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SPRAWOZDANIE Z PODR0ŻY NAUKOWEJ DO ZSRR 

(październik 1960 r.)

W październiku r.ub. odbyłam czterotygodniową podróż do Lenin
gradu i Moskwy. Celem tej podróży było zebranie materiałów do 
"rosyjskiej" częśol biografii literackiej i naukowej Włodzimie
rza Spasowioza, którego sylwetkę przygotowuję do III tomu serii 
pozytywistycznej wyd. "Dwieście lat literatury polskiej"« Pos- 
taó ta, wybitna na tle naszej krytyki literaokiej w.XIX, a zaw
sze traktowana przez współczesnych cum ira et studio, uległa 
dość szybko zapomnieniu. Dlatego potrzebne było bezpośrednie 
zetknięoie się z miastem, które było terenem jego profesorskiej, 
adwokaokiej i literaokiej działalności. Praoowałam przede wszys
tkim w Muzeum Literatury "Puszkinskij Dom", gdzie dzięki osobis
tej pomocy jego kierownika, prof. M. P. Aleksiejewa, udało mi 
się dotrzeć do obfitej literatury pamiętnikarskiej poświęoonej 
"złotej epoce rosyjskiej adwokatury" i równocześnie jednej z 
wybitniejszych postaci tej adwokatury - Wł. Spasowiozowi. Mniej 
oiekawy, choć ogromnie mozolny, był połów epistolografiozny. 
Korespondencja Spasowicza jest obfita, nb. ozęśoiowo opublikowa
na. Odozytanie rękopisów nie było rzeozą łatwą: Spasowioz pi
sał bardzo nieczytelnie, a budowa składniowa, ozęsto obca ducho
wi języka rosyjskiego, utrudniała działanie "intuicji". Znaoz- 
ną ozęść trudności udało mi się przezwyciężyć dzięki pomooy pra
cowników działu rękopisów Muzeum Literatury, szczególnie zaś 
G-. F. Gromenioklej. Wreszoie w Biblioteoe im. Sałtykowa-Szczed- 
rina w Leningradzie i im. Lenina w Moskwie udało mi się znaleźć 
publikaoje książkowe Spasowicza, znane mi tylko z tytułów, 
m.in. publikaoje "nielegalne" tego namiętnego ohwalcy legalnych 
dróg postępowania. Dzięki pobytowi w ZSRR udało mi się zrekon
struować fragmentaryoznie rosyjskie oblicze tego Janusa, poma
wianego o zdradę przez stronę polską, o hipokryzję - przez stro
nę rosyjską. Spodziewam się, że w planowanym szkicu uda mi się 
dowieść, że ani jedno, ani drugie nie było prawdą. Mam nadzie
ję, że potrafię ukazać sine ira et studio tego bojownika zbli
żenia polsko-rosyjskiego, działacza współpracy kulturalnej dwóch 
słowiańskich narodów. Sama postać wydaje się jednak godna dal—



szych studiów jako wymarzony wprost bohater praoy komparaty an
tycznej poświęconej stosunkom kulturalnym i literackim polsko- 
rosyjskim wieku XIX.
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