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METODOLOGIA — TEORIA I PRAKTYKA*
Wypracowanie teoretycznych zasad opracowania rękopisów. Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich z 1955 roku i ich znaczenie. Praktyka porządkowania rękopisów złożonych z materiałów luźnych i formowanie z nich jednostek rękopiśmiennych. Praktyka tworzenia
opisu katalogowego. Zasady inwentaryzowania rękopisów.
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UWAGI WSTĘPNE

Naukowe opracowanie rękopisów cechuje się specyfiką niewykazującą analogii do innych rodzajów zbiorów bibliotecznych. W ich wypadku mamy bowiem
do czynienia z dwoma zagadnieniami: 1) tworzeniem jednolitych pod względem
formalnym lub rzeczowym jednostek rękopiśmiennych, co najczęściej ma miejsce w przypadku materiałów złożonych z luźnych (nieoprawnych) dokumentów
piśmienniczych o małej objętości, takich jak papiery osobiste, korespondencja,
materiały warsztatowe, materiały działalności zawodowej i inne, zwykle wchodzących w skład spuścizn (archiwów) osobistych i rodzinnych; 2) katalogowaniem
ich, czyli tworzeniem możliwie jak najdokładniejszych opisów cech zewnętrz*

Artykuł powstał w ramach tematu badawczego „Zbiory materiałów życia publicznego jako
typ książki rękopiśmiennej w czasach staropolskich (XVII–XVIII w.)”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Pragnę też podziękować mgr Wandzie Sonnak, byłej kierowniczce Działu
Rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, za możliwość skonsultowania z nią
treści tego artykułu.
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nych i zawartości treściowej jednostek rękopiśmiennych. W drugim przypadku
procedura ta ma dwa zasadnicze cele: udostępnienie informacji o rękopisach na
potrzeby naukowe oraz ich dokumentowanie na potrzeby administracyjno-majątkowe, co wynika z ich wyjątkowego charakteru i często niejednolitej pod względem piśmienniczym zawartości. W przypadku dużych archiwów osobistych czy
rodzinnych ich uporządkowanie i opracowanie może wymagać niekiedy wielu
lat pracy, przy czym od doświadczenia i umiejętności opracowujących zależy
zawartość treściowa i układ materiałów w jednostkach rękopiśmiennych oraz
układ jednostek w ramach zespołów, tj. zbiorów materiałów rękopiśmiennych
tworzących wyodrębnioną pod względem proweniencyjnym całość. Należy dodać, że opracowanie rękopisów ściśle związane jest z ich inwentaryzowaniem
(tj. nadawaniem im stałych sygnatur), co z kolei często, głównie w większych
bibliotekach, uzależnione jest od wymogów narzuconych przez koncepcję katalogu drukowanego, który stanowi do czasów obecnych najpopularniejszą formę
informacji o rękopisach i ich dokumentowania1. Katalogowy opis jednostki rękopiśmiennej ma szczególne znaczenie w przypadku rękopisów o niejednorodnej
strukturze i zawartości, złożonych z samoistnych dokumentów piśmienniczych,
takich jak listy, utwory literackie, dokumenty osobiste, opracowania naukowe
czy akta prawne — nawet ich w pełni naukowe uporządkowanie może się okazać
mało przydatne, gdy nie mają one naukowego opisu zawartości lub dysponują
opisami skonstruowanymi niewłaściwie. Jest to wyjaśnienie o tyle ważne, że do
tej pory część rękopisów w bibliotekach polskich ma jedynie bardzo skrótowe
i niedokładne, a niekiedy nawet mylne, opisy zawartości, co dotyczy zwłaszcza
opisów sporządzonych przed 1939 rokiem2. Dlatego też przedmiotem niniejszego
artykułu jest okres powojennego pięćdziesięciolecia, który przyniósł znaczące
postępy w naukowym opracowaniu rękopisów3.

1 Zagadnienie drukowanych katalogów — ich struktury, układu treści i sposobu prezentowania materiału — nie jest przedmiotem niniejszego artykułu.
2 Charakterystycznym przykładem jest tutaj Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 1–2, Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich
1948–1949, dosłownie powtarzający opisy inwentarzowe sporządzone przed 1945 rokiem, a częściowo wydane w latach 1926–1934 w postaci maszynopisów powielanych — poprawność zaledwie
części z tych opisów została zweryfikowana w Indeksie do Inwentarza rękopisów Biblioteki ZNiO
(t. I–II), Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1966, s. 11–65.
3 Problematyka metodologii opracowania rękopisów w polskich bibliotekach nie była dotąd
przedmiotem całościowego omówienia — wbrew tytułowi zagadnienie to jedynie marginalnie
i bardzo powierzchownie uwzględniła Joanna STAWIŃSKA w artykule Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii. Konteksty i transgresje. Red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek
Ladorucki, Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego 2014, s. 79–95.
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1. WYPRACOWANIE TEORETYCZNYCH ZASAD OPRACOWANIA RĘKOPISÓW

Początków naukowego opracowania rękopisów w Polsce można się doszukiwać już w początkach XIX wieku w opisach rękopisów Biblioteki Czartoryskich
w Puławach, sporządzonych przez Łukasza Gołębiowskiego, czy w kolekcji Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w Wiedniu i Lwowie4. Tak jak w innych krajach
europejskich, opracowanie rękopisów w bibliotekach polskich szło w dwóch rozbieżnych kierunkach: udostępniania szybkiej i obejmującej jak największą liczbę
rękopisów, ale za to mniej dokładnej informacji, lub odwrotnie — bardzo dokładnej informacji będącej efektem pracochłonnego, erudycyjnego i drobiazgowego
rozpisywania zawartości rękopisów, kosztem jednak ich liczby. Przed 1918 rokiem
dwa zasadnicze modele opracowania rękopisów wyznaczyły: z jednej strony katalogi Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (dalej: ZNiO) we Lwowie
w opracowaniu Wojciecha Kętrzyńskiego (t. 1–3, Lwów 1881–1898), Biblioteki
Czartoryskich w Krakowie w opracowaniu Stanisława Kutrzeby (t. 2, Kraków
1908–1913) i Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie w opracowaniu
Franciszka Pułaskiego (Warszawa 1916), co prawda różniące się w wielu szczegółach pod względem sposobu tworzenia opisu katalogowego, lecz cechujące się
bardzo dokładnym rozpisywaniem zawartości rękopisów, a z drugiej strony katalogi Biblioteki Jagiellońskiej w opracowaniu Władysława Wisłockiego (t. 1–2,
Kraków 1877–1881), Biblioteki Czartoryskich w opracowaniu Józefa Korzeniowskiego (t. 1, Kraków 1893–1896) i Biblioteki Akademii Umiejętności w Krakowie,
najpierw w opracowaniu Władysława Seredyńskiego (Kraków 1869), a następnie
w opracowaniu Jana Czubka (t. 1–2, Kraków 1906–1912), dające przeważnie skrócone i fragmentaryczne opisy ich zawartości. Duże problemy stwarzało ponadto
porządkowanie i opracowanie archiwów rodzinnych, a to wobec niewykrystalizowanych zasad opracowania tego rodzaju materiałów: wystarczy tu wskazać
fatalny sposób uporządkowania i opracowania pod koniec XIX wieku w Bibliotece ZNiO archiwów rodzinnych Piaseczyńskich i Pawszów (sygn. 4075–4121)
oraz Rzeczyckich (sygn. 2472–2516), w przypadku akt sądowych i procesowych
całkowicie ignorujący ich pierwotny układ archiwalny, za nadrzędny element porządkujący uznający nie sprawę, jakiej dotyczyły, lecz urząd, w którym zrobiono
wypis aktu5.

4 Zob. rękopisy Biblioteki Czartoryskich nr 1690 i Biblioteki ZNiO nr 1300 i 1301. Problematyka ta nie doczekała się jak dotąd osobnego opracowania. O działalności Ł. Gołębiowskiego
w tej dziedzinie zob. m.in. Karol BUCZEK, Z przeszłości Biblioteki Muzeum XX Czartoryskich
(W 60 rocznicę przeniesienia jej zbiorów do Krakowa), Przegląd Biblioteczny (10) 1936, s. 181–199.
5 Maciej MATWIJÓW, Wstęp [do:] Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, Wrocław: Zakł. Nar.
im. Ossolińskich 2010, s. X–XI.
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Ten niedostateczny stan opracowania rękopisów nie umykał z pola widzenia
środowisk naukowych i bibliotekarskich6. Jednym ze środków mających zaradzić temu stanowi rzeczy były, podjęte już na początku XX wieku pod egidą
Akademii Umiejętności w Krakowie, prace nad stworzeniem instrukcji katalogowania rękopisów. Ich końcowym efektem były Wskazówki do katalogowania
rękopisów w zbiorach bibliotecznych (Kraków 1935), opracowane przez Komisję
Historyczną Polskiej Akademii Umiejętności przy współpracy wybranych polskich towarzystw naukowych, bibliotek i archiwów7. Pomyślane jako ogólnopolska instrukcja katalogowania zbiorów rękopiśmiennych, Wskazówki przynosiły
szczegółowe zalecenia co do zasad tworzenia opisów katalogowych, ich wadą
było zaś pominięcie innych faz opracowania rękopisów i tworzenia dokumentacji
zbiorów, przez co nie mogły one odegrać właściwej roli szkoleniowej. Od samego
początku doskonale zdawano sobie też sprawę, że w przypadku tego rodzaju zbiorów nie może być mowy o traktowaniu takiej instrukcji jako zestawu sztywnych
norm, lecz jedynie jako zaleceń, pozostawiających bibliotekarzowi — a głównie
jego wiedzy specjalistycznej i doświadczeniu zawodowemu — sporo swobody
w zakresie tworzenia opisu8. Wobec rychłego wybuchu II wojny światowej na
praktykę opracowania rękopisów w polskich bibliotekach Wskazówki nie zdołały już wywrzeć większego wpływu, co miało także związek ze spowolnieniem
tempa naukowego opracowania rękopisów w okresie międzywojennym (największymi osiągnięciami w tej dziedzinie były katalogi rękopisów Biblioteki Narodowej w Warszawie w opracowaniu Antoniego Lewaka i Heleny Więckowskiej,
Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego we Lwowie w opracowaniu Mieczysława Gębarowicza oraz Biblioteki Polskiej w Paryżu w opracowaniu Czesława
Chowańca).
Ze względu na istniejące zaległości i nowe potrzeby w zakresie inwentaryzacji i naukowego opracowania rękopisów, na początku lat 50. z inicjatywy
Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Ministerstwa Oświaty podjęto prace nad przygoto6 Trosce o to dano wyraz między innymi na IV Zjeździe Historyków Polskich w 1925 roku,
w referatach Stanisława Kutrzeby i Józefa Siemieńskiego oraz w 1936 roku w referacie K. Buczka,
Zbiory rękopisów polskich bibliotek naukowych (zagadnienia i dezyderaty), [w:] IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w Warszawie 1936 r. Referaty. Cz. 1, Warszawa: Nakł. „Przeglądu Bibliotecznego”
i Warszawskiego Koła Zw. Bibliotekarzy Pol. 1936, s. 69–85), por. Zbigniew JABŁOŃSKI, Problematyka bibliotecznych zbiorów rękopiśmiennych w pracach Polskiej Akademii Umiejętności,
Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (18) 1972, s. 17–18.
7 Działalność Polskiej Akademii Umiejętności w dziedzinie opracowania instrukcji obszernie omówił Z. JABŁOŃSKI, op. cit., s. 13–19.
8 Można tu przytoczyć wyrażoną w 1936 roku opinię K. Buczka, Zbiory rękopisów…, s. 80,
że „sama znajomość przepisów katalogowych, wystarczając normalnie do opracowania druków,
nie może być uważana za dostateczną legitymację, gdy chodzi o rękopisy, tutaj bowiem wysuwają
się na plan pierwszy kwalifi kacje naukowe, nie mające nawet najczęściej nic wspólnego z wykształceniem fachowo bibliotekarskim”.
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waniem nowej, szczegółowej instrukcji opracowania rękopisów9. Instrukcja ta,
zredagowana przez Bogdana Horodyskiego i Helenę Więckowską we współpracy
z zespołem specjalistów z różnych ośrodków, ukazała się drukiem w 1955 roku
jako Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich10. W odróżnieniu
od wcześniejszych Wskazówek, Wytyczne poruszały znacznie szerszy aspekt zagadnień, odnosząc się nie tylko do samego tworzenia opisów katalogowych (ustalały dla nich jednolitą formułę, obejmującą w kolejności: sygnaturę rękopisu, opis
zewnętrzny, tytuł rękopisu, opis zawartości oraz opis bibliologiczny), lecz także
dając wiele wskazówek dotyczących organizacji działów rękopisów, tworzenia
warsztatu i dokumentacji zbiorów oraz zasad formowania jednostek rękopiśmiennych i porządkowania rękopisów złożonych z luźnych materiałów.
Zalecane do stosowania przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Wytyczne odegrały niekwestionowaną rolę w ujednoliceniu formuły opisów katalogowych
w polskich bibliotekach, a dany bibliotekarzom zestaw podstawowych zasad
metodologicznych i wskazówek praktycznych przyczynił się do zintensyfikowania prac nad naukowym opracowaniem rękopisów. Jednocześnie Wytyczne nie
zamykały drogi przed doskonaleniem przez poszczególne biblioteki zasad opisu
katalogowego — tak jak Wskazówki do katalogowania rękopisów z 1935 roku,
nie stanowiły one zbioru sztywnych norm i pozostawiały pewien zakres swobody
w kwestii wyboru metody opracowania rękopisów.
Nie były one jednak wolne od pewnych niedostatków i nie rozstrzygały
wszystkich problemów występujących w opracowaniu rękopisów. Do najczęściej podnoszonych w środowisku bibliotekarskim zastrzeżeń (m.in. na konferencjach rękopiśmienniczych w 1961 i 1979 r.) należał zwłaszcza całkowity brak
przykładów i wskazówek do opracowania spuścizn i archiwaliów osobistych
i rodzinnych, a więc rodzaju zbiorów stanowiących już wówczas podstawowy
rodzaj materiałów rękopiśmiennych gromadzonych przez biblioteki — dotyczyło
to zarówno szczegółowych kwestii ich porządkowania i formowania jednostek
rękopiśmiennych, jak i układu opisów dla całej spuścizny. Wytyczne poprzestały
tutaj na zaleceniu stosowania archiwalnej zasady proweniencji, „odtwarzania stanu pierwotnego (kancelaryjnego), historycznego narastania zawartych w zespole
aktów i ich organicznego związku”, niestety nie dając w tej mierze szczegółowych wskazówek metodologicznych, co było dla pracowników bibliotecznych,
niemających doświadczenia w stosowaniu zasad archiwalnych, znacznym utrudnieniem. W przypadku przynajmniej niektórych bibliotek rozwiązaniem było posiłkowanie się instrukcjami archiwalnymi, a w przypadku spuścizn osobowych
— także instrukcją Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, regulującą
9 Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich, Przegląd Biblioteczny (19)
1951, s. 156–160.
10 Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich. Przygotował do druku Bogdan
Horodyski, Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1955.
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zasady opracowania archiwalnego spuścizn rękopiśmiennych ludzi nauki. Podobnego rodzaju uwagi zgłaszali także archiwiści krytykujący Wytyczne za brak
precyzji odnośnie do tworzenia jednostek rękopiśmiennych czy też ich układu
w katalogu11.
Wątpliwości budziło też niedostateczne uwzględnienie w Wytycznych kwestii
opracowania rękopisów staropolskich, a zwłaszcza sformułowane w nich zasady
tworzenia opisów katalogowych miscellaneów staropolskich, pozwalające na niepełne wyszczególnienie ich zawartości. Zastrzeżenia w tej mierze podniósł Jacek
Wiesiołowski z Biblioteki Kórnickiej, który uważał, że „Wytyczne, nie zajmując
się bliżej problematyką rękopisów staropolskich, przyczyniają się do obniżenia
poziomu opracowań bibliotecznych, ułatwiają zatajanie tekstów staropolskich,
utrudniają badania kodeksologiczne nad rękopisami i badania nad kulturą społeczno-polityczną warstw rządzących”; wypowiedział się on też zdecydowanie
przeciw zaleconemu przez Wytyczne podawaniu treści miscellaneów według grup
rzeczowych lub formalnych, motywując swoje stanowisko względami kodykologicznymi i praktycznymi12.
Do innych zgłaszanych przez pracowników bibliotecznych niedostatków
Wytycznych należało niewskazanie w nich zasad tworzenia oraz szczegółowości
i formy opisów treści pamiętników i dzienników. Poza tym Wytyczne spotkały się
z krytyką za nazbyt wygórowane wymogi co do zasad tworzenia opisu bibliograficznego, które wymagały zbyt dużo pracy od bibliotekarzy, a dla użytkowników
były często i tak niewystarczające13.
Te i inne niedostatki przyczyniały się do podnoszenia w latach 60. i 70. postulatów poprawienia Wytycznych, a nawet zredagowania ich na nowo. Wnioski
w tej mierze padły na ogólnopolskiej konferencji rękopiśmienniczej w 1979 roku,
między innymi z ust Krystyny Muszyńskiej z Biblioteki Narodowej14. Jej zda11 Adam FASTNACHT, Gromadzenie, opracowanie i konserwacja zbiorów rękopiśmiennych Ossolineum (1961), Archiwum ZNiO, XLI, nr 7; Krystyna MUSZYŃSKA, Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich z 1955 r. a praktyka (1979), Archiwum ZNiO, XLI, nr 21;
Janina BIELECKA, Podstawowe problemy opracowania rękopisu archiwalnego w bibliotekach,
[w:] Materiały biblioteczne z konferencji organizowanych w latach 1963–1968 przez Biuro Wydawnictw i Bibliotek PAN, Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1971, s. 261–263.
12 Jacek WIESIOŁOWSKI, Uwagi o katalogowaniu miscellaneów staropolskich, [w:] Materiały biblioteczne z konferencji…, s. 270–274; idem, Wstęp [do:] Katalog rękopisów staropolskich
Biblioteki Kórnickiej XVI–XVIII w. T. 1, Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1971,
s. VI–X.
13 Bernard OLEJNICZAK, Zagadnienie not bibliograficznych przy katalogowaniu rękopisów, Przegląd Biblioteczny (25) 1957, s. 340–344. Stanowisko to spotkało się natomiast z polemiką
ze strony J. Wiesiołowskiego, Uwagi o katalogowaniu…, s. 275–277.
14 Protokół z Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej bibliotecznym zbiorom rękopiśmiennym w Polsce… 23–24 marca 1979 r., Archiwum ZNiO, XLI, nr 20. Sugestie co do opracowania nowych, zaktualizowanych przepisów opracowania i katalogowania rękopisów zgłosił także Stefan
KUBÓW w recenzji Katalogu korespondencji Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych
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niem „nowe” Wytyczne — biorące pod uwagę potrzeby współczesności i wykorzystujące nabyte w ostatnim ćwierćwieczu doświadczenia — miały uwzględniać
osobno rękopisy średniowieczne, staropolskie i najnowsze. Ostatecznie jednak do
realizacji tego postulatu nie doszło, co miało związek z wyraźnym w następnych
latach spadkiem zainteresowania metodologią opracowania rękopisów. Ostatecznie więc praktyka opracowania rękopisów znalazła się w rękach samych bibliotekarzy, stając się wypośrodkowaniem Wytycznych oraz tradycji i zasad opracowania rękopisów wypracowanych w poszczególnych bibliotekach.
W II połowie XX wieku ukazało się drukiem kilkadziesiąt katalogów rękopisów nowożytnych15, w których znalazło się przeszło 30 000 opisów jednostek
rękopiśmiennych z XVI–XX wieku opartych na zasadach wyłożonych w Wytycznych16. Ton w tym zakresie nadawały zwłaszcza Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu, która wprowadziła do obiegu naukowego opisy
5958 rękopisów17, oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie — 5390 rękopisów18,
a w dalszej kolejności między innymi Biblioteka Jagiellońska w Krakowie —
4469 rękopisów19, Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie (dalej cyt.: Biblioteka PAN w Krakowie) — 4035

ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII-XX w. (Wrocław 1972), Roczniki Biblioteczne (20) 1976,
z. 1–2, s. 434.
15 Pełne zestawienie drukowanych katalogów poszczególnych bibliotek podaje informator
Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Oprac. Danuta Kamolowa przy współudziale Teresy Sieniateckiej, wyd. 2, Warszawa: Bibl. Narodowa 2003. Por. też Jan LITWINEK, Stan
i potrzeby informacji o bibliotecznych zbiorach rękopiśmiennych w Polsce, Ze Skarbca Kultury
1980, z. 34, s. 188–191; K. MUSZYŃSKA, Zbiory rękopisów w bibliotekach polskich 1944–1984,
Kwartalnik Historyczny (91) 1984, z. 4, s. 678–679; oraz J. STAWIŃSKA, op. cit., s. 82–95. W celu
rozwiania niejasności terminologicznych należy wyjaśnić, że niektóre biblioteki (ZNiO we Wrocławiu i Jagiellońska w Krakowie) tworzone przez siebie katalogi określały nazwą „inwentarz”, co
nie miało jakiegokolwiek wpływu na dokładność stosowanych przez nie zasad opisów rękopisów,
a wynikało z realizacji wskazówek Wytycznych…, stawiających znak równości między katalogiem
a inwentarzem rękopisów. Tak rozumiane nazewnictwo komplikował jednak fakt, że niektóre inne
biblioteki (Kórnicka i Narodowa w Warszawie) nadal stosowały określenia „katalog” i „inwentarz”
do publikacji różniących się szczegółowością zawartych w nich opisów. Por. też przyp. 81.
16 Wyjątek dotyczy t. IV Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej, który ukazał się co
prawda w 1955 roku, jeszcze przed wejściem w życie Wytycznych, ale za to pod redakcją Bogdana
Horodyskiego, który jako ich współautor doskonale zorientowany był w zalecanych w nich zasadach opracowania rękopisów.
17 W 15 tomach Inwentarza rękopisów z lat 1966–2000 zawarto co prawda opisy 5960 rękopisów, ale 2 z nich dotyczyły rękopisów średniowiecznych.
18 W liczbie tej nie uwzględniono 727 opisów rękopisów akcesyjnych, zawartych w Pamiętnikach i relacjach w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. Oprac. Danuta Kamolowa,
Warszawa: Bibl. Narodowa 1998.
19 W 6 tomach (w 11 częściach) Inwentarza rękopisów wydanych w latach 1962–1997 zawarto co prawda opisy 4500 rękopisów, ale 31 z nich dotyczyło rękopisów średniowiecznych.
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rękopisów20, Biblioteka Kórnicka — 2551 rękopisów21, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie — 2079 rękopisów22, Biblioteka Gdańska PAN — 1547 rękopisów, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu — 1326 rękopisów, Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie — 1082 rękopisy23, Biblioteka
XX Czartoryskich w Krakowie — 619 rękopisów, Biblioteka Publiczna m. stoł.
Warszawy — 404 rękopisy, Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu — 350 rękopisów. Realizując zalecony przez Wytyczne ogólny schemat
opisu katalogowego, w wielu kwestiach szczegółowych opisy te prezentowały
nadal dużą różnorodność, niekiedy o fundamentalnym znaczeniu. Jak wynikało z ankiety przeprowadzonej przez Krystynę Muszyńską w latach 70., ani
jedna polska biblioteka nie stosowała się bowiem ściśle do Wytycznych, a nawet
— jak w przypadku opracowania miscellaneów staropolskich Biblioteki Kórnickiej — odchodziła świadomie od zawartych w nich zaleceń. Nie Wytyczne też,
lecz praktyka biblioteczna, nabywanie doświadczeń w miarę postępów w katalogowaniu odgrywały główną rolę w doskonaleniu przez poszczególne biblioteki zasad opracowania rękopisów. Duże znaczenie miało też wzorowanie się na
przyjętych w innych bibliotekach metodach katalogowania rękopisów, niekiedy
także dwustronne narady i dyskusje robocze pracowników działów rękopisów
(jak np. bibliotek Narodowej i Kórnickiej w 1972 i 1974 roku)24, ale poza tym
poszczególne biblioteki działały tutaj niejako na własną rękę. Większej roli nie
odegrały zwłaszcza konferencje pracowników działów rękopisów bibliotek PAN,
które odbyły się w 1961 roku we Wrocławiu i w 1965 w Poznaniu oraz ogólnopolska konferencja pracowników działów rękopisów, która odbyła się w 1979 we
Wrocławiu. Poprzestały one raczej na przedstawieniu i wymianie poglądów niż
wypracowaniu wspólnego stanowiska w sprawie zasad opracowania rękopisów
i wprowadzenia go w życie, co, jak się wydaje, było powodem, dla którego od lat
80. konferencje takie nie były już organizowane25. Natomiast w toczącej się dys20

W Katalogu rękopisów tej biblioteki opublikowano co prawda opisy 4039 rękopisów, ale
4 z nich dotyczyły rękopisów średniowiecznych.
21 Pominięto w tej liczbie 1088 opisów zamieszczonych w t. 2 Inwentarza rękopisów Biblioteki Kórnickiej (wyd. 1963), a to ze względu na bardzo skrótowe, niejednolite i odmienne od ogólnie przyjętych zasady opisu katalogowego oraz 56 opisów zawartych w Katalogu korespondencji
Działyńskich, Zamoyskich i rodzin spokrewnionych ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej XVII–XX w.
nieinformujących o pełnej zawartości rękopisu.
22 W 7 tomach Katalogu rękopisów tej biblioteki zawarto co prawda opisy 2104 rękopisów
(łącznie z dokumentami), ale 25 z nich dotyczyło rękopisów i dokumentów średniowiecznych.
23 Wraz z opisami dokumentów.
24 Zob. np. Damroka MAJKOWSKA, Wstęp [do:] Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej
Polskiej Akademii Nauk. Sygnatury Ms. 5000–Ms. 5411, Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1978, s. XIII; J. WIESIOŁOWSKI, Wstęp [do:] Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej.
Z. 4, Kórnik 1983, s. 5.
25 Maria SZYMAŃSKA, Konferencja pracowników działów rękopisów bibliotek PAN, Przegląd Biblioteczny (30) 1962, s. 179–181; Protokół z konferencji pracowników działów rękopisów
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kusji na temat praktyki opracowania rękopisów duże znaczenie miały ukazujące
się licznie, zwłaszcza w latach 60. i 70. XX wieku, w czasopismach naukowych
recenzje wydanych drukiem katalogów rękopisów. Ponieważ większość recenzji wychodziła ze środowiska archiwistów, reprezentującego inne niż stosowane
w bibliotekach założenia metodologiczne w opracowaniu zbiorów, uwagi te były
szczególnie inspirujące i nie pozostały bez wpływu na metodologię bibliotecznego opracowania i inwentaryzowania rękopisów26.
2. OPRACOWANIE RĘKOPISÓW W PRAKTYCE
2.1. PORZĄDKOWANIE RĘKOPISÓW ZŁOŻONYCH Z MATERIAŁÓW LUŹNYCH I FORMOWANIE
Z NICH JEDNOSTEK RĘKOPIŚMIENNYCH

W przypadku porządkowania tego rodzaju rękopisów (zwłaszcza archiwów
osobistych i rodzinnych) istotne znaczenie miał zakres materiałów nim objętych.
Ponieważ często rękopisy tego typu, tworzące bardzo duże zespoły akt, napływały do bibliotek we fragmentach w dłuższych odstępach czasu, przyjęte były dwie
metody: porządkowania i opracowania na bieżąco napływających fragmentów
niezależnie od siebie oraz całościowego opracowania takich materiałów dopiero
po uzyskaniu pewności, że całość archiwum osobistego lub rodzinnego znalazła
się w zbiorach biblioteki. Pierwsza metoda pozwalała na szybsze wprowadzanie
materiałów do obiegu naukowego, jednak pociągała za sobą liczne uchybienia,
ze względu na brak przemyślanego układu materiałów i rozpraszanie materiałów
tego samego rodzaju w różnych fragmentach archiwum; druga metoda, opóźniająca wprawdzie wprowadzenie ich do obiegu naukowego, była właściwsza pod
względem naukowym i metodologicznym, gdyż pozwalała nadać całości archiwum przemyślany i jednolity układ. Trzeba przy tym pamiętać, że przyjęta w polskich bibliotekach procedura opracowania rękopisów, której nieodłączną częścią
było paginowanie (foliowanie) jednostek, nie pozwalała na późniejsze swobodne
modyfikowanie i uzupełnianie ich zawartości o dodatkowe materiały, gdyż pociągało to za sobą przekreślenie dotychczasowych prac porządkowych27.
bibliotek PAN … 11 i 12 XII 1961 r., Archiwum ZNiO, XLI, nr 7; Sprawozdanie z przebiegu konferencji działów rękopisów bibliotek Polskiej Akademii Nauk 14–15 XII 1965 roku, Archiwum
ZNiO, XXVI, nr 13; Protokół z Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej bibliotecznym zbiorom
rękopiśmiennym w Polsce … 23–24 marca 1979 r., Archiwum ZNiO, XLI, nr 20.
26 Dotyczyło to zwłaszcza katalogów Biblioteki Narodowej, które doczekały się krytycznej
recenzji Bogusława Ratusińskiego, kustosza Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Krakowie, zob. Bogumił S. KUPŚĆ, W sprawie katalogów rękopisów Biblioteki Narodowej, Studia
Źródłoznawcze (26) 1981, s. 257–259.
27 Oczywiście, było to jeszcze możliwe przed wydaniem katalogu drukiem lub przed sporządzeniem kopii mikrofilmowej jednostki rękopiśmiennej. W ten sposób postąpiono w Bibliotece
ZNiO w przypadku archiwum Stanisława Vincenza: gdy po opracowaniu całości (jak sądzono)
tego archiwum właściciel nadesłał dalszą dużą partię materiałów, wówczas zdecydowano o włą-
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Jako przykłady opracowania całościowego można wymienić na przykład papiery Wacława i Julii Borowych w Bibliotece Narodowej (nr 7423–7582), nabyte
z rozmaitych źródeł w różnych latach, czy archiwum Stanisława i Ireny Vincenzów w Bibliotece ZNiO (nr 17261–17708), również pozyskane w kilku partiach, a jako opracowania fragmentarycznego — np. papiery Heleny Dąbczańskiej
w Bibliotece ZNiO (nr 11996, 12012, 12013, 12184, 12234–12237) lub korespondencja Józefa Majera w Bibliotece PAN w Krakowie (nr 2020, 2292, 3170, 3171,
3440). Trudno zresztą było winić biblioteki za stosowanie tego drugiego sposobu,
gdyż, jak słusznie podkreślano w przypadku rękopisów należących do prywatnych właścicieli, biblioteki nigdy nie były w stanie przewidzieć, czy dysponują
całością i czy właściciel lub spadkobiercy nie przekażą dalszych fragmentów28,
więc uzasadnione było jak najszybsze opracowanie tego, co już znajdowało się
w zbiorach biblioteki.
Gorsze jednak było to, że biblioteki niekiedy praktykowały metodę opracowania fragmentami nawet wówczas, gdy miały już w swoim posiadaniu całość
archiwum, wybierając do opracowania w różnych odstępach czasu i niezależnie
od siebie pojedyncze jego części, dobierane pod kątem tematyki, wartości naukowej czy rodzaju materiałów, a niekiedy także ze względu na ich specyfikę i związaną z tym trudność i pracochłonność opracowania. Tak zrobiła na przykład Biblioteka Narodowa w przypadku papierów osobistych i rodzinnych Aleksandra
Czołowskiego, nabytych w 1947 roku, przez co te same rodzaje materiałów, jak
na przykład korespondencja osobista, znalazły się w różnych częściach jego archiwum (nr 2769–2794, 5561), czy w przypadku papierów Gustawa i Elżbiety
Daniłowskich (2982–2986, 7210–7235)29; podobnie partiami zostały opracowane
i w konsekwencji — rozczłonkowane nabyte w jednym czasie przez Bibliotekę
PAN w Krakowie zespoły korespondencji Stanisława Jabłonowskiego (nr 6040
i 6191) i ks. Jana Fijałka (nr 4677–4699, 4716, 4887)30. W przypadku Biblioteki
ZNiO można tutaj wskazać papiery Karola Badeckiego — w pierwszym etapie
opracowano jedynie jego korespondencję (nr 13987–13996), natomiast z opracowaniem fragmentu papierów osobistych i materiałów dotyczących jego działalności naukowej i zawodowej czekano ćwierć wieku (sygn. 17217).
czeniu tego fragmentu do uporządkowanych i spaginowanych już jednostek rękopiśmiennych, co
wiązało się z przepracowaniem od nowa wielu spośród nich.
28 B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 257–258.
29 Liczne przypadki braku kompleksowego opracowania i rozbijania integralności spuścizn
w Bibliotece Narodowej wyliczał B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej w Warszawie
i ich opracowanie, Studia Źródłoznawcze (23) 1977, s. 169.
30 Więcej przykładów zob. B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk…,
s. 228. Przypadki te nie były wynikiem błędów lub niekonsekwencji w inwentaryzacji, gdyż jednostki te zawierały materiały o tożsamym lub zbliżonym charakterze i zostały uformowane niezależnie od siebie.
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Sposób opracowania archiwów osobistych i rodzinnych był różnorodny i zależał raczej od osobistych predyspozycji i doświadczenia opracowujących niż
przyjętych zasad metodologicznych. Dawały tutaj o sobie znać braki w metodologii opracowania tego rodzaju materiałów, choćby wynikające ze wskazanych już
niedostatków Wytycznych. Często spotykanym uchybieniem było nieposzanowanie zasad proweniencji archiwalnej i odtworzenia pierwotnego układu archiwalnego, co budziło krytykę ze strony archiwistów, dla których respektowanie tych
zasad stanowiło jeden z podstawowych wymogów metodologicznych31. Przejawem tego była nieumiejętność scalania materiałów o określonej proweniencji oraz
wydzielania ich w osobnych jednostkach rękopiśmiennych. W opinii Bogusława
Ratusińskiego dotyczyło to między innymi archiwum Sieroszewskich w Bibliotece Narodowej, papierów Adama Strzeleckiego, archiwum Koźmianów, archiwum
Abramowiczów i Lenkiewiczów oraz archiwum Władysława Orkana w Bibliotece Jagiellońskiej i wielu innych, w których „nie połączono ze sobą nawet papierów
poszczególnych członków rodziny” i rozproszono je w różnych częściach odpowiednich archiwów, czym naruszono łączność między nimi32.
Brak uwzględniania kryterium proweniencyjnego w porządkowaniu i opracowywaniu materiałów nabywanych nawet od jednej osoby owocował tworzeniem
jednostek będących sztucznym zlepkiem materiałów o różnej proweniencji. Można tutaj wskazać papiery rodziny Wielopolskich w Bibliotece ZNiO (nr 14622),
w których scalono między innymi fragment spuścizny Grzegorza Zachariasiewicza z lat 1779–1795, tworzący odrębną pod względem proweniencyjnym grupę materiałów, oraz przywoływane wielokrotnie przez B. Ratusińskiego papiery
A. Czołowskiego w Bibliotece Narodowej — w jednostce pt. „Korespondencja
różnych osób i urzędów z lat 1846–1942” (nr 2800) przemieszano korespondencję
kilku osób z fragmentami akt Archiwum Miejskiego, magistratu, Muzeum i Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie33. Krytykę ze strony archiwistów budziła
też stosowana niekiedy w bibliotekach praktyka świadomego naruszania integralności spuścizn osobowych przez łączenie w jednej jednostce materiałów o różnej proweniencji, lecz dotyczących jednej osoby lub wydarzenia, jak na przykład
w rękopisach Biblioteki Narodowej nr 6083 i 6291, w których zebrano odpowiednio listy Adolfa Dygasińskiego oraz listy i wiersze Cypriana Kamila Norwida,
31 B. RATUSIŃSKI, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej m. stoł. Warszawy. T. 1,
Studia Źródłoznawcze (21) 1976, s. 170–171; J. BIELECKA, op. cit., s. 262–263; eadem, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 5 i 6, Archeion (50) 1968, s. 278–279.
32 B. RATUSIŃSKI, [rec.] Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 8001–9000,
Kwartalnik Historyczny (82) 1975, s. 690; idem, Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk…,
s. 229; idem, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 169–170. Nie ze wszystkimi uwagami Ratusińskiego można się zgodzić, jak na przykład w sprawie papierów Daniłowskich w Bibliotece Narodowej (nr 2982–2986), których przerobienie naruszyłoby układ nadany im przez ich twórców. Por.
też B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 258.
33 B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 166.
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wyjęte z kilku innych mniejszych spuścizn osobowych, czy w rękopisie nr 7295
tejże biblioteki, będącym sztucznym zlepkiem listów i artykułów Lucjana Uziębły, pochodzących z materiałów redakcyjnych kilku różnych redakcji34.
Postępowanie takie, co prawda niezgodne z zasadami archiwalnymi, było
jednak w przypadku rękopisów bibliotecznych w dużej mierze uzasadnione35.
Trzeba bowiem pamiętać, że spuścizna osobowa może być ujmowana z dwóch
punktów widzenia: 1) w znaczeniu zespołu archiwalnego jako zbioru materiałów archiwalnych powstałych w wyniku istnienia i działalności osoby fizycznej, a przy tym znajdujących się w jej lub jej spadkobierców posiadaniu36, oraz
2) w znaczeniu dorobku intelektualnego — a więc listów pisanych przez twórcę
do różnych osób, a także utworów naukowych i literackich, które różną drogą
weszły w posiadanie innych osób lub instytucji (np. redakcji czasopism), stając
się częścią ich archiwów37. Drugi punkt widzenia nie został chyba nigdy jasno sformułowany teoretycznie, ale stosowany był przez biblioteki ze względu na
nieco inne niż w archiwach funkcje rękopisów bibliotecznych, w których w uzasadnionych przypadkach osoba twórcy (autora listu lub dzieła literackiego) oraz
reprezentowane przez te materiały wartości kulturowe i naukowe wysuwane były
na pierwszy plan, ponad formalistycznie pojmowane zasady archiwalne. Odtworzenie pochodzenia znajdujących się w takiej sztucznie stworzonej jednostce
materiałów umożliwiały skrupulatnie zestawione w bibliotecznych katalogach
rękopisów noty proweniencyjne, a szczegółowość opisów zawartości i pomocy
informacyjnych (indeksów alfabetycznych) pozwalało na bardzo łatwe ich zlokalizowanie w jednostce rękopiśmiennej.
Osobne problemy stwarzała obecność akt archiwalnych (urzędowych)
w spuściznach osobowych, zwłaszcza redaktorów czasopism sprzed 1939 roku.
Akta te, wbrew zasadom archiwalnym, nie zawsze były oddzielane od materiałów
prywatnych (np. Zenona Przesmyckiego w Bibliotece Narodowej), często pozostawały z nimi wymieszane (np. rkps Biblioteki Narodowej nr 7300) i traktowane
jako prywatna spuścizna literacka38. Był to jednak problem rzeczywiście trudny do jednoznacznego rozstrzygnięcia, gdyż na przykład korespondencja w tych

34

Ibidem, s. 169–171.
Już w 1938 roku Adam Moraczewski polemizował z poglądem o bezwzględnej konieczności „stosowania przy porządkowaniu rękopisów metod stosowanych w archiwistyce” (Adam
MORACZEWSKI, W sprawie porządkowania rękopisów XIX i XX wieku, Przegląd Biblioteczny
(12) 1938, s. 8–11).
36 Stanisława PAŃKÓW, Archiwa, wyd. 2, Warszawa: PWN 1975, s. 15; Polski słownik archiwalny. Red. Wanda Maciejewska, Warszawa-Łódź: PWN 1974, s. 78, 91.
37 Takie pojęcie spuścizn zastosowano w informatorze Zbiory rękopisów w bibliotekach
i muzeach w Polsce, wyd. 1, Warszawa 1988 i wyd. 2, Warszawa 2003.
38 J. BIELECKA, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. V i VI, s. 279–280;
B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 166.
35
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spuściznach często miała zarówno charakter urzędowy, jak i prywatny i tak też
traktowana była przez swego właściciela, który nie dbał o jej rozdzielenie39.
Celem prac porządkowych było sformowanie z luźnych materiałów jednostek
rękopiśmiennych, stanowiących podstawę do inwentaryzacji. Zasady formowania zawartości i objętości jednostek nie były ściśle uregulowane, pozostawiając
w tym względzie opracowującym sporo swobody. W przypadku papierów osobistych czy akt majątkowych obowiązywała zasada łączenia materiałów w większe grupy, odpowiednio dobrane pod względem formalnym, tematycznym lub
chronologicznym i tworzące logiczną całość (wyjątkiem były tzw. papiery różne).
Najbardziej sprecyzowane zasady dotyczyły korespondencji, w której jednostkę
tworzyły nie listy od jednego nadawcy, jak to było praktykowane np. w Archiwum PAN, lecz najczęściej od większej liczby nadawców, uporządkowanych według jednolitych kryteriów — w dużych archiwach osobistych przyjętą normą
dla jednostki było ok. 100–200 sztuk listów (odstępstwa od tego dopuszczalne
były w przypadku listów wybitnych osobistości, kiedy jednostkę rękopiśmienną
mógł tworzyć jeden list). Jeśli zaś chodzi o prace autorskie, jednostkę tworzyły pojedyncze dzieła, ale dla drobniejszych lub mniej cennych utworów jednego
autora bądź mających wspólną proweniencję praktykowano także ich łączenie
w większe grupy pod względem rodzaju, tematyki lub chronologii. W rezultacie
jednostki złożone z tych samych rodzajów materiałów mogły mieć różną objętość i zawartość40. Bolączką był brak konsekwencji w ich formowaniu — np.
w Bibliotece Narodowej w przypadku utworów literackich i publicystycznych
pochodzących z archiwów redakcji czasopism praktykowano zarówno łączenie
ich w większe jednostki, jak i tworzenie z każdego utworu jednostki osobnej (np.
materiały redakcyjne „Chimery”, nr 5328–5369)41. Nie zawsze też tworzenie jednostek uzasadnione było względami merytorycznymi czy naukowymi, a niekiedy
nawet pozostawało z nimi w sprzeczności42.
39

Janina LORET-HEINTSCH, Opracowanie rękopisów nowszych 1961, Archiwum ZNiO,
XLI, nr 7; B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 258.
40 Zwracała na to uwagę J. BIELECKA w recenzji z t. V i VI Katalogu rękopisów Biblioteki
Narodowej, s. 280.
41 Krytykował takie postępowanie B. Ratusiński (B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki
Narodowej…, s. 166), nie zawsze jednak jego zastrzeżenia można uznać za zasadne.
42 Jako pierwszy z brzegu przykład może posłużyć rkps 3382 Biblioteki PAN w Krakowie
(Kopia wyroku sądowego z 1722 r. w sprawie Andrzeja Śliźnia, o objętości 4 kart), który stanowi
w rzeczywistości część rkps 3381 (Akta procesowe Andrzeja, Ignacego, Michała i Anny Śliźniów
z lat 1703–1749); przeciwstawnym przypadkiem jest rkps Biblioteki im. H. Łopacińskiego nr 1913
(„Papiery Seweryna Liniewskiego”), w których scalono papiery rodzinne Liniewskich z XVIII w.,
papiery osobiste S. Liniewskiego z XIX/XX w. i materiały historyczne z XVIII–XIX w. kolekcjonowane przez niego, a więc trzy grupy materiałów o całkowicie odrębnym charakterze. Podobnie
niczym nieuzasadniony był sposób rozdzielenia papierów dotyczących biografii Mieczysława Romanowskiego w Bibliotece Narodowej (nr 7195 i 7196) itp.

Roczniki Biblioteczne 59, 2015
© for this edition by CNS

RB_59_.indd 103

2016-06-28 10:21:07

104

MACIEJ MATWIJÓW

Jeśli chodzi o zasady porządkowania materiałów wewnątrz jednostek, najczęściej nadawano im układ alfabetyczny, chronologiczny lub rzeczowy, w uzasadnionych przypadkach pozostawiano także układ nadany przez twórcę lub
spadkobierców rękopisu czy spuścizny (np. korespondencja Gustawa i Elżbiety
Daniłowskich w Bibliotece Narodowej, materiały działalności politycznej Kazimierza Sosnkowskiego w Bibliotece ZNiO, korespondencja Michała Bobrzyńskiego i Władysława Semkowicza w Bibliotece Jagiellońskiej). Najbardziej jednolite zasady wypracowano w zakresie układu korespondencji: w poszczególnych
tomach listy grupowane były według nazwisk osób oraz nazw instytucji (najczęściej z rozdzielaniem jej na korespondencję przychodzącą i wychodzącą) i układane w porządku alfabetycznym.
Integralną częścią uporządkowania i opracowania poszczególnych jednostek
(tomów) rękopisów było opatrzenie ich jednolitą numeracją stron lub kart, przy
czym niedopuszczalne było stosowanie w jednostce rękopiśmiennej (woluminie)
więcej niż jednej numeracji tego samego rodzaju lub w ogóle pozostawianie jednostki bez numeracji stron lub kart, chociaż i takie przypadki się zdarzały (np.
papiery osobiste Wacława Borowego w Bibliotece Narodowej nr 7424, materiały
Kazimierza Świtalskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie nr 1630;
ta ostatnia biblioteka stosowała niespotykaną w innych bibliotekach procedurę
foliowania, w której każda grupa materiałów w jednostce mogła otrzymać osobą
numerację — np. rękopis nr 1552 liczący 323 kart miał ich aż 11)43. Zasadnicze rozbieżności zaznaczyły się w numeracji druków, takich jak broszury, ulotki
i wycinki prasowe. O ile we wszystkich prawie bibliotekach traktowane były one
jako integralna część jednostki rękopiśmiennej, o tyle w bibliotekach Narodowej
i Jagiellońskiej przyjęto zasadę ich niepaginowania, a to wówczas, gdy dołączone
były na końcu jednostki (np. Biblioteka Narodowa nr 5459, 5467, 7278, Biblioteka Jagiellońska nr 8106, 8118, 8120, 8121)44, a w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie także gdy stanowiły jej jedyną zawartość,
co powodowało, że jednostka lub jej poszczególne tomy pozostawały w ogóle
bez paginacji (np. rękopisy Biblioteki Narodowej nr 5970, 6323, 6329, 7552–7565,
Biblioteki Uniwersyteckiej nr 1580–1582)45. W tych dwóch bibliotekach nie foliowano też fotografii. Spotykanym niekiedy (m.in. w Bibliotece Publicznej im.
43

Niezupełnie jasną procedurę stosowała w tej mierze Biblioteka Kórnicka, jak się zdaje
pozostawiając bez paginacji (ewentualnie foliacji) dużą część rękopisów sformowanych z materiałów luźnych, zob. np. Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, z. 4 sygn. 11008–12000. Oprac.
Ryszard Marciniak, Jacek Wiesiołowski, Kórnik 1983.
44 Nie czyniono tego jednak konsekwentnie (np. Biblioteka Narodowa nr 5283, 5504 i 5967).
W Bibliotece Jagiellońskiej stopniowo odchodzono od tego systemu, obejmując numeracją cały
rękopis (np. nr 9585 i 9596).
45 W Bibliotece Narodowej zasady tej jednak nie stosowano konsekwentnie, albowiem niektóre jednostki lub jej poszczególne tomy z wycinkami prasowymi były foliowane (np. nr 7287).
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H. Łopacińskiego) zjawiskiem było także niefoliowanie materiałów zawartych
w kartotekach.
2.2. OPIS KATALOGOWY RĘKOPISÓW
2.2.1. TYTUŁY RĘKOPISÓW

Formułowanie tytułu rękopisu w przypadku jednostek tworzonych od nowa,
jak również uzupełnianie oryginalnego tytułu rękopisu o niezbędne informacje,
gdy zachodziła taka potrzeba, nie zawsze było stosowane właściwie, zgodnie z zaleceniami Wytycznych, postulujących jak największą dokładność w określeniu
zawartości rękopisu oraz zwięzłość i precyzyjność sformułowań46. Uchybienia
te nie były co prawda częste, ale za to szczególnie dotkliwe w przypadku rękopisów niemających osobnego lub odpowiednio rozbudowanego opisu zawartości. W takich sytuacjach zdawkowy tytuł nie mówił nic bliższego o szczegółach
zawartości, a w przypadku notatek osobistych i dzienników — także o treści47.
Innego rodzaju niedociągnięcia dotyczyły nieadekwatności tytułów w stosunku
do rzeczywistej zawartości rękopisu, pomijania w nich istotnych elementów składowych rękopisu (np. w rękopisach Biblioteki Narodowej nr 5757, 5768, 5772) lub
przeciwnie: niepotrzebnego uwzględniania w nich elementów opisu zewnętrznego czy szczegółów dotyczących proweniencji rękopisu lub biografii jego twórcy
(np. Biblioteka Jagiellońska nr 6212, 6227, 6322, 6856, 6927)48. Spotykane były
także przypadki pomijania w tytule informacji o rodzaju materiałów tworzących rękopis49. Ostatni wreszcie rodzaj uchybień wynikał z nieodpowiedniego
rozmieszczania poszczególnych jego elementów składowych, do czego dochodziło w przypadku gdy sposobu tytułowania właściwego dla dzieł autorskich,
takich jak utwory literackie, opracowania czy pamiętniki (na pierwszym miejscu
umieszczano w nich imię i nazwisko autora, po czym z reguły po dwukropku
następował tytuł lub określenie zawartości i charakteru dzieła), używano także
46

Wytyczne…, s. 32–35.
Na te niedostatki zwracali uwagę Adam LEWAK w recenzji t. IV Katalogu rękopisów
Biblioteki Narodowej (Archeion (26) 1956, s. 266–267) oraz B. RATUSIŃSKI w recenzji Inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 6001–7000, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki (9)
1964, s. 300.
48 Zob. B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 170; idem, [rec.] Inwentarz
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 6001–7000, s. 300.
49 Uwzględnianie tego elementu w tytule nakazywały Wytyczne, niekiedy jednak tytuły
otrzymywały nieprawidłowe brzmienie typu: „Biblioteka Wacława Borowego w czasie wojny”
(Biblioteka Narodowa nr 7528, powinno być: „Wykazy zawartości biblioteki Borowego w czasie
II wojny światowej”), „Dwie sprawy honorowe Józefa Mehoffera” (Biblioteka Narodowa nr 7377,
powinno być: „Dokumentacja dotycząca dwóch spraw honorowych Józefa Mehoffera”) czy „Baza
»Miód«” (Biblioteka ZNiO nr 16647, powinno być: „Materiały dotyczące Bazy »Miód« Wileńskiego Okręgu Armii Krajowej”). Podobne przykłady można mnożyć (por. np. Biblioteka Jagiellońska nr 6336, 8120, 8125, 8127, 8132, Biblioteka Narodowa nr 7699, 7733, 7855, Biblioteka ZNiO
nr 16648, 16649, 16651, Biblioteka Czartoryskich nr 2209, Biblioteka Kórnicka nr 7721).
47

Roczniki Biblioteczne 59, 2015
© for this edition by CNS

RB_59_.indd 105

2016-06-28 10:21:07

106

MACIEJ MATWIJÓW

w innego rodzaju rękopisach, zwłaszcza zawierających zbiory różnych materiałów niemających określonego twórcy50. Rzadko spotykanym niedociągnięciem
był brak tytułu jako takiego, którego rolę przejmowało po prostu wyliczenie zawartości jednostki51.
2.2.2. OPIS ZAWARTOŚCI I TREŚCI RĘKOPISU

W opracowaniu rękopisów bibliotecznych opis zawartości i treści odgrywał
rolę kluczową, zgodnie z tradycyjnie ustalonymi zasadami naukowej informacji
o tego rodzaju zbiorach. Jej istotą była dokładna rejestracja części składowych
rękopisów złożonych z samoistnych dokumentów piśmienniczych, jak na przykład korespondencja, papiery osobiste, materiały majątkowe i sądowe, materiały
działalności zawodowej, kolekcje autografów (w tym sztambuchy), zbiory różnego rodzaju tekstów (naukowych, publicystycznych, literackich itp.), zarówno
w oryginałach, jak i odpisach, a gdy zachodziła taka potrzeba, jak na przykład
w pamiętnikach, dziennikach i opracowaniach naukowych — także bliższych
informacji o treści.
Jeśli chodzi o rejestrację zawartości rękopisu, najbardziej jednolite zasady
wypracowano w zakresie korespondencji. W jej opisie (niezależnie od wewnętrznego sposobu uporządkowania) wyliczano nazwiska i nazwy instytucji w kolejności alfabetycznej, z podaniem przy każdym z nich dokładnej lokalizacji w rękopisie, rocznych dat skrajnych, liczby listów, podpisów pod listami urzędowymi,
dopisków innych osób na listach oraz ewentualnych załączników. Niekiedy —
w przypadku rękopisów staropolskich — podawano także daty dzienne listów
(np. rękopisy Biblioteki Czartoryskich nr 1779–1792), wyjątkowo natomiast podawano informacje o miejscu napisania listów (co obligatoryjnie stosowało Archiwum PAN w opisach korespondencji ze spuścizn osobowych) i tylko wtedy
gdy miało to istotną wartość informacyjną (np. rękopisy Biblioteki Publicznej im.
H. Łopacińskiego nr 1746 i 1747). Ze szczegółowego rozpisywania zawartości
rezygnowano w rękopisach o jednoznacznie archiwalnym charakterze oraz gdy
uznawano, że nie przynosi to większej wartości naukowej.
W przypadku innych rodzajów rękopisów zaznaczyła się większa rozbieżność. Dotyczyło to już papierów osobistych: zasadniczo we wszystkich bibliotekach rozpisywano ich zawartość, wyszczególniając ich grupy według cech
formalnych lub tematycznych, a niekiedy nawet pojedyncze dokumenty, ze wskazaniem ich lokalizacji w rękopisie (np. rękopisy Biblioteki Narodowej nr 9634,
9639), ale zdarzały się także przypadki poprzestawania na bardzo ogólnikowej
charakterystyce ich zawartości (np. papiery osobiste Teodora Wierzbowskiego
50

W tego rodzaju uchybieniach, pozostających wyraźnie w sprzeczności z zaleceniami Wytycznych (s. 32, p. 50), celowała zwłaszcza Biblioteka Narodowa w Warszawie (np. nr 5183, 6359,
7530).
51 Np. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie nr 1939 i Biblioteki Jagiellońskiej nr 6030, 6095,
6096, 6136, 6143, 6306, 7421.
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w Bibliotece PAN w Krakowie, nr 1882). Zwykle rozpisywano również dokładnie
zawartość sztambuchów i zbiorów utworów literackich (np. albumów literackich),
ale i tutaj zdarzały się odstępstwa, i to niezależnie od czasu powstania rękopisu
oraz jego wartości naukowej. Niekonsekwencją w tym względzie wykazywała
się zwłaszcza Biblioteka Jagiellońska, w której stosowano zarówno szczegółową
rejestrację zawartości (np. nr 7371, 7968, 9306), jak i bardzo ogólną (np. nr 6899,
7401, 7940, 8841, 9303).
Odnosiło się to także do innych rodzajów rękopisów o niejednorodnej zawartości, zwłaszcza zbiorów akt majątkowych, prawnych, urzędowych itp., których
opisy konstruowano bardzo niejednolicie pod względem szczegółowości. Ukształtowały się tutaj dwa podstawowe modele: a) traktowania każdego pojedynczego
aktu lub grupy aktów dotyczących jednej sprawy jako osobnej pod względem
piśmienniczym części składowej rękopisu, a co za tym idzie — podawanie bliższych danych co do ich treści, dat i rodzaju akt, ze wskazaniem dokładnej lokalizacji w rękopisie (jak np. rękopisy Biblioteki ZNiO nr 14606–14610, 14642–14650,
Biblioteki Narodowej nr 8712, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie nr 316,
317, Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 2251) lub bez wskazania tej
lokalizacji (stosowała to Biblioteka Kórnicka, np. rękopisy nr 11461–11486), oraz
b) omawiania ich zbiorczo bez szczegółowego wymieniania grup akt, poprzestając
najczęściej na ogólnikowej informacji o zasadniczej ich zawartości, bez wskazywania dokładnej ich lokalizacji w rękopisie (jak np. rękopisy Biblioteki Narodowej
nr 5472, 8559, 8571, 8580 i 8678), a nawet bez podawania jakichkolwiek bliższych szczegółów co do zawartości (np. papiery Jelskich w Bibliotece Narodowej
nr 2760, 2761, 2768). Z wyjątkiem bibliotek ZNiO i Uniwersyteckiej w Warszawie
trudno jednak mówić o wypracowaniu przez poszczególne biblioteki własnych
zasad opracowywania tego rodzaju rękopisów i ich konsekwentnego stosowania.
Mamy tu do czynienia z dowolnością w konstruowaniu opisów, wynikającą, jak
się zdaje, z braku właściwej koordynacji prac katalogowych i kontroli nad nimi.
W niekonsekwentnym podejściu do tego rodzaju materiałów przodowały zwłaszcza biblioteki Jagiellońska i PAN w Krakowie, w których ogólnikowe opisy (np.
w Bibliotece Jagiellońskiej nr 6124, 6346–6350, 6353, 7057, 7512, 7579, 7590, w Bibliotece PAN w Krakowie nr 5825, 5826, 5928) występowały naprzemiennie z opisami bardzo dokładnymi (np. w Bibliotece Jagiellońskiej nr 7506, 7507, 7925,
7926, w Bibliotece PAN w Krakowie nr 2751–2754, 5678, 5743, 5946, 6091, 6166,
6169, 8842–8844). Co więcej: nawet rękopisy o podobnym charakterze i sąsiadujące z sobą w katalogu otrzymywały niekiedy opisy o diametralnie różnej szczegółowości. Przykładem mogą być rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie nr 2153
i 2154, z których jeden otrzymał opis szczegółowy, drugi nie otrzymał żadnego,
mimo że zawierał materiały pochodzące aż z początku XV wieku52; w Bibliotece
52

Zob. K. MUSZYŃSKA, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie sygn. 1811–
2148 i 2149–2298, Przegląd Biblioteczny (35) 1967, s. 53.
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Narodowej zbiór aktów prawnych z lat 1477–1716 (nr 5477), mimo swego dużego
znaczenia ze względu na czas powstania, otrzymał bardzo ogólnikowy opis, natomiast w rękopisie z analogicznymi materiałami pochodzącymi z lat 1667–1876
(nr 5478) drobiazgowo wyszczególniono wszystkie wchodzące w jego skład dokumenty piśmiennicze; w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego papiery rodzinne z XIX wieku otrzymały bardzo szczegółowy opis (nr 1743), a podobne materiały pochodzące z lat 1481–1631 — bardzo ogólny (nr 1740)53. Z czasem jednak
te niedostatki stawały się coraz rzadsze, a zauważalną tendencją w konstruowaniu
opisów było dążenie do jak największej ich szczegółowości.
Dokładność i precyzyjność opisu zawartości nabierała szczególnego znaczenia w przypadku zbiorów różnorodnych materiałów historycznych i literackich
z XVI–XVIII wieku, ogólnie znanych jako silva rerum czy miscellanea. W zbiorach tych, bogatych i różnorodnych treściowo, a tym samym sprawiających od
lat problemy w opracowaniu bibliotecznym, ukształtowało się kilka sposobów
opisywania zawartości:
1) Zalecone przez Wytyczne rejestrowanie tylko materiałów uznanych za
ważne i grupowanie ich według cech rzeczowych lub formalnych. Dokładność ich
opisu była wielce zróżnicowana — od szczegółowego do bardzo ogólnikowego54.
Taki wybiórczy sposób opisywania zawartości zasadniczo znalazł zastosowanie
w Bibliotece Jagiellońskiej (np. nr 6227, 6234, 6304, 6306, 6355, 6357, 6358, 6359,
6361, 6438, 6439, 7212, 7214), częściowo w Bibliotece PAN w Krakowie (nr 1854–
1856) i początkowo w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (np. nr 78, 81, 84,
87, 92, 94).
2) Będący przeciwieństwem powyższego system konsekwentnego rejestrowania wszystkich materiałów w takim samym porządku, w jakim występowały
w rękopisie, z podaniem możliwie wszystkich elementów bibliograficznych pozwalających na identyfikację wchodzących w jego skład dokumentów piśmienniczych, w tym dat dziennych (np. rękopisy Biblioteki Narodowej nr 3087 i 3097).
Taki bardzo dokładny system opisu przyjęła przede wszystkim Biblioteka Kórnicka55, a w ślad za nią od lat 70. także Biblioteka Narodowa56, motywując to

53

Zob. B. RATUSIŃSKI, [rec.] Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 6001–7000,

s. 299.

54

Jako przykład można podać opis rkpsu Biblioteki PAN w Krakowie nr 1854, w którym
znajdujące się na s. 105–213 materiały opisano jako „Materiały odnoszące się do ordynacji ostrogskiej”, nie podając żadnych szczegółów co do ich chronologii i zawartości.
55 Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej. T. 1, 2, 5, Wrocław 1971–1992.
56 Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, Seria II. T. 2. Oprac. B.S. Kupść, K. Muszyńska, Warszawa: Bibl. Narodowa 1980 oraz Seria III. Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. T. 2.
Oprac. Barbara Smoleńska, Warszawa: Bibl. Narodowa 1991. Warto jednak zaznaczyć, że bodaj po
raz pierwszy — co prawda z pewnymi odchyleniami — ten system opisu zastosowała Biblioteka
im. H. Łopacińskiego w 1964 roku w przypadku rękopisu nr 1996.
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względami kodykologicznymi i koniecznością nienaruszania w opisie związków
między poszczególnymi częściami rękopisu.
3) Zalecany przez Wytyczne dla zbiorów „pism różnych współoprawnych”
system polegający na rejestrowaniu wszystkich tekstów występujących w rękopisie, bez względu na jego wartość57, według ich chronologii (w przypadku materiałów historycznych) lub w porządku alfabetycznym (w przypadku utworów
literackich i korespondencji). Gdy zachodziła potrzeba, ze względu na różnorodność i dużą liczbę materiałów, dokonywano dodatkowego ich podziału na grupy
według ich rodzaju lub tematyki, odpowiednio modyfi kując strukturę opisu.
System ten przyjęty został z pewnymi modyfikacjami początkowo w Bibliotece
Narodowej (np. nr 6635, 6640)58, w Bibliotece ZNiO (np. nr 12902) i w Bibliotece Czartoryskich (np. nr 1682, 1684), a z czasem także w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego; stosowany był również w Bibliotece PAN w Krakowie
(np. nr 2067, 2251–2257).
4) System opisu oparty na podziale materiałów według grup rzeczowych (np.
„Król i państwo”, „Urzędnicy”, „Sądy, prawo”, „Kościół”, „Miasta”) zastosowała
dla części swoich rękopisów Biblioteka Czartoryskich. System ten, bez analogii
w polskim bibliotekarstwie, okazał się jednak całkowicie chybiony wobec niekonsekwencji i dowolności w klasyfikowaniu materiałów59, nieprzezwyciężalnych
nieraz trudności z jednoznacznym zakwalifikowaniem materiałów, gdy miały
one różnorodne konotacje60, a wreszcie dużych problemów i wynikających stąd
pomyłek w interpretacji tematyki materiałów61, co skutkowało rozproszeniem informacji o zawartości rękopisów w opisach katalogowych.
57

Odstępstwa robiono wyjątkowo tylko dla materiałów niestanowiących osobnych piśmienniczo całości, jak na przykład anegdoty, sentencje, drobne zapiski itp., które rejestrowano zbiorczo,
bez szczegółowego wyliczenia.
58 Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej. T. 7. Red. K. Muszyńska, Warszawa: Bibl. Narodowa 1969.
59 Z bardzo wielu można wskazać kilka przykładów: testamenty i epitafia różnych osób
z reguły umieszczane były w dziale „Prywatne”, ale na przykład testament prymasa Jana Wężyka
i epitafium prymasa Jana Stefana Wydżgi umieszczono w dziale „Kościół” (rkps nr 2064, 2096);
„dziękowanie” prymasowi M. Radziejowskiemu od senatu przy złożeniu pieczęci zostało umieszczone w dziale „Sejm” (rkps nr 2078), ale mowa J.S. Wydżgi przy oddawaniu pieczęci na sejmie
1678 roku w dziale „Urzędy i urzędnicy” (rkps nr 2099) itd.
60 Z bardzo wielu przypadków można wskazać np. rkps 2014, w którym na przykład pozew
w sprawie zabicia dwóch poddanych w ekonomii królewskiej, znajdujący się w dziale „Skarb, podatki”, równie dobrze mógł znaleźć się w dziale „Sądy, prawo” (2014), a relacja z wojny moskiewskiej Krzysztofa Radziwiłła z 1634 roku, umieszczona w dziale „Sejm” (rkps 2064), równie dobrze
mogła być umieszczona w dziale „Wojsko”, tak jak to zresztą zrobiono w opisie rkpsu nr 2248 itd.
61 Np. korespondencja prymasa Wężyka z okresu bezkrólewia 1632 roku została zakwalifikowana do działu „Kościół”, tymczasem miała ona związek nie z wypełnianiem przez prymasa
funkcji kościelnych, lecz funkcji zwierzchnika Rzeczypospolitej jako interreksa i powinna być
umieszczona w dziale „Król i państwo” (nr 2064); list prymasa Prażmowskiego do Piotra Kochanowskiego 1670 roku umieszczony w dziale „Kościół” nie miał nic wspólnego z tą tematyką
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5) W nielicznych przypadkach rękopisy te nie otrzymywały w ogóle opisów
zawartości, niezależnie od swojej wartości naukowej (np. rękopisy Biblioteki PAN
w Krakowie nr 1910 i 3916 i Biblioteki Jagiellońskiej nr 7217).
Jeśli chodzi o inne rodzaje rękopisów, największe różnice dotyczyły informowania o treści pamiętników i dzienników (oczywiście mowa tutaj o dziełach niewydanych drukiem). O ile w Bibliotece ZNiO od samego początku konsekwentnie podawano zasadniczą treść pamiętników w formie obszernego streszczenia,
posuwając się nawet do szczegółowości przekraczającej potrzeby naukowe (np.
nr 15573, 15574, 16189), co przyjęło się od razu także w bibliotekach Kórnickiej
i Gdańskiej PAN, o tyle w innych bibliotekach podchodzono do tego bardzo niejednolicie. Przykładowo w Bibliotece Narodowej zarówno podawano podstawowe
informacje o treści pamiętników (np. nr 5623, 6380, 6383, 6391, 6394, 6411, 6417,
6418, 6424, 6436), jak i ograniczano się do podania okoliczności powstania pamiętnika lub życiorysu autora (np. nr 5987, 5988, 5989, 6378, 6387, 6418, 6425),
tam, gdzie było to możliwe, uzupełniając te informacje o podanie spisu treści
pamiętnika (np. nr 6380, 6384, 6395, 6411, 6426, 6429)62. Równie niejednolicie
wyglądało to w innych bibliotekach, w których albo w ogóle treści nie podawano (np. w Bibliotece Jagiellońskiej nr 6250, 6396, 6446, 7280–7282, 7341, 7367,
7440, 9494, 9488, w Bibliotece PAN w Krakowie nr 2204, 2821–2823, 3879, 4265,
4380, 4568), albo ograniczano się do podania bardzo ogólnikowych o niej informacji (np. w Bibliotece Jagiellońskiej nr 7377, 7400, 9106, 9117, 9493, w Bibliotece
Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 1912), co pozbawiało opisy walorów informacyjnych, ewentualnie, gdy było to możliwe, podawano tytuły poszczególnych
rozdziałów pamiętników (np. w Bibliotece Jagiellońskiej nr 8104, 9680, w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 2101). Jednak i tutaj dającą się zauważyć
tendencją było dążenie do rozszerzania informacji o treści pamiętników, co na
przykład wyraźnie zaznaczyło się od lat 80. w Bibliotece Jagiellońskiej, w której
— zapewne wzorem Biblioteki ZNiO — przyjęło to formę krótkiego streszczenia
(np. nr. 9746, 9750, 9812, 9851), oraz w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
(np. nr 1734 nn.). Mimo zgłaszanych postulatów w tym zakresie (na konferencji
rękopiśmienniczej w 1961 roku), nie przyjęło się informowanie o zawartości listów, a to wówczas gdy zawierały one informacje dotyczące jakiegoś szczególnie
ważnego zagadnienia i brak takiej adnotacji pozbawiał opis katalogowy dużej
części walorów informacyjnych. Natomiast niekiedy informowano o głównej treści zbiorów korespondencji (np. w Bibliotece Narodowej nr 5767, 6908, w Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 1776).
Nie było też jednolitych zasad co do informowania o treści i zawartości notatek i opracowań naukowych — dobrym zwyczajem było podawanie takich infor(nr 2096); trudno też zgodzić się z zakwalifikowaniem sprawy Christiana Kalksteina z 1670 roku
do działu „Prywatne” (nr 2108) itp.
62 Zob. też Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych…
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macji, czasami ze wskazaniem źródeł, na podstawie których zostały sporządzone
(np. w Bibliotece Narodowej nr 5595, 5601, 5632, 5670, 5672, 5694, w Bibliotece
Publicznej im. H. Łopacińskiego nr 2159), ale także tutaj nie czyniono tego konsekwentnie, pozostawiając takie rękopisy bez jakiegokolwiek komentarza (np. w Bibliotece Narodowej nr 5631, 5690–5693, 5695, 5697). Należy jednak stwierdzić,
że potrzeby naukowe i tu wymuszały coraz większą precyzję w formułowaniu
tego elementu opisu (np. rękopisy Biblioteki PAN w Krakowie nr 4797–4886 oraz
Biblioteki Kórnickiej nr 11613–11617).
2.2.3. OPIS ZEWNĘTRZNY

Różnorodnie realizowano zawarte w Wytycznych zalecenie maksymalnie dokładnego podawania czasu powstania rękopisów, zwłaszcza tych pochodzących
z XIX i XX wieku. Nie dotyczyło to oczywiście materiałów oryginalnie datowanych, takich jak korespondencja czy dokumenty osobiste, natomiast różnice
zaznaczały się w określaniu czasu powstania dzieł twórczości intelektualnej (pamiętniki, utwory literackie, opracowania) i materiałów warsztatowych, a także
we wszelkiego rodzaju odpisach, niemających wyraźnych wskazówek co do czasu
powstania. Ujawniły się tutaj dwa sposoby postępowania: 1) dążność do uściślenia czasu powstania przez określanie przybliżonej daty rocznej (dat ramowych)
lub ewentualnie daty ante quem i post quem, a dopiero w ostateczności poprzestawanie na określeniu go z dokładnością do około połowy wieku63; 2) poprzestawanie na ogólnikowym określeniu wieku, z którego pochodził rękopis, bez
względu na istnienie wyraźnych przesłanek pozwalających na uściślenie danych
czasowych64. Ponieważ ten drugi sposób nie tylko był niezgodny z zaleceniami
Wytycznych, lecz właściwie nie miał wartości informacyjnych i dokumentacyjnych, z czasem stosujące go biblioteki odchodziły od niego, ale nigdy w pełni konsekwentnie (celowała w tym zwłaszcza Biblioteka PAN w Krakowie). Nie zawsze
też w określaniu daty powstania jednostki rękopiśmiennej kierowano się właściwymi kryteriami. Pomijając omyłkowe przyjmowanie daty powstania tekstu za
datę jego napisania, i to nawet wbrew ewidentnym cechom pisma (np. rękopis
Biblioteki ZNiO nr 14618), niekiedy daty te z niejasnych powodów ograniczano tylko do materiału rękopiśmiennego, nie uwzględniając na przykład druków
stanowiących integralną część składową jednostki rękopiśmiennej (np. rękopisy
Biblioteki Narodowej nr 5504 i Biblioteki PAN w Krakowie nr 4834, t. 3 i 4).
63

Taki sposób określania czasu powstania stosowano w większości bibliotek, m.in. ZNiO,
Jagiellońskiej, Kórnickiej, Uniwersyteckiej w Warszawie i przeważnie PAN w Krakowie.
64 W takim sposobie postępowania celowała długo Biblioteka Narodowa. Przykładowo pamiętnik (nr 6394) opisujący wydarzenia z 1943 roku, a przekazany do tej biblioteki w 1948 otrzymał datację „I poł. XX w.”, a czas powstania maszynopisu wspomnień z lat 1939–1945 (nr 6405),
zabezpieczonych w bibliotece w 1947 roku, określono na XX wiek. Podobnie postępowano w Bibliotece PAN w Krakowie, w której na przykład czas powstania brulionu memoriału do cesarzowej austriackiej Zyty (panowała w latach 1916–1918) określono na XX wiek. Podobne przykłady
można mnożyć.
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Sporo problemów stwarzało zalecone przez Wytyczne podawanie stosunku
jednostki rękopiśmiennej do oryginału. Winę za to ponosiły same Wytyczne, formułując to zalecenie nie tylko nieprecyzyjne i niejasno, lecz wręcz niewłaściwie
(stosunek do oryginału nie jest bowiem cechą zewnętrzną rękopisu). W rezultacie
realizacja tego zalecenia przedstawiała się w bibliotekach bardzo różnorodnie,
gdyż te zamiast podawania stosunku do oryginału (autograf, odpis) wolały podawać formę sporządzenia jednostki rękopiśmiennej (maszynopis, druk, rękopis,
kserokopia, litografia itp.) lub niekiedy etap w jej tworzeniu (czystopis, brulion),
a nawet rezygnowały z tego elementu opisu.
Jak dalece to zalecenie Wytycznych prowadzić mogło do nieporozumień,
świadczy zastosowane przez Bibliotekę ZNiO w odniesieniu do kopiariuszy materiałów politycznych i literackich z XVIII–XIX wieku określenie „Kopia” (np. nr
13563, 13566, 13758, 14061, 15732) — a przecież rękopisy te były dziełami w pełni
oryginalnymi, niebędącymi kopią żadnego innego rękopisu — odpisami były zaś
co najwyżej zawarte w nich utwory literackie; tworzono też w opisach rękopisów
tej biblioteki niefortunne zbitki pojęciowe, typu „autografy i rękopis” (nr 14823)
lub „bruliony i maszynopisy” (nr 14845, 14871, 14886), nie mówiąc już o określeniach niejasnych lub całkowicie wykraczających poza pojęcie cech zewnętrznych rękopisu, jak „Kopia autografu” (14060) czy „Odpis z druku” (nr 14736).
Oprócz Biblioteki ZNiO jedynie biblioteki Uniwersytecka w Warszawie i Kórnicka realizowały ten punkt Wytycznych, ta druga wprowadzając w rękopisach
staropolskich dodatkowo termin „ekstrakt” (np. nr 11444–11450). Zdając sobie
sprawę z trudności formułowania tego elementu opisu zewnętrznego, inne biblioteki przeważnie z niego rezygnowały. Przykładowo Biblioteki Jagiellońska, PAN
w Krakowie i Publiczna im. H. Łopacińskiego wszelkie informacje o stosunku
do oryginału, jak również formie sporządzenia rękopisu przenosiły do tytułu lub
opisu zawartości, co było posunięciem w pełni zasadnym, chociaż powodowało
niekiedy nadmierne rozbudowywanie tego elementu opisu. Podobnie postępowano w Bibliotece Czartoryskich. Zaleceń określenia stosunku do oryginału w opisie zewnętrznym nie stosowały przeważnie także biblioteki Narodowa i Gdańska
PAN, ograniczając się do podawania w nim formy sporządzenia rękopisu. Jedynie
w przypadku dzieł literackich, opracowań czy pamiętników stosunek do oryginału podawano w opisach zewnętrznych rękopisów bibliotek Czartoryskich i Narodowej, ale tylko wówczas, gdy miano do czynienia z odpisami (w przypadku
Biblioteki Narodowej określenie „autograf” jako cechę rękopisu zaczęto stosować
dopiero od około 1970 roku, idąc tutaj za przykładem Biblioteki ZNiO, która
określenie to jako pierwsza wprowadziła w 1966 roku).
Nie było też jednolitości w podawaniu wymiarów rękopisów. Zasadniczo
ukształtowały się tutaj dwie metody: 1) zgodnie z zaleceniami Wytycznych podawano maksymalne rozmiary kart bez względu na stan, w jakim były trwale
przechowywane (tj. w złożeniu), i bez względu na dominujący w rękopisie roz-
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miar kart (w razie różnic zaznaczano to określeniem „i mniej”) — co jednak nie
odzwierciedlało rozmiarów samego rękopisu („bloku rękopisu”) w sytuacji, gdy
karty ponadwymiarowe, wykraczające ponad przeciętny rozmiar rękopisu, przechowywane były w postaci złożonej; 2) podawano rozmiar rękopisu („bloku rękopisu”) w postaci takiej, jaką miał w warunkach magazynowych, w których karty
ponadwymiarowe przechowywane były w postaci złożonej, ewentualnie w sytuacji kiedy jeden wymiar kart zdecydowanie dominował w rękopisie — istnienie
kart większych lub mniejszych od tego „przeciętnego” rozmiaru rękopisu (tj. jego
bloku) zaznaczano określeniami „oraz mniej i więcej”, „i mniej” lub „i więcej”65.
Jak się zdaje, nie zawsze też podawane w opisie zewnętrznym wymiary dotyczyły
kart rękopisu (lub „bloku rękopisu”), a nie jego oprawy lub innych dodanych do
niego elementów introligatorskich66.
Dylematy związane z podawaniem wymiarów rękopisów niejednorodnych
w swojej strukturze, o kartach różnego formatu (jak np. w przypadku korespondencji, papierów osobistych, materiałów warsztatowych itp.) najprościej rozwiązała Biblioteka Narodowa, rezygnując z tego elementu opisu zewnętrznego. Jak
wyjaśniano we wstępie do t. VI katalogu rękopisów, „rozmiarów kart rękopisu
nie podano w wypadku, gdy rękopis składa się z kart luźnych różnego formatu
bez zdecydowanej przewagi kart jednolitych rozmiarów”. Niestety i te zasady
nie były stosowane konsekwentnie i według jasnych kryteriów: nawet bowiem
w przypadku jednostek złożonych z jednej lub dwóch kart zdarzało się pomijanie tego szczegółu opisu (np. nr 5321, 6577, 6578, 7209, 7595)67, co było tym
bardziej naganne, że były to autografy wybitnych twórców kultury narodowej.
Podobny do Biblioteki Narodowej system przyjęły także biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego i Gdańska PAN, stosując go też niejednolicie — np. Biblioteka
Uniwersytecka w Warszawie w opisach rękopisów (akt majątkowych i prawnych)
złożonych z kart różnych rozmiarów podawała ich wymiary, ale bez sygnalizowa65 Pierwszą metodę stosowało większość bibliotek, na ile właściwie, trudno jednak stwierdzić. Niejednolicie wymiary rękopisów podawała zaś Biblioteka ZNiO, początkowo według zaleceń Wytycznych (np. nr 14670, 14672), potem — jak się zdaje — według rozmiarów „bloku” rękopisu (np. nr 14971, 14972, 15712, 15779, 15792, 15925, 17348). Wiadomo też, że podawane wymiary
nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, skoro rękopis nr 15014 o wymiarach „51 × 35,5 cm
oraz mniej i więcej” otrzymał format III (tj. w obrębie 35–45 cm wysokości wg systemu przyjętego
w ZNiO), nie mógł on mierzyć tyle, ile podano, nie wiadomo też, jakie były wymiary największej
karty — podane dane były więc całkowicie bezwartościowe.
66 Z sytuacją taką spotykamy się w rękopisie Biblioteki Narodowej nr 6313, w którego opisie
zewnętrznym podano wymiary 23,5 × 18,5 cm, aby w rozszerzonym opisie bibliologicznym wyjaśnić, że „format [?] 23,5 × 18,5 cm jest formatem okładzin i interfoliów [nieliczbowanych, dodanych
przez konserwatora], wymiary kart rękopisu wynoszą 19 × 15 cm”, co stawiało wygląd zewnętrzny
rękopisu w zupełnie innym świetle. Możemy przypuścić, że nie był to odosobniony przypadek,
tylko nie wszędzie został on tak skrupulatnie zasygnalizowany w opisie.
67 Rękopisy te otrzymały oznaczenie formatu, a więc ich wymiary znane były opracowującym.
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nia występowania różnic w ich obrębie68. Nieco inną procedurę wdrożyła Biblioteka Kórnicka, która stosując się zasadniczo do zaleceń Wytycznych, zrezygnowała z podawania wymiarów kart „przy materiale pisarskim znormalizowanym
formalnie (maszynopisy 21 × 29,7 cm) czy technicznie (ekstrakty staropolskie
20 × 34 cm)”69.
W przypadku rękopisów wielotomowych dobrą zasadą było podawanie osobnych wymiarów dla każdego z tomów (o ile oczywiście znacząco się różniły):
nie stanowiło to problemu tylko dla bibliotek PAN w Krakowie i Czartoryskich
— jako jedyne tworzyły one dla każdego tomu jednostki rękopiśmiennej osobny
opis katalogowy (np. w Bibliotece PAN nr 1960 i 1961), oraz dla Biblioteki Narodowej, która dla każdego tomu jednostki rękopiśmiennej tworzyła osobny opis
zewnętrzny (np. nr 7339). Już jednak w Bibliotece ZNiO jedynie w przypadku
rękopisów złożonych z dwóch tomów podawano wymiary osobno każdego z nich
(np. nr 15366, 15850); w przypadku rękopisów złożonych z większej liczby tomów przeważnie poprzestawano na podawaniu wymiarów największego z nich
lub wymiarów „typowych” dla większości tomów (np. nr 15016, 15463, 15652,
15795, 16191), co należy uznać za istotne uchybienie w formułowaniu opisu zewnętrznego.
W przypadku niektórych rodzajów rękopisów (np. w miscellaneach staropolskich) bardzo ważna była informacja o liczbie osób („rąk”) biorących udział
w ich powstaniu. Informacje te jednak nie zawsze były podawane. Najbardziej
regularnie wymóg ten realizowała Biblioteka PAN w Krakowie, starając się konsekwentnie informować o tym w przypadku występowania w rękopisie więcej niż
jednego charakteru pisma, nawet tam, gdzie informacja ta była zbędna ze względu
na swoją oczywistość (jak np. w korespondencji). Nie czyniła tego jednak zawsze
konsekwentnie, pomijając ten szczegół np. w rękopisach nr 1953, 2017, 2019, 2153
i 2154, które — jak wynika z ich opisów — powstawały przez 80 i więcej lat, nie
mogła ich więc pisać tylko jedna osoba70.
Wszystkie biblioteki podawały informacje o objętości jednostki rękopiśmiennej w stronach lub kartach, a w razie gdy jednostka takiej numeracji nie otrzymała71, podając liczbę druków, wycinków prasowych lub fotografii wchodzących
w jej skład. W przypadku zbiorów luźnych akt procedura była różnorodna — niekiedy podawano ich łączną liczbę, ale nigdy nie było to stosowane konsekwentnie
w poszczególnych bibliotekach. Pewne rozbieżności zaznaczyły się także w opisie
68 Np. rękopisy nr 316, 317, 319, 328, 352 — trudno przypuścić, aby wszystkie te rękopisy,
liczące po około 150–200 kart i powstałe na przestrzeni 200–300 lat, złożone były z kart jednakowych rozmiarów.
69 J. WIESIOŁOWSKI, Wstęp [do:] Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, z. 4, s. 6.
70 Oczywiście nie można tutaj wykluczyć błędu w podanym w opisie zewnętrznym czasie powstania rękopisu. Por. też K. MUSZYŃSKA, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki PAN…,
s. 52–53.
71 Zob. wyżej s. 104.
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jednostek z korespondencją — zalecenia Wytycznych podawania zbiorczej liczby
listów nie przestrzegała Biblioteka PAN w Krakowie, a początkowo także Biblioteka Jagiellońska. Wszystkie biblioteki zamieszczały informacje o oprawie jednostki rękopiśmiennej, gdy ta na trwałe przymocowana była do bloku rękopisu.
W przypadku gdy rękopis był takowej pozbawiony, Biblioteka Narodowa w ogóle
pomijała tę informację, biblioteki ZNiO i PAN w Krakowie podawały informację
o formie przechowywania („teczka” lub „obwoluta papierowa”), Biblioteka Jagiellońska informowała tylko, że rękopis jest „nieoprawny”, a Biblioteka Kórnicka
materiały takie określała jako „luźne”.
Integralną częścią opisu zewnętrznego były wreszcie dodatkowe informacje
o wyglądzie i stanie zachowania rękopisu (karty lub strony niezapisane, uszkodzenia, braki w autorskiej numeracji stron lub kart), co stosowały wszystkie biblioteki, przy czym ze względów edytorskich informacje te umieszczano dopiero
po opisie zawartości; jedynie Biblioteka Jagiellońska informacje te umieszczała
w opisie zewnętrznym.
2.2.4. OPIS BIBLIOLOGICZNY (KODYKOLOGICZNY)

W przypadku książek rękopiśmiennych, zwłaszcza z XVI–XVIII wieku, informacje podawane w opisie zewnętrznym były często niewystarczające i przez
wiele bibliotek rozszerzane były o elementy opisu kodykologicznego, mimo że
Wytyczne dla tego rodzaju rękopisów takowych opisów nie przewidywały. W zależności od charakteru rękopisu opis mógł zawierać informacje dotyczące okoliczności jego powstania (miejsce, czas, dla kogo lub przez kogo został stworzony), jego dalszych dziejów (użytkowników, właścicieli), okoliczności oprawienia
i bliższych szczegółów dotyczących oprawy, notatek własnościowych i redaktorskich, błędów w oryginalnej numeracji stron lub kart, braków w tekście, systemu tworzenia rękopisu (jednorazowo czy sukcesywnie w długim odstępie czasu)
i jego budowy, układu materiałów (np. bez porządku, porządek chronologiczny),
czasu spaginowania, budowy (jednorodny czy złożony sztucznie z różnych składek). Jako przykłady zastosowania opisu kodykologicznego dla rękopisów staropolskich można wskazać opisy rękopisów Biblioteki Narodowej zamieszczone
w t. 7 jej katalogu i Biblioteki Czartoryskich w katalogu opracowanym przez Mariana Kukiela (sygn. 1682–2000)72, a dla rękopisów nowszych opisy pamiętników
Michała Bobrzyńskiego w Bibliotece Jagiellońskiej (nr 8104 i 8105). W najdoskonalszej postaci w pełnym tego słowa znaczeniu zastosowała je Biblioteka Kórnicka w Katalogu rękopisów staropolskich (t. 1, 2, 5), tworząc zdaniem Krystyny
Muszyńskiej „częstokroć wręcz małe rozprawki naukowe, pisane swobodnie, dalekie od sformalizowania, choć jednocześnie zwięzłe i rzeczowe”73.
72

Co prawda były to opisy sporządzone jeszcze przed 1939 rokiem.
K. MUSZYŃSKA, [rec.] Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI–
XVIII w., t. 5, Rocznik Biblioteki Narodowej (30/31) 1994/1995, s. 321.
73
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Ważną częścią opisu bibliologicznego były dane bibliograficzne dotyczące rękopisu. O ile podawanie danych dotyczących edycji drukowanych opisywanych materiałów rękopiśmiennych stało się standardem i było realizowane
z większym lub mniejszym powodzeniem przez wszystkie biblioteki74, o tyle
niemożliwe w praktyce przez długi czas okazało się realizowanie innego zalecenia Wytycznych, dotyczącego informowania o istnieniu w innych bibliotekach
lub archiwach rękopisów pokrewnych treściowo lub proweniencyjnie. Przyczyną
tego był przez długi czas niezadowalający stan informacji o zbiorach archiwalnych i rękopiśmiennych w Polsce; co najwyżej odsyłano do podobnych treściowo
lub proweniencyjnie rękopisów w tej samej bibliotece, ale też nie zawsze konsekwentnie75. Pojawiały się jednak nowinki w tym zakresie nieprzewidziane przez
Wytyczne, np. podawanie w opisie katalogowym notek biograficznych o właścicielu lub twórcy rękopisu, co stosowała np. Biblioteka Narodowa, poczynając od
t. V swego katalogu, oraz niekiedy Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego,
a także podawanie podstawowej literatury przedmiotu dotyczącej rękopisu. Z reguły zaś zbyt mało uwagi poświęcano w opisach bibliologicznych proweniencji
rękopisów, najczęściej ograniczając się do wymienienia instytucji lub osoby, od
której bezpośrednio rękopis nabyto, bez wskazania wcześniejszych właścicieli
(przykładem tego mogą być między innymi opisy rękopisów Biblioteki Narodowej nr 6149 i 6152)76 czy przedstawienia losów spuścizny77. Na tym tle warte podkreślenia są bardzo szczegółowe informacje zamieszczane w niektórych opisach
rękopisów Biblioteki Narodowej (np. nr 5678 i 5786) czy krótkie charakterystyki
losów spuścizn rodzinnych w opisach inwentarzowych Biblioteki Kórnickiej (np.
nr 11404–11429).
3. INWENTARYZOWANIE RĘKOPISÓW

Końcowym etapem opracowania rękopisów było ich inwentaryzowanie, tj.
nadawanie jednostkom rękopiśmiennym stałych sygnatur. Przyjęta w polskich
bibliotekach praktyka i tutaj nie zapobiegła dużym rozbieżnościom między nimi,
74 Szczególnie wysoko należy tutaj ocenić informacje zamieszczane w katalogach rękopisów
bibliotek ZNiO, Kórnickiej i Narodowej (zwłaszcza w katalogu rękopisów Biblioteki Ordynacji
Zamojskiej). Nieco gorzej wyglądało to w Bibliotece PAN w Krakowie, na co zwracała uwagę
K. MUSZYŃSKA w swojej recenzji katalogu rękopisów tej Biblioteki (op. cit., s. 54).
75 B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 258; B. RATUSIŃSKI, [rec.] Inwentarz rękopisów Biblioteki
Jagiellońskiej nr 6001–7000, s. 300–301.
76 O wiele właściwszą procedurę zastosowała Biblioteka PAN w Krakowie w przypadku
rękopisów nabytych w 1960 roku w Antykwariacie Domu Książki w Krakowie, informując o ich
poprzednim właścicielu.
77 B. RATUSIŃSKI, [rec.] Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 6001–7000,
s. 301.

Roczniki Biblioteczne 59, 2015
© for this edition by CNS

RB_59_.indd 116

2016-06-28 10:21:09

NAUKOWE OPRACOWANIE I KATALOGOWANIE RĘKOPISÓW

117

co wynikało z dość ogólnikowych zapisów Wytycznych w tym zakresie. Dotyczyło to wielotomowych dzieł autorskich oraz zbiorów listów i akt, co do których
nie sprecyzowano żadnych szczegółowych zasad inwentaryzacyjnych. Źródłem
rozbieżności było samo pojęcie jednostki rękopiśmiennej, co do którego biblioteki zajęły diametralnie różne stanowiska. Z definicji Wytycznych, głoszącej, że
jednostkę „stanowić może grupa listów pisanych do jednego adresata” czy „grupa
aktów związanych z sobą treściowo”, najdalej idące konsekwencje wyciągnęła
Biblioteka Narodowa, od t. V swego katalogu inwentaryzując pod jedną sygnaturą
cały zbiór korespondencji jednej osoby, niezależnie od liczby woluminów na ten
zbiór się składający (np. korespondencja Józefa Korzeniowskiego tworzyła jednostkę rękopiśmienną nr 7351 o 76 tomach). Model ten przyjęły także biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańska PAN. Przeciwstawną metodę zastosowały biblioteki ZNiO i Kórnicka, w których jednostkę rękopiśmienną stanowiła nie całość korespondencji, lecz w zasadzie każdy jej wolumin wyodrębniony
pod względem rzeczowym (nazwisk autorów lub niekiedy dat napisania listów);
w systemie tym np. 33 tomy korespondencji Mariana Morelowskiego tworzyły
33 jednostki rękopiśmienne (Biblioteka ZNiO, nr 14897–14929). Metoda stosowana przez Bibliotekę Narodową była bardziej uzasadniona pod względem formalnym, natomiast bardziej praktyczny w zastosowaniu był system stosowany przez
biblioteki ZNiO i Kórnicką. Jego wadą było natomiast tworzenie jednostek rękopiśmiennych nieróżniących się od siebie kryteriami formalnymi i opatrzonych
tym samym tytułem, w którym — jak krytykował to Adam Lewak — zmieniały
się jedynie początkowe litery nazwisk autorów listów czy daty skrajne ich napisania78. Było w tym stwierdzeniu sporo racji, zwłaszcza że uznając takie woluminy za osobne jednostki rękopiśmienne, nie zawsze dbano o indywidualizowanie
ich tytułów, co powodowało niekiedy powstawanie niezgodności między nimi
a ich opisem zewnętrznym lub zawartością treściową: z taką sytuacją mamy do
czynienia na przykład w przypadku rękopisów Biblioteki ZNiO nr 14795–14801,
Biblioteki Narodowej nr 2878–2880 czy Biblioteki Jagiellońskiej nr 8971–8985
i 10280–10361. Ta ostatnia początkowo przyjęła model zalecany przez Wytyczne,
ale bardzo szybko z niego zrezygnowała, co spowodowało, że liczące 18 tomów
„autografy dawne” Władysława Górskiego zostały zinwentaryzowane pod jedną
sygnaturą (nr 6147), ale „autografy nowe” tegoż samego tworzyły już 17 jednostek
inwentarzowych (nr 7851–7867).
O ile wspomniane biblioteki przyjęte przez siebie systemy stosowały konsekwentnie, o tyle nie da się tego powiedzieć o Bibliotece PAN w Krakowie, w której oba systemy inwentaryzacji stosowano naprzemiennie, według niejasnego dla
nas klucza. O ile 25 tomów korespondencji Stanisława Tomkowicza zinwentaryzowano na 25 sygnaturach (nr 1975–1999), a 18 tomów korespondencji Zygmunta
Lasockiego na 18 (4050–4067), o tyle 9 tomów korespondencji Stanisława Sozań78

A. LEWAK, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t. IV.
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skiego oraz 12 tomów korespondencji Stanisława Jabłonowskiego (wraz z jego
papierami majątkowymi oraz materiałami różnymi) zinwentaryzowano na sygnaturach pojedynczych (nr 2782 i 6040)79. Najciekawsze było połączenie obu systemów, kiedy 26 tomów korespondencji Wandy Jabłonowskiej zinwentaryzowano
na 8 sygnaturach (nr 4370–4377), grupujących listy od nadawców według bloków
alfabetycznych (B–J, J–K, K–M itd.), czy w liczącej 117 tomów korespondencji
ks. Jana Fijałka, którą umieszczono na 23 sygnaturach (nr 4677–4699), grupujących listy od nadawców według kolejnych liter alfabetu. Charakterystycznym
zjawiskiem występującym tylko w tej bibliotece było tworzenie dużych, wielotomowych jednostek niejednolitych pod względem zawartości, jak np. nr 4716, pod
którym w 10 tomach znalazła się korespondencja ks. Fijałka, fotografie i albumy
oraz fragment korespondencji Stanisława Smolki.
Jeśli zaś chodzi o inwentaryzowanie dzieł autorskich (pamiętników, utworów
literackich, opracowań naukowych itp.), to zalecane przez Wytyczne umieszczanie
wszystkich tworzących dzieło tomów pod jedną sygnaturą zasadniczo stosowano
we wszystkich bibliotekach, ale znowu z licznymi odstępstwami. Zdarzały się
bowiem przypadki, kiedy jedno opracowanie w dwóch integralnie z sobą związanych tomach (tekst i przypisy) było inwentaryzowane pod dwoma sygnaturami
(Biblioteka Jagiellońska nr 8466, 8467) lub każdy pojedynczy tom jednego dzieła
pamiętnikarskiego był inwentaryzowany pod osobną sygnaturą (Biblioteka PAN
w Krakowie nr 2821–2823). Także w przypadku dzienników, stanowiących integralną całość, postępowano rozbieżnie: inwentaryzowano je zarówno pod jedną sygnaturą (np. Dzienniki i notatniki Juliana Ochorowicza w Bibliotece ZNiO
nr 13357 w 113 tomach), jak i każdy tom oddzielnie (diariusz Klemensa Bąkowskiego z lat 1914–1938 w Bibliotece Jagiellońskiej nr 7282–7298 i dzienniki Ferdynanda Hoesicka w Bibliotece Narodowej nr 2684–2719, 2722). Niejednolicie
biblioteki postępowały również w sytuacji, gdy jedno dzieło autorskie występowało w dwóch lub więcej formach sporządzenia, na przykład w rękopisie (autografie) i maszynopisie: w Bibliotece Narodowej dzieła takie inwentaryzowane
były pod osobnymi sygnaturami, oddzielnie dla każdej z form sporządzenia (np.
nr 6378 i 6379, 6395 i 6396, 6401 i 6402), natomiast w Bibliotece ZNiO pod jedną
sygnaturą (np. sygn. 12475 i 16191), zgodnie zresztą z wyraźnymi zaleceniami
Wytycznych80. Problemy stwarzały też dzieła występujące w maszynopisach i kopiach maszynopisowych — niekiedy dwa identyczne maszynopisowe odpisy tego
samego tekstu były traktowane jako osobne jednostki inwentarzowe (Biblioteka
Narodowa, nr 5487, 5488), zamiast tworzyć jedną jednostkę lub w ogóle być inwentaryzowane tylko w jednym egzemplarzu.

79

Zob. B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i ich
opracowanie, Studia Źródłoznawcze (22) 1977, s. 226.
80 Wytyczne…, s. 26 (p. 26).
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Bardzo duże znaczenie miała kolejność nadawania jednostkom rękopiśmiennym numerów inwentarzowych, co miało swój związek z przyjętym w Polsce systemem tworzenia katalogów rękopisów według kolejności tych numerów. Przyjęcie zasady nadrzędności kryterium numerów inwentarzowych spowodowało,
że katalog w istocie odpowiadał w układzie i doborze materiałów inwentarzowi
i de facto pełnił jego funkcję81. W odróżnieniu od modelu przyjętego powszechnie w archiwach, a także w niektórych bibliotekach zagranicznych, w których
podstawą rejestracji były zespoły archiwalne wyodrębniane według kryterium
proweniencji (każde z własną numeracją jednostek inwentarzowych), w polskich
bibliotekach tradycyjnie stosowany był system jednolitego ciągu numerów inwentarzowych dla całego zbioru rękopisów. Jedyne odstępstwa dotyczyły nielicznych przypadków kolekcji stanowiących historycznie lub prawnie wyodrębnioną
całość w ich zasobach, jak na przykład w Bibliotece Narodowej w Warszawie
zbiór Biblioteki Ordynacji Zamojskiej czy w Bibliotece ZNiO zbiór Biblioteki
Pawlikowskich. System taki, upraszczający rejestrację zbiorów i orientację w ich
zasobie, pociągał za sobą niedogodności co do zachowania strukturalnej łączności między rękopisami o jednakowej proweniencji, stanowiącymi fragmenty tych
samych spuścizn osobistych czy archiwów rodzinnych. Miało to swoje źródło
zarówno w czynnikach obiektywnych (nabywanie fragmentów spuścizn i ich inwentaryzowanie niezależnie od siebie w dłuższych odstępstwach czasu), jak i subiektywnych (dowolność w doborze materiałów przeznaczonych do opracowania
i inwentaryzowania).
Ze względu na to, że katalogi rękopisów tworzone według systemu inwentarzowego nie porządkują (gdyż nie mogą) opisywanych rękopisów według nazwisk
twórców, czasu pochodzenia, źródła nabycia czy też tematyki82, ważne było, aby
przynajmniej nadawanie numerów inwentarzowych odbywało się według jak najbardziej logicznych i przemyślanych zasad. W zakresie doboru materiałów do
opracowania i inwentaryzacji ukształtowały się dwie metody postępowania: 1) nabywane materiały były brane do inwentaryzowania zasadniczo według kolejności
i w miarę ich wpływu do biblioteki, co stosowały głównie biblioteki o mniejszej
liczbie nabytków, 2) materiały do inwentaryzacji dobierane były w określonych
81 Z tego założenia wychodziły Wytyczne, które katalogowi rękopisów przypisywały dwojaką funkcję: naukowej dokumentacji zbiorów i administracyjnej księgi inwentarzowej. Przyjęcie
przez biblioteki tej zasady oczywiście nie oznaczało ujednolicenia form drukowanej informacji
o zbiorach rękopiśmiennych, czego przykładem mogą być np. katalogi i inwentarze bibliotek Kórnickiej i Narodowej. Por. też Adam LEWAK, Uwagi o katalogowaniu rękopisów bibliotecznych,
Roczniki Biblioteczne (6) 1962, s. 150–151, oraz Zbigniew JABŁOŃSKI, Opracowanie rękopisów
bibliotecznych. Wybrane zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem problemu: Inwentarz i katalog rękopisów, [w:] Materiały biblioteczne z konferencji…, s. 251–254.
82 Ograniczenia te zniwelował dopiero rozwój komputerowych baz danych dostępnych on-line, pozwalających porządkować zapisy inwentarzowe według podstawowych kryteriów wyszukiwawczych — z inicjatywy i według pomysłu autora niniejszego artykułu bazę taką uruchomiono
w 2004 roku w Bibliotece ZNiO (http://bazy.oss.wroc.pl/rkp/pubi/).
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odstępach czasu według odgórnie przyjętych kryteriów, takich jak na przykład
naukowa wartość zbiorów, ich rodzaj, pochodzenie proweniencyjne, tematyka czy
czas powstania — w tych sytuacjach dobór rękopisów do inwentaryzacji bardzo
często podporządkowany był koncepcji planowanego do wydania drukiem katalogu rękopisów, co miało miejsce w przypadku bibliotek posiadających duże zbiory
rękopiśmienne83. Zaletą (przynajmniej teoretycznie — o czym niżej) tego systemu było wprowadzanie do obiegu naukowego materiałów o największej wartości
naukowej, wadą — pozostawienie w akcesji, niekiedy na wiele lat, materiałów
o mniejszej wartości naukowej lub trudniejszych czy bardziej pracochłonnych
w opracowaniu. Niekiedy przyjęte zasady inwentaryzacji były wypadkową obu
tych systemów, co w klasycznej postaci zastosowała Biblioteka ZNiO w t. 3 swojego inwentarza (nr. 11981–13000). Powodowało to, że katalogi nie tylko często nie
prezentowały zamkniętej tematycznie zawartości, lecz niekiedy materiały tworzące całość pod względem proweniencyjnym były rozbijane w różnych częściach
katalogu-inwentarza na skutek umieszczania ich pod różnymi odległymi od siebie
sygnaturami.
Właśnie ten brak troski o inwentaryzowanie razem materiałów tworzących
lub pochodzących z jednej spuścizny, utrzymania integralności spuścizn był
najsłabszym elementem inwentaryzacji w polskich bibliotekach — oczywiście
dotyczy to spuścizn nabywanych w jednym czasie, które choćby z tego względu
powinny być opracowywane i inwentaryzowane razem i w całości. Niestety, należy się tutaj zgodzić z opinią Bogusława Ratusińskiego wyrażaną w jego licznych
recenzjach polskich katalogów rękopisów, że przez długi czas nie przykładano do
tego w bibliotekach większego znaczenia84. Wyjątki dotyczyły z reguły dużych
spuścizn osobowych wybitnych osobistości życia politycznego, literackiego czy
naukowego, które starano się inwentaryzować w całości, ze względu na ich duże
znaczenie naukowe.
Oczywiście to „rozproszenie” spuścizn dotyczyło bibliotek dokonujących inwentaryzacji na bieżąco, co powodowało, że materiały wchodzące w skład jednej
spuścizny, ale nabywane w różnych latach, tworzyły pojedyncze jednostki rozrzucone w różnych częściach katalogu. Dotyczyło to zwłaszcza Biblioteki PAN
w Krakowie, w której — jak to ujął B. Ratusiński — jednostki archiwów rodzinnych inwentaryzowano wybiórczo, fragmentami, niektóre odnajdowano i inwentaryzowano wiele lat po zinwentaryzowaniu większości spuścizny85. Jednak
83

K. MUSZYŃSKA, „Wytyczne opracowania rękopisów…”, Archiwum ZNiO, XLI, nr 20.
Przyznała to także K. Muszyńska w swoim referacie z 1979 r. (ibidem): „Inwentarze zarówno Biblioteki Jagiellońskiej jak Ossolineum i dawniejsze zwłaszcza katalogi Narodowej nie
są wolne od grzechu nieuzasadnionego proweniencyjnego pomieszania materiałów. W większym
jeszcze stopniu dotyczy to bibliotek, które od razu dają nabytkom stałe sygnatury”.
85 Ibidem; B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Polskiej Akademii Nauk…, s. 228–229.
Ubolewał on, że „pozostawia się [tam] w nie uporządkowanej postaci cały zasób i prezentuje się
badaczowi przypadkowy zbiór opisów poszczególnych jednostek”.
84
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również biblioteki inwentaryzujące rękopisy w dłuższej perspektywie nie zawsze
o to dbały. Przykładem była Biblioteka Narodowa, która chcąc zaraz po wojnie
udostępnić w t. 4 swego katalogu materiały najcenniejsze, wyselekcjonowała je
z różnych zespołów proweniencyjnych, żadnego w całości nie opracowując86.
Dopiero pod wpływem ostrej krytyki takiego sposobu postępowania87 zmieniła
zasady inwentaryzowania, zwracając większą uwagę na zachowanie integralności
spuścizn, dobierając materiały do poszczególnych tomów „inwentarza-katalogu”
według „kryteriów proweniencyjno-chronologicznych”88.
Na przeszkodzie zachowaniu integralności spuścizn przy tworzeniu „inwentarzy-katalogów” stanęła też przyjęta w bibliotekach pragmatyka łączenia i grupowania w nich jednostek rękopiśmiennych ze względu na ich tematykę, rodzaj lub
osobę twórcy, co umotywowane było przede wszystkim względami naukowymi.
Chęć zgrupowania razem takich materiałów prowadziła do rezygnacji z zasady
nadrzędności kryterium proweniencyjnego89. Co prawda takie przypadki braku
poszanowania proweniencyjnych całości spuścizn i rozbijania ich integralności
w celu stworzenia jakiegoś sztucznego zespołu jednostek rękopiśmiennych było
niezgodne z zaleceniami Wytycznych i zasadami archiwalnymi90, ale podobnie
jak w przypadku formowania jednostek rękopiśmiennych, i tutaj miało to swoje
źródło w zasadniczo odmiennych zasadach funkcjonowania rękopisów bibliotecznych, traktowanych nie jako część zespołu-spuścizny, lecz jako samoistne jednostki inwentarzowe — stosunkowo łatwe dotarcie do nich zapewniały tworzone
dla poszczególnych tomów katalogów dokładne indeksy osobowe i rzeczowe91.
Tak postępowała na przykład Biblioteka Narodowa, grupując w t. VI swego Katalogu rękopisów jednostki rękopiśmienne ze względu na ich rodzaj, np. sztambuchy (imionniki), pamiętniki lub utwory literackie, lub ze względu na osobę
86

B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 257–258.
A. Lewak w recenzji t. 4 Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej zarzucił brak w nim
powiązania między opisywanymi rękopisami: „nie ma w tomie IV Katalogu ani układu proweniencyjnego czy chronologicznego, ani porządku według treści rękopisów czy według terytorium
którego dotyczą. A przecież układ katalogu, o ile możności konsekwentny, istnieć powinien, tak
jak powinna istnieć kompozycja dzieła naukowego […]. Wszystko wskazuje, że tom IV Katalogu
nie jest rezultatem wstępnego opracowania tzn. odpowiedniego segregowania całego zbioru, scalenia zespołów, ustawienia właściwej kolejności jednostek w każdej grupie”.
88 Jak wyjaśniła K. Muszyńska we wstępie do t. VII Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej, „jest zatem zasadą, że spuścizny osobiste i rodzinne, a także kolekcje rękopisów powstałe nie
w sposób przypadkowy, ale dobrane przez właściciela jako wyraz jego zainteresowań, muszą być
opisywane w całości w ramach jednego tomu Katalogu”.
89 B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 258.
90 B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 169. Z tego względu w recenzji
Inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 6001–7000 (s. 299) postulował on, aby katalogi
rękopisów bibliotecznych były „nie przypadkowym zbiorem indywidualnie traktowanych jednostek, ale paroma tomami zwartych archiwów, spuścizn czy zbiorów”.
91 B.S. KUPŚĆ, op. cit., s. 258.
87
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twórcy, np. Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta, wyjmując je po części z różnych większych spuścizn i archiwów rodzinnych.
Podobnie w Bibliotece ZNiO do grupy jednostek inwentarzowych z pamiętnikami
(Inwentarz rękopisów…, t. IX i XI) włączono pojedyncze rękopisy z archiwów
i papierów osobistych Klaudiusza Hrabyka, Aleksandra Raczyńskiego, Adama
Rozwadowskiego i Zygmunta Żuławskiego.
W tym rozpraszaniu spuścizn osobowych w różnych częściach inwentarza
duży udział miał system opracowania „fragmentarycznego”. Zdarzało się jednak, że nawet uwzględniane w jednym tomie katalogu i będące — jak się zdaje
— przedmiotem opracowania „całościowego” spuścizny osobowe nie były inwentaryzowane w jednym ciągu sygnatur. Przykładowo w inwentarzu Biblioteki
Jagiellońskiej „rozbita” na dwa bloki została spuścizna ks. Stefana Pawlickiego
(nr 8210–8526 i 8697–8700); z kolei w t. 6 katalogu Biblioteki Narodowej papiery
Adama Grzymały Siedleckiego znalazły się w trzech miejscach (nr 6278–6281,
6389–6393, 6455), a Mieczysława Smolarskiego — w dwóch (nr 6145–6147, 6383);
w Bibliotece PAN w Krakowie korespondencja Stefana Buszczyńskiego została
zinwentaryzowana pod sygnaturami 2064–2066, a jego prace i utwory poetyckie
pod sygnaturami 2104–214892. O ile większość podobnych przypadków można
jeszcze tłumaczyć względami rzeczowymi, o tyle efektem ewidentnych błędów
w inwentaryzacji było na przykład pominięcie w korespondencji Zenona Przesmyckiego w Bibliotece Narodowej (nr 2850–2873) listów osób na lit. Ś., które
zostały zinwentaryzowane pod sygn. 7140, czy też pominięcie w dziennikach
Ferdynanda Hoesicka (nr 2684–2719) jednego z tomów, zinwentaryzowanego
osobno poza zasadniczym ciągiem (nr 2722)93. Wydaje się, że z biegiem czasu
przypadków takich było jednak coraz mniej, a biblioteki dokładały coraz więcej
starań, aby umieszczać spuścizny osobowe w jednym ciągu sygnatur.
Osobnym problemem był układ poszczególnych jednostek w ramach jednego
archiwum osobistego. Właściwie trudno mówić o wypracowaniu przez biblioteki
jakiegoś jednolitego modelu94. Mianowicie papiery i dokumenty osobiste przeważnie umieszczane były na początku archiwów (jak np. w archiwach Stanisława
Kościałkowskiego i Wacława Borowego w Bibliotece Narodowej, Tadeusza Rutowskiego i Mariana Morelowskiego w Bibliotece ZNiO, Edmunda Majkowskiego w Bibliotece Jagiellońskiej, Stanisława Bodniaka w Bibliotece Kórnickiej),
ale mogły znaleźć się także na jego końcu (np. w archiwach Michała Bobrzyńskiego i Władysława Semkowicza w Bibliotece Jagiellońskiej oraz Tadeusza Ko92 Więcej przykładów podaje B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…, s. 169;
idem, [rec.] Katalog rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie sygn. 1811–2148, Archeion (39) 1963,
s. 262–263.
93 Na te uchybienia zwracał uwagę B. RATUSIŃSKI, Rękopisy Biblioteki Narodowej…,
s. 168–169.
94 Zwracała na to uwagę J. BIELECKA w recenzji t. 5 i 6 Katalogu rękopisów Biblioteki
Narodowej.
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rzona w Bibliotece Narodowej), jak również wewnątrz niego (np. po notatkach
i wypisach źródłowych, a przed korespondencją — jak w archiwach Mariana
Smoluchowskiego w Bibliotece Jagiellońskiej i Marcina Dragana w Bibliotece
Gdańskiej PAN, po korespondencji, a przed materiałami działalności zawodowej
i społecznej — jak w przypadku archiwów Aleksandra i Jana Aleksandra Fredrów w Bibliotece Narodowej i ks. Jana Fijałka w Bibliotece PAN w Krakowie,
po wspomnieniach, a przed pracami autorskimi — jak w archiwum Stanisława
Egberta Koźmiana w Bibliotece PAN w Krakowie, czy po notatnikach, dziennikach i wspomnieniach, a przed korespondencją — jak w papierach Eugeniusza
Romera w Bibliotece Jagiellońskiej). Niestety nie wydaje się, aby różnice te podyktowane były względami merytorycznymi czy specyfiką tematyczną spuścizn
osobowych. Dobrze jeszcze, gdy jednostki rękopiśmienne w archiwach osobistych
były zgrupowane według przejrzystych zasad, ale nie zawsze tak było (np. w archiwum Konstantego Marii Górskiego w Bibliotece Jagiellońskiej prace autorskie zostały rozdzielone i umieszczone na początku archiwum i po papierach
osobistych; w archiwum Władysława Semkowicza w Bibliotece Jagiellońskiej
jego korespondencja została rozdzielona pięcioma jednostkami z korespondencją
Aleksandra Semkowicza; w archiwum Wacława Borowego w Bibliotece Narodowej fotografie osobiste oddzielone zostały od papierów osobistych i umieszczone
na końcu archiwum, po wycinkach prasowych itp.).
UWAGI KOŃCOWE

Przyczynę różnic i niekonsekwencji w zakresie opracowania rękopisów i tworzenia opisów katalogowych tylko po części można tłumaczyć specyfiką zbiorów
poszczególnych bibliotek i wypracowanymi przez nie własnymi metodami ich
opracowania. Z pewnością duży udział miały w tym różnice w predyspozycjach,
doświadczeniu i przygotowaniu merytorycznym pracowników bibliotecznych,
a także w kontroli i koordynacji prac katalogowych. Ten najtrudniejszy do opracowania rodzaj zbiorów bibliotecznych stawiał bowiem opracowującym bardzo
duże wymagania. Nie jest dziełem przypadku, że opisy na najlepszym poziomie,
najbardziej dopracowane pod względem metodologicznym powstawały w tych
bibliotekach, w których ukształtowały się zespoły pracowników mogących podołać tym wymaganiom, cechujące się przy tym dużą stabilizacją kadrową i swego
rodzaju elitarnością, jak na przykład w Bibliotece Narodowej w przypadku rękopisów staropolskich (m.in. Krystyna Muszyńska i Barbara Smoleńska), w Bibliotece Kórnickiej (m.in. Jacek Wiesołowski i Ryszard Marciniak), w Bibliotece
ZNiO (m.in. Adam Fastnacht) czy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego.
I odwrotnie — tam, gdzie opracowanie znalazło się w gestii licznego, ale za to
mniej doświadczonego, a niekiedy tylko doraźnie przeszkolonego personelu, tam
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niejednolitości w opracowaniu rękopisów były największe95. Pewien udział w powstawaniu tych niekonsekwencji miały Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich, nieformułujące jednoznacznych zasad opracowania lub odwrotnie — formułujące zasady, które pozostawały w sprzeczności z naukowymi
celami opracowania rękopisów i z tego względu nie były akceptowane przez część
środowiska bibliotekarskiego. Niestety środowisko to nie zdobyło się na opracowanie ich nowej redakcji, o czym — jak się zdaje — zadecydował brak jednego
ośrodka wiodącego w zakresie opracowania rękopisów, który mógłby podjąć się
koordynacji prac w tym zakresie.

MACIEJ MATWIJÓW

PROCESSING AND CATALOGUING OF EARLY MODERN AND MODERN
(16TH–20TH CENTURIES) MANUSCRIPTS IN POLISH LIBRARIES IN THE SECOND
HALF OF THE 20TH CENTURY. METHODOLOGY — THEORY AND PRACTICE
Summary
A lack of uniform methods in the processing of manuscripts in Polish libraries prompted
efforts to formulate theoretical principles, a process that began in the early 20th century. The publication in 1955 of Wytyczne opracowania rękopisów w bibliotekach polskich [Guidelines to the
processing of manuscripts in Polish libraries] made it possible to standardise the various elements
of catalogue description and set the basic rules of processing manuscripts, although it did not eliminate all the problems. This often led to considerable differences in methods used in practice in the
approach to manuscripts in the largest Polish libraries, which was reflected in numerous printed
catalogues of manuscripts published from 1955 onwards. Problems concerned e.g. manuscripts
comprising loose materials which were combined into units, an approach that often had its roots
in insufficient respect for the principles of archival provenance. When it came to the creation of
catalogue descriptions, the most uniform rules were formulated with regard to correspondence,
while in the other types of manuscripts (personal papers, collections of literary and historical
materials, memoirs etc.) there were often considerable differences. They concerned primarily the
level of detail in the description of the contents of the manuscripts. Considerable differences were
also to be found in the rules for creating external descriptions, especially elements concerning the
dimensions of the manuscripts and periods in which they originated. Nor was there any uniformity
when it came to the rules of inventorying manuscripts, especially correspondence, and maintaining
the integrity of legacies in manuscript catalogues.
KEY WORDS: library manuscripts, processing of library collections, inventory of library
collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th
century
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Przykładem jest tutaj opracowanie rękopisów w Bibliotece Jagiellońskiej w latach 1952–
1954, zob. Władysław BANDURA, Jerzy ZATHEY, Wstęp [do:] Inwentarz rękopisów Biblioteki
Jagiellońskiej nr 8001–9000. Cz. 1, nr 8001–8500, Kraków: UJ 1971, s. 9.
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