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NEKROLOGIA.

t  HIERONIM RAFAŁ ŁOPACIŃSKI.

24. sierpnia b. r. zmarł w Lublinie skutkiem nieszczęśliw ego  
'wypadku Hieronim Rafał Lubicz Łopaciński. Śmierć Jego jest tem  
boleśniejszą że straciliśm y w Nim pracownika w pełni sił, który długo  
jeszcze m ógł służyć polskiej nauce.

Ś. p. Hieronim Rafał Łopaciński urodził się w r. 186 » we 
wsi Ośno Górne w powiecie nieszawskim. Nauki początkowe odebrał 
w Brześciu K ujawskim , do gimnazyum chodził w Kaliszu. W r. 
1879 w stąp ił na uniw ersytet w W arszaw ie, gdzie zapisał się na 
w ydział filologiczno-historyczny, który ukończył w r 1883 , nagro
dzony złotym  medalem za rozprawę: „Charakterystyka osób w ko
medyach Terencyusza“. Opuściwszy uniw ersytet ją ł się pracy nau
czycielskiej i po krótkim pobycie w W arszawie na posadzie nau
czyciela języków  starożytnych, przeniesiony został do Lublina, gdzie  
był czynny do ostatniej chw ili sw ego życia.

Obok działalności nauczycielskiej , którą pełnił z wielkiem za
miłowaniem, śp. Łopaciński poświęcił się całą duszą studyom z dzie
dziny językoznaw stw a. historyi i etnografii i w tych dziedzinach  
wiedzy zapisał niezatartem i głoskam i swoj imię. Odnalazł i zbadał 
wiele zabytków piśm iennictwa staropolskiego . przetrząsał liczne ar
chiwa, biblioteki krajowe i zagraniczne, dokonywując w nich nieraz 
cennych odkryć W r. 19U1 zajmował się urządzeniem działu nau 
kowego w ystaw y rolniczo przemysłowej w Lublinie oraz działem rę
kopisów i druków na w ystawie sztuki i starożytności tamże. W cza
sach ostatnich czynił gorliwe zabiegi około założenia Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk w Lublinie, której to in stytu cyi zamierzał oddać bo
gaty swój księgozbiór. Pozatem skrzętnie zbierał wszelkie nabytki
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archeologiczne i przedmioty, wchodzące w zakres ludoznawstwa. 
W szystko to odsyłał do Muzeum Narodowego w Krakowie lub do Mu
zeum etnograficznego w Warszawie, do którego powstania wielce się  
sw ą pracą i in icyatyw ą przyczynił.

Dorobek naukowy Łopacińskiego jest bardzo poważny ; obej
muje on wiele prac , nie ty le obszernych rozmiarami , ile zawiera
jących mnóstwo ciekawego , nader pracowicie zebranego , materyału 
oraz bystrych spostrzeżeń. Cechuje je niesłychana dokładność szcze
gółów  i nader ostrożne wnioskowanie.

W r. 1880. w ystąpił z pierwszą swą drukowaną pracą w „Ga
zecie W arszawskiej“ . B ył przez d ługi szereg lat stałym  a nader 
czynnym  współpracownikiem „Prac filologicznych“ i ,, Ά i s ły u oraz 
warszawskiego „Słownika języka polskiego“ . W iele rozpraw, nota
tek, sprawozdań i recenzyi zamieszczał w „Bibliotece W arszawskiej“ , 
„Ateneum“, „Tygodniku ilustrowanym“, „Kuryerze codziennym“, 
„W ędrowcu“ i „Światow idzie“. Zasilał również prasę prowincyo- 
nalną ; niejedno nader cenne i ciekawe studyum zam ieściły: „Kali 
■szanin“, „Gazeta Radomska“, „Gazeta Lubelska“ i „Ziemia Lu
belska“.

Z prac, wydanych osobno, wymienić należy: „Oskar K olberg“ 
•{1890); „W ydawnictwa peryodyczne w L ublinie“ 1890.); „So
bótka“ (1891 .); „Przyczynki do słownictwa języka polskiego-1 (Ί891. 
i 1900.), odznaczone nagrodą imienia Lindego przez Akademię Kra
kowską ; Glosy polskie, zawarte w rękopisie z kazaniami łacińskiemi 
z połowy wieku X V .“ (1893 .); „Reguła trzeciego zakonu św. Fran
ciszka i drobniejsze zabytki języka polskiego z końca wieku XV. 
i początku X V I.“ (1894 .); „Kilka zabytków języka staropolskiego“ 
(1895 ); „Najdawn;ejsze słowniki polskie drukowane“ (1897 .); „Lo
cher Jakób, Sąd Paryża“ (1897 ); „Lucyan Malinowski (1898 .); 
„Z dziejów cechu mularskiego i kamieniarskiego w Lublinie“ (1899 ); 
„Mons reipublicae Polonae 1578. Obrazowa allegorya z czasów Ste
fana Batorego“, „Najdawniejszy widok Lublina“ ( 1901.); „Ślady powo
dzi u nas w historyi, archeologii, języku , przysłowiach , podaniach, 
piśmiennictwie i sztuce“ (1904.); „Wiadomości o marmurach w Pol
sce, z rękopisów oraz dzieł dawnych i nowszych“ ( 19<*5.) i t. d

Ostatnią pracą którą na kilka dni przed śmiercią w Truskawcu 
n a p isa ł, były dwie n o ta tk i, dotyczące historyi i wędrówek dwu 
facecyi Reja; jedną z nich zamieszczamy w niniejszym  zeszycie »Pa
m iętnika literackiego“, którego ś. p. zmarły był współpracownikiem.

Pozostawił w rękopisie mnóstwo materyałów do dziejów L u
blina i innych m iast poskich, do dziejów cechów lubelskich, do dzie
jów  piśmiennictwa polskiego w wieku X V  , do studyów porównaw
czych o przysłowiach łacińsk ch, polskich i w. i.

W uznaniu zasług, położonych na polu nauki, krakowska Aka
demia Umiejętności zamianowała ś. p. Łopacińskiego w 1901. roku 
swoim członkiem korespondentem.


