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jak opisać Człowieka, którego znałam czterdzieści 
lat, który był dla mnie kolegą i przyjacielem z oddziału 
starych Druków biblioteki jagiellońskiej, z którym mia-
łam prawie codzienny kontakt? jak oddać sprawiedliwość 
Człowiekowi o tak bogatej i wszechstronnej osobowości, 
który nieomalże z dnia na dzień, z piątku na wtorek, opu-
ścił ten świat, a jeszcze kilka dni wcześniej pił z nami her-
batę w pokoju śniadaniowym starych Druków? 

andrzej obrębski, jak wiele osób z jagiellonki, nie 
pochodził z krakowa, urodził się na prowincji (jakby powiedzieli warszawiści – to 
jedno z jego barwnych określeń), w Drawsku Pomorskim 1 października 1949 roku. 
Rodzice osiedli tam po wojnie. jego ojciec, Henryk, pochodził z serocka i pracował 
jako inspektor budowlany. Matka, Maria z nuckowskich, była lwowianką, maturę 
zdawała przed wojną w liceum sióstr urszulanek, pracowała w urzędzie miejskim 
w Drawsku. andrzej był najstarszym z ich trojga dzieci, miał brata bogdana, inżynie-
ra ekonomistę i siostrę ewę Małgorzatę. 

W rodzinnym mieście ukończył szkołę podstawową i liceum. tam także zdał ma-
turę w 1966 roku, w wieku zaledwie siedemnastu lat. studia na filologii klasycznej 
w uniwersytecie jagiellońskim podjął dopiero w 1971 roku. Można więc zapytać, co 
się z nim działo przez te pięć lat i skąd znalazł się potem na przeciwległym krańcu Pol-
ski w krakowie? niewiele osób wiedziało, że wstąpił do Zgromadzenia Zmartwych-
wstańców, zakonu znanego z silnych patriotycznych tradycji, powstałego w XiX wie-
ku na fali mesjanizmu polskiego, a założonego w czasach Wielkiej emigracji w Pary-
żu przez bogdana jańskiego (1807–1840). 
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andrzej obrębski najpierw przebywał w skierniewicach, tam odbył nowicjat, 
a następnie przez prawie pięć lat studiował w krakowie teologię i filozofię w zakon-
nym seminarium duchownym. Z tego czasu przywoływał czasem jakieś zabawne 
wspomnienia w dość zawoalowany sposób wobec osób, które nie wiedziały o jego 
epizodzie zakonnym. Pamiętamy w starych Drukach anegdotę o księdzu profesorze 
aleksandrze usowiczu, znanym filozofie, recenzencie pracy habilitacyjnej karola 
Wojtyły w roku 1953, który w trakcie wykładu z ontologii, słysząc szczekającego psa 
za oknem, powtarzał: „byt szczeka, byt szczeka!” niestety, na drodze jego powołania 
zakonnego stanęła choroba. Po pięciu latach formacji andrzej zachorował poważnie 
na gruźlicę. jeszcze przez jakiś czas usiłował pogodzić intensywne leczenie i pobyty 
w sanatoriach z życiem kleryka, ale okazało się to niemożliwe. Wtedy zaczęło krysta-
lizować się w nim pragnienie podjęcia studiów klasycznych i to koniecznie w uniwer-
sytecie jagiellońskim. Wyniesioną z liceum o profilu klasycznym świetną znajomość 
łaciny pogłębił w czasie studiów zakonnych. nie bez znaczenia były także jego wybit-
ne zdolności językowe i umiłowanie historii i kultury antycznej.

Zanim to nastąpiło, musiał zameldować się w krakowie i podjąć jakąkolwiek 
pracę, dającą mu utrzymanie. W kwietniu 1971 roku został zatrudniony jako robotnik 
magazynowy w zakładzie produkcji chemii gospodarczej inco-Veritas w krakowie. 
tę ciężką pracę, ponad jego siły osłabione chorobą, wykonywał przez pół roku, rów-
nocześnie przygotowując się do egzaminu wstępnego na filologię klasyczną w uj, 
a także już po przyjęciu na studia, aż do końca października 1971 roku. opowiadał po-
tem o tym czasie barwnie i jak zwykle z humorem, opisując robotnicze obyczaje 
i słownictwo doby gierkowskiego Peerelu. 

interesująco wspominał swoje studenckie czasy pod egidą słynnego profesora 
Mieczysława brożka, którego ogromne wymagania były znane nie tylko studentom 
i absolwentom filologii klasycznej, a sposób bycia przeszedł do legendy naszego uni-
wersytetu. Z tego czasu z rozrzewnieniem wspominał profesora jana safarewicza, 
„safcia” – jak określali go studenci – charakterologiczne przeciwieństwo „groźnego” 
brożka. Pomimo tak wymagającego kierunku, andrzej podjął równolegle studia na 
Wydziale Historycznym uj. niestety, zaledwie po roku studiów nad ukochaną historią 
starożytną musiał z nich zrezygnować. taki warunek postawił mu lekarz zajmujący się 
jego kuracją po przebytej gruźlicy. studia na filologii klasycznej ukończył w roku 
1977 z wynikiem dobrym. ocena ta w opinii dawnych studentów z czasów profesora 
brożka była rezultatem wyśmienitym i bardzo rzadko uzyskiwanym.

Pracę podjął w Pracowni słownika Łaciny Średniowiecznej Polskiej akademii 
nauk w krakowie, kierowanej przez profesora Mariana Plezię, gdzie już jako student 
wykonywał prace zlecone. Profesor Plezia bardzo cenił młodego krakowskiego bada-
cza i starał się dla niego o etat, lecz warszawskie władze Pan go nie przyznały. Wtedy 
andrzej obrębski złożył podanie o przyjęcie do pracy w bibliotece jagiellońskiej, 
z wyśmienitą rekomendacją profesora. jego kandydatura wzbudziła zainteresowanie 
przede wszystkim w zbiorach specjalnych, gdzie tak ważna jest dobra znajomość łaci-
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ny. Zwrócił na niego uwagę kierownik oddziału starych Druków dr jan Pirożyński, 
pewnie też z racji entuzjastycznej o andrzeju opinii żony, pani Czesławy Pirożyńskiej, 
pracującej także w słowniku Łaciny Średniowiecznej. gdy w kwietniu 1978 roku do-
wiedzieliśmy się – pracownicy oddziału starych Druków, że ma przyjść do nas nowy 
kolega, nasz kierownik, pan Pirożyński, mówił o nim, że jest świetny w łacinie, po 
szkole brożka, ale też zwracał nam uwagę na wesołe usposobienie andrzeja, skłon-
ność do sypania żartami, nawet w pierwszej rozmowie z przełożonym. i rzeczywiście, 
gdy 2 maja 1978 roku przyszedł do naszego oddziału, od razu widoczna była jego 
otwartość, bezpośredniość, która nie pozwalała mu na stwarzanie sztucznego dystan-
su. Pamiętam, od razu wyciągnął do mnie rękę: „andrzej jestem”; nie było mowy, 
żeby pozostawać na bardziej formalnej stopie. 

Powierzono mi wtedy wprowadzenie młodego magistra w pracę oddziału. an-
drzej mówił potem ze śmiechem, że moja nadgorliwość i zbyt szczegółowe objaśnie-
nia zawartości księgozbioru podręcznego w naszej czytelni wprowadziły go w po-
płoch, obawiał się, że tego wszystkiego nie zapamięta. oczywiście te pierwsze odczu-
cia nie przeszkodziły mu później w doskonałej orientacji bibliograficznej, którą służył 
nie tylko czytelnikom. Mówił też po latach, że wielkim przeżyciem był dla niego 
pierwszy dyżur w czytelni, gdy bał się każdego wchodzącego czytelnika i pytań, które 
mogły paść w stronę nowicjusza. „każdy to wróg! ” – wspominał ze śmiechem swoje 
ówczesne odczucia. ale od razu rzucała się w oczy niezwykła skrupulatność nowego 
kolegi: powierzone mu do katalogowania stare druki opracowywał z ogromną staran-
nością, a opis katalogowy przepisywał na maszynie do pisania, na eleganckich arku-
szach papieru, podczas gdy my pisaliśmy je odręcznie jako bruliony, które sprawdzał 
kierownik, zanim sporządziliśmy już na maszynie kartę katalogową. na nasze zdzi-
wienie, wręcz śmiech, że to przesada, andrzej odpowiedział: „profesor Plezia tak wy-
magał”. Chodziło oczywiście o jego przełożonego z Pracowni słownika Łaciny Śre-
dniowiecznej, w której andrzej obrębski opracował ponad 90 obszernych artykułów 
zawierających filologiczno-historyczną analizę terminów łacińskich, opublikowanych 
w 5. tomie Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce (zeszyt 4, 1981). 

tak zaczęła się kariera biblioteczna andrzeja obrębskiego, w której przeszedł 
wszystkie szczeble: od stażysty i młodszego bibliotekarza (1978), kustosza dyplo-
mowanego (2004) do starszego kustosza dyplomowanego (2009) i funkcji wicedyrek-
tora biblioteki jagiellońskiej (2003–2011). 

niedługo po rozpoczęciu przez niego pracy do oddziału starych Druków wpłynęła 
prośba z Hiszpanii o przeprowadzenie kwerendy na temat tzw. klocka romansów rycer-
skich, wydanych w granadzie w połowie XVi wieku, światowego unikatu mieszczącego 
się w zbiorze książek należących niegdyś do Piotra Dunin-Wolskiego (1531–1590), bi-
skupa płockiego i dyplomaty. kwerendą zajmowała się pani Wanda Ptak-korbel, nowy 
wówczas kierownik starych Druków (po przejściu doktora Pirożyńskiego na stanowisko 
wicedyrektora), ale z racji innych obowiązków (narodowy Zasób biblioteczny!) prze-
kazała ją andrzejowi obrębskiemu, sądząc, że ograniczy się on do zebrania nielicznych 
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informacji encyklopedyczno-bibliograficznych na ten temat. tymczasem ten młody bi-
bliotekarz nie poprzestał na tym i zaczął wgłębiać się w fenomen unikatowej kolekcji 
zwanej Volscianą, której posiadaniem szczyci się biblioteka jagiellońska.

okazało się, że ta początkowo skromna kwerenda biblioteczna zapoczątkowała 
jego wieloletnie badania księgoznawczo-archiwalne – wydzielenie kolekcji Piotra Du-
nin-Wolskiego ze starego zasobu, pochodzącego jeszcze z czasów karola estreichera. 
trzeba pamiętać, że stare druki, nawet tak cenne jak szesnastowieczne druki hiszpańskie 
i włoskie, w  tym wiele unikatów, którymi interesowali się iberyjscy badacze, były prze-
mieszane z drukami dziewiętnastowiecznymi i późniejszymi w magazynie ogólnym na 
Viii piętrze naszej biblioteki. Dlatego w drugiej połowie lat 70. rozpoczęto akcję wyłą-
czania starych druków z ogólnego zasobu bj. Praca andrzeja obrębskiego polegała na 
żmudnym przeglądaniu książek, półka po półce, regał po regale i tropieniu charaktery-

na tle Volsciany. Fot. jolanta jakubiak, 2012.
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stycznych dla tej kolekcji pergaminowych opraw, usztywnionych skórzanymi paskami 
z wypisanym kaligraficznie gotyckim tytułem na grzbiecie. niektóre oprawy ukryte 
były za późniejszymi obwolutami, część miała inny charakter (deska pokryta jasną skó-
rą z herbem Łabędź jako superekslibrisem) albo wręcz ich nie było, i wtedy podstawę do 
identyfikacji stanowił specyficzny zapis akcesyjny dokonany ręką biskupa, w języku 
włoskim lub łacińskim. W ten sposób zidentyfikował ponad 1400 dzieł z tej kolekcji, co 
czyni księgozbiór Wolskiego drugą pod względem wielkości prywatną biblioteką w Pol-
sce  szesnastego wieku, po bibliotece króla Zygmunta augusta. Prace te połączone z ba-
daniami źródeł rękopiśmiennych (odkryty przez a. obrębskiego diariusz Wolskiego, 
jego korespondencja i świadectwa współczesnych) trwały wiele lat, a ich rezultatem 
była obroniona w roku 1988 rozprawa doktorska Piotr Dunin-Wolski i jego biblioteka, 
którą andrzej napisał pod kierunkiem profesora tadeusza ulewicza oraz wydany dru-
kiem ponad 450-stronicowy katalog Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru 
Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego (kraków 1999, Bibliotheca Iagellonica. 
Fontes et Studia, t. 9) z obszernym wstępem historycznym i bogatą dokumentacją zapi-
sków rękopiśmiennych. 

Wracając do pierwszych lat pracy andrzeja obrębskiego w bibliotece jagielloń-
skiej, trzeba podkreślić, że cały czas uzupełniał swoją i tak rozległą wiedzę, zawsze pod 
kątem przydatności do bieżącej pracy bibliotecznej i naukowej. Wiedział, że znajomość 
łaciny klasycznej nie wystarcza do analizy źródeł szesnastowiecznych, dlatego już 
w roku 1979 zapisał się w Łodzi na roczne podyplomowe studia neolatynistyczne. 
W roku akademickim 1979/1980 w instytucie Filologii Polskiej tamtejszego uniwersy-

na tle Volsciany. od lewej: Maria Dytko, andrzej obrębski, Zofia Wawrykiewicz.
Fot. jolanta jakubiak, 2012.
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tetu uczestniczył w zajęciach obejmujących 240 godzin, prowadzonych w studium kie-
rowanym przez profesora jerzego starnawskiego. 

Co zadziwiające, równocześnie od końca 1978 roku i przez kolejne lata do roku 
1981 podejmował dodatkowe prace zlecone w Polskiej akademii nauk w krakowie 
i pełnił funkcję sekretarza technicznego komisji Filologii klasycznej, a także brał udział 
w pracach translatorskich i wydawniczych do przygotowywanego tam wydania Roczni-
ków jana Długosza (1981–1982). W tym czasie uczęszczał już na seminarium doktor-
skie prowadzone przez słynnego polonistę, znawcę literatury staropolskiej i kultury re-
nesansowej, legendarnego już za życia profesora tadeusza ulewicza. 

Profesor znany z ogromnej erudycji, specyficznego humoru i barwnych powiedzo-
nek, ale też wymagań wobec rozmówców czy studentów, szybko zorientował się w inte-
lektualnych zdolnościach i wiedzy andrzeja obrębskiego, zwłaszcza w zakresie szeroko 
pojętej kultury łacińskiej, dla obu tak ważnej. Prędko znaleźli wspólny język, także na 
gruncie dowcipnego sposobu bycia, a profesor stał się dla andrzeja niezaprzeczalnym au-
torytetem w humanistyce. splotły się też ich drogi osobiste – i to dosłownie. okazało się, 
że dwie doktorantki profesora, jedna z anglii a druga z Łodzi, wynajmujące wspólnie po-
kój w krakowie, są obiektami osobistych zainteresowań obu panów. andrzej opowiadał, 
że odwiedzając swoją sympatię, potem narzeczoną i żonę, musiał bardzo uważać, żeby nie 
spotkać tam profesora. Później, gdy obaj panowie stali się szczęśliwymi małżonkami, te 
więzi stały się wręcz rodzinne, gdy profesor ulewicz został ojcem chrzestnym syna pań-
stwa obrębskich, janusza. 

andrzej poznał swoją przyszłą żonę Halinę kasprzakównę (tak o niej mówił, zgodnie 
z jedyną formą nazwiska uznawaną przez ulewicza w odniesieniu do panien) w Czytelni 
starych Druków – była naszą czytelniczką. Pamiętam moment, gdy dyżurowałam w Czy-
telni, a ona zapytała, kto mógłby jej pomóc przy tłumaczeniach tekstów łacińskich. Dla 
mnie było oczywiste, że to zadanie dla andrzeja, osoby najbardziej kompetentnej wśród 
nas w łacinie, a przy tym zawsze chętnej do pomocy. tak się zaczęła ich znajomość, a roz-
winęła jeszcze w czasie studiów neolatynistycznych andrzeja w Łodzi. sakrament mał-
żeństwa, tak ważny dla nich, obrębscy zawarli 19 lipca 1980 roku w rodzinnej miejscowo-
ści andrzeja (usC październik 1979 rok). W sierpniu 1981 roku urodził się ich jedyny, 
ukochany syn janusz. 

Małżeństwo na odległość ponad 300 kilometrów okazało się zbyt trudne, tym bar-
dziej, że był to początek stanu wojennego i związane z nim trudności komunikacyjne, 
z tego względu andrzej, z bólem serca, zdecydował się w grudniu 1981 roku opuścić swój 
ukochany kraków i jagiellonkę. W Łodzi od razu został zatrudniony w katedrze literatu-
ry staropolskiej i nauk Pomocniczych Historii, kierowanej przez znanego mu ze studiów 
neolatynistycznych profesora jerzego starnawskiego; stał się jego nieformalnym sekreta-
rzem i prawą ręką w załatwianiu najtrudniejszych nawet spraw. jako asystent, a po obronie 
doktoratu jako adiunkt, prowadził w uniwersytecie Łódzkim zajęcia dydaktyczne ze sta-
ropolskiej literatury w języku łacińskim oraz z nauk pomocniczych historii. Równocześnie 
nawiązał kontakt z seminarium Duchownym w Łodzi i prowadził tam lektorat języka ła-
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cińskiego. Dydaktyka stała się jego pasją, odkrył w niej kolejne swoje powołanie. gdy 
przyjeżdżał do krakowa (systematycznie co dwa, trzy miesiące), opowiadał nam barwnie 
o studenckich wyczynach i o sposobach wykładowcy na przyciągnięcie uwagi słuchaczy; 
z niektórymi studentami i klerykami utrzymywał kontakt przez wiele lat.

Pracując w katedrze literatury staropolskiej, rozszerzył zakres swoich zaintereso-
wań naukowych o tematy literackie, ale zawsze jakoś związane z antykiem (j. starnawski, 
M. Wichowa, a. obrębski, Antyk w Polsce, cz. 1, Łódź 1992). Przez cały ten czas systema-
tycznie przyjeżdżał do krakowa – także po obronie doktoratu – zajmował się przede 
wszystkim kulturą polskiego renesansu, zwłaszcza osobą Piotra Dunin-Wolskiego. opu-
blikował w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych nieznane wcześniej teksty 
źródłowe związane z tym biskupem i kilkanaście obszernych artykułów na temat jego bi-
blioteki, stosunków rodzinnych, a także misji dyplomatycznej w Rzymie. interesował go 
szeroki kontekst działalności biskupa, stąd też publikacje o innych humanistach tego okre-
su: janie ostrorogu, Filipie kallimachu, Macieju z Miechowa, Zbigniewie oleśnickim. 
Zajmował się także przekładem ich łacińskich dzieł na język polski i opracowywał obszer-
ne komentarze filologiczno-historyczne. W ten sposób szczęśliwie łączył dwie pasje na-
ukowe: miłość do antyku i języka łacińskiego oraz żywe zainteresowanie kulturą i umysło-
wością polskiego renesansu. Przez prawie 20 lat łączył pracę dydaktyczno-naukową w Ło-
dzi z badaniami historyczno-księgoznawczymi w bibliotece jagiellońskiej; opublikował 
około 40 prac naukowych w oparciu o jej zbiory. 

W oddziale starych Druków traktowaliśmy go nie jako gościa, ale kolegę, który 
zresztą w dalszym ciągu interesował się wszystkim, co działo się w bj. służył nam nie tyl-
ko swoją ogromną wiedzą filologiczną – „o to trzeba zapytać andrzeja” – powtarzało się 
w naszych rozmowach, ale także swoimi wielkimi umiejętnościami praktycznymi, który-
mi wykazywał się przy naprawie półek, przybiciu gwoździa, naoliwieniu skrzypiących 
drzwi (robił to także później jako wicedyrektor), a także przy wręcz konserwatorskiej na-
prawie starych dziewiętnastowiecznych krzeseł. 

kiedyś przyszedł do mnie, żeby naprawić zamek do drzwi. akurat w tym czasie prze-
bywał w domu znajomy doktorant, z którym tłumaczyłam jakieś francuskie teksty traktu-
jące o mitach bliżej nieznanego starożytnego plemienia. nazwa tego ludu była mi całko-
wicie obca, nie miałam pojęcia jak ten termin oddać w języku polskim i nagle… usłysze-
liśmy specjalistyczne, erudycyjne objaśnienie terminu z  ust rzekomego fachowca-ślusa-
rza! Można sobie wyobrazić osłupiałą minę mojego znajomego.

andrzej obrębski był więc rzadko spotykanym typem człowieka godzącego wyśmie-
nicie ogromną wiedzę i erudycję z umiejętnościami praktycznymi – jedne i  drugie trakto-
wał służebnie, cieszył się, że mógł nimi pomagać innym, był skromny, bo nie czuł się wła-
ścicielem swoich talentów, tylko dzierżawcą, który ma z nich zrobić użytek i je pomnożyć.

Przez jakiś czas, w ramach swoich studiów doktoranckich, mieszkał w krakowie 
w akademiku razem z innymi doktorantami i studentami, nieraz z odległych krajów, bar-
dzo różnych nacji, począwszy od bułgarów i Rosjan, poprzez Włochów, na kurdzie skoń-
czywszy, z odmienną od naszej osobowością i obyczajami. andrzej ze swoją otwartą natu-
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rą bardzo szybko znalazł z nimi wspólny język – i to dosłownie – a był to język rosyjski, 
który znał biegle; odnajdywał też porozumienie na gruncie towarzyskim i przyjacielskim, 
choć nie zawsze odpowiadała mu nazbyt rozrywkowa atmosfera akademika. słuchaliśmy 
na bieżąco w oddziale starych Druków jego barwnych, dowcipnych opowieści, gdy przy-
chodził niewyspany po nocnych imprezach, które nie zawsze akceptował, ale komentując 
je nie wpadał w ton moralizatorski, raczej prześmiewczy, z wyrozumiałością dla młod-
szych, nieżonatych kolegów.

na ogół jednak przez te lata towarzyszyły mu ciągłe dojazdy z Łodzi do krakowa, 
z pewnością uciążliwe, tym bardziej, że nadszarpnięte zdrowie dawało o sobie znać. W la-
tach dziewięćdziesiątych przeszedł w Łodzi poważną operację kardiologiczną.

oficjalny powrót do ukochanej jagiellonki stał się możliwy dopiero w 2001 roku. 
andrzej potem często powtarzał, że pracuje w naszej bibliotece już prawie czterdzieści lat  
z przerwą dwudziestoletnią! Z wnioskiem do rektora o jego ponowne zatrudnienie wystą-
pił profesor krzysztof Zamorski, ówczesny dyrektor biblioteki jagiellońskiej. Poza przed-
stawieniem dokonań naukowych obrębskiego argumentował, że jako były pracownik tej 
instytucji nie potrzebuje szkolenia w zakresie opracowania starych druków, co jest dogod-
ne dla biblioteki. Dnia 1 października 2001 roku został przyjęty na stanowisko kustosza 
w oddziale starych Druków.

W pracowni oddziału starych Druków. od lewej: Wanda Ptak-korbel,
Zofia Wawrykiewicz, anna sobańska, andrzej obrębski, Maria Dytko. 

Fot. jolanta jakubiak, 2004.
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Z zapałem podjął pracę biblioteczną, przede wszystkim dalsze badanie zespołu sta-
rych druków, co nazywał „buszowaniem po magazynie”. Wiele radości sprawiło mu od-
krycie w oprawie jednej z książek biskupa Wolskiego nieznanych wcześniej fragmentów 
Celestyny, piętnastowiecznego dramatu hiszpańskiego autora Fernando de Rojasa („biu-
letyn biblioteki jagiellońskiej” lii, 2002, nr 1/2). kontynuował też zainteresowanie bi-
blioteką Macieja z Miechowa. Dnia 8 czerwca 2002 roku podczas sesji naukowej w Mie-
chowie wygłosił znakomity referat „o bibliotece Macieja Miechowity”. 

Zamierzał także podjąć badania nad latynizmami w polskiej wersji Psałterza flo-
riańskiego i rozpocząć pisanie pracy habilitacyjnej. Paradoksalnie na drodze tych zamie-
rzeń stanął awans na stanowisko wicedyrektora do spraw zbiorów specjalnych, konser-
wacji i spraw wydawniczych, co nastąpiło 1 października 2003 roku. Funkcję tę pełnił 
do końca września 2011 roku, kiedy zgłosił rezygnację z powodu kłopotów ze zdro-
wiem. już wcześniej, od początku 2003 roku, zajmował się redakcją „biuletynu biblio-
teki jagiellońskiej”, co kontynuował do ostatnich swych dni. jako wicedyrektor otoczył 
opieką zbiory specjalne biblioteki jagiellońskiej, których konserwacja leżała mu zawsze 
na sercu. starał się o zabezpieczenie dla przyszłych pokoleń także druków późniejszych, 
najbardziej narażonych na degradację ze względu na ich produkcję z kwaśnego papieru, 
uzyskiwanego od początku XiX wieku z masy drzewnej. był uczestnikiem zespołu eks-
perckiego „kwaśny papier”, działającego w latach 2004–2006, złożonego z przedstawi-
cieli biblioteki jagiellońskiej, naczelnej Dyrekcji archiwów Państwowych oraz biblio-
teki narodowej. W ramach tego projektu brał udział w wyborze i zakupie odpowiedniej 
technologii oraz instalacji odkwaszających. 

W pracowni oddziału starych Druków. od lewej: andrzej obrębski, Zofia Wawrykiewicz.
Fot. jolanta jakubiak, 2004.
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Dzięki między innymi jego staraniom w bibliotece jagiellońskiej znalazł się cenny 
zbiór starych druków z biblioteki oo. Reformatów w bieczu, zdeponowany przez wła-
dze zakonne w jagiellonce dla zapewnienia im odpowiednich warunków przechowywa-
nia. kontaktował się z przełożonymi klasztoru kamedułów na bielanach w krakowie 
w sprawie biblioteki zakonnej, której zbiory narażone były nie tylko na uszkodzenia fi-
zyczne i biologiczne, ale także na niebezpieczeństwo kradzieży. W bibliotece jagielloń-
skiej zdigitalizowano wtedy rękopiśmienny inwentarz biblioteki kamedułów ze srebrnej 
góry. Decyzja ta okazała się zbawienna w późniejszym czasie, gdy nastąpiła kradzież 
w klasztornej bibliotece, ponieważ jedynie na podstawie skanów inwentarza pracownicy 
biblioteki jagiellońskiej, oddelegowani do klasztoru, mogli stwierdzić w czasie skon-
trum ubytki w księgozbiorze. Wtedy także władze zakonne podjęły decyzję o przekaza-
niu bibliotece jagiellońskiej całego księgozbioru jako depozytu. andrzej obrębski był 
aktywnym współorganizatorem przejęcia, a następnie opracowania biblioteki oo. ka-
medułów z bielan. 

trzeba też ujawnić, że jako zastępca dyrektora biblioteki jagiellońskiej wziął na 
siebie trudne i niewdzięczne zadanie kontaktów z prokuraturą i policją w związku 
z kradzieżą w jagiellonce oraz jej późniejszymi reperkusjami. Może też dlatego chciał 
zabezpieczyć, a zarazem udostępnić szerokiemu ogółowi najcenniejsze zbiory biblio-
teki jagiellońskiej poprzez publikację albumu Skarby Biblioteki Jagiellońskiej (kra-
ków-Proszówki 2009). 

otwarcie wystawy Skarby Biblioteki Jagiellońskiej. od lewej: andrzej obrębski,
Zofia Wawrykiewicz, Maria Dytko, Halina kasprzak-obrębska, Wanda Ptak-korbel.

Fot. jolanta jakubiak, 2005.
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andrzej obrębski był wyznawcą prawdy, obiektywnej rzeczywistości, zgodnie 
z ujęciem zarówno greckich filozofów, jak i chrześcijaństwa. nie zgadzał się na relaty-
wizm, ani wobec reguł ortograficznych, ani zasad moralnych; ważna dla niego była 
prawda naukowa i historyczna. Przejawiało się to zarówno w tropieniu śladów odległej 
przeszłości, jak i w poznawaniu historii najnowszej naszego kraju mocno splecionej 
z dziejami jego najbliższej rodziny – jego matka Maria i jej dwie siostry: Helena i Łucja 
zostały wywiezione przez okupanta sowieckiego ze lwowa do tas-bułaku w kazach-
stanie. Pragnienie oddania sprawiedliwości nie tylko im, ale wszystkim Rodakom, któ-
rzy doświadczyli tej „nieludzkiej ziemi” i przywrócenie ich świadomości zbiorowej 
obecnych pokoleń, skłoniło andrzeja obrębskiego do wieloletniego zbierania zapisków 
i relacji ustnych mamy i obu ciotek. Rezultatem było wydanie tomu wspomnień Na 
Wschód z NKWD. Lwów-Tas-Bułak 1940–1946. Wspomnienia i zapiski deportowanych 
Marii, Heleny i Łucji Nuckowskich (kraków 2011), w opracowaniu redakcyjnym an-
drzeja obrębskiego. Publikacja została zilustrowana między innymi fotografiami wyko-
nanymi przez redaktora w czasie podróży do kazachstanu, którą bardzo przeżywał jako 
hołd złożony nieżyjącej już matce i tysiącom Rodaków. to była wyprawa życia andrze-
ja, którą zorganizował wraz z kuzynem zamieszkałym w kanadzie, aby poznać ślady 
polskich zesłańców, ale też jego wielka egzotyczna przygoda. W dalekim, często niebez-
piecznym stepie spotkał się z tamtejszymi mieszkańcami, niektórzy pamiętali jeszcze 
Polki pracujące w miejscowym kołchozie. W podróży pomagała mu jego otwarta na lu-
dzi natura i bardzo dobra znajomość języka rosyjskiego; była w nim potrzeba wyrażenia 
wdzięczności tym prostym ludziom za pomoc biednym zesłańcom, żyjącym w tak eks-
tremalnych warunkach. 

jego patriotyzm widoczny był także w latach 80., w gorącym okresie pierwszej 
„solidarności”. Po podpisaniu Porozumień gdańskich andrzej obrębski zaangażował 
się w tworzenie niezależnych samorządnych Związków Zawodowych (wkrótce nazwa-
nych „solidarnością”) w uniwersytecie jagiellońskim i w bibliotece jagiellońskiej. Pa-
miętam, jak razem z naszym kolegą doktorem Marianem kęskiem biegali na ulicę kar-
melicką, a potem do Huty (wówczas nosiła imię lenina) do Międzyzakładowego komi-
tetu Założycielskiego nsZZ „solidarność”, jako delegaci biblioteki. W tym przeżywa-
nym euforycznie czasie powiewu wolności andrzej zawsze wybierał konkretną pracę, 
oficjalne funkcje pozostawiał innym, wyjątek stanowi wybór do komisji oddziałowej 
nsZZ „solidarność” w uniwersytecie jagiellońskim, i tam – jak napisano w opinii – 
„okazywał inicjatywę i energię działania” przy załatwianiu spraw pracowniczych 
i związkowych. Później jednak nie mógł przeboleć, że razem z doktorem kęskiem speł-
nili rolę tzw. „pożytecznych idiotów”, upominając się u rektora o przywrócenie do pracy 
naszego kolegi leszka Maleszki, jak się potem okazało – tajnego współpracownika 
służby bezpieczeństwa.
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W ostatnich latach życia, już po rezygnacji z funkcji wicedyrektora w 2011 roku, 
redagował artykuły przeznaczone do „biuletynu biblioteki jagiellońskiej”, zasłynął 
wówczas z perfekcjonizmu zarówno w sferze językowej, jak i merytorycznej. 

jego dbałość o poprawność językową, ortografię i precyzyjne sformułowania 
przeszła do legendy. Charakterystyczny był widok obrębskiego z teczką wypełnioną 
plikami tekstów do korekty. Dokładność z jaką sprawdzał przypisy i każdy szczegół 
nie zawsze spotykała się z entuzjazmem autorów, nie bał się wytknąć błędów nawet 
profesorskim głowom.

Powtarzał: „jak ważna jest interpunkcja! Przecinek może komuś ocalić lub zabrać 
życie!”. Podawał tu przykład z rozkazem na piśmie dostarczonym oficerowi dowodzą-
cemu plutonem egzekucyjnym, tuż przed rozstrzelaniem skazanego: „Rozstrzelać nie 
wolno, wypuścić” lub „Rozstrzelać, nie wolno wypuścić”. ten wojskowy przykład nie 
był przypadkowy. andrzej, wychowany w Drawsku Pomorskim, obok wielkiego poligo-
nu wojskowego, mimo że sam w wojsku nie był – z racji zdrowia – zawsze miał militar-
ne inklinacje i dużą wiedzę, także na ten temat. opowiadał nam o swoich chłopięcych 
wyprawach na poligon. Później imponowała mu wojskowa przeszłość dziadka żony, 
którym opiekował się w ostatnich latach jego życia. syn andrzeja – janusz też został za-
rażony tą pasją ojca i przez jakiś czas zawodowo służył w armii.

Choć „biuletyn” zabierał mu większość czasu, to równocześnie zajmował się reda-
gowaniem innych tekstów, między innymi był redaktorem technicznym Historii literatury 
polskiej (t. 3–10, bochnia-kraków-Warszawa 2004–2006). Wspólnie z aleksandrą golik-
-Prus tłumaczył piętnastowieczny tekst jana Długosza poświęcony bitwie pod grunwal-
dem Banderia Prutenorum, którego autograf z wizerunkami chorągwi krzyżackich prze-
chowywany jest w bibliotece jagiellońskiej. album został wydany w 2009 roku.

W redakcji „biuletynu biblioteki jagiellońskiej”.
Fot. Mariusz Paluch, 2017.
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Czasami udawało mu się wrócić do swoich antycznych i renesansowych pasji. 
opracował wiele biografii postaci starożytnych, opublikowanych następnie w 3. tomie 
Biografii sławnych ludzi (kraków 2006). Wracał też do osoby Marcina kromera, stąd 
publikacja ostatnich już lat Marcin Kromer. Polski Liwiusz z Biecza (gorlice 2014). jest 
także autorem biografii całkiem współczesnych polskich aktorów filmowych, między 
innymi janusza gajosa, tadeusza Łomnickiego i ukochanego Romana Wilhelmiego, 
którego często nie tylko cytował, ale naśladował jego gesty, zwłaszcza z ekranizacji Ka-
riery Nikodema Dyzmy. sam zresztą miał zdolności aktorskie, które wykorzystywał do 
rozśmieszania nas, szczególnie na początku swej pracy w jagiellonce, ale zdarzało się to 
także później w czasie tak ważnych dla niego imienin w starych Drukach. 

bardzo zależało mu na tym, żeby w naszej bibliotece kontynuowana była tradycja 
spotkań towarzyskich i przyjaznych relacji, tak przy posiłku w czasie przerwy śniada-
niowej, jak i z okazji imienin. ubolewał nad tym, że ta tradycja gaśnie, a koledzy rozma-
wiają ze sobą tylko służbowo. Dla niego naturalnymi były relacje przyjacielskie, i to nie 
tylko z najbliższymi współpracownikami. 

W hallu biblioteki jagiellońskiej. od lewej: andrzej obrębski, 
Michał Patulski. Fot. bj 2017.
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Miał bardzo duże poczucie humoru, czasami nieco rubaszne, ale nigdy nie atako-
wał nikogo; potrafił sypać anegdotami nie ujawniając personaliów osób, a w młodości 
znany był jako gawędziarz i kawalarz. Miał swoje charakterystyczne powiedzonka: 
„Cóż ja mogę, biedny żuczek?” – stąd przez wiele lat nazywaliśmy go Żuczkiem – albo 
„gdybym wiedział, że upadnę to bym się położył”. 

był człowiekiem ogromnej wiedzy, wręcz erudytą, a przy tym niesłychanie skrom-
nym. sypał z głowy odmianami łacińskich czy greckich wyrazów, szczegóły historyczne 
nie były dla niego zagadką, miał pamięć wręcz encyklopedyczną i do samego końca nam 
nią służył. nie dane mu było odbyć podróży do grecji i Włoch, ukochanych krajów dla 
znawcy antyku, ale – pamiętam – gdy pierwszy raz wróciłam z Rzymu i dzieliłam się 
wrażeniami z Forum Romanum, natychmiast zaczął mi opowiadać o tym, co widziałam 
po swojej prawej czy lewej stronie, mimo że nigdy tam nie był! 

andrzej bardzo obawiał się perspektywy przejścia na emeryturę, nie mógł wprost 
wyobrazić sobie, jak będzie wyglądało jego życie bez jagiellonki. Choć formalnie 
emeryturę uzyskał 30 września 2017 roku, to jednak na jego prośbę umowa o pracę zo-
stała przedłużona do końca marca 2018 roku. Często powtarzał: „Przeznaczyli mnie do 
utylizacji”. Czekając na ten dzień z niepokojem, intensywnie pracował, żeby przeka-
zać w porządku wszystkie prace swojemu następcy. nie doczekał… Dnia 20 lutego 
2018 roku nagle zmarł w Łodzi, w następny dzień po odwiedzeniu grobu syna, zmar-
łego rok wcześniej.

Pogrzeb odbył się 27 lutego 2018 na cmentarzu przy ulicy szczecińskiej w Łodzi. 
Z krakowa, z biblioteki jagiellońskiej przyjechało pół setki osób – jego kolegów i przy-
jaciół, w tym dyrektor biblioteki profesor Zdzisław Pietrzyk, z którym współpracował 
kilkanaście lat. Mszę świętą w intencji Zmarłego odprawiono w kaplicy wypełnionej 
ludźmi, z którymi studiował i współpracował, których uczył w  seminarium i na uniwer-
sytecie, wreszcie którym pomagał i o których dyskretnie się troszczył. 

nie wszyscy wiedzieli, że odwiedzał chorych, starych, samotnych ludzi, często 
mało sobie znanych, na przykład emerytowanych pracowników biblioteki jagielloń-
skiej, ale też dawnych kolegów z seminarium. W razie potrzeby załatwiał im leki, za-
wsze był gotów komuś służyć samochodem lub załatwieniem jakiejś sprawy. kiedy za-
chorowała nasza koleżanka z oddziału, pełniąca funkcję magazynierki, codziennie od-
wiedzał ją w szpitalu, ku zdziwieniu personelu i żeby uniknąć przeszkód z ich strony 
przedstawiał się jako członek rodziny. 

tylko najbliżsi wiedzieli, że jeszcze w czasie studiów w krakowie zaczął opiekować 
się starszą, ciężko chorą, niespokrewnioną z nim osobą, stale leżącą w łóżku (mówił, że 
nigdy nie widział jej w pozycji stojącej). gdy w roku 1981 przenosił się do Łodzi, wziął ją 
ze sobą, i razem z żoną dalej przez prawie 20 lat opiekowali się panią Wacią, która dla ich 
syna janusza stała się ciocią Wacią, a dla nich najbliższym członkiem rodziny. 

Pani Wacia, w ich ciasnym, spółdzielczym mieszkaniu, zajmowała największy po-
kój, który przypominał ogród pełen kwiatów i innych roślin, a także… kotów swobodnie
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wchodzących przez zawsze otwarty balkon. andrzej, podobnie jak reszta rodziny, bar-
dzo lubił zwierzęta, i gdy w ogrodzie biblioteki, w czasie jej rozbudowy, pojawiła się 
kotka Viki, dokarmiał ją, a potem wziął do domu. 

tę dobroć serca, dzieloną wspólnie z żoną, przekazali jedynemu synowi, który sam, 
choć od dzieciństwa słabego zdrowia, zawsze chciał pomagać innym chorym, co zawodo-
wo zrealizował jako ratownik medyczny i student medycyny (kierunek pielęgniarski). 

jak andrzeja obrębskiego zachowali w pamięci jego współpracownicy ze sta-
rych Druków? 

tak wspomina go Małgorzata gołuszka-Wacek, kierownik oddziału starych Dru-
ków w latach 2002–2011:

andrzeja lubiłam za jego pogodne usposobienie, inteligencję, poczucie humoru oraz wnikliwą 
obserwację rzeczywistości, co sprawiało, że często w zabawny, satyryczny sposób interpretował zda-
rzenia i zachowania różnych osób. bawił tym otoczenie i sprawiał, że w jego towarzystwie czułam 
się dobrze i swobodnie; miał też specyficzny sposób zwracania się do osób, do mnie mówił „Małgo-
cha”. jego spostrzegawczość owocowała także tym, że dostrzegał potrzeby innych i angażował się 
w niesienie pomocy.

Podziwiałam jego pamięć i erudycję. Potrafił cytować całe fragmenty tekstów greckich i łaciń-
skich, podawać źródłosłów jakiegoś wyrazu (pamiętał odmianę wielu greckich wyrazów).

był dokładny, skrupulatny, praktyczny i posiadał zmysł piękna, zawsze dbał o wygląd ze-
wnętrzny. Cechy te objawiały się nie tylko w pracy nad tekstami naukowymi, ale i w codzienno-
ści, którą zawsze starał się ulepszać (np. naprawił zabytkowe krzesła, zrobił „kredens” śniadaniowy 
w oddziale starych Druków, zaopatrzył nas w ostrzałkę do noży). Podziwiałam jego talenty kulinar-

Z biblioteczną kotką Viki. Fot. jolanta jakubiak, 2012.
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ne – słynna karpatka z dużą ilością cukru pudru, bardzo smaczne ogórki małosolne (szybko znikały 
ze stołu) i smażone zielone pomidory (kto dziś to robi!!).

Praca z nim jako przełożonym – wtedy gdy był wicedyrektorem – nie była stresująca, nie stwa-
rzał sztucznego dystansu wobec podwładnych (czasem niektórzy to wykorzystywali i nadużywali), 
natomiast w trudniejszych sprawach udzielał trafnej porady. 

a tak wspomina andrzeja pani Wanda Ptak-korbel, przez prawie czterdzieści lat 
pracująca w naszym oddziale i kierująca nim pod koniec lat 70.:

Charakterystykę jego osobowości można sprowadzić do krótkiego, ale głęboko prawdziwego 
stwierdzenia: przeszedł przez życie dobrze czyniąc. on nawet bardzo dobrze czynił wszystkim, któ-
rych spotkał, szczególnie gdy byli to ludzie chorzy, zagubieni, pokrzywdzeni, ubodzy… jego wraż-
liwość często sama odgadywała czyjeś potrzeby, uprzedzając wyrażenie prośby, świadcząc pomoc 
zawsze dyskretnie i taktownie. Wielu z nas słyszało jego zapewnienia: „Daj znać, jeśli będziesz po-
trzebował pomocy, przyjadę zawsze w środku nocy”. W największym chyba stopniu ta ofiarność 
przejawiła się w ponad 30-letniej opiece nad obłożnie chorą Panią Wacią. a po jej śmierci pamięć 
o niej kazała mu zająć się grobem jej narzeczonego, stanisława Woszczyńskiego, byłego partyzanta 
z ak, znanego mu tylko z opowiadań, a zmarłego bezpośrednio po wyjściu z komunistycznego wię-
zienia. Pan andrzej wziął też udział w uroczystości nadania szkole imienia tego żołnierza niezłomne-
go, gdzieś na wschodnich rubieżach Polski. umiał być wierny prawdzie i swoim przekonaniom – do-
tyczyło to spraw etycznych, moralnych, też politycznych. nie uznawał kompromisów i umiał pono-
sić, nawet przykre, tego konsekwencje.

W życiu towarzyskim był miłym i dowcipnym kompanem, który bawił zebranych swoją vis 
comica oraz talentem aktorskim i imitatorskim, bardzo udatnie naśladując osoby i sytuacje. ostatnio 
jednak, coraz częściej, po tych fajerwerkach pozornej wesołości, nagle zapadał w zaskakujące, pełne 
smutku, milczenie. Ciężkie przeżycia uczyniły go pesymistą, co starał się ukrywać pod maską śmie-
chu, a  nawet czasem drażniącej wesołkowatości. smutek ten powodowały bardzo poważne kłopoty 
zdrowotne, swoje i rodziny, a przede wszystkim przedwczesna śmierć ukochanego i jedynego syna, 
poprzedzona jego osobistą tragedią. także perspektywa bliskiego już przejścia na emeryturę była dla 
niego niezwykle trudna. ale tu z pomocą przyszła jego silna wiara; dwukrotnie powiedział, że trzeba 
zostawić to opatrzności, która znajdzie najlepsze rozwiązanie… i znalazła.

andrzej obrębski – filolog klasyczny, erudycyjny znawca i miłośnik antyku i pol-
skiego renesansu, doktor nauk humanistycznych uniwersytetu jagiellońskiego, historyk 
książki i bibliotek, wykładowca, nauczyciel i wychowawca studentów i kleryków, entu-
zjastyczny bibliotekarz, kochający książki i ludzi, faktyczny, a nie deklaratywny patrio-
ta i chrześcijanin, fachowiec-amator „złota rączka”, wyśmienity kucharz, uroczy, dow-
cipny człowiek, sypiący anegdotami i kawałami, kochający i oddany syn, mąż i ojciec, 
troskliwy opiekun chorych i starych, nawet obcych ludzi, wrażliwy na przyrodę i zwie-
rzęta… po prostu mądry i dobry Człowiek …
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