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Rzeszów

KAZIMIERZ TYSZKOWSKI – REDAKTOR WYDAWNICTW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

I ZAK ADU NARODOWEGO IM. OSSOLI SKICH

Kazimierz Tyszkowski (1894–1940), bibliotekarz, bibliograf i historyk, niemal

od pocz tku swego ycia zwi zany by  ze Lwowem. Jego zainteresowania nauko-

we koncentrowa y si  wokó  stosunków polsko-moskiewskich i polsko-szwedzkich

drugiej po owy XVI i pierwszej po owy XVII w. Ucz szczaj c na seminarium Lu-

dwika Finkla, w 1917 r. obroni  prac  doktorsk , recenzowan  przez Stanis awa

Zakrzewskiego. Dzi ki wspomnianym profesorom zosta  wprowadzony do Zarz -

du G ównego PTH. Od 1920 r. pe ni  obowi zki asystenta w Archiwum Pa stwo-

wym we Lwowie, a dwa lata pó niej na sta e zwi za  si  z Zak adem Narodowym

im. Ossoli skich1. Wspó cze nie K. Tyszkowski rozpoznawany jest najcz ciej jako

ossoli czyk, kustosz dzia u r kopisów. Tymczasem w okresie mi dzywojennym by

postaci  dobrze znan  w rodowisku historycznym, do czego przyczyni a si  dzia-

alno  organizacyjna prowadzona w ramach PTH. Warto wi c przypomnie  jego

znacz ce wówczas prace redakcyjne w „Przewodniku Bibliograficznym” (dalej:

PB), „Wiadomo ciach Historyczno-Dydaktycznych” (dalej: WH-D), „Ziemi Czer-

wie skiej” i „Kwartalniku Historycznym”.

W 1924 r. z inicjatywy ZNiO rozpocz to wydawanie PB. By  on kontynuacj

pierwszej w Polsce bibliografii bie cej wydawanej od 1878 r. przez W adys awa

Tadeusza Wis ockiego2. Nale y doda , e wznowienie PB nast pi o w 1922 r. Tom

Sobótka 2009 2–3
PL ISSN 0037–7511

1 K. Lepszy, Kazimierz Tyszkowski, Kraków 1946, s. 1–8 (odbitka z KH); J. Ke l le s-Krau z,
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rycznego w archiwach i bibliotekach lwowskich (spu cizny Jana Pta nika i Kazimierza Tyszkowskiego
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wodnik Bibliograficzny” (dalej: PB) 1924, nr 1–6, s. 4–8; J. Korpa a, Krótka historia bibliografii

polskiej, Wroc aw 1986, s. 145–146.
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po wi cony bibliografii za rok 1920 wyszed  pod redakcj  s owianoznawcy, biblio-

grafa, kustosza Ossolineum W.T. Wis ockiego3. W ten sposób zapocz tkowana zo-

sta a II seria PB. Ostatecznie obowi zek wydawania i subwencjonowania pisma

wzi  na siebie ZNiO we Lwowie. Redakcj  powierzono komitetowi, w sk ad które-

go, obok dyrektora Zak adu Ludwika Bernackiego, weszli W.T. Wis ocki – pe ni -

cy funkcj  redaktora naczelnego oraz zast pcy – historyk sztuki, kustosz Muzeum

Lubomirskich Mieczys aw G barowicz i kustosz K. Tyszkowski4.

Celem PB by o odnotowywanie bie cej dzia alno ci wydawniczej w kraju.

Ograniczone rodki finansowe nie pozwoli y jednak, by by a to pe na bibliografia.

Komitet Redakcyjny zosta  zmuszony zarówno do selekcji czasopism, jak i wybo-

ru druków krajowych i zagranicznych, w tym ostatnim przypadku wy cznie tych,

które bezpo rednio wi za y si  z pi miennictwem polskim. Systematycznie zwi k-

szaj ca si  obj to  PB, zwi zana z rosn c  liczb  wydawnictw w Polsce i za gra-

nic 5, wp ywa a na wzrost kosztów, pog biaj c tym samym deficytowo  pisma.

Wielokrotne starania o subwencje w Ministerstwie Wyzna  Religijnych i O wie-

cenia Publicznego, Wydziale Finansowym Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Wy-

dziale Nauki MWRiOP, nie pozwoli y na zbilansowanie kosztów edytorskich6.

Zasadnicza zmiana koncepcji wydawniczej periodyku nast pi a w 1928 r. Zde-

cydowano, wówczas na publikowanie PB jak dwutygodnika. Nadal nie by a to

jednak pe na bibliografia7. Pomimo wysokich walorów naukowych czasopisma,

w 1928 r. podj to decyzj  o zawieszeniu wydawnictwa z powodu rosn cego de-

ficytu, przekraczaj cego mo liwo ci finansowe ZNiO. Redakcja, podsumowuj c

czteroletni okres dzia alno ci, z gorycz  odnotowa a: „ko a naukowe, rozumie-

j ce potrzeb  i znaczenie tego rodzaju publikacji, nie szcz dzi y [PB] nigdy uzna-

nia i poparcia, nie zdoby  on sobie jednak popularno ci w ród ksi garstwa pol-

skiego, przerastaj c swoim poziomem jego czysto handlowe zainteresowania”8.

Tytu  zosta  odst piony Zwi zkowi Ksi garzy Polskich i odt d podporz dkowa-

ny celom bibliografii ksi garskiej. Trudno oceni  rol , jak  w redagowaniu pi-

sma odegra  sam K. Tyszkowski. Wiadomo, e by a to redakcja czasoch onna

i trudna, a dodatkowo skomplikowana z powodu nie najlepszych stosunków z W.T.

Wis ockim, traktuj cym wydawanie PB ambicjonalnie. Wspó praca K. Tyszkow-

skiego z W.T. Wis ockim i M. G barowiczem wynika a z ukszta towanych je-

szcze na seminarium L. Finkla zainteresowa  bibliograficznych. Pocz wszy od

1920 r., Tyszkowski, najpierw sam, pó niej z Mari  Mazankówn -Friedbergow ,

redagowa  Bibliografi  historii polskiej, ukazuj c  si  na amach KH w latach

3 S. Brykma n, Wis ocki W adys aw Tadeusz, w: S ownik pracowników ksi ki..., s. 966–967;

H. Ba towsk i, W adys aw Tadeusz Wis ocki, KH 53 (1946), z. 3–4, s. 632–633.
4 LNB, f. 54. R kopisy z Archiwum ZNiO (dalej: LNB ZNiO), dzia  (opis) II: Akta nieprotoko-

owane, spr. 33. Kopie dokumentów (korespondencja, listy) redakcji PB. Listy interesantów i odpo-

wiedzi redakcji 1924–1926, k. 15.
5 Od redakcji, PB 1926, nr 1, s. 34.
6 LNB ZNiO, op. II, spr. 33, k. 111, 112. Pisma z 28 III 1925 r.
7 J. Korpa a, Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969, s. 219.
8 ZNiO, Zamkni cie, PB 1928, nr 23–24, s. 611–612.
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1920–1928. Zainteresowaniom tym pozosta  wierny do ko ca swej dzia alno ci

naukowej.

Niew tpliwie trudniejszym wyzwaniem by a redakcja WH-D, ukazuj cych si

we Lwowie w latach 1933–19399. Pismo powsta o w odpowiedzi na tocz c  si

w rodowiskach historycznych dyskusj  skoncentrowan  wokó  zagadnie  eduka-

cyjnych. Sprawy nauczania historii zosta y wyra niej zasygnalizowane ju  na

IV Zje dzie Historyków Polskich w Poznaniu, gdzie obok stricte historycznych po-

jawi a si  sekcja metodologii i nauczania historii, co wp yn o na o ywienie refle-

ksji dydaktycznej w kraju10. Rok pó niej ZG PTH powo a  Komisj  Historii,

a w presti owym KH utworzono dzia  po wi cony zagadnieniom naukowo-dydak-

tycznym. Poniewa  nie spe nia  on oczekiwa , w 1929 r. rozpocz to wydawanie

„Wiadomo ci Historycznych” jako dodatku do KH. Pismo ukazywa o si  do 1933 r.

i podobnie bardziej nastawione by o na realizacj  tematyki historyczno-dydaktycz-

nej ni  ci le historycznej11.

W tym samym roku przygotowywano si  do Mi dzynarodowego Kongresu Hi-

storycznego w Warszawie, który mia  by  kolejnym etapem prac Komisji Naucza-

nia Historii, powo anej w 1927 r. przez Mi dzynarodowy Komitet Bada  Histo-

rycznych. Tematyk  edukacyjn  rozwa ano te  na V Zje dzie Historyków Polskich

w Warszawie, który zako czy  si  postulatem zorganizowania osobnej sekcji dy-

daktycznej, jako koordynuj cej prace z zakresu edukacji szkolnej i powo anie jej

organu naukowego12. W sk ad Komisji Dydaktycznej PTH wszed  Jan D browski

jako prezes, a cz onkiem zarz du (obok Wandy Mrozowskiej, Wis awy Knapow-

skiej i Zygmunta Lorenza) zosta  K. Tyszkowski13. Ju  w czerwcu 1932 r., zg osi

9 Na temat pisma wypowiadali si : T. S owikowsk i, Polski wk ad w teori  nauczania historii,

„Wiadomo ci Historyczne” 1959, nr 4/5, s. 272; J. Garbac i k, Aktualno  dorobku „Wiadomo ci Hi-

storyczno-Dydaktycznych”, organu Polskiego Towarzystwa Historycznego dla spraw nauczania hi-

storii (1933–1939), „Wiadomo ci Historyczne” 1958, nr 1, s. 1–4; Cz. Majorek, „Wiadomo ci Hi-

storyczne” – przesz o  i tera niejszo , KH 83 (1976), s. 90–91; J. M a t e r n i c k i, Przesz o ,

tera niejszo  i przysz o  polskiego czasopi miennictwa historyczno-dydaktycznego, w: O nowy kszta t

edukacji historycznej, Warszawa 1984, s. 221–224; ide m, Polska dydaktyka historii 1918–1939. Ma-

teria y i komentarze, Warszawa 1978, s. 15 nn.; i de m, Instytucjonalizacja i profesjonalizacja pol-

skiej dydaktyki historii w XX w., w: W s u bie szko y i nauki. Ksi ga po wi cona Profesorowi Czes a-

wowi Majorkowi, red. Z. Ruta i R. l czka, Kraków 2003, s. 72–75; J. R u l k a, „Wiadomo ci

Historyczno-Dydaktyczne”. Próba analizy i oceny, w: Historia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubow-

ska, Rzeszów 2000, s. 307–316; P. S ie r ga, „Wiadomo ci Historyczno-Dydaktyczne” (1933–1939),

w: Wielokulturowe rodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, red. J. Maternicki i L. Zaszkil-

niak, t. 5, Rzeszów 2007, s. 476–499.
10 Kronika IV. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925, KH 39

(1925), s. 665; J. Mate rn ick i, Polska dydaktyka historii 1918–1939, s. 15; T. epkowsk i, Zja-

zdy Powszechne Historyków Polskich i ich rola w rozwoju polskiej historiografii, w: Polskie Towa-

rzystwo Historyczne 1886–1986. Zbiór materia ów i studiów, red. S.K. Kuczy ski, Wroc aw / War-

szawa / Kraków 1990, s. 29 n.
11 J. Mate rn ick i, Przesz o , tera niejszo …, s. 222.
12 J.W. Opa t rn y, Nauczanie historii a nauka, w: Pami tnik V Powszechnego Zjazdu Historyków

Polskich w Warszawie 28 listopada do 4 grudnia 1930, t. 1: Referaty, Lwów 1930, s. 694; Wniosek

J.W. Opatrnego, w: Pami tnik V Powszechnego..., t. 2: Protoko y, Lwów 1930, s. 356.
13 Archiwum Polskiej Akademii Nauk (dalej: APAN), PTH, zesp. 1-III, sygn. 44. Komisja Dy-

daktyczna 1932–1934, k. 1.
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on wniosek o powo anie przy ZG PTH czasopisma po wi conego zagadnieniom

dydaktycznym14.

K. Tyszkowski rozpocz  redagowanie pisma od konsultacji rodowiskowych.

Prowadzi  systematyczn  korespondencj  z zamiejscowymi oddzia ami PTH, zw a-

szcza ze zrzeszonymi w nich nauczycielami, do których kwartalnik by  adresowa-

ny. Nale y podkre li , e dydaktyczny charakter WH-D nie by  zbie ny z zainte-

resowaniami naukowymi kustosza. wie o po habilitacji, przygotowywa  si  do

wyk adów na UJK. Poch ania a go praca naukowa. Sporo czasu zabiera y obowi zki

w dziale r kopisów ZNiO. Anga owa  si  w prace PTH. Wszystko razem sprawia o,

e funkcj  redaktora pe ni  niech tnie i gdyby nie obawy przed przej ciem wydaw-

nictwa przez Warszaw , zapewne zrezygnowa by z obowi zków redakcyjnych.

W 1937 r. uda o mu si  pozyska  do wspó pracy historyka o wiaty, Antoniego Kno-

ta. Z pismem wspó pracowa a te , w charakterze redaktora technicznego, zwi za-

na z Ossolineum Janina Kelles-Krauz15.

Redaguj c pismo, Tyszkowski k ad  nacisk na artyku y zwi zane tematycznie

z bie cymi potrzebami szko y. Mia y to by  teksty o charakterze naukowym, naj-

lepiej bezpo rednio zwi zane z praktyk  nauczania historii. Sporo miejsca rezer-

wowa  na omówienia aktualnych programów nauczania, druk zapisków i biblio-

grafii z zakresu dydaktyki, omówie  nowo ci wydawniczych, recenzji i lektur

szkolnych16.

Okres, gdy wydawano WH-D, zbieg  si  w czasie z istotnymi przemianami

w szkolnictwie. Wprowadzano wówczas w ycie wychowanie obywatelsko-pa -

stwowe, którego wyk adni  da  w 1929 r. S awomir Czerwi ski, a jego za o enia

upowszechni  w kolejnych latach Janusz J drzejewicz17. Kwartalnik wpisywa  si

w realizacj  nowego programu wychowawczego, daj c mu podstawy naukowe.

W tekstach metodycznych preferowano metody aktywne, zgodne z za o eniami dy-

daktycznymi „nowej szko y”, odrzucano herbartowski dogmatyzm na rzecz dydak-

tyki progresywnej Williama Hearda Kilpatricka i Alfreda Stevensona oraz szko y

twórczej Johna Deweya i Georga Kerschensteinera. Dzi ki osobistym staraniom

Tyszkowskiego i wspó pracy grona osób zasiadaj cych w Komisji Dydaktycznej

PTH, uda o si  stworzy  pismo w pe ni fachowe, po wi cone zagadnieniom edu-

kacji historycznej, które wywar o wp yw na profesjonalizacj  polskiej dydaktyki

historii w okresie mi dzywojennym18.

Pawe  Sier ga

14 LNB, f. 224. „Wiadomo ci Historyczno-Dydaktyczne”, sygn. BJD 92, k. 23.
15 LNB, f. Tyszkowski Kazimierz (dalej: TK), sygn. 95. Materia y redakcyjne kwartalnika „Wia-

domo ci Historyczno-Dydaktyczne” 1937. K. Tyszkowski do H. Mrozowskiej i J. D browskiego,

Lwów 26 I 1937 r., k. 46; ibidem, K. Tyszkowski do J. D browskiego, Lwów 15 II 1937 r., k. 93;

ibidem, ZG PTH do Redakcji WH-D we Lwowie, 20 III 1937 r., k. 110.
16 LNB TK, sygn. 92. Uwagi w sprawie WH-D wed ug dyskusji na posiedzeniu Prezydium Ko-

misji Dydaktycznej PTH w Warszawie, dnia 3 XI 1934 r., k. 72.
17 Szerzej zob. J. S a d o w s k a, Ku szkole na miar  Drugiej Rzeczypospolitej, Bia ystok 2001,

s. 204 nn.; Z. Os i sk i, Janusz J drzejewicz, pi sudczyk i reformator edukacji (1885–1951), Lublin

2007, s. 113–126, 139 nn.
18 P. S ie r g a, „Wiadomo ci Historyczno-Dydaktyczne”…, s. 498–499.
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Równolegle z wydawaniem WH-D, Tyszkowski rozpocz  w 1935 r. prace

w wydawnictwie „Ziemi Czerwie skiej”, subsydiowanej przez lwowski odzia  PTH.

Pismo mia o charakter efemeryczny i przesta o si  ukazywa  ju  w 1938 r. Na ge-

nez  rocznika z o y o si  kilka przyczyn. Do najwa niejszych nale y zaliczy  li-

czebny wzrost kadr naukowych i prowadzonych w rodowisku lwowskim bada

po wi conych ziemiom wschodnim Rzeczypospolitej. Nie bez znaczenia w tym

przypadku by a dyskusja wokó  KH, krytykowanego w latach 30. za zbyt dalekie

odej cie od jego uniwersalnego charakteru.

W oddziale lwowskim PTH zacz to zastanawia  si  nad mo liwo ci  wyda-

wania osobnego pisma. Kulminacj  dyskusji by o wyst pienie S. Zakrzewskiego,

prezesa PTH, który na posiedzeniu oddzia u lwowskiego we wrze niu 1934 r. wy-

g osi  referat O potrzebie za o enia czasopisma historycznego po wi conego po ud-

niowo-wschodnim ziemiom RP19. Mo liwo  wydawania nowego periodyku przy-

j to w rodowisku naukowym z yczliwo ci . Pismo zosta o przeznaczone do

prezentowania bada  naukowych nad histori  Europy Wschodniej, zw aszcza zie-

mi czerwie skiej i Lwowa. Profil rocznika wpisywa  si  w nurt bada  nad histori

regionaln  i lokaln 20. Redakcj  pisma, obok K. Tyszkowskiego, powierzono hi-

storykowi kultury Kazimierzowi Hartlebowi. Pismo zosta o zdominowane przez

rodowisko historyków lwowskich UJK, Archiwum Pa stwowego i Archiwum Mia-

sta Lwowa. Publikowano w nim artyku y z zakresu historii kultury, wojskowo ci,

lwowskiej obyczajowo ci i instytucji. Dok adnie prezentowano stan bada  nad zie-

mi  czerwie sk , pocz wszy od redniowiecza po rok 1914. Ze szczególn  trosk

zapoznawano z literatur  do dziejów Kozaczyzny, szkolnictwa, historii Ko cio a

(w tym prawos awia), ukrai skiej my li politycznej oraz ród ami do dziejów miast

czerwonoruskich21. W perspektywie trudnych stosunków polsko-ukrai skich lat 20.

i 30. XX w. pismo prezentowa o polski punkt widzenia na dawne kresy Rzeczypo-

spolitej, zbie ny z polityk  obozu sanacji. By o to tym atwiejsze, e Tyszkowski,

sam pi sudczyk, w kwestii stosunków polsko-ukrai skich zajmowa  stanowisko

zbie ne z pogl dami pomys odawcy wydawnictwa, prof. S. Zakrzewskiego, bro-

ni cego polskich praw do Rusi Czerwonej22.

19 Kronika Towarzystw Naukowych, „Ziemia Czerwie ska” 1935, z. 1, s. 138.
20 A. S t pn i k, Miejsce i rola historii regionalnej w edukacji historyczno-politycznej m odzie y

(1918–1939), w: H. Konopk a, H. Wójc i k- aga n, A. S t pn i k, Problemy edukacji historycznej

i obywatelskiej m odzie y w latach 1918–1939. Ze studiów, red. J. Maternicki, Warszawa 1986, s.

248–249; H. Konopk a, Spór o oblicze ideowo-wychowawcze szko y polskiej w latach 1918–1939,

w: ibidem, s. 38–49; eade m, Edukacja historyczna w polskich szko ach powszechnych 1918–1939,

Bia ystok 1987, s. 85.
21 P. S i e r g a, „Ziemia Czerwie ska” (1935–1938), w: Wielokulturowe rodowisko historycz-

ne Lwowa w XIX i XX wieku, red. J. Maternicki i L. Zaszkilniak, t. 2, Rzeszów 2004, s. 393.
22 K. r e n i o w s k a, Stanis aw Zakrzewski. Przyczynek do charakterystyki pr dów ideologicz-

nych w historiografii polskiej 1893–1936, ód  1956, s. 98–105; J. Ty s z k i e w i c z, Uwagi o dzia-

alno ci politycznej Stanis awa Zakrzewskiego, w: Historia – mentalno  – to samo . Miejsce i rola

historii oraz historyków w yciu narodu polskiego i ukrai skiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisuli -

ska, P. Sier ga i L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 462; K. B achowsk a, Stanis aw Zakrzewski

(1873–1936), w: Z ota ksi ga historiografii lwowskiej..., s. 391.
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W ko cu lat 30. ZG PTH powierzy  Tyszkowskiemu redakcj  najbardziej presti-

owego w rodowisku historycznym KH. Nie by  to wybór przypadkowy. Z pismem

zetkn  si  tu  po studiach, za czasów wspó redagowania go przez L. Finkla, który

w trudnym momencie 1918 r. poprosi  swego ucznia o prowadzenie sekretariatu re-

dakcji. W 1920 r. Tyszkowski zosta  jednym z cz onków Komitetu Redakcyjnego

KH redagowanego przez Aleksandra Semkowicza. Dziesi  lat pó niej, po mierci

Jana Pta nika, w kuluarowych rozmowach brano pod uwag  osob  kustosza jako

ewentualnego redaktora. Wówczas jednak, b d c jeszcze przed habilitacj , mia  nie-

wielkie szanse na obj cie redakcji. Rok pó niej wszed  do Komitetu Redakcyjnego

KH, kierowanego przez Teofila Emila Modelskiego23. W tym czasie dwukrotnie pe ni

obowi zki sekretarza generalnego PTH: od 1924 do 1929 r. i ponownie w latach

1934–193724. Bra  aktywny udzia  w wielu wa nych przedsi wzi ciach naukowych

PTH, m.in. w organizacji jubileuszu 50-lecia Towarzystwa. By  te  cz onkiem ko-

misji przygotowuj cej jubileuszowe wydanie KH w 1937 r.

Nic dziwnego wi c, e kandydatura K. Tyszkowskiego na redaktora najbardziej

opiniotwórczego pisma historycznego nie wzbudzi a zastrze e . Wybór przyszed

tym atwiej, e pod wp ywem nieustannej krytyki, z pe nionych dot d obowi z-

ków redaktora zrezygnowa  na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH 5 VI 1937 r.

T.E. Modelski25. Z propozycj  powierzenia Tyszkowskiemu Redakcji KH wyst -

pi  na posiedzeniu ZG PTH jego wiceprzewodnicz cy i zarazem dyrektor Archi-

wum Pa stwowego we Lwowie, Eugeniusz Barwi ski26. Od Tyszkowskiego ocze-

kiwano przestrzegania re imu wydawniczego i wypracowania zasadniczych zmian

w samej koncepcji pisma. W kwietniu 1937 r. warszawscy cz onkowie ZG PTH,

w osobach Ottona Laskowskiego, Stanis awa K trzy skiego, Marcelego Handels-

mana i Wincentego opaci skiego, zwracali si  do prezesa Franciszka Bujaka, przy-

pominaj c o wci  nierozwi zanych i budz cych uzasadnione zastrze enia proble-

mach z organizacj  i systematyczno ci  wydawania KH. Autorzy powo ywali si

na przeprowadzon  w 1934 r. ankiet  w sprawie pisma oraz dyskusj , jak  w ro-

dowiskach historyków wywo a  referat S. K trzy skiego, wyg oszony na posiedze-

niu ZG PTH 4 XI 1934 r. Wówczas to na wniosek W. Konopczy skiego rozpisano

ankiet , któr  Tyszkowski jako sekretarz PTH rozsy a  cz onkom Towarzystwa27.

Na ich podstawie S. K trzy ski opracowa  Memoria  do ankiety w sprawie Kwar-

23 APAN, sygn. I–3, t. 6. Protoko y posiedze  lwowskich cz onków ZG PTH 1929–1938. Proto-

kó  posiedzenia lwowskich cz onków ZG PTH z 19 VI 1931 r., k. 16; KH 32 (1918), s. 526–527;

T.E. Modelsk i, Towarzystwo historyczne 1924–1924, KH 51 (1937), z. 1–2, s. 67.
24 W 1923 r. na Walnym Zgromadzeniu PTH powierzono mu funkcj  zast pcy sekretarza, którym

zosta  T.E. Modelski. Zob. Sprawy Towarzystwa, KH 37 (1923), s. 275–277; Sprawy Towarzystwa,

KH 40 (1926), s. 135; Sprawy Towarzystwa, KH 41 (1927), s. 461; K. Tyszkowsk i, Polskie Towa-

rzystwo Historyczne 1925–1936, KH 51 (1937), s. 136–137.
25 APAN, sygn. I–3, t. 5. Protokó  z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTH z 5 VI 1937 r.,

k. 105.
26 Ibidem, Posiedzenie ZG PTH z 6 VI 1937 r., k. 113; Sprawy Towarzystwa, KH 51 (1937), z. 3,

s. 659.
27 APAN, sygn. I–3, t. 179. Materia y dotycz ce ankiety w sprawie dalszej rozbudowy KH. 1934.

Ankieta w sprawie KH, k. 7.
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talnika Historycznego, który zosta  przedstawiony na posiedzeniu ZG PTH 15 XII

1934 r.28 Warto przypomnie , e w opinii respondentów niemal 50-letnie wydaw-

nictwo wymaga o reformy i lepszego dostosowania do potrzeb rozwijaj cej si  nauki

historycznej. Bez ma a wszyscy zwracali uwag  na konieczno  podniesienia po-

ziomu publikowanych rozpraw naukowych, akcentuj c potrzeb  prac o charakte-

rze syntetycznym i istotnym znaczeniu dla nauki, wyznaczaj cych nowe metody

i kierunki poszukiwa  badawczych29.

Sprawa KH sta a si  jedn  z pierwszych, na które nowy Prezes PTH Ludwik

Kolankowski zwróci  szczególn  uwag . Podkre la  konieczno  systematyczne-

go ukazywania si  pisma, proponuj c jednocze nie nowy kalendarz wydawniczy:

marzec, czerwiec, pa dziernik i grudzie . Po Tyszkowskim spodziewa  si  nie tyl-

ko dotrzymywania ustalonych terminów, ale i organizacji zaplecza naukowego

w regionalnych oddzia ach PTH, z naciskiem na powo anie w nich kó  recenzyj-

nych30. L. Kolankowski prezentowa  stanowisko zbie ne z dotychczasow  prak-

tyk  redakcyjn  kustosza, który deklarowa  intensyfikacj  dzia a  zmierzaj cych

do pozyskiwania „nowych si  do wspó pracy” oraz organizowanie konferencji

w sprawach redakcyjnych. Tyszkowski nie zamierza  rewolucjonizowa  dotychcza-

sowego charakteru KH. W jego zamierzeniach powinien on nadal pe ni  rol  naj-

bardziej reprezentatywnego i profesjonalnego pisma bran owego. By móc sprosta

oczekiwaniom rodowisk naukowych, widzia  konieczno  zwi kszenia obj to ci

roczników. Zapowiada  te  zabieganie o artyku y syntetyczne. Deklarowa  oszcz d-

no ci wydawnicze, wynikaj ce z przej cia na druk maszynowy31. Do pomocy

w prowadzeniu sekretariatu redakcji uda o mu si  pozyska  lwowskiego historyka

kultury oraz dziejów spo eczno-gospodarczych, wówczas ju  docent ucj  Chare-

wiczow , która z KH zwi zana by a od czasów J. Pta nika32.

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w 1937 r. Tyszkowski rozpocz  rodowi-

skowe konsultacje w sprawie KH. W tym celu odby  konferencje w Wilnie, Kra-

Kazimierz Tyszkowski – redaktor wydawnictw Polskiego Towarzystwa Historycznego...

28 Ibidem, Memoria  do ankiety w sprawie KH przedstawiony przez Stanis awa K trzy skiego na

posiedzeniu ZG PTH dn. 15 XII 1934 r. (Odpis z autografu), s. 1–45; W niewielkich skrótach zosta

zamieszczony na amach KH, zob. S. K t r zy sk i, Memoria  w sprawie „Kwartalnika Historycz-

nego”, KH 70 (1963), z. 3, s. 607–621.
29 APAN, sygn. I–3, t. 179. Odpowied  Wile skiego Oddzia u PTH na ankiet  G ównego Zarz -

du w sprawie KH, k. 4; ibidem, Jan Adamus. Wilno. Wielce Szanowny Zarz d G ówny Polskiego

Towarzystwa Historycznego, k. 8; ibidem, L. Koczy. Wielce szanowny Panie Profesorze. Pozna  29

XI 1934 r., k. 11; ibidem, F. Bujak, Odpowied  na ankiet  w sprawie Kwartalnika Historycznego.

Lwów 21 XI 1934 r., k. 10; T. Kondrack i, Polskie Towarzystwo Historyczne w latach 1918–1939,

Toru  2006, s. 156–161.
30 APAN, sygn. I–3, t. 5. Protoko y posiedze  Zarz du G ównego PTH 1935–1939. Protokó

z posiedzenia Prezydium PTH z 10 VI 1937 r., k. 105.
31 Ibidem, Protokó  z posiedzenia Zarz du G ównego PTH z 7 XII 1937 r., k. 129; ibidem, Proto-

kó  z posiedzenia ZG PTH z 3 VI 1938 r., k. 155.
32 Ibidem, t. 6. Protoko y posiedze  lwowskich cz onków ZG PTH 1929–1938. Protokó  lwow-

skich cz onków ZG PTH z 10 IX 1938 r., k. 93; T.E. Modelsk i, Ze wspomnie  i zapisek redaktora,

KH 70 (1963), z. 3, s. 606; J. Suchmie l, ucja Charewiczowa 1897–1943. ycie i dzie o, Cz sto-

chowa 2001, s. 59 nn.
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kowie, Poznaniu, Warszawie i Lwowie33. Mia y one s u y  wypracowaniu za o-

e  dla projektu regulaminu i instrukcji typograficznej pisma. Wst pn  wersj  za-

o e  programowych konsultowa  z zaprzyja nion  i kompetentn  w zakresie pi-

miennictwa historycznego M. Friedbergow  (z domu Mazankówn ), z któr

wcze niej wspó pracowa  w ZNiO oraz przygotowywa  bibliografi  historii Pol-

ski. Jej fachowe porady zosta y w znacznej cz ci uwzgl dnione przez Tyszkow-

skiego w oficjalnej wersji programu wydawniczego KH34.

Nowy redaktor w lutym 1938 r. rozes a  przygotowany projekt cz onkom o rod-

ków regionalnych PTH z pro b  o uwagi i akceptacj . Uwzgl dnia  on w cz ci

postulaty cz onków PTH w sprawie KH, zawarte w opracowaniu S. K trzy skie-

go z 1934 r. KH mia  si  sk ada  z nast puj cych dzia ów: rozprawy i artyku y prze-

gl dowe, miscellanea, recenzje i sprawozdania, zapiski bibliograficzne, kronika na-

ukowa, polemika, sprawy PTH. Tyszkowski proponowa , by obj to  jednego

zeszytu wynosi a od 12 do 16, a rocznika od 60 do 62 arkuszy. Osobno zamierza

drukowa  bibliografi  i sprawozdania PTH, których roczn  obj to  przewidywa

na poziomie 5 arkuszy35. Redaktor zak ada  te  podzia  dzia u recenzji i zapisek

na ogólne, odnosz ce si  do nauk pomocniczych, nast pnie poszczególnych okre-

sów historycznych, proponowa  rozró nienie dla zagadnie  zwi zanych z histori

Ko cio a, prawa, gospodark  i kultur . Chcia , by zapiski bibliograficzne dotyczy-

y wy cznie wydawnictw ród owych i opracowa  naukowych, skoncentrowanych

na historii polskiej lub z ni  zwi zanych. W kronice przewidywa  miejsce dla in-

formacji o yciu naukowym: archiwach, bibliotekach, sprawozdaniach z dzia al-

no ci towarzystw naukowych, kongresach i zjazdach, konkursach, jubileuszach,

wystawach, wydawnictwach, oraz na varia36.

Równolegle K. Tyszkowski prowadzi , z ramienia ZG PTH, konsultacje z re-

daktorami czasopism historycznych, z zamiarem opracowania wspólnej strategii

wydawniczej37. 6 XII 1937 r. odby a si  we Lwowie „Konferencja redaktorów cza-

sopism historycznych”. G ównym tematem wyst pienia nowego redaktora KH by

program rozwoju czasopi miennictwa historycznego, z uwzgl dnieniem realizowa-

nych przez niego zada  i celów naukowych. Redaktor KH zmierza  w kierunku

wypracowania zasad, które umo liwia yby ci lejsz  wspó prac  pomi dzy wydaw-

nictwami, skutkuj c  podniesieniem ich warto ci naukowej. Dyskutowano zarów-

no nad „specjalizacj ” nauki historycznej, prezentowan  na amach czasopism, jak

i sprawami technicznymi zwi zanymi z kolporta em38.
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33 Sprawy Towarzystwa, KH 51 (1937), z. 4, s. 813.
34 APAN, sygn. I–3, t. 180. Uwagi w sprawie nowego Regulaminu Redakcji Kwartalnika Histo-

rycznego. Korespondencja 1937–1938, k. 9–31.
35 Ibidem, t. 181. Punkta do regulaminu Redakcji Kwartalnika Historycznego 1938, k. 4.
36 Ibidem, Punkta do regulaminu Redakcji Kwartalnika Historycznego 1938, k. 5–6.
37 Ibidem, t. 182. Konferencja Redaktorów Czasopism Historycznych 1937–1938. M. Handelsman

do K. Tyszkowskiego. Warszawa 2 XII 1937 r., k. 2–3; ibidem, T. Manteuffel do K. Tyszkowskiego,

Warszawa 31 XII 1937 r., k. 11.
38 Ibidem, Protokó  konferencji pp. Redaktorów czasopism historycznych, zwo anej przez ZG PTH

i odbytej dnia 6 XII 1937 r. w lokalu Zak adu Historii Polskiej UJK, k. 21–34 i 47–52; Sprawy Towa-
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Jak wiadomo, K. Tyszkowski by  redaktorem KH od 1937 r. Jednak ju  wcze -

niej przygotowa  wspólnie z T.E. Modelskim zeszyt 1–2, wydany dla upami tnie-

nia rocznicy 50-lecia PTH i samego pisma. Kolejne zeszyty, tj. 3 i 4 z 1937 r. oraz

ca y rocznik 1938 i dwa zeszyty z 1939 r., redagowa  ju  samodzielnie. Zgodnie

z zapowiedziami systematycznie przekszta ca  pismo w kierunku periodyku o cha-

rakterze recenzyjnym i krytycznym. Ju  w 1938 r. nast pi o wyra ne ograniczenie

obj to ci dzia u rozpraw i artyku ów w stosunku do liczby recenzji i zapisek bi-

bliograficznych. Redaktor wprowadza  te  zmiany odnosz ce si  do zakresu tema-

tycznego kolejnych zeszytów, co oddaje spis tre ci z 1939 r., wiadcz cy o for-

malnym zako czeniu przebudowy pisma w my l za o e  Tyszkowskiego. Pojawi y

si  tu tak e szczegó owe informacje dotycz ce wydawnictw PTH, a na ok adkach

(od 1938 r.) prezentowano przegl d ukazuj cych si  w Polsce najpowa niejszych

wydawnictw historycznych. Z perspektywy dwuletniej kadencji redakcyjnej do-

strzec te  mo na podj te przez niego wysi ki zmierzaj ce w kierunku deleopoliza-

cji pisma i rozszerzenia reprezentacji rodowisk historycznych Warszawy, Krako-

wa, Wilna i Poznania. Zmiany dotyczy y zw aszcza 1938 r., kiedy Lwów utraci

swój dotychczasowy prymat na rzecz Warszawy39. KH w sposób zdecydowany za-

czyna  wykracza  poza ramy lwowskie, staj c si  pismem reprezentuj cym wszyst-

kie powa ne o rodki badawcze. Nale y podkre li , e wprowadzane przez Tyszkow-

skiego zmiany redakcyjne zosta y wypracowane przy udziale szerokiej reprezentacji

rodowisk historycznych, ale ich wdro enie by o wy czn  zas ug  g ównego re-

daktora. Sta y si  mo liwe dzi ki jego koncyliacyjnej postawie oraz du emu ta-

lentowi organizacyjnemu.

Wypada doda , e K. Tyszkowski brany by  pod uwag  jako redaktor projekto-

wanego przez ZG PTH w 1928 r. S ownika biograficznego Polski porozbiorowej

oraz reedycji drugiej cz ci bibliografii L. Finkla40. Cho  przedsi wzi cia te nie

zosta y ostatecznie zrealizowane, wiadcz  o pozycji Tyszkowskiego w rodowi-

skach historyczno-bibliograficznych i bibliotecznych. Kustosz nie nale a  do gro-

na naukowych „osobisto ci” ani osób politycznie czy zawodowo wp ywowych.

Cechowa y go przede wszystkim umiej tno ci warsztatowe. Przez wspó pracow-

ników zosta  zapami tany jako osoba odpowiedzialna i profesjonalna w dzia aniach

organizacyjnych, a przy tym bardzo yczliwa. Wydaje si , i  w a nie przymioty

charakteru, w powi zaniu z zawodow  kompetencj , sprawia y, e z zaufaniem po-

wierzano mu czasoch onne obowi zki redakcyjne.

rzystwa, KH 51 (1937), z. 4, s. 813; T. Kondrack i, op. cit., s. 163–164; Sprawy Towarzystwa, KH

52 (1938), z. 1, s. 163.
39 Zob. tabelaryczne uj cia odnosz ce si  do wspó pracowników KH: J. Ma te rn i ck i, Miejsce

i rola „Kwartalnika Historycznego” w dziejach historiografii polskiej, KH 95 (1988), z. 1, s. 18–19;

T. Kondrack i, op. cit., s. 167, 169; W. Górczy sk i, Geografia autorska polskich czasopism hi-

storycznych, w: rodowiska historyczne II Rzeczypospolitej, cz. 4–5: Materia y konferencji naukowej

w Krynicy w 1989 r., red. J. Maternicki, Warszawa 1990, s. 67–71.
40 APAN, sygn. I–3, t. 3, Protoko y posiedze  ZG PTH z dnia 2 i 23 XI 1928 r.; ibidem, Sprawo-

zdanie kasowe ze stanu funduszy na Mi dzynarodowy Zjazd Historyków w Oslo w roku 1928;

A. Nowa k, Z ote lata bibliografii polskiej. Ludwik Finkel i jego dzie o, Warszawa 2007, s. 147–150.
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