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Andrzejewskiemu obejmuje m.in. zaproszenia na premiery jego sztuk, 

programy i afisze teatralne oraz zawiadomienia i zaproszenia na 

zjazdy, konferencje, zebrania, uroczystości i przyjęcia.

Cennym uzupełnieniem archiwum literackiego Oerzego Andrzejew

skiego Jest zbiór jego legitymacji i dokumentów - od świadectwa 

dojrzałości z 1927 r. po orzeczenie Kolegium d/s Wykroczeń, doty

czące działalności pisarza w Komitecie Obrony Robotników.

czerwiec 1989 Opracowali: Andrzej Fiett

Tadeusz Januszewski

LITTERARIA WŚRÓD NABYTKÓW RĘKOPIŚMIENNYCH 

BIBLIOTEKI GDAŃSKIE3 PAN

W zeszycie 3-4 "Biuletynu Polonistycznego" z 1986 r. opubli

kowana została notatka dotycząca stanu posiadania Biblioteki Gdań

skiej PAN w zakresie rękopisów literackich. Obecna informacja jest 

jej kontynuacją.

Biblioteka Gdańska PAN gromadzi nadal przede wszystkim ręko

pisy dotyczące terenu Pomorza, piśmiennictwa kaszubskiego i mary

nistycznego. Ubiegłe lata przyniosły w tym zakresie pozycje o zna

czeniu zarówno ogólnopolskim, jak i regionalnym.

Dla czytelnika ważna będzie informacja o uzupełnieniach zna

nych już materiałów. W tej grupie na pierwszym miejscu wymienić 

należy zakupione od Oerzego Afanasjewa. Są tu jego teksty literac

kie i dokumentacja twórczości reżyserskiej oraz teatralnej, teksty 

z literatury dla dzieci, a przede wszystkim obszerna koresponden

cja, m.in. z Tadeuszem Konwickim, Edwardem Stachurą, Karlem Dede-
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ciusem, Sławomirem Mrożkiem, Michałem Rusinkiem, Jaiu Kurkiem, 

Federico Fellinim, Jackiem Fedorowiczem, Stefanem Bratkowskim, 

Erykiem Lipińskim, Elię Kazanem, Tadeuszem Kotarbińskim. Działal

ność teatrzyku "CO TO" prezentuję materiały nabyte od członka te

go zespołu, Krystyny Filipskiej-Freyer.

^Wpłynęły też materiały uzupełniające zbiory z zakresu twór

czości literackiej kaszubskich pisarzy i poetów, Józefa Ceynowy, 

Jana Karnowskiego i Bolesława Knittera. Wśród nich duża część to 

utwory dotychczas niepublikowane.

Biblioteka nabyła ponadto teksty współczesnych literatów 

gdańskich, ra.in. Brunona Zwarry - "Wspomnienia gdańskiego bówki", 

"Gdańska Twierdza"; Wincentego Romanowskiego - "Kainowe dni", 

"Wrzesień kaprala"; Mieczysława Filipowicza - "Ludzie, stocznie i 

okręty"; Stanisława Gostkowskiego i Kazimierza Nowosielskiego 

wiersze i eseje; Mirosława Stecewicza - "Tworzywo", dzienniki z 

lat 1973-1975 i 1979-1981; Mieczysława Stryjewskiego zbiór poezji; 

Anatola Romskiego - "Radziechowskie orlęta", "Momoty krwię pisane" 

oraz artykuły.

Sporę grupę stanowię materiały tłumaczki i pisarki Marii Bo- 

duszyńskiej-Borowikowej. Składaję się na nie tłumaczenia Josepha 

Conrada, artykuły, eseje, recenzje, powieści: "Życie jak płomień" 

(publikowana), "Szymek Pogoda" (nie publikowana), fragment "D - 

jak Dawid" (nie publikowana), a ponadto około 40 opowiadań (prze

ważnie nie publikowanych) oraz korespondencja prywatna, wydawni

cza i zwięzana z działalnościę Instytutu Bałtyckiego. Wśród jej 

korespondentów byli m.in. Lech Będkowski, Eugeniusz Kwiatkowski, 

Andrzej Drzycimski.

Nabyto także kilka kolejnych listów ze zbiorów i adresowa

nych do Stanisława Tslegi (m.in. listy Włodzimierza Steyera) . Od
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Włodzimierza Antkowiaka zakupiono nie publikowane utwory proza

torskie i poetyckie, a także korespondencję, m.in. z Jarosławem 

Iwaszkiewiczem, Edwardem Stachurę, Ryszardem Milczewskim Bruno, 

Andrzejem Partumem, Wiktorem Woroszylskim.

Do zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN weszły wiersze Anny Jan

ko i poezje i proza jej ojca, Zbigniewa Jankowskiego.

Wspomnieć też należy o maszynopisowych tomikach poezji rosyj

skiej Piotra Kotowa. Część z nich publikowana była w tłumaczeniu 

polskim, m.in. Mieczysława Czychowskiego, Kazimierza Nowosielskie

go, Stanisława Gostkowskiego, Tadeusza Skutnika, Jacka Kotlicy, 

Seweryna Pollaka, Mariana Stępnia, Andrzeja Grzyba, Franciszka 

Apanowicza. Większość wszakże stanowię utwory dotęd nie publiko

wane.

Interesującym dokumentem są fragmenty powieści historycznej 

z XV wieku, pióra znanej działaczki PPS - Jadwigi Cichińskiej 

oraz jej 7 opowiadań. Żadna z tych pozycji nie była publikowana.

Ze wspomnieniowych tekstów literackich (nie publikowanych) 

wymienić należy Anny Bortkiewicz-Szyszkowskiej "Wspomnienia jedne

go życia", Wiesławy Zofii Rejnson “Bez wyroku“ (wspomnienia z Sy

berii), wspomnienia Romana Komierowskiego, oraz Jana Sikorskiego 

"Między Wielkimi Chełmami na Kaszubach a Genewą".

Cenną pozycję stanowi nabyty w gdańskim antykwariacie ręko

pis "Jerozolimy wyzwolonej" T. Tassa w tłumaczeniu Ludwika Kamiń- 

8kiego, t. 1. Zamieszczona na odwrocie karty tytułowej nota zezwa

lająca na druk, podpisana przez Niezabitowskiego, nosi datę 1845 

r. Pod nią znajduje się okrągła pieczęć "Warszawski Komitet Cen

zury", obok podłużna pieczęć "Biblioteka Antoniego Wolniewicza".

Na karcie tytułowej pieczątka “Mielnik Władysław pułkownik i D-ca 

67 pp". Przed kartą tytułową 2 rysunki tuszem, przedstawiające
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portret Tassa oraz więzienie Tasss, a na odwrocie karty 30, zawie

rającej "śpiew gondolierów weneckich" z nutami, u góry rycina tu

szem przedstawiająca widok Wenecji z gondolą na pierwszym plania* 

Egzemplarz zawiera też wierszowaną dedykację dla żony tłumacza, 

Barbary z Walknowskich KamińskieJ; po "Przedmowie" "Życie Torkwata 

Tassa", "Żale Tassa" z Byrona oraz "0 śpiewie i Dekla macy i Ustępów 

z Jerozolimy Tassa u ludu Włoskiego". Każda pieśń pisana na innym 

kolorze papieru. Tom oprawiony w karton ("Nowy Korbut" t. 5 8. 67).

Na aukcji w Gdańsku nabyto rękopisy wierszy kaszubskich Aloj

zego Nagła, autografy nie publikowanej powieści Stanisława Okonia 

"Magulowe grodzesko", niedawno wydanej powieści Zbigniewa Żakiewl- 

cza "Ciotuleńka" i publikowanego opowiadania Pawła Dzianisza 

"Trojga imion Teresa".

Osobną grupę stanowią rzadko pojawiające się ulotne wiersze 

polityczne, na ogół bez większej wartości literackiej, tym nie

mniej stanowiące dokument swoich czasów. Wśród nich wyróżpiają się 

utwory na śmierć ks. Jerzego Popiełuszki: anonimowy i pióra Anny 

Kamieńskiej oraz Stanisława Dąbrowskiego. Niższego lotu są w tej 

grupie anonimowe wiersze skierowane przeciw papieżowi Janowi Paw

łowi II i na temat aktualnych wydarzeń politycznych z 1989 roku.

Odnotować jeszcze można zbiorek poezji w języku niemieckim z 

XIX wieku, oprawiony w czarny karton ze złoceniami, datowany 1857 

rok.

Odrębna grupa materiałów to prace magisterskie, wpływające do 

Zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN przeważnie Jako dary promotorów 

(główftle doc. dra hab. Zbigniewa Nowaka). Część z nich dotyczy za

gadnień z zakresu szeroko pojętej historii literatury polskiej, 

np. Jana Kordela: "Twórczość J. Bandroweklego związana z Wybrzeżem 

1 morzem", Henryki Cywińskiej: "Bronisław Nadolski jako badacz
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kultury na Pomorzu w XVI-XVII w.", Zdzisławy Piątkowskiej: "Doro

bek bibliograficzny Kazimierza Budzyka", Ireny Podgórskiej: "Prasa 

polska Starogardu Gdańskiego w okresie międzywojennym", Adeli 

Czerskiej: "Karol Badecki jako bibliograf i wydawca piśmiennictwa 

staropolskiego", Eugenii Ołowni: "Pisarze polscy doby Odrodzenia 

w zbiorach Biblioteki Gdańskiej", Barbary Majkowskiej: "Wybitni 

bibliografowie gdańscy doby Oświecenia", Ewy Wiśniewskiej: "»Pome

rania« - organ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w latach 1963- 

-1980", Danuty Stypik: "»Kaszebe« (l957-196l). Zarys monograficz

ny wraz z bibliografię zawartości", Wiesławy Wrosz: "»Klęka« - 

charakterystyka i bibliografia zawartości", Danuty Kowalskiej: 

"Charakterystyka zawartości »Teki Pomorskiej«", Anny Banaszek: 

"Problematyka reportażu literackiego. (Porządkujący przegląd stanu 

badań)".

Zbiory rękopisów wzbogaciły się o kilka prac doktorskich wy

konanych w Uniwersytecie Gdańskim pod kierunkiem nieżyjącego prof. 

dra hab.. Karola Głombiowskiego, wśród których były m.in. Elżbiety 

Piotrowskiej - "Biblioteka Jana Uphagena jako oświeceniowy warsz

tat pracy twórczej właściciela”, Jerzeg o Sekulskiego - "Biblioteka 

Gimnazjum Elbląskiego (1601-1781^", Jerzego Franke - "Przekaz li

teracki na łamach czasopism kobiecych w latach 1905-1918".

Warto może zaznaczyć, że anonsowany w poprzedniej notatce tom 

katalogu Przemysława Szafrana "Katalog rękopisów Biblioteki Gdań

skiej Polskiej Akademii Nauk. Uzupełnienia do tomów I-IV (sygnatu

ry 1-4258)*', Wrocław 1988, jest obecnie w sprzedaży i obejmuje 

przede wszystkim opis imionników znajdujących się w zbiorach Bi

blioteki, a ponadto kilka utworów poetyckich w papierach rodziny 

Soermansów, kilka wierszy i kazań okolicznościowych, zbiorek odpi

sów utworów poezji niemieckiej XIX w., Gerharda Mackowsky*ego
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"Danziger SpaziergSnge" - wiersze o Gdańsku, paszkwile na księcia 

Contiego, notatki z wykładów, odpisy kronik, pisma polemiczne czy 

teksty służące do poznania języka polskiego z I połowy XVII w., 

wśród których zwraca uwagę zbiór przysłów polskich, wreszcie 2 

jednoaktówki antynapoleońskie i 1 wiersz o tematyce żydowskiej.

lipiec 1989 Z. Lidia Pszczółkowska

RĘKOPIŚMIENNE NABYTKI LITERACKIE BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ 

z lat 1984-1987

Kolejny, czwarty już, komunikat - podobnie jak poprzednie1 - 

ma na celu przedstawienie najnowszych rękopiśmiennych nabytków li

terackich Biblioteki Kórnickiej, tym razem z lat 1984-1987.

Pozyskane w tym czasie litteraria pochodzę z ostatnich czte

rech stuleci. Sę to: różnorodne wiersze - wśród nich m.in. drobne 

utwory z drugiej połowy XVII i XVIII stulecia, dziewiętnastowiecz

ne wiersze poetów takich, jak: Franciszek Morawski, Julian Ursyn 

Niemcewicz, Wincenty Pol, i twórców dwudziestowiecznych: Karola 

Huberta Rostworowskiego, Mariana Hemara i Wojciecha Bęka; rozprawa 

Kazimierza Brodzińskiego “0 narodowości Polaków...*'; listy Kazi

miery Iłłakowiczówny; wspomnienia Bolesława Źyndy o K. Iłłakowi-
%

czównie; materiały literackie Gerarda Górnickiego i zmarłego nie

dawno Leszka Proroka, które uzupełniają dotychczasowe zbiory; pra

ce literackie Hieronima Tukalskiego-Nielubowicza.

Najstarsze z pozyskanych obecnie litterariów to wiersze 

umieszczone w "Silva rerum" (13 301) z drugiej połowy XVII wieku.
p

Sę to niewielkie utwory , niektóre o charakterze politycznym.


