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W dniu 19 IX 1980 r. zmarł we Wrocławiu dr hab. Bronisław Kocowski -

emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, biblio

tekarz i bibliotekoznawca, zasłużony organizator i długoletni pracownik wrocław

skiej Biblioteki Uniwersyteckiej, współtwórca i następnie dyrektor Instytutu Bi

bliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, utalentowany nauczyciel i wycho
wawca licznego grona bibliotekarzy i bibliotekoznawców. 

Urodził się 2 V 1907 r. w Jaworniku, pow. Kosów, woj. stanisławowskie, jako 
syn urzędnika lasów państwowych, Eugeniusza Kocowskiego, i nauczycielki, Marii 
z Unieszowskich. Studia historyczne odbył w latach 1926-1931 na Uniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie, specjalizując się w dziedzinie historii politycznej 
i historiografii. W 1932 r. rozpoczął pracę zawodową, zrazu jako praktykant, a na
stępnie nauczyciel historii i nauki o Polsce współczesnej kolejno w IV, X i V Li
ceum we Lwowie. Równocześnie uczestniczył w organizowanych w Jatach 1933-

1934 w Warszawie przez Biuro Historyczno-Wojskowe specjalistycznych kursach 
z zakresu metody badań oraz historii wojen i wojskowości. W 1936 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy Trzej Padewczycy. Wpływ Bato

rego i Zamoyskiego na działalność Reinholda Heidensteina (wyd. Lwów 1939), 
napisanej pod kierunkiem prof. Stanisława Zakrzewskiego. Czasy II wojny świa
towej przeżył we Lwowie. Uczestniczył w tajnym nauczaniu jako wykładowca 

i egzaminator w zakresie historii. Od l V 1942 r. do pierwszych miesięcy powo
jennych był pracownikiem Biblioteki Ossolineum w oddziałach koncentracji zbio
rów, opracowania oraz rękopisów. 

W marcu 1946 r. dr B. Kocowski przyjechał do Wrocławia i rozpoczął pracę 

zawodową i naukową w Bibliotece Uniwersyteckiej. Mając dobre przygotowanie 
naukowe i doświadczenie bibliotekarskie zorganizował tu od podstaw największy 
w kraju Oddział Starych Druków. W latach 1947-1952 był jego administracyjnym 
i naukowym kierownikiem. Od 1952 do 1966 r. był kustoszem wszystkich zbiorów 
specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej (rękopisów, starych druków, zbiorów mu

zycznych, kartograficznych, ikonograiicznych i śląsko-łużyckich). Ponadto prowa
dził zajęcia dydaktyczne na istniejącym od 1956 r. na Wydziale Filologicznym Uni

wersytetu Wrocławskiego Zaocznym Studium Bibliotekoznawstwa i w powołanej 

w rok później na tymże Wydziale Katedrze Bibliotekoznawstwa. 

W 1949 r. habilitował się na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w Lubli
nie na podstawie rozprawy Wyprawa Tatarów na Węgry przez Polskę w 1594 r. 

(Lublin 1948). 27 V 1955 r. otrzymał etat docenta w Bibliotece Uniwersyteckiej. 
29 X 1964 r. został profesorem nadzwyczajnym. 1 VIII 1973 r. - profesorem zwy
czajnym. 1 III 1966 r. przeszedł z Biblioteki Uniwersyteckiej do Katedry Biblio

tekoznawstwa, przekształconej w 1969 r. w Instytut Bibliotekoznawstwa. Od 1969 r. 
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kierował powołanym tam wtedy Zakładem Historii Książki i Bibliotek. Od 1 X 
1972 do 30 IX 1977 r., to jest do czasu przejścia na emeryturę, był dyrektorem 
wspomnianego Instytutu. 

Był członkiem Komisji Historii Sląska i przewodniczącym Komisji Bibliografii 
i Bibliotekoznawstwa WTN. Posiadał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym Złoty 
Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Dorobek naukowy prof. B. Kocowskiego liczy kilkadziesiąt pozycji (zob.: 
H. S z w e  j k o w s  k a, Sylwetka Profesora Doktora Bronisława Kocowskiego -
człowieka, pedagoga, uczonego - w 70-lecie Jego u.rodzin i 40-lecie pracy naukowej
skreślona, ,,Roczniki Biblioteczne", r. XXI: 1977, z. 1-2, s. 1-13, oraz tamże,
s. 17-26: Bibliografia prac Bronisława Kocowskiego 1929-1976, opracowała J. Ko
walewska). Tematycznie sprowadza się do trzech głównych problemów: historio
grafii polskiej okresu renesansu, historii wojen i wojskowości, wreszcie do szeroko
pojętych spraw dawnej książki i bibliotek. Prace o R. Heidensteinie, zwłaszcza
rozprawa doktorska, zawierają wszechstronne i nowatorskie przedstawienie tej
ciekawej postaci polskiego dziejopisarstwa XVI w. W pracy habilitacyjnej i kilku
drobniejszych skoncentrował się na powstałym w drugiej połowie XVI w. na po
łudniowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej nowym teatrze działań wojennych,
mianowicie na dwóch polskich wyprawach z 1594 i 1600 r. dowodzonych przez
J. Zamoyskiego. Wraz z przyjazdem do Wrocławia i objęciem stanowiska bibliote
karza w Bibliotece Uniwersyteckiej spotkał się dr B. Kocowski z koniecznością za
jęcia się kolejnym tematem, który - jak się niebawem okazało - stał się Jego
pasją. Chodziło początkowo o problematykę dawnej książki na $tąsku, zwłaszcza zaś
książki polskiej, póżniej w ogóle o sprawy książki i księgozbiorów. Już więc 
w 1946 r. wydał pracę Drukarstwo polskie na Dolnym Sląsku., a w rok póżniej
ukazał się Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku (Sobótka, r. II: 1947,
s. 200-276), jedyna, jak dotąd, synteza tej dziedziny kultury materialnej naszego
regionu. Ponadto opracował Bibliografię historii SLqska za r. 1947 (Sobótka, r. V:
1950, s. 1-30). Podczas wieloletnich prac badawczych w Oddziale Starych Druków
wrocłilw�kicj Bibliotoki Uni=ersyteckiej Profesor B. Kocowski odnalazł i opraco
wał szereg starych produktów typograficznych, ujawniając przy tym nie znane do
tychczas elementy dotyczące tak samych dzieł, jak i techniki drukarskiej. Wyniki
tych badań, zaprezentowane w kilku rozprawach z zakresu inkunabulistyki, zade
cydowały o konieczności wprowadzenia pewnych zmian w niektórych dotychcza
sowych poglądach na początki drukarstwa w Polsce i za granicą oraz znacznie
rozszerzyły naszą wiedzę o powiązaniach śląsko-polskich w okresie Odrodzenia.
Analiza bogatego zasobu zachowanych we Wrocławiu inkunabułów pozwoliła też
Profesorowi na ustalenie metod badań proweniencyjnych oraz na odtworzenie
dziejów niektórych księgozbiorów historycznych na $Iąsku, w tym głównie biblio
teki Piastów w Brzegu i Legnicy. Rezultaty owych badań znalazły najpełniejszy
wyraz w publikacji: Historyczne podstawy organizacji zbioru. starych dru.ków w Bi
bliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. (Zeszyty Naukowe UWr, Seria A, nr l:

1955, s. 7-48). Szczególne zainteresowanie Profesora inkunabułami zaowocowało
także w postaci Katalogu inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wroclawlu

(cz. I-III, Wrocław 1959-1977), zawierającego opisy prawie 3300 pozycji biblio
graficznych. Katalog opracowany został według nowoczesnych metod inkunabuli
styki światowej. Podaje wszystkie elementy techniczno-opisowe, źródłowe i pro
weniencyjne poszczególnych inkunabułów, posiada zatem wprost nieocenione zna

czenie dla badań dziejów kultury okresu późnego średniowiecza. 

Poza obowiązkami bibliotekarskimi i badaniami naukowymi wiele uwagi po

święcał Profesor pracom redaktorskim. Był redaktorem pierwszego polskiego wy

dania Dziejów ksiqżki S. Dahla (Wrocław 1965), które bardzo korzystnie uzupełnił 

li - Sobótka 2/81 
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własnym opracowaniem dziejów książki w Polsce. Specjalnie zasłużył się jako 

wieloletni, niestrudzony redaktor oraz autor wielu haseł pierwszej polskiej Ency

klopedii wiedzy o ksiqżce (Wrocław 1971). Wreszcie był Profesor Kocowski redak

torem popularnonaukowej poczytnej serii „Książka o książce", w ramach której 

wydrukował takźe własną pracę: Drzeworytowa ksiqżka średniowiecza (Wrocław 

1974). Od kilku lat przygotowywał śląski tom wydawnictwa Drukarze dawnej Pol

ski. Niestety, pracy tej nie zdołał ukończyć. 

Stanisław Solicki 




