę głos Zawadzie, bo to 
on jej doświadczał:

Nasze tomy charakteryzował dziwny status, bo z racji swoich opracowań 

były one zaliczane do wydań naukowych, a tymczasem Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego uznało je za wydania popularnonaukowe. Był to głów

ny powód odmawiania dotacji na książki. Niekiedy pod koniec lat 90. do

stawaliśmy dofinansowanie jedynie na poszczególne tytuły od Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Władze tłumaczyły, że „Biblioteka 

Narodowa” to seria popularna, gdyż niektóre tomy osiągały nakład 3000 eg

zemplarzy, co na rynku wydawniczym w Polsce pod koniec XX wieku zaczęto 

uważać za dobry wynik. Warto wspomnieć, że w tamtych czasach prace na

ukowe zazwyczaj osiągały nakład trzystu, pięciuset egzemplarzy136.

Każdy przyzna, że była to sytuacja trudna i stresująca. W tych złych chwi
lach Zawadę wspierała „żelazna dama” serii, czyli Barbara Jasińska – redak
tor prowadząca, rezydująca w Krakowie. We Wrocławiu z kolei ciężar prac 
redaktorskich brała na siebie Joanna Kokocińska, która była sekretarzem 
redakcji, a po przejściu „Kuki”, jak wszyscy nazywali Jasińską, na emerytu
rę, stała się jego jedyną ostoją. Od tego momentu redakcję serii stanowiły 
de facto dwie osoby, bo prace adiustatorskokorektorskie wykonywano na 
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umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Ta sytuacja utrzymała się podczas ka
dencji kolejnych redaktorów serii – Magdaleny Popiel i Stanisława Beresia.

Żadne jednak wsparcie psychiczne nie pomoże, gdy redaktor widzi, że 
wszystko rozpada mu się w rękach, a w osobach zmieniających się dyrekto
rów nie tylko nie znajduje wsparcia, lecz ma przeciwników. Świadomość, że 
walczą o przetrwanie, w niczym nie pomaga, gdyż odbywa się to kosztem 
serii, bez uświadomienia sobie jej znaczenia dla polskiej kultury i eduka
cji – nieprzeliczalnej na żadne pieniądze. Tą metodą sytuacja nabrzmiewała 
i stawała się dla szefa serii nie do wytrzymania. Jak się w niej czuł i z czym 
musiał się mierzyć, opowiedział Wojciechowi Koskowi:

Zwłaszcza rok 2004 był katastrofalny. Nie ukazał się wtedy ani jeden tytuł. 

Wynikało to głównie z formalnej i organizacyjnej sytuacji wydawnictwa. 

W tamtym czasie należeliśmy do Polskiej Akademii Nauk. Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich bardzo się starał w ostatnich latach XX wieku o to, żeby 

Wydawnictwo Ossolineum połączyć z Biblioteką Ossolineum w ramach te

goż Zakładu. To się niestety nie udało. Wówczas zaczął się kryzys, który po

legał na tym, że w Wydawnictwie Ossolineum zmieniło się kierownictwo. 

Redaktorem naczelnym i dyrektorem – po dyrektorze Edwardzie Malaku – 

został Wojciech Karwacki. Nie rozumiał on specyfiki takiej serii jak Bn i za

czął prowadzić wydawnictwo w kierunku komercji. Co gorsza, zerwał wiele 

umów na książki będące w opracowaniu, a może nawet prawie ukończone. […]

[…] Widząc niemożność działania i mając świadomość, że seria się nie uka

zuje, a dyrektor bez wiedzy redaktora naukowego rozwiązuje umowy z auto

rami opracowań, podałem się do dymisji po półtora roku walki. Stwierdziłem, 

że nie będę tego firmował własnym nazwiskiem137.

Prowadzenie serii naukowej, takiej jak „Biblioteka Narodowa”, to praca 
wymagająca intelektualnie, a zarazem spalająca psychicznie, zwłaszcza gdy 
gros wysiłku skupia się na kwestiach administracyjnofinansowych, przy
pominających słynny paragraf 22 z powieści Josepha Hellera. W tych kon
kretnych warunkach brzmiał on następująco: jeśli Bn chce utrzymać swój 
dotychczasowy charakter, nie będzie na nią pieniędzy (a zatem jej nie będzie); 
jeśli zgodzi się na przemodelowanie jej na zbiór szkolnych bryków, pienią
dze się znajdą, ale przestanie być sobą (czyli też jej już nie będzie). Tego typu 
wyboru Zawada nie chciał podejmować, więc po dziesięciu latach pełnienia 
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swojej funkcji uznał, że nie jest gotowy – bez uszczerbku dla prestiżu se
rii i swojej godności zawodowej – ponosić dalej za nią odpowiedzialności. 
Rezygnację złożył w styczniu 2005 roku, a mimo to, szukając wsparcia dla 
serii, jeszcze w lutym korespondował z Komitetem Nauk o Literaturze Pan 
oraz referował sytuację Bn na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego.

Następnym, dziewiątym z kolei redaktorem serii „Biblioteka Narodowa” 
została Magdalena Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponieważ równie 
niechętnie jak jej poprzednik wraca ona do wspomnień z okresu szefowania, 
które przypadły na lata 2005–2009, niewiele wiemy na temat warunków 
wstępnych, jakie postawiła jej ówczesna dyrekcja Wydawnictwa Ossolineum. 
Wiemy tylko, że o wzięcie na siebie tej odpowiedzialności poprosił ją Jerzy 
Jarzębski, prawdopodobnie realizując życzenie Jana Błońskiego, wówczas już 
poważnie chorego, który znał ją dobrze, bo w czasie swojej kadencji w Bn za
mówił u niej opracowania Żywych kamieni Wacława Berenta (i 280) oraz Ziemi 
obiecanej Władysława Stanisława Reymonta (i 286). Okazały się one mocnymi 
pozycjami serii. Były redaktor miał więc do Popiel pełne zaufanie, tym bar
dziej że współpracowała z nim też przy redagowaniu serii „Biblioteka Polska”, 
wydawanej w Krakowie w Wydawnictwie Universitas w latach 1996–2004 
(opublikowano w sumie dwadzieścia sześć tomów). Była to seria konkuren
cyjna wobec Bn, ale została powołana do życia, gdy Błoński (po przykrych 
doświadczeniach z dyrekcją Wydawnictwa Ossolineum) uznał, że seria Bn 
upadnie, więc w ten sposób pragnął zapewnić jej kontynuację pod inną na
zwą i u innego wydawcy. Było zatem sporo powodów, by misję kontynuacji 

„Biblioteki Narodowej” powierzyć właśnie Magdalenie Popiel – wybitnej 
znawczyni literatury XiX i XX wieku.

Obowiązki redaktora naukowego serii pełniła do sierpnia 2009 roku, 
gdy – zdesperowana kompletnym brakiem porozumienia z ówczesną pre
zes Wydawnictwa Ossolineum Dobrosławą Platt – podała się do dymisji. 
O jej wysiłkach kontynuowania serii i podtrzymania jej prestiżu opowie
my za chwilę, teraz jednak ważniejsze jest ukazanie, w jakich warunkach 
przyszło jej pracować, bo to tłumaczy wiele spraw. W ocenie Popiel pięcio
letni okres zawiadywania serią „należał do wyjątkowo burzliwych. W tym 
czasie trzykrotnie zmieniał się prezes Zarządu Wydawnictwa Ossolineum, 
status prawny i zasady finansowania. Coraz bardziej nieprzewidywalny los 
wydawnictwa, a tym samym i serii, wpływał destrukcyjnie na organizację 
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pracy, utrudniając długofalowe plany wydawnicze. A jak wiadomo, przy 
wydawaniu każdej serii, w szczególności takiej, której materią, jest także 
trudny warsztat  krytyczny, działania perspektywiczne stanowią podstawę 
wszelkich decyzji”138.

Plan serii ustala się wiele lat naprzód nie tylko po to, by widniał na pa
pierze, ale dlatego, że przygotowanie tomu do druku wymaga czasem paru 
lat. Autorem nie może być pierwszy lepszy autor, ale uczony, który jest spe
cjalistą w danej dziedzinie, więc trzeba odnaleźć najlepszego i uzyskać jego 
zgodę, co nie zawsze jest łatwe, bo zwykle ma swoje własne plany naukowe 
(np. podpisane umowy wydawnicze), które musi zgrać z taką pracą. Potem 
przychodzi czas przygotowań (aktualizacja wiedzy, odświeżenie kanonu 
biblio graficznego, nowe badania archiwalne) i samo pisanie. Rzadko bywa 
ono pośpieszne. Jeśli w tym czasie zmieniają się warunki umów, definicja 
celów czy (nie daj Boże) model serii, wszystko się wali, autorzy wycofują się, 
a plany rozsypują się jak kostki domina. Funkcjonowanie tego typu serii wy
maga absolutnej stabilności i pewności ustalonych warunków. Nie można 
bowiem od autorów raz żądać pisania naukowych wstępów oraz sporządza
nia wielkiej ilości detalicznych przypisów (co samo w sobie jest wyjątkowo 
czasochłonne), a potem – w trakcie pracy – stwierdzić, że lepszy byłby „na 
te trudne czasy” wstęp lekki, silnie eseizowany, a większość przypisów wy
rzucić do kosza oraz skrócić pozostałe. Nie można też zrywać umów z uczo
nymi, którzy zainwestowali parę lat w przygotowanie tomu, ale wydawca 
doszedł do wniosku, że „się nie sprzeda”, gdyż tak mu powiedział specjalista 
od marketingu. Co więcej, nie można rozwiązać umowy bez finansowego 
zrekompensowania wysiłku włożonego w tę pracę i pozostawić autora z po
cieszeniem: „A skoro to jest tak dobre opracowanie, jak pan mówi, to łatwo 
sprzeda je pan komuś innemu”.

Niestety tego typu zdarzenia miewają miejsce w czasach kryzysowych 
w wydawnictwach. Zdarzały się i w Ossolineum, a przypadło to zwłaszcza 
na kadencję Popiel (choć również i wcześniejszego redaktora). To wyjątkowo 
trudne sytuacje dla redaktora serii, który nie posiada pełnomocnictw finan
sowych (są one wyłącznie w rękach prezesa wydawnictwa), a musi odpowia
dać przed autorami za nie swoje decyzje, z którymi się w dodatku nie ogół 
nie zgadza. Co przykre, zmuszony jest bronić przed wydawcą serię, która – 
ze swojej definicji – nie jest ofertą nastawioną na przynoszenie zysku, lecz na 
wypełnianie misji. Ogólnie można odnieść wrażenie, że wszyscy dyrektorzy 
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okresu transformacji spółki chętnie pozbyliby się tego niewygodnego dla 
nich sublokatora, ale nie mogli tego zrobić ze względu na jego kulturową po
zycję, więc albo wywierali naciski na redaktorów tego okresu, by „skomer
cjalizować serię” lub ograniczali jej produkcję do minimum. Nic dziwnego 
więc, że w 1991 roku seria wydała tylko jeden (!) tom. Za czasów prezesury 
Platt ten limit został określony na trzy pozycje rocznie, co w praktyce ozna
czało, że Popiel musiałaby zawierać umowy z autorami na nowe książki na 
dziesięć lat w przód. Pojęcie planu wydawniczego w takich warunkach sta
wało się abstrakcyjne.

Testament Jana Hulewicza: „wydawanie 15 tomów rocznie (bez wzno

wień) jest dezyderatem polityki wydawniczej, od którego Wydawnictwo 

Ossolineum nie powinno odstępować” (1966).

J. Hulewicz, „Biblioteka Narodowa” w latach 1946–1966, 
w: Ossolineum. Księga pamiątkowa w 150-lecie Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 301

Czy wszystkie te „realia” zostały ujawnione nowej redaktorce w momen
cie objęcia przez nią serii Bn, nie wiemy, ale, jak uczy życie, wyłoniły się 
po jakimś czasie, zwłaszcza że w trakcie jej kadencji zmienili się dyrekto
rzy (a Platt, po wcieleniu oficyny do ZniO, została – jako jej prezes – obda
rzona nowymi plenipotencjami). Jako osoba doświadczona, Popiel była na 
pewno świadoma, że pozycja serii w ówczesnej ofercie wydawnictwa jest słab
sza niż dawniej, a współpraca z jego kierownictwem może być ryzykowna:

Z perspektywy ludzi nauki, którzy zaangażowali się w działalność serii w roli 

redaktorów naukowych, członków Rady Programowej oraz autorów opra

cowań, istotne były coraz bardziej kurczące się możliwości wydawnicze oraz 

chaos i nieracjonalność decyzji, jakie zaczęły dominować w poczynaniach 

Wydawnictwa139.

Dla redaktora naukowej serii jest to sytuacja trudna do zniesienia, bo ta
kie decyzje przekładają się na prace redakcji. Jak łatwo się domyślić, likwi
dacja krakowskiego oddziału Bn musiała jej mocno utrudnić pracę, bo 
działał tam bardzo doświadczony zespół redaktorski z red. Jasińską na czele, 
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z którą była zaprzyjaźniona. Legendarna „Kuka” wiedziała o tej serii wszyst
ko. Po zamknięciu oddziału Popiel została sama jak palec, mając do pomocy 
tylko red. Kokocińską… ale we Wrocławiu. W ten sposób była zmuszona do 
pracy korespondencyjnej, co w tamtych czasach pochłaniało ogromną ilość 
czasu. Dokładały się do tego ciągłe wyjazdy do Warszawy i Wrocławia, gdzie 
nowa redaktorka użerała się z kolejnymi dyrektorami.

Mimo to dzielnie zmierzyła się z rzeczywistością i wystarczy rzucić okiem 
do katalogu wydanego przez nią w dziewięćdziesięciolecie serii, by zorien
tować się, że doprowadziła do wydania siedmiu tomów w serii pierwszej 
oraz pięciu w serii drugiej. W momencie jej odejścia w druku była Oda w po-
ezji polskiej. Antologia (i 316), w korekcie znajdowały się Opowiadania wybrane 
Rudnickiego (i 313) i Horsztyński Słowackiego (i 314), w fazie poprawek au
torskich Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu Słowackiego oraz gotowe do recenzji: 
Noce i dnie Dąbrowskiej, Dziady Mickiewicza i Poezje Słowackiego. Trzy pierw
sze zostały opublikowane już po rezygnacji Popiel, los pozostałych to długa 
historia, więc ograniczę ją do krótkiej informacji: dzieło Słowackiego ukaza
ło się w 2012 roku w oficynie Słowo/Obraz Terytoria, Noce i dnie w Instytucie 
Badań Literackich Pan, Dziady mimo negatywnej recenzji wydawniczej wy
drukowano w Ossolineum w okresie bezkrólewia pod numerami i 317/318, 
a Poezje Słowackiego (i 319) doprowadził do wydania cztery lata później – 
już po likwidacji wydawnictwa – kolejny redaktor serii.

Nie ma sensu wymieniać wszystkich (lub najważniejszych) tomów wy
danych za kadencji Popiel w „Bibliotece Narodowej”, gdyż uczyniła to 
sama we wspomnieniu znajdującym się w tym tomie (rozdz. Redaktorzy se-
rii „Biblioteka Narodowa”), podkreślę więc tylko z kronikarskiego obowiązku, 
że podobnie jak poprzedni redaktor, główny nacisk położyła na literaturę 
XX wieku (Zmory Zegadłowicza, Pamiętnik Brzozowskiego, Wybór pism gen. 
Sosnkowskiego, Opowiadania wybrane Rudnickiego), planowała silne uderze
nie romantyków (Horsztyński, Podróż do Ziemi Świętej i Wybór poezji Słowackiego, 
a do tego dwutomowe wydanie Dziadów Mickiewicza), ale zdążyła wydru
kować tylko dwie pierwsze pozycje. Zdecydowanie trafiła na fatalny okres 
Wydawnictwa Ossolineum, co musiało się przełożyć na serię, która z pozy
cji produktu flagowego obsunęła się do roli balastu, którego próbowano się 
dyskretnie pozbyć lub złożyć na samo dno wydawniczej nawy, walczącej ze 
sztormami wolnego rynku, o których nowi dyrektorzy nie mieli zbyt wiel
kiego pojęcia, wnosząc ze skutków ich nawigacji.
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Jak wynika z papierów wydawniczych, Popiel miała coraz gorszy kon
takt z zarządem, na jej monity nie odpowiadano po parę miesięcy, a gdy 
już odpowiadano, wszystko wskazywało na to, że prezeska nie rozumie za
sad funkcjonowania serii, np. dodrukowując bez porozumienia z redak
torką naukową tomy, których nie poddano aktualizacjom140 (Opowiadania 
i nowele Prusa, Nad Niemnem Orzeszkowej i Treny Kochanowskiego), lub 
ignorując opinie Rady Programowej Bn. Trudno w tym miejscu nie zacy
tować fragmentów listu otwartego Rady Naukowej do dyrektora Andrzeja 
Głuchowskiego z 26 stycznia 2010:

W ciągu ostatnich lat niegospodarność i nieudolność organizacyjna władz 

Wydawnictwa Ossolineum doprowadziła do ogromnego zadłużenia i zachwia

nia podstawami funkcjonowania Serii. Podjęto szereg restrykcyjnych dzia

łań wobec grona pracowników związanych bezpośrednio z tworzeniem Serii. 

Likwidacja krakowskiego Oddziału Ossolineum, zajmującego się przede wszyst

kim redagowaniem Bn, rezygnacja z opieki merytorycznej Rady Programowej 

oraz rozwiązanie umowy z Redaktorem Naukowym Serii uniemożliwiają efek

tywne i stabilne działanie „Biblioteki Narodowej”.

„Biblioteka Narodowa” nie jest jedną z wielu serii istniejących na naszym 

rynku wydawniczym. Ranga, jaką osiągnęła Bn w ciągu 90 lat istnienia, każe 

ją traktować jako znaczącą instytucję kultury polskiej. Na lekturze tomów 

Bn wykształciło się kilka pokoleń Polaków – stała się ona integralna częścią 

naszego dziedzictwa narodowego. […]

Apelujemy, aby w decyzjach dotyczących dalszych losów Bn wziąć pod uwa

gę jej wyjątkową wartość kulturową, nie dającą się w pełni przełożyć na war

tości ekonomiczne. W dobie transformacji gospodarczej wspieranie finansowe 

przez państwo instytucji tak cennych, choć deficytowych, jest wręcz nieodzow

ne. Mechanizm edytorski Bn powinien być tak skonstruo wany, by zapew

nił jej stabilną obecność w polskim życiu edukacyjnym i naukowym. […]

Domagamy się zatem przywrócenia kurateli naukowej nad Serią, jaką od 

początku istnienia Bn sprawowało środowisko akademickie.

Apelujemy do osób, od których decyzji zależą dalsze losy „Biblioteki 

Narodowej”, o postawę odpowiedzialności i troski o nasze wspólne dobro141.

Jakby tego wszystkiego było mało, od września 2008 roku Popiel nie 
otrzymywała pensji, co oznacza, że pracowała de facto za darmo (bez słowa 
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wyjaśnienia ze strony wydawcy). Szczytem zaś wszystkiego była konieczność 
tłumaczenia się przed autorami z braku należnych im wypłat, co było bez 
wątpienia obowiązkiem wydawcy, bo redaktor naukowy nigdy nie prowa
dził ksiąg rachunkowych. Ale tego wystawieni do wiatru autorzy mieli pra
wo nie wiedzieć. Wszystko to było tak postawione na głowie, że 31 sierpnia 
2009 Popiel ogłosiła swoją dymisję.

Analizując te wszystkie zdarzenia, tak powtarzalne w trakcie ostatniego 
ćwierćwiecza, łatwo dojdziemy do wniosku, że miejscem szczególnie wraż
liwym w pracy nad kolekcją Bn jest punkt zapalny na linii: redaktor serii – 
dyrektor lub prezes wydawnictwa. Właśnie na tym styku następowało zwykle 
spięcie, które nieodmiennie kończyło się tak samo – mniej lub bardziej ma
nifestacyjnym ustąpieniem aktualnego redaktora serii. Tak stało się w histo
rii Bn w przypadku Błońskiego, Klimowicza, Zawady, Popiel. W pewnym 
stopniu dotyczyło to również Borowego. Jest to statystyka dająca wiele do 
myślenia, bo dotyczy prawie połowy wśród redaktorów tej serii – bez wy
jątku wybitnych i kierujących się poczuciem misji uczonych. Należy więc 
otwarcie powiedzieć, że istnieje naturalna sprzeczność interesów pomiędzy 
redaktorem naukowym serii a jej wydawcą, ponieważ priorytetem pierw
szego jest podpisać wiele umów z najlepszymi autorami na opracowanie 
największych dzieł literatury światowej i polskiej142. Jeżeli mamy do czy
nienia z pozycjami obcymi, trzeba doliczyć koszt licencji i przekładów. Cel 
wydawcy jest odwrotny: zależy mu na takich autorach, którzy przystaną na 
niewygórowane stawki (a zatem niekoniecznie wybitnych), pracę wykona
ją jak najszybciej i terminowo, a opracują utwory, za które nie trzeba pła
cić umów licencyjnych, co oznacza pisarzy, którzy nie żyją co najmniej od 
siedem dziesięciu lat. Co więcej, interesem pierwszego jest podpisanie dużej 
ilości umów długoterminowych (z zaliczkami, by zdyscyplinować autorów), 
bo to stabilizuje plan i produkcję, tymczasem wydawca wolałby nie wydać 
ani złotówki przed skierowaniem książki do druku, bo przecież zawsze jest 
ryzyko, że recenzent (któremu trzeba zapłacić) odrzuci ją lub skieruje do 
głębokich poprawek. A na koniec jeszcze jeden drobiazg: marzeniem pierw
szego jest, by zysk ze sprzedaży książek skierować na opracowanie jak naj
większej ilości kolejnych arcydzieł, interesem drugiego, by zamówić za nie 
książki komercyjne, które zasilą kieszeń wydawcy i jego oficyny. Niestety 

„Biblioteka Narodowa” nigdy (poza pierwszym dziesięcioleciem istnienia) 
takich zysków nie przynosiła. i przynosić nie będzie. Opracowania naukowe 
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to z definicji pozycje niedochodowe. Wydaje się je w imię tzw. wyższych ce
lów, a nie to jest interesem wydawców. Nie przypadkiem Zbigniew Goliński 
pisał już w 1957 roku:

Wystawiwszy „Bibliotekę” na wolny rynek, pod plebiscyt aktualnych gustów 

i zapotrzebowań – trzeba będzie zejść dużo poniżej obecnych i przedwojen

nych ambicji serii. Jeśli jednak zechcemy zachować najistotniejsze elementy 

dotychczasowej chwalebnej tradycji „Biblioteki Narodowej”, to – nie łudź

my się – długo jeszcze marzyć ona może tylko o finansowej samowystar

czalności. Do „Biblioteki Narodowej” trzeba będzie dopłacać i powinno się 

dopłacać. „Biblioteka” mocą swego dorobku, swych zasług dla kultury na

rodowej od lat czterdziestu, jak mało kto ma prawo domagać się pomocy od 

społeczeństwa, od państwowego mecenatu kultury, a nie tylko polegać na 

wysiłkach przekładania pieniędzy z jednej do drugiej kieszeni tego samego 

deficytowego wydawnictwa143.

To wyjątkowo dobitne zdania. Cytował je czterdzieści dwa lata później 
w katalogu na osiemdziesięciolecie serii Andrzej Zawada, dodając swój cierp
ki komentarz:

Nie tylko naiwnością, ale szkodliwym błędem byłoby sądzić, że ambitne 

publikacje winny być finansowo samowystarczalne. Ten błąd kosztował se

rię wiele nie opublikowanych tomów w latach trzydziestych. Ten sam błąd 

próbowano popełnić w euforii politycznej liberalizacji „polskiego paździer

nika”. Środowiska intelektualne już wtedy świadome były niebezpieczeń

stwa. […]

Pojawiają się [obecnie] także nowe trudności, wynikające ze spontanicz

nego urynkowienia literatury. Niektóre wydawnictwa stały się wyłącznymi 

właścicielami praw autorskich do dzieł niejednokrotnie wybitnych i klasycz

nych, a to nieraz oznacza, że przynajmniej w bliskiej perspektywie brakować 

będzie tych dzieł w „Bibliotece Narodowej”. Bywa także, że prywatni posia

dacze praw stawiają warunki trudne do przyjęcia144.

Do jego (i Golińskiego) słów nawiązała dziesięć lat później Magdalena 
Popiel w katalogu na dziewięćdziesięciolecie:
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Kłopoty finansowoorganizacyjne Wydawnictwa Ossolineum w ostatniej de

kadzie sprawiły, że liczba ukazujących się tomów nie była imponująca […]. 

Apel o stałą dotację rządową, która umożliwiłaby owocne i racjonalne funk

cjonowanie „Biblioteki”, ponawiany jest od przeszło pół wieku. Ten od daw

na oczekiwany od władz państwowych gest docenienia roli, jaką „Biblioteka” 

odegrała i odgrywa w kulturze polskiej, byłby rzeczywistym potwierdzeniem 

starań o utrzymanie dziedzictwa narodowego145.

Czy i w jakim stopniu wyrażone powyżej życzenia spełniły się, przyjdzie 
czytelnikowi samemu rozsądzić. W każdym razie warto zachować je w pa
mięci, bo marzenia mają to do siebie, że czasami się ziszczają, ale zwykle 
komu innemu i nie w tej, ale w jakiejś innej postaci.

Generalnie rok 2009 to moment, w którym wygasa definitywnie pe
wien model funkcjonowania redakcji Bn i jej relacji z zarządem wydaw
nictwa. Jak już wiemy, to rok rezygnacji Popiel z prowadzenia serii, trzy 
lata później dyrekcja Zakładu Narodowego im. Ossolińskich postawi ofi
cynę w stan likwidacji, a po pewnym czasie zaczną się próby odbudowy
wania serii w ramach nowych rozwiązań strukturalnych i organizacyjnych. 
Jest to więc naturalny moment, bo dokonać kolejnego już podsumowa
nia tego drugiego, najdłuższego, sześćdziesięciosześcioletniego okresu roz
wojowego. Pewne sumujące wnioski siłą rzeczy pojawiły się w informa
cjach oraz opiniach jej kolejnych redaktorów, a zwłaszcza Hulewicza, który 
w 1967 roku podsumował powojenne losy Bn w tomie Ossolineum. Księga 
pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dwa lata później 
opublikował Almanach „Biblioteki Narodowej”. W pięćdziesięciolecie wydawnic-
twa 1919–1969, a w sześćdziesięciolecie serii zorganizował wspomnianą 
już wcześniej konferencję, której plon wydrukował w „Ze Skarbca Kultury” 
w 1980 roku. Od tego czasu minęły ponad trzy dekady, więc obraz ten na
leży uzupełnić. Najprościej będzie go przedstawić tym razem już nie usta
mi zaprzyjaźnionych ekspertów i współpracowników serii, ale zimnym ję
zykiem cyfr i statystyk.
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Lata 1946–2012 w oku statystyki

Od wznowienia serii Bn w 1946 roku we Wrocławiu do upadku Wydawnictwa 
Ossolineum, opublikowano w serii pierwszej sto dziewięćdziesiąt dwa tomy, 
w serii drugiej zaś sto dziewięćdziesiąt osiem. Pierwszy komentarz jest więc 
oczywisty: produkcja w obrębie literatur obcych zwiększyła się dwukrotnie 
w stosunku do okresu poprzedniego, bo uzyskano równowagę pomiędzy se
riami (diagram B1, serie i i ii). Kolejne komentarze pozostawiamy czytelni
kowi, ponieważ wykresy te są tak wymowne i jednoznaczne, że truizmem 
byłoby je zalewać strumieniami słów. Usprawiedliwione jest tylko jedno 
wyjaśnienie: proporcje dotyczące epok literackich i gatunków wyliczone 
zostały w odniesieniu do stu siedemdziesięciu pozycji (po odjęciu trzydzie
stu dwóch antologii, które na ogół zawierają utwory reprezentujące kilka 
okresów literackich, a także gatunków, więc wyliczenie byłoby mocno nie
precyzyjne )146. Następne diagramy dotyczące serii pierwszej ilustrują epo
ki (diagram B2) i gatunki (B4).

Jak prezentuje się zatem w tym kontekście seria druga? Hulewicz i jego 
następcy opublikowali do 2012 roku dwieście jeden pozycji, w tym trzy
dzieści antologii. Panujące wśród nich proporcje przedstawione są analogicz
nie: epoki147 (diagram B3), gatunki (B5) oraz kraje pochodzenia autorów148.

„Biblioteka Narodowa” w latach 2013–2019

Jak pamiętamy, w 2009 roku Magdalena Popiel złożyła dymisję, w latach 
2010–2011 nie ukazał się żaden tom serii, a rok później wydawnictwo zo
stało postawione w stan likwidacji, co oznacza, że w sensie prawnym seria 

„Biblioteka Narodowa” przestała istnieć. Choć wiemy też już, że prawda była 
bardziej skomplikowana. Jeśli bowiem oficyna posiada spory majątek trwa
ły (pomieszczenia ze stosami wydrukowanych już nakładów), a także kapi
tały w postaci wykupionych praw autorskich i podpisanych umów, proces 
likwidacji nie jest łatwy i potrafi się ciągnąć latami (niekiedy nawet ponad 
dekadę). Aby więc nie tracić czasu, aż sprawy te zostaną doprowadzone do 
końca, dyrektor Juzwenko – posiadając prawa do posługiwania się tytułem 
serii „Biblioteka Narodowa” – podjął decyzję o jej wznowieniu i wydawaniu 
książek przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, w powołanym na okres 
przejściowy Dziale Wydawniczym (czyli poza strukturami wydawnictwa). 
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W styczniu 2013 roku powierzył prowadzenie jej Stanisławowi Beresiowi, 
literaturoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Pawłowi Plucie, wów
czas swojemu asystentowi ds. naukowych. Równocześnie wynegocjował dla 
restytuowanej serii patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
którym nadal był Bogdan Zdrojewski. Dzięki temu seria uzyskała stałe finan
sowanie działalności wydawniczej na poziomie 200 tys. zł (ok. 48 tys. euro), 
co umożliwia publikowanie od czterech do pięciu pozycji rocznie. Do dzi
siaj wydano w tym systemie trzydzieści dwa tomy.

Pierwsze decyzje nowego redaktora były trudne, ponieważ rozpoczynał 
on działalność z marszu, z założeniem, że swój pierwszy rok pracy zamknie 
wydaniem pięciu pozycji, co się udało, ale co wiązało się z koniecznością 
oparcia się na pracach wcześniej rozpoczętych, przerwanych lub zaniechanych 
w wyniku zerwania umów przez przedostatniego dyrektora Wydawnictwa 
Ossolineum, Edwarda Malaka, a później upadku oficyny. Nie zawsze było to 
łatwe, ponieważ część autorów obraziła się z powodu obcesowego sposobu 
ich potraktowania (niektórym autorom wykonanych prac odmówiono wy
płacenia honorariów). Tam, gdzie było to możliwe, Bereś namówił autorów 
do wznowienia i zakończenia prac redakcyjnych lub odnalazł takich, któ
rzy byli w stanie w ekspresowym czasie opracować pozycje całkowicie nowe, 
co pozwoliło na szybkie wydanie wyborów wierszy Juliusza Słowackiego, 
Czesława Miłosza, Władysława Broniewskiego, Tymoteusza Karpowicza oraz 
dwóch powieści: Polskiej jesieni Jana Józefa Szczepańskiego i Pożegnania jesieni 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. Doszły do tego wznowienia: Ziemi obie-
canej Władysława Stanisława Reymonta, Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, 
Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza, O człowieku. Wyboru pism filozoficznych 
Józefa Tischnera, Wyboru pism Mikołaja Reja, Wyboru prozy Josepha Conrada
Korzeniowskiego, Braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego i nowego opra
cowania powieści Narcyzy Żmichowskiej pt. Poganka. Tomy te na kartach 
tytułowych były sygnowane stopką: Zakład Narodowy im. Ossolińskich lub 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, co zdradza dwoistość 
myślenia dyrektora ZniO, rozdartego pomiędzy uprzednim a bieżącym 
(wówczas) stanem prawnym. Nie jest wykluczone, że jego celem ostatecz
nym było od początku doprowadzenie do stanu, w którym wszystkie książ
ki wydawane w fundacji będą nosić nadruk: Wydawnictwo Ossolineum.

Nowa sytuacja finansowa serii narzuciła znaczne odchudzenie jej redakcji. 
Do roku 1996 pracowało w niej kilka osób na stałych etatach, od 2013 roku 
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zajmowały się nią dwie osoby: redaktor naukowy (Stanisław Bereś) oraz re
daktor prowadzący (kolejno: Paweł Pluta, Dorota Niedziałkowska, Anna 
Krzywania)149. Prace redaktorskie i korekta wykonywane są na umowy 
o dzieło i umowy zlecenia.

Sporym kłopotem w początkowym okresie działalności nowego redakto
ra naukowego była komunikacja z ówczesnym likwidatorem wydawnictwa, 
Rafałem Sroczyńskim, który miał własne ambicje wydawnicze, obejmują
ce również serię „Biblioteka Narodowa”. Wyobrażał ją sobie w postaci po
pularnej serii, poważnie odchudzonej z aparatury naukowej i adresowanej 
do mniej niż dotąd ambitnego czytelnika. Ponieważ była to koncepcja bli
ska szkolnym brykom, spotkało to opór Beresia i Pluty150.

Dodatkowym polem konfliktu była decyzja, aby serię Bn wydawać na 
papierze biblijnym, co miało zlikwidować ograniczenie, które przez wiele 
dziesięcioleci blokowało możliwość wydawania obszernych objętościowo 
dzieł (np. dwu lub trzytomowych powieści czy okazałych antologii). Dzięki 
przeforsowaniu tej koncepcji, przy wsparciu dyrektora ZniO, w serii uka
zały się (w jednym tomie!) tak monumentalne dzieła jak Bracia Karamazow 
Dostojewskiego, Doktor Faustus Manna, Przygody dzielnego wojaka Szwejka czasu 
wojny światowej Haška, Wybór prozy Kafki czy Wybór komedii Fredry. Niektóre 
z nich liczą nawet tysiąc trzysta stron.

Istotną decyzją było również powołanie do życia pięcioosobowej Rady 
Naukowej serii „Biblioteka Narodowa”, w której skład weszli: Alina Kowal
czykowa (przewodnicząca), Józef Bachórz, Tomasz Chachulski, Jerzy Jarzęb
ski, Ryszard Nycz. Stało się to po uzyskaniu organizacyjnej i redakcyjnej 
stabilności, w lutym 2016 roku, z inicjatywy Adolfa Juzwenki. Jak pokazuje 
rozdz. Viii pt. Rada Naukowa serii „Biblioteka Narodowa”, jest to ciało, które 
w tym czy innym kształcie istniało zawsze, ale były okresy, gdy uzys kiwało 
ono kształt formalny i jej skład był oznajmiany na drugiej strony okładki (lata 
1995–2009) albo stanowiło prywatną sprawę danego redaktora serii, który 
przedyskutowywał trudniejsze kwestie z wybranymi przez siebie profesora
mi (na ogół wybitnymi specjalistami w danych kwestiach) lub organizował 
konferencje tematyczne. Na ogół dotyczyło to określania planu wydawni
czego, oceny wartości literackiej konkretnych dzieł, merytorycznej jakości 
przedstawianych do druku wstępów czy konkretnych – zawartych w nich – 
koncepcji. Nie inaczej jest obecnie, gdy kanon dzieł wybitnych został już 
w zasadzie opublikowany, a odbywa się jego dookreślanie, co wymaga coraz 
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trudniejszych decyzji: czy nieopublikowane dotąd w serii Bn dzieło speł
nia warunki stawiane arcydziełom i należy je włączyć (czy nie) do korpusu 
historycznoliterackiego; czy opracowane przed wieloma dekadami utwory 
domagają się już nowego omówienia, gdyż nasza wiedza na jego temat jest 
znacznie większa; czy balans wartości artystycznej pomiędzy dziełami pol
skimi i obcojęzycznymi jest właściwie wyważony; czy w związku z obec
nością Internetu przypisy i sposób ich sporządzania mają przestrzegać tych 
samych standardów co dotychczas; czy wobec żywiołowych zmian płyną
cych z komputeryzacji i usieciowienia zasady opracowania tekstów i edycji 
określone w instrukcji (zob. Instrukcja dla autorów serii „Biblioteka Narodo-
wa”) mają pozostać takie same jak dotąd, czy zmieniać się (a jeśli tak, to 
w jakim kierunku). Tego typu decyzji nie może podejmować redaktor serii 
jednoosobowo, gdyż muszą one być wsparte najwyższymi kompetencjami 
naukowymi grona związanych z Bn osób, reprezentujących różne pokole
nia, środowiska naukowe i epoki, którymi się zajmują, a także wynikają
cym z wieku doświadczeniem i dorobkiem.

Czy z plonu wydawniczego serii Bn z lat 2013–2019 da się wyczytać jakieś 
nowe tendencje lub prawidłowości? W tym siedmioletnim okresie ukazały się 
trzydzieści dwa tomy, co daje średnią około pięciu tomów rocznie, która jak 
już wiemy, wynika z wysokości dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Gdy jednak pozycje są większe rozmiarami, zawierają nowe 
przekłady lub teksty, do których prawa autorskie nie wygasły, suma ta wy
starcza na cztery tomy. Czasem również wkracza tzw. rzeczywistość (jak 
w latach 2014, 2016, 2017), gdy w budżecie ministerialnym następuje „za
cięcie” i część dotacji wpływa na konto ZniO zbyt późno, by wydrukować 
komplet pozycji, albo nieprzewidziane okoliczności powodują wypadnięcie 
z planu gotowego już do druku tomu (tak stało się w roku 2017, gdy córka 
Ryszarda Kapuścińskiego nagle cofnęła zgodę na druk gotowego już Cesarza 
i Szachinszacha w opracowaniu Beaty Nowackiej).

W ciągu wspomnianych siedmiu lat opublikowano dziesięć  reedycji, 
dwadzieścia trzy nowe pozycje w serii pierwszej oraz drugiej (diagram C1). 
W pierwszej z nich formy poetyckie reprezentowało 9 tomów, gatunki pro
zatorskie – 4, dramaty – 2, pisma filozoficzne, krytykę, eseistykę oraz doku
mentalistykę – 3 (diagram C4). W literaturze obcej przeważała proza – 3 tomy, 
na poezję i dramat przypadło po jednym utworze (diagram C5).
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We wszystkich tych zakresach nie odnotowujemy poważniejszych zmian 
w stosunku do wcześniejszych okresów, poza zmianą proporcji dzieł pol
skich do obcojęzycznych. Po roku 2013 wynosi ona 3 : 1 (dokładnie 78% do 
22%), co oznacza zwyżkę na rzecz literatury rodzimej. Warto przypomnieć, 
że na przestrzeni stulecia dążono do względnej równowagi pomiędzy dzie
łami serii pierwszej a dziełami serii drugiej, z lekką oczywiście przewagą na 
rzecz literatury polskiej (56% do 44%). Zachwianie, które tu obserwujemy, 
nie wynika jednak ze zmiany założeń aktualnej redakcji, ale z prozaicznej 
trudności w pozyskiwaniu autorów gotowych podjąć się opracowania kla
syki europejskiej, amerykańskiej i innych kontynentów. Z jakiegoś powo
du negocjacje ze środowiskami neofilologicznymi nie przynoszą obecnie tak 
dobrych owoców jak dawniej.

Diagramy C2, C3 ukazują nam proporcje pomiędzy poszczególnymi epo
kami w serii pierwszej oraz drugiej151.

Ostatnia wreszcie informacja o charakterze statystycznym, dotycząca 
literatur obcych reprezentowanych w serii drugiej w ostatnich siedmiu la
tach, nie wymaga tabeli ani diagramu, bo jest elementarnie prosta: wydano 
siedem przekładów, z czego dwa z języka niemieckiego, a po jednym z an
gielskiego, rosyjskiego, czeskiego, hiszpańskiego i staroindyjskiego. W naj
bliższym czasie ukażą się jeszcze dwa tłumaczenia z niderlandzkiego i po 
jednym z łaciny oraz angielskiego.

Seria „Biblioteka Narodowa” 1919–2019 w diagramach

Ponieważ chronologiczny tok opowieści, rozciągniętej na sto lat istnienia se
rii, spowodował rozbicie statystyk na trzy części: za lata 1919–1945, 1946–
2012, 2013–2019, warto zapewne na koniec spojrzeć na całe to stulecie 
z wysokiej perspektywy całości, a zatem w postaci sumarycznej. Obrazujemy 
je tutaj w postaci czterech prostych diagramów dla wszystkich trzech serii 
(diagramy D1–D4).

Aby obraz całości był kompletny, wypada zwieńczyć go dwoma zestawie
niami, prezentującymi utwory, jakie doczekały się w Bn największej liczby 
wydań, czyli były najbardziej pożądane na rynku przez czytelników.
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Seria i152

J. Kochanowski Treny 16

A. Mickiewicz Pan Tadeusz 13

A. Fredro Zemsta 12

Z. Krasiński Nie-Boska komedia 11

J.U. Niemcewicz Powrót posła 10

Anonim tzw. Gall Kronika polska 8

A. Mickiewicz Poezje 8

J. Słowacki Kordian 8

I. Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki 7

A. Feliński Barbara Radziwiłłówna 7

I. Krasiński Irydion 7

Seria ii

Homer Iliada 14

Molier Skąpiec 14

Sofokles Antygona 13

Homer Odyseja 11

Molier Świętoszek 10

Ponieważ liczby i wykresy, poza swoją plastycznością i obrazową synte
tycznością, nie uwodzą smakiem konkluzji, wypada na zakończenie tej części 
historycznej dodać parę myśli. „Biblioteka Narodowa” wypracowała sobie 
wyjątkowo wysoką pozycję i autorytet, utrzymując go, a nawet podnosząc 
w czasach PrL, który rozwojowi duchowej, a zatem i literackiej, niezależ
ności generalnie – jak wiemy – nie sprzyjał. Nie ulega wątpliwości, że Bn 
to najbardziej elitarna polska, a być może również światowa, seria wydaw
nicza. Możemy ją bez wstydu porównywać z najbardziej cenionymi seria
mi klasyki w Europie (zob. rozdz. „Biblioteka Narodowa” a inne serie klasyków 
w Europie153). Wynika to z wyjątkowo wyśrubowanych kryteriów opraco
wywania tekstów, z poziomu analiz we wstępach (standard naukowej mo
nografii) oraz w komentarzach, pisanych przez najwybitniejszych polskich 
literaturoznawców, a wreszcie z kryteriów wyboru ich autorów, wchodzących 
w ten sposób do kolekcji nieśmiertelnych. Jedną z najbardziej bezkompro
misowych zasad, jakie respektuje ta seria, jest drukowanie wyłącznie dzieł 
autorów zmarłych, uznawanych powszechnie za arcydzieła lub dokumenty 
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literackie o szczególnym znaczeniu historycznym, których pozycja w litera
turze została zweryfikowana przez kolejne pokolenie badaczy. Stąd złośliw
cy skrót Bn rozwijają jako „Biblioteka Nieboszczyków”. To zasada, od której 
odstąpiono w historii Bn tylko raz, a i to zapewne przez pomyłkę. Jest ona 
ważna i mądra, bo sądy współczesnych bywają omylne, a parcie na pante
on silne. Jak pamiętamy, sążniste powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego 
w latach międzywojennych stawiane były przez badaczy na równi z dzie
łami Słowackiego i Mickiewicza. Po drugiej wojnie światowej zdecydowa
nie straciły na znaczeniu. Podobnych przykładów można wskazać wiele. 

„KorektorkaWieczna” bez skrupułów weryfikuje dzieła, którym zbyt po
śpiesznie nadano status arcydzieł. Dlatego redaktorzy tej serii od początku 
przyjęli zasadę, by publikować utwory wyłącznie pisarzy nieżyjących, bo 
wyklucza to naciski środowisk politycznych oraz osób bliskich pisarzom. 
Ogranicza to ilość przykrych rozmów z twórcami, którym pilno na parnas. 
Ale życie jest życiem, więc prawie każdemu kolejnemu redaktorowi serii Bn 
zdarzały się rozmowy, które wyglądają mniej więcej tak: – A czy ja, pana 
zdaniem, jestem wybitnym pisarzem? – (wahanie) Nooo, tak, jest pan wy
bitnym pisarzem. – To dlaczego żadna moja książka nie ukazała się jeszcze 
w „Bibliotece Narodowej”? – Tu uszami wyobraźni słyszę oddech ulgi re
daktora: – Bo jeszcze Pan żyje!

Warto jednak na koniec naszych rozważań dorzucić, że seria Bn to nie tyl
ko kolekcja wybitnych autorów, bo zdarzali się w historii literatury również 
tacy, którzy – jak np. Malczewski czy Baudelaire – byli przypadkami auc-
tors unius libri. „Biblioteka Narodowa” to naturalnie kolekcja wielkich dzieł – 
zwanych zwykle arcydziełami. Nad tym, czym się one charakteryzują i po 
czym je poznać, uczeni debatują od niepamiętnych czasów, więc nie będzie
my tutaj na to strzępić stalówki, zwłaszcza, że ich rozpoznawanie to od stu 
lat troska redaktorów serii i ich rad naukowych. Jedno wszakże jest pewne: 
ich długowieczność. Mimo upływu czasu, przemijania pokoleń i ich gustów, 
mimo głębokich zmian cywilizacyjnego obrazu świata, trwają i są czytane 
przez kolejne generacje, fascynują i formują ich wrażliwość, a wreszcie kształ
tują umysłowość jej najwybitniejszych oraz zupełnie przeciętnych reprezen
tantów. Tę właśnie misję wypełnia „Biblioteka Narodowa”: gromadzi takie 
dzieła i objaśnia, a sama – od stulecia – jest ich skarbnicą.

Ksiega_Jubileuszowa.indb   152 2019-10-09   14:19:09



153

Skarbnica arcydzieł

Trudno […] wymienić wydawnictwo, które mogłoby się mierzyć z „Biblioteką 

Narodową” swymi zasługami dla upowszechniania najświetniejszych osią

gnięć kultury polskiej i światowej, dla podwyższenia poziomu nauczania 

szkolnego i uniwersyteckiego, dla rozwoju badań naukowych wreszcie. […] 

Traktowana jako całość – pozostaje „Biblioteka Narodowa” […] najbardziej 

godnym zaufania przewodnikiem po skarbcu literatury rodzimej i świato

wej. Wiele jej tomów posunęło znakomicie naprzód rozwój nauki. Zawiera 

w sobie nie tylko arcydzieła piśmiennictwa, ale klasyczne już arcydzieła sztu

ki edytorskiej i interpretacyjnej154.

Od historycznego już czasu powołania do życia po dzień dzisiejszy towarzyszy 

„Biblioteka Narodowa” odrodzonej niepodległości, przez sześć dziesięciole

ci nikt nigdy, nawet stronniczy krytyk, nie mógłby kwestionować potrze

by i wysokiego stopnia użyteczności oświatowej, dydaktycznej, naukowej 

na koniec tego znakomitego przedsięwzięcia. […] ilu z nas po raz pierwszy, 

w bardzo wczesnych lekturach, właśnie dzięki tomikom Bn zetknęło się z au

tentyczną nauką o literaturze, z refleksją humanistyczną i wręcz z metodyką 

analitycznego, rozumiejącego stosunku do tekstu. Przecież to we wstępach 

„Biblioteki” czytałem, na wiele lat przed profesjonalnym uprawianiem filolo

gii, rozprawy Tadeusza Sinki, Józefa Ujejskiego, Stanisława Kota, Stanisława 

Pigonia, Juliusza Kleinera, Aleksandra Brücknera, Eugeniusza Kucharskiego, 

Konstantego Wojciechowskiego, Jana Bystronia, Wiktora Hahna…

I oto wspomnienie osobiste prowadzi prostą drogą do jednego z ważnych 

„sekretów” „Biblioteki Narodowej”: popularna seria wydawnicza, oferująca 

dzieła uczniom, amatorom literatury, kolekcjonerom domowych księgozbio

rów i wszystkim innym, nie jest tym, czym zwykle takie serie bywają, ponieważ 

jej adresatem są także studenci, wykładowcy poloniści, a również badacze wy

specjalizowani, a dzieje się tak dlatego, iż, jak wiadomo, wstępy do poszczegól

nych pozycji nie są szkolarskimi kompilacjami; z założenia programowego od 

początku istnienia serii mają to być rozprawy oryginalne, autorskie, z pierw

szej ręki, i to ręki najlepszego specjalisty, jakiego współpracę uda się akurat 

pozyskać. Podobnie zasada, by nie dawać prostych przedruków, lecz teksty 

opracowane specjalnie, komentowane, doprowadzone do poziomu edytorskiej 

poprawności, sprawiła, iż z każdym tomem „Biblioteki” musi się liczyć zawo

dowy filolog, z każdego amator może się uczyć sztuki czytania krytycznego155.
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publikowano ją na początku większości tomów, choć nie było to absolutną zasadą. 
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ukazywała się w oprawie płóciennej. Po upadku PrL zasada ta jest przestrzegana na nowo.
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7 K. I. Gałczyński, Serwus, Madonna, w: idem, Poezje, Warszawa 1957, s. 166.
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1919 r. dojść do około sześciuset tysięcy. Zob. np. W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 
1914–1945, Warszawa 2003, s. 68.

9 W ostatnim wzięło udział sześćdziesiąt tysięcy osób, z czego poległo około czterech tysięcy.
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podległości autor przedstawia w rozdziale Sytuacja gospodarcza i reformy społeczne (s. 104–
112).

13 Zob. ibidem, s. 123–134.
14 Zob. M. SaganBielewa, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków 

w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2014, s. 171–195.
15 A. Chwalba, 1919. Pierwszy rok wolności, Wołowiec 2019, s. 37.
16 O tym, że na wzburzonych ziemiach polskich panował wówczas niewiarygodny zamęt 

i stan całkowitej improwizacji, świadczą słowa samego Piłsudskiego: „Wyszedłszy z nie
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powiatach Królestwa […]. Warszawa stała się europejską stolicą chaosu” (cyt. jw., s. 46).

17 Na państwowym uniwersytecie kształciło się około półtora tysiąca studentów. W ciągu 
dwudziestu lat Uniwersytet Latający skończyło około pięciu tysięcy kobiet, m.in. Maria 
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zniknęły z niego w czasach PrL). Zob. S. Łempicki, [rec. serii Bn], w: Almanach „Biblioteki 
Narodowej”. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919–1929, s. 139 (przedr. z: „Gazeta Lwowska” 
1928, nr z 13–14 X); K. Wyka, O „Bibliotece Narodowej” serdecznie, w: Almanach „Biblioteki 
Narodowej”. W pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919–1969, Wrocław 1969, s. 94.

20 L.S., „Goniec Krakowski” 1919, nr 316, z 21 Xi; S. Łempicki, „Placówka” 1919, nr 30, 
z 6 Xii.
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22 Od wydawnictwa, s. 1.
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dostępu: 6 V 2019): pensja robotnika wynosiła wtedy ok. 50–100 zł, a nauczyciela 
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ne i twarde.

30 S. Frycie, Tomiki serii „Biblioteka Narodowa” w szkolnej edukacji polonistycznej, „Ze Skarbca 
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emigracyjnego ruchu ludowego, w: Stanisław Kot – uczony i polityk, s. 71.

36 Ibidem, s. 72.
37 Zob. T. P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Między nauką a polityką, Warszawa 2012, 

s. 24: „Prowadzona w latach 1958–1963 akcja rozpracowywania kontaktów Kota w kra
ju była jedną z największych wówczas operacji Służby Bezpieczeństwa” (opinię tę autor 
sformułował na podstawie źródeł operacyjnych archiwum iPn ).

38 Żeby utrzymać rodzinę, pośredniczył też w operacjach handlowych, np. w operacji kup
na dwóch wagonów tytoniu. Zob. T. P. Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Biografia po-
lityczna, Warszawa 2000, s. 48.

39 S. Pigoń, op. cit., s. 52– 53.
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Jagiellońskiego, „Dzieje Najnowsze” 1983, z. 4, s. 117.
42 Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego tym razem zachowały się lojalnie wobec Kota, za

trudniając go jako prywatnego docenta (prowadził seminaria i zasiadał w komisjach 
egzaminacyjnych). Możliwość kontynuowania prac naukowych zapewniła mu także 
Polska Akademia Umiejętności.

43 W jej trakcie tomy „Biblioteki Narodowej” publikowano m.in. w Edynburgu, Hanowerze, 
Chicago, Pittsburghu, Nowym Jorku i Jerozolimie.
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44 S. Pigoń, op. cit., s. 51.
45 Pomysł założenia spółki wydawniczej zrodził się w czasie wojny w łonie Centralnego Biura 

Wydawniczego nKn (J. Niedźwiedź, Stanisław Kot – twórca serii wydawniczej „Biblioteka 
Narodowa”, s. 226). Udziałowcami KSw byli wybitni profesorowie UJ, m.in. S. Estreicher 
(prezes), S. Kot, T. Sinko, S. Kołaczkowski, J. Dąbrowski.

46 M. Brahmer, Z pierwszych lat, w: Almanach „Biblioteki Narodowej”. W pięćdziesięciolecie wy-
dawnictwa 1919–1969, s. 23.

47 Od wydawnictwa, w:  Almanach „Biblioteki Narodowej”. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919–
1929, s. 1.

48 Kot planował wydanie około dwustu tomów.
49 Z niekłamaną satysfakcją informował, że czterdziestotysięczny nakład Iliady, trzydziesto

tysięczny Odysei i sześćdziesięciotysięczny Antygony wprawdzie go cieszy, ale prawdziwą 
dumą napawa go fakt, że tak niszowe wcześniej pozycje jak Kronika polska Galla Anonima, 
Wojna chocimska Wacława Potockiego czy Wybór pism Mikołaja Kopernika rozchodzą się 
w nakładach sześciu, siedmiu tysięcy egzemplarzy.

50 W rzeczywistości odpowiednio: 124 i 54 (z czego prawie połowa – bo aż 25 pięć to
mów – przypadła literaturze antycznej). Inaczej wylicza F. Bielak (op. cit., s. 21): „w po
nurą noc okupacji wchodziła ona [tj. Bn] z dorobkiem nie byle jakim: 124 tomy i serii 
polskiej i 53 serii ii obcej”.

51 Zob. J. Trzynadlowski, Biblioteka czytelniczych pokoleń, w: Almanach „Biblioteki Narodowej”. 
W pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919–1969, s. 136: „W drugim dziesięcioleciu istnienia 
«Biblioteki» wydano w serii i – 8 nowych pozycji, w serii ii – 6 tytułów nowych; resz
ta pro dukcji to liczne wznowienia”.

52 Tajemniczym „opiekunem” był minister skarbu Jerzy Michalski.
53 F. Bielak, op. cit., s. 17. Również M. Brahmer (op. cit., s. 23–24) odpowiedzialnością za 

upadek wydawnictwa obciążał jego dyrektora, nie bez kozery zapewne przypominając 
jego przydomek „krwiopijcy”.

54 Umowa gwarantowała Kotowi piętnaście procent zysków jako redaktorowi serii, w ra
zie ustąpienia pięć procent.

55 A. MedońWosz, Kazimierz Giebułtowski (1878–1959), „Biuletyn Informacyjny Biblioteki 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2015, nr 2.

56 J. Trzynadlowski, op. cit., s. 135–136.
57 Ibidem, s. 136.
58 Zob. Almanach „Biblioteki Narodowej”. W dziesięciolecie wydawnictwa 1919–1929, rozdz. Głosy 

recenzentów o „Bibliotece Narodowej”, Głosy recenzentów o serii pierwszej wydawnictwa „Biblioteki 
Narodowej”, Głosy recenzentów o serii drugiej wydawnictwa „Biblioteki Narodowej”, Opinie władz 
szkolnych o „Bibliotece Narodowej”.

59 Wszystkie statystyki i diagramy są wykonane na podstawie wydanego w 2009 r. Katalogu 
„Biblioteki Narodowej”. W dziewięćdziesięciolecie serii 1919–2009 i nie uwzględniają wzno
wień ani nowych opracowań wcześniej wydanych pozycji. Co więcej, nie korygują kilku 
błędnych chronologicznie lokalizacji katalogowych (np. przypisanie pozycji wydanych 
po drugiej wojnie światowej do numerów tomów wydanych przed wojną, m.in. Bn 
i 116 T. Rittner, W małym domku, wydany w 1954 r.; Bn ii 48 J. W. Goethe, Wybór poezji, 
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wydany w 1955 r.; Bn ii 52 Cycero, Wybór pism naukowych, opublikowany w 1954 r.), po
nieważ po stu latach istnienia serii nie sposób zmienić istniejącej numeracji.

60 Podane w statystykach dane mają charakter przybliżeń, a nie danych ścisłych matema
tycznie; pełna dokładność nie jest możliwa, bo kwalifikowanie utworów do określonych 
gatunków i okresów literackich musi mieć nieraz charakter szacunkowy. Szczególnie do
tyczy to antologii, których w pewnych sytuacjach nie dało się jednoznacznie przypisać 
do jednego okresu lub gatunku literackiego (np. Rok 1848 w Polsce, Antologia poezji dzie-
cięcej, Czeska i słowacka pieśń ludowa, Antologia literatury malajskiej).

61 I. Chrzanowski, „Biblioteka Narodowa”, w: Almanach „Biblioteki Narodowej”. W dziesięcio-
lecie wydawnictwa 1919–1929, s. 16.

62 H. Grappin, *** [„Biblioteka Narodowa” pojawiła się…], w: jw., s. 107–108.
63 Wydania (przedruki) emigracyjne w latach 1942–1946 (34 edycje): Edynburg, Skład

nica Księgarska (The Polish Book Depot), 1942–1944: Z. Krasiński, Irydion, 1942; idem, 
Przedświt, 1942; A. Mickiewicz, Poezje, t. 1, 1944. Jerozolima, Sekcja Wydawnicza aPw 
( Armii Polskiej na Wschodzie), seria „Szkolna Biblioteczka na Wschodzie”, redagowa
na przez Ł. Kurdybachę w latach 1943–1945: A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna, 1944; 
A.  Fredro, Śluby panieńskie, 1943; idem, Zemsta, 1943; idem, Dożywocie, 1945; S. Goszczyński, 
 Zamek kaniowski, 1944; Z. Krasiński, Nie-Boska komedia, 1944; A. Malczewski, Maria, 1944; 
A. Mickie wicz, Dziady, cz. 3, 1944; idem, Poezje: wiersze młodzieńcze…, 1944; J. U. Niemcewicz, 
Powrót posła, 1943; J. Słowacki, Balladyna, 1944; idem, Beniowski, 1945. Hanower,  Polski 
Związek Wychodźstwa Przymusowego, 1945–1946: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 1945; 
J. Kochanowski, Treny, 1946. Chicago (większość tomów), Pittsburgh, Nowy Jork (Rada 
Polonii Amerykańskiej) 1945–1946; A. Feliński, Barbara Radziwiłłówna, 1945; A. Fredro, 
Pan Jowialski, 1945; idem, Zemsta, 1945; J. Kochanowski, Odprawa posłów greckich, 1945; 
Z. Krasiński, Irydion, 1942; idem, Nie-Boska komedia, 1944; idem, Przedświt, 1945; A. Mickie
wicz, Dziady, cz. 3, 1945 (Pittsburgh); idem, Konrad Wallenrod, 1945; idem, Księgi narodu 
polskiego i pielgrzymstwa polskiego, 1945 (Pittsburgh); idem, Pan Tadeusz, 1945 (Pittsburgh); 
idem, Poezje, t. 1, 1945; W. Pol, Pieśń o ziemi naszej, 1945; J. Słowacki, Anhelli, 1944 (Nowy 
Jork); idem, Beniowski, 1946; idem, Kordian, 1945; idem, Lilla Weneda, 1945 (Pittsburgh).

64 Zob. np. J. Hulewicz, „Biblioteka Narodowa” w latach 1946–1966, w: Ossolineum. Księga 
pamiątkowa w 150-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1967, s. 290: „w la
tach okupacji hitlerowskiej […] Bn przestała się ukazywać, trwały tylko w formie uta
jonej i konspiracyjnej w Warszawie dość wytężone prace redakcyjne”.

65 J. Łanowski, Jan Hulewicz (19 maja 1907 – 7 października 1980), „Pamiętnik Literacki” 
1984, z. 1, s. 375.

66 Wydawnictwo Ossolineum przeniesiono do Wrocławia w lipcu 1947 r.
67 J. Łanowski, Jan Hulewicz (19 maja 1907 – 7 października 1980), s. 382.
68 Zob. J. Hulewicz, op. cit., s. 293: „W czerwcu r. 1947 ustaliliśmy plan przedruków, wyty

powaliśmy szereg nowych autorów, szczególnie licząc się z koniecznością wydania w naj
bliższym czasie tomów historycznych”.

69 Już w marcu 1947 r. Stefan Żółkiewski w „Nowych Drogach” (nr 2, s. 210) alarmował: 
„Nie wznowiono «Biblioteki Narodowej», która była niezastąpioną […]. Przywrócenie 
tej biblioteki jest pilnym postulatem”.
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70 Oficyna funkcjonowała odtąd (aż do końca 1994 r.) jako Zakład Narodowy im. Osso
lińskich – Wydawnictwo Pan.

71 Z memoriału Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum we Wrocławiu, skierowanego do Prezydium 
Rady Ministrów, w: Skarbiec. 200 lat Ossolineum, wybór, oprac. M. Markowska, Wrocław 
2017 s. 272.

72 Kwestia skali presji władz w tej kwestii jest trudna do zweryfikowania, bo według dyrek
tora Eugeniusza Adamczaka decydenci nigdy takiego dezyderatu nie sformułowali na 
piśmie (rozmowa prywatna z 20 iV 2019). Niemniej dyskusje nad sensem jej wprowa
dzenia, a potem kontynuacji, bo pierwsze kroki zostały wszak postawione, trwały przez 
całe dekady. Ich ostatnie ślady znajdziemy w wypowiedzi A. Gieysztora Historia i historia 
kultury w „Bibliotece Narodowej” („Ze Skarbca Kultury” 33 [1980], s. 28) oraz w późniejszej 
o cztery lata, obszernej, całkowicie temu poświęconej dyskusji w gronie historyków z re
dakcją i dyrektorem oficyny (Protokół z zebrania redakcji „Biblioteki Narodowej” Wydawnictwa 
Ossolineum odbytego dnia 24 listopada 1983 roku w Warszawie, archiwum E. Adamczaka, by
łego dyrektora Wydawnictwa Ossolineum).

73 J. Trzynadlowski, W sześćdziesięciolecie „Biblioteki Narodowej”, w:  Katalog „Biblioteki Naro-
dowej”. W sześćdziesięciolecie serii 1919–1979, Wrocław 1979, s. XVii.

74 O naciskach władz i jej ingerencjach w życie redakcji zob. M. Pękalska, Wstępy muszą być 
nowe. Spory Wydawnictwa Ossolineum i cenzury o pierwsze powojenne edycje dawnych tomów se-
rii „Biblioteka Narodowa”, w: Zakazane i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do 
XXI wieku, red. D. Degen, G. Gzella, J. Gzella, Toruń 2015.

75 Zob. A. Walicki, „Biblioteka Narodowa” jako oaza normalności w trudnych dla mnie czasach – 
w niniejszym tomie na s. 378.

76 A. Walicki, list do S. Beresia, z 17 i 2019.
77 H. Markiewicz, Wznowienie „Biblioteki Narodowej”, „Twórczość” 1947, z. 7/8, s. 144–146.
78 A. Łempicka, „Biblioteka Narodowa”. Dorobek lat ostatnich, „Pamiętnik Literacki” 41 (1950), 

z. 3/4.
79 J. Trzynadlowski, Biblioteka czytelniczych pokoleń, s. 137–138.
80 J. Hulewicz, op. cit., s. 295.
81 Oczywiście w żaden sposób – przy braku stosownych dokumentów – nie da się określić 

ex post stopnia udziału kryteriów politycznych w tego typu decyzjach. Jest bowiem też 
prawdą, że wszystkie owe pozycje bronią się swoją rangą artystyczną i nie da się o nich 
powiedzieć, że pochodzą tylko z ideologicznego klucza. W każdym razie przyrost ich 
liczby w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nie był kwestią przypadku.

82 Hulewiczowi udało się za to przeforsować pisarzy słabiej zakotwiczonych w kanonie hi
storycznoliterackim (np. Biernat z Lublina, Anzelm Gostomski, Cyprian Godebski, Fran
ciszek Dionizy Kniaźnin) oraz – co zaskakujące – „klasowo podejrzanych” (np. Stanisław 
Herakliusz Lubomirski, Krzysztof Niemirycz, Krzysztof Opaliński, Stanisław Kostka Po
tocki, autorzy z kręgu literatury sowizdrzalskiej).

83 J. Hulewicz, op. cit., s. 299.
84 M. Popiel, Na 90. urodziny „Biblioteki Narodowej”, w: Katalog „Biblioteki Narodowej”. W dzie-

więćdziesięciolecie serii 1919–2009, Wrocław 2009, s. Viii–iX.
85 Ibidem, s. Viii.
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86 C. Norwid, Wielkie słowa, w: idem, Pisma wierszem i prozą, s. 90.
87 W pracy magisterskiej I. Matuszczyk „Biblioteka Narodowa” Ser. I. Model edytorski (Uniwer

sytet Wrocławski, 1972, sygn. 531 M/Z) napotykamy charakterystyczne opinie studen
tów: „Wstępy zmieniają się w monografie autora, epoki” (s. 36); „Jeśli wstęp ma 150 stron, 
student musi przeczytać do egzaminu min. 15 000 stron” (s. 37); „wstępy [są] zbyt «her
metyczne», opracowania wstępne zbyt obszerne, zbyt pedantyczne, a ich autorzy chcą 
często zaprezentować całość dociekań naukowych nad tematem. Jeśli Bn pretenduje 
do miana serii popularnonaukowej, powinna się liczyć z możliwościami współczesne
go człowieka, który chciałby dowiedzieć się możliwie szybko spraw dla niego najważ
niejszych” (s. 69–70).

88 J. Hulewicz, op. cit., s. 299.
89 Półmiękkie oprawy z tych lat miały odbiegający od całej serii napis na grzbiecie, ogra

niczony do tytułu.
90 Wiele w tym zakresie zależało od dostaw papieru, kartonu i płótna, od ich jakości 

oraz od cen (protokoły narad redakcji Bn i dyrekcji Wydawnictwa Ossolineum pełne 
są skarg i narzekań na ten temat), a czasem po prostu od dostępności. Oprawa w sta
bilniejszych gospodarczo latach (sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) bywała płócien
na (zielonkawa, pomarańczowa, beżowa) z białą obwolutą, a w burzliwych i „chudych” 
(stan wojenny) – z papieru. Ponieważ okładka płócienna oznaczała wyższy koszt pro
dukcji, w latach dziewięć dziesiątych dyskretnie wrócono do wersji papierowej (w wer
sji sztywnej).

91 Zob. A. Stasiuk, Dwa tomy. Szare i szorstkie – w niniejszym tomie na s. 434.
92 J. Hulewicz, op. cit., s. 297.
93 Zob. ibidem, s. 301: „Kiedy w pierwszych latach po wojnie przeciętny nakład tomu za

mykał się w granicach 3–5 tysięcy, a tylko niektóre pozycje lekturowe, tego typu co 
Iliada czy Odyseja, dochodziły do 10 000, dziś nakłady tomików nowszej poezji wyda
jemy w 15 000 egzemplarzy, a ostatnio takie pozycje lekturowe, jak tomiki Moliera czy 
Nie-Boską komedię Krasińskiego, wydajemy w 50 tysiącach egzemplarzy, mając przy tym 
pełną świadomość, że i tak nie zaspokajamy potrzeby coraz bardziej chłonnego rynku 
czytelniczego. […] Na przestrzeni lat 1947–1966 wydaliśmy ogółem 170 000 egzempla
rzy Skąpca, 83 000 egz. Świętoszka Moliera, 96 000 egz. Nie-Boskiej komedii Krasińskiego, 
69 000 egz. Iliady Homera”.

94 Ibidem, s. 297. Zob. też ibidem: „Zestawienie powyższe nie bierze pod uwagę wznowień 
pozycji przedwojennych, chociaż najczęściej przynosiły albo nowe opracowanie wstę
pu […], albo nową podstawę filologiczną edycji, albo […] inny przekład”. Stanowi ono 
zatem tylko pewne przybliżenie. W rzeczywistości ilość tych tomów jest znacznie więk
sza, bo czasem trudno było uznawać Hulewiczowi za wznowienia pozycje, w których 
zmienił się autor opracowania lub podstawa tekstowa.

95 Zob. M. Popiel, Świętowanie setnego jubileuszu – w niniejszym tomie na s. 275.
96 Replika Ossolineum na oświadczenie Pana Nowakowskiego, dyrektora Universitasu, „Megaron” 

1988, nr 1.
97 Orzeczenie Kolegium Pojednawczego Polskiej Izby Książki, „Megaron” 1998, nr 5. Zob. też 

Replika Ossolineum na oświadczenie Pana Nowakowskiego, dyrektora Universitasu; Oświadczenie 
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[dyrektora taiwPn Universitas], „Megaron” 1997, nr 12; R. Bubnicki, We Wrocławiu: 
olimpijski spokój, „Rzeczpospolita” 1997, nr 13, s. 27.

98 R. Bubnicki, op. cit., s. 27.
99 W latach 2010–2011 nie wydano żadnej książki. Przypadło to oczywiście na lata likwi

dacji Wydawnictwa Ossolineum.
100 S. Frycie, op. cit., s. 90–92.
101 Złamano tę zasadę tylko raz, w wypadku Kazimierza Tetmajera, który w momencie dru

ku tomu Wyboru poezji – w 1936 r. – jeszcze żył.
102 Noce i dnie ukażą się w „Bibliotece Narodowej” w przyszłym roku, Trylogia – za dwa lata.
103 Z. Libera, Dorobek „Biblioteki Narodowej” i jej miejsce we współczesnej kulturze polskiej, 

„Ze Skarbca Kultury” 33 (1980), s. 20.
104 M. Plezia, Tomiki antyczne i neolatynistyczne ossolińskiej serii „Biblioteka Narodowa”, „Ze Skarbca 

Kultury” 33 (1980), s. 73.
105 J. Pelc, Literatura polska do końca XVIII wieku w tomikach „Biblioteki Narodowej”, „Ze Skarbca 

Kultury” 33 (1980), s. 30.
106 Ibidem.
107 Ibidem, s. 31.
108 Ibidem, s. 33.
109 Ibidem, s. 34.
110 S. Treugutt, Wiek dziewiętnasty w lekturach „Biblioteki Narodowej”, „Ze Skarbca Kultury” 33 

(1980), s. 44.
111 Ibidem, s. 45.
112 Z. Jarosiński, Literatura polska XX wieku w „Bibliotece Narodowej”, „Ze Skarbca Kultury” 

33 (1980), s. 50.
113 Ibidem, s. 51.
114 S. Grzeszczuk, Pochwała „Biblioteki Narodowej”, „Ruch Literacki” 1964, z. 1, s. 22.
115 Z. Jarosiński, op. cit., s. 59.
116 Zob. ibidem, s. 60: „Niekonsekwencje, wyjaśnienia natrętne, tłumaczenie słów i realiów 

powszechnie znanych oraz, przeciwnie, brak przypisu, gdzie zachodzi jego pilna potrze
ba – są niebezpieczeństwami, które czyhają na każdej stronicy objaśnianego tekstu”.

117 Ibidem, s. 61.
118 M. Jakóbiec, Literatura powszechna w II serii „Biblioteki Narodowej”, „Ze Skarbca Kultury” 

33 (1980), s. 79.
119 Ibidem, s. 80.
120 Przyczyny tego tąpnięcia wyjaśnia zapewne kontekst polityczny: próba uchwalenia 

w 1976 r. przez polski sejm poprawek do konstytucji (Tezy na VII Zjazd PZPR we wrześ-
niu 1975 r.), dekretujących obowiązkową „przyjaźń ze Związkiem Radzieckim”, co 
 spowodowało protesty środowisk intelektualnych, słynny List 59, a po nim powsta
nie KOr.

121 M. Jakóbiec, op. cit., s. 87.
122 S. Frycie, op. cit., s. 89.
123 Publikacja ukazała się w 1980 r., a zatem w tle porozumień rządu PrL z „Solidarnością” 

w stoczni gdańskiej.

Ksiega_Jubileuszowa.indb   162 2019-10-09   14:19:09



163

124 S. Frycie, op. cit., s. 94.
125 Jest to nakład łączny, wyliczony do 1969 r. Precyzyjną informację na temat nakładów 

rocznych w późniejszych latach przynosi Protokół z zebrania redakcji „Biblioteki Narodowej” 
Wydawnictwa Ossolineum odbytego dnia 24 listopada 1983 roku w Warszawie: „W ubiegłym 
roku, który był rekordowy w historii «Biblioteki Narodowej», wydaliśmy 412 tys. 
w 12 tytułach. […] W 1981 wydaliśmy 7 tytułów w 263 tys. egzemplarzy. […] Nie będę 
się cofał do lat dawnych, jak np. roku 1977, gdzie było 7 tytułów w 108 tys. egzempla
rzy. I mniej więcej przez całą poprzednią dekadę oscylowały nakłady serii «Biblioteka 
Narodowa» w ilości 7 do 12 tytułów łącznie w nakładzie 100–200 tys. egzemplarzy. 
W tym roku wydajemy 18 tytułów w nakładzie 730 tys. egzemplarzy” (maszynopis w ar
chiwum prywatnym E. Adamczaka).

126 Do końca 1972 r. opublikowano osiemdziesiąt recenzji tomików Bn, m.in. w takich pi
smach, jak: „Nowe Książki” (17), „Pamiętnik Literacki” (16), „Życie Literackie” (7), „Życie 
Warszawy” (6), „Ruch Literacki” (5), „Polonistyka” (1).

127 M. Popiel, Świętowanie setnego jubileuszu, s. 275.
128 Zob. np. M. Kuberka, Bankructwo, które nie powinno się zdarzyć, https://opoka.org.pl/

biblioteka/P/PS/pk201231-ossolineum.html (data dostępu: 18 iii 2019): „Fundacja Osso
lińskich wcale nie miała ochoty na przejęcie, jakby nie było macierzystego wydawnic
twa. «Bankruta przekształcono w spółkę i obdarowano nią ZniO» – mówił wówczas 
«Gazecie Wyborczej» Juzwenko”.

129 M. Pękalska, Historia działalności wydawniczej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – w ni
niejszym tomie na s. 28.

130 Zob. publikacje prasowe na łamach „Rzeczpospolitej” z lat 1993–1995, które przedstawia
ją punkt widzenia ówczesnego kierownictwa ossolińskiej oficyny: http://archiwum.rp.pl/
artykul/12016-Ossolineum-na-skraju-zapasci.html; http://archiwum.rp.pl/artykul/15561-Co-
bylo-przed-zapascia.html; http://archiwum.rp.pl/artykul/63856-W-punkcie-zwrotnym.html 
(data dostępu: 17 iii 2019).

131 Dział Wydawniczy został powołany w strukturze ZniO 8 kwietnia 2014 (zob. Regulamin 
funkcjonowania ZNiO, zatwierdzony 8.4.14 przez Radę Kuratorów). Jego pracownikami byli ko
lejno: Paweł Pluta (kierownik Działu Wydawniczego i redaktor, 1 iV 2013 – 31 Viii 2016); 
Dorota Szechińska (p.o. kierownik Działu Wydawniczego, 16 Vii 2014 – 29 Xi 2015; 
pracowała do 12 Xii 2015); Dorota Niedziałkowska (redaktorka, 1 X 2016 – 28 ii 2017).

132 Rozpoczęło go wpisanie wydawnictwa w strukturę organizacyjną ZniO 30 listopada 
2015, a zamknęło oficjalne zakończenie likwidacji 30 czerwca 2017.

133 Do tego stopnia, że Dziady wydano mimo negatywnej recenzji jej opracowania, napisa
nej w ostrym tonie przez Marię Prussak.

134 Życzę „Bibliotece Narodowej” dobrych mecenasów. Z Andrzejem Zawadą rozmawia Wojciech 
Kosek – w niniejszym tomie na s. 269–270.

135 O 1997 r. seria uzyskała patronat Ministerstwa Kultury i Sztuki (przemianowane
go w latach 2001–2005 na Ministerstwo Kultury, później na Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego). Informacja ta była zamieszczana na stronie metrykalnej Bn 
(np. Program Operacyjny Promocja Czytelnictwa MKiDn, Patronat MKiDn), ale tylko 
niektóre tomy uzyskały dotację (m.in. Pamiętnik S. Brzozowskiego, Wybór pism M. Reja 
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Zmory E. Zegadłowicza). Niekiedy tomy ukazywały się dzięki wsparciu Komitetu Badań 
Naukowych (Romans Teresy Hennert Z. Nałkowskiej), kiedy indziej ze środków własnych 
(np. Antygona Sofoklesa).

136 Życzę „Bibliotece Narodowej” dobrych mecenasów, s. 270.
137 Ibidem, s. 271–272.
138 M. Popiel, Świętowanie setnego jubileuszu, s. 278.
139 Ibidem, s. 275.
140 Stałą zasadą serii jest aktualizowanie wstępów, bibliografii i komentarzy, co wiąże się 

z dodatkowymi kosztami.
141 List Rady Programowej serii „Biblioteka Narodowa” do dyrektora Andrzeja Głuchowskie

go, prezesa Zarządu Wydawnictwa Ossolineum (podpisany przez Magdalenę  Popiel i Prze
wodniczącego Rady Jerzego Jarzębskiego), z archiwum prywatnego M. Popiel.  Kopie listu 
zostały rozesłane do Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich  Adolfa Juzwen
ki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego oraz Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej.

142 Należy dodać, że honoraria autorskie w Bn były i są wyjątkowo skromne (w tym okre
sie ok. 3–3,5 tys. zł).

143 Z. Goliński, Spotkanie z „Biblioteką Narodową”, w: Almanach „Biblioteki Narodowej”. W pięć-
dziesięciolecie wy dawnictwa 1919–1969, s. 116–117 (przedr. z: „Sygnały” 1957, nr 50/52).

144 Z tego m.in. powodu nie doszło do wydania twórczości Mirona Białoszewskiego w opra
cowaniu Michała Głowińskiego. Zob. A. Zawada, Osiemdziesiąt lat „Biblioteki Narodowej”, 
w: Katalog „Biblioteki Narodowej”. W osiemdziesięciolecie serii 1919–1999, Wrocław 1999, 
s. Xii–Xiii.

145 M. Popiel, Na 90. urodziny „Biblioteki Narodowej”, s. X–Xi.
146 Informacja dla zainteresowanych: antologie najsilniejszy nacisk kładły na romantyzm (7) 

i oświecenie (6), słabszy zaś na Młodą Polskę (3) i średniowiecze (3). Oznacza to, że po 
 połączeniu ze sobą statystyki tomów autorskich i antologii proporcje epok pozosta
łyby niezmienione, tylko oświecenie (34) zrównałoby się na trzecim miejscu z Młodą 
Polską (34).

147 Gdyby do tego wyliczenia dodać antologie (przynajmniej te, których utwory reprezen
tują jedną epokę), obraz nieco by się zmienił. Największa ich liczba zawierała utwory 
średniowieczne (9), następnie romantyczne (5), oświeceniowe (4), antyczne (3), renesan
sowe (2), z drugiej połowy XiX w. (2) , a na koniec –dwudziestowieczne (1). Oznacza 
to, że gdyby zsumować tomiki autorskie z antologiami, na czoło wysunąłby się roman
tyzm (44), antyk obsunąłby się na drugą pozycję (43), następny byłby realizm/natu
ralizm (34), po nich średniowiecze (22), XX w. (21), na końcu zaś renesans. Traktujmy 
jednak te liczby jako wyniki „pozakonkursowe”.

148 Przed wojną dominowały dzieła greckie (16 na 54 ogółem) i rzymskie (7/54), wśród lite
ratur nowożytnych zdecydowanie wyróżniały się literatura angielska (11/54) i francuska 
(10/54). Po wojnie czołówka ukształtowała się zupełnie inaczej: na czoło wyszła – co nie 
powinno nas dziwić, bo było to wszak wyrazem naszej politycznej podległości – lite
ratura rosyjska (29), tuż za nią usytuowała się – tradycyjnie u nas ceniona – literatura 
francuska (28). Gdyby zsumować utwory pisarzy z pozostałych krajów słowiańskich (11) 
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z utworami rosyjskimi i radzieckimi, okazałoby się, że jest ich aż 40, czyli aż ¼ całości 
wydawniczego plonu ponad sześćdziesięciu lat. Dowodzi to, że oczekiwania władz w spo
sób widoczny przekładały się w pewnych okresach na kształt planu wydawniczego Bn.

149 Jest rzeczą istotną, że redaktorzy prowadzący Bn nie zajmują się wyłącznie sprawami 
serii, ale całą bieżącą produkcją książkową Wydawnictwa Ossolineum.

150 Zob. S. Bereś, Nowy początek – w niniejszym tomie na s. 281.
151 Jak w poprzednich diagramach, tak i tutaj kłopot sprawiają antologie, bo zwykle obejmu

ją kilka epok, więc trudno je przypisać do jednej. Spośród dwóch opublikowanych w la
tach 2013–2019, jedna mieści się w diagramie, bo gromadzi teksty powstałe w pierwszej 
połowie XX w. (grupa Żagary), dla drugiej nie ma miejsca, bo przynosi przekrój przez 
kilka epok – od końca XVi w. do drugiej połowy XX w. (antologia eseju).

152 Dla rozszerzenia tej tabeli warto dodać, że kolejne pozycje na liście rankingowej zajmu
ją: A. Fredro, Śluby panieńskie; K. I. Gałczyński, Wybór poezji; J. I. Kraszewski, Stara baśń; 
A. Mickiewicz, Dziady kowieńsko-wileńskie; A. Mickiewicz, Dziady drezdeńskie; J. Słowacki, 
Balladyna; J. Słowacki, Lilla Weneda (po 6 wydań); Najdawniejsze zabytki języka polskiego; 
J. Pasek, Pamiętniki; P. Skarga, Kazania sejmowe; S. Wyspiański, Wesele (po 5).

153 Do wymienionych w tym rozdziale przez badaczy znanych serii wydawniczych dorzu
cić jeszcze należy kilka znanych serii: włoską „I Meridiani”, amerykańską „Library of 
America”, francuską „Classiques Garnier”, niemiecką „Reklam Klassik”, czeskie „Světová 
četba” i „Česká knižnice” oraz słowacką „Zlatý fond slovenskej literatury”.

154 H. Markiewicz, Otwarcie sesji, „Ze Skarbca Kultury” 33 (1980), s. 11.
155 S. Treugutt, op. cit., s. 21.
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StaniSław Bereś

O instrukcji serii „Biblioteka Narodowa”

Poprzedzona Uwagami ogólnymi, Instrukcja… składa się z sześciu rozdziałów: 
1. Wstęp; 2. Bibliografia; 3. Tekst; 4. Przypisy; 5. Forma przystosowania maszyno-
pisu; 6. Ilustracje. Liczy dwanaście stron i została napisana przez Wacława 
Borowego w czasie okupacji, by wypracować standard warsztatowy i mery-
toryczny serii. Zasady wydawania bywały zbyt swobodnie traktowane przez 
opracowujących – zwłaszcza znanych, którzy mogli sobie pozwolić na wię-
cej. Widząc postępujące rozchwianie formuły serii, naruszanej tu i ówdzie 
przez autorów (czasem mniej, czasem bardziej świadomie), oraz zmiany 
modelu odbiorcy, wymagające dostosowania się do jego wyobrażonych po-
trzeb, Borowy postanowił raz na zawsze jasno określić wymagania meryto-
ryczne i edytorskie dotyczące zawartości tomów, ich kompozycji i sposobu 
przygotowania do druku, co miało pomóc redakcji. Waga tego krótkiego 
dokumentu redakcyjnego jest nie do przecenienia, bo trwale skodyfikował 
zasady warsztatowe serii. Mimo upływu ponad siedemdziesięciu lat obowią-
zuje do dzisiaj, choć kolejni redaktorzy dokonują w nim pewnych aktualiza-
cji ze względu na zmieniające się standardy naukowe, edytorskie, a przede 
wszystkim techniczne.

Instrukcja…, wręczana autorom po przyjęciu zamówienia i podpisaniu 
umowy, stawiała ich z miejsca – jak wiemy z wielu wspomnień – na bacz-
ność. W polskim życiu wydawniczym nie było bowiem podobnego doku-
mentu – ustaleń dokonywano na ogół ustnie, a jeśli przyjmowano jakieś 
zasady, ograniczały się do paru kwestii technicznych, takich jak liczba zna-
ków na stronę, sposoby wyodrębniania rozdziałów lub podrozdziałów i parę 
podstawowych detali typograficznych. Instrukcja…, wręczana ceremonialnie, 
w postaci małej książeczki, mroziła krew w żyłach swoją detalicznością i nie-
podważalnością zasad. Nie można było z nią dyskutować, nie po to została 
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napisana i wydrukowana, a odwoływanie się do redaktorek nie miało sensu, 
bo – zimne i niewzruszone – odsyłały z powrotem do instrukcji, pytając 
ironicznie, co w niej może być niezrozumiałego. Niejeden autor po prze-
czytaniu Instrukcji… miał ochotę wycofać się z umowy – tak dalece go pa-
raliżowała. Zanim wciągnął się w pisanie, miał wrażenie, że jej dyrektywy 
oplątują go niczym sieci pająka.

Niestety nie zachowała się oryginalna wersja instrukcji, więc prezentuje-
my najstarszą znajdującą się w archiwum. Pochodzi z lat siedemdziesiątych. 
Ten unikatowy dokument jest tak klarowny, że nie wymaga komentarza. 
Zwykłemu czytelnikowi jego lektura zapewne wiele nie powie, ale auto-
rom tekstów naukowych powie aż nadto. Jedno jest pewne: dzięki temu nie-
wielkiemu, suchemu tekstowi tomiki serii „Biblioteka Narodowa” są tym, 
czym są. Ich nabywca wie, co otrzymuje, bo ma absolutną pewność, że w tej 
serii przestrzegane są najwyższe normy w świecie naukowym. Autorem każ-
dego opracowania jest najlepszy specjalista przedmiotu, respektujący szli-
fowane od stu lat procedury, wspierany przez profesjonalnych redaktorów. 
Ich podporą i mechanizmem kontrolnym jest właśnie ta instrukcja. Z upły-
wem czasu niejedno się w niej zmieniło, ale w tym kształcie, jaki tu prezen-
tujemy, funkcjonowała do lat dziewięćdziesiątych. Jej zrąb główny – niech 
to będzie jasno powiedziane – pozostał jednak nienaruszony, a zmiany doty-
czą głównie kwestii wymuszonych przez komputeryzację – procesu pisania, 
redakcji oraz druku. Dzięki tej „matrycy produkcyjnej”, nazwanej skrom-
nie Instrukcją…, powstało ponad sześćset tomów „Biblioteki Narodowej”. 
Bez niej nie byłoby to możliwe.
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Instrukcja dla autorów  
serii „Biblioteka Narodowa”

Uwagi ogólne

„Biblioteka Narodowa” pomyślana jest jako wydawnictwo seryjne obej-
mujące szczególnie ważne utwory literatury polskiej i obcej przeznaczone 
zarówno dla studiujących dzieje piśmiennictwa, jak i dla szerszego ogółu in-
teresującego się literaturą. Właśnie ze względu na masowego odbiorcę stoją 
przed wydawnictwem dwa szczególnie ważne zadania: 1. dostarczenie tekstu 
w pełni poprawnego i wzorowego (krytycznego) oraz 2. podanie właściwe-
go komentarza w formie Wstępu do dzieła i wyczerpujących, niezbędnych 
do zrozumienia tekstu objaśnień (przypisów).

1. WStęp

Przy wydaniu pojedynczego utworu Wstęp winien być małą monografią 
o nim, poruszającą i zwracającą uwagę na następujące zagadnienia:

a) Dane biograficzne dotyczące autora, ujęte możliwie zwięźle, nie wyizo-
lowane, lecz wyposażone w informacje o działalności autora w najszerszym 
tego słowa znaczeniu, oparte o zarysowo podane dzieje jego twórczości, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu powstania utworu zawartego w tomi-
ku. W wypadku gdy opracowuje się szereg utworów jednego autora w kilku 
odrębnych tomikach, dane te muszą się ograniczyć do omówienia epoki po-
wstania dzieła tytułowego, gdyż z zasady podstawowe informacje biograficz-
ne zawarte będą w tomie pierwszym z kolei poświęconym danemu autorowi.

b) Wstęp musi zwrócić baczną uwagę na szerokie tło społeczno-politycz-
ne i literackie, na którym wyrósł dany utwór.

c) Ukazanie omawianego utworu na tak potraktowanym tle musi być 
wyposażone w należytą charakterystykę i interpretację. Należy przy tym 
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przedstawić kształtowanie i doskonalenie „warsztatu pisarskiego”, rolę trady-
cji literackiej oraz istotne cechy danego utworu jako dzieła sztuki literackiej.

d) Omawiając literackie tło powstania danego dzieła, autor Wstępu będzie 
niejednokrotnie zmuszony do nakreślenia związków literackich zachodzą-
cych pomiędzy danym utworem a dziełami genetycznie z nim związany-
mi. W takim wypadku nie należy wdawać się w szczegółowe, erudycyjnie 
przeciążone wywody, lecz przedstawić jedynie sprawy zasadnicze zgodnie 
z podstawowymi założeniami „Biblioteki Narodowej”. Wywód autora ma 
w ostatecznym wyniku podać zwartą syntezę spraw natury historyczno-
literackiej.

e) We Wstępie należy unikać szerokich polemik z autorami posiadającymi 
inne poglądy na dane zagadnienia. Gdy zajdzie potrzeba zwrócenia uwagi 
na inne, błędne mniemania, należy uczynić to w sposób zwięzły, uwzględ-
niający podstawowe zainteresowania czytelników i rzeczy dla odbiorcy naj-
istotniejsze.

Rzecz oczywista, każde dzieło nasuwa zagadnienie specyficzne, które wy-
dawcy w ramach powyższego ogólnego schematu postarają się potraktować 
w sposób najwłaściwszy. Redakcja nie dąży bynajmniej do szczegółowej sche-
matyzacji, kładzie jedynie nacisk na konieczność starannego wprowadzenia 
czytelnika w problematykę utworu i podanie poprawnej interpretacji dzieła.

W tomach antologicznych obowiązują te same zasady mutatis mutandis. 
Jeśli tom obejmuje wybór pism pewnego autora, powinien on zawierać cha-
rakterystykę wszystkich działów jego twórczości, tych nawet, które nie zo-
stały objęte wyborem. Jeśli tom ilustruje dzieje pewnej struktury literackiej, 
musi być przedstawiona jej historia (np. sielanka polska). Jeśli obrazuje jakiś 
dział twórczości w pewnej epoce, nieodzowna jest charakterystyka tej epoki, 
tego działu jej twórczości oraz jej funkcji społeczno-literackiej.

We Wstępach do utworów tłumaczonych (w serii ii) pożądana jest cha-
rakterystyka tłumaczenia.

Wstęp powinien mieć charakter wykładu in continuo, n i e  p r z e r y w a n e -
g o  drobnymi przypisami (w rozdz. „Por. Kleiner, Juliusz Słowacki, t. i, s. 295–
297”). Konieczne informacje natury bibliograficznej lub genetycznej należy 
podawać w formie przypisu. N i e  j e s t  p o ż ą d a n e, aby krytycy  -wydawcy 
raz po raz powoływali się na tomy i stronice własnych prac wcześniej ogło-
szonych; wystarczy, jeśli raz jeden o nich wspomną i dadzą informacje o ich 
zawartości.
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Rozdziały Wstępu powinny mieć tytuły i być opatrzone numeracją rzym-
ską. Jeśli rozdziały są obszerne, trzeba je podzielić jeszcze na podrozdziały, 
które powinny także być opatrywane tytułami (możliwie krótkimi), wsta-
wianymi na początku tekstu danego ustępu (tytuły w tekście – drukowa-
ne półtłusto).

Drobne wyrażenia i cytaty w językach obcych, wplecione do tekstu, wyróż-
nia się w druku kursywą, a więc w rękopisie i maszynopisie podkreśleniem 
linią falistą, t y l k o  o ł ó w k i e m: mutatis mutandis, à la lettre, Grato mi 
è il sonne e piu l’esser di sasso. Przykład cytatów obco języcznych powinien 
być podany bezpośrednio po przytoczeniu w nawiasie. Imiona, nazwiska 
oraz nazwy geograficzne obce mniej znane podawać w pisowni oryginalnej, 
bardziej znane i spolonizowane w postaci fonetycznej, np.: Wolter, Szekspir, 
Szopen obok: Voltaire, Shakespeare i Chopin, ale Gorki i Sałtykow-Szczedrin 
(nie Szczedryn), Puszczin (nie Puszczyn) itd.

Imiona należy w zasadzie pozostawić w brzmieniu oryginalnym, np. Sasza, 
Alosza, Misza, Marzenka, Janiszek, Jean, Esteban. Inne mogą mieć formę pol-
ską: Amelia, Eleohora, Anna.

Tytuły utworów wspomnianych i cytowanych wyodrębnia się w druku 
kursywą, a więc  w  m a s z y n o p i s i e  p o w i n n y  o n e  b y ć  w y o d r ę b -
n i o n e  p o d k r e ś l e n i e m  l i n i ą  f a l i s t ą      t y l k o  o ł ó w k i e m 
z w y k ł y m  b e z  c u d z y s ł o w ó w. Jeśli się cytuje na przemian tytuł zbio-
ru pism i tytuł jego części, oba człony wyodrębnia się kursywą (np. Niedola 
w Pieśniach Janusza). W wypadku gdy tytuł zbioru ma charakter konwencjo-
nalny (niejednokrotnie wprowadzany przez wydawcę), np. Dzieła, Pisma itp., 
dajemy go kursywą z poprzednim: [w:]. Wszelkie tytuły „bieżące” pocho-
dzące od pisarza (jak w cytowanym przykładzie) podajemy kursywą. Tytuły 
konwencjonalne, jak również tytuły czasopism, ew. zbiorów innego rodza-
ju (np. „Sprawozdania” i in.) oznaczamy cudzysłowem (np. A. Mickiewicz, 
Konrad Wallenrod [w:] Dzieła, t. 1. J. Zacharyasiewicz, Jarema, „Tygodnik 
Ilustrowany”, t. Vii, 1863).

Większe cytaty, zarówno wierszowane, jak prozaiczne, drukuje się drob-
niejszym pismem bez cudzysłowów; maszynopis powinien wyodrębnić te 
miejsca większym wcięciem tekstu cytowanego (tj. zastosować przy nim 
większy margines).

Jedynie w wyjątkowych wypadkach wyrażenia, na które wydawca 
chce w tekście swoim położyć szczególny nacisk, mogą być uwydatnione 
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spacjowaniem, czyli drukiem rozstrzelonym (w maszynopisie i rękopisie 
podkreśleniem przerywanym, t y l k o  o ł ó w k o w o  – – – – – – – – –).

Cytując utwory klasyczne lub wiele razy przedrukowywane, stosujemy 
w tomach „Biblioteki Narodowej” powoływanie się na wykorzystywaną edy-
cję, np. K. B r o d z i ń s k i, Oldyna [w:] Pisma, Poznań 1872, t. i, s. 91. Poetów 
należy cytować, o ile możności, z podaniem liczby wiersza (w oryginale), 
a więc np. Iliada, i, w. 255; H o r a c e g o  Carmina, iV, 4, w. 22; Pan Tadeusz, 
ks. Xii, w. 5. Co do innych kwestii powstających przy cytowaniu, zob. niżej 
paragraf Bibliografia.

Na końcu Wstępu należy podać źródło przedruku i charakterystykę tek-
stu, a także uwagi na temat samego tekstu, jak: dzieje tekstu, omówienie 
trudności wydawcy związanych z tekstem itd. W przypisach do zagadnień 
tych zasadniczo powracać nie należy. Na końcu Wstępu wydawca tomików 
staropolskich winien też podać zasady wydania (transkrypcja, zachowanie 
właściwości gramatycznych i ortograficznych, modernizacja ortografii itp.), 
a także zaznaczyć ew. opuszczenia, interpolacje tekstu oraz ważniejsze różnice 
między tekstem rękopisu a pierwszym wydaniem dokonanym przez autora.

Przypisy do Wstępu (możliwie nieliczne) winny mieć numerację ciągłą 
w obrębie rozdziałów (nie do stron).

2. BiBLiOGraFia

której miejsce jest na samym końcu Wstępu, może i musi w tomach różne-
go typu być traktowana rozmaicie. Zasadniczo jednak nie chodzi tu o kom-
pletność, ale o wskazanie czytelnikowi najważniejszej literatury, która by 
mu umożliwiła skontrolowanie wywodów Wstępu i ew. rozszerzenie wiedzy 
w danym zakresie. Powinna to więc być bibliografia w tej czy innej postaci 
rozumowana. Nadać jej ten charakter mogą uwagi przy poszczególnych pozy-
cjach albo też samo ugrupowanie tych pozycji („O życiu autora”, „O dziełach 
w ogóle” itp.). Pozycje najważniejsze powinny być bezwzględnie wymienione. 
W wykazie bibliograficznym należy uwzględnić opracowania nowatorskie.

Przyjęty zapis bibliograficzny: 1. nazwisko autora i imię lub inicjały, 2. ty-
tuł zakończony przecinkiem, 3. adres bibliograficzny (miejsce i rok wyd., ko-
lejna liczba tomu, ewentualnie kolejna liczba wyd., umieszczona zaraz po 
tytule i oddzielona przecinkami). Przykłady: Ż e r o m s k i  Stefan, Wierna 
rzeka, Warszawa 1964; P o r ę b o w i c z  B., Dante, wyd. ii, Warszawa 1922.
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Wszystkie tytuły dzieł wyodrębnia się kursywą (zob. wyżej uwagi o cyto-
waniu dzieł w przypisach). Jeżeli w tytule pracy występuje tytuł omawianego 
dzieła, całość drukujemy kursywą, a tytuł utworu omawianego ujmuje-
my niezależnie od tego w cudzysłów, np. B r u ch n a l s k i  W., Źródła histo-
ryczne „Konrada Wallenroda”, Pamiętnik Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1889. 
Jeżeli w źródle pracy cytowanej występuje tytuł czasopisma jako część całe-
go członu, tę część ujmujemy w cudzysłów (np. K r ó l i k o w s k i  D., Teatr 
Polski w Poznaniu [w:] Książka jubileuszowa „Dziennika Poznańskiego”, Poznań 
1909). Nazwiska autorów zarówno w przypisach, jak i w bibliografii wy-
odrębniamy spacjowaniem (w maszynopisie kreską ołówkową przerywa-
ną – – – – – – – – –). Poszczególne elementy opisu bibliograficznego 
oddzielamy przecinkami.

W tytułach czasopism wyróżnia się dużymi literami wszystkie główne 
wyrazy: „Pamiętnik Warszawski”, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” itp.

Cytując dzieła w językach obcych, pamiętać nadto należy o tradycjach, któ-
re się w tych językach przyjęły, a więc np. w tytułach angielskich wyróżniać 
dużymi literami wszystkie główne wyrazy (np. Cambridge History of English 
Literature), we francuskich wyrazy szczególnie charakterystyczne (np. Le Ro-
mantisme Français, Nouveaux Lundis, Mémoires d’ Outre -Tombe itp.). Tytu-
ły dzieł drukowanych w językach posługujących się alfabetem niełacińskim 
transkrybuje się wedle zasad przyjętych w polskich instytucjach naukowych. 
Tytuły rosyjskie drukujemy grażdanką.

W obrębie poszczególnych grup tematycznych bibliografia powinna mieć 
układ alfabetyczny albo chronologiczny. Każda pozycja bibliograficzna po-
winna się zaczynać od nowego wiersza (bez akapitu), natomiast dalsze wier-
sze dotyczące jednej pozycji powinny być wcięte.

3. TeKSt

Wydawca odpowiada za zgodność tekstu z oryginałem. Wszelkie zmiany, 
opuszczenia, koniektury itp. muszą być zaznaczone (opuszczenia trzema 
kropkami w nawiasach graniastych […] w tekście, zmiany w przypisach).

Wydawca jest obowiązany dostarczać teksty staropolskie (do końca 
XViii w.) i starsze teksty z XiX w. w pisowni projektowanej dla starszej lite-
ratury polskiej przez iBL. Morfologia i cechy fonetyczne oryginału muszą 
być zachowane wiernie i bez zmian.
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Również wydawca przygotowuje interpunkcję i projektuje układ graficz-
ny tekstu. W wydawnictwach z literatury starszej zasadniczo zachowuje się 
układ oryginału (cytaty z autorów obcych i dialogi w cudzysłowach), oczy-
wiście z uwzględnieniem koniecznej przejrzystości.

Nawiasy oryginału podaje się ile możności wiernie (nawias okrągły), nie-
kiedy zastępuje się je pauzami. Koniektury wydawcy, nawet wstawioną lite-
rę, wyróżnia się nawiasem graniastym [ ]. Wyrazy zbędne w oryginale, ale 
zachowane dla obrazu całości, umieszcza się w nawiasie ostrym 〈 〉.

Modernizujemy pisownię i interpunkcję wedle zasad przyjętych przez iBL 
dla przedruków dzieł dawnych. Indywidualne właściwości graficzne autorów 
(np. duże litery abstraktów w Marii Malczewskiego, wersaliki u Norwida) za-
chowujemy, podobnie jak „ogólny styl” jego interpunkcji ekspresyjnej, uni-
kając wszelako niewolniczego pedantyzmu.

Tytuły książek, wyrazy obce i drobne cytaty w językach obcych przyta-
czane w tekście wyróżnia się tak samo jak we Wstępie.

W utworach wierszowanych numeruje się zawsze wiersze (co pięć) z le-
wej strony kolumny, przy czym numeracja w utworach nie dzielących się na 
części idzie in continuo, w utworach mających podziały wewnętrzne zaczyna 
się od nowa z każdą księgą, pieśnią, rozdziałem czy aktem (w utworach dra-
matycznych). W utworach pisanych prozą nie stosuje się numeracji wierszy.

Odmian tekstu zasadniczo się nie uwzględnia. Jeśli jednak mamy do czy-
nienia z wypadkiem, w którym są one szczególnie pouczające, można po-
dać umiarkowany wybór znamiennych przykładów w przypisach, albo lepiej 
większą próbkę ciągłą w aneksie.

W utworach scenicznych tekst w maszynopisie winien uwzględniać układ, 
jaki w Bn przyjęty jest w druku. A więc:

1. Postacie dramatu – wersaliki na osi kolumny.
2.  Didaskalia zawsze kursywą (podkreślenie linią falistą, zwykłym ołów-

kiem), również na osi kolumny:
a) bezpośrednio po wymienieniu postaci od małej litery, np.:

eLiZa
 – kłaniając się powtórnie –

Wybacz mi, ojcze!
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b) przegradzające kwestię – od dużej litery, np.:

HarpaGOn
Jestem twoim najniższym podnóżkiem, ale

 – Przedrzeźniając Elizę –

z przeproszeniem panny, żoną jego zostaniesz…

3.  Postacie wymienione na początku aktów i scen – na osi kolumny 
(w druku są składane petitem kursywą).

4. Na końcu didaskaliów nie dajemy kropek.

4. PrZYpiSY

zamieszczane w druku pod kolumnami tekstu powinny dać niezbędne  
objaśnienia: a) realne, b) historycznoliterackie i c) językowe; powinny też 
zawierać odnotowania wszelkich różnic między wydaniem obecnym a pier-
wodrukiem.

a) Objaśnienia realne zasadniczo powinny być robione z myślą o czytel-
niku z pierwszych lat studiów uniwersyteckich. Objaśnienia powinny być 
o tyle zupełne, żeby same nie pobudzały do zapytań. Nie wystarczy więc 
np. do wyrazu „perypatetyczny” dać objaśnienie: arystotelesowski, lecz trze-
ba wytłumaczyć pochodzenie wyrazu i ewentualnie dodać krótką informa-
cję o Arystotelesie.

b) Przez objaśnienie historycznoliterackie rozumiemy objaśnienie wszyst-
kich cytat, aluzji utworu. Trzeba więc np. objaśnić, że słowa „Czy lepiej kiedy 
jest król, czy kiedy go nie ma?”, które wypowiada Twór z kotła diabelskie-
go w prologu Kordiana (w. 254), pochodzą z rozpowszechnionej satyry poli-
tycznej czasów stanisławowskich pt. Joannes Sarcasmus, przypisywanej bądź 
Trembeckiemu, bądź Zabłockiemu. Trzeba objaśnić, że w pierwszych wier-
szach Pana Tadeusza zawarta jest parafraza fraszki Kochanowskiego (iii 54) 
Na zdrowie. Trzeba objaśnić, że porównanie zaogniającej się walki mnichów 
(w Monachomachii V, w. 73 i nast.) do strumyka rozrastającego się w ogromną 
rzekę ma charakter typowego porównania homeryckiego, a epitet „pulchno-

-karczysty” (tamże, Vi, w. 62) jest parodią homeryckiego epitetu; że słowa 
ks. Piotra do Senatora (Dziadów cz. iii, sc. Viii, w. 301): „Tyś powiedział”, są 
słowami z Ewangelii, itd.
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Przy utworach, które są tylko przeróbkami rzeczy cudzych, trzeba natu-
ralnie wskazać ich źródła.

c) Objaśniać należy wyrazy trudne do zrozumienia, archaizmy, prowin-
cjonalizmy, neologizmy, terminy techniczne, które wyszły z użycia, wyra-
zy obce (o ile należą do rozpowszechnionych, tak jak maximum albo et cetera). 
Objaśniać należy również niezwykłe (archaiczne czy prowincjonalne) formy 
i konstrukcje składniowe, a także wyrażenia, które mają w tekście znacze-
nie odmienne od dziś zwyczajnego.

Objaśnienia „rzeczowe” nie mogą się ograniczyć do poszczególnych słów 
i zwrotów jako interpretacja słownikowa tam, gdzie sytuacja opisywana 
przez autora wzgl. jej tło wymaga komentarza historycznego, ew. literac-
kiego. Wydawca winien uważać na to, aby czytelnik rozumiał nie tylko 
literalny sens utworu, lecz również jego pełne – myślowe, historyczne i ideo-
logiczne znaczenie.

Do działu komentarzy językowych wreszcie należy objaśnienie ustępów 
trudnych do zrozumienia dla niewdrożonego czytelnika ze względu na wła-
ściwości stylu autora, jak to czynią np. Julian Krzyżanowski w Pismach wier-
szem Reja (nr 151, S. i) i Roman Pollak w Dworzaninie polskim Górnickiego 
(nr 109, S. 1).

Przy tekstach, których wiersze są numerowane, w tym również wierszo-
wane utwory sceniczne (zob. ustęp 3: Tekst), objaśnienia zamieszcza się bez 
odsyłaczy z podaniem tylko liczby odnośnego wiersza. Przy tekstach nie 
mających numeracji wierszy stosuje się odsyłacze w postaci cyfry  b e z  n a -
w i a s u  i  b e z  k r o p k i.

Przypisy podaje się każdy oddzielnie, a linea. Powtarza się jako hasło wy-
raz objaśniany od małej litery, nazwisko itp., po czym po pauzie następuje 
objaśnienie. W objaśnieniach słownikowych należy ile możności sprowa-
dzić formę do pierwszej osoby lub bezokolicznika, względnie do pierwsze-
go przypadku liczby pojedynczej. Jeśli objaśnienie jest przekładem cytatu 
obcojęzycznego, dopełnieniem myśli tekstu albo powtórzeniem, koniecz-
nym objaśnieniem podanego wcześniej wyrazu, daje się tekst notki od małej 
litery, po pauzie bez cudzysłowu. Wyjaśnienie miejsca zasadniczo od du-
żej  litery zaraz po cyfrze. Numeracja przypisów powinna być sporządzona 
przez autora nie do stron maszynopisu, lecz do rozdziałów czy innych czę-
ści tekstu, k o n i e c z n i e  o ł ó w k i e m, nie atramentem ani maszynowo.
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Zasadniczo stosuje się skróty zgodnie z przepisami Komisji Ortogra-
ficznej pan: np., itd., itp., tzw., i in. Inne skróty stosowane w wydawnic-
twach Ossolineum:

tom – t.,

tom pierwszy – t. i,

tomów pięć – t. i–V

rok (np. wydania) – r.,

rocznik – r.,

rocznik siódmy – r. Vii,

rocznik 1965–1965,

zeszyt – z.,

numer – nr,

strona tylko – s.,

seria – S.,

rękopis – rkps,

(w pewnych wypadkach przy podawaniu opisów używamy pełnych słów, 
np.: książka ta liczy 250 stron, wyszły dwie serie tego zbioru).

Przy powoływaniu się na cytowane dzieło autora reprezentowanego przez 
kilka prac przytaczamy jego nazwisko oraz op. cit. Gdy powołujemy się na 
to samo miejsce danego dzieła, umieszczamy skrót Ibidem, bez podawania 
strony: A. B r ü ck n e r, op. cit., s. 16, ew.: Ibidem.

5. FOrMa prZYStOSOwania MaSZYnOpiSU

Tekst pracy należy dostarczyć Wydawnictwu Ossolineum w dwóch egzem-
plarzach maszynowych, wykonanych jednostronnie na papierze piśmiennym, 
białym (nie na pelurze lub papierze przebitkowym) formatu A4, a trzeci eg-
zemplarz autor winien zachować u siebie.

Maszynopis winien być przepisany starannie, typową czcionką, z podwój-
ną interlinią i zachowanym marginesem (z lewej strony ok. 4 cm, z prawej 
1 cm lub więcej), powinien zawierać 30 wierszy na stronie po 62 znaki.

Tekst utworu przepisany na maszynie winien być skolacjonowany z orygi-
nałem i zaopatrzony w notę „skolacjonowałem” (miejscowość, data, podpis).

Przypisy (noty) zarówno do Wstępu, jak i do tekstu winny być przepisa-
ne oddzielnie, a numeracja tak w maszynopisie tekstu, jak i w przypisach 
wprowadzona  t y l k o  z w y k ł y m  o ł ó w k i e m. Należy stosować oddziel-
ną numerację przypisów w obrębie rozdziałów, poszczególnych utworów 
lub przy utworach scenicznych – aktów.

Maszynopis przypisów winien uwzględniać układ, jaki w Bn przyjęty 
jest w druku, to jest: przypisy z odnośnikami – pierwszy wiersz z cyferką 
odnoś nika z akapitem, następne wiersze od brzegu kolumny.
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Wszelkie poprawki w maszynopisie należy wprowadzać zwykłym ołów-
kiem. Na stronie maszynopisu nie może być więcej niż 5 poprawek. Wszelkie 
znaki adiustatorskie, o ile autor je wprowadza (kursywa, półtłuste, spacja), 
winny być podane  t y l k o  z w y k ł y m  o ł ó w k i e m.

6. ILUStraCJe

Autor winien dostarczyć razem z maszynopisem odpowiedni materiał ilu-
stracyjny do opracowanego tomu w formie fotografii lub rysunków na kalce, 
nadających się do wykonania klisz do reprodukcji (portrety, karta tytułowa 
pierwodruku dzieła, odpowiednie karty ew. istniejącego rękopisu lub charak-
terystyczne typu: krajobrazy poszczególnych epok itp.). W poszczególnych 
przypadkach warto także uwzględnić istniejące już w przeszłości ilustracje 
do dzieła (np. drzeworyty, miedzioryty itp.).

Materiał ilustracyjny winien być opatrzony podpisami oraz wymienie-
niem źródła, z którego pochodzi.

Ksiega_Jubileuszowa.indb   180 2019-10-09   14:19:10




