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zamiłowania literackie i prace tłumaczeniowe Wiktora hr. Bawo-
rowskiego (Eberharter, 2018) wpłynęły nie tylko na jego pasje kolekcjo-
nerskie, a także na plany stworzenia placówki naukowej (Autobiografia, 
1894, k. 2 v). Chodziło o to, by zbiory „z zamiłowaniem szczególnem 
nagromadzone nie tylko w potomne czasy w zupełności istniały, ale 
powiększały się i korzyści krajowi przynosiły” (Testament, 1894, k. 2). 
Temu celowi miało posłużyć powołanie ordynacji, która powinna zapew-
nić zabezpieczenie finansowe i administrowanie biblioteki. „Szacowne 
narodowe naukowo-artystyczne zbiory” Baworowskiego, na które 
składały się m.in. dzieła polskie i dotyczące dziejów Polski, zwłaszcza 
rękopisy i druki z zakresu historii oraz literatury pięknej, politycz-
nej, teologicznej, prawniczej, liturgicznej, matematyczno-astronomicz-
nej i przyrodniczej (Chwalewik, 1926, s. 376-378), stały się  podstawą 
utworzonej po jego śmierci w 1894 r. Biblioteki Fundacji Wiktora hr. 
Baworowskiego we Lwowie, mającej charakter biblioteki-muzeum. Zgod-
nie z testamentem Fundatora, biblioteka kontynuowała pierwotny profil   
zbiorów. W 1900 r., gdy kolekcję udostępniono szerszej publiczności, 
zbiory liczyły 15 571 druków, 10180  rękopisów oraz 110  dyplomów 
pergaminowych (Kotula 1926, s. 8).  W 1914 r. Biblioteka Fundacji Wik-
tora hr. Baworowskiego powiększyła swoje zbiory o bibliotekę Zygmunta 
hr. Czarneckiego. Zakupiono wówczas 6 435 dzieł w 7 218 tomach, 
w tym 70 rękopisów, 56 unikatów, 28 inkunabułów, 1,5 tys. druków 
z XVI w., 3 tys. z wieku XVII i 2000 z wieku XVIII (Kotula, 1926, s. 9).  
Po 25 latach  działalności Baworovianum jej zbiory liczyły m.in. 40 tys. 
druków, 38 inkunabułów, 1 238 rękopisów, 500 dokumentów pergami-
nowych (Kotula, 1926, s. 11). Dyrekcja biblioteki dbała przy tym o odpo-
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wiednie opracowanie i zabezpieczenie zbiorów, publikowano wyniki prac 
naukowych, prowadzono również wypożyczanie międzybiblioteczne, 
a także wymieniano dublety z większością bibliotek naukowych w kraju 
i wieloma zagranicą. Biblioteka stała się kolekcją o fundamentalnym 
znaczeniu dla kultury narodowej, o zbiorach cenionych w kraju i zagra-
nicą: w 1925 r. z jej  zasobów korzystało 991 osób, nie tylko z Polski, ale 
także z Paryża, Wiednia i Pragi (Kotula, 1926, s. 11). 

Sytuacja biblioteki uległa zasadniczej zmianie w 1939 r. Po zajęciu 
Lwowa przez Sowietów, na początku 1941 r. zbiory Biblioteki Fundacji Wik-
tora hr. Baworowskiego zostały połączone ze zbiorami Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich (przeniesiono je do osobnego magazynu), odtąd miały sta-
nowić Polski Sektor Filii Biblioteki Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycz-
nej Republiki Radzieckiej w Kijowie (Materiały, 1946, s. 6)2. „Nastąpiło też 
daleko idące przemieszanie ze sobą zbiorów obu fundacji. Zbiory graficzne  
obu fundacji zostały połączone, starodruki Baworowskich przeniesione do 
gmachu dawnego Ossolineum”  (Materiały, 1946, s. 6). O nienaruszalność 
Ossolineum bezskutecznie zabiegał wówczas Jerzy Borejsza, dyrektor tej 
placówki od listopada 1939 r. do  marca 1940 r., który sprzeciwiał się pro-
wadzonej przez władze ukraińskie „dewastacji i rabunkowej reorganizacji” 
Ossolineum (Gralak, 2010, s. 310). 

Kolejne zmiany przyniosła okupacja niemiecka (Hryciuk, 2000, 
rozdz. 8). W 1941 r. utworzono Staatsbibliotek Lemberg, podległą Głów-
nemu Zarządowi Bibliotek Generalnego Gubernatorstwa. Niemiecki komen-
dant Lwowa w lipcu 1941 r. uznał obiekty Biblioteki Fundacji Wiktora hr. 
Baworowskiego za wymagające szczególnej ochrony i wydał zakaz zakwate-
rowania jednostek wojskowych we wszystkich nieruchomościach fundacji 
(Papiery, k. 1). W sierpniu 1941 r. Biblioteka została podporządkowana 
wydziałowi nauki i kształcenia w dystrykcie Galicja we Lwowie - Abteilung 
Wissenschaft und Unterricht, Distrikt Galizien, Lemberg, którym zarzą-
dzał dr Matthäus (Hansen, 1994, s. 589; Papiery, 1944, s. 2). W piśmie 
z 21 sierpnia 1940 r. ówczesny komisaryczny kierownik głównej admi-
nistracji bibliotek przy rządzie Generalnego Gubernatorstwa, dr Ulrich 
Johannsen, mianował dra Tadeusza Mańkowskiego, znanego historyka 
sztuki, na komisarycznego zarządcę Biblioteki, z dosyć jednak ograniczo-
nymi kompetencjami (Hansen, 1994, s. 589; Papiery, 1944, s. 2), zob. il. 1. 

2 Prasa z 26 I 1940 r. donosiła, że oprócz tego działu planowano także wydzielić zbiory ukra-
inków i hebroników (po dołączeniu zasobów biblioteki gminy żydowskiej), zob. Wypisy, 1941,  
s. 30. 11 IV 1941 r. zbiory liczyły 600 tys. tomów Ossolineum, 150 tys. Towarzystwa im. 
Szewczenki, biblioteki tzw. Narodnogo domu 150 tys. oraz Baworovianum i zbiory żydowskie 
– 100 tys. tomów (Wypisy, 1941, k. 65). Dr Wachsman pisał ponadto o wcieleniu do zbio-
rów „licznych prywatnych bibliotek – własności arystokracji i wyższego duchowieństwa” oraz 
wpływie literatury z dziedziny marksizmu-leninizmu, gromadzonej w specjalnym gabinecie 
(Wypisy, 1941, k. 88)
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Il. 1. Pismo Ulricha Johannsena. Źródło: Papiery (1944), s. 2

Z 4 września 1941 r. pochodzi brudnopis relacji Tadeusza Mańkow-
skiego, zawierający spis pracowników Biblioteki sprzed września 1939 r.,  
wraz z wysokością ich wynagrodzeń (Papiery, 1944, s. 7). Nominacja Mań-
kowskiego przez niemiecką administrację okupacyjną nie spotkała się 
z akceptacją niektórych z przedwojennych pracowników biblioteki. W piśmie 
tym skarży się Mańkowski na niesubordynację personelu, zwłaszcza na 
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Il. 2. Pismo Tadeusza Mańkowskiego z 4 września 1941 r. Źródło: Papiery (1944), s. 8
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dozorcę Józefa Dronia oraz prosi o zwolnienie tegoż w trybie natychmiasto-
wym z zajmowanego stanowiska (Papiery, 1944, s. 8), zob. il. 2. 

Prawdopodobnie z tego okresu pochodzi niedatowany raport – bazu-
jący m.in. na relacji Mańkowskiego, być może jego autorstwa – zawierający 
w sześciu punktach m.in. krótki opis dziejów biblioteki, stanu w jakim 
znajdowały się zbiory w czasach okupacji sowieckiej, listę płac pracowni-
ków biblioteki do 1 września 1939 r. (ta informacja była istotna dla  komi-
sarycznego kierownika centralnej Biblioteki Państwowej, który był odpo-
wiedzialny głównie za sprawy kadrowe i płacowe, zob. Kotowski, 2017, 
s. 266; Papiery, 1942) oraz niemieckie postulaty i propozycje reorganizacji 
biblioteki (Papiery, 1944, s. 4-6).  

Szczególnie interesujący jest punkt drugi raportu, zawierający zesta-
wienie zbiorów naukowych biblioteki (Wissenschaftliche Sammlungen). 
Według spisu w siedzibie lwowskiej Bibilioteki Fundacji hr. Baworowskiego 
znajdować się miały:

a) 26 227 dzieł w około 60 tysiącach tomów, w tym 6 228 starych dru-
ków z XVI i XVII wieku oraz 47 inkunabułów.

b) 1 659 rękopisów
c) 115 dokumentów 
d) zbiory graficzne (ok. 10 000 kart)
e) 311 obrazów, miniatur itp.
f) 821 różnych obiektów muzealnych (Papiery, 1944, s. 4). 
W raporcie czytamy również, że „najbardziej wartościową częścią biblio-

teki lwowskiej były liczne polskie stare druki (Paleotypen) z XVI w. w liczbie 
około 1,5 tys.  oraz około 3 tys. egzemplarzy z XVII w., w tym 56 unikatów 
oraz wiele druków rzadkich i bardzo rzadkich („56 Unicums und mehrere 
Rara und Rarissima”, Papiery, 1944, s. 4). 

Autor raportu zwraca również uwagę na zbiór rękopisów: szczególną 
wartość miały obiekty  powstałe od XII do XVI w.  Interesująca również jest 
wzmianka o oddziale biblioteki w Tarnopolu, która zawierać miała około 
14 tysięcy tomów literatury, głównie popularnonaukowej. Ze względu jednak 
na brak kontaktu z administracją niemiecką w Tarnopolu, autor raportu nie 
był w stanie określić, w jakim stanie znajdowały się tamtejsze zbiory.

Z punktu czwartego raportu dowiadujemy się, jakie były losy biblio-
teki w okresie okupacji sowieckiej (Papiery, 1944, s. 5). Do początku roku 
1940 biblioteka pozostała w stanie nienaruszonym. Wraz z deportacją 
do Kazachstanu (według relacji Mańkowskiego – na Syberię) 13 kwietnia 
1940 r. dyrektora biblioteki Rudolfa Kotuli (zmarł tam 11 października 
1940 r.), rozpoczął się okres głębokiej reorganizacji zbioru, który autor 
raportu określił mianem dewastacyjno-rewolucyjnego. Reorganizacja ta 
polegała na mniej lub bardziej systematycznym opróżnianiu pomieszczeń 
magazynowych oraz czytelni podręcznych i scalaniu ze zbiorami Ossoli-
neum, co prowadziło do chaotycznego składowania zbiorów w przepełnio-
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nych pomieszczeniach, często na podłodze. Zbiory muzealne oraz malar-
stwa zostały rozparcelowane po kilku muzeach lwowskich (Papiery, 1944, 
s. 9-11), a dyrektorem Oddziału Sztuki Biblioteki Akademii Nauk Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Kijowie został Mańkowski, 
ówczesny pracownik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.  

W punkcie szóstym raportu autor postuluje odtworzenie stanu sprzed 
rozpoczęcia sowieckiej reorganizacji zbioru. Niemiecka administracja pod 
kierownictwem wspomnianego Johanssena, który od 1942 r. objął funkcję 
osobistego doradcy w kwestii bibliotek przy gubernatorze dystryktu Galicja, 
rozpoczęła wielką akcję reorganizacji księgozbioru, liczącego około 2 mln 
woluminów. Wydzielono trzy działy: dział wypożyczeń (Biblioteka Uniwer-
sytecka), dział archiwalny i pomników piśmiennictwa (Ossolineum i Biblio-
teka Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego) oraz dział ukraiński (bazujący 
na księgozbiorze Towarzystwa im. Tarasa Szewczenki). Warto nadmienić 
jednak, że znaczna część polskiego księgozbioru przeznaczona została 
na makulaturę. Podobnie zlikwidowano polskie księgarnie – w ich miej-
sce powstały niemieckie oraz ukraińskie. Demonstracyjnie, w obecności 
niemieckich naukowców oraz oficjeli przybyłych z Krakowa oraz z Rzeszy, 
powołano również do życia  Dom Niemieckiej Książki (Haus des Deutschen 
Buches) z własnym wydawnictwem (Osteuropäische Verlagsanstalt) i siecią 
dystrybucji książek (Mękarski, Rhode, Rudnicki, 1968,  s. 407-408).

Z nadania Wydziału Nauki i Nauczania Rządu Generalnego Gubernator-
stwa od sierpnia 1941 r.  bibliotekami Ossolineum i Baworovianum kierował 
kolejny po Władysławie Wisłockim (którego zamordowali ukraińscy nacjona-
liści) dyrektor,  Mieczysław Gębarowicz (Matwijów, 2013, s. 171-172; Gra-
lak, 2010, s. 311). Starał się on zabezpieczyć – zwłaszcza w sytuacji zagro-
żenia działaniami wojennymi we Lwowie – najcenniejsze zbiory.  W 1943 r. 
w porozumieniu z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, Edwardem Kuntze, 
Gębarowicz zaplanował ewakuację zbiorów do Krakowa. Doszło do niej 
w 1944 r. Dwa transporty ewakuacyjne zawierały zbiory specjalne i cymelia 
Ossolineum, a także ok. 170 najcenniejszych rękopisów z Baworovianum 
(Matwijów, 1994) i stare druki, które umieszczono w piwnicach Biblioteki 
Jagiellońskiej. Zachowały się protokoły zawartości skrzyń z przewożonymi 
zbiorami (Wykazy, 1944, s. 70-71, 78-86, 147-150, 186, 188-190, 192-193). 
Z Baworovianum były to rękopisy (w skrzyniach 30 – 31 i  67, gdzie umiesz-
czono 58 rękopisów), druki XVI w. (skrzynia 35-36), łącznie 266 tytułów, 
stare druki (skrzynia  57 – 103 tytuły). Pierwszy transport wysłano 18 marca 
1944 r., zbiory umieszczono w wagonie nr 71485, odpowiedzialny za dowóz 
do Krakowa był Kazimierz Smolarski. Z  zasobu Baworovianum transport 
zawierał 60 rękopisów (skrzynia 31), dokumenty pergaminowe (33 w skrzyni 
29 oraz 82 w skrzyni 30, łącznie 115) oraz 306 druków (skrzynia 35). Wysłano 
wówczas także numizmaty. Natomiast 1 kwietnia 1944 r. ewakuowano 58 
rękopisów (skrzynia 67) oraz 103 stare druki (skrzynia 57), zob. il. 3.
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Il. 3. Dokumentacja transportu zbiorów Baworovianum do Krakowa. Źródło: Wykazy, 1944, s. 209

Latem 1944 r. Niemcy zbiory te wywieźli z Biblioteki Jagiellońskiej 
do miejscowości Adelsdorf (Adelin, Zagrodno k. Złotoryi),  gdzie ukryte 
w majątku hrabiny Dory von Pfeil, w zabytkowej stajni dworskiej, prze-
trwały wojnę. Odpowiedzialny za organizację wywiezienia zbiorów Gustaw 
Abb stwierdzał, że w końcu 1944 r. zbiory były nadal nienaruszone (Matwi-
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jów, 2003, s. 202-203), tak było aż do lutego 1945 r., gdy majątek opuścili 
Niemcy. W tym okresie o zasobie wiedziało już polskie Ministerstwo Kultury 
i Sztuki.  Ostatecznie w 1946 r. pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej i Biblio-
teki Narodowej przewieźli skrzynie do Warszawy, a następnie część z nich 
do Wrocławia. Pozostałe zbiory znajdują się we Lwowie, w zbiorach Lwow-
skiej Narodowej Naukowej  Biblioteki Ukrainy im. W. Stefanyka, w oddzia-
łach rękopisów i rzadkiej książki. Budynek dawnej biblioteki Baworovia-
num natomiast został wyremontowany, ma charakter muzeum.

Bibliografia

Autobiografia (1894). Autobiografia  Wik-
tora Baworowskiego ze spisem prac 
i charakterystyką zbiorów Biblioteki 
Baworowskich we Lwowie. Biblioteka 
Jagiellońska, sygn. 6161 III. 

Chwalewik, E.  (1926). Zbiory polskie : ar-
chiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, mu-
zea i inne zbiory pamiątek przeszłości 
w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku 
alfabetycznym według miejscowości 
ułożone. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo 
J. Mortkowicza.

Eberharter, M. (2018). Die translatorischen 
Biographien von Jan Nepomucen Kamiń-
ski, Walenty Chłędowski und Wiktor 
Baworowski. Zum Leben und Werk von 
drei Literaturübersetzern im 19. Jahr-
hundert. Warschau: Institut für Ange-
wandte Linguistik. 

Gralak, B. (2010). Szkolnictwo wyższe 
i nauka polska pod okupacją niemiecką 
i radziecką 1939-1945. Zgierz:  wydanie 
własne. 

Hansen, G. (1994). Schulpolitik als Volks-
tumspolitik. Quellen zur Schulpolitik der 
Besatzer in Polen 1939-1945. Münster/
New York: Waxmann.

Hryciuk, G. (2000). Polacy we Lwowie 
1939-1944. Życie Codzienne. Warsza-
wa: Książka i Wiedza.

Kotowski, R. (2017). Udział Wacława Olszewi-
cza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we 
Lwowie. Czasopismo Instytutu Historii Uni-
wersytetu Rzeszowskiego, 3, s. 263-273.

Kotula, R.  (1926). Biblioteka Wiktora Ba-
worowskiego we Lwowie. Lwów

Materiały (1946). Materiały dotyczące 
sprawy rewindykacji zbiorów Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie w latach 1945-1946. Biblio-
teka Ossolineum, sygn. 17073/II.

Matwijów, M.  (1994). Rola profesora Mie-
czysława Gębarowicza w ratowaniu pol-
skich dóbr kulturalnych we Lwowie. Po-
brane 2 stycznia 2018, z: http://www.
lwow.com.pl/semper/gebarowicz.html 

Matwijów, M. (2003). Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich w latach 1939−1946. Wro-
cław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.

Matwijów, M. (2013). Mieczysław Gębaro-
wicz 1893-1984. Uczony i opiekun dóbr 
Kultury. Warszawa: DIG 

Papiery (1944). Papiery dotyczące Biblio-
teki Fundacji Wiktora Baworowskiego 
we Lwowie z lat 1940-1944. Biblioteka 
Ossolineum, sygn. 17112/II.

Papiery (1942). Papiery Biblioteki Pań-
stwowej we Lwowie (Staatsbibliothek 



68  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 4 (54) 2018

Lemberg). Wykazy płac z lat 1941-1942. 
Biblioteka Ossolineum, sygn. 17124/II

Testament (1894).  Baworowski hr. Wiktor, 
testament, bruliony i odpisy. Lwowska 
Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka 
NAN Ukrainy. Archiwum Biblioteki Ba-
worowskich, f. 4, sygn. 1601.

Wykazy (1944). Wykazy zawartości skrzyń 
ze zbiorami Biblioteki Zakladu Naro-

dowego im. Ossolińskich we Lwowie 
i Biblioteki Fundacji Wiktora Bawo-
rowskiego ewakuowanymi ze Lwowa do 
Krakowa w marcu i kwietniu 1944 r. 
Biblioteka Ossolinem, sygn. 17070/II.

Wypisy (1941). Wypisy i wycinki z gazet do-
tyczące Biblioteki ZNiO i Lwowskiej Filii 
Biblioteki AN USRR 1939-1941. Lwow-
ska Naukowa Biblioteka im. W. Stefa-
nyka NAN Ukrainy, f. 9, sygn. 3896/39.

Sławomir Oxenius
Study material of the Viktor Bavorovsky Foundation Library in Lviv  

in the years 1940-1944

Abstract

Part of the documentation prepared by the German occupation authorities of Lviv 
concerning the collection of Viktor Bavorovsky’s library in Lviv has been preserved. The 
undated report shows that the library buildings were immediately under special supervision 
of the German army. The greatest devastation occurred during the Soviet occupation in the 
process of merging the library with the Ossolineum at the beginning of 1940. The German 
author of the report calls urgently for the library to be restored to its original state.
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Przyczynek do dziejów Biblioteki Fundacji Wiktora hr. Baworowskiego we Lwowie 

w latach 1940-1944

Streszczenie

Zachowała się częściowo dokumentacja sporządzona przez niemieckie władze okupacyjne 
Lwowa dotycząca zbiorów biblioteki Wiktora Baworowskiego we Lwowie. Z niedatowanego 
raportu wynika, że budynki biblioteki znalazły się od razu pod specjalnym nadzorem armii 
niemieckiej. Największe spustoszenia powstały w czasie okupacji sowieckiej w procesie 
scalania biblioteki z Ossolineum na początku 1940. Niemiecki autor raportu postuluje 
przywrócenie biblioteki do stanu sprzed tego okresu.

Słowa kluczowe: Lwów, sowiecka okupacja, niemiecka okupacja, Biblioteka Fundacji Wiktora 
hr. Baworowskiego


