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Spuścizna Profesora Leonida Żytkowicza w Archiwum UMK

Archiwum Uniwersyteckie w końcu lat 70-tych nawiązało kontakt z prof.Le- 
onidem Żytkowiczem prosząc o wspomnienia dotyczące początków UMK. Pro
fesor wyraził zgodę i tak powstało nagranie na podstawie spisanych wspomnień 
mówiące o podróży z Wilna do Torunia i pierwszych latach tu spędzonych oraz 
początkach UMK zarejestrowane na taśmie magnetofonowej 26 stycznia 1983 r. 
opublikowane następnie w tomie wspomnień pracowników UMK z okazji 50- 
lecia Uczelni. Profesor Żytkowicz obiecał drugą część wspomnień, niestety chy
ba jej nie napisał.

„Papiery” czyli tzw. spuścizna, jak to określił Profesor Żytkowicz w krót
kim omówieniu tejże z roku 1985, zostały przejęte od córki Anny do Archiwum 
UMK 24 lutego 1999 r. Przyjęto ca 7 m.b. akt -  rękopisów i maszynopisów doku
mentujących przede wszystkim bardzo bogatą twórczość naukową Leonida Żyt
kowicza poczynając od prac przygotowywanych na USB do schyłku życia twór
cy. Materiały zostały w większości umieszczone w teczkach, skoroszytach i w 
wiązkach, na stronach zewnętrznych w większości wypisane są tytuły i uwagi 
Profesora. Należy dodać, że przed przekazaniem do Archiwum spuścizna była 
przygotowywana przez córki Profesora Żytkowicza i w wielu przypadkach mate
riały są opatrzone dodatkowymi cennymi uwagami.

Uzupełnieniem spuścizny jest teczka osobowa L. Żytkowicza z okresu za
trudnienia na UMK w latach 1945-1962, a w niej charakterystyczne umowy o 
pracę przez pewien czas przedłużane co miesiąc i inne interesujące akta urzędo
we.

Nie jest możliwe scharakteryzowanie zawartości spuścizny bez jej upo
rządkowania, szczególnie jeżeli jest to spuścizna tak bogata. Dotychczas przepro
wadzono segregację materiałów otrzymanych po Profesorze L. Żytkowiczu. Po
dzielono je na następujące grupy rzeczowe: materiały twórczości naukowej, ma
teriały działalności naukowej, korespondencja, materiały biograficzne.

Omówienie zawartości spuścizny ograniczę do ogólnej charakterystyki po
szczególnych grup rzeczowych, posługując się jako uzupełnieniem krótką jej 
charakterystyką sporządzoną przez samego twórcę spuścizny, o której wspomnia
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łam na wstępie. Szczegółowe omówienie zawartości spuścizny będzie możliwe 
dopiero wtedy, kiedy zostanie ona opracowana archiwalnie, co ze względu na 
bogactwo treści i ilość materiałów będzie wymagało pogłębienia studiów nad ze
społem.

Materiały dotyczące twórczości naukowej L. Żytkowicza można podzielić 
na dwie części. Pierwsza dotyczy okresu twórczej działalności Profesora na Uni
wersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Chronologicznie obejmuje ona okres 1929— 
1939. Rozpoczynają ją  notatki z wykładów uniwersyteckich z okresu studiów. 
Między innymi wykłady profesorów: S. Kościałkowskiego, T. Modelskiego, S. 
Ehrenkreutza, T. Czeżowskiego, R. Mienickiego (przeszło 40 brulionów). Kolej
ną grupę stanowią pierwsze prace naukowe L. Żytkowicza. Wśród nich: Zburze
nie murów obronnych Wilna -  rękopis i maszynopis, Stosunki skarbowe Wielkie
go Księstwa Litewskiego w dobie insurekcji kościuszkowskiej -rękopis i materiały 
warsztatowe, Rządy Repnina na Litwie -  rękopis, Municypalność wileńska -  rę
kopis niedrukowany. Notaty i odpisy z archiwów wileńskich gromadzone przez 
L. Żytkowicza od czasów studenckich do 1938 r., związane z prowadzonymi ba
daniami. Między innymi odpisy materiałów śledczych spisku braci Ciecierskich z 
1797 r. Materiały te nie zostały w pełni wykorzystane i m ogą jak pisze L. Żytko- 
wicz w ich omówieniu, być jeszcze przydatne. Kolejną grupę materiałów stano
wią notatki i odpisy sporządzone w trakcie pobytu w Paryżu w latach 1938-39 
wraz z omówieniem tego pobytu. Materiały te są w rękopisach dość trudnych do 
odczytania. Z tego okresu pochodzą również rękopisy i maszynopisy artykułów, 
które miały się ukazać w Tece Wileńskiej w latach 1940/41, którego to wydawnic
twa mającego być kontynuacją Ateneum Wileńskiego, L. Żytkowicz był sekreta
rzem. Do druku jednak nigdy nie doszło i są to chyba jedyne zachowane egzem
plarze prac mających się w tym wydawnictwie ukazać. W tej grupie znajduje się 
ca 50 j.a. akt.

Druga część materiałów twórczości naukowej L. Żytkowicza obejmuje chro
nologicznie okres toruński rozpocznający się w roku 1945. Widoczna jest tu zmiana 
zainteresowań naukowych Profesora. Prace z tego okresu dotyczą głównie dzie
jów gospodarki i społeczeństwa. Zebrane w tej części spuścizny materiały poka
zują warsztat pracy Profesora. Jest w nich bardzo dużo materiałów warsztato
wych związanych praktycznie z każdym podejmowanym tematem badawczym. 
Zebrane zostały olbrzymie ilości fiszek bibliograficznych a także tematycznych 
wśród nich także duża ilość wypisów z literatury nie tylko historycznej, a także 
zbiory sentencji. Są one przyporządkowane do odpowiednich prac, a także stano
wią odrębną samoistną część spuścizny. O wielkości zgromadzonych w spuściź- 
nie materiałów warsztatowych niech świadczy fakt, że są one zapakowane przez 
twórcę spuścizny w kilku pudłach kartonowych i dwóch dużych walizach podróż
nych. Poszczególne prace, w większości przypadków, posiadają pełny warsztat 
badawczy obejmujący materiały warsztatowe, rękopis, maszynopis a często rów
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nież korektę wydawniczą. Część z tych materiałów nie została opublikowana. 
Jednak ocena aktualności i potrzeby opublikowania pozostających w spuściźnie 
prac należeć będzie do zainteresowanych nimi badaczy tego okresu historyczne
go. W swoim omówieniu spuścizny prof. L. Żytkowicz wymienia inwentarz dóbr 
biskupstwa płockiego z 1650 r. (skolacjonowany) sporządzony dla celów wydaw
niczych, informując o odnalezieniu innego egzemplarza (ponoć lepszego) w Ar- 
chiwumn Diecezjalnym w Płocku, który powinien stać się podstawą wydawnic
twa z uwagą, że należałoby go skolacjonować ze sporządzonym już maszynopi
sem. W tych materiałach znalazły się również odpisy, niekolacjonowane, inwen
tarzy dóbr biskupstwa włocławskiego z XVIII wieku przygotowywane do opubli
kowania oraz częściowo wykorzystane notatki sporządzane w archiwach diece
zjalnych w Gnieźnie, Krakowie, Płocku, Włocławku, a także wiele tablic robo
czych. W sumie jest to ca 200 j.a. wymagających bardzo szczegółowego opraco
wania i zinwentaryzowania. W tej grupie znajduje też się wiele recenzji prac nauko
wych innych autorów (doktoratów, habilitacji) przygotowywanych przez L. Żyt- 
kowicza. Kolejną część materiałów stanowią biogramy opracowane przez Profe
sora do Polskiego Słownika Biograficznego.

W materiałach dotyczących działalności naukowej L. Żytkowicza znajdują 
się sprawozdania i plany związane z pracą naukowo-badawczą w Instytucie Hi
storii Polskiej Akademii Nauk z lat 1958-1979. Są tam również materiały doty
czące działalności w Polskim Towarzystwie Historycznym i Towarzystwie Na
ukowym w Toruniu. Korespondencja dotycząca prac wydawniczych w których 
uczestniczył L. Żytkowicz umieszczona została tematycznie w kilku teczkach. W 
tej części spuścizny znajdują się podzielone tematycznie materiały dotyczące 
wyjazdów naukowych oraz udziału L. Żytkowicza w konferencjach naukowych, 
sympozjach, zjazdach w kraju i zagranicą z lat 1950-1979 (20 teczek).

Kolejną grupę stanowi korespondencja z lat 1950-1991. Jest ona ułożona 
chronologicznie w 30 segregatorach. Korespondencja dotyczy głównie spraw na
ukowych. Znajdują się w niej głównie listy do Profesora, ale jest w niej także 
wiele listów napisanych przez L. Żytkowicza. Wymaga ona szczegółowego opra
cowania i sporządzenia indeksów.

Ostatnią grupę wydzieloną w ramach spuścizny stanowią materiały biogra
ficzne prof. L. Żytkowicza. Niestety jest ich bardzo niewiele. Większość tych 
materiałów znajduje się u córki Profesora Anny Kosickiej, która nie zdecydowała 
na razie, gdzie mają się one znaleźć na stałe. Są to różne dokumenty dotyczące 
okresu szkolnego w Wilnie i studiów na USB. M.in. świadectwa szkolne, dyplo
my uniwersyteckie, zeszyty z notatkami, legitymacje i zaświadczenia, dokumenty 
rodzinne. Papiery związane z wykonywaną pracą począwszy od okresu wileń
skiego, potem toruńskiego oraz WSP w Gdańsku. Dokumentacja dotycząca habi
litacji przeprowadzonej w Poznaniu. Bardzo ciekawe dokumenty „repatryjacyj- 
ne” oraz różne druki, np. zaproszenia i legitymacje z okresu wileńskiego.
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W Archiwum UMK znalazły się dwie teczki z których jedna zawiera doku
mentację z jubileuszu 65-lecia L. Żytkowicza,druga zbiór szkiców i notatek z 
różnymi informacjami do biografii naukowej i szczegółami z życia twórcy spu
ścizny. Są to rękopisy stanowiące bardzo interesujące uzupełnienie biografii L. 
Żytkowicza. Mają one często charakter bardzo osobisty i ukazują wiele cech oso
bowości Profesora dotychczas chyba mało znanych. Dlatego pozwolę sobie zacy
tować fragment „notatek” -  jak to określił L. Żytkowicz- na potrzeby badań nad 
psychologią twórczości naukowej. Przygotowywane one były dla potrzeb wydaw
niczych. Niestety chyba nie zostały nigdzie opublikowane. Rękopis nie jest do
kończony ani datowany. Z jego treści można wnosić, że pochodzi z początku lat 
50-tych.

Urodziłem się w lipcu 1910 r., jako syn nauczyciela ludowego. 
Najwcześniejsze wspomnienia dzieciństwa wiążą się z rozległym  
ogrodem, otaczającym szkołę i mieszkanie rodziców, Z cienistymi 
alejami starych drzew, rzeczką, łąką, starymi dębami. W ciągu lat 
kilku -  to było moje królestwo. Pozbawiony towarzystwa rówieśni
ków (jedyny brat był o parę lat młodszy) całymi dniami myszkowa
łem w zaroślach ogrodowych. Z tymi wspomnieniami i przeżyciami 
łączy się zapewne żywe odczucie uroku przyrody, jakie  pozostało 
mi do dziś. Potrzeba kontaktu z nią stała się potrzebą organiczną, 
warunkiem koniecznym, bym się dobrze czuł, bym mógł pracować i 
odpoczywać. Odczuwam żywo wszelkie je j  przejawy o każdej porze 
roku. Gdy pracuję -  staram się tak usiąść, by przez okno mieć cho
ciaż widok na drzewa, by przez otwarte okno mieć wolność odde
chu. Drugie -  co zapewne z tym się wiąże -  to skłonność do samot
ności.

Pono b. wcześnie zacząłem objawiać skłonności czy zaintereso
wanie do uczenia się -  sprzyjał temu fakt, że ojciec był właśnie 
nauczycielem. Mając pięć lat już umiałem po trosze czytać i racho
wać. Ale wojna i ewakuacja w głąb Rosji spowodowały, że prawie 
nie przechodziłem normalnej nauki początkowej. Uczyłem się bądź 
w domu przy pomocy rodziców (jeden rok i część następnego cho
dziłem do szkoły w Rosji). Normalną naukę szkolną rozpocząłem  
dopiero w 1923 w gimnazjum typu humanistycznego w Wilnie. Nie 
byłem systematycznie przygotowany. Z trudem dostałem się do gim
nazjum -  ale tam zacząłem radzić sobie dość łatwo, rychło zaczęto 
mnie zaliczać do lepszych, potem do najlepszych uczniów, chociaż 
tzw. prymusem nigdy nie byłem. Mniej mnie pociągała systematycz
na nauka szkolna -  chociaż te powinności odrabiałem na ogół su
miennie, bez większego zresztą wysiłku -  pochłaniała mnie nato-
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miast całkowicie lektura. Zacząłęm pochłaniać książki. Zarówno 
beletrystyką, ja k  i literaturą popularną z różnych dziedzin. Obecnie 
po 30 bez mała latach nie bardzo umiałbym powiedzieć, jakie książ
ki mnie więcej zainteresowały, ale czytałem dużo, Z pasją, nieraz 
nocami.

Miałem jakiś kult dla piszących książki. Wydawało mi się, że to 
muszą być nadludzie, posiadający niezwykły ten dar, godni najwyż
szej czci. Terminy nauka i uczony -  odtąd miały dla mnie nieprze
party urok, jako  coś niesamowicie wzniosłego, godnego. Pamiętam 
dotąd drobny epizod: jakiś chiromanta-amator (zdemobilizowany 
oficer) z mojej ręki przepowiedział mi, że będę „uczonym" (miałem 
wówczas lat 10); nie wiem, jak  on to rozumiał, ale na mnie to zrobiło 
niezwykłe wrażenie...................
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