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KS. KAZIMIERZ RULKA

KSIĘGOZBIÓR KS. JANA ADAMECKIEGO  
TEOLOGA I BIBLIOTEKARZA WŁOCŁAWSKIEGO

Największym darem książkowym, który został przekazany bibliotece semi
naryjnej we Włocławku w drugiej połowie XX w., jest księgozbiór ks. Jana 
Adameckiego (1895-1972), profesora włocławskiego seminarium duchownego 
(1927-1971), a także bibliotekarza seminaryjnego w latach 1932-1956. Ks. Ada- 
mecki znany był w Polsce przede wszystkim jako liturgista oraz posiadacz za
sobnej biblioteki, o której sporo mówiono, ale mało kto zdawał sobie sprawę 
z rzeczywistej jej wartości, ponieważ ks. Adamecki niezbyt chętnie dopuszczał 
innych do przeglądania swoich zbiorów.

I. Tworzenie księgozbioru
Książki cenił Jan Adamecki od lat szkolnych. Podczas pobytu w seminarium 

duchownym we Włocławku kładł nacisk na „czytanie książek pożytecznych”1 oraz 
planował w przyszłości „tworzenie i popieranie bibliotek parafialnych”.2 Już 
w pierwszych latach kapłaństwa zgromadził księgozbiór,3 którym się chlubił. Wy
nika to z zapiski z rekolekcji odbytych w 1918 r., sugerującej, że był to zbiór 
znaczący i rzucający się w oczy gościom.4 Były w nim także książki w języ
kach obcych: niemieckim i francuskim (ten ostatni miał opanowany w piśmie już 
w czasach seminaryjnych).5

Sporo książek w językach obcych, przede wszystkim francuskim, nabył ks. 
Adamecki podczas swoich studiów we Fryburgu Szwajcarskim w latach 1922- 
1927.6 Świadczą o tym wzmianki w listach pisanych do biskupa włocławskie
go,7 a także odręczne zapisy o miejscu i dacie nabycia na zachowanych jego 
książkach.8

Do czasu II wojny światowej ks. Adamecki zgromadził w swoim zbiorze 
ok. 2 tys. woluminów (powiększał go więc co roku przeciętnie o ok. 90 wol.), w tym 
głównie z liturgiki, „pełny zbiór hiszpańskiego wydania dzieł św. Teresy Wielkiej9 
oraz liczne encyklopedie zagraniczne”.10 W czasie wojny księgozbiór ten, podob
nie jak pozostałych profesorów seminarium włocławskiego, został przez Niemców 
dołączony do biblioteki seminaryjnej i wywieziony do Poznania." Znaczna część 
tych książek uległa tam zniszczeniu, drobna część wróciła po wojnie do Włocław
ka wraz z księgozbiorem seminaryjnym. Ks. Adamecki po powrocie do kraju
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(w czasie wojny był on więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau; chyba jako 
szczególnego rodzaju pamiątkę zabrał stamtąd ze sobą kilka książek z biblioteki 
obozowej)12 jako bibliotekarz zdołał łatwo odszukać w bibliotece seminaryjnej 
swoje książki (miały one zapisy własnościowe) i odzyskać.13 Do tego dołączył dzie
ła, które nabył w latach 1945-1946 podczas pobytu w Paryżu (świadczą o tym za
pisy na książkach),14 co stało się zaczątkiem nowego księgozbioru.

Pomnażał go aż do końca życia. Wydawnictwa polskie nabywał osobiście 
w kraju. Jeśli to było możliwe, korzystał z subskrypcji.15 W zdobywaniu ksią
żek obcych pomagali mu księża włocławscy przebywający za granicą. We Fran
cji w latach 1945-1950 czynili to księża: Antoni Warmuz16 i Bolesław Kurzawa,17 
a potem, po powrocie ks. Warmuza do Polski, pewnie ks. Kurzawa i ks. Marian 
Majda, z którym ks. Adamecki utrzymywał bliskie kontakty.18 Najwięcej ksią
żek zdobył w ten sposób z takich wydawnictw francuskich, jak: Desclee, Cerf, 
Beauchesne, Bloud et Gay, Plon. Przy zakupie książek z Niemiec ks. Adamecki 
korzystał z pośrednictwa tamtejszych księży, z którymi nawiązał kontakty w czasie 
wojny; pokwitowanie znalezione w jednej z książek Adameckiego wskazuje, że 
czasem otrzymywał stamtąd książki w darze.19 Zakup książek w Niemczech za
łatwiał zapewne także ks. Stanisław Bartczak. Najwięcej dzieł pozyskał tą drogą 
z wydawnictw Herder (Freiburg i.Br.) i Pustet (Regensburg). Kilka książek prze
słanych z Włoch (po r. 1965) nosi adres ks. Adameckiego zapisany ręką 
ks. Bogumiła Lewandowskiego.20 Niektóre obce publikacje, szczególnie w języ
ku rosyjskim, nabywał ks. Adamecki za pośrednictwem Ośrodka Rozpowszech
niania Wydawnictw Naukowych PAN w Warszawie.21

Z reguły ks. Adamecki kupował książki zaraz po ich ukazaniu się, niewiel
ka tylko część została przez niego zdobyta znacznie później. Tylko ok. 100 po
zycji (2,7 % księgozbioru) nosi znaki własnościowe innych posiadaczy.

Są wśród nich noszące podpisy włocławskich biskupów: Aleksandra Bere- 
śniewicza (1), Michała Kozala (4) i Franciszka Korszyńskiego (2); księży profe
sorów seminarium duchownego: Adama Jankowskiego, Henryka Kaczorowskiego, 
Józefa Kozłowskiego, Bolesława Kunki, Józefa Kruszyńskiego, Stanisława Ma- 
temowskiego, Władysława Mirskiego, Józefa Pawlickiego, Jana Sobczyńskiego, 
Faustyna Stefańczyka; a także innych osób (kilka pozycji jest sygnowanych pie
częcią: „Ex libris Karl Alfred Hrabak”).

W księgozbiorze takiego miłośnika książek, jakim był ks. Adamecki, dziwi 
mała liczba książek noszących ślady darowania mu ich przez inne osoby, a jeszcze 
mniejsza -  z dedykacjami dla niego. Tych ostatnich jest tylko osiem, a wśród nich 
od ks. Stanisława Olejnika i ks. Stanisława Librowskiego -  profesorów seminarium 
włocławskiego, Tadeusza Foppa (był m.in. profesorem w Liceum im. Długosza we 
Włocławku). Szczególnie cenna była zapewne dla ks. Adameckiego dedykacja 
(BSWł II 13669) francuskiego kapłana Karola Lagiera, dyrektora Dzieła Wschodu, 
z którym współpracował po wojnie (będąc we Francji) przy zbieraniu książek teo
logicznych dla zniszczonych bibliotek seminaryjnych w Polsce.22
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II. Zabezpieczanie i opracowanie księgozbioru
Ks. Adamecki ustawiał książki w swoim mieszkaniu (dwa pokoje i przedpokój) 

w budynku seminarium włocławskiego na specjalnie do tego zrobionych otwartych 
regałach, które zajmowały wszystkie ściany, a nawet stały pośrodku mieszkania, 
oraz w kilku zamykanych szafach (dwie z nich stały na korytarzu przed mieszka
niem), w których ustawione one były w kilku rzędach.23 Książki były ułożone 
w porządku, o który ks. Adamecki dbał bardzo skrupulatnie.24

Właściciel zabiegał o zabezpieczenie swoich książek przed uszkodzeniem. Te, 
które nie posiadały twardej wydawniczej, otrzymywały stopniowo o p r a w ę  
introligatorską w tekturę i półpłótno lub płótno (przy oprawianiu ks. Adamecki 
zwykł zachowywać kartonowe i papierowe okładki wydawnicze mające elementy 
graficzne, których nie było na karcie tytułowej). W zachowanym zbiorze tak opra
wionych jest ok. 2210 woluminów (niemal połowa zachowanego księgozbioru); 
ok. 1590 woluminów posiada twardą oprawę wydawniczą, ale jeszcze ok. 690 wo
luminów pozostało w kartonowej lub papierowej oprawie wydawniczej, a 5 wolu
minów nie posiada żadnej oprawy.

Charakterystyczne dla tego księgozbioru są oprawy w półpłótno (tylko nie
które woluminy mają oprawy w półskórek, ale zostały one wykonane, zanim 
dostały się w posiadanie ks. Adameckiego). Styl tych opraw wskazuje na przy
najmniej trzech włocławskich wykonawców: 1) bardzo estetyczne oprawy w czar
ne półpłótno (kaliko) z tłoczonymi złotem napisami (autor i tytuł) na grzbietach 
to dzieło pracowni introligatorskiej Braci św. Józefa, działającej we Włocławku 
(obok katedry), pod nadzorem brata Aleksandra Tartasa, przed wojną i po woj
nie do lat pięćdziesiątych; 2) oprawy w płótno lub półpłótno w różnych kolo
rach, czasem z tłoczonymi czarną farbą drukarską napisami na grzbietach 
wykonywała Lucyna Kułakowska (zm. 1984 r.), najpierw w pracowni introliga
torskiej Drukarni Diecezjalnej i Księgarni Powszechnej, a potem prywatnie; 
3) mniej estetycznie wykonane oprawy w płótno lub półpłótno z napisami czar
nym tuszem na grzbietach to prawdopodobnie dzieło ks. Wojciecha Krupopa (zm. 
1978), który miał pracownię w starym budynku, zwanym od jego nazwiska „Kru- 
popówką” (rozebrana w 1980 r.), obok budynku seminaryjnego.25

Tytuły na grzbietach pisane były w różny sposób: w języku oryginału (rzad
ko), ale często na pozycjach w języku francuskim, niemieckim, włoskim, hisz
pańskim czy angielskim -  po łacinie lub po polsku (może ks. Adamecki nie chciał 
stwarzać zbyt wielkich trudności introligatorom albo obawiał się, że będą popeł
niali błędy).

Od początku ks. Adamecki nadawał swoim książkom znaki własnościowe. Do 
1939 r. był to jedynie jego własnoręczny podpis oraz wypisywany w prawym gór
nym rogu książki nadany jej numer. W okresie powojennym stosował obok własno
ręcznego podpisu -  także w postaci monogramu xJA,26 JAX21 lub ias2% (Ioannes 
Adamecki sacerdos) -  także inne sposoby znakowania. Na wielu pozycjach znaj
duje się znak skomponowany z krzyża i liter J AD,  pisany najpierw własnoręcz
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nie piórem,29 a potem odbijany pieczątką;30 a także rzadziej spotykany podobny 
znak skomponowany z liter J A B.31 Spotyka się nieraz odbijane pieczątką „Ex 
Libris J. Adamecki”,32 a raz tylko „Biblioteka ks. J. Adameckiego”.33 Dwa razy 
spotyka się „X.J.A.” tłoczone na grzbietach książek.34

Najczęściej jednak książki ks. Adameckiego oznaczone są ekslibrisami. Po
siadał on dwa ekslibrisy (nie są one sygnowane, ale zostały prawdopodobnie 
wykonane przez Edwarda Kuczyńskiego, grafika toruńskiego, w 1952 r., jako 
drzeworyty sztorcowe).35

Pierwszy z nich przedstawia kilka książek (jedna z nich rozwarta, a na jej 
stronicach greckie litery: A Q), kłos zboża, oświetlający wszystko kaganek i napis 
majuskułowy: „Ex libris [u góry] X. J. Adameckiego [u dołu]”; drugi przedsta
wia jak wyżej kilka książek (na grzbietach napisy: „Plato” i „S. Thomas”), po
wyżej Gołębica jako symbol Ducha Świętego z napisem: „Omne verum a Spiritu 
Sancto”, a jeszcze wyżej sylwetka świątyni gotyckiej, przypominająca katedrę 
w Reims; zamyka tę kompozycję napis: „Ex libris [od góry] X. J. Adameckiego 
[od dołu]”, wykonany stylizowaną majuskułą.36

Numery widniejące na książkach pozwalają się domyślać, że księgozbiór był 
kilkakrotnie p o r z ą d k o w a n y  (ustawiany na nowo). Pierwszy raz chyba 
niedługo przed II wojną światową i wtedy książki otrzymały numery wpisane 
osobiście przez ks. Adameckiego atramentem w prawym górnym rogu książki (na 
okładce kartonowej lub na wyklejce w książkach mających twardą oprawę). 
Zastosował on numerację ciągłą w całym księgozbiorze, niezależnie od formatu 
książek. Najwyższy z wówczas zapisanych numerów, jaki udało się napotkać 
w zachowanej części księgozbioru, to 357.37

Drugi raz księgozbiór był ustawiany prawdopodobnie w 1948 r., czego śla
dem mogą być numery wypisywane ołówkiem na wyklejkach w prawym górnym 
rogu.38 Nieliczne książki z tak zapisanym numerem pozwalają się domyślać, że 
ks. Adamecki ustawił swoje odzyskane częściowo książki według numerów przed
wojennych, a nowe wstawiał na miejsce brakujących. Nic nie wskazuje, żeby 
praca ta została doprowadzona do końca.

Trzecie porządkowanie księgozbioru, po którym zostały ślady, odbyło się 
prawdopodobnie w 1954 r. Świadczy o tym ok. 350 zachowanych kart ze spo
rządzonego wtedy katalogu. Zawierają one skrócony opis bibliograficzny, pisany 
osobiście przez ks. Adameckiego. Ułożył z nich dwa katalogi kartkowe: alfabe
tyczny i rzeczowy (działowy: ponad 10 działów, nazwy działów w jęz. łacińskim). 
Drugi ślad ówczesnego porządkowania księgozbioru to numery, pisane podobnie 
jak poprzednio ołówkiem w prawym górnym rogu książek (niestety nie były one 
notowane na kartach katalogowych), ale pod poziomą kreską.

W zachowanych Adamecianach takich pozycji naliczono ok. 400. Pierwsza 
cyfra w tym numerze oznacza format książki: 1 -  do 15 cm, 2 -  15-20 cm, 3 -  
20-25 cm, 4 -  powyżej 25 cm.39 Spotyka się numery dwu-, trzy- i czterocyfro
we, jedynie z cyfrą 2 lub 3 na początku (zachowały się niemal wszystkie książki
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z numerami w zakresie 210-299, 2100-2155, 310-399, 3100-3230). Zestawienie 
tak oznakowanych książek obok siebie wskazuje także na pewien porządek przed
miotowy (książki o podobnej treści ustawione są obok siebie). Ks. Adamecki 
prawdopodobnie kontynuował takie ustawianie księgozbioru w następnych latach, 
ale starczyło mu cierpliwości jedynie na wypisywanie na niektórych pozycjach 
pierwszej cyfry oznaczającej format książki, resztę odkładając zapewne na przy
szłość. Nie ma też śladów wskazujących na kontynuowanie kartkowego katalo
gu księgozbioru.

Co oznaczają wypisane na niektórych Adamecianach numery (ok. 30) 
z takimi oznaczeniami na początku, jak: IVc, 4c, 6b, VI, 1 -  trudno wywniosko
wać. Ponieważ spotyka się je na książkach wydanych do 1953 r., można się do
myślać, że jest to znak skomplikowanego systemu łączącego wyżej omówioną 
numerację z podziałem na dziedziny wiedzy, którego stosowania ks. Adamecki 
jednak szybko zaniechał.

III. Zasób księgozbioru
Z księgozbioru ks. Adameckiego dotychczas w bibliotece seminaryjnej za

chowało się ok. 3620 pozycji w ok. 4500 woluminach posiadających jego znaki 
własnościowe (nie wliczono do tej sumy kilkuset drobnych broszur). Do tego 
należałoby dodać kilkaset pozycji, które prawdopodobnie pochodzą z księgozbioru 
ks. Adameckiego, chociaż nie posiadają jego znaków własnościowych; można się 
ich domyślać po miejscu, które zajmują w magazynie bibliotecznym, po tematy
ce oraz po charakterystycznych oprawach introligatorskich; z całą pewnością 
stwierdzić tego nie można, ponieważ w tym samym czasie został włączony do 
biblioteki seminaryjnej księgozbiór zmarłego w 1968 r. bpa Antoniego Pawłow
skiego, którego tematyka zazębiała się z tematyką zbioru ks. Adameckiego. Pewna 
część Adamecianów, szczególnie w języku polskim, została wyłączona do duble
tów i uległa rozproszeniu. W sumie księgozbiór ks. Adameckiego należy szaco
wać na znacznie ponad 5 tys. wol. Na ok. 50 lat gromadzenia książek przez 
ks. Adameckiego wypadnie przeszło 100 woluminów na każdy rok.

Pod względem treściowym księgozbiór ks. Adameckiego można podzielić na 
dwie zasadnicze części: teologiczną i pozateologiczną. W zachowanej części teo
logicznej doliczyć się można ok. 2300 pozycji, jeśli teologię rozumieć będziemy 
w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, a więc zaliczymy do niej także prawo ka
noniczne, historię Kościoła, historię sztuki sakralnej, historię, filologię, archeolo
gię i geografię biblijną, filozofię i etykę chrześcijańską itp. Reszta, czyli ok. 1320 
poz. (ponad 1/3 część Adamecianów), to dość bogaty księgozbiór pozateologiczny.

1. Część teologiczna
Pod względem ważności na pierwszym miejscu należy postawić część teo

logiczną księgozbioru Adameckiego. Od czasu studiów zajmował się on wszyst
kim, co dotyczy życia wewnętrznego, a przede wszystkim jego związkiem
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z liturgią.40 I dziś w zachowanej części jego księgozbioru najwięcej pozycji 
znajduje się w dziale liturgiki (ok. 530) i ascetyki -  obecnie teologii duchowo
ści (ok. 400). Uderza jednak wielkość działu biblistyki (ok. 380 poz.). Pozycji 
z dogmatyki jest 215, o treści teologicznej ogólnej i różnej -  ok. 190. Teolo
gia moralna, przedmiot studiów specjalistycznych ks. Adameckiego, z ok. 170 
poz. plasuje się dopiero na szóstym miejscu. Inne działy teologii w tym księ
gozbiorze reprezentowane są znacznie mniejszymi liczbami pozycji: apologety- 
ka (obecnie teologia fundamentalna) -  ponad 100, teologia pasterska -  ok. 90, 
hagiografia -  ok. 80, patrologia -  ok. 60, katechetyka -  ok. 40, historia Ko
ścioła -  ok. 30, homiletyka -  15, prawo kanoniczne -  6.

Należy jednak pamiętać, że przy włączaniu księgozbioru Adameckiego do 
biblioteki seminaryjnej został on zubożony o niektóre podstawowe dzieła 
z poszczególnych nauk teologicznych przez wyłączenie ich do dubletów, ponie
waż biblioteka seminaryjna już je miała (czasem nawet w kilku egzemplarzach). 
Dotyczy to przede wszystkim opracowań w języku polskim.

a) dzieła treści ogólnej
W tym dziale posiadał ks. Adamecki przede wszystkim encyklopedie i słow

niki teologiczne, np. wydawaną w zeszytach w Paryżu od 1948 r. encyklopedię 
francuską pt. Catholicisme hier, aujourd’hui, demain (do końca życia ks. Ada
meckiego zebrały się z nich cztery woluminy); Encyclopédie de la foi (t. 1-4, 
Paris 1965-1967), Dictionnaire de la foi chrétienne (t. 1-2, Paris 1968), Bilan 
du monde. Encyclopédie catholique du monde chrétien (t. 1-2, Paris 1958-1960); 
Louisa Bouyera Dictionnaire théologique (Tournai 1963); Karla Rahnera i Her
berta Vorgrimlera Kleines theologisches Wörterbuch (Freiburg 1961) i toż w tłu
maczeniu francuskim {Petit dictionnaire de théologie catholique, Paris 1970); 
Friedricha Haucka Theologisches Fremdwörterbuch (Göttingen 1950).

Z opracowań ogólnych teologii należy zauważyć F. Lelotte’a La solution du 
problème de la vie. Synthèse du catholicisme (7 éd., t. 1-5, Paris 1953-1954), 
ukazującą się w broszurach popularną serię francuską pt. Encyclopédie du 
catholique au XXème siècle (Paris 1957-), z której ks. Adamecki zdołał 
zgromadzić 90 pozycji.

W dziale tym spotyka się także teologiczne wstępy metodologiczne, zbiory 
dzieł klasyków teologii, np. Tomasza z Akwinu (wśród nich przystosowaną przez 
Charlesa René Billuarta do potrzeb czasu i podbudowaną danymi z historii teologii 
-  Summa sancti Thomae hodiernis academiarum moribus accommodata, t. 1-10, 
Paris 1904), i współczesnych, np. Karla Rahnera, E. Schillebeeckxa. Należy też 
odnotować kilka różnych wydań dokumentów Soboru Watykańskiego II.

b) liturgika
Do jakiejś oceny wartości działu liturgicznego w księgozbiorze Adamec

kiego można dojść przez porównanie go z bibliografią liturgiczną przygotowaną
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do potrzeb studiów seminaryjnych i opublikowaną przez Th.A. Vismansa 
i L. Brinkhoffa (Bibliographie analytique de la liturgie, Nijmegen I960).41 Spo
śród 278 zanotowanych tam pozycji ks. Adamecki miał na pewno 104 pozycje 
(w tym niektóre w tłumaczeniach na różne języki lub w kilku wydaniach),42 nie 
miał zaś na pewno 135 poz.; pozostałe to takie, o których nie wiadomo z pew
nością, czy były w księgozbiorze ks. Adameckiego.

Z porównania tego wynika, że dział liturgiczny w księgozbiorze ks. Ada
meckiego najlepiej zaopatrzony był w dzieła treści ogólnej: z 55 wyliczonych 
tam pozycji można było odnaleźć u Adameckiego przynajmniej 30, czyli po
nad połowę. (Znamienne jednak, że nie odnaleziono w księgozbiorze ks. Ada
meckiego tak ważnej pozycji, jak: Dictionnaire d ’archéologie chrétienne et de 
liturgie, par F. Cabrol et H. Leclerq, t. 1-15, Paris 1924-1953). Z proponowa
nych w tej bibliografii podręczników i wprowadzeń ks. Adamecki posiadał wszyst
kie autorów katolickich, ale ani jednego z autorów protestanckich. Na uwagę 
zasługują nowsze dzieła podręcznikowe: Polycarpusa Rado Enchiridion liturgi- 
cum (t. 1-2, Romae 1961), a także A.G. Martimorta L ’Eglise en prière. Intro
duction à la liturgie (Tournai 1961), Hermanna Schmidta Introductio in liturgiam 
occidentalem (Freiburg Br. 1960).

W następnej kolejności pod względem ilości idą opracowania dotyczące 
rzymskich ksiąg liturgicznych; procentowo mniej jest książek o historii liturgii, 
roku liturgicznym, wyposażeniu kościołów, a także liturgiach nierzymskich.

O starannym doborze książek z liturgiki przez ks. Adameckiego może świad
czyć -  w pewnym stopniu -  fakt, że spośród 109 pozycji wymienionych przez 
niego w bibliografii liturgicznych wydawnictw obcych za lata 1945-1957 z pew
nością nie miał w swoim księgozbiorze tylko jedenastu.43 A przecież układał ją 
nie tylko na podstawie własnych zasobów, ale także na podstawie informacji 
bibliograficznych w czasopismach obcojęzycznych.

Miał oczywiście w swoim zbiorze podstawowe dzieło prekursora XX-wiecz- 
nego ruchu liturgicznego,44 założyciela benedyktyńskiego opactwa w Solesmes 
(Francja), Prospera Gućrangera (1805-1875) L ’année liturgique (t. 1-5, Paris 1948- 
1952). Miał też publikacje z innych ośrodków benedyktyńskich ruchu liturgicz
nego: belgijskiego liturgisty Lamberta Beauduina (1873-1960) z Monte César 
w Louvain -  Mélangés liturgiques (Louvain 1954); w tłumaczeniu francuskim 
dzieła Odo Casela (1886-1948) z Maria Laach w Niemczech, teologa liturgii, 
twórcy teorii misteryjnej w sakramentologii; Piusa Parscha (1884-1954) z klasz
toru kanoników regularnych w Klosterneuburg w Austrii: Das Jahr des Heiles 
(Bd. 1-3, 10 Aufl., Klosterneuburg 1932), Breviererklärung im Geiste der litur
gischen Erneuerung (Wien 1940) oraz inne w tłumaczeniu francuskim; a także 
dziesięć dzieł liturgisty Philippusa Oppenheima (1899-1949).

Posiadał ks. Adamecki ważne opracowania Romana Guardiniego (1885-1968), 
m.in. Vom Geist der Liturgie (Freiburg Br. 1922),45 także w tłumaczeniu francuskim 
L'esprit de la liturgie (Paris 1930), w którym zajął się zagadnieniem istoty liturgii
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i rozwinął podstawowe dla niemieckiego ruchu liturgicznego pojęcie lex orandi, 
poza tym Besinnung vor der Feier der Heiligen Messe (Mainz 1930, 19494); Zna
ki Święte (Poznań 1937) -  tłumaczenie dzieła Von heiligen Zeichen.

Miał w swoim zbiorze ważne dzieła innych belgijskich liturgistów: m.in. 
Auguste’a Croegaerta (1889-1960): prace na temat duszpasterstwa sakramentów 
-  Les cérémonies du baptême et de la confirmation (Bruges 1930, 19352), Les 
rites et les prières du saint sacrifice de la messe. Plans pour sermons et leçons 
(t. 1-3, Mechelen 1938), i kilka innych; a także Camille’a Callewaerta (1866- 
1943) Liturgicae institutiones (t. 1, Bruges 1925, 19444).

Księgozbiór odbija duże zainteresowanie ks. Adameckiego ośrodkiem dusz
pasterstwa liturgicznego (Centre de pastorale liturgique), powstałym w Paryżu 
w 1943 r.; informował o nim w „Ateneum Kapłańskim”,46 systematycznie gro
madził wydawany przezeń organ „La Maison-Dieu” (kwartalnik) oraz serię prac 
naukowych Lex orandi.

Ks. Adamecki zbierał też dzieła historyków liturgii. Miał m.in. fundamen
talną w tej dziedzinie pracę Mario Righettiego (w oryginale) Manuale di storia 
liturgica (vol. 1-3, Milano 1945; cd. 2, vol. 1-4, Milano 1950-1959), a także 
w tłumaczeniu hiszpańskim (Historia de la liturgia, t. 1-2, Madrid 1955). Po
nadto kilka dzieł Josepha Andreasa Jungmanna (ur. 1889), niektóre dzieła Anto
na Baumstarka (1872-1948), np. Liturgie comparé (Chevetogne 1945), w którym 
omawia on swoją metodę porównawczą, jaką posługiwał się w badaniach, dalej: 
Missale romanum. Seine Entwicklung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme 
(Eindhoven 1929), Nocturna laus. Typen frühchristlicher Vigilienfeier und ihr 
Fortleben vor allem im römischen und monastischen Ritus (Münster 1957).

Z opracowań o Mszy świętej ks. Adamecki posiadał cieszące się wielką 
popularnością dzieło Johannesa Brinktrine (1889-1965) Die heilige Messe 
(3 Aufl., Paderborn 1950) oraz jego wydania w innych językach; także książkę 
Piusa Parscha Wtajemniczenie w ofiarę Mszy iw. w duchu odnowienia liturgicz
nego (Kraków 1947), którą bardzo dokładnie studiował.47 Miał też dzieła doty
czące historii Eucharystii, a wśród nich najważniejsze dzieło w tym zakresie 
Josepha Andreasa Jungmanna Missarum solemnia. Eine genetische Erklärung der 
römischen Messe (Bd. 1-2, 4 Aufl., Freiburg Br. 1958), które miał także w tłu
maczeniu francuskim (Paris 1951) i angielskim (New York 1959); Adolpha Fran- 
za Die Messe im deutschen Mittelalter (Freiburg Br. 1902), będące dobrym opra
cowaniem średniowiecznych traktatów o Mszy.

Z opracowań o brewiarzu ks. Adamecki miał m.in. następujące pozycje: Karl 
Kästner, Praktischer Brevier-Kommentar (Bd. 1-2, Breslau 1923); Johannes Brink
trine, Das römische Brevier (Paderborn 1932), a także jego włoskie tłumaczenie 
(Il breviario Romano, Roma 1946); Charles Willi, Le bréviaire expliqué (3 éd, 
t. 1-2, Paris 1935); Casimiro Sanchez Aliseda, El breviario Romano (Madrid 
1951), Bernard Piault, La prière de l ’Eglise. Le bréviare romain (Paris 1958); 
Pierre Salmon, L'ojfice divin. Histoire de la formation du bréviaire (Paris 1959).
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Zbierał publikacje zawierające referaty ze spotkań liturgicznych w Lyonie 
(1947), Vanves (1949, 1951), Asyżu (1956) oraz pastoralnych w Wiedniu 
(1955, 1959).

Na uwagę zasługują cenne i do dziś używane krytyczne wydawnictwa źró
dłowe: Schustera Liber sacramentorum. Notes historiques et liturgiques sur le 
Missel Romain (t. 1-9, 2 éd, Bruxelles 1939); wydane w Rzymie pod red. Leo 
Cuniberta Mohlberga przy współpracy L. Eizenhöfera i P Siffrina -  Sacramen- 
tarium Veronese (Cod. Bibi. Capit. Veron. LXXXV [80]), 1956; Missale Franco- 
rum (Cod. Vat. Reg. lat. 257), 1957; Missale Gallicanum vetus (Cod. Vat. Palat. 
lat. 493), Roma; Sacramentarium Gelasianum (Cod. Vat. Reg. lat. 316), 1960; 
Sacramentarium Gregorianum (Münster 1958); Le Sacramentaire Gélasien (Va- 
ticanus Reginensis 316; Tournai 1958).

Ks. profesor Jan Adamecki, który miał duże zrozumienie dla teologii 
liturgii, posiadał oczywiście pierwsze poważniejsze dzieło z tej dziedziny, mia
nowicie Cipriano Vagagginiego II senso teologico della liturgia (Roma 1957) 
i jego późniejszą francuską wersję -  Initiation théologique à la liturgie (Bruges 
1959-1963).

Wśród pozycji wydanych po ogłoszeniu konstytucji o liturgii Soboru Wa
tykańskiego II przeważają oficjalne dokumenty, księgi liturgiczne48 oraz pozycje 
podejmujące zagadnienia liturgiczne w aspekcie odnowy soborowej. Z tych ostat
nich przykładowo można wymienić dzieła ogólne -  Hermana Schmidta La con- 
siituzione sulla sacra liturgia. Testo -  genesi — commento -  documentazione 
(Roma 1966), Pierre’a Jounela Les premières étapes de la réforme liturgique 
(L 1-3, Paris 1965-1966), Guglielmo Barauny La sacra liturgia rinnovata dal Con- 
alio (Torino 1964), Carla Bragi Rinnovamento della liturgia (Roma 1965); do
tyczące Mszy świętej -  Carla Bragi La celebrazione eucharistica secondo U 
movo „Ordo Missae” (Roma 1969), Bruna Kleinheyera La Messe aujourd’hui 
(Paris 1967), Claude’a Jean-Nesmy’ego La parole aux laïcs. Enquête sur la réfor
me de la Messe (Paris 1966), a także kilka pozycji dotyczących nowych modlitw 
eucharystycznych. Nie brak nowych słowników -  np. Ruperta Bergera Kleines 
liturgisches Wörterbuch (Freiburg Br. 1969) -  wprowadzeń i podręczników do 
liturgiki -  np. nowe wydanie A.G. Martimorta L ’Eglise en prière. Introduction 
à ta liturgie (3 éd., Paris 1965), François Vandenbroucke’a Initiation liturgique 
(Paris 1964), A. Verheula Einführung in die Liturgie (Freiburg 1964). Ks. Ada- 
ntecki gromadził także teraz, podobnie jak wcześniej, ukazujące się akta i pu
blikacje różnego rodzaju spotkań (kongresy, tygodnie) liturgicznych, opracowa
nia z historii liturgii.

Z czasopism o tematyce liturgicznej posiadał ks. Adamecki następujące: 
„3ibel und Liturgie” (od 1935) „Ephemerides liturgicae” (od 1935), „Jahrbuch 
für Liturgiewissenschaft” (1923-1931), „Liturgisches Jahrbuch” (1951-1960), „La 
Maison-Dieu” (od 1945), „Paroisse et liturgie” (od 1946), „Ruch Biblijny i Li
turgiczny” (od 1948), „Yearbook of Liturgical Studies” (1960-1961).
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c) ascetyka i mistyka
Spośród ok. 400 poz. z tej dziedziny 106 zostało wydanych w okresie przed

wojennym (większość z nich wtedy też została nabyta). Świadczy to, że 
ks. Adamecki już wtedy interesował się w sposób szczególny tą dziedziną teolo
gii. Od początku kompletował monumentalny Dictionnaire de spiritualité ascéti
que et mystique, wydawany pod red. Marcela Villera (Paris 1937-), z którego 
w ciągu życia zdołał zgromadzić 10 tomów. Posiadał też M.J. Rouëta de Jour- 
nel i J. Dutilleula Enchiridion asceticum (ćd. 4, Barcelona 1947), a także tego 
pierwszego Textes ascétiques des pères de l ’Eglise (Fribourg 1947).

Ks. Adamecki gromadził niemal wszystkie książki dotyczące teologii ducho
wości. Najwięcej posiadał jednak ksia k traktujących ogólnie o ascetyce, 
o modlitwie i kontemplacji, o kierownictwie duchowym oraz o mistyce; miał też 
spory zbiór rozmyślań.

Z opracowań ogólnych posiadał m.in. Ludwika Hertlinga wznowione wyda
nie Theologiae asceticae cursus brevior (ed. 2, Romae 1944), Antonia Royo 
Marina Teologia de la perfección cristiana (Madrid 1955), Frederica Williama 
Fabera (1814-1863), przedstawiciela szkoły oratoriańskiej, Progrès de Tamę dans 
la vie spirituelle (Paris 1928), Gustave’a Thilsa Sainteté chrétienne. Précis de 
théologie ascétique (Tielt 1958), Francisca Navala Theologiae asceticae et my- 
sticae cursus (ed. 2, Taurini 1925), Adolfa Tanquereya, przedstawiciela szkoły 
sulpicjańskiej, po włosku -  Compendio di teologia ascetica e mistica (Roma 
1927), a zapewne także po polsku, powszechnie używane jako podręcznik 
w polskich seminariach duchownych; Hansa Eduarda Hengstenberga Christliche 
Askese (Regensburg 1936); Réginalda Garrigou-Lagrange’a (zm. 1964), przed
stawiciela nurtu mistyczno-kontemplacyjnego, Les trois âges de la vie intérieure 
(t. 1-2, Paris 1938), także w języku polskim (Trzy okresy życia wewnętrznego, 
Poznań 1960); Josepha de Guiberta (1877-1942), przedstawiciela szkoły ignacjań- 
skiej, Leçons de théologie spirituelle (t. 1, Toulouse 1946), ale nie miał podsta
wowego jego dzieła Teologia spiritualis ascetica et mystica. Z nowszych posia
dał m.in. Louisa Bouyera Introduction à la vie spirituelle, Précis de théologie 
ascétique et mystique (Tournai 1960), Karla Rahnera (zm. 1984) Eléments de 
théologie spirituelle (Paris 1964); F. Wulfa La vie spirituelle dans le monde d ’au
jourd'hui (Mulhouse 1964). Spotyka się w tym zbiorze także kilka dzieł Colum- 
bana Marmiona (zm. 1923), przedstawiciela nurtu chrystocentryczno-eklezjalne- 
go, oraz Thomasa Mertona (zm. 1968), znanego konwertyty, przedstawiciela nurtu 
mistyczno-kontemplacyjnego.

Z klasyków życia duchowego gromadził ks. Adamecki dzieła Jana od Krzy
ża (1542-1591) i Teresy Wielkiej (1525-1582) -  np. monumentalne Obras de sta. 
Teresa de Jesus (t. 1-7 Burgos 1915-1922), Gertrudy Wielkiej (Révélations de 
sainte Gertrude (t. 1-2, Tours 1926), Elżbiety od Trójcy Świętej (Ecrits spiritu
els, Paris 1949), także opracowania myśli ascetycznej wyżej wymienionych, 
a także św. Bernarda z Clairvaux (1090-1153), św. Tomasza z Akwinu (1225-
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1274), św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (1673-1716), św. Franciszka 
Salezego (1567-1622), św. Alfonsa Marii Liguoriego (1696-1787), św. Jana od 
Krzyża, Elżbiety od Trójcy Świętej (1880-1906), Johna H. Newmana (1801- 
1890). Nie brakło dzieł traktujących o duchowości chrześcijańskiej w poszcze
gólnych okresach historii Kościoła.

Ze znaczących opracowań dotyczących modlitwy ks. Adamecki posiadał m.in. 
Raoula Plusa Comment toujours prier (Toulouse 1926) oraz Comment bien prier 
(Toulouse 1928), a zapewne także te pozycje w tłumaczeniu polskim; dzieła 
zbiorowe L ’oraison (Paris 1947) i La prière (Avignon 1928), Romana Guardi- 
niego Initiation a la prière (Paris 1951) oraz Theologische Gebete (Frankfurt a.M.
1944), Hansa Urs von Balthasara (zm. 1988) Das betrachtende Gebet (Einsie
deln 1955), Adalberta Hammana La prière (t. 1-2, Tournai 1959-1963).

Zupełne zrozumiałe jest zaznaczające się w księgozbiorze Adameckiego jego 
zainteresowanie ascetyką kapłańską; wśród 25 pozycji na ten temat spotykamy 
też pozycje na temat powołań do stanu duchownego, rozpatrywanego również z 
punktu widzenia psychologicznego i medycznego, np. R. Biota i P. Galimarda 
Guide médical des vocations sacerdotales et religieuses (Paris 1951), Josepha 
Gérauda Itinéraire médico-psychologique de la vocation (Le Puy 1959), Anto- 
ine’a Benkô i Josepha Nuttina Examen de la personnalité chez les candidats 
à la prêtrise (Louvain 1956). Natomiast tego, kto nie zna dokładnie życiorysu 
ks. Adameckiego, zadziwi pewnie znaczna liczba (ok. 30) pozycji poświęconych 
ascetyce zakonnej. Stanie się to jednak zrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że 
w czasie studiów zagranicznych ks. Adamecki interesował się zachodnimi ośrod
kami benedyktyńskimi, przez całe życie utrzymywał ścisłe kontakty z różnymi 
zakonami, był kierownikiem i opiekunem zakonów i zgromadzeń zakonnych 
żeńskich, a w latach 1954-1956 starał się usilnie o uzyskanie pozwolenia bisku
pa włocławskiego na wstąpienie do zakonu (zdaje się benedyktynów).49

W księgozbiorze ks. Adameckiego odbija się też jego zainteresowanie mi
styką. Z ogólnych opracowań na ten temat posiadał on m.in. Auguste’a Poulaina 
(zm. 1919) Die Fülle der Gnaden. Ein Handbuch der Mystik (TI. 1-2, Freiburg 
Br. 1909), oraz nowsze francuskie wydanie tegoż (Des graces d ’oraison. Traité 
de théologie mystique, 10 éd., Paris 1922), a zapewne także w tłumaczeniu pol
skim (Łaski modlitwy, Poznań 1966), Auguste’a Saudreau (zm. 1946), L ’état 
mystique (Paris 1921), Alberta Fargesa (1848-1926) Les phénomènes mystiques 
(t. 1-2, 2 éd., Paris 1923), Josepha de Guiberta Études de théologie mystique 
(Toulouse 1930), Aloisa Magera Mystik als Lehre und Leben (Innsbruck 1934), 
tegoż Mystik als seelische Wirklichkeit. Eine Psychologie der Mystik (Graz 1946), 
Anselma Stolza Theologie der Mystik (Regensburg 1936) i toż w tłumaczeniu 
francuskim (Théologie de la mystique, Chevetogne 1939), Fl. de Petera Guide 
mystique (Paris 1947), Gerda Walthera Phänomenologie der Mystik (Olten 1955). 
Posiadał też w swoim zbiorze dzieła o poszczególnych okresach i szkołach mi
styki, a także o poszczególnych wybitnych mistykach, ich dziełach i nauce.
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Mimo sporej liczby dzieł z ascetyki i mistyki nie posiadał jednak ks. Ada- 
mecki niektórych ważnych publikacji w tej dziedzinie wiedzy.50 Nie można mieć 
jednak do niego o to pretensji, ponieważ nigdy nie był wykładowcą tego przed
miotu, a publikacje na ten temat gromadził jedynie z osobistej potrzeby.

d) biblistyka
Ilość pozycji (ok. 380) z tego działu w księgozbiorze ks. Adameckiego, któ

ry nie był biblistąz wykształcenia, może budzić zdziwienie, ale tylko u tego, kto nie 
wie, że Biblia jest podstawą wszystkich nauk teologicznych, a przede wszystkim 
tych, które ks. Adamecki z obowiązku czy  ̂wyboru zgłębiał: liturgiki, ascetyki, 
liturgiki i teologii moralnej. Zgromadzony Sr biblistyczny znacznie jednak prze
kracza taką potrzebę. Należy więc sądzić, Biblia i wiedza o niej stały w centrum 
zainteresowań ks. Adameckiego. W niektórych działach część biblijna tego księ
gozbioru jest tak dobrze zaopatrzona, że dorównuje księgozbiorom niektórych 
ówczesnych biblistów wykładających w seminariach duchownych.51

Znalazły się w księgozbiorze Adameckiego przede wszystkim różne wyda
nia Pisma Świętego (w sumie 56 pozycji) w językach oryginalnych (np. Biblia 
hebraica w wyd. E. Kittela), po grecku (Septuaginta), po łacinie, a także w ję
zykach nowożytnych: polskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim 
i portugalskim. Najwięcej jest wydań w językach niemieckim i francuskim, 
w tym kilka częściowych wydań tzw. Biblii Jerozolimskiej. Do tego należy do
dać ok. 50 pozycji wydań tekstu z dłuższymi komentarzami. Wśród nich jest 
niemal cała seria Verbum Salutis.

Były w nim także ogólne słowniki biblijne, np. Edmunda Kalta Biblisches 
Reallexikon (2 Aufl., Bd. 1-2, Paderborn 1938), Herberta Haaga Bibel-Lexicon 
(Einsiedeln 1951), A. van Deursena Biblisches Bildwörterbuch (Basel 1955), 
Vocabulaire biblique, sous la dir. de Jean-Jacques von Allmen (Neuchâtel -  Pa
ris 1956), Josepha Bonsirvena Vocabulaire biblique (Paris 1958), J. Dheilly’a 
Dictionnaire biblique (Tournai 1964), Kleines Stuttgarter Bibel Lexikon (Stutt
gart 1969), Vocabulaire de théologie biblique, sous dir. du Xavier Léon-Dufour 
(Paris 1962, 19702), niekompletny (13 zeszytów) Theologisches Begriffslexikon 
zum Neuen Testament (Bd. 1-2, Wuppertal 1970-1971).

Z konkordancji posiadał Julio Fuerstiego Librorum sacrorum Veteris Testa- 
menti concordantiae hebraice atque chaldaicae (Lipsiae 1932), Alfreda Schind
lera Handkonkoradanz zum griechischen Neuen Testament (7 Aufl., Stuttgart post
1945) i Gerharda Lisowsky’ego Konkordanz zum hebräischen Alten Testament 
(Stuttgart 1958).

Synopsy były reprezentowane w księgozbiorze Adameckiego m.in. przez: 
A. Brassaca Nova Evangeliorum synopsis (Parisiis 1922), Josepha Schmida Sy
nopse der drei ersten Evangelien mit Beifügung der Johannes-Parallelen (Regens
burg 1949), Alberta Hucka Synopse der drei ersten Evangelien (10 Aufl., Tübin
gen 1950), Synopsis quattuor Evangeliorum. Loci evangeliorum apocryphorum
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et patrum adhibitis ed. Kurt Aland (ed. 2, Stuttgart 1964); P. Benoita i M.-E. 
Boismarda Synopse des quatre Evangiles en français avec parallèles des apo
cryphes et des pères (t. 1-2, Paris 1965-1972).

Z szeroko rozumianej historii biblijnej ks. Adamecki posiadał ok. 50 pozy
cji. Po kilkanaście lub kilka pozycji odnosi się do historii Izraela -  np. często 
wznawiane Martina Notha Geschichte Israels (6 Aufl., Berlin 1968), R. De Vau- 
xa Les institutions de l ’Ancien Testament (t. 1-2, Paris 1958-1960), Giuseppe 
Ricciottiego Histoire d'Israël (t. 1-2, Paris 1947) -  do postaci biblijnych, życia 
i działalności Jezusa, św. Pawła oraz innych.

W księgozbiorze ks. Adameckiego było niewiele pozycji z archeologii bi
blijnej oraz geografii biblijnej. Znacząca wśród tych niewielu to W. Corswanta 
Dictionnaire d ’archéologie biblique (Neuchâtel -  Paris 1956), Williama Foxwel- 
la Albrighta L ’archéologie de la Palestine (Paris 1955), André Parrota Terre du 
Christ (Neuchâtel -  Paris 1965) -  natomiast względnie dobrze (ponad 20 poz.) 
reprezentowana jest filologia biblijna, co nie powinno dziwić, bo ks. Adamecki 
do filologii miał szczególną predylekcję. Wstępów ogólnych i szczegółowych do 
Pisma Świętego jest w sumie ok. 50 pozycji.

Ze szczególną dbałością gromadził ks. Adamecki książki ukazujące teologię 
biblijną i poszczególne tematy teologiczne w Piśmie Świętym. Takich pozycji 
miał ks. Adamecki ok. 100. Z opracowań ogólnych tego typu obejmujących całe 
Pismo Święte lub Stary i Nowy Testament osobno można wymienić m.in.: 
F. Ceuppensa Theologia biblica (ed. 2, vol. 1-4, Taurini 1948), P. Grelota Bibie 
et théologie (Paris 1965), Paula Heinischa Theologie des Alten Testamentes (Bonn 
1940), P. van Imschoota Théologie de l ’Ancien Testament (t. 1-2, Tournai 1954), 
Edmonda Jacoba Théologie de l ’Ancien Testament (Neuchâtel -  Paris, 1955), 
Etheberta Stauffera Die Theologie des Neuen Testaments (4 Aufl., Stuttgart 1948), 
Maxa Meinertza Theologie des Neuen Testamentes (Bd. 1-2, Bonn 1950), Jose
pha Bonsirvena Théologie du Nouveau Testament (Paris 1951), Rudolfa Schnac- 
kenburga La théologie du Nouveau Testament (Brugis 1961), Karla Hermanna 
Schelklego Theologie des Neuen Testaments (Bd. 1-3, Düsseldorf 1968-1970; brak 
następnych tomów).

e) teologia dogmatyczna
Ks. Adamecki nie miał szczególnych zainteresowań do dogmatyki, ale mimo 

to zgromadził 215 pozycji z tej dziedziny teologicznej.52 Posiadał słowniki teo
logii dogmatycznej, a mianowicie Dizionario di teologia dommatica (aut.: 
Pietro Parante, Antonio Piolanti, Salvatore Garofalo), Roma 1952, także w tłu
maczeniu angielskim. Z podręczników posiadał -  Silvestra Bimgrubera Das 
göttliche im Menschen. Eine Laiendogmatik (Graz 1947); Ludwiga Otta Précis 
ae théologie dogmatique (Mulhouse 1955; tłum. z niem.), Michaela Schmausa 
Katholische Dogmatik (Bd. 1-5, München 1938, 1954-1955; całość złożona 
z różnych wydań), oraz początkowe tomy posoborowego ujęcia dogmatyki (łącz
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nie z teologią fundamentalna i moralną) pt. Mysterium Salutis, w wersji niemiec
kiej z podtytułem Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik (t. 1-2, Einsiedeln 
1965-1967) oraz w wersji francuskiej z podtytułem Dogmatique de l'histoire du 
Salut (t. 1-9, 15, Paris 1969-1970).

Z tradycyjnych ujęć teologii dogmatycznej ks. Adamecki posiadał najwię
cej publikacji z traktatu o Bogu (26 poz.), z eschatologii (36 poz.) i mariologii 
(22 poz.). W dziale mariologicznycm znajdujemy m.in. znaczące pozycje powo
jenne: Enciclopedia Mariana „ Theotócos” (Genova -  Milano 1954), Gabriela M. 
Roschiniego Compendium mariologiae (Romae 1946), Armanda Plessisa Manu
el de mariologie dogmatique (Montfort-sur-Meu 1947), Paula Strâtera Katholi- 
sche Marienkunde (Bd 1-3, Paderborn 1947-1951), Otto Semmelrotha Urbild der 
Kirche. Organischer Aufbau des Mariengeheimnisses (Würzburg 1950), Paula 
Hitza Maria und unser Heil (Gossau 1951), Josepha Patscha Maria, die Mutter 
des Hern (Einsiedeln 1953), Franza-Michela Wiliama Marie Mère de Jésus (Mul
house 1954), René Laurentina Court traité de théologie mariale (4 éd., Paris 
1959), M.-J. Nicolasa Marie -  Mère du Sauveur (Paris 1967).

Z innych tematów teologicznych omawianych z punktu widzenia dogmatycz
nego posiadał ks. Adamecki po kilkanaście lub kilka pozycji, a z niektórych, 
np. o aniołach, nie miał wcale.

f) teologia moralna
Teologia moralna, dziedzina, którą ks. Adamecki studiował i którą wykładał 

w seminarium włocławskim, pod względem ilości posiadanych książek w jego 
księgozbiorze znajduje się dopiero na szóstym miejscu.

Z przedwojennych publikacji z tej dziedziny znajduje się w nim jedynie 
ok. 30 pozycji; reszta, a więc istotna jego część, musiała być zgromadzona 
w okresie powojennym. Pomocą w rozeznaniu w tym dziale może zatem służyć 
opublikowana przez ks. Stanisława Olejnika bibliografia za lata 1940-1964 dzieł 
obcojęzycznych z teologii moralnej,53 tym bardziej że dzieł w języku polskim 
w tym dziale Adamecianów zachowało się tylko kilka (inne zostały wyłączone 
do dubletów).

Okazuje się, że wszystkie dziewięć głównych działów, na które podzielił ks. 
Olejnik całość teologii moralnej: 1) wstęp do teologii moralnej, 2) podstawy 
porządku moralnego, 3) możliwości realizowania porządku moralnego, 4) drogi 
realizowania porządku moralnego -  normy postępowania, 5) przeszkody w reali
zacji porządku moralnego, 6) stosunek do Boga, 7) stosunek do siebie samego, 
8) stosunek do bliźniego, 9) życie społeczne -  są reprezentowane w księgozbio
rze ks. Adameckiego.54 Najwięcej pozycji znajduje się w dziale pierwszym (36) 
i trzecim (45); pozostałe działy mają po kilkanaście pozycji, z wyjątkiem ósme
go, gdzie jest ich tylko pięć.

W dziale pierwszym najwięcej jest podręczników -  18 pozycji. Dziwi nie
wielka ilość podręczników w języku łacińskim (4 poz.), ale wydaje się, że
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ks. Adamecki posiadał ich nieco więcej (zostały one jednak wyłączone do du
bletów). Posiadał więc ks. Adamecki łacińskie podręczniki Giuseppe Fanfaniego 
(1876-1955) Manuale theorico-practicum theologiae moralis ad mentent D. Tho- 
mae (t. 1-4, Romae 1950-1951), A. Lanzy Theologia moralis (t. 1, Taurini 1949), 
H. Noldina Summa theologiae moralis (ed. 29, Monachii 1944), Ad. Tanqereya 
Synopsis theologiae moralis etpastoralis (ed. 4-5, t. 1-3, Romae 1910-1912). Za
pewne posiadał powszechnie obecne w zbiorach kapłańskich podręczniki 
B. Merkelbacha i D. Prümmera. Nie posiadał natomiast podręczników Aertnysa- 
Damena, A.M. Arregui, I.B. Ferreresa, E. Genicota i J. Salsmansa, T. Jorio,
S. Loiano, P. Lumbrerasa, A. Peinadora, H. Peteersa, A. Piscetty, P. Regatillo 
i M. Zalby, A. Vermeerscha, M. Zalby.55

Najwięcej jest podręczników w języku francuskim i niemieckim (po 7 poz.). 
Z opracowań podręcznikowych w języku francuskim posiadał: Hériberta Jone’a 
Précis de théologie morale catholique (10 éd., Mulhouse 1944), Odona Lottina 
Morale fondamentale (Paris 1954), Au coeur de la morale chrétienne (Tournai 
1957) oraz Principes de morale (t. 1-2, Paris 1947), Jean-Benoita Vittranta Théolo
gie morale (éd. 15, Paris 1944). Natomiast z niemieckich są dzieła S. Birngru- 
bera Laienmoral (Wien 1953), Bernarda Häringa Das Gesetz Christi (Freiburg 
1954), Otto Schilinga Grundriss der Moraltheologie (2 Aufl., Freiburg 1949) oraz 
Handbuch der Moraltheologie (Bd. 1, Stuttgart 1952), Johanna Stelzenbergera 
Lehrbuch der Moraltheologie (Paderborn 1953), Ferdinanda Schönsteinera Tugen
dlehre (Klosterneuburg 1952), Fritza Tillmanna Handbuch der katholischen Sit
tenlehre (Bd. 1-5, Düsseldorf 1951-1953).

Nie ma natomiast podręczników w żadnych innych językach, nawet we wło
skim i hiszpańskim, co u tego, którego uczniowie nazywali „Hiszpanem” ze 
względu na jego zamiłowanie do języka hiszpańskiego, nieco dziwi.

W dziale: możliwości realizowania porządku moralnego najwięcej pozycji 
poświęconych jest problemowi wolności działania ludzkiego (6 poz.), cnotom 
(13 poz.) oraz sakramentom (18 poz.) -  w ogólności oraz poszczególnym sa
kramentom, a przede wszystkim pokucie (12 poz.).

g) inne działy teologiczne
Spośród pozostałych działów teologii warto zwrócić uwagę na patrologię 

i teologię pasterską.
P a t r o l o g i ę  z tego względu, że ks. Adamecki był przez pewien czas 

wykładowcą tego przedmiotu w seminarium włocławskim. Pewnie dlatego w jego 
księgozbiorze jest kilka słowników, podręczników i opracowań ogólnych z tego 
przedmiotu: trzy pierwsze tomy przydatnego w patrologii Reallexikon für Antike 
und Christentum... (Stuttgart 1950-), Edgara Goodspeeda Index patristicus sive 
clavis patrum apostolicorum operum... (Naperville 1960), Clavis patrum latino- 
rum (Brugis 1951), Heinricha Krafta Kirchenväter Lexikon (München 1966), Jana 
Marii Szymusiaka i Marka Starowieyskiego Słownik wczesnochrześcijańskiego
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piśmiennictwa (Poznań 1971), Henriego Tardifa Qu’est-ce que la patrologie? 
(Toulouse 1960), Gerharda Rauschena Grundriss der Patrologie (8. u. 9. Aufl., 
Freiburg i.Br. 1926), Bertholda Altanera Patrologie (5. Aufl., Freiburg 1958), 
Hansa von Campenhausena Les pères grecs (t. 1-2, Paris 1967), Johna Lawsona 
A Theological and Historical Introduction to the Apostolic Fathers (New York 
1961).

Z pism poszczególnych Ojców Kościoła i opracowań o nich ks. Adamecki 
najwięcej zdaje się cenił św. Augustyna (12 poz.). Inni reprezentowani są w tym 
księgozbiorze w niewielkim zakresie.

Natomiast publikacje z t e o l o g i i  p a s t o r a l n e j  służyły mu zapewne 
jako pomoc w duszpasterstwie. Zauważa się tu przede wszystkim publikacje 
ukazujące możliwości wykorzystania w duszpasterstwie psychologii i medycy
ny, np. obszerne dzieło Alberta Niedermeyera Handbuch der speziellen Pasto- 
ralmedizin (Bd. 1-6, Wien 1949-1952).

2. Część pozateologiczna
W części pozateologicznej księgozbioru ks. Adameckiego znajdują się 

encyklopedie ogólne (18 poz.) oraz pozycje z następujących dziedzin wiedzy: 
nauki o książce -  34 poz., religioznawstwo -  ok. 70 poz., filozofia -  ok. 140 
poz., psychologia -  ok. 80 poz., pedagogika -  ok. 30 poz., nauki społeczne -  
ok. 20 poz., prawo -  3 poz., historia -  ok. 80 poz., sztuka -  ok. 40 poz., filolo
gia -  ok. 330 poz. (w tym ok. 100 poz. słowników dwu- i wielojęzycznych), 
teoria i historia literatury -  ok. 60 poz., dzieła literackie -  ok. 130 poz., nauki 
przyrodnicze -  ok. 160 poz., medycyna -  ok. 50 poz.

Z większych e n c y k l o p e d i i  ogólnych posiadał ks. Adamecki polską 
Wielką encyklopedię powszechną PWN (t. 1-13, Warszawa 1962-1970)
niemieckie: Der Grosse Brockhaus (15 Aufl., Bd. 1-21, Leipzig 1929-1939), Der 
Grosse Herder (5. Aufl., Bd. 1-12, Freiburg 1952-1962), oraz Meyers kleines 
Lexikon (Bd. 1-3, Leipzig 1967-1969), z francuskich Larousse -  trois volumes 
en couleur (Paris 1965-1966), z rosyjskich Enciklopediceskij slovar (t. 1-3, 
Moskva 1953).

Jak na księgozbiór wielotniego bibliotekarza i bibliofila może dziwić nie
wielka liczba pozycji z na uk  o ks i ążce .  Widocznie ks. Adamecki w okre
sie swej działalności bibliotekarskiej wyposażał w takie publikacje najpierw 
księgozbiór seminaryjny, a dopiero na dmgim planie stawiał swój własny. Ale 
miał oczywiście Józefa Grycza Z dziejów i techniki książki (Wrocław 1951), tegoż 
Bibliotekarstwo praktyczne w zarysie (Kraków 1945; wyd. 2, Wrocław 1951); Bi
bliotekarstwo naukowe, pod red. A. Łysakowskiego (Warszawa 1956); Józefa 
Grycza i Władysławy Borkowskiej Skrócone przepisy katalogowania alfabetycz
nego (Warszawa 1946; wyd. 3, Warszawa 1961); Adama Łysakowskiego Katalog 
przedmiotowy (Warszawa 1946); Józefa Grycza i Emilii Kurdybachy Bibliogra
fia w teorii i praktyce (Warszawa 1953) i wykorzystywał je zapewne przy opra
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cowywaniu własnego księgozbioru. Dziejami książki interesował się ks. Adamecki 
do końca życia, co potwierdza w jego księgozbiorze obecność takich pozycji, 
jak: Svanda Dahla Dzieje książki (Wrocław 1965) i Encyklopedia wiedzy o książce 
(Wrocław 1971).

Różne r e l i gi e  interesowały ks. Adameckiego przede wszystkim jako wy
raz wzniesienia ducha ludzkiego do Boga i dlatego dział religioznawstwa 
w jego zbiorze nie stoi na szarym końcu. Znajdują się w nim słowniki -  m.in. 
Franza Königa Religionswissenschaftliches Wörterbuch (Freiburg 1956), Antona 
Anwandera Wörterbuch der Religion (Würzburg 1948) -  oraz ogólne opracowa
nia historii religii, np. Histoire des religions (t. 1-5, Paris 1953-1959), Christus 
und die Religionen der Erde (Bd 1-3, Wien 1951), Mircei Eliadego Traité 
d ’histoire des religions (Paris 1949). Nie brak książek ukazujących religię w aspek
cie filozoficznym, psychologicznym i socjologicznym, są opracowania omawia
jące poszczególne religie, a najwięcej z nich poświęconych jest religii greckiej 
i rzymskiej, w tym sporo z tamtejszej mitologii (ok. 10 poz.).

Z f i l o z o f i i  ks. Adamecki gromadził zasadniczo te dzieła, które miały 
jakiś, choćby nawet odległy, związek z życiem duchowym człowieka. Zrozu
miałe więc, że są u niego dzieła z etyki (15 poz.) i antropologii filozoficznej 
(ok. 20 poz.), ale spotyka się także po kilka pozycji z metafizyki, filozofii przy
rody, teorii poznania, teodycei i logiki. Nie brak oczywiście tu, podobnie jak 
w każdym dziale Adamecianów, słowników (12 poz.) i opracowań ogólnych. Brak 
natomiast ogólnych opracowań z historii filozofii, a z kierunków filozoficznych 
najliczniej reprezentowany jest szeroko rozumiany tomizm - dzieła św. Toma
sza, komentarze do nich i opracowania jego myśli (25 poz.). Z autorów współ
czesnych pierwsze miejsce zajmuje Jacques Maritain (ponad 10 poz.).

W czasie studiów we Fryburgu w 1924 r. ks. Adamecki pisał: „Poza teolo
gią moralną uwzględniam p s y c h o l o g i ę ,  która się okazuje wprost niezbędna 
do mojej specjalności”.56 Wyjawił, że interesuje się szczególnie psychologią po
znania i psychologią mistycyzmu.57 Niestety w zachowanym jego księgozbiorze 
zachowały się tylko cztery pozycje z z dziedziny psychologii wydane przed 
1939 r., nie znaczy to wcale, że nie miał ich o wiele więcej.

W zachowanych do dziś Adamecianach najczęściej spotyka się prace z psy
choanalizy (13 poz.) oraz ukazujące psychikę człowieka w  aspekcie religijnym i 
moralnym (12 poz.), co zdaje się potwierdzać, że zainteresowaniom z lat studenc
kich pozostał ks. Adamecki wiemy do końca.58 Jak w każdej dziedzinie tak i w tej 
nie brak u ks. Adameckiego słowników (6 poz.), a należy się spodziewać, że były 
w nim także opracowania podręcznikowe i ogólne w języku polskim.

P e d a g o g i k a  w księgozbiorze Adameckiego pod względem ilości pozy
cji zajmuje podrzędne miejsce. Tematy reprezentowane kilkoma pozycjami to: 
kształtowanie charakteru, samowychowanie i historia wyclhowania. Z wybitnych 
pedagogów znalazł uznanie u ks. Adameckiego jedynie Friedrich Wilhelm Foer- 
ster (1869-1966) -  3 poz.
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W dziale hi s t or i i  brak u Adameckiego znaczących pozycji, a i pozosta
łych nie jest wiele (np. o historii Polski traktują jedynie 24 poz.). Po przejrzeniu 
ich można wysunąć przypuszczenie, że ks. Adamecki interesował się przede 
wszystkim historią kultury.

Ze s z t u k i  ks. Adamecki posiadał m.in. trzy słowniki ogólne z tej dzie
dziny w języku niemieckim, dalej Louisa Réau Dictionnaire polyglotte des ter
mes d ’art et d 'archeologie (Paris 1953), Geschichte der Kunst Altertum (Berlin 
1940), Jacoba Burckhardta Kultur und Kunst der Renaissance in Italien (Berlin 
1936), Władysława Witwickiego Wiadomości o stylach (Warszawa 1959); kilka 
pozycji o sztuce chrześcijańskiej, a mianowicie Louisa Réau Iconographie de 
l ’art chrétien (t. 1, Paris 1955), René Gillesa Le symbolisme dans l ’art religieux 
(Paris 1961), P.-R. Régameya Art sacré, au XX* siècle? (Paris 1952), Heinricha 
Lützlera Die christliche Kunst des Abendlandes (Bonn 1932).

W bogato zaopatrzonym dziale f i l o l o g i i  właściwie nie ma teoretycz
nych dzieł ogólnych z tej dziedziny wiedzy. Natomiast jest sporo pozycji o po
szczególnych językach i pomocy do ich nauki (podręczniki, gramatyki, słowni
ki). Na pierwszym miejscu pod względem ilościowym plasuje się język polski 
- ok. 50 poz.,59 na drugim język grecki - ponad 40 poz. (w tym także podręcz
niki do języka nowogreckiego), dalej języki: rosyjski - 26 poz.; łaciński, angiel
ski, francuski i niemiecki - po ok. 20 poz.; hebrajski i hiszpański - po 4 poz.; 
włoski, niderlandzki i kastylijski - po 3 poz.; portugalski i szwedzki - po 1 poz. 
Zastanawia w tym zbiorze duża liczba pozycji odnoszących się do języków grec
kiego i rosyjskiego, mała natomiast liczba tychże z języków: łacińskiego, wło
skiego i hiszpańskiego.

Miał też ks. Adamecki bogaty zbiór słowników dwujęzycznych, w tym naj
więcej dla użytkowników języka niemieckiego (ok. 30 poz.), dalej dla języka 
polskiego (26 poz.) -  w tym tak znaczące, jak: Słownik grecko-polski, pod red. 
Z. Abramowiczówny (t. 1-4, Warszawa 1958-1965) oraz pierwsze tomy Słowni
ka łacińsko-polskiego, pod red. Mariana Plezi (t. 1-5, Warszawa 1959-1979) -  
języka rosyjskiego (23 poz.) i inych (po kilka pozycji).

W dziale l i t e r a t u r y  1/3 jego część (21 poz.) zajmuje szeroko rozumia
na teoria literatury. Z informatorów posiadał ks. Adamecki pięć (w różnych języ
kach) tzw. ksiąg cytatów, słowniki pisarzy świata oraz poszczególnych narodów, 
bardzo przydatne dzieło dla bibliografów i bibliotekarzy Adama Bara Słownik pseu
donimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących (t. 1-3, Kraków 
1936-1938), natomiast z historii literatury oprócz dziejów literatury starożytnej 
(greckiej i rzymskiej) oraz polskiej, także zarysy dziejów literatur: francuskiej, nie
mieckiej i włoskiej. To, co zachowało się dotychczas w księgozbiorze ks. Adamec
kiego z dzieł literackich, to tylko ich część. Miał on ich znacznie więcej; wśród 
nich nawet literaturę dla dzieci, a także zbiorek kryminałów.60

W księgozbiorze kapłana budzi zainteresowanie spora liczba pozycji z nauk 
przyrodniczych. Są wśród nich podręczniki i opracowania ogólne, a także
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z poszczególnych nauk przyrodniczych, takich jak: geografia, astronomia, fizy
ka, chemia, biologia. W tej ostatniej warto wyróżnić książki z botaniki, których 
jest ok. 50 poz. Przeglądnięcie ich przekonuje, że ksiądz Adamecki z predylekcją 
gromadził publikacje o roślinach leczniczych i ozdobnych.

Z zachowanych książek o treści medycznej niemal wszystkie zostały wy
dane po 1945 roku. Są to zasadniczo popularne opracowania, przydatne dla każde
go człowieka dbającego o swoje zdrowie, np. książki z higieny, dietetyki, zioło
lecznictwa, publikacje ukazujące związek zdrowia fizycznego z psychiką i ży
ciem duchowym (religijnym) człowieka.

*  *  *

Jeśli chodzi o c h r o n o l o g i ę  w y d a w n i c z ą  książek ze zbioru 
ks. Adameckiego, to przedstawia się ona następująco: z w. XIX -  44 poz., z lat 
1901-1939 -  ok. 650 poz., z lat 1940-1965 -  ok. 2530 poz., z lat 1966-1971 -  
ok. 310 poz. (dla kilkudziesięciu pozycji nie udało się ustalić roku wydania). 
Skoro weźmie się pod uwagę, że w latach powojennych ks. Adamecki nabywał 
zasadniczo książki ostatnio wydane (świadczą o tym zapiski ołówkiem na od
wrocie okładziny notujące miesiąc i ostatnie dwie cyfry roku nabycia), to można 
z tego wyciągnąć wniosek, że jego księgozbiór powiększał się najszybciej w latach 
1945-1965 (wpływało wtedy do niego rocznie ponad 120 pozycji), natomiast 
znacznie osłabł po 1965 r. i wpływało wtedy do niego niewiele ponad 50 pozy
cji rocznie (być może było spowodowane to i tym, że ks. Adamecki nie mógł 
już pomieścić zbioru w swoim mieszkaniu i dwie szafy z książkami musiał 
wystawić na korytarz seminaryjny).

Ks. Adamecki zgromadził niewiele tytułów c z a s o p i s m .  W obecnie 
zachowanej części można odnaleźć 12 tytułów w 334 tomach. Są to następują
ce czasopisma: „Art d’Église” (od 1948 r.), „Bibie et vie chrétienne” (od 1953), 
„Ephemerides liturgicae” (od 1935), „Liturgisches Jahrbuch” (1951-1960), „Lu
mière et vie” (od 1951), „La Maison-Dieu” (od 1945), „Nouvelle revue théolo
gique” (od 1940), „Paroisse et liturgie” (od 1946), „Ruch Biblijny i Liturgicz
ny” (od 1948), „La vie spirituelle” (od 1933), „Supplément de la Vie spirituelle” 
(od 1947), „La vie intellectuelle” (1928-1937), „Znak” (od 1946). Wyżej wymie
nione tytuły ks. Adamecki gromadził przez całe życie i skompletowanym rocz
nikom dawał oprawę introligatorską. W dopływie czasopism zagranicznych mu
siały istnieć przeszkody, ponieważ w niektórych ciągach roczników są luki.

W zbiorze seminaryjnym nie udało się napotkać znaków własnościowych 
ks. Adameckiego na rocznikach „Ateneum Kapłańskiego” i „Kroniki Diecezji 
Włocławskiej”, ale zapewne takowe posiadał. Nie napotkano też takich tytułów, 
jak: „Homo Dei”, „Msza Święta”, „Mysterium Christi” i „Szkoła Chrystusowa”, 
których można by się spodziewać w tym zbiorze ze względu na ich tematykę.

Bardzo charakterystyczny dla zachowanej części omawianego księgozbioru 
jest jego p r o f i l  j ę z y k o w y .  Tylko 13,7% całości zajmują pozycje
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w języku polskim (w rzeczywistości w księgozbiorze ks. Adameckiego pozycji 
polskich było trochę więcej, ale znaczna ich część została wyłączona do duble
tów), natomiast ponad 86% to pozycje obcojęzyczne. Wśród tych ostatnich kró
luje język francuski -  44% księgozbioru, na dalszych miejscach plasują się: ję
zyk niemiecki -  25%, łaciński -  4,7%, angielski -  2,2%, włoski i rosyjski -  po 
1,3% i hiszpański -  1,2%; kilkunastoma pozycjami reprezentowane są w zbiorze 
języki: hebrajski (8), grecki (3), niderlandzki (3), portugalski (1); 5,8% księgo
zbioru zajmują pozycje dwu- i wielojęzyczne.

Wykorzystanie księgozbioru
Powstaje pytanie, w jakim stopniu ks. Adamecki wykorzystywał tak wielki 

księgozbiór. Najłatwiej można by to stwierdzić na podstawie śladów lektury na 
jego książkach. Tych niestety jest niewiele i spotyka się je przeważnie na 
publikacjach przedwojennych. Są to najczęściej podkreślenia w tekście lub 
zaznaczenia na marginesie ołówkiem czarnym lub czerwonym, czasem kartka 
z pismem ks. Adameckiego w środku. Czasem o korzystaniu z książki można 
wnioskować jedynie na podstawie porozcinanych składek, jeżeli książka była wy
dana bez obcięcia brzegów. Jednak takich pozycji, które mają na sobie jakiekol
wiek ślady lektury, jest jedynie 53.

Nie mówi to jednak wiele o rzeczywistym wykorzystaniu księgozbioru, po
nieważ ks. Adamecki jako miłośnik książki, starał się, szczególnie w okresie 
powojennym, nie zostawiać trwałych śladów lektury na swoich książkach. Cza
sem o korzystaniu z książki świadczy jedynie charakterystyczna zakładka (kil
kakrotnie złożony karteluszek, najczęściej kartka ze ściennego kalendarza). 
Jednak zapisane daty na części zachowanych kart katalogowych sugerują, że 
ks. Adamecki zazwyczaj przynajmniej z grubsza przeglądał większość nabytych 
przez siebie pozycji. Przeglądał też zapewne abonowane przez siebie czasopisma, 
bo napotykane tam recenzje czasem odnotowywał na swoich książkach.61

Pośrednio o zamiłowaniu do studiowania wszelkich książek może świad
czyć staranie się o pozwolenie na czytanie wszelkich książek i czasopism zaka
zanych.62

Zdarzają się też bardziej wyraźne ślady lektury. Noszą je przede wszystkim 
niektóre wydania Pisma Świętego, w których zauważa się wpisane w tekst kolejne 
daty dzienne, co świadczy o kilkakrotnym czytaniu przez ks. Adameckiego całej 
Biblii systemem lectio continua. Takie znaki noszą na przykład: Pismo Święte No
wego Testamentu w tłumaczeniu z greckiego przez ks. Seweryna Kowalskiego 
(Warszawa 1957; BSWł I 11899) oraz Pismo Święte Starego i Nowego Testamen
tu w przekładzie z języków oryginalnych w opracowaniu pod red. benedyktynów 
tynieckich, tzw. Biblia Tysiąclecia (Poznań 1965; BSWł I 18002).

W książce Piusa Parscha Wtajemniczenie w ofiarę Mszy iw. w duchu odno
wienia liturgicznego (Kraków 1947; BSWł I 17987) -  tłumaczenie z języka nie
mieckiego dokonane przez jezuitę Józefa Pachuckiego -  znajdujemy liczne po
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prawki atramentem, co naszemu bibliofilowi raczej się nie zdarzało. Widocznie 
ks. Adameckiego, purystę językowego, mocno zdenerwowała nieporadność prze
kładu. Jednak w nocie bibliograficznej potraktował go względnie łagodnie.63

Zdarzają się też ślady lektury na pozycjach, które ks. Adamecki wykorzysty
wał do pisanych przez siebie, co prawda nielicznych, drukowanych opracowań. Na 
przykład liczne podkreślenia ołówkiem czarnym i czerwonym na pozycji Jacquesa 
Frogera Les origines de Prime (Roma 1946; BSWł II 10169); staje się to zrozumia
łe, gdy uświadomimy sobie, że na podstawie tego właśnie opracowania ks. Ada
mecki opublikował artykuł o formowaniu się godzin liturgicznych.64 Inną pozycję 
-  Auguste’a Croegaerta Les cérémonies du baptême et de la confirmation (3 éd., 
Bruges 1943; BSWł II 5387), nabytą w Paryżu w marcu 1946 r. -  cytował w arty
kule o związku liturgii chrzcielnej z życiem chrześcijańskim.65

W opracowaniach ks. Adameckiego widać, że swobodnie posługiwał się lite
raturą obcą, którą miał pod ręką w swoim mieszkaniu. Wykazał to szczególnie 
w czterech hasłach, które napisał do 33 tomu Encyklopedii kościelnej Nowodwor
skiego (Włocławek 1933): Zamiar, zamierzenie (s. 3-34), Zbieg świąt (s. 145-146), 
Zmarłych cześć (s. 257-258), Żałoba (s. 402-403). Nawet do tak krótkich opraco
wań „wcisnął” ks. Adamecki sporo odwołań do literatury przedmiotu.

Dobre rozeznanie w ukazujących się pozycjach i posiadanie większości z nich 
na własność pozwoliło ks. Adameckiemu pisać recenzje i noty bibliograficzne 
o nich. W sumie w ten sposób zarekomendował w latach 1927-1957 na łamach 
„Ateneum Kapłańskiego” 69 pozycji, w tym 60 pozycji przed 1939 rokiem.66

Bogaty, o dość szerokiej tematyce księgozbiór pozwolił też ks. Adamec
kiemu zestawiać z autopsji filozoficzno-teologiczne i teologiczne bibliografie 
tematyczne, które publikował także na łamach „Ateneum Kapłańskiego”. 
Ułożył i opublikował trzy takie bibliografie zestawione z wydawnictw obcych67 
oraz jedną z wydawnictw polskich.68 Prześledzenie tych bibliografii pozwala 
stwierdzić, że większość odnotowanych tam pozycji, z wyjątkiem tych o tema
tyce mariologicznej, posiadał w swoim osobistym księgozbiorze, co pozwalało 
mu na podstawie osobitego oglądu precyzyjnie zaszeregować je do poszczegól
nych działów.

Z księgozbioru tego korzystał nie tylko sam właściciel. Korzystali z niego 
także czasem inni księża profesorowie seminarium włocławskiego, a także spo
za Włocławka. Wiadomo o tym z ustnego świadectwa żyjących profesorów wło
cławskich, potwierdzają to też nieliczne ślady w księgozbiorze. Na przykład 
w książce Raoula Plusa Le folie de la Croix (Toulouse 1926) zachowała się kart
ka potwierdzająca, że w 1930 r. wypożyczył ją ks. Władysław Miemiec (później 
Mirski);69 w książce Moïse — l ’homme de l'Aliance (Paris 1955) podziękowanie 
ks. dra Bernarda Wodeckiego, werbisty z Pieniężna, za jej wypożyczenie;70 na 
książce Obviera A. Rabuta La problème de Dieu inscrit dans l'évolution (Paris 
1962) widnieje zapis ołówkiem: „Własność ks. prof. Adameckiego z Włocław
ka -  do zwrotu”.71
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Zdarzają się w zbiorze ks. Adameckiego książki, które pozostają w stanie nie
mal dziewiczym, z nierozciętymi składkami (naliczono takich 26). Znak to ewident
ny, że posiadacz w całości ich nie czytał. Ale i te mają rozcięte składki w miejscach, 
gdzie znajduje się spis treści, wstęp i zakończenie; może to świadczyć, że ks. Ada- 
mecki przeglądał je przy układaniu wspomnianych wyżej bibliografii.

Losy księgozbioru
Istniało przekonanie, że gdy książka weszła do księgozbioru ks. Adameckie

go, to już tam pozostawała na zawsze. W rzeczywistości były pod tym wzglę
dem wyjątki. W latach 1957-1958 w dokumentacji biblioteki seminaryjnej spotyka 
się potwierdzenie zakupu od niego czterech książek.72 Natomiast w latach 1959- 
1965 potwierdza ona otrzymanie w darze od ks. Adameckiego 91 woluminów.73 
Ponieważ jednak w księgozbiorze seminaryjnym spotyka się książki mające cha
rakterystyczną oprawę introligatorską biblioteki seminaryjnej, które noszą na sobie 
znaki własnościowe ks. Adameckiego, a nie posiadają żadnego ze znaków akce
syjnych nadawanych od 1956 r. skrupulatnie wszystkim wpływającym książkom, 
można wnioskować, że ks. Adamecki za czasów swego kierownictwa biblioteką 
seminaryjną przekazał jej pewną część swoich książek albo w darze, albo 
w drodze wymiany.74

Czasem lubił podarować książkę komuś, o kim sądził, że potrafi ją docenić 
i wykorzystać. Na przykład w księgozbiorze ks. Franciszka Jóźwiaka odnalezio
no 17 pozycji o tematyce biblijnej noszących znaki własnościowe ks. Adamec
kiego.75 O otrzymaniu w darze encyklopedii pedagogicznej wspomina ks. Jerzy 
Bagrowicz.76 Zachowała się jedna książka77 z dedykacją ks. Adameckiego dla 
ks. Stanisława Piotrowicza, wpisaną 16 VII 1956 r. Czyżby w ostatniej chwili 
nasz bibliofil pożałował tego daru i zostawił go u siebie?

Ks. Adamecki zapisał swój księgozbiór w testamencie sporządzonym 23 maja 
1972 r. Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku. Oto odnośny frag
ment tego testamentu: „Najważniejszą rzecz, swoje książki, które z takim tru
dem zbierałem (jest ich około 3000 tomów)78 -  przekazuję Bibliotece Seminarium 
Duchownego wyrażając następujące życzenia: a) żeby mojej biblioteki nie włą
czać do ogólnego zbioru i w ten sposób umożliwić jak najrychlejsze korzystanie 
z książek; b) żeby nie odklejać ekslibrisów, a do książek najnowszych, które nie 
są zaopatrzone w ekslibrisy, powklejać je.”79

Niedługo po pogrzebie ks. Adameckiego jego książki zostały przeniesione 
do magazynu nowych druków biblioteki seminaryjnej (tylko znikoma część mo
gła przy tym ulec rozproszeniu), łącznie z regałami. Mimo tego nie udało się 
zachować porządku, w jakim były ułożone. Ponieważ jednak, jak się zdaje, nie 
zamierzano stworzyć z Adamecianów osobnego zbioru (w pomieszczeniach bi
bliotecznych nie było zresztą na to miejsca), nie miało to większego znaczenia. 
Nie wklejono ekslibrisów, ale nowo nabyte książki były na szczęście oznaczone

398



własnoręcznym podpisem ks. Adameckiego. Nie sporządzono też spisu przeka
zanego zbioru, co jednak przy ówczesnej obsadzie personalnej biblioteki (jedna 
osoba, bez dyrektora) było niemożliwe. Jakąś dokumentacją mógłby być katalog 
(kartki ze skróconymi opisami) zawierający się w dwóch skrzynkach, ale uległ 
on z czasem rozproszeniu.

Początkowo z księgozbioru Adameckiego włączono do zbioru seminaryjne
go najpotrzebniejsze pozycje (dostały się ona głównie do księgozbioru podręcz
nego). Niektóre, jeszcze nie skatalogowane, wypożyczali niektórzy profesorowie 
seminarium. Reszta czekała na opracowanie. Zasadnicza część Adamecianów 
została skatalogowana i włączona do księgozbioru seminaryjnego w latach 1975- 
1977.80 Nieco pozycji dołączono do niego w latach późniejszych.

Skatalogowanie książek po ks. Adameckim wpłynęło w niewielkim stopniu 
na zainteresowanie się nimi. Obecnie wielokrotne ślady wypożyczeń noszą tylko 
pozycje w języku polskim; natomiast najwartościowsza część Adamecianów, 
pozycje w językach obcych, stoi nadal w olbrzymiej większości na półkach nie
tknięta ręką żadnego czytelnika. Śladów wypożyczeń można się doszukać jedy
nie na kilkudziesięciu z nich (niewiele ponad 1%).

*  *  *

Nawet w miarę dokładna analiza nie pozwala jednoznacznie zaklasyfikować 
księgozbioru ks. Adameckiego i ocenić jego wartości. Wbrew krążącym za ży
cia ks. Adameckiego opiniom nie był to typowy zbiór bibliofilski: nie miał okre
ślonej tematyki, nie było w nim dzieł szczególnie rzadkich i cennych (nie było 
w nim na przykład ani jednego starego druku), nie wyróżniał się książkami szcze
gólnie pięknie wydanymi czy oprawionymi. Jeżeli można mówić o jakimś zacię
ciu bibliofilskim u Adameckiego, to było nim zbieranie wszelkiego rodzaju 
słowników, zarówno filologicznych poszczególnych języków, dwu- i wielojęzycz
ne, jak i ze wszelkich dziedzin wiedzy, nawet bardzo odległych od możliwości 
praktycznego wykorzystania, np. o lotnictwie, o morzu itp.

Raczej jest to księgozbiór kapłana, który na wzór ludzi renesansu starał się 
wiedzieć „coś o wszystkim i wszystko o czymś”.

Wiedzieć wszystko o czymś to być specjalistą z pewnej dziedziny wiedzy. 
Ks. Adameckiego uważano za specjalistę od liturgiki. Tymczasem on sam 
w czasach studenckich napisał, że szczególnie interesuje się tym, co dotyczy życia 
wewnętrznego (a więc teologia duchowości, moralna, biblistyka), a przede wszyst
kim jego związkiem z liturgią. I temu pozostał wierny.

Wydaje się, że ks. Adamecki za szeroko zakreślił sobie specjalizację. Nawet 
w ówczesnych czasach tak szeroko zaplanowanej biblioteki osobistej nie dało się 
ani zebrać (chociażby ze względów finansowych), ani jej ogarnąć. Dlatego przy gro
madzeniu książek ks. Adamecki popełniał czasami niekonsekwencje; zdarzało mu 
się na przykład kupić dwa razy tę samą książkę, sprowadzić wąskospecjalistyczną 
dysertację z biblistyki, a pominąć dość ważną pozycję z teologii liturgii itp.
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Ta część księgozbioru, która pozwala wiedzieć coś o wszystkim, szła 
u ks. Adameckiego zbyt w głąb, a czasami chaotycznie. Nie sprzyjało to zapewne 
skupieniu się na swej dziedzinie. Dodatkowo odciągały od niej czasochłonne hob
by: beletrystyka i botanika.

Trzeba też pamiętać, że od czasów studiów do końca życia ks. Adamecki 
mieszkał we Włocławku w budynku seminaryjnym, w pobliżu biblioteki, a przez 
wiele lat był bibliotekarzem. Rozbudowywanie więc swojego księgozbioru poza 
swoją specjalizację było zbytecznym obciążeniem.81

Mimo tych zastrzeżeń trzeba przyznać, że ks. Adamecki zgromadził jednak 
wartościowy księgozbiór z kilku dziedzin teologicznych. O jego przydatności świad
czy fakt, że większości zgromadzonych w nim książek biblioteka seminaryjna we 
Włocławku dotychczas nie posiadała i dlatego bardzo ją one wzbogaciły. Szkoda 
tylko, że dotychczas nie były wykorzystywane w większym zakresie. Pewnie nawet 
utworzenie z nich księgozbioru wydzielonego, jak sugerował w testamencie 
ks. Adamecki, niewiele by pomogło. Na przeszkodzie ciągle stała i stoi mała zna
jomość języków obcych u potencjalnych czytelników. Zanim pod tym względem się 
poprawi, Adameciana zapewne się zestarzeją i zdezaktualizują.

Może jednak nie całkowicie?

SUMMARY
The most sizeable books gift, which was passed over to the library of the seminary 

in Włocławek in the second half of twentieth century is the private library of Rev. Jan 
Adamecki (1895-1972), professor of the diocesan seminary of Włocławek (1927-1971) 
and also its librarian in the years 1932-1956. Rev. Jan Adamecki was known in Poland 
above all as a liturgist and owner of a very rich library about which was a lot of talking 
but few had known its real value.

From the private library of Rev. Jan Adamecki, so far, in the seminar library were 
saved 3620 titles in about 4500 volumes having his own signs (few hundreds small 
brochureshas not been counted in this number). To this should be added few hundreds 
titles which most probably came from books collection of Rev. Adamecki although they 
have not got his ownership signs. In total, private library of Rev. Adamecki should be 
estimated well above 5000 volumes.

From the contents point of view Rev. Adamecki’s private books collection could be 
divided into two main parts: theological and non-theological. In the saved theological 
part it could be counted about 2300 titles. The rest, about 1320 titles, it means quite rich 
non-theological (above 1/3 of the total collection) books collection.

It should be said that Rev. Adamecki had gathered a very valuable collection of 
books from few theological fields, mainly in foreign languages. About its usefulness 
indicates the fact the seminar library in Włocławek till now had not had that bigger part 
of the collected books and therefore they have enriched it enormously. It is a great pity 
that because of lack of knowledge in foreign languages they had not been used sufficiently 
until now.
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P R Z Y P IS Y

1 J. Adamecki, Dziennik duchowy z okresu studiów seminaryjnych i pierwszych lata kapłań
stwa 1913-1921, s. 44 (rkps w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku)

2 Tamże, s. 114.
3 Książki, które noszą ślady nabycia w tych latach to: F.X. Kerer, Die Macht der Persönlich

keit im Priesterwirken, 4 u. 5 Auf]., Regensburg 1912 -  nabyta 10 IV 1917 r.; J. Liensberger, Im 
Heiland meine Freude! Erz'&hlunen für Erstkommunikanten, 2 Aul., Freiburg i.Br. 1917 (BSWł 
I 5243) -  nabyta 28 IV 1917; F. Flense, Die Versuchungen und ihre Gegenmittel, 3 Aufl., Freiburg 
i.Br. 1902 (BSWł 1 5031) -  nabyta 2 VI 1917 r. oraz; C. Marmion, Le Christ vie de 1'ame, 
13 éd., Paris 1921 (BSWł I 12959) i tenże, Le Christ dans ses mystères, 5 éd., Paris 1921 (1 12960) 
-  nabyte we Włocławku 1921 r.

4 „Cieszyłem się z pochwał -  np. [...] jeżeli komu podobały się moje książki” (J. Adamecki, 
Dziennik duchowy..., dz. cyt. s. 141).

5 Świadczą o tym zapiski po francusku w jego Dzienniku duchowym z lat seminaryjnych.
6 W pierwszych miesiącach po przyjeździe do Fryburga ks. Adamecki żalił się jednak w li

ście do biskupa włocławskiego: z powodu panującej tu drożyzny „żeby kupić jakie książki, nie 
mogę na razie marzyć, ale mam nadzieję, że jakoś to będzie” -  Archiwum Diecezjalne we Wło
cławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), k. 10, list z dn. 6 V 1922 r.

7 Na przykład po otrzymaniu wiadomości o przyznaniu mu pożyczki, pisze, że pozwoli mu 
tu spłacić długi, i dodaje: „i może jeszcze nieco przeznaczyć na niektóre książki, potrzebne mi do 
rozprawy, a których nie znajduję w bibliotekach” (Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka 
personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), k. 35, list z dn. 30 VIII 1925 r.), a nieco dalej: „Pensja 
wikariuszowska stanowi dla mnie ogromną pomoc, gdyż mogę sobie kupić od czasu do czasu tro
chę książek, bez których niepodobna pracować” (tamże, k. 35v).

8 W zachowanym dotychczas księgozbiorze proweniencje z tego czasu posiada 27 pozycji. 
Były wśród nich także publikacje profesorów ks. Adameckiego z uniwersytetu we Fryburgu, za
zwyczaj noszące ślady lektury, np. Johanna Petera Kirscha (historia liturgii) Die Stationskirchen 
des Missale Romanum, Freiburg Br. 1926; Francesca Marin-Soli (dogmatyka) Le vraie et la fause 
virtualité du donné révélé, Gand 1923; Marca de Munnyncka (psychologia) Les surprises de l'ima
gination, Bruxelles 1923; dzieła profesora teologii moralnej Francisca Ramireza, początkującego 
wówczas naukowca, którego ks. Adamecki wybrał na promotora swojej rozprawy doktorskiej, uka
zały się dopiero później, ale też znalazły się wśród Adamecianów.

9 Pięć tomów tego wydania (Obras de Sta. Teresa de Jesus, Burgos 1915-1922) będącego 
w posiadaniu ks. Adameckiego przetrwało do dziś w bibliotece seminarium włocławskiego (sy
gnat.: BSWł III 135).

10 Kronika Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku, z. 1: 1945-1946, s. 18 
(rkps w Archiwum Bibi. Sem. Włocł.)

11 Por. S. Librowski, Materiały do dziejów diecezji włocławskiej czasu wojny 1939-1945. Seria
I -  ogólna, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 38(1979), s. 255.

12 Dotychczas zachowały się cztery takie pozycje (o sygnaturach: BSWł I 5743 ,1 8510, II 4953,
II 5035). O bibliotece obozowej w Dachau zob. Korszyński, Jasne promienie..., dz. cyt., s. 102.

13 Błędna jest zatem informacja ks. Stanisława Librowskiego, że księgozbiór ks. Adameckie
go „w całości przepadł w czasie wojny” (S. Librowski, Materiały do dziejów diecezji włocławskiej 
czasu wojny 1939-1945. Seria 1. Ogólna, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 38(1979) 
s. 257; zob. też: Straty bibliotek w czasie II wojny światowej w granicach Polski z 1945 roku. 
Wstępny raport o stanie wiedzy, Warszawa 1994, s. 333).

14 Takie zapisy proweniencyjne nosi 31 pozycji.
15 Tak np. nabył M. Samuela Lindego Słownik języka polskiego, wyd. 3 fotoofset., t. 1-6, 

Warszawa 1951 (BSWł III 352), o czym świadczy wklejony w t. 1 fragment talonu subskrypcyjne
go wydanego przez Państwowy Instytut Wydawniczy.
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16 Por. dedykację na książce P. Parscha Rok liturgiczny — jej przekład na polski został doko
nany pod kierunkiem ks. Adameckiego -  (BSWł II 4436): „Kochanemu ks. Antoniemu Warmuzo- 
wi z wyrazami wdzięczności za dostarczanie książek -  ks. J. Adamecki, Włocławek 13 I 1950”.

17 Archiwum Bibi. Sem. Włocł.; teczka: Notatki i spisy książek przekazanych do BSWł., luź
na kartka w kopercie: Adamecki (ks. Adamecki tak zapisuje intencję mszalną: za „Antosia i Bo- 
lesia, którzy mi pomagają w zdobywaniu książek”).

18 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), 
pisma z dn. 19 VI 1965, 19 VI 1965, 1 VII 1965.

15 Jest to dokument z dn. 6 XI 1952 r., z nadrukiem firmowym wydawnictwa Max Hueber 
(München), stwierdzający, że przesyłka została przekazana z polecenia autora (Archiwum Bibl. Sem. 
Włocł.; teczka: Notatki i spisy książek przekazanych do BSWł., luźna kartka w  kopercie: Adamecki).

20 Nie ma natomiast żadnych śladów pośrednictwa w zakupie książek we Włoszech w kore
spondencji kolegi ks. Adameckiego, kapłana włocławskiego ks. Franciszka Mączyńskiego (1901- 
1998), który od 1946 r. przebywał w Rzymie (w 1. 1958-1988 był rektorem Instytutu Polskiego) 
i załatwiał książki zagraniczne niektórym duchownym w Polsce (np. kard. Stefanowi Wyszyńskie
mu, bp. Antoniemu Pawłowskiemu).

21 Naklejka OR PAN-u pozostała np. na poz. BSWł I 11268; zapisy ołówkowe na poz. BSWł 
II 11973, 18862.

22 F. Korszyński, Jasne promienie w Dachau, Poznań 1957, s. 242.
23 Wiadomość ustna z dn. 18 VIII 1998 r. od ks. Jerzego Bagrowicza, prefekta wychowaw

czego seminarium włocławskiego w 1. 1970-1972.
24 Gdy ktoś z alumnów dyżurujących przy śmiertelnie chorym ks. Adameckim powyciągał do 

obejrzenia niektóre książki z półek, ten, gdy się obudził, był z tego bardzo niezadowolony (wiado
mość ustna z dn. 17 VIII 1998 r. od ks. Władysława Czamary, który jako infirmiarz seminaryjny 
opiekował się ks. Adameckim w czasie jego choroby).

25 Wiadomość ustna od długoletniego (od 1950 r.) introligatora biblioteki seminaryjnej we 
Włocławku, Władysława Szymczaka; K. Rulka, Personalne księgozbiory historyczne w bibliotece 
seminarium duchownego we Włocławku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 65(1996) s. 387.

26 Zob. np. poz. BSWł II 12036, 12081, 12304, 13790, 14869.
27 Zob. poz. BSWł I 18798; tak też podpisywał ks. Adamecki niektóre swoje drukowane 

artykuły.
28 Zob. np. poz. BSWł II 12297, 12720, 11838. 14537.
29 Zob poz. BSWł I 11507.
30 Zob. np. poz. I 1859, 5327, 6418, 6329; II 7749, 13032.
31 Zob. np poz. I 8350, 10712; II 2430, 4051.
32 Zob. np. poz. I 5865, 18569; II 7710, 12960, 14373.
33 Zob. poz. I 10757.
34 Zob. poz. I 5131, II 5066.
35 Zob. Motyw religijny w ekslibrisie polskim, Toruń 1994, s. 50 (poz. 191).
36 K. Rulka, Książkowe znaki własnościowe duchownych diecezji włocławskiej, „Kron. Diec. 

Włocł.” 78(1995) s. 184-185. Wbrew temu, co tam napisałem, większość książek ks. Adameckie
go została oklejona ekslibrisami. Ekslibrisów nie mają przeważnie woluminy pozostające w opra
wie kartonowej.

37 Zob poz. BSWł I 6158 i 7037.
38 Zob. np. poz. I 18051, 19322.
39 Taki sposób numerowania książek zastosował ks. Adamecki także w bibliotece seminaryj

nej, ale nie został on zachowany dotychczas.
40 Zob. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez 

sygnat.), k. 32, list z dn. 2 VI 1925 r.
41 Wydaje się, że dobór pozycji w tej bibliografii jest w pewnym stopniu dyskusyjny; zdarzają 

się też pomyłki w opisach bibliograficznych.
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42 Sygnatury tych pozycji, które obecnie znajdują się w bibliotece seminaryjnej we Włocławku, 
odnotowane są we wspomnianym wykazie bibliograficznym -  BSWł II 14534.

43 Z o b . [J. A d a m e c k i]  J a x , Powojenna bibliografia teologiczna -  ważniejsze wydawnictwa 
obce. Liturgia i życie liturgiczne, „ A te n . K a p ł .”  5 5 (1 9 5 7 )  s. 4 7 5 - 4 8 0 ;  z  w y m ie n io n y c h  ta m  k s . 
A d a m e c k i  n ie  p o s ia d a ł  p o z y c j i  ( w e d łu g  z a s to s o w a n e j  ta m  n u m e ra c j i ) :  2 7 2 , 2 7 4 , 2 8 6 , 2 9 5 , 2 9 6 , 

3 0 1 , 3 1 4 , 3 2 9 , 3 3 3 , 3 4 1 , 3 5 8 .
44 O ruchu liturgicznym zob. m.in.: B. Nadolski, Liturgika, t. 1, Poznań 1989, s. 56-61 (ruch 

liturgiczny).
45 Książka ta (BSWł I 7111) nosi ślady lektury.
46 J. Adamecki, Ośrodek duszpasterstwa liturgicznego, „Aten. Kapł.” 45(1946), s. 187-193.
47 Prawdopodobnie głównie w oparciu o tę pozycję napisał ks. Adamecki skrypt dla alumnów 

pt. Liturgia mszalna (BSWł W 1/2)
48 Ks. Adamecki starał się wszystkie ukazujące się oficjalne dokumenty i księgi liturgiczne 

mieć jak najszybciej. Z Rzymu przysyłał mu je m.in. ks. Bogumił Lewandowski (zob. zapisy 
jego ręką na poz. BSWł II 13015, 17907). Polskie księgi liturgiczne nabywał sam w wydawnictwach. 
Ale niepokoił się na przykład, że nie ma jeszcze nowego rytuału polskiego (Collectio 
rituum continens excerpta e rituali Romano Ecclesiis Poloniae adaptato, Katowice 1963), i prosił 
o niego kurię diecezjalną, ponieważ wydawnictwo Księgami Św. Jacka nie odpowiedziało na 
jego zamówienie, a rytuał był mu potrzebny do wykładów na kursie VI -  zob. Archiwum 
Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), pismo z dn. 
26 IV 1963 r.

49 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), 
pisma z dn. 25 III i 9 V 1956 r.

50 Por. J. Misiurek, Zarys historii duchowości chrześcijańskiej, Lublin 1992, s. 103-135; 
J. Bochenek, Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 32-37 oraz bibliografię do poszczególnych 
rozdziałów.

51 Por. opis księgozbioru biblisty włocławskiego ks. Franciszka Jóżwiaka -  K. Rulka, Warsztat 
naukowy ks. Franciszka Jóżwiaka, „Studia Włocławskie” 1(1998) s. 278-280.

52 Dla porównania warto podać, że w księgozbiorze podręcznym znanego polskiego teologa 
dogmatyka, ks. Wincentego Granata, liczącym ok. 1400 wol., zanajdowało się ok. 220 pozycji 
z szeroko rozumianej dogmatyki (zob. H.I. Szumił, Warsztat naukowy ks. Wincentego Granata 
(1900-1979), „Arch., Bibl. i Muz. Kość.” 70(1998) s. 266-302).

53 S. Olejnik Bibliografia obcojęzyczna teologii moralnej z ostatniego ćwierćwiecza (1940- 
1964), Warszawa 1967.

54 Przeglądniecie działu teologii moralnej w księgozbiorze ks. Adameckiego pozwala 
stwierdzić, że niektórych ważnych pozycji z tej dziedziny brak w bibliograf ks. Olejnika; stąd 
powstaje przypuszczenie, że ks. Olejnik nie korzystał z tego księgozbioru, chociaż przebywał nieraz 
we Włocławku.

55 Opis bibliograficzny tych podręczników zob. S. Olejnik, Bibliografia..., dz. cyt., s. 54-58.
56 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), 

k. 18, list z dn. 5 V 1924 r.
57 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez sygnat.), 

k. 26, list z dn. 16 XI 1924 r.
58 Ostatnie pozycje z tej dziedziny w księgozbiorze Adameckiego (J.-M. Pohier, Psychologie 

et théologie; Gerardo Del Lago, Psychologie et grace) zostały wydane w 1967 r.
59 Wśród nich znajdują się takie ważne słowniki, jak: Samuela Bogumiła Lindego Słownik 

języka polskiego (wyd. 3 fotoofset., t. 1-6, Warszawa 1951); J. Karłowicza, A. Kryńskiej, 
W. Niedżwieckiego Słownik języka polskiego (wyd. fotoofset., t. 1-8, Warszawa 1952-1953; Słownik 
języka polskiego PWN (t. 1-11, Warszawa 1965-1969); pierwsze cztery tomy Słownika staropolskiego 
(Warszawa 1955-) oraz Słownika etymologicznego języka polskiego, autorstwa Franciszka Sławskiego 
(t. 1-2, Kraków 1952-1965).
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60 Informacja ustna z dn. 19 X 1998 r. od ks. Wojciecha Frątczaka, który jako kleryk przenosił 
książki ks. Adameckiego po jego śmierci.

61 Zob. np poz. II 12277, 14526.
62 Zob. Archiwum Diecezjalne we Włocławku, teczka personalna ks. J. Adameckiego (bez 

sygnat.), k. 47, pismo z dn. 18 XI 1930 r.; k. 68-69, pisma z dn. 6 VI 1955 oraz 10 VI 1955.
65 „Aten. Kapł.” 49(1948) s. 301.
64 J. Adamecki, Modlitwa Kościoła -  geneza godzin liturgicznych, „Aten. Kapł.” 51(1949) 

s. 352-355.
65 J. Adamecki, Liturgia chrzcielna a życie chrześcijańskie, „A ten. Kapł.” 46(1947) s. 480-

485.
66 Zob. K. Rulka, Adamecki Jan, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 5, Warszawa 

1983, s. 20-22.
67 Obca bibliografia filozoficzno-teologiczna od początku wojny, „Aten. Kapł.” 45(1946) s. 

423-426, 46(1947) s. 98-104; Powojenna bibliograjia maryjna [wydawnictwa obce], „Aten. Kapł.” 
54(1957) s. 147-154; Powojenna bibliografia teologiczna. Ważniejsze wydawnictwa obce, „Aten. 
Kapł.” 54(1957) s. 317-320, 55(1957) s. 156-160, 475-480, 56(1958) s. 156-160, 475-479.

68 Religijna książka polska w ostatnim 50-leciu (od 1909 r). Próba bibliografii, „Aten. Kapł.” 
58(1959) s. 468-480, 59(1959) s. 307-315, 60(1960) 473-480.

69 Archiwum Bibi. Sem. Włocł., teczka: Notatki i spisy książek przekazanych do BSWł., luźna 
kartka w kopercie: Adamecki.

70 Tamże.
71 Na wyklejce poz. Wł I 13808.
72 Zob. Archiwum Bibl. Sem. Włocł., Rejestr przybytków, akcesja K 78/57, 46/58, 53/58.
73 Zob. tamże, akcesja D 25/59, 26/60, 47/61, 37/65.
74 Takich można doszukiwać się w tych, które mają sygnatury poniżej: I 9000, II 10000, 

III 900.
75 K. Rulka, Warsztat naukowy ks. Franciszka Jóźwiaka, „Studia Włocławskie” 1(1998), 

s. 277.
76 Wiadomość ustna od ks. Jerzego Bagrowicza z dn. 18 VIII 1998 r.
77 L. Schütz, Thomas-Lexikon..., Paderborn 1881 (BSWł II 11682).
78 Widocznie ks. Adamecki zbyt nisko oceniał wielkość swego księgozbioru albo miał na 

uwadze tylko książki o treści teologicznej.
79 Archiwum Bibl. Sem. Włocł., teczka: Notatki i spisy książek przekazanych do BSWl., luźna 

kartka w kopercie: Adamecki
80 Znaleźć je można w zakresie sygnatur: I 10000-14000, II 11000-15000, III 1100-1300.
81 O tym, że nauczający i piszący profesor nie musi mieć dużego księgozbioru podręcznego, 

zdają się świadczyć chociażby ok. półtoratysięczne księgozbiory znanych teologów polskich: 
ks. Stanisława Witka (R. Wierna, Naukowy warsztat pracy ks. prof. Stanisława Witka, „Arch., Bibl. 
i Muz. Kość.” 67(1997) s. 307) i ks. Wincentego Granata (H.I. Szumił, Warsztat naukowy 
ks. Wincentego Granata (1900-1979), „Arch., Bibl. i Muz. Kość.” 70(1998) s.261).


