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Agnieszka Bajor

dokumentowanie dorobku kulturalnego 
i naukowego polskiej diaspory 

w pracach bibliograficznych Jana kowalika 
(1910—2001)

„[…] bibliografia to bardzo niebezpieczne 
zajęcie, bo jak się raz zacznie, to później 
bardzo trudno skończyć…”.

Jan kowalik1

Bibliografia pełni we współczesnym świecie rolę przewodnika po zbiorach 
książek i czasopism, bez którego trudno wyobrazić sobie rozwój jakiejkol-
wiek dziedziny wiedzy czy praktyki. do głównych zadań bibliografii należy 
niezaprzeczalnie informowanie użytkowników o istnieniu dokumentów oraz 
identyfikowanie publikacji na podstawie opisu bibliograficznego. Nie można 
zapominać także o innych celach bibliografii, takich jak utrwalanie piśmien-
niczego dorobku narodów lub krajów (w bibliografiach narodowych), przed-
stawicieli poszczególnych nauk (w bibliografiach dziedzin i zagadnień) czy 
lokalnych społeczności (w bibliografiach terytorialnych).

to narzędzie informacji było również chętnie wykorzystywane przez 
polskich emigrantów. ochrona dorobku kulturowego, który należy trakto-
wać jako „wartości materialne i intelektualne danego narodu, gromadzone 
i utrwalone w ciągu dziejów, przekazywane z pokolenia na pokolenie, także 
przez osoby i dla osób — żyjących i tworzących poza granicami kraju”2 jest 
jednym z podstawowych zadań bibliografii. spisy bibliograficzne na obczyź-
nie opracowywano już od połowy wieku XiX. Jednak szczególną rolę ode-
grały bibliografie powstałe w wieku XX, zwłaszcza te, które stworzono po 
1945 roku. wykazy bibliograficzne były przygotowywane przez redaktorów 

1 B. wróblewsk i: Jan Kowalik — wybitny bibliograf polskiej diaspory. „akcent” 1992, 
nr 4, s. 112.

2 M. kalcz y ńska: Z problematyki badawczej nad kulturą książki polskiej za granicą. 
w: Kultura książki i prasy polonijnej: dziedzictwo narodowe i światowe. red. M. kalcz y ń -
ska, d. sie rad z ka, z. Małeck i. katowice 2009, s. 45.

11 studia…
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czasopism, bibliotekarzy i historyków, m.in. przez Jana Bielatowicza, Marię 
danilewiczową, Jakuba hoffmana, Józefa Jasnowskiego, Bohdana o. Jeżew-
skiego, augusta G. kankę, stanisława kościałowskiego, Jana kowalika, 
Marka kulikowskiego, Jadwigę Nowak, Jana oktawca, Genowefę sadowską, 
tadeusza sawickiego, Józefa trypućkę i Janinę zabielską.

działalność bibliograficzna polskiej emigracji rozwijała się w dwóch 
kierunkach. zadaniem służby bibliograficznej było — po pierwsze — reje-
strowanie własnego dorobku piśmienniczego, a więc książek i czasopism 
wydawanych i pisanych przez Polaków i dla Polaków podczas działań 
wojennych oraz już po wojnie. celem przedsięwzięć było dokumentowanie 
prac wydanych poza Polską, bowiem w kraju dorobek ten mógł zostać — 
celowo — szybko „zapomniany”. Po drugie — aktywność bibliograficzna 
była ukierunkowana na zebranie informacji z tych dziedzin wiedzy i dzia-
łalności wydawniczej, które „z przyczyn ideologicznych i ze względu na 
niedostateczną znajomość materiału i niemożność prowadzenia poszuki-
wań poza granicami kraju”3 nie były przedmiotem opracowań w Polsce. 
Były to m.in. bibliografie dorobku polskiego wychodźstwa po 1939 roku, 
bibliografie druków konspiracyjnych i nielegalnych z lat 1939—1956 oraz 
bibliografie wydawnictw bezdebitowych z okresu 1976—19904.

dokumentowanie dorobku rozproszonej po całym świecie Polonii posta-
wił sobie za cel wspomniany już Jan kowalik5 (czyli Jan sławiczek), uro-
dzony 28 sierpnia 1910 roku w skoczowie na Śląsku cieszyńskim, a zmarły 
12 lutego 2001 roku w stanach zjednoczonych, w san Jose w kalifornii. ten 
samouk w dziedzinie bibliografii kształcił się w latach 1925—1931 w Pań-
stwowym seminarium Nauczycielskim w Bobrku pod cieszynem, a potem 
w seminarium Nauczycielskim w Bielsku -Białej. eksternistycznie ukończył 
natomiast Państwowy kurs Nauczycielski w Mysłowicach i krakowie. Jako 
wolny słuchacz uczęszczał w roku akademickim 1933/1934 na zajęcia na 
wydziale filozoficznym uniwersytetu Jagiellońskiego. w latach 1933—1939 
zdał ponadto wkN -owskie egzaminy z religii, języka polskiego, historii, 
historii sztuki, geografii i rysunku6. zdobyte i wciąż podnoszone kwalifika-
cje pedagogiczne pozwoliły mu pracować w latach 1931—1939 w zawodzie 

3 M.a. supr u n iu k: Bibliografie emigracyjne i dotyczące emigracji. w: Leksykon kul-
tury polskiej poza krajem od roku 1939. t. 1. red. k. dybciak i z. kudelsk i. lublin 2000, 
s. 28.

4 ibidem.
5 w trakcie ii wojny światowej używał też pseudonimów Jan franciszek suchy i Jan 

Pokrzywa. Por. r. Nowot a r ska: W 90. rocznicę urodzin Jana Kowalika. Zapis w kalen-
darzu. „Przegląd Polski” online [dokument elektroniczny, 2000, 25 sierpnia]. dostępny 
w internecie: http://www.dziennik.com/www/dziennik/kult/archiwum/07 -12 -00/pp -08 -25 -01.html 
[data dostępu: 12.02.2009].

6 J. Broda: Skoczowski tułacz Jan Sławiczek -Kowalik. „kalendarz skoczowski” 1993, 
t. 2, s. 189.
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nauczyciela w szkole powszechnej oraz dokształcającej szkole wieczornej 
w wyrach pod Mikołowem7.

Przedwojenne wykształcenie, ale przede wszystkim okupacyjne losy, bez-
pośrednio wpłynęły na życiowe i zawodowe wybory kowalika. Po aresztowa-
niu przez Niemców za pomoc w ewakuacji ludności wyr i uwięzieniu, uciekł 
w marcu 1940 roku do Generalnej Guberni. tu nielegalnie kolportował kon-
spiracyjną prasę. w związku z zagrożeniem kolejnym aresztowaniem przedo-
stał się do rzeszy i zatrudnił się w cementowni we wrexen pod kassel, gdzie 
pracował do końca wojny. Po wojnie, oswobodzony przez amerykanów, został 
kierownikiem polskiego obozu wysiedleńców (displaced persons) w landau/
arolsen w hesji w byłym księstwie waldeck. tu założył m.in. polską biblio-
tekę oraz szkółkę dla polskich dzieci8. Gdy pod koniec 1946 roku stan jego 
zdrowia znacznie się pogorszył, wyjechał do sanatorium dla chorych na gruź-
licę w steinatal nad Menem, gdzie wkrótce został administratorem9. w latach 
1949—1950 pracował także w Międzynarodowej służbie Poszukiwań (inter-
national tracing service) w arolsen.

dużym osiągnięciem kowalika w Niemczech było założenie międzyobo-
zowego tygodnika „Polak w waldeck” (maj—wrzesień 1946). współpraco-
wał także z innymi polonijnymi periodykami, takimi jak: „szlak” (weinheim 
1947—1948), „ostatnie wiadomości” (Mannheim 1948—1968; pisywał rów-
nież do „dodatku tygodniowego »ostatnich wiadomości«”), „słowo kato-
lickie” (Monachium 1947—1949) i „kronika” (frankfurt 1947—1949).

w listopadzie 1950 roku wyjechał do cleveland w ohio w stanach 
zjednoczonych, a po dwóch latach osiadł w san francisco w kalifornii. 
w nowej ojczyźnie został członkiem redakcji „sarmacji” (cleveland 1950—
1951). Po przeprowadzce redagował natomiast „Polaka w kalifornii” (san 
francisco 1951—1952) i „Migrant echo” (san francisco 1972—1981). Jego 
teksty publikowano ponadto na łamach: „kultury” (Paryż 1950—1978), 
„wiadomości” (londyn 1954—1965), „Przeglądu zachodniego” (londyn 
1955—1958), „kontynentów — Nowego Merkuriusza” (londyn 1966), 
„oficyny Poetów” (londyn 1967, 1970), „Głosu Polskiego” (toronto 1955—
1959) i „związkowca” (toronto 1959—1978 — z przerwami). Po przejściu 
na emeryturę w 1975 roku współredagował „Gazetę Parafii Polskiej Misji 
w san francisco” (san francisco 1977) oraz „Boży siew. Miesięcznik Para-
fii Polskiej Świętego wojciecha nad zatoką san francisco” (san francisco 
1979—1981)10.

 7 B.d.: Kowalik Jan. w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury: słownik biobi-
bliograficzny. t. 4: K. red. J. czachowska i a. sza łagan. warszawa 1996, s. 322.

 8 ibidem.
 9 f. Śmieja: Jan Kowalik — bibliograf prasy emigracyjnej. „Śląsk” 2001, nr 5, s. 57.
10 Por. B.d.: Kowalik Jan…, s. 322—323; [anonim]: Kowalik Jan. w: Słownik pisarzy pol-

skich na obczyźnie. „Pamiętnik literacki” (londyn) 1985, t. 9, s. 137—138.

11*
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ta bogata działalność dziennikarska z pewnością wpłynęła na zaintereso-
wania kowalika dokumentacją bibliograficzną dorobku Polaków działających 
poza granicami kraju od 1939 roku11. dlatego też jednym z głównych nurtów 
jego nieustannych starań była bibliografia. intensywne badania bibliograficzne 
piśmiennictwa polonijnego, przede wszystkim czasopiśmiennictwa, któremu 
przypisywał olbrzymie znaczenie w życiu i działalności polskiej diaspory, pro-
wadził od lat pięćdziesiątych XX wieku w stanach zjednoczonych, choć już 
w Niemczech zgromadził archiwum przewiezione później za ocean. w Moun-
tain View w kalifornii w 1957 roku powołał do życia Polish emigreé Press 
archive (później znane pod nazwą american -Polish documentation studio12), 
w którym przez lata kompletował opisy bibliograficzne polonijnych gazet i cza-
sopism wydawanych od początku ii wojny światowej w 60 krajach świata13. 
siedem lat później archiwum zostało przeniesione do sunnyvale. Jak sam 
kowalik przyznał: „[…] oprócz zbiorów prasy obejmujących około 700 tytułów 
i kartoteki roboczej tej prasy, obejmującej przeszło 2 200 tytułów, w archiwum 
prowadzone są studia nad historią, topografią i statystyką prasy wysiedleńczej, 
a także wstępne prace nad centralnym roboczym katalogiem tej prasy”14.

Mimo nieustannych problemów finansowych15 i zdrowotnych kowalik 
gromadził i ogłaszał materiały bibliograficzne i historyczne (głównie cza-
sopiśmiennicze) przez ponad 50 lat swego życia. Jan szczepański podzie-

11 wyraz tego zainteresowania można znaleźć w szkicu monograficznym poświęconym 
dziejom polonijnej bibliografii — od wieku XiX. w opracowaniu kowalik zwrócił uwagę 
na geograficzne „rozmieszczenie” bibliografii ogólnych, regionalnych, specjalnych (głównie 
bibliografii prasy, językoznawstwa, literatury, geografii, historii). Bibliografie tego rodzaju 
szczególnie intensywnie rozwijały się w stanach zjednoczonych, kanadzie, ale też w ame-
ryce Południowej, australii czy krajach europy zachodniej. samej bibliografii przypisy-
wał interesujące zadania — miała ona być „tym głównym buchalterem, który nanosi i pod-
licza pozycje naszego kulturalnego przychodu, aby je co roku doliczyć do ogólnopolskiego 
stanu posiadania” (s. 104). zob. Bibliografia polskiej diaspory w ostatnim ćwierćwieczu. Stan 
i zadania. w: Oświata, książka i prasa na obczyźnie. red. c. czapl i ńsk i. londyn 1989, 
s. 93—105.

12 s. dz i k i: Jan Kowalik (wł. nazwisko Jan Sławiczek) ur. 28.08.1910, zm. 12.02.2001. 
„zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 3—4, s. 200.

13 Por. np. J. szczepańsk i: Jednoosobowy instytut badawczy. „kultura i społeczeń-
stwo” 1968, nr 4, s. 213.

14 J. kowal i k: Czasopiśmiennictwo. w: Literatura polska na obczyźnie 1940—1960. 
t. 2. red. t. terleck i. londyn 1965, s. 387—388.

15 kowalik utrzymywał się w stanach zjednoczonych z pracy fizycznej. zarabiał na 
życie jako zamiatacz w fabryce wełny, posługacz w szpitalu, pracował w kinie, był kelne-
rem w restauracji i kafeterii. w latach 1952—1954 objął stanowisko pomocnika biblioteka-
rza w hoover library w stanford. w 1958 roku był z kolei dozorcą w carnegie institution 
of washington w division of Plant Biology również w stanford. Jednocześnie pełnił funk-
cję asystenta prof. w. Bucka w department of Political sciences w stanford, następnie prof. 
Janusza kazimierza zawodnego. Pomagał profesorom w przygotowaniu materiałów biblio-
graficznych. Por. B. heyden kor n: Jan Kowalik — jubilat. „kultura” 1960, nr 12, s. 105.
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lił jego działalność naukowo -bibliograficzną na kilka etapów. w pierwszym 
— celem prac badacza stało się sporządzenie bibliografii bibliografii pol-
skiej prasy wydawanej na obczyźnie. w kolejnym etapie opublikował wyniki 
swoich dotychczasowych badań w zbiorowym wydawnictwie zredagowa-
nym przez tymona terleckiego: Literatura polska na obczyźnie 1940—1960 
(t. 2, londyn 1965), by wreszcie ogłosić dzieło swego życia — Bibliografię 
czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku 
(t. 1—5, lublin 1976—1988)16.

analizę jego osiągnięć bibliograficznych można przeprowadzić w po- 
rządku rzeczowo -chronologicznym. i tak swoje pierwsze prace poświęcił 
wizerunkowi Polski w bibliografiach niemieckich. w latach 1949—1950 
wydrukował w „kulturze” Polonica niemieckie za czas od 1. września 1939 
do 31. grudnia 1948 roku17. w publikacji tej kowalik — jako pierwszy — 
zebrał dorobek wydawniczy Polaków w Niemczech (ogłaszany m.in. w Berli-
nie, Brunszwiku, darmstadt, dillingen, hamburgu, hanowerze, heidelbergu, 
Mannheim, Monachium, Norymberdze, osnabrück, schwandorf)18. w miarę 
możliwości uwzględniał w spisie książkowe polonika niemieckie oraz inne 
obcojęzyczne (głównie anglojęzyczne), wydane na terenie byłej rzeszy. Jak 
większość bibliografii nie jest to rejestr kompletny. Przyczyn tego stanu 
należy szukać w zarządzeniach władz okupacyjnych i władz organizacji opie-
kujących się wysiedleńcami, a także w trudnych losach przymusowo prze-
mieszczanych ośrodków życia kulturalnego i społecznego Polaków. więk-
szość materiałów drukowano ponadto anonimowo, co wpłynęło na zniszcze-
nie części dorobku publicznych i prywatnych instytucji naukowych. Jednak 
„wobec niepewności jutra polskich wysiedleńców w Niemczech” zdecydo-
wał się kowalik, świadomy braków, opublikować pracę szybko19. obejmuje 
ona opisy m.in. podręczników, powieści dla dzieci i młodzieży, śpiewników, 
zbiorów kazań, katechizmów, książek religijnych, historycznych, kalendarzy, 
literatury pięknej (np. Jana koprowskiego, zofii kossak -szczuckiej), insce-
nizacji muzycznych, partytur, nut (wydawanych przez Polish concert Party 
w Braunschweig), katalogów księgarskich, katalogów wystaw oraz dzienni-
ków zarządzeń.

16 J. szczepańsk i: Jednoosobowy instytut badawczy…, s. 214.
17 „kultura” 1949, nr 9, s. 155—159; 1950, nr 1, s. 148—151; nr 4, s. 155—158; nr 5, 

s. 154—158; nr 6, s. 158—159; nr 7—8, s. 237—239; nr 10, s. 156—159; samodzielnie — 
Paryż 1952.

18 tworząc bibliografię, kowalik korzystał z notatek bibliograficznych Jerzego klukow-
skiego, ze zbiorów syndykatu dziennikarzy Polskich w eppstein oraz zbiorów prywatnych 
bibliotek polskich i niemieckich bibliotek instytucji naukowych, a także niemieckich archi-
wów firm wydawniczych.

19 w bibliografii celowo pominięto prasę polską w Niemczech, która obejmuje aż 300 
pozycji. tym działem zajął się stefan koper. 
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cztery lata po opublikowaniu tej bibliografii w paryskiej „kulturze” roz-
poczęto także ogłaszanie tekstu pt. Polska w bibliografii powojennych Niemiec 
(1945—1953)20. kowalik określił go jako „próbę pobieżnej bodaj charaktery-
styki niemieckich poloniców bibliograficznych”, które wydano w Niemiec-
kiej republice demokratycznej (tych niewiele) oraz Niemieckiej republice 
federalnej. w formie omówienia bibliograficznego autor zanalizował kilka 
typów niemieckich bibliografii, w których można odnaleźć opisy dokumen-
tów dotyczących polskich spraw. Praca ta ma więc charakter sprawozdawczo-
 -krytyczny. w rozprawie znalazło się studium przedwojennych bibliografii 
bieżących i retrospektywnych (bibliografii regionalnych oraz specjalnych, 
takich dziedzin, jak np. historia stosunków polsko -niemieckich). ten krótki 
wstęp pozwolił na uświadomienie sobie, że bibliografie dotyczące pol-
skiej tematyki nie były wytworem polityki rewizjonistycznej po 1945 roku. 
w kolejnych rozdziałach kowalik przedstawił bibliografie bieżące, oparte 
na egzemplarzu obowiązkowym, oraz bibliografie prezentujące sprawę „nie-
mieckiego wschodu”, czyli polskie ziemie zachodnie (np. Śląsk, sudety).

w tego typu pracy nie mogło również zabraknąć omówienia bibliogra-
fii podejmujących problematykę ruchów uchodźczo -przesiedleńczych; sto-
sunków niemiecko -polskich, wykazów pism samych wysiedleńców; biblio-
grafii tłumaczeń literatury polskiej na język niemiecki (np. władysława Bro-
niewskiego, elizy orzeszkowej, Bolesława Prusa, henryka sienkiewicza); 
bibliografii tytułów czasopism. kowalik przybliżył też zawartość bibliografii 
osobowych i bibliografii bibliografii, spisów druków urzędowych i zbiorów 
dokumentów oraz katalogów bibliotecznych i księgarskich.

Badania nad niemieckimi bibliografiami kontynuował w publikacji Polska 
w bibliografii niemieckiej 1954—1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945—
1953 (Paryż 1958)21. Na uwagę zasługują odnotowane w tym spisie bibliogra-
fie regionalnych poloników wydanych w Niemczech, stanowiące największą 
grupę niemieckich bibliografii, w których znalazły się opisy poloników. duża 
ich część dotyczyła — według autora — „niemieckiego wschodu”. opisane 
zostały niemieckie bibliografie poświęcone polskim miastom, wspomnianym 
ziemiom „niemieckiego wschodu”, w tym Śląskowi, terenom nadbałtyckim 
(np. litwie), Pomorzu, Prusom wschodnim i zachodnim, wielkopolsce i sude-
tom. w innych rozdziałach kowalik przedstawił postawę ideologiczną zwią-

20 „kultura” 1954, nr 12, s. 114—121; 1955, nr 1—2, s. 180—189; 1955, nr 3, s. 150—
153; 1955, nr 4, s. 123—126; samodzielnie — Paryż 1955. uzupełnienia do tej bibliogra-
fii opublikował w. chojnack i: Jan Kowalik, Polska w bibliografii powojennych Niemiec 
(1945—1953). Paryż 1955, uzupełniona odbitka z „Kultury” s. 37, nlb. 1. „Przegląd zachodni” 
1956, nr 11—12, s. 390—395.

21 Por. np. recenzję k. ha r t man na: Jan Kowalik: Polska w bibliografii niemieckiej 
1954—1956 oraz uzupełnienia do okresu 1945—1953. Instytut Literacki, Paris 1958. 114 S. 
„osteuropa” 1962, [nr] 6, s. 447.
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zaną z pojęciem „niemieckiego wschodu” oraz zaprezentował bibliografie oko-
licznościowe, w tym biobibliografie.

Bardziej szczegółowa problematyka niemiecko -polska znalazła się w dru- 
kowanej w latach 1955—1958 w „Przeglądzie zachodnim” bibliografii 
Granica Odry — Nysy w piśmiennictwie Niemieckiej Republiki Związko-
wej 1945—195322. kowalik był jednym z niewielu badaczy, którzy opraco-
wali bibliograficznie zagadnienie pogranicza polsko -niemieckiego na odrze 
i Nysie. zebranych zostało 500 opisów bibliograficznych ze wszystkich dzie-
dzin życia — od bibliografii i biografii, dzieła podręczne, przez toponoma-
stykę, dokumentację, statystykę, religię, prawo, ekonomię, socjologię, histo-
rię, geografię, handel, gospodarkę, po literaturę piękną i prasoznawstwo 
(łącznie 17 dziedzin), które pochodziły ze zbiorów instytutu hoovera, uni-
wersytetu stanford, własnej biblioteki i archiwum prasowego.

Najważniejszą bibliografią „niemieckiego cyklu” jest ogłoszona w 1960 
roku wspólnie z władysławem chojnackim, częściowo adnotowana23, licząca 
1 281 opisów, Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900—
195824 (Poznań 1960)25. chojnacki opracował okres 1900—1945, natomiast 
przebywający w Mountain View kowalik — lata 1945—195826.

22 „Przegląd zachodni” 1955, nr 12, s. 10—13; 1956, nr 1, s. 14—16; nr 2, s. 15—17; nr 3, 
s. 18—19; nr 4, s. 19; nr 6, s. 19; nr 7—8, s. 22; nr 10, s. 18—19; nr 11, s. 18—19; nr 12, s. 18; 
1957, nr 1, s. 14; nr 2, s. 14—15; nr 3, s. 20—21; nr 4, s. 30—31; nr 5, s. 21—22; nr 6, s. 15; 
nr 9, s. 15—16; nr 11—12, s. 19; 1958, nr 1—2, s. 18; nr 3, s. 17—18; nr 4, s. 18.

23 według Marii szymańskiej adnotacje niekiedy zamieniały się w recenzje, a nawet 
w polemiki, co znacznie wykracza poza ramy zwykłej bibliografii. Por. M. sz y mańska: 
Władysław Chojnacki, Jan Kowalik, Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 
1900—1958. (Tytuł także po niemiecku). Instytut Zachodni, Poznań 1960, s. 249, 8º. „rocz-
nik i sprawozdania Polskiego towarzystwa ekonomicznego oddział w Poznaniu” 1960/1961, 
t. 11, s. 249—251.

24 autorzy zdecydowali, że kryterium pozwalającym im zarejestrować bibliografię jest 
zamieszczenie w niej osobnego rozdziału czy hasła zawierającego polonika lub literaturę 
dotyczącą „niemieckiego wschodu” i europy wschodniej (bez ówczesnego zsrr). Pomi-
nięto więc wszystkie, czasem obfitujące w polonika, bibliografie specjalne, katalogi księgar-
skie, które nie posiadały wydzielonego „polskiego” rozdziału.

25 Por. np. recenzje tej bibliografii: t. cieślak: Władysław Chojnacki, Jan Kowalik, 
Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących Polski 1900—1958, Poznań 1960, Insty-
tut Zachodni, s. 252. „komunikaty Mazursko -warmińskie” 1961, nr 1, s. 150—151; o. feyl: 
Władysław Chojnacki — Jan Kowalik, Bibliografia niemieckich bibliografii dotyczących 
Polski 1900—1958. Poznań, Instytut Zachodni, 1960. 252 S. [Bibliographie der deutschen 
Polen -Bibliographien. 1900—1958]. „zeitschrift für slawistik” Bd. 7, h. 3 (1962), s. 482—
484; G. Mü h lpfordt: Władysław Chojnacki, Jan Kowalik, Bibliografia niemieckich biblio-
grafii dotyczących Polski 1900—1958. (Bibliographie der deutschen Polen -Bibliographien 
1900—1958). Poznań: Inst. Zachodni 1960. 252 S. 8º Zł 50,— „deutsche literaturzeitung für 
kritik der internationalen wissenschaft” 1962, h. 3, szp. 193—195.

26 autorzy bibliografii, dążąc do kompletności zebranych materiałów, nie skorzystali z przy-
czyn technicznych — jak to sami określili — z najważniejszych niemieckich księgozbiorów: 
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autorzy zestawili bieżące i retrospektywne niemieckie bibliografie27, 
które swoim zakresem obejmowały sprawy polskie oraz stosunki między 
obu krajami (m.in. tematy dotyczące: historii, w tym prehistorii, geogra-
fii i przyrody, etnografii, filologii i sztuki), a także katalogi, czasopisma 
i kalendarze.

znamiennie — zgodnie z niemieckimi tendencjami — bibliografowie 
wydzielili w początkowym rozdziale informacje, które dotyczyły Polski ogól-
nie oraz „spornych” terenów: Pomorza Gdańskiego, Prus wschodnich, Pomo-
rza zachodniego, ziemi lubuskiej, Śląska i wielkopolski. w drugim podroz-
dziale umieścili opisy dotyczące tzw. „niemieckiego wschodu” (wraz z europą 
wschodnią, czechosłowacją, krajami nadbałtyckimi; tu znalazły się też biobi-
bliografie oraz katalogi biblioteczne i wydawnicze).

Bibliografia ta przyniosła olbrzymi, po raz pierwszy spenetrowany i spi-
sany, materiał mogący stanowić podstawę do dalszych badań nad obecno-
ścią polskiej tematyki w niemieckiej bibliografii, a w latach pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych XX wieku był to szczególnie pilny i trudny do rozwiąza-
nia problem bibliograficzny i historyczny.

kowalik dał się poznać jako znawca bibliografii także w tekstach, w któ-
rych zestawiał lub omawiał bibliografie polskiej diaspory. i tak w 1962 roku 
zamieścił w „Głosie Polskim” Bibliografię polskiego wychodźstwa wrześnio-
wego28. w tym krótkim omówieniu bibliograficznym przedstawił powsta-
jące przede wszystkim w wielkiej Brytanii i włoszech bibliografie specjalne 
z zakresu religioznawstwa, filozofii, językoznawstwa, polskiej literatury; 
także bibliografie osobowe poszczególnych polskich pisarzy i poetów, biblio-
grafie wojskowości i historii Polski (tych najwięcej) oraz — najbliższe jego 
zainteresowaniom — bibliografie prasy.

Najważniejszym osiągnięciem bibliograficznym z tego zakresu jest 
jednak ogłoszona w 1965 roku Bibliografia bibliografii29 będących dorob-
kiem polskiej emigracji wrześniowej, a wydanych poza granicami kraju. 
kowalik zestawił w wykazie „ważniejsze bibliografie sensu stricto oraz 
przeglądy piśmiennictwa w języku polskim i językach obcych, bez 
względu na to czy zostały ogłoszone drukiem czy też znajdują się w ręko-

deutsche staatsbibliothek w Berlinie i deutsche Bücherei w lipsku. wykorzystano natomiast 
krajowe zbiory, w tym zbiory największej książnicy bogatej w tego typu teksty, czyli Biblio-
teki uniwersyteckiej we wrocławiu. kowalik spenetrował z kolei zbiory bibliotek w stanford.

27 za niemieckie bibliografie uznano zarówno prace wydane w Niemczech, bez względu 
na pochodzenie autorów, jak i bibliografie niemieckich autorów, nakładców czy współwy-
dawców, które wydano poza krajem. zarejestrowano druki, maszynopisy powielane, mikro-
filmy, katalogi biblioteczne, wydawnicze, antykwarskie, spisy zawartości czasopism. Pomi-
nięto kryptobibliografie.

28 „Głos Polski” (dodatek do „Prądu”) 1962, nr 4, s. 15.
29 Bibliografia została ogłoszona w Literaturze polskiej na obczyźnie…, s. 645—680.
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pisie”30. spis został sporządzony z autopsji na podstawie materiałów zgro-
madzonych m.in. w bibliotekach uniwersyteckich w stanford i santa clara 
oraz w Bibliotece Polskiej w londynie. Bibliograf skorzystał też z ist-
niejących opracowań bibliograficznych oraz rozsyłanych kwestionariuszy 
(wysłano je do działających na emigracji ludzi nauki, działaczy polonij-
nych i dziennikarzy). dzięki temu kowalikowi udało się spisać 626 biblio-
grafii (łącznie z suplementem), w tym bibliografie ogólne, regionalne31 
oraz specjalne32.

wartość tej bibliografii podnosi umieszczenie pod opisami bibliograficz-
nymi adnotacji, w których wyjaśniał tytuły bibliografii, podawał informa-
cje o przedrukach, zawartości poszczególnych dzieł, czasem zamieszczał ich 
krytyczne oceny (np. „Bibliografia kompletna, zawiera wiele materiału biblio-
graficznego…”, „Pierwsza bibliografia…”, „Jedyna bibliografia…”, „Najlep-
sza bibliografia…”), co świadczy o dużej wiedzy badacza na temat bibliogra-
fii, zwłaszcza bibliografii polskiej diaspory.

trzecią już dziedziną bibliografii uprawianą przez kowalika — po anali-
zach polskiej problematyki w bibliografiach niemieckich i polonijnych biblio-
grafiach bibliografii — były spisy oraz opracowania monograficzne33 i przy-
czynkarskie34 tytułów prasy emigracyjnej. Publikacje te są o tyle ważne, że 

30 ibidem, s. 645. odnotował bibliografie drukowane samoistnie w postaci książek i bro-
szur, zamieszczone jako rozdziały wydawnictw zbiorowych i czasopism. Pominął natomiast 
— z braku miejsca — katalogi księgarskie i wydawnicze, a w wyborze zestawił bibliografie 
załącznikowe (uwzględnił jedynie te, które dotyczyły dziedzin i zagadnień nieposiadających 
własnych opracowań bibliograficznych).

31 zestawiono je w układzie topograficznym: afryka, argentyna, austria, Brazylia, 
francja, indie, irak, iran, kanada, kolumbia, liban, Niemcy, Palestyna, stany zjednoczone 
ameryki Północnej, szwajcaria, szwecja, węgry, włochy.

32 zaprezentowano je według kryterium formalno -treściowego: bibliografie bibliografii, 
biblioteki (inwentarze, katalogi, polonika w zbiorach obcych bibliotek), czasopiśmiennictwo, 
wydawnictwa instytucji i towarzystw naukowych, filozofia — psychologia — wychowanie, 
religia, nauki polityczno -społeczne i ekonomiczne, nauki matematyczno -przyrodnicze, nauki 
stosowane, sztuki piękne, językoznawstwo i literatura (to najobszerniejszy dział) oraz archi-
wistyka, historia i militaria.

33 Przykładem tego nurtu badawczego jest przede wszystkim rozdział pt. Czasopiśmien-
nictwo zbiorowej księgi Literatura polska na obczyźnie 1940—1960 opracowanej przez 
tymona terleckiego. kowalik nie tylko zdefiniował pojęcie prasy wychodźczej, ale zwrócił 
uwagę na jej cele, szatę typograficzną czasopism, częstotliwość ukazywania się, źródła finan-
sowania prasy, zasadę wolności słowa w polskich periodykach emigracyjnych, ich geografię 
i statystykę w europie, ameryce Północnej i Środkowej, azji, ameryce Południowej, afryce 
oraz australii i oceanii. kowalik przebadał zbiory prasy emigracyjnej w bibliotekach fran-
cji, stanów zjednoczonych i wielkiej Brytanii. omówił stan prasy w poszczególnych kra-
jach. zwracał przy tym uwagę na uwarunkowania społeczne, polityczne i historyczne krajów, 
w których osiadła Polonia.

34 Niezwykle ciekawy szkic z dziedziny prasoznawstwa: Polska prasa emigracyjna po 
r. 1939, drukowany był w latach 1957—1959 w „dodatku tygodniowym »ostatnich wiado-
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czasopismom emigracyjnym przypisywano wiele zadań. Periodyki pozwa-
lały bowiem

na utrzymanie identyczności polskiej, zarówno w zakresie językowym, 
jak i kulturalnym. [stanowiły] niezbędny element w akcji emigra-
cji politycznej, w dążeniu do uzyskania niepodległości i suwerenności 
państwowości polskiej. [Były] narzędziem wewnętrznej i zewnętrznej 
informacji o sprawach polskich i ogólnych. [Pomagały] w dokształca-
niu się osobistym, zwłaszcza nowych emigrantów, o warunkach życia 
w krajach osiedlenia35.

kowalik zbierał więc nie tylko egzemplarze czasopism, ale też informa-
cje na temat opracowań dziejów polskiej prasy na emigracji. wyznaczył temu 
typowi bibliografii bardzo istotne dla emigrantów funkcje, mianowicie:

zanim nie ustalimy jednolitych wytycznych, opracowanie jakiejkolwiek 
bibliografii prasy polskiej na obczyźnie będzie szwankowało. Przewod-
nik takiej prasy jest palącą potrzebą. Musi to jednak być praca prze-
myślana, zsynchronizowana z poszczególnymi środowiskami diaspory, 
i wykonana przy ścisłej współpracy z ludźmi w terenie, którzy jej aktu-
alny stan znają36.

Jedną z pierwszych bibliografii tego rodzaju jest powstała w 1961 roku, 
licząca 15 opisów bibliograficznych, Polska prasa emigracyjna 1939—195937. 
w układzie alfabetycznym zestawiono ogólne bibliografie prasy, uzupełnione 
adnotacjami, w których wyjaśniono, co zawierają przedstawiane katalogi 
prasy i bibliografie. kowalik zarejestrował zarówno wydawnictwa zwarte, 
jak i artykuły czasopiśmiennicze.

mości«” (np. 1957, nr 21, s. 1—2; nr 22, s. 1—2; nr 23, s. 3—4; nr 24, s. 3; nr 29, s. 3; nr 31, 
s. 3—4; nr 33, s. 2; nr 36, s. 1—2; nr 37, s. 2; nr 42, s. 3; nr 46, s. 3—4; 1958, nr 49, s. 1—2; 
1959, nr 26, s. 2—4; 1961, nr 45, s. 1—2; nr 36, s. 1; 1962, nr 3, s. 1—2; nr 15, s. 1—2; 1963, 
nr 2, s. 1—3; nr 15, s. 1—2; nr 37, s. 1—2). dotyczył on czasopism publikowanych na emi-
gracji po 1939 roku, np. we francji, szwajcarii, rosji, iranie, Środkowym i Bliskim wscho-
dzie, libanie, Palestynie, egipcie, anglii i Niemczech. kowalika interesowała także historia 
prasy polonijnej w poszczególnych krajach. Przygotował m.in. takie opracowania, jak Prasa 
polska w Niemczech w latach 1945—1971 (toronto 1976) oraz The Polish Press in America 
(san francisco, cal. 1978).

35 B. wierzbiańsk i: Prasa i książka o polskiej tematyce w Stanach Zjednoczonych. 
w: Oświata, książka i prasa…, s. 77.

36 J. kowal i k : Nowe wydawnictwa bibliograficzne. „kultura” 1963, nr 1—2, s. 230—
231.

37 „kultura” 1961, nr 4, s. 143—145.
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kolejnym spisem tego rodzaju są Materiały do historii prasy polskiej na 
obczyźnie: 1939—1962. t. 1. Bibliografie (Paryż 1963). celem autora stało się 
przygotowanie „materiału bibliograficznego, dotyczącego prasy polskiej za 
granicą, opublikowanego po wrześniu 1939 r. na obczyźnie. dla uzyskania 
całokształtu obrazu, uwzględniono w miarę możliwości także prace wydane 
po wojnie w Polsce”38. zarejestrowane zostały „tylko bibliografie sensu 
stricte [!], przeglądy wydawnictw periodycznych, katalogi prasy, przeglądy 
literatury prasoznawczej, a także zbiorowe recenzje, jeżeli zawierają one ele-
menty bibliograficzne, a więc dane dotyczące redaktorów, czasu i miejsca 
publikacji, itd.”39 — w postaci wydawnictw zwartych, bibliografii drukowa-
nych w prasie polonijnej i maszynopisów. wśród zanotowanych bibliogra-
fii znalazły się spisy bibliograficzne, historie prasy, wykazy prasy, monogra-
fie bibliograficzne czasopism, przeglądy i omówienia bibliograficzne, katalogi 
druków — w języku angielskim, francuskim, niemieckim, polskim i wło-
skim. w bibliografii — podzielonej na Bibliografie ogólne (w układzie alfa-
betycznym), Bibliografie regionalne prasy (w układzie topograficznym nazw 
kontynentów i państw, z najobszerniejszą częścią dotyczącą Polski) i Biblio-
grafie prasy specjalne (w podziale na prasę żołnierską, kombatancką i para-
militarną; prasę dla dzieci, młodzieży oraz pisma harcerskie; prasę religijną; 
wydawnictwa Podziemia, obozów jenieckich i obozów pracy; varia) kowa-
lik objął rejestracją 481 pozycji (wraz z dwoma suplementami). Bibliograf 
miał ponadto nadzieję, że ten przyczynek bibliograficzny do dziejów prasy 
polonijnej stanie się początkiem dalszych pogłębionych badań nad polskimi 
periodykami drukowanymi poza granicami kraju.

wyrazem tych dążeń jest Bibliografia czasopism polskich wydanych poza 
granicami Kraju od września 1939 roku (t. 1—5, lublin 1976—1988) (wcześ-
niej w liczbie sześciu kopii kserograficznych udostępniano w Bibliotece Pol-
skiej w londynie i w Polskim instytucie Naukowym w Nowym Jorku World 
index of Polish periodicals published outside Poland since September 1939. 
A tentative bibliography. Vol. 1—4, Part 1—2 sunnyvale, cal. 1974. Vol. 5, 
Part 1—2 san Jose, cal. 198440).

ta olbrzymia praca, wykonana z „benedyktyńską pieczołowitością”, sze-
roko komentowana i recenzowana41, przyniosła 3 902 opisy polskich cza-

38 J. kowal i k : Wprowadzenie. w: idem: Materiały do historii prasy polskiej na 
obczyźnie: 1939—1962. t. 1: Bibliografie. Paryż 1963, s. 7.

39 J. kowal i k: Szanowny Panie Redaktorze. „zeszyty historyczne” 1965, z. 7, s. 235.
40 Por. np. [w. sojka]: Completes Bibliography of Polish Press. „Gwiazda Polarna”

z 11 maja 1974, s. 5.
41 Np. w. chojnack i: Jan Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza 

granicami kraju od września 1939 roku. T. 1—4. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1976, 
ss. 317, 245, 275, 233, portr., ilustr. „Przegląd Polonijny” 1980, z. 1, s. 128—132 — autor 
tej recenzji wymienił 50 tytułów czasopism polonijnych, których kowalik nie ujął w swojej 
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sopism wychodzących w latach 1939—1973 (w tomach 1—4), 355 opisów 
z tego okresu umieszczonych w suplemencie tomu 5 oraz 361 opisów nowych 
tytułów, które zaczęły się ukazywać w latach 1973—1984. choć nie jest to 
bibliografia kompletna, to jednak stanowi ona — według wydawcy, czyli 
katolickiego uniwersytetu lubelskiego — „najpełniejsze kompendium prasy 
polskiej za granicą”. zarówno kowalik, jak i przedstawiciele wydawnictwa, 
oczekiwali, że opublikowanie materiałów spowoduje napływ dalszych infor-
macji o emigracyjnych periodykach.

Bibliografia — wydana techniką fotooffsetową, by zapobiec ingerencji cen-
zury42 — została ogłoszona w języku angielskim, co uczyniło ją znakomitym 
narzędziem, z którego mogły korzystać osoby nieznające języka polskiego. 
Przygotowano ją na podstawie źródeł zgromadzonych w bibliotekach w stan-
ford, Nowym Jorku, waszyngtonie, orchard lake, sunnyvale, chicago, Ber-
keley, Paryżu, londynie, warszawie itd. oprócz zbiorów bibliotecznych pod-
stawą do sporządzenia spisu były wywiady, kwestionariusze, artykuły i pamięt-
niki redaktorów, wydawców czy bibliotekarzy; ponadto historyczne materiały 
z rocznicowych numerów czasopism; inne bibliografie, katalogi biblioteczne itp.

wykaz bibliograficzny jest nie tylko informatorem o wydanych periody-
kach emigracyjnych, ale też — a może przede wszystkim — źródłem wiedzy 

bibliografii; w. chojnack i: Jan Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza 
granicami Kraju od września 1939 roku. Tom piąty. [Część] I. 1973—1984. [Część] II. Suple-
ment do tomów 1—4, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1988, s. 272, ilustr. „Prze-
gląd Polonijny” 1989, z. 2, s. 134—136 — dotyczy z kolei zrecenzowania ostatniego, pią-
tego tomu bibliografii wraz z wykazem 25 periodyków niezanotowanych przez kowalika; 
idem: Uwagi szczegółowe do pracy Jana Kowalika pt. „Bibliografia czasopism polskich 
wydanych poza granicami kraju od września 1939 roku”. „studia Polonijne” 1982, t. 5, 
s. 279—303 — wraz z licznymi uwagami, uzupełnieniami i sprostowaniami do pracy, opar-
tymi przede wszystkim na kwerendzie zbiorów czasopism polonijnych autora tego omówie-
nia; M. dan i lewicz  -ziel i ńska: „Opus magnum” Jana Kowalika. „kultura” 1978, nr 3, 
s. 131—133; s. dz i k i: Bibliografie prasy. „zeszyty Prasoznawcze” 1979, nr 1, s. 107—109; 
a. Ga rl icka: Jan Kowalik, Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju 
od września 1939 roku, Lublin 1976, t. I: A—J, ss. 317; t.II: K—O, ss. 245; t. III: P—S, ss. 275; 
t. IV : T—Ż, ss. 233. „kwartalnik historii Prasy Polskiej” 1979, nr 1, s. 95—98; w. G rebel -
ska: Jan Kowalik: Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami kraju od wrze-
śnia 1939 roku. World index of Polish periodicals published outside Poland since September 
1939. T. 1—4. Lublin: Katolicki Uniw. Lubelski 1976, s. 317+245+275+233. „rocznik Biblio-
teki Narodowej” 1980, s. 381—384; a. Pacz kowsk i: Bibliografia prasy polonijnej Jana 
Kowalika. „życie i Myśl” 1978, nr 1, s. 132—137; J. szajkowska: Książki dziennikarzy 
i o dziennikarstwie. „Prasa Polska” 1977, r. 31, nr 7, s. 35—36; w. zalewsk i: Polish Perio-
dicals in the World at large and their Historical Implications. „the Polish review” 1978, 
Vol. 23, no. 3, s. 109—112.

42 kowalik borykał się z problemem cenzury. Najtrudniej było mu wydać piąty tom 
Bibliografii, który przetrzymywano u wydawcy ponad rok. Por. f. Śmieja: Zbliżenia i kon-
takty. katowice 2003, s. 112. o konflikcie z cenzurą przy wydaniu tego tomu por. też idem: 
Jan Kowalik — bibliograf…, s. 57.
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na temat życia, działalności i aktywności zmieniającego się w ciągu kilku-
dziesięciu powojennych lat środowiska polonijnego i

może wydawać się niewiele znaczącym przyczynkiem, ale […] w rze-
czywistości stanowi nie tylko kopalnię wiadomości, lecz także pod-
stawę dokumentacyjną dla najróżniejszych dyscyplin nauk społecznych 
i humanistycznych i znaleźć powinna się w podręcznych księgozbio-
rach wszystkich placówek zajmujących się najnowszymi dziejami Polo-
nii, Polski, ich kultury i życia społecznego43.

w bibliografii zarejestrowano bardzo różnorodne „efekty” działalności 
polonijnej, czyli gazetki uczniowskie i świetlicowe, prasę organizacji wojsko-
wych i rządowych (na emigracji), periodyki organów politycznych, czasopis- 
ma naukowe, literackie, kulturalne, prasę religijną i parafialną, harcerską, dla 
dzieci i młodzieży, biuletyny informacyjne, gazety frontowe itp.44 wydaw-
nictwa te były publikowane — zgodnie z wykazem zamieszczonym w pierw-
szym tomie spisu — w 60 krajach świata — od albanii po zambię, niemal na 
wszystkich kontynentach. zarejestrowano czasopisma wydane w języku pol-
skim, ogłaszane w językach obcych, ale związane tematycznie z Polską oraz 
te, które były drukowane w języku polskim lub innych językach przez Pola-
ków lub osoby o polskich korzeniach. wszelkie spisane tytuły czasopiśmienni-
cze zostały wydane poza granicami politycznymi Polski (czy też dla lat okupa-
cji niemieckiej — na obszarze Generalnego Gubernatorstwa — stąd w biblio-
grafii czasopisma np. lwowskie czy łódzkie, co budziło krytykę recenzentów).

Bibliografia ta do dziś daje niemal kompletny obraz instytucji i organiza-
cji wydających periodyki. Można dzięki niej poznać środowisko zaangażo-
wanych w życie Polonii redaktorów prasy oraz szczególnie aktywne ośrodki 
życia polonijnego. zamieszczenie siglów bibliotek przechowujących poszcze-
gólne tytuły pozwala nazwać tę bibliografię katalogiem polskiej prasy emi-
gracyjnej.

w 1978 roku ukazało się opracowanie The Polish Press in America 
(san francisco, cal. 1978) wraz z erudycyjną rozprawą poświęconą rozwo-
jowi polskiego piśmiennictwa na ziemi amerykańskiej. z punktu widzenia 
bibliografa interesującą częścią tej publikacji jest zamieszczony w Appen-
dix I wykaz źródeł do dziejów polskich periodyków w stanach zjednoczo-
nych, liczący 70 opisów bibliograficznych (nienumerowanych), obejmujących 
opisy książek, broszur, artykułów czasopiśmienniczych i rozdziałów ksią-
żek. w Appendix II znalazł się natomiast alfabetyczny wykaz 107 polonij-
nych czasopism, które ukazały się w 1974 roku.

43 a. Pacz kowsk i: Bibliografia prasy polonijnej…, s. 133.
44 Nie odnotowano natomiast jednodniówek i kalendarzy.
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znacznie mniejszy zakres i zasięg ma kolejna bibliografia kowalika — 
„Kultura” 1947—1957. Bibliografia zawartości treści. Działalność wydaw-
nicza (1946 — maj 1959) (Paryż 1959, wznowienie 2005), w której roz-
pisano treść paryskiego periodyku za lata 1947—1957 oraz zaprezentowano 
działalność wydawniczą instytutu literackiego między 1946 a 1959 rokiem. 
w pierwszej części spisu odnotowano 3 067 opisów artykułów opubliko-
wanych na łamach czasopisma w układzie dziesiętnym (Prace treści ogól-
nej; Filozofia; Religia; Nauki polityczno -społeczne i ekonomiczne; Filolo-
gia; Matematyka i przyroda; Nauki stosowane; Sztuki piękne. Zabawy. Sport. 
Estetyka; Literatura; Geografia, biografia, historia). w drugiej części przed-
stawiono z kolei dzieje instytutu literackiego oraz wykaz książek wydanych 
z jego inicjatywy we włoszech i francji (przedruki i odbitki z „kultury” — 
23 pozycje oraz 75 opisów wydawnictw książkowych).

Bibliograficzny charakter ma też Szkic bio -bibliografii „Orła Białego”45, 
który we wstępnej części obejmuje opis redakcji czasopisma i zmieniającego 
się tytułu periodyku. Przedstawiono też jego wygląd — format, rodzaj druku, 
średnią objętość numerów itp. typowo bibliograficzny charakter ma druga 
część szkicu, w której znalazło się 41 opisów tekstów dotyczących „orła Bia-
łego” (tego typu materiały były najczęściej publikowane na łamach tegoż 
wydawnictwa). w kolejnych członach artykułu zamieszczony został wykaz 
autorów i artystów, którzy regularnie ogłaszali w nim swoje prace, ponadto 
lista niektórych pseudonimów wraz z ich rozwiązaniami, a na końcu omó-
wienie „rozmieszczenia” roczników czasopisma w światowych bibliotekach 
oraz charakterystyka — niewystarczającego zdaniem bibliografia — stanu 
badań nad żołnierskimi periodykami.

kowalik jest także autorem bibliografii osobowych. Przykładowo w 1977 
roku przygotował i wydał w „Migrant echo” Bibliography of Helena Modje-
ska46. w 1982 roku ukazała się natomiast Bibliografia druków zwartych Alek-
sandra Janty -Połczyńskiego47, której celem było zarejestrowanie recepcji 
utworów, a przede wszystkim nieobecnego na łamach innych źródeł biblio-
graficznych książkowego dorobku Janty -Połczyńskiego, często drukowanego 
w nakładach bibliofilskich i w ekskluzywnych oficynach wydawniczych48.

45 „orzeł Biały” 1966, nr 29, s. 31—33.
46 „Migrant echo” 1977, nr 2, s. 87—106; 1977, nr 3, s. 173—192; samodzielnie — 

Modjeska. Bibliography. san Jose, cal. 1977.
47 J. kowal i k: Bibliografia druków zwartych Aleksandra Janty -Połczyńskiego. w: Jan-

ta: człowiek i pisarz. red. J.r. k rz yżanowsk i. londyn 1982, s. 347—357. w. chojnack i 
w tym samym zbiorze na s. 305—346 zamieścił z kolei Bibliografię utworów Aleksandra 
Janty -Połczyńskiego drukowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

48 kowalik wykorzystał przy zbieraniu materiałów do tej bibliografii zbiory własnego 
archiwum, zbiory Janty -Połczyńskiego w elmhurst, księgozbiory instytutu hoovera i biblio-
teki uniwersyteckiej w stanford.
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zestawianie bibliografii — jak starano się ukazać — wielce różnorod-
nych, bo bibliografii druków polonijnych wydawanych w Niemczech, biblio-
grafii bibliografii, bibliografii tytułów i opracowań prasowych czy wreszcie 
bibliografii osobowych, nie wyczerpywało jednak zainteresowania kowa-
lika sprawą dokumentacji życia i działalności polskiej diaspory. Postulował 
i wyznaczał zadania polonijnej bibliografii, której przypisywał ogromne zna-
czenie. dzięki niej możliwa była bowiem

rewaluacja i konstruktywna ocena wartości naszej literatury czasopi-
śmienniczej, która kryje w sobie dotąd niewyeksploatowane wartości: 
teksty literackie, dokumenty działalności politycznej, świadectwa histo-
ryczne, przypisy i odnośniki do trudnych i bohaterskich czasów nie tak 
dawnej jeszcze przeszłości, którą już zniekształcała przewrotność wro-
giej ideologii, i przyprósza siwizna krótkiej pamięci49.

kowalik pragnął, by sporządzano bibliografie rejestrujące cały doro-
bek Polonii, bez względu na dziedzinę wiedzy. Należało także — jego zda-
niem — tworzyć bibliografie spisujące piśmiennictwo osób polskiego pocho-
dzenia, ale nie zawsze posługujących się językiem polskim i ogłaszających 
swoje teksty w polonijnych wydawnictwach zwartych i ciągłych. Powinny 
były powstawać ponadto bibliografie tytułów czasopiśmienniczych oraz sca-
lonych spisów treści co ważniejszych periodyków.

Poglądy na temat roli bibliografii polskiej diaspory badacz z powodze-
niem stosował w życiu. olbrzymie zaangażowanie czasu, sił, nawet własnych 
pieniędzy, a także poczucie odpowiedzialności za przygotowanie materia-
łów bibliograficzno -dokumentacyjnych spowodowało, że opublikowane prace 
bibliograficzne, jak i opracowania prasoznawcze50, do dziś pozostają nieoce-
nionym źródłem i wzorem erudycji, a

w swoim ogromnym wysiłku kowalik zestawił świadectwo dużej żywot-
ności i twórczości intelektualnej Polaków we wszystkich krajach świata, 
położył podstawy pod prace przyszłych historyków narodu polskiego, 
którzy, wykorzystując zebrane przez niego materiały, będą mogli odtwo-
rzyć nie tylko drogi i zakres polskiej diaspory, ale także dać syntetyczny 
pogląd na problemy nurtujące rozproszonych po świecie Polaków51.

w wywiadzie udzielonym Małgorzacie szejnert, kowalik z goryczą 
powiedział o prowadzonych przez Polonię badaniach naukowych: „Przyby-

49 J. kowal i k: Bibliografia polskiej diaspory…, s. 104—105.
50 Por. np. a. Bajor: Jan Kowalik — badacz i bibliograf prasy polonijnej. w: Kultura 

książki i prasy polonijnej…, s. 145—157.
51 J. szczepańsk i: Jednoosobowy instytut badawczy…, s. 214.
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sze chcą się zasłużyć nowemu krajowi. to gorliwość neofity”52. Bibliogra-
ficzna działalność prowadzona przez kowalika na emigracji zyskała tym bar-
dziej aprobatę środowiska53, bowiem „dorywczo zajmuje się tym wielu ludzi, 
brak jednak instytucji koordynującej ich wysiłki”54. kowalikowi udało się 
w bibliografii polonijnej dokonać tego, czego nie stworzyły całe pokolenia 
Polaków mieszkających poza krajem.

Bibliograficzna praca kowalika to według innego znakomitego skoczo-
wianina — Jana Brody — „wyłowiona i przekazana żywa historia Polski 
okresu wojny i ciężkich lat powojennych, pisana w trudzie na wszystkich 
frontach świata”55. taką właśnie bibliografię — nawiązującą do chlub-
nych XiX -wiecznych wzorców — tworzył kowalik, starając się zachować 
w pamięci wielu pokoleń trudną drogę polskiego emigranta, będącą też jego 
udziałem.

52 M. szejne r t: Tęsknić do Niej… „tygodnik demokratyczny” 1970, nr 52, s. 1.
53 dzięki wytężonej pracy bibliograficznej doceniła go fundacja a. Jurzykowskiego 

w Nowym Jorku, przyznając w 1968 roku nagrodę. w 1974 roku otrzymał z kolei nagrodę 
fundacji im. a. Godlewskiej w zurychu. oba wyróżnienia zostały przeznaczone na podróże 
naukowe do europy, podczas których kowalik gromadził kolejne materiały źródłowe. Por. 
B. wróblewsk i: Jan Kowalik — wybitny…, s. 112. Praca nad bibliografią poloników pomog-
ła mu także w przyznaniu dożywotniego członkostwa the international social science 
honor society delta tau kaPPa. w 1982 roku został natomiast członkiem zwyczajnym 
Polskiego towarzystwa Naukowego na obczyźnie w londynie. Por. B.d.: Kowalik Jan…, 
s. 323. w 1964 roku prezydent londyńskiego rządu emigracyjnego august zalewski uhono-
rował kowalika złotym krzyżem zasługi. z kolei w 1986 roku prezydent edward raczyń-
ski odznaczył go krzyżem oficerskim Polonia restituta. rząd rzeczypospolitej Polskiej 
w kraju przyznał mu w listopadzie 1993 roku krzyż oficerski „za zasługi dla rzeczypospo-
litej Polskiej”. Por. r. Nowot a r ska: W 90. rocznicę urodzin…

54 Por. np. J. P ieka r sk i: Homo multarum litterarum. „Przegląd Polski” (dodatek do 
„Nowego dziennika”) z 30 sierpnia 1990, s. 5.

55 J. Broda: Skoczowski tułacz Jan Sławiczek-Kowalik…, s. 191.
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docuMeNtiNG a cultural 
aNd acadeMic outPut of the Polish diasPora 

iN BioGraPhic works By JaN kowalik (1910—2001)

su m mar y

a bibliographic activity conducted in exile constitutes one of the most important ele-
ments of the academic output of Poles living abroad. this type of information tools was pre-
pared by magazine editors, librarians and historians. also, Jan kowalik (28.08.1910 — 12.02. 
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2001) wanted to document a cultural and academic output. this founder of many immigration 
magazines, a journalist, collector of Polish periodicals published in several dozen countries, 
a researcher of periodical press, an archivist and, finally, a bibliographer is the author of 
a series of documentation works, especially important for recreation of the history of the 
functioning of Poles abroad.

thus, a subject -chronological order presents bibliographies devoted to the image of 
Poland in Germany (e.g. Polonica niemieckie za czas od 1 września 1939 do 31 grudnia 1948 
roku, Paris 1952, Polska w bibliografii niemieckiej 1954—1956 oraz uzupełnienia do okresu 
1945—1953, Paris 1958, with władysław chojnacki Bibliografia niemieckich bibliografii 
dotyczących Polski 1900—1958, Poznań 1960), bibliographies of the bibliography of the 
Polish diaspora (e.g. Bibliografia bibliografii. in: Literatura polska na obczyźnie 1940—1960, 
Vol. 2. a joint publication edited by t. terlecki. london 1965, pp. 645—680), bibliographies 
of the immigration press (e.g. Materiały do historii prasy polskiej na obczyźnie: 1939—1962, 
Vol. 1. Bibliografie. Paryż 1963; Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami 
Kraju od września 1939 roku. lublin 1976—1988, Vol. 1—5) and personal bibliographies. 
the subject -matter of bibliography, its structure, ways of gathering the materials, as well 
as an informative and documentary role they have played, illustrating a social, cultural and 
academic life of Poles living abroad.

Агнешка Баёр

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ 
И НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ 

В БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТАХ ЯНА КОВАЛИКА (1910—2001)

Резюме

Библиографическая деятельность, проводимая на чужбине, составляет один из 
важнейших элементов научных достижений поляков, живущих за рубежом. Такого 
рода инструментарий информации подготовили редакторы журналов, библиотекари 
и историки. Цель документировать культурные и научные труды Полонии поставил 
перед собой также Ян Ковалик (28.08.1910—12.02.2001). Этот основатель многих эми-
грационных журналов, редактор, журналист, коллекционер польских периодических 
изданий, выпускаемых в нескольких десятках стран мира, исследователь журнального 
дела, архивист и, наконец, библиограф, является  автором ряда документационных 
работ, необычайно важных для воспроизведения истории функционирования поляков 
за рубежом.

Таким образом, в предметно -хронологическом порядке представлены: библиогра-
фии, посвященные образу Польши в Германии (напр. Польские книги, изданные в Гер-
мании,  за период от 1 сентября 1939 до 31 декабря 1948 года, Париж 1952;  Польша 
в немецкой библиографии 1954—1956, а также дополнения к периоду 1945—1953, 
Париж 1958; совместно в Владыславом Хойнацким Библиография немецких библио-
графий, касающихся Польши 1900—1958, Познань 1960), библиографии библиогра-
фии польской диаспоры (напр. Библиография библиографии. В: Польская литература 
на чужбине 1940—1960. Т. 2. Сборник под редакцией Т. Терлецкого. Лондон 1965, 
с. 645—680), библиографии эмиграционной прессы (напр. Материалы к истории поль-

12 studia…
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ской прессы на чужбине: 1939—1962. Т. 1 Библиогафии, Париж 1963); Библиография 
польских журналов, изданных за пределами Польши с сентября 1939 года, Люблин 
1976—1988. Т. 1—5), а также личные библиографии. Проанализирована проблематика 
библиографий, их построение, способы накопления материалов, а также информаци-
онная и документационная роль, которую они исполняли и исполняют, представляя 
общественную, культурную и научную жизнь поляков, живущих за границей.


