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Wprowadzenie

Przystępując do charakterystyki dyscypliny naukowej należy uwzględnić jej 
genezę, krystalizowanie się przedmiotu badań, metod naukowych, tworzenie 
kanonu piśmiennictwa oraz budowanie teorii naukowych. Z innej perspekty-
wy można skupiać się na przedstawieniu dzieła i biografii uczonych, którzy dla 
tej dziedziny położyli zasługi największe: mistrzów, których prace i działania 
naukę tę konstytuowały i umocniły. W polskiej bibliologii wymienić można 
wielu koryfeuszy, których życie i osiągnięcia stanowią przedmiot szczegóło-
wych opracowań – Pawła Jarkowskiego, Jerzego Samuela Bandtkiego, Joachi-
ma Lelewela, Karola Estreichera, Adama Łysakowskiego, Stefana Vrtel-Wier-
czyńskiego czy Kazimierza Piekarskiego. Do tego szacownego grona należy 
również bohater niniejszego opracowania – prof. dr Jan Muszkowski – wybit-
ny teoretyk, nauczyciel i popularyzator wiedzy o książce, twórca pierwszego 
uniwersyteckiego ośrodka badań księgoznawczych, organizator akademickiego 
kształcenia bibliotekarzy.

Przygotowanie książki poświęconej Janowi Muszkowskiemu motywowa-
ne było przede wszystkim zamiarem ponownego podjęcia dyskusji o jego 
poglądach, koncepcjach naukowych, dorobku i osiągnięciach z perspektywy 
nowoczesnej nauki o książce. Opracowanie Jan Muszkowski: ludzie, epoka, 
książki. Tradycje i kontynuacje obejmuje 15 tekstów, przygotowanych przez 
grono specjalistów – bibliologów i bibliotekoznawców z wielu ośrodków aka-
demickich w kraju. Poszczególne artykuły zgrupowano w czterech częściach, 
w których analizie podlegają kolejno: sylwetka i działalność organizacyjna 
uczonego, paradygmaty oraz koncepcje leżące u podstaw jego teorii książki, 
dzieła naukowe i popularyzatorskie profesora oraz współczesne kontynuacje 
jego myśli.

W pierwszej, wprowadzającej części (rozdział Tradycje) Hanna Tadeusie-
wicz oraz Elżbieta Stefańczyk przypomniały w swoich artykułach najważ-
niejsze fakty z życia naukowego i zawodowego uczonego, a w szczególności 
okoliczności powstania założonego przez niego na Uniwersytecie Łódzkim 
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Zakładu Bibliotekoznawstwa i działalności w Związku Bibliotekarzy Pol-
skich oraz  Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich.

O teoretycznych poglądach uczonego traktują artykuły badaczy pochodzą-
cych z Łodzi, Wrocławia i Lublina. Materiały zgromadzone w drugiej części 
publikacji (rozdział Teoria) przedstawiają systematyczne ujęcie teorii książki 
Muszkowskiego (Jacek Ladorucki), pozytywistyczne korzenie jego poglądów 
naukowych (Agnieszka Łuszpak) oraz stosunek uczonego do sztuki książki 
(Małgorzata Komza). Udział Muszkowskiego w kształtowaniu międzywojen-
nego środowiska księgarskiego i organizacji bibliofilskich stał się przedmio-
tem artykułów Małgorzaty Korczyńskiej-Derkacz i Grażyny Piechoty.

Przedmiotem zainteresowania autorów prac w książce stały się również, 
zgromadzone w rozdziale Praktyka, edytorskie i bibliograficzne dokonania 
uczonego. Okoliczności powstania Życia książki opisuje Zbigniew Gruszka 
na podstawie unikalnych dokumentów udostępnionych przez córkę profe-
sora – Joannę Muszkowską-Penson. Z kolei Beata Kurek przedstawiła pro-
ces powstawania XX-wiecznej kontynuacji Bibliografii polskiej Estreicherów, 
której uczony poświęcił dwie dekady pracy twórczej. Ewa Andrysiak zanali-
zowała ostatnią publikację, która wyszła spod pióra profesora – Pierwszy etap 
wyższych studiów bibliotekarskich UŁ (1945/46 – 1951/52). Piotr Lewkowicz  
strony verso rękopisów Muszkowskiego, przechowywane w Bibliotece Uni-
wersytetu Łódzkiego, potraktował jako materiał badawczy. 

Życie i dorobek Muszkowskiego stanowią punkt wyjścia do rozważań nad 
jego spuścizną i wytworzonym warsztatem badawczym (rozdział Kontynua-
cje). W tym duchu Magdalena Rzadkowolska przeanalizowała biogramy 
uczniów uczonego, korzystając z zasobów Słownika pracowników książki 
polskiej. Księgozbiór profesora przekazany łódzkiemu Zakładowi Biblioteko-
znawstwa scharakteryzowała Paula Gamus. Książkę zamykają teksty Rafała 
Kępy i Kazimierza Kowalewicza, poświęcone perspektywom reedycji Życia 
książki oraz funkcjonowania tradycyjnych mediów w środowisku cyfrowym.

Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja, przygotowa-
na przy zaangażowaniu ogólnopolskiego zespołu badaczy, ukazuje szeroki 
zakres badań i działalności związanej z książką, specjalistycznym kształce-
niem i  międzynarodowymi zasługami Jana Muszkowskiego. Zgromadzone 
artykuły dowodzą żywotności poglądów uczonego, stanowią też hołd środo-
wiska naukowego i zawodowego dla wybitnego profesora w 60 rocznicę jego 
śmierci.

Redaktorzy

Wprowadzenie

tradycje
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Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego 

Działalność tej placówki w latach 1945-19531 

Profesor Jan Muszkowski – filolog i filozof, bibliotekarz, bibliolog i biblio-
graf, działacz organizacji zawodowych i społecznych, człowiek oddany nauce 
o książce, której teorię stworzył, kładąc podwaliny nowej dyscypliny uniwer-
syteckiej w Polsce.

Biografia i dokonania we wszystkich dziedzinach, które Jan Muszkowski 
uprawiał w swym pracowitym życiu – zostały już przedstawione w wydawnic-
twach słownikowych, książkach, artykułach, rozprawach naukowych i pracach 
magisterskich. Z okazji 60-lecia śmierci profesora – zaprezentuję pokrótce 
tylko jego rolę w powstaniu łódzkiego ośrodka kształcenia bibliotekarzy na 
poziomie akademickim oraz wkład w rozwój nauki o książce w uniwersyte-
tach, później także w szkołach pedagogicznych w Polsce. Uwzględnię tylko po-
wstanie i początki studiów bibliotekoznawczych, obejmujące lata 1945-1953, 
tj. od organizacji pierwszej w Polsce łódzkiej placówki  do nagłej śmierci jej 
założyciela.

Nie zakończyła się jeszcze II wojna światowa, kiedy wczesną wiosną 1945 r. 
przybył do Łodzi, z którą los obszedł się względnie łaskawie – profesor Jan 
Muszkowski i osiadł tu na stałe, na niedługo, na zaledwie 7 lat. Ale jakże 
owocny był to czas! Z Łodzią Muszkowski związany był już od 1927 r., kiedy 
współorganizował w naszym mieście filię Wolnej Wszechnicy Polskiej; po-
wstał wówczas Łódzki Oddział WWP, który powadził działalność dydaktyczną 

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2012-2016.

Hanna Tadeusiewicz
Uniwersytet Łódzki

SBP_Muszkowski_ost.indd   17 2014-07-08   12:14:19



18 Hanna Tadeusiewicz

w latach 1928-1939. W stolicy Wszechnica – kontynuatorka Warszawskiego 
Towarzystwa Kursów Naukowych – otworzyła przy Wydziale Pedagogicznym 
w ramach Studium Pracy Społeczno-Oświatowej – Specjalizację Bibliotekar-
ską powstałą z inicjatywy Heleny Radlińskiej, która też opracowała jej pro-
gram, a  zajęcia prowadzili m.in. Faustyn Czerwijowski, Adam Łysakowski 
i Jan Muszkowski.

W miejsce Łódzkiego Oddziału WWP grupa dawnych jej profesorów przy-
stąpiła wkrótce, po wyzwoleniu miasta, do organizowania tu wyższej uczel-
ni; byli wśród nich Tadeusz Kotarbiński, Teodor Vieweger i Jan Muszkowski. 
Pierwsze zajęcia rozpoczęły się już w marcu 1945 r. w szkole wyższej o nieusta-
lonej jeszcze nazwie; dopiero 24 maja tegoż roku dekret o utworzeniu Uni-
wersytetu Łódzkiego podpisał Prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław 
Bierut, a opublikował „Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 
11 czerwca 1945 r. Uniwersytet miał się składać z 3 Wydziałów:  Humani-
stycznego, Matematyczno-Przyrodniczego i Prawno-Ekonomicznego. W sytu-
acji kraju odbudowującego się po wojennych zniszczeniach było wielkie za-
potrzebowanie na fachowców wszystkich specjalności – także bibliotekarzy, 
gdyż wielu straciło życie w obozach koncentracyjnych, ulicznych egzekucjach, 
w wojennej zawierusze na Wschodzie i Zachodzie2.

Mając znaczne doświadczenie w pracy dydaktycznej w zakresie bibliote-
karstwa, niebagatelny dorobek naukowy, również umiejętność w staraniach 
o wprowadzenie nauki o książce do programów uniwersyteckich – profesor 
Muszkowski zainicjował utworzenie w nowo powstałym Uniwersytecie Łódz-
kim Katedry Bibliotekoznawstwa i rozpoczął wstępne prace organizacyjne, nie 
uwieńczone jednak sukcesem. Mimo to zajęcia dydaktyczne podjął, oczekując 
na zatwierdzenie przez Ministerstwo Oświaty programu planowanego Studium 
Księgoznawczego, które ostatecznie miało funkcjonować jako Katedra Biblio-
tekoznawstwa usytuowana na Wydziale Humanistycznym Łódzkiej Uczelni.

Początki pracy Katedry nie były łatwe, ulokowanie jej na Wydziale Hu-
manistycznym spowodowało konieczność dostosowania jej programu do 
ogólnych wymogów studiów humanistycznych, które miały kształcić zarów-
no specjalistów – badaczy, jak i praktyków, co odnosiło się również do stu-
diów bibliotekoznawczych. Profesor Muszkowski opracował więc program 
dla dwóch cyklów kształcenia: czteroletnich, prowadzących do magisterium 
i  otwierających  drogę do doktoratu oraz dwuletnich, przygotowujących 
młodzież do pracy w bibliotekach naukowych i pracowników księgarskich 
– tych ostatnich nigdy nie kształcono. Wciąż nieoficjalne działanie Katedry 

2 B. Baranowski, K. Baranowski, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 1985.

SBP_Muszkowski_ost.indd   18 2014-07-08   12:14:19



 19Profesor Jan Muszkowski – twórca Katedry Bibliotekoznawstwa…

Bibliotekoznawstwa sformalizowało dopiero Rozporządzenie Ministerstwa  
Oświaty z  11 lutego 1946 r.3; w dniu 12 czerwca tegoż roku Prezydent 
nadał Janowi Muszkowskiemu tytuł profesora zwyczajnego UŁ i powierzył 
Mu kierownictwo Katedry, co było  usankcjonowaniem „stanu faktycznego 
istniejącego już przeszło od roku” – pisał profesor. W maju 1946 r. pod jego 
naciskiem władze zdefiniowały projekt programu dostosowany do obowią-
zujących wówczas przepisów dotyczących magisterium na wydziałach hu-
manistycznych. Realizowany w latach 1947-1948/49 program był zgodny 
z dążeniem Jana Muszkowskiego do uczynienia księgoznawstwa dyscypliną 
samoistną. Projekt przewidział 3 grupy przedmiotów i odpowiadających 
im egzaminów. Pozwolę sobie pominąć omówienie owych przedmiotów, 
dodam tylko, że  przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego obo-
wiązywało odbycie rocznej praktyki w bibliotece, w przedsiębiorstwie wy-
dawniczo-księgarskim lub instytucie naukowym, prowadzącym badania 
z zakresu  księgoznawstwa. Mimo iż program studiów bibliotekoznawstwa 
w Uniwersytecie Łódzkim wciąż nie był zatwierdzony, rosła liczba studen-
tów; w r. akad. 1945/46 było ich 23, a w 1946/47 rozpoczęło edukację 40 
osób. Ani memoriały prof. Muszkowskiego słane do Ministerstwa Oświaty, 
ani poparcie Związku Bibliotekarzy Polskich starań o prawne uregulowanie 
łódzkich studiów bibliotekoznawczych nie odnosiły skutku. W dniach 11 
i  14 maja 1948 r. na posiedzeniu Sekcji Humanistycznej Rady Głównej 
Szkolnictwa Wyższego zdecydowano o utworzeniu odrębnego magisterium 
z nauki o książce oraz o wprowadzeniu na filologii, historii i socjologii – spe-
cjalizacji bibliotekarskiej; te postanowienia przesądziły o tym, że bibliote-
koznawstwo nie miało być samodzielną dyscypliną akademicką. W sierpniu 
1948 r. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego powołała „Komisję do roz-
pracowania zagadnienia kształcenia w zakresie bibliotekoznawstwa”, a w li-
stopadzie Prezydium Rady wyraziło zgodę na prowadzenie specjalizacji bi-
bliotekarskiej w ramach magisterium z filologii polskiej na tych uczelniach, 
w których istniały katedry nauki o książce, tj. de facto tylko na Uniwersyte-
cie Łódzkim. Komisja ds. Kształtowania Bibliotekarzy Rady Głównej przy-
gotowała projekt specjalizacji bibliotekarskiej na kierunku historia i 1  lu-
tego 1949 r. obydwa projekty zatwierdziło Ministerstwo Oświaty z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia. W 1952 r. wprowadzono dwustopniowe studia  
bibliotekoznawcze: trzyletnie tzw. zawodowe i pięcioletnie magisterskie i na 
tym postanowieniu zakończył się pionierski, jakże trudny okres w dziejach 
łódzkiej Katedry. Lata 1945-1952 to czas intensywnych starań o lokal dla 

3 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1946, nr 3, poz. 69; 1949, nr 5, poz. 77, 78.
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