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ziemnego przez ca"# okupacj$. W latach 
1939–1943 meldunki o post$puj#cych spu-
stoszeniach przekazywane by"y w"adzom 
emigracyjnym i cz$%ciowo wykorzystywane  
w publikacjach londy&skich. Oczywi%cie, ów-
czesne raporty by"y fragmentaryczne i niedo-
k"adne, czego autorzy byli w pe"ni %wiadomi. 
Jednak ju' wtedy sformu"owano podstawowe 
za"o'enia, które pó(niej by"y konsekwentnie 
przestrzegane przez wszystkie ekipy prowa-
dz#ce centralne rejestracje strat: w poczuciu 
odpowiedzialno%ci moralnej i zawodowej za-
chowywa) maksymaln# dok"adno%) i obiek-
tywizm, w przypadkach w#tpliwych przyjmo-
wa) liczby najni'sze, albo pomija) ca"e zda-
rzenie. W ten sposób rejestrowane straty ju'  
z zasady by"y minimalizowane w stosunku do 
rzeczywistych. Te ostatnie za% pozostaj# nie-
zmiernie trudne, wr$cz niemo'liwe do pe"ne-
go oszacowania. Ksi$gozbiory w Polsce przed 
1939 r. by"y bowiem, m.in. z powodu dziedzic-
twa rozbiorowego, w znacznej mierze nie-
opracowane lub niejednolicie inwentaryzo-
wane, a straty wojenne i celowe niszczyciel-
skie dzia"ania okupantów zdziesi#tkowa"y 
powsta"# dokumentacj$ biblioteczn#.

Niemniej zachowana i wytwarzana wspó"-
cze%nie baza (ród"owa (m.in. zeznania %wiad-
ków, ankiety i sprawozdania) pozwala"a na 
podj$cie prób wst$pnych oszacowa& szkód. 
Zadanie to podj$te zosta"o przez ró'ne o%rod-
ki polskiej administracji centralnej i prowa-
dzone w latach 1945–1947. Jego celem by"o 
przygotowanie podstaw dokumentalnych do 
stara& o odszkodowania. Pó(niej, ze wzgl$-
dów politycznych, prace zosta"y przerwane.

Wznowiono je w latach 70. ubieg"ego wieku 
w zwi#zku z nadziejami rewindykacyjnymi, po-
budzonymi dzi$ki podpisaniu mi$dzy PRL  
a RFN Uk"adu o podstawach normalizacji 
wzajemnych stosunków (1970 r., ratyfikacja  
w 1972 r.). Wkrótce jednak plany te uleg"y za-
niechaniu, a wraz z nimi wygas"a aktywno%) 
administracyjna. 

Centralne rejestracje strat bibliotecznych 
podejmowano wi$c na dora(ne zapotrzebo-
wanie polityczne. Cechowa"a je akcyjno%), 
po%piech, ograniczenia finansowe i organiza-
cyjne, silna presja ideologiczna. M.in. z oczy-
wistych wzgl$dów nie poruszano wówczas 
kwestii zbiorów utraconych na Ziemiach 
Wschodnich Rzeczypospolitej. Dzia"ania 
przerywano natychmiast po zmianie koniunk-
tury mi$dzynarodowej nie bacz#c, 'e znaczna 
cz$%) materia"ów i do%wiadcze& nie zosta"y 
jeszcze wykorzystane i ulegn# zatracie. Ów-
czesne akcje mia"y jednak donios"e znacze-
nie. Nakre%la"y, przynajmniej w zarysach, 
rozmiary narodowej katastrofy, gromadzi"y 
informacje faktograficzne i przyczynia"y si$ do 
ich zachowania. Pobudza"y zainteresowanie 
tymi zagadnieniami. Inspirowa"y konferencje, 
publikacje, badania monograficzne.

Ca"y dotychczasowy dorobek zosta" wyko-
rzystany i znacznie pomno'ony dzi$ki najnow-
szej próbie rekapitulacji strat wojennych bi-
bliotek polskich. Zadanie to by"o podj$te  10

Czy warto powraca) do oceny strat bibliotek polskich  
w czasie II wojny %wiatowej? Wszak min$"o ju' przesz"o 65 lat, 
niezwykle dynamicznych pod ka'dym wzgl$dem, obfituj#-
cych w zasadnicze przemiany równie' w %wiecie ksi#'ek.
Zdecydowana odpowied( brzmi: warto, a nawet trzeba. 
Przemawiaj# za tym wzgl$dy nie tylko poznawcze, lecz tak-
'e czysto praktyczne. Ruina ca"ego systemu kultury ksi#'ki 
w Polsce by"a tak dog"$bna, 'e stanowi cezur$ jej dziejów  
i wyznacznik dalszych kierunków dzia"a&. Nie sposób by"o  
i nadal jest trudno prowadzi) polityk$ biblioteczn# bez 
uwzgl$dniania tych zasz"o%ci.

{
BARBARA BIE!KOWSKA

THE BALANCE OF LOSSES INCURRED 
BY POLISH LIBRARIES AFTER 
WORLD WAR TWO
The losses of Polish libraries during 
World War II were so great (about 70% 
of the collection) that they significantly 
impacted the condition of our culture. 
Their registration was treated by sub-
sequent governments as an issue of 
national importance. The existing da-
tabases, making it possible to under-
take rough estimates of the losses that 
had been incurred, made it possible to 
publish three volumes of information 
containing facts and statistics refer-
ring to the losses of Polish libraries 
within the 1939 borders. Now they 
need to be updated. The balance of 
losses prepared as a result of central 
research is still incomplete.

L uki w zbiorach, przemieszczenia, 
nierozpoznane nabytki w magazy-
nach, braki w dokumentacji  
i w warsztacie informacyjnym oraz 
w wyposa'eniu stanowi# nie do 

ko&ca przezwyci$'one brzemi$ powojenne 
ocala"ych bibliotek. Znaczna cz$%) ksi$go-
zbiorów instytucjonalnych i prywatnych  
w ogóle przesta"a istnie). Drastyczne zmniej-
szenie liczby i wyboru przedwojennych ksi#-
'ek pozostaj#cych w obiegu walnie przy- 
czyni"o si$ do niekorzystnych przemian  
w strukturze naszego spo"ecze&stwa, 
zw"aszcza, 'e s"owo pisane by"o wówczas 
jeszcze podstawowym no%nikiem komunika-
cji. Zjawiska te nie mog# by) pomijane w 'ad-
nych analizach owego okresu.

Ponadto, nie zosta"y jeszcze zako&czone 
ani wewn$trzne, ani tym bardziej mi$dzyna-
rodowe poszukiwania czy starania o zwrot 
zbiorów utraconych w wyniku wojny i okupa-
cji. Wszelkie za% badania i dzia"ania w tych 
kwestiach wymagaj# dokumentalnego po-
twierdzenia zasadno%ci wysuwanych rosz-
cze&. Dlatego rejestracja strat wszelkich dóbr 
kultury, w tym równie' zbiorów bibliotecz-
nych, traktowana by"a jako sprawa wagi  
pa&stwowej.

Prace nad rejestracj# prowadzone by"y 
przez specjalistów pod piecz# Pa&stwa Pod-
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i przeprowadzone w latach 1992–2000,  
w Biurze Pe"nomocnika Rz#du do Spraw Pol-
skiego Dziedzictwa Kulturalnego (1991–2001). 
Impulsem do sporz#dzenia centralnego reje-
stru zniszcze& wojennych by"y zmiany zacho-
dz#ce w stosunkach mi$dzynarodowych po 
1989 r., umo'liwiaj#ce wznowienie rokowa&  
w sprawach nieza"atwionych wzajemnych rosz-
cze& w dziedzinie kultury.

Raport o stratach bibliotek polskich  
w granicach z 1945 r. mia" zosta) przygotowa-
ny do ko&ca 1993 r., aby móg" stanowi) opar-
cie materia"owe dla tocz#cych si$ rozmów 
polsko-niemieckich. W tym celu w 1992 r. 
utworzono w Biurze jednoosobowe (pó(niej 
dwuosobowe) stanowisko pracy do spraw do-
kumentacji bibliotecznej. Wkrótce, dzi$ki na-
wi#zanej wspó"pracy, powsta" kilkuosobowy 
zespó" (sk"ad personalny z czasem ulega" 
zmianom) wysoko kwalifikowanych bibliote-
koznawców, historyków, filologów oraz infor-
matyków. W wyniku ich intensywnej, po-
spiesznej pracy, w latach 1994–2000 ukaza"y 
si$ trzy tomy informatorów zawieraj#cych 
ogromny materia" faktograficzny i statystycz-
ny odno%nie do strat bibliotek Polski, zarówno 
w granicach z 1939 r, jak i 1945 r.1 Tak wi$c po 
raz pierwszy w ramach rejestracji centralnej 
odnotowane zosta"y straty na Kresach 
Wschodnich.

Wszystkie trzy tomy stanowi# ca"o%),  
z której ka'da cz$%) ma inny zasi$g teryto-
rialny oraz tre%ciowy. Wst$pny raport mia"  
w za"o'eniu dotyczy) terytorium Polski z 1945 r., 
a wi$c bez Ziem Wschodnich, natomiast  
z Ziemiami Odzyskanymi. Tom Biblioteki na 
Wschodnich Ziemiach II Rzeczypospolitej re-
jestrowa" tylko straty z tego obszaru, nato-
miast Informator o stratach bibliotek i ksi$-
gozbiorów domowych szkody na terytoriach 
okupowanych przez Niemców w latach  
1939–1945.

Dzi$ki szeroko zakrojonym badaniom  
bibliograficznym i – w mniejszym zakresie – 
archiwalnym i ankietowym uda"o si$ zgroma-
dzi) nieporównywalnie wi$cej danych ni' 
przytaczano dotychczas. Zastosowanie za% 
techniki komputerowej, po raz pierwszy wy-
korzystanej dla tego typu materia"ów2,  
pozwoli"o te dane sformalizowa) i usystema-
tyzowa).

W wyniku tych dzia"a& zarejestrowano  
45 094 biblioteki z terenu Polski z 1939 r.,  
z czego 5290 znajdowa"o si$ na Kresach 
Wschodnich. Dane o 42 938 bibliotekach, 
cho) zwykle niepe"ne, pozwoli"y na tabela-
ryczne przedstawienie ich zasobów. Nato-
miast odno%nie do 2156 placówek wiado-
mo%ci by"y tylko szcz#tkowe, sygnalizuj#ce 
jedynie fakt zniszczenia. W wi$kszo%ci opi-
sów podsumowania uniemo'liwia"y braki 
b#d( stanów wyj%ciowych, b#d( liczby utra-
conych tomów. 

Tylko dla 9862 bibliotek podane by"y dane 
liczbowe z 1939 r. i 1945 r. i w tych przypad-
kach mo'na si$ pokusi) o porównania.  
W owych 9862 bibliotekach odnotowano za-

twa polskiego oraz powierzchowne zaledwie 
si$gni$cie do materia"ów (ród"owych. Nie-
mniej raporty stanowi# wa'ny krok ku lepsze-
mu poznaniu i w"a%ciwej ocenie strat wojen-
nych bibliotek polskich dzi$ki znacznemu 
rozszerzeniu wiedzy faktograficznej i refleksji 
metodologicznej3. Odegra"y te' pewn# rol$ 
podczas rozmów komisji polsko-niemieckiej  
w 1995 r. oraz polsko-ukrai&skiej, w 1996 r. 
Obie komisje powo"ane m.in. do rokowa& na 
temat spornych kwestii dotycz#cych wojen-
nych przemieszcze& dóbr kultury, podobnie, 
jak dzia"aj#ca równolegle komisja polsko-bia-
"oruska, nie dosz"y jeszcze do zgodnych kon-
kluzji generalnych.

Jeszcze raz trzeba z naciskiem podkre-
%li), 'e bilans dokonany w wyniku ostatnich 
bada& centralnych jest wci#' niepe"ny, zaled-
wie wst$pny. Prace nad nim zosta"y przerwa-
ne wkrótce po ukazaniu si$ trzeciego tomu 
raportu, w 2000 r. Wiele zgromadzonych 
wówczas materia"ów pozosta"o niewykorzy-
stane, oczekuj#c dok"adniejszych analiz. Na 
szcz$%cie tym razem dokumentacja uzupe"-
niaj#ca publikacje nie uleg"a rozproszeniu.  
O ile wiem, wszystkie kartoteki zosta"y prze-
kazane do archiwum Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. B$dzie wi$c mo'-
na do nich powróci), gdyby zapad"a decyzja  
o kontynuacji centralnej rejestracji strat bi-
bliotecznych, co by"oby w pe"ni uzasadnione  
i celowe.

Dane zawarte w raportach wymagaj# ju' 
aktualizacji. W ci#gu ostatnich 12–15 lat wie-
dza w tym zakresie znacznie si$ poszerzy"a. 
U"atwiony zosta" dost$p do zagranicznych bi-
bliotek i archiwów. Ukaza"o si$ wiele nowych 
publikacji, a w%ród nich gruntownych opraco-
wa&4. Wskazuje to na nies"abn#ce zaintereso-
wanie tematem, jak te' na tkwi#ce w nim 
nadal mo'liwo%ci poznawcze. 
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soby licz#ce 20 495+ 110 t., straty za%  
– 14 254+337 t., przy czym wielko%ci te nie 
uk"adaj# si$ równomiernie; np. biblioteki  
powszechne z 736 061 t. utraci"y 6 514 827 t., 
czyli 89%, a ksi$gozbiory fachowe i naukowe  
z 10 314 577 – 5 130 303 t., czyli ok. 50%. Stra-
ty za% ksi$gozbiorów domowych s# niemo'li-
we do procentowej oceny z powodu wybiór-
czej reprezentacji. Ogólnie, procent strat 
okre%lony na podstawie owej próbki losowej 
przekracza nieco 69,50%. *#cznie tylko z te-
renu centralnej i zachodniej Polski z 1939 r. 
odnotowano 22 864 004 t., straty wojenne wy-
nios"y 22 139 814 t.

Wszystkie powy'sze liczby s# udokumen-
towane (ród"owo. Zgromadzony materia" 
pozwala" na dokonanie wielu oblicze& szcze-
gó"owych, np. w odniesieniu do ró'nych rejo-
nów kraju, typów bibliotek, rodzajów zbiorów 
itd. Przytaczanie ich, nawet wybiórczo, prze-
kracza"oby ramy artyku"u. Mo'na tylko 
wspomnie), 'e udokumentowana zosta"a 
utrata ok. 2+000+000 jednostek zbiorów spe-
cjalnych (r$kopisy, stare druki, muzykalia, 
kartografia, ryciny, inne cymelia), co stanowi 
niczym niewyrównywaln# szkod$.

Na podstawie ró'nych wska(ników udo-
kumentowanych w omawianych raportach 
mo'na ogólnie oceni) straty ksi$gozbiorów 
w centralnej i zachodniej Polsce na ok.  
70–71%. Z tego biblioteki powszechne stra-
ci"y ok. 89%, fachowe i naukowe ok. 50%, 
natomiast zbiory domowe zniszczone zosta-
"y w ok. 70%.

Z zasobów na Ziemiach Wschodnich  
ok. 90% pozosta"o poza granicami kraju, za% 
ok. 10% przewieziono do Polski w ramach re-
patriacji. W tym przypadku jednak znaczna 
cz$%) zbiorów istnieje, chocia' dost$p do nich 
jest bardzo ograniczony.

W procesie centralnej rejestracji strat wo-
jennych obliczenia statystyczne s# najtrud-
niejsze i budz# najwi$cej w#tpliwo%ci, naj-
mniej te' informuj# o rzeczywistych rozmia-
rach katastrofy. By"y jednak wymogiem sta-
wianym przez zleceniodawców i ramami 
analiz merytorycznych. Wa'ne jest, ile ksi#'ek 
uleg"o zniszczeniu (w tym wzgl$dzie dane b$-
d# niepe"ne i zminimalizowane), ale równie 
wa'ne, jakie to by"y biblioteki, sk#d i w jakich 
okoliczno%ciach ksi#'ki zosta"y utracone oraz 
jakie to poci#ga"o konsekwencje. Próby odpo-
wiedzi na podobne pytania stanowi# istotn# 
tre%) ostatnich raportów, wnosz#c tym zna-
cz#cy wk"ad do wiedzy nie tylko o kulturze 
ksi#'ki, cho) to przede wszystkim, ale szerzej 
– o wielu aspektach 'ycia i %wiadomo%ci spo-
"ecze&stwa polskiego w czasie okupacji  
i wkrótce po jej zako&czeniu.

Przeprowadzone badania obci#'one s# 
wieloma niedostatkami, wynikaj#cymi przede 
wszystkim z konieczno%ci po%piechu. Do naj-
wa'niejszych nale'#: brak rozeznania w kwe-
stii strat bibliotek na Ziemiach Odzyskanych 
(które ze wzgl$du na sw# odmienno%) wyma-
ga"yby szczególnego traktowania), ogranicze-
nie kwerendy g"ównie do (róde" i pi%miennic-
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