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Konstanty Klemens Jażdżewski 
23 XI 1913 - 3 VHI 1988 

Dnia 8 sierpnia 1988 r. na Cmentarzu Grabiszyńskim we 
Wrocławiu pożegnaliśmy zasłużonego pracownika wrocław-
skiej Biblioteki Uniwersyteckiej, starszego kustosza dyplomo-
wanego dra Konstantego Klemensa Jażdżewskiego. Był ce-
nionym znawcą, problematyki książki rękopiśmiennej i świet-
nym paleografem, badaczem śląskiej kultury monastycznej, 
autorem kilkudziesięciu prac publikowanych m.in. na łamach 
„Studiów Źródłoznawczych". 

Urodził się w Zblewie (d. pow. Starogard Gdański), gdzie 
też ukończył szkołę powszechną, następnie kontynuował 
naukę w gimnazjum w Starogardzie i w Rydzynie. W 1933 r. 
rozpoczął studia w zakresie filologii klasycznej na Uniwer-
sytecie Poznańskim zakończone w 1938 r. uzyskaniem tytułu 
magistra filozofii. Później, już w latach sześćdziesiątych, 
uzupełnił swoje wykształcenie studiami germanistycznymi na 
Uniwersytecie Wrocławskim. 

Od października 1937 r. K. K. Jażdżewski zatrudniony 
był na stanowisku zastępcy starszego asystenta przy Semina-
rium Filologii Klasycznej Uniwersytetu Poznańskiego. Tutaj 
pod kierunkiem prof. Witolda Klingera rozpoczął przygoto-
wywanie rozprawy doktorskiej. Jego pracę naukową prze-

rwała wojna. Jako żołnierz Kompanii Szkolnej Obrony 
Narodowej walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Na 
froncie dostał się do niewoli niemieckiej, z której jednak 
udało Mu się szczęśliwie zbiec. Okres okupacji spędził 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, mieście rodzinnym swojej żony, 
Anny z Lisowskich. Te lata wypełniła Mu praca nauczyciel-
ska w tajnych kompletach. W zawodzie nauczyciela łaciny 
w liceach w Rawiczu i we Wrocławiu pracował również po 
wojnie aż do 1951 r., kiedy zdecydował się na porzucenie 
szkolnictwa i przejście do Biblioteki Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu, z którą związany był już do końca życia. 
Najpierw organizował w niej Oddział Informacji Naukowej, 
z czasem jednak przeniósł się do Oddziału Rękopisów, 
którym ponadto w latach 1965-1977 kierował. Na krótko 
przed emeryturą pracował u boku prof. Jerzego Falenciaka 
w wyspecjalizowanej komórce naukowej Biblioteki Uniwer-
syteckiej - Pracowni Rękopisu i Starodruku Prawniczego. 
Po 1980 r. jako emeryt powrócił do Oddziału Rękopisów, 
był zatrudniony już tylko na pół etatu. 

Działalność naukowa, niestety pokrzyżowana przez los, 
była życiową pasją K. K. Jażdżewskiego. Jego prace cechuje 
skrupulatna analiza materiału źródłowego, wzbogacona eru-
dycją i doskonałą znajomością języków obcych. W kilku-
dziesięciu publikacjach dał On wyraz rozległości swoich 
zainteresowań badawczych. Pierwsze studia poświęcone były 
problematyce zawodu bibliotekarza, znaleźć też wśród nich 
można tłumaczenia z łaciny i języka niemieckiego, stopniowo 
jednak, w miarę udoskonalania kunsztu rękopisoznawcy 
i paleografa, w Jego bibliografii pojawia się coraz więcej 
publikacji, których przedmiotem był szczególnie Mu bliski 
największy w Polsce zbiór kodeksów średniowiecznych wro-
cławskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. Na uwagę zasługują 
tu rozprawka o rękopisach klasycznych (1957) i „Catalogus 
manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum..." (1982). 
Prace K. K. Jażdżewskiego z zakresu paleografii poświęcone 
skryptorium lubiąskiemu (1976, 1980, 1983) dzięki nowa-
torskiej metodzie analizy rąk pisarskich, ocenione zostały 
na tych łamach jako „wydarzenie w polskiej myśli his-
toryczno-paleograficznej", na uznanie zasługują również Jego 
studia dyplomatyczne, zwłaszcza nad dokumentem funda-
cyjnym klasztoru w Lubiążu z 1175 r. (1978, 1985). Nie 
sposób nie wspomnieć tu o przyczynkach do dziejów śląskiej 
kultury monastycznej, szczególnie o próbie ustalenia au-
torstwa „Vita maior" św. Jadwigi (1984), czy o studiach 
nad początkami średniowiecznej szkoły u cystersów hen-
rykowskich (1987). Ukoronowaniem tego nurtu Jego za-
interesowań była wprawdzie spóźniona, ale jakże cenna 
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dysertacja doktorska wzorowo prezentująca losy biblioteki 
i skryptorium klasztoru lubiąskiego na tle dziejów konwentu 
do 1642 r. (obroniona w 1985, wydana pt. „Lubiąż. Losy 
i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów 1163 -1642, 
Wrocław 1992). 

Ars longa, vita brevis... Śmierć zastała K. K. Jażdżew-
skiego w trakcie opracowywania podręcznika rękopiso-

znawstwa uniemożliwiając przekazanie adeptom tej trudnej 
sztuki Jego wieloletnich doświadczeń. Zabrakło człowieka 
o wielkiej erudycji i imponujących umiejętnościach, pełnego 
sił witalnych, zawsze życzliwego i gotowego służyć współ-
pracownikom pomocą i radą. Pozostało nam jednak Jego 
dzieło, z którego korzystać będą następne pokolenia badaczy. 

Wojciech Mrozowicz 


