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 Bronisław Chlebowski urodził się 10 listopada 1846 r. w Warszawie. Jego rodzicami byli Jan lekarz i 

Laura z Łaszewskich. Ukończył szkołę realną w Warszawie (1863), następnie studiował filologię i historię w 

Szkole Głównej Warszawskiej (1864-1868). Pracował jako nauczyciel języka, literatury i historii kultury 

polskiej na pensji Jadwigi Sikorskiej w Warszawie (1885-1916). Wykładał historię kultury i literatury polskiej 

w Towarzystwie Kursów Naukowych (1909-1916). W latach 1916-1918 wykładał w Uniwersytecie 

Warszawskim jako profesor zwyczajny w Katedrze Historii Literatury Polskiej.    

 Bronisław Chlebowski zajmował się historią literatury polskiego odrodzenia, baroku i romantyzmu. 

 Był autorem m. in. Jan Kochanowski w świetle własnych utworów (1884), Zadanie historii literatury 

polskiej wobec etnograficznych, politycznych i umysłowych czynników jej dziejowego rozwoju (1885),  

Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości (1923, 1935).   

 Był współautorem i redaktorem Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich (od 1879) i członkiem redakcji wydawnictwa: Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej (1907-1914). 

 Był jednym z założycieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, przewodniczącym Wydziału I 

(1907-1916) i prezesem (1916-1918).         

 Ożenił się z Marią Zielonką. Zmarł 28 marca 1918 r. w Warszawie.      

 Materiały Bronisława Chlebowskiego wpłynęły do PAN Archiwum w Warszawie jako zakup od 

Włodzimierza Białeckiego w 1979 r. (numer w księdze nabytków 1545 ). Marek Ciara w 2020 r. uporządkował 

materiały archiwalne i opracował inwentarz. Objętość zespołu to 0,03 m. b. Materiały spuścizny 

uporządkowano zgodnie z Wytycznymi opracowania spuścizn archiwalnych po uczonych. Spuścizna zawiera 

materiały z lat 1869 i 1897.            

 W jednostce 1 znajduje się praca magisterska Bronisława Chlebowskiego napisana w Szkole Głównej 

Warszawskiej pt. Jana Ostroroga „Monumentum pro Reipublicae ordinatione congestum” objaśnił i rozebrał 

Bronisław Chlebowski student wydziału fil. hist. b. Szkoły Głównej. W drugiej jednostce znajduje się karta 

pocztowa nieustalonej nadawczyni do Bronisława Chlebowskiego z 1897 r.     

 W PAN Archiwum w Warszawie spuściźnie nadano sygnaturę 167. W wyszukiwarce 

www.szukajwarchiwach.pl zespół ma numer 302/ 627 /0. Inwentarz liczy 2 jednostki.     
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