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Zanim przyst pi  do przedstawienia swojego referatu, chcia bym podzieli  

si  osobist  refleksj  dotycz c  mojej wiedzy o Muzeum Polskim w Rapperswi-

lu i jego zbiorach. 

Otó  w latach siedemdziesi tych, kiedy studiowa em histori  na Uniwersy-

tecie l skim w Katowicach, na trzecim roku studiów histori  Polski po 1795 

roku i histori  powszechn  po 1789 roku wyk ada  doje d aj cy z Krakowa zna-

ny badacz dziejów legionów polskich prof. dr hab. Jan Pacho ski (nie u ywa  

wtedy z wiadomych wzgl dów rodowego nazwiska Lubicz-Pacho ski)2. By  to 

wówczas sze dziesi cioletni pan ubrany elegancko, jak d entelmen angielski, 

zazwyczaj w marynark  w krat . Na swoich wyk adach, które prowadzi  bardzo 

niekonwencjonalnie – zadawa  nam pytania, a poniewa  dotyczy y one niezna-

                                                 
1 Z. Wasilewski, Rzut oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Kraków 1894; J. Rosz, 

Szkic dziejów Muzeum Narodowego Rapperswylu, Lwów 1898; A. Lewak, Muzeum Narodowe 

Polskie w Rapperswilu 1869–1927, „Niepodleg o ” 1938, nr 17; Muzeum Narodowe Polskie 

w Rapperswilu (1906) – (przewodnik opracowany przez Wac awa Karczewskiego); Le Musee 

National Polonais de Rapperswil, Cracovie 1909; Muzeum Polskie Rapperswil: Przewodnik po 

ekspozycji, red. J.S. Morkowski, Rapperswil 1994; J. Wójtowicz, Historia Szwajcarii, Wroc aw 

1989; F. Gawro ski-Rawita, Muzeum polskie w Rapperswilu w Szwajcarii, Lwów 1901. 

 Rapperswil to miasto w pó nocno-wschodniej Szwajcarii na pó nocnym brzegu jeziora Zury-

skiego. Od 1415 miasto Rzeszy. Ko ció  z XIII w. i zamek z XIII/XIV w. 
2 Jan Lubicz-Pacho ski ur. 8.03.1907, zm. 13.08.1985, historyk wojskowo ci XVIII–XIX w. 

Doktorat na Uniwersytecie Jagiello skim w 1931 r. Ucze  W. Konopczy skiego i M. Kukiela. 

Po 1945 roku profesor UJ, WSP Katowice i U  Katowice – S ownik historyków polskich, War-

szawa 1994, s. 388. 
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nych nam nazwisk genera ów, oficerów, nazw bitew, miejscowo ci i innych fak-

tów – zazwyczaj nie uzyskiwa  odpowiedzi, sam zatem na nie odpowiada  cie-

kawie, interesuj co i z wielk  erudycj . To dopiero na jego wyk adach us ysza-

em po raz pierwszy nazw  Rapperswil i informacj  o powsta ym w 1870 roku 

muzeum, zasobie archiwalnym i bibliotecznym oraz o jego twórcy W adys awie 

Ewary cie Broel-Platerze3. Dowiedzia em si , e profesor gruntownie je spene-

trowa , zrobi  odpisy, które sta y si  po II wojnie wiatowej – bezcenne! Z tego 

powodu, i  zbiory rapperswilskie, przeniesione do Polski pod koniec lat dwu-

dziestych, zosta y podczas powstania warszawskiego w 1944 roku doszcz tnie 

przez Niemców spalone. 

Prof. Jan Lubicz-Pacho ski niejednokrotnie podczas wyk adów powo ywa  

si  na konkretne ród a (poniewa  przed wojn  zrobi  z nich notatki, wypisy, 

odpisy), przedstawiaj c wybrane ich fragmenty, udost pnia  je te  do pisanych 

u niego prac magisterskich4. 

Nieprzypadkowo zatytu owa em swój artyku  „Znani i mniej znani bibliote-

karze rapperswilscy”. Po bli szym zapoznaniu si  z sylwetkami ówczesnych bi-

bliotekarzy okaza o si , e w ród nich wyst puj  osoby powszechnie znane, jed-

nak nie z pracy bibliotekarskiej, lecz z zupe nie innej. W swoim krótkim wyst -

pieniu pomin  dzia alno  pisarza – bibliotekarza Stefana eromskiego, ponie-

wa  posta  t  gruntownie przedstawi  prof. Bart omiej Szyndler, ucze  prof. 

J. Pacho skiego. Dzia alno  Stefana eromskiego jako bibliotekarza jest do-

brze rozpoznana, poniewa  pozostawi  on listy pisane z okresu swojej pracy jako 

bibliotekarza oraz dzienniki, które zosta y wydane stosunkowo niedawno5. Re-

zultatem kilkuletniej pracy Stefana eromskiego na stanowisku bibliotekarza 

by o skatalogowanie oko o 30 tys. nowych pozycji ksi ek i starodruków i spo-

rz dzenie 1200 zapisów bibliograficznych oraz urz dzenie pokoju Mickiewicza 

                                                 
3 Por. has o: Jan Pacho ski, [w:] Polski S ownik Biograficzny (dalej: PSB), t. 26, Wroc aw – 

Warszawa – Kraków – Gda sk – ód  1981, s. 686–691. 
4 S. Chankowski, Muzeum Rapperswilskie jako warsztat pracy naukowej, „Przegl d Historycz-

ny” 1988, nr 1, s. 43–61. 
5 B. Szyndler, Bibliotekarska s u ba Stefana eromskiego, Wroc aw 1977; Z. Wasilewski, 

Wspomnienie o Janie Kasprowiczu i Stefanie eromskim, Warszawa 1927; W. Pobóg- 

-Malinowski, Stefan eromski. ycie i twórczo , Z oczów 1932; W. Borowy, eromski i wiat 

ksi ek, Warszawa 1926; S. eromski, Listy do Henryka Bukowskiego, oprac. W. Wasilewska, 

Warszawa 1975; J. K dziela, eromski w Rapperswilu, „Twórczo ” 1958, nr 8; Z.J. Adam-

czyk, Stefana eromskiego listy z Rapperswilu, „Twórczo ” 1971, nr 2; J. K dziela, M odo  

Stefana eromskiego, Warszawa 1976; Stefan eromski, listy 1893–1896, oprac. J. Adamczyk, 

Warszawa 2001; Dzienniki Stefana eromskiego, Warszawa 1953; J. Kucharski, Rapperswil 

w yciu i twórczo ci Stefana eromskiego, „Libri Gedanensis” 1972–73, t. 6–7; A. Hutnikie-

wicz, eromski, Warszawa 2000; S. eromski, O przysz o ci Rapperswilu, Kraków 1911. 
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i pokoju przyjació  Polski6. Z kolei inni bibliotekarze rzadko pisali o swojej 

w niej pracy. 

W zakre lonych w referacie latach 1892–1927 bibliotekarzami byli: Zyg-

munt Wasilewski (1892–1894), Stefan eromski (1892–1896), Romuald Miel-

czarski (1896–1899), Stanis aw Grabski (1899–1901) oraz Florian Znaniecki, 

Kazimierz Wo nicki (1904–1910), Wac aw Karczewski (1901–1910), W ady-

s aw K yszewski, Stanis aw Zieli ski (1910–1915) i Adam Lewak (1915–1927), 

któremu pomagali Witold Be za, Jakub Freilich, Józef Komenda i Wanda Zby-

szewska7. 

Do utworzonego w 1870 r. Muzeum od samego pocz tku zacz y nap ywa  

obrazy, rze by, monety, medale, bro , ró nego rodzaju osobiste pami tki po 

znanych Polakach oraz czasopisma, gazety, grafiki, druki ulotne, ksi ki, mapy, 

plany, rysunki, r kopisy, sztychy, starodruki, wycinki prasowe, zdj cia. Zbiora-

mi opiekowa  si  sam za o yciel, kustosz Józef Radomi ski, a od 1889 r. Józef 

Mieczys aw Ru ycki de Rosenwerth8. Zbiory w 1893 r. liczy y 348 zabytków 

archeologicznych, 5422 monety, 800 medali, 196 rze b, 249 obrazów, 6978 ry-

cin, 1411 r kopisów, 627 map, 3592 tomy ksi ek (skatalogowanych), 812 

przedmiotów pami tkowych9. Tym ogromnym zasobem musieli zaj  si  w celu 

opracowania bibliotekarze. Zatrudnionych w muzeum bibliotekarzy obowi zy-

wa  czas pracy od 9.00 do 12.00 i 13.00–16.00 z wyj tkiem niedziel i wi t. Bi-

bliotekarz musia  prowadzi  dziennik korespondencyjny: darów, nabytków, wy-

po ycze , zamiany. Cokolwiek by o do muzeum przekazane, musia o by  na-

tychmiast zarejestrowane w dzienniku i wpisane do inwentarza. Ka dy przed-

miot otrzymywa  numer porz dkowy, numer dziennika i sygnatury. Ponadto bi-

bliotekarz musia  za atwia  wp ywaj ce listy i pisma, przeprowadza  kwerendy, 

odbiera  czasopisma i gazety na poczcie, ekspediowa  wydawnictwa muzealne, 

prowadzi  buchalteri  i sprawozdawczo . Codziennie by  zobowi zany do uzu-

pe niania katalogów i zbiorów. Praca by a bardzo uci liwa, poniewa  ka d  

ksi k  nale a o wpisa  w ksi k  darów z adnotacj  od kogo, nast pnie wys a  

                                                 
6 J. Paszek, eromski, Wroc aw 2001, s. 61. 
7 A. Barczak, Stanis aw Zieli ski – bibliotekarz, bibliograf i publicysta, Toru  1998; W. Wojdy-

o, Stanis aw Grabski 1871–1949, Toru  2004; Z. Dulczewski, Florian Znaniecki: ycie i dzie-

o, Pozna  1984; ten e, Florian Znaniecki live and work, Pozna  1992; Ga zowski Józef, [w:] 

PSB, t. 7, s. 248–250; M. Wi ckowska, Adam Lewak jako bibliotekarz, „Przegl d Biblioteczny” 

1963; Mielczarski Romuald, [w:] PSB, R: 1975, t. 20, s. 750–752; K yszewski W adys aw, [w:] 

PSB, t. 13, s. 79–80; Karczawski Wac aw, [w:] PSB, R: 1966–67, t. 12, s. 38–40; Grabski Sta-

nis aw, [w:] PSB, R: 1959–60, t. 8, s. 519–524; Lewak Adam, [w:] PSB, R: 1972, t. 17, s. 197–198; 

Ga zowski Józef, [w:] PSB, R: 1948–1958, t. 7, s. 248–250; Zygmunt Wasilewski. Polityk, kry-

tyk, legionista, red. M. Meducka, Kielce 2000. 
8 PSB, R: 1991, t. 33, s. 271–273. 
9 B. Szyndler, Bibliotekarska..., s. 57. 
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podzi kowanie, a pismo nadawcy z o y  do archiwum. Na co dzie  biblioteka-

rze zajmowali si  katalogowaniem ksi ek i starodruków i ustawianiem ich na 

pó kach. Czynno ci  bardzo czasoch onn  by o katalogowanie starych druków, 

z powodu ich d ugich tytu ów i trudno ci w t umaczeniu. W latach 90. ksi ki 

najpierw na pó kach uk adano wed ug j zyka druku, pó niej tematycznie, nato-

miast eromski z Wasilewskim u o yli ksi ki wed ug formatów, od najwi k-

szych na dole do najmniejszych na górze10. 

W artykule skupiam si  na dwóch osobach, które pe ni y krótko funkcj  bi-

bliotekarzy w muzeum rapperswilskim – na wybitnym polityku, ekonomi cie, 

Stanis awie Grabskim i Florianie Znanieckim, znanym polskim i wiatowym so-

cjologu. 

Pierwszy z nich – Stanis aw Grabski herbu Pomian, urodzi  si  7 kwietnia 

1871 roku w Borowie na Mazowszu, powiat owicki, w rodzinie ziemia skiej. 

W Borowie Grabscy posiadali wzorowe gospodarstwo rolne. Jego brat W ady-

s aw by  premierem w II Rzeczypospolitej Polskiej. By  on przedstawicielem 

pokolenia, które wyrasta o i kszta towa o intelektualn  i ideow  postaw  w la-

tach niewoli narodowej, z jednej strony powszechnej rusyfikacji, z drugiej y-

wych tradycji narodowowyzwole czych – nale a  do „dzieci 1863 roku”, zwa-

nych te  „niepokornymi”. Warto nadmieni , i  rodzina Grabskich od pokole  

wyró nia a si  post powo ci  spo eczn , patriotyzmem, szacunkiem i uznaniem 

dla pracy oraz nowoczesnym gospodarowaniem na posiadanej ziemi11. 

Wst pn  edukacj  Stanis awa zajmowa a si  matka Stanis awa Mittelstaedt 

i dziadek Andrzej Rafa , ulubionymi lekcjami dla niego by a geografia oraz hi-

storia Polski. Nauk  francuskiego zapewnia a zatrudniana, sprowadzona ze 

Szwajcarii, guwernantka. 

Nauk  w szkole Stanis aw rozpocz  w 1880 roku w Warszawie. Panuj ce 

wtedy w Królestwie Polskim bezwzgl dne rusyfikatorstwo (realizowane polity-

k  Aleksandra Apuchtina, zwane noc  apuchtinowsk ) wzbudzi o u m odego 

Grabskiego zniech cenie i uprzedzenie, mi dzy innymi wiadczy y o tym 

otrzymywane oceny niedostateczne z j zyka rosyjskiego12. Du y wp yw na Sta-

nis awa, jak wynika z jego wspomnie , odegra  kilkudniowy pobyt w 1882 roku 

w Krakowie, gdzie zetkn  si  z zabytkami tej miary co ko ció  Mariacki, Su-

kiennice, katedra wawelska. W nast pnych latach kontynuowa  razem z bratem 

W adys awem nauk  w V Gimnazjum przy zbiegu ul. Marsza kowskiej i Pi knej 

w Warszawie. Du y wp yw na jego pogl dy odegra a przeczytana w 7 klasie 

broszura Zygmunta Mi kowskiego Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodo-

                                                 
10 B. Szyndler, Bibliotekarska..., s. 65. 
11 W.J. Grabski, Blizny dzieci stwa, Warszawa 1971, s. 9–10. 
12 W. Grabski, Pami tniki, t. 1, Warszawa 1989, s. 22. 
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wym.13 Pod koniec lat osiemdziesi tych rozpocz  te  systematycznie ucz szcza  

na kó ka samokszta ceniowe, na których poznawa  niezafa szowan  histori  i li-

teratur  ojczyst . Zosta  tajnym cz onkiem Centralizacji Zwi zku Kó ek Gimna-

zjalnych Królestwa. W tym czasie poznaje te  prac  francuskich filozofów i so-

cjologów A. Comte’a, Ch. Fouriera, P.J. Proudona i Niemca K. Marksa. Budz  

si  w tym okresie u niego zainteresowania ekonomiczne. Poznaje dzie a Adama 

Smitha oraz Johna Stuarta Milla. Zaczyna te  publikowa  pierwsze swoje prace 

na amach „G osu”. W 1889 roku wszed  do powsta ej wtedy organizacji ZRP14. 

Zaj  si  dzia alno ci  samokszta ceniow  prowadzon  dla warszawskich robot-

ników. W 1890 zda  matur . W latach 1890–1891 studiuje na Cesarskim Uni-

wersytecie w Warszawie. W 1891, w obawie przed aresztowaniem, wyjecha  na 

studia uniwersyteckie w zakresie filozofii do Berlina (chocia , co jest bardzo 

ciekawe, nie zna  zupe nie j zyka niemieckiego). J zyk niemiecki jednak pozna  

w sposób niekonwencjonalny, otó  czyta  Trzech muszkieterów w j zyku francu-

skim, który bardzo dobrze opanowa , i podobny tekst Trzech muszkieterów, tyl-

ko w j zyku niemieckim. Codziennie poznawa  po 100 nowych s ów. W Berlinie 

ucz szcza  na wyk ady ekonomii i statystyki prof. G. Schmollera i A. Wagnera. 

Nauki te pomaga y mu w poznaniu i zrozumieniu aktualnych problemów spo-

eczno-gospodarczych. Studia silnie zwi za y go z ide  socjalistyczn , demokra-

cji i niepodleg o ci. W 1892 roku rozpocz  dzia alno  w Towarzystwie Socja-

listów Polskich. Przez pewien czas pe ni  funkcj  redaktora „Gazety Robotni-

czej”. Zagro ony aresztowaniem porzuci  jednak studia w Berlinie i zapisa  si  

do elitarnej Ecole Libre des Sciences Politiques – Szko y Nauk Politycznych 

w Pary u – uczelni kszta c cej kadry dla administracji i dyplomacji francuskiej. 

W Pary u ucz szcza  na wyk ady z prawa, finansów i historii. Nie zaniedba  

dzia alno ci socjalistycznej. Uczestniczy  w znanym zje dzie 18 polskich socja-

listów, który odby  si  w dniach 17–23 listopada 1892 roku. Bra  udzia  w wy-

pracowaniu programu i uchwa  zjazdu. By  twórc  ZZSP15. 

W 1893 roku za kontakty z socjalistami niemieckimi podczas pobytu w Ber-

linie zosta  aresztowany i wydalony do Cesarstwa Austriacko-W gierskiego jako 

„uci liwy cudzoziemiec”16. Zatrzymuje si  przez pewien czas w Wiedniu, 

gdzie pracuje naukowo i prowadzi dzia alno  konspiracyjn , co doprowadza 

w adze wiede skie do decyzji o jego wydaleniu, poniewa , jak stwierdzono, by  

on „niebezpiecznym cudzoziemcem dla ycia i mienia obywateli”, tym razem do 

znienawidzonej przez niego Rosji (wiadomym jest, czym sko czy aby si  ta de-

                                                 
13 Z. Kara , Lata gimnazjalne W adys awa Grabskiego (1883–1892), „Zeszyty Naukowe WSP 

w Bydgoszczy. Studia Historyczne”, z. 4, Bydgoszcz 1994, s. 27 i in. 
14 S. Grabski, Pami tniki, t. 1, s. 36. 
15 Tam e, s. 95. 
16 W. Wojdy o, Stanis aw Grabski (1871–1949). Biografia polityczna, Toru  2004, s. 58, przypis 59. 
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portacja – Sybirem)17. Ta gro ba w adz wiede skich nie zosta a spe niona, jed-

nak Stanis aw Grabski musia  wyjecha  z Cesarstwa Austriacko-W gierskiego, 

uda  si  do Szwajcarii. Od 15.07.1893 roku mieszka w Zurychu, a nast pnie 

w Bernie, gdzie w latach 1893–1894 ko czy studia na wydziale spo eczno-ekono- 

micznym. 

ycie jego na kilka lat si  ustabilizowa o, zaj  si  ca kowicie nauk  oraz 

publicystyk  spo eczno-polityczn . Pisa  do gazety robotniczej „Przed wit”. 

21 czerwca 1894 roku z o y  na uniwersytecie w Bernie przewidziane egzaminy 

i uzyska  stopie  doktora filozofii na podstawie rozprawy Karl Marlo als Sozial-

theoretiker, któr  opublikowa  w 1899 roku18. Pobyt w Szwajcarii da  mu mo -

liwo  poznania wielu ludzi, mi dzy innymi U. Adlera, E. Bernsteina, K. Kautz- 

kiego i z Polaków Józefa Pi sudskiego. W tym czasie nast puje jego ewolucja 

wiatopogl dowa – na dobre rozstaje si  z marksizmem. W 1895 roku zawiera 

zwi zek ma e ski z Ludmi  Ro en, studentk  medycyny na uniwersytecie 

w Genewie. W poszukiwaniu pracy wyje d a na W gry do Budapesztu, ale jej 

nie znajduje. W 1896 roku wraca do Davos w Szwajcarii, przez pewien czas 

mieszka w Lozannie, a nast pnie w Bazylei. Staje si  ojcem pary bli ni t: córki 

El biety i syna Stanis awa (który walczy  w wojnie polsko-ukrai skiej i polsko- 

-bolszewickiej, podczas której zgin  w 1920 roku w bitwie pod Czarnobylem). 

Wtedy to w 1899 roku, chc c zapewni  godziwy byt rodzinie, polecony przez 

Z. Halickiego, obj  po swoim koledze gimnazjalnym Romualdzie Mielczarskim 

posad  bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu19. Nie 

znamy szczegó ów dotycz cych jego pracy, wiemy, i  kontynuowa  prace kata-

logowe wymienionego wy ej kolegi oraz Stefana eromskiego. Rezultatem jego 

pracy by o dope nienie katalogu ko ciuszkowskiego i mickiewiczowskiego20. 

Dokona  te  podzia u zbioru czasopism emigracyjnych na pochodz ce z daw-

nych czasów i na te, które ukazywa y si  na bie co. Warto podkre li , i  pod-

czas pracy w Muzeum w Rapperswilu Stanis aw Grabski zdoby  nowe umiej t-

no ci w zakresie pracy bibliotekarskiej i muzealnej. Pozna  wiele papierowych 

reliktów – dokumentów dawnej historii Polski. Najbardziej interesowa a go do-

kumentacja dotycz ca akt Rz du Narodowego z czasów powstania styczniowe-

go 1863 roku. Poprzez opracowanie druków, r kopisów, dokumentów uzyska  

rozleg  wiedz  oraz nawyk metodycznej pracy i precyzyjnego my lenia. Zebra  

te  i opracowa  w tym okresie materia y do pracy po wi conej historii polskiej 

                                                 
17 W. Wojdy o, Stanis aw Grabski..., s. 59, przypis 62. 
18 A. ródka, Uczeni polscy XIX i XX wieku, t. 1, Warszawa 1994, s. 569–571. 
19 S ownik pracowników ksi ki polskiej, Warszawa – ód  1972, s. 289. 
20 Katalog zbiorów mickiewiczowskich znajduj cych si  w Muzeum Narodowym w Rapperswil, 

Kraków 1898; Katalog zbiorów kopernika skich w Muzeum Narodowym w Rapperswil, Lwów 

1900. 
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my li ekonomicznej21. W 1900 roku w Lipsku opublikowa  bardzo oryginaln  

prac  Zur Erkenntnislehre der Volkwitshaftlichen Erscheinnungen. Nie zanie-

dba  dzia alno ci dziennikarskiej, publikowa  dalej artyku y w prasie socjali-

stycznej, mi dzy innymi w „Przed wicie”. Pragn  jednak wróci  do nauki. Jego 

zabiegi dotycz ce zatrudnienia na Uniwersytecie Jagiello skim zosta y – dzi ki 

wstawiennictwu prezesa Akademii Umiej tno ci Boles awa Ulanowskiego u ów- 

czesnego Namiestnika Galicji prof. prawa Leona Pini skiego – pozytywnie roz-

strzygni te. W adze autonomicznej Galicji zgodzi y si  na jego pobyt, pod wa-

runkiem „legalnego zachowania si  i zaniechania dzia alno ci politycznej”22. 

W Krakowie w 1902 roku Stanis aw Grabski habilitowa  si  na podstawie wy-

mienionej wy ej pracy w j zyku niemieckim, t um. polskie: „Przyczynek do teo-

rii poznania zjawisk i procesów ekonomicznych”. W roku akademickim 1903/1904 

podj  zaj cia dydaktyczne. Tym samym rozpocz  si  zupe nie nowy etap jego 

ycia – pracy naukowej najpierw na Uniwersytecie Jagiello skim, pó niej Aka-

demii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytecie Lwowskim. W okresie mi dzywo-

jennym i w latach II wojny wiatowej by  znanym dzia aczem politycznym i pa - 

stwowym. Do pracy bibliotekarskiej ju  nie wróci , ale do wiadczenie wyniesio-

ne z pracy w bibliotece owocowa o w jego pó niejszej dzia alno ci naukowej 

i politycznej. 

Drugi ma o znany bibliotekarz to Florian Znaniecki. Urodzi  si  15 stycznia 

1882 roku w maj tku ziemskim wi tniki pod W oc awkiem na Kujawach. By  

synem by ego oficera pruskiego Leona pochodz cego z Pomorza, administratora 

maj tku ziemskiego, i Amelii z domu Holz. Ród Znanieckich wywodzi  si  od 

Wawrzy ca ze Znaniecza herbu Lubicz23. Maj tkiem rodzinnym rodu by y Bar-

toszewice, które rodzina utraci a w nieznanych okoliczno ciach24. Posiadamy 

niezwykle skromne informacje dotycz ce dzieci stwa i m odo ci Floriana i jego 

sióstr Jadwigi i Julii. Pod koniec XIX wieku, dzieci wraz z matk  zamieszka y 

w Warszawie, gdzie Florian ucz szcza  do rosyjskiego gimnazjum oraz pobiera  

nauki u guwernerów w domu. W rodzinie Znanieckich du y nacisk k adziono na 

nauk  j zyków obcych. Ju  z nauki domowej wyniós  bardzo dobr  znajomo  

j zyka francuskiego i niemieckiego. W szkole pozna  grek , acin  i j zyk rosyj-

ski25. Na drodze samokszta cenia (bez poznania gramatyki) angielski, hiszpa ski 

                                                 
21 S. Grabski, Zarys rozwoju idei spo eczno-gospodarczych w Polsce, Kraków 1903. 
22 A. Grzyma a-Siedlecki, Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim, Kraków 1974, s. 30. 
23 A. ródka, Uczeni polscy..., t. 4, s. 613–615; J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986. 
24 M. Pacholski, Florian Znaniecki. Spo eczna dynamika kultury, Warszawa 1977, s. 13–16; 

Z. Dulczewski, Florian Znaniecki..., s. 21; tego , Historia ycia Floriana Znanieckiego, [w:] Florian 

Znaniecki. My l spo eczna a wychowanie. Inspiracje dla wspó czesno ci, Warszawa 2001, s. 16–34. 
25 Has o: Znaniecki Florian, [w:] International encyclopedie of the Scientes USA 1968, vol. 16, 

s. 559–602; J. Ha asi ski, „Przegl d Socjologiczny” 1976, t. 28, s. 93–98. 
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i w oski. Wspomina : „Sam nauczy em si  angielskiego maj c 16 lat [...], po-

niewa  chcia em pozna  w oryginale Byrona i Szekspira”26. Do gimnazjum 

ucz szcza  od 1895 roku. Literatura pi kna i dzia alno  w kó kach konspiracyj-

nych tak go zaabsorbowa y, e jedn  klas  w gimnazjum powtarza . Matur  jako 

ekstern, maj c 20 lat, zdoby  w 1902 roku w gimnazjum w Cz stochowie. Wy-

niki maturalne by y ma o imponuj ce. Z religii i j zyków: francuskiego, nie-

mieckiego, rosyjskiego – pi tki. Z przedmiotów cis ych – matematyki, fizyki 

i logiki – trójki. Po wielu latach wspomina , i  „z ledwo ci  zda  matur ”. Za to 

przyswoi  sobie na pami , jak sam pisa , „ogromn  ilo  poezji, we wszystkich 

j zykach, które zna em”. W m odo ci pisa  te  wiersze w kilku znanych mu j -

zykach obcych. Ze swojej twórczo ci poetyckiej nie by  zadowolony i usatys-

fakcjonowany i po pewnym czasie j  zarzuci 27. W tym czasie wyda  drukiem 

swoj  pierwsz  ksi k , utwór dramatyczny pt. Cheops. Poemat fantastyczny 

(Warszawa 1903). Po uzyskaniu matury zapisa  si  na interesuj c  go od 16 roku 

ycia filozofi  w Carskim Uniwersytecie Warszawskim. Filozofi  zacz  stu-

diowa  pod kierunkiem prof. H. Struvego. Jego edukacja akademicka zako czy-

a si  bardzo szybko, bo ju  w pierwszym semestrze. Protest jego i kolegów 

przeciwko ograniczeniom swobód akademickich zaowocowa  decyzj  rektora 

o jego relegowaniu. W rezultacie mi dzy innymi tego niepowodzenia wybiera 

trudn  dol  emigranta28. Korzysta z okazji i wyje d a najpierw w 1904 roku do 

Szwajcarii, podczas pó rocznego pobytu pe ni rol  sekretarza przy nieznanej 

nam z nazwiska zamo nej osobie. Romans z on  przyjaciela i zwi zane z tym 

skomplikowane relacje i problemy sk oni y Znanieckiego do upozorowania uto-

ni cia w jeziorze, sam za  wyjecha  do Francji. Fakt ten by  tak przekonuj cy dla 

w adz szwajcarskich oraz dla rodziny w kraju, i  ta przez d ugi czas uwa a a go 

za zmar ego (swoj  mier  Florian Znaniecki uprawdopodobni , zamieszczaj c 

na w asny koszt nekrolog w lokalnej prasie). We Francji wst puje do Legii Cu-

dzoziemskiej29. Jego s u ba w niej trwa a bardzo krótko, po kontuzji nogi w Al-

gierii wraca do Francji, posiadaj c referencje z armii, szybko uzyskuje bardzo 

dobr  prac  w czasopi mie „Nice Illustre” w Nicei. W mie cie tym pracuje nie-

d ugo, w 1905 roku miejscem jego zamieszkania staje si  Pary , gdzie obj  sta-

nowisko sekretarza Stowarzyszenia Artystów Rosyjskich (nazwa bardzo myl ca, 

poniewa  by a to w drowna trupa cyrkowo-teatralna). Na to stanowisko idealnie 

                                                 
26 Cyt. za Z. Dulczewski, Florian Znaniecki..., s. 23. Informacja pochodzi a od córki Heleny Zna-

nieckiej prof. socjologii na Loyola University w Chicago. 
27 Intellectual America by an European, „The Atlantic Monthly”, Boston 1920, t um. pol.: „Kul-

tura i Spo ecze stwo” 1978, nr 4, s. 198–199. 
28 Z. Dulczewski, O Florianie Znanieckim, Pozna  2000; T. i W. Tatarkiewiczowie, Wspomnie-

nia, Warszawa 1979, s. 74. 
29 [F.Z.], Intelektualna Ameryka, „Kultura i Spo ecze stwo” 1978, nr 4. 
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si  nadawa , poniewa  by  w pewnym okresie poet . Od 1905 roku Florian Zna-

niecki przebywa  znów w Szwajcarii. Od 22 listopada 1905 do 5 pa dziernika 

1907 studiuje na wydziale humanistycznym uniwersytetu w Genewie. Opanowu-

je w tym okresie do perfekcji j zyk francuski. W Genewie zawiera te  zwi zek 

ma e ski z Polk  Emili  Szwejkowsk . W roku akademickim 1907/1908 Zna-

niecki przenosi si  na uniwersytet w Zurychu. Podejmuje jednocze nie interesu-

j c  nas prac  bibliotekarza w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. 

Praca na etacie bibliotekarza czy a si  z prowadzeniem przez niego studiów 

nad emigracj  polsk  i oznacza a jego pierwsz  dzia alno  naukowo-badawcz . 

Na Uniwersytecie w Zurychu Znaniecki studiuje przede wszystkim tak zwan  

czyst  filozofi , obejmuj c  systemy filozoficzne, histori  filozofii, etyki, este-

tyki, pedagogiki, psychologii i socjologii. Swoj  wiedz  pog bia poprzez lektu-

r  z wymienionych wy ej dziedzin nauki. Najwi kszy wp yw na jego zaintere-

sowania filozoficzne wywar  Gustaw Wilhelm Störring, za  pedagogiczno-

filozoficzne – Friedrich Wilhelm Foerster. Podczas studiów w Zurychu i pracy 

w Rapperswilu Znaniecki mieszka  po drugiej stronie Jeziora Zuryskiego we wsi 

Pfäffikon, która by a po czona mostem przez jezioro z Rapperswilem. Praca bi-

bliotekarza w muzeum mia a dla Floriana Znanieckiego powa ne znaczenie. Po-

zna  on cenne eksponaty – uratowane pami tki – po zas u onych Polakach, dzie-

a sztuki i dokumenty historyczne. Obok pracy zarobkowej Florian Znaniecki 

znalaz  w bibliotece dobry warsztat pracy naukowej. Podczas jego pobytu zasób 

ksi ek liczy  ponad 100 tys. tomów30. Do wiadczenia wyniesione z tej pracy, 

poznanie problemów i dokumentów z ycia emigracji zaowocowa y kilka lat 

pó niej, kiedy to w latach 1910–1914 pe ni  funkcj  dyrektora Biura Towarzy-

stwa Opieki nad Wychod cami i redaktora w latach 1911–1912 w Warszawie 

czasopisma „Wychod ca Polski”31. Pe nienie obowi zków bibliotekarza te  by o 

du ym zaszczytem, poniewa  zajmowa y si  tym wybitne polskie osobisto ci 

(np. Stefan eromski, Stanis aw Grabski). 

W muzeum pracowa  tylko jeden rok. Zaoszcz dziwszy pewn  kwot  pie-

ni dzy, wyje d a na studia na Sorbonie w Pary u. Studiuje tylko jeden semestr. 

Rozpocz  pisa  dysertacj  doktorsk  na temat „Idea honoru u szlachty francu-

skiej”. Z powodu mierci promotora prof. Rauha jednak jej nie doko czy . 

G ównie za spraw  braku pieni dzy wraca do kraju, do Krakowa. Uzupe nia do-

tychczasowe swoje studia na Uniwersytecie Jagiello skim o brakuj cy mu jeden 

semestr. Promocj  doktorsk  na podstawie pracy pt.: „Zagadnienia warto ci filo-

zofii” (Warszawa 1910), uzyska  29 kwietnia 1910 roku. Szybko opuszcza jed-

                                                 
30 Z. Dulczewski, Historia ycia Floriana Znanieckiego, [w:] Florian Znaniecki. My l spo eczna 

a wychowanie. Inspiracje dla wspó czesno ci, red. M. Rotkiewicz, Warszawa 2001, s. 18–19. 
31 Z. Dulczewski, Florian Znaniecki Redaktor „Wychod cy Polskiego”, Warszawa 1982; ten e, 

Pocz tki kariery Floriana Znanieckiego 1909–1914, Warszawa 1981. 
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nak Kraków, przenosi si  do Warszawy, gdzie podejmuje prac  w wymienionym 

ju  Towarzystwie. Do wybuchu wojny wyg asza szereg naukowych referatów32. 

Zajmuje si  te  dzia alno ci  translatorsk  – przet umaczy  prac  francuskiego 

filozofa Henryka Bergsona Ewolucja twórcza (Warszawa 1913); wydaje drukiem 

Humanizm i poznanie (Warszawa 1912). Dalsza dzia alno  naukowa Floriana 

Znanieckiego, podobnie jak Stanis awa Grabskiego, nie by a ju  zwi zana z prac  

w bibliotece, cho  do ko ca swojego aktywnego ycia naukowego, tak w Polsce, 

jak i USA, du ym poszanowaniem cieszy  si  u niego zawód bibliotekarza33. 

Podsumowuj c, dzi ki pracy wymienionych bibliotekarzy, a szczególnie 

Adama Lewaka, zbiory muzealne i biblioteczne zosta y skatalogowane. Zgodnie 

z testamentem hrabiego Platera – dyspozycj  przekazania zbiorów do kraju, po 

odzyskaniu przez niego niepodleg o ci – zosta y one w pa dzierniku 1927 roku 

przewiezione w 14 wagonach kolejowych (zasób liczy  53886 tomów druków, 

2514 t. r kopisów, 2814 map, 148 atlasów, 12315 sztychów, 9661 fotografii, 

2809 nut). Zbiory z o ono w Centralnej Bibliotece Wojskowej – stanowi y one 

w niej depozyt Biblioteki Narodowej pod nazw  „Biblioteka Rapperswilska”. 

Kierowa  nim znamienity bibliotekarz Adam Lewak34. Dzi ki niemu i jego 

wspó pracownikom uda o si  opracowa  zbiory w postaci katalogu alfabetycz-

nego i dziesi tnego oraz uporz dkowa  i spisa  dokumenty i r kopisy na pod-

stawie zasady proweniencji i grupowym tworzeniu jednostek. 

Losy zbiorów rapperswilskich podczas II wojny wiatowej by y tragiczne. 

Cz  sp on a podczas obl enia Warszawy w 1939 roku, a reszta uleg a tak e 

spaleniu w Pa acu Krasi skich po powstaniu warszawskim. Bibliotekarze i mu-

zealnicy uratowali tylko 45 r kopisów. Dzi  znajduj  si  one w Bibliotece Naro-

dowej. Stanowi  nik  cz  pierwotnego zasobu. Nale y dzi  a owa , i  wy-

pe niony zosta  testament hrabiego Broel-Platera. Gdyby jego wola nie zosta a 

spe niona, stan naszej wiedzy historycznej odno nie do historii XVIII/XIX wie-

ku by by dzi  zupe nie inny35. 

                                                 
32 Florian Znaniecki i jego rola w socjologii, red. A. Kwilecki, Pozna  1975 (wykaz artyku ów 

i ksi ek), s. 179–184. 
33 T. Abel, Florian Znaniecki 1882–1958, „American Sociological Review”, t. 23, s. 429–430; 

J. Cha asi ski, Florian Znaniecki – wydawca polski i ameryka ski, „Przegl d Socjologiczny” 

1963, t. 18, s. 7–18. 
34 Katalog r kopisów Biblioteki Narodowej, t. 1: Zbiory Biblioteki Rapperswilskiej, oprac. A. Le-

wak, Warszawa 1928; Katalog r kopisów Biblioteki Narodowej, t. 2: Zbiory Biblioteki Rapper-

swilskiej, oprac. A. Lewak, H. Wi ckowska, Warszawa 1938. 
35 A. Lewak, Straty Biblioteki Rapperswilskiej w zbiorach r kopi miennych, [w:] Straty bibliotek 

i archiwów warszawskich, t. 3: Biblioteki, Warszawa 1955. 


