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AUGUSTYN JENDRYSIK 

(20 września 1924 — 10 lutego 1977)

Śm ierć Augustyna Jendrysika zaskoczyła jego przyjaciół i kolegów. 
Bezpośrednio przed chorobą, 27 I 1977, referow ał w  Instytucie L iteratury  
Polskiej U niw ersy tetu  Śląskiego fragm ent przyszłej rozpraw y habilita
cyjnej. Zgon przerw ał żywot człowieka mającego bogate plany naukowe 
i osobiste, szczerze zaangażowanego w  pracę zawodową i społeczną.

Biografia zmarłego zaw iera wiele z tragizm u pokolenia Ślązaków 
urodzonych w  latach drugiego i trzeciego dziesięciolecia w ieku XX. 
A ugustyn Jendrysik  doświadczył w  swym życiu nieszczęść związanych 
z wojną, następnie trudności okresu powojennego, gdy podjął studia, 
a później pracę zawodową.

Urodził się w Pszowie (b. pow. Wodzisław), miejscowości słynnej 
z kopalń węgla, w  k tórych jego ojciec pracow ał jako górnik. P rzyw ią
zanie do tradycji górniczych rodziny i do tego śląskiego m iasteczka było 
u A ugustyna Jendrysika bardzo mocne, o czym dobrze wiedzieli jego 
przyjaciele z okresu studiów. Niejednokrotnie opowiadał im o tej małej 
miejscowości, o jej folklorze i panujących tam  zwyczajach.

Na skutek wojny skończył szkołę średnią ze znacznym opóźnieniem, 
w  r. 1948 rozpoczął studia na U niw ersytecie W rocławskim, w ybierając 
jako k ierunek  podstawowy filologię polską. M agisterium  uzyskał w r. 1952 
na podstawie pracy W odewile Kniaźnina. Zgodnie z praktyką tego okresu, 
w  którym  tak  silnie dawał się odczuć brak nauczycieli, Jendrysik  otrzy
mał nakaz pracy do Liceum Ogólnokształcącego w  Nysie. Uczył tam  rok, 
następnie opuścił szkołę powracając do W rocławia, gdzie otrzym ał e ta t 
w  Pracow ni L iteratury  Polskiego Oświecenia Insty tu tu  Badań Literackich 
PAN. W znacznym stopniu dopomogły mu w  tym  usilne staran ia jego 
profesora, k tóry objął w  tym  czasie w  IBL kierownictwo prac nad tea
trem  polskiego Oświecenia.

W IBL pracow ał Jendrysik  do r. 1961, najp ierw  jako starszy asystent, 
potem  jako adiunkt. Przygotow ał w ydanie utw orów  dram atycznych F ran 
ciszka Dionizego K niaźnina — ukazało się ono w  r. 1958 w  PIW -owskiej 
serii „Teatr Polskiego Oświecenia”. Chociaż m ija już 20 la t od opubliko-
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w ania tej książki, nie zdezaktualizowało się ani edytorskie opracow anie 
tekstów, ani 60-stronicowa rozpraw a w stępna o Kniaźninie i jego tw ór
czości dram atycznej. Jendrysik  dał się tu  poznać jako rzetelny edytor 
i dobrze zapowiadający się h istoryk literatury , skrupulatnie śledzący 
dzieje pow staw ania dram atów  Kniaźnina, w których dostrzegł odbicie 
kultury  rokoka oraz dowody oddziaływania folkloru na twórczość 
XVIII-wiecznego poety.

Ze studiam i Jendrysika nad teatrem  stanisławowskim  m a także zwią
zek jego rozpraw ka „W esele Figara” w  Polsce („Przegląd H um anistyczny” 
1958, n r  3). Ale obok studiów  nad dram aturgią i teatrem  XVIII w. 
Jendrysik  kontynuow ał równocześnie badania nad poezją i publicystyką 
epoki Oświecenia. Z biegiem czasu ta  dziedzina stała się drugim  przed
miotem jego zainteresowań, na  których odcisnęła piętno indywidualność 
prof. Tadeusza Mikulskiego. Od Mikulskiego przejął skrupulatność w w y
jaśnianiu spraw  pozornie drobnych, m ających jednak wielkie znaczenie 
dla solidnej wiedzy o epoce, a  tym  bardziej dla m onograficznych opra
cowań twórczości poetów stanisławowskich.

Do tego typu  studiów i przyczynków należą publikacje Jendrysika: 
Gawdzićki, nie Trem becki („Pam iętnik L iteracki” 1958, z. 4) oraz Trem 
beckiego „Nadgrobek hajduka” (jw„ 1959, z. 3/4). Uzupełniały one i rew i
dowały w  zasadniczy sposób edycję krytyczną Pism w szystk ich  Sta
nisław a Trembeckiego (1953), do której m ylnie włączono szereg pozycji 
innych autorów, wiele zaś wierszy Trembeckiego pominięto. Przypisy
w any dotąd twórcy Sofiów ki w iersz Do Stanisława Augusta od ziemian  
sandomierskich w  Radomiu został dzięki skrupulatności Jendrysika przy
wrócony właściwemu autorowi — Feliksowi Gawdzickiemu. Jendrysik  
dotarł do XVIII-wiecznego pierw odruku utworu, ustalił jego tek st znie
kształcony przez kolejnych wydawców oraz wskazał niewątpliwego 
twórcę.

Podobne odkrycie archiw alne przedstaw ia artykuł Trembeckiego „Nad
grobek hajduka”. Spostrzeżenia badacza dotyczą w  tym  w ypadku wiersza 
umieszczonego przez edytora Pism w szystkich  (t. 2, s. 223) wśród Utwo
rów o n iepew nym  autorstwie. Jendrysik  ustalił niezbicie autorstw o Trem
beckiego, dotarł do XVIII-wiecznego zapisu tego wiersza, określił dokład
ną  datę powstania, wreszcie zebrał kolejne w ersje utworu, w  swoim 
czasie bardzo popularnego.

Wśród artykułów  Jendrysika o twórczości poetów stanisławowskich 
wym ienić jeszcze należy przyczynek dotyczący spuścizny po Franciszku 
Zabłockim, „Oddalenie się z  W arszawy Literata”. W  sprawie daty po
wstania satyry Franciszka Zabłockiego („Archiwum Literackie” t. 5 
(I960)). Jendrysik  związał ten  w iersz z biografią W ęgierskiego, przy ja
ciela Zabłockiego, a ponadto ustalił dokładną datę pow stania utworu, 
wnosząc w ten  sposób ważne uzupełnienia do wiedzy o życiu i tw ór
czości tak  poczytnych przedstaw icieli poezji stanisławowskiej.



Siedząc życie literackie i publicystykę tej epoki Jendrysik podjął 
pracę nad monografią politycznego pisarstwa Stanisława Staszica. Stu
dium to, którego temat uzgodniony został z prof. Mikulskim, miało sta
nowić w  przyszłości dysertację doktorską. Już w  r. 1956 ukazał się pierw
szy artykuł Jendrysika z tego kręgu tematycznego, zatytułowany O w y 
daniach „Przestróg dla Polski” w  XVIII wieku  („Pamiętnik Literacki” 
1956, z. 2). Autor ustalił dokładne daty ukazania się kolejnych XVIII- 
-wiecznych edycji tej ważnej publikacji Staszica, określił także okolicz
ności, w  jakich dzieło powstało. Podobne badania przeprowadził Jendrysik 
nad pierwszym publicystycznym tekstem Staszica, ogłaszając artykuł 
O wydaniach „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” w  XVIII w.  (jw., 
1961, z. 2).

A u g u s t y n  J e n d r y s i k

Tok dalszych studiów nad Staszicem zakłóciło przeniesienie się Jen
drysika do Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Od dawna 
chciał on pracować na Śląsku, niedaleko miejsca urodzenia, często wspo
minał o tym w rozmowach z kolegami. Skorzystał więc z nadarzającej 
się okazji i przeniósł się w  r. 1961 do Katowic, gdzie uzyskał stanowisko 
adiunkta w Katedrze Historii Literatury Polskiej WSP. Od roku 1968, 
tj. od chwili powstania Uniwersytetu Śląskiego, do r. 1971 pełnił na tej 
uczelni obowiązki kierownika Studium Wieczorowego na Wydziale Hu
manistycznym. #

Do głównych jego zajęć należały wykłady i ćwiczenia z historii lite
ratury polskiej, zwłaszcza oświeceniowej. Powierzono mu ponadto w y
kłady i ćwiczenia z przedmiotu zwanego: wprowadzenie do nauki o lite-



raturze. W ostatnich latach życia opiekował się też sem inariam i magi
sterskim i, głównie na studiach zaocznych.

Śmierć prof. Mikulskiego, oddalenie się od centrum  badań nad Oświe
ceniem  i zaabsorbowanie pracą dydaktyczną zaciążyły w  poważnym  stop
n iu  nad studiam i o Staszicu. Doktoryzował się Jendrysik  dopiero 
w  r. 1967, w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w  Katowicach, n a  podstawie 
rozpraw y Problem y pub licystyki Staszica. K olejne fragm enty dysertacji 
ogłaszał w  czasopismach i wydaw nictwach ciągłych. W roku 1965 ukazała 
się publikacja W okół genezy „Uwag” Staszica („Zeszyty Naukowe Wyż
szej Szkoły Pedagogicznej w  K atowicach”, z. 3. Prace H istorycznoliterac
kie K atedry H istorii L iteratu ry  Polskiej), w r. 1973 — artyku ł Staszica 
uwagi o edukacji („Rocznik Komisji H istorycznoliterackiej PAN” t. 11).

Owe artykuły  o Staszicu nie tw orzą łącznie monografii, k tó rą  niew ąt
pliwie Jendrysik  zamierzał w przyszłości napisać. Ale charakterystyczną 
ich cechą, wyniesioną z dobrej szkoły Tadeusza Mikulskiego, jest uparte 
drążenie problemów, próby w yjaśnienia zagadnień nie rozwiązanych. 
I w tym  w ypadku Jendrysik  uzyskał bezsporne osiągnięcia, które wyko
rzystają  przyszli badacze twórczości Staszica. Do takich osiągnięć należy 
m. in. odkrycie, że Uwagi nad życiem  Jana Zam oyskiego  rozpoczął S ta
szic już w drugiej połowie r. 1783 realizując w  ten  sposób postulat ogło
szonych właśnie Ustaw Kom isji Edukacji Narodowej dla stanu akade
mickiego i na szkoły w  krajach Rzeczypospolitej przepisanych. S tw ier
dzenie tego fak tu  m a znaczenie nie tylko dla historyków  literatu ry , ale 
również dla historyków  oświaty. Co ważniejsze, ukazuje rolę inspira to r-  
ską Komisji Edukacji Narodowej w przygotow aniu przyszłej problem atyki 
Sejm u Czteroletniego.

Interesując się publicystyką czasów stanisławowskich Jendrysik  śle
dził równocześnie odbicie spraw  polskich na teren ie  XVHI-wiecznego 
W rocławia — ważnego ośrodka wydawniczego, przez k tó ry  zazwyczaj 
przejeżdżali Polacy udający się do zachodniej Europy. Owocem tego n u rtu  
badań jest artykuł Polonica w  „Breslauische Nachrichten von Schriften  
und Schriftstellern” („Rocznik W rocławski” 1961). Równocześnie nadal 
pozostawał w polu widzenia au tora tak  żywo reagujący na  wypadki po
lityczne dram at i tea tr tej epoki, czego świadectwem jest publikacja 
Zapomniane relacje o „Krakowiakach i góralach” („Pam iętnik T eatralny” 
1966, z. 1/4).

Już w pierw szych latach pracy badawczej nad lite ra tu rą  polskiego 
Oświecenia Jendrysik  zajął się kom edią Niemcewicza — ogłosił artykuł 
„Powrót posła” przed sądem publiczności („Nowe Sygnały” 1957, n r 7). 
W ostatnim  okresie głównym tem atem  jego pracy naukow ej były studia 
nad Powrotem  posła, k tóre m iały stanowić w  przyszłości rozpraw ę habi
litacyjną. Pierwszy artykuł z tego cyklu, zatytułow any W okół daty po
wstania „Powrotu posła”, w ydrukow ał „Pam iętnik L iteracki” (1977, z. 2), 
Następny, dotyczący XVIII-wiecznej recepcji utworu, referow ał Jen -



drysik na zebraniu In sty tu tu  L iteratury  Polskiej U niw ersytetu Śląskiego 
w  styczniu 1977.

Po przeniesieniu się do Katowic zajął się Jendrysik  również proble
m atyką regionalną, co znalazło wyraz w  odczycie O nową bibliografię 
piśm iennictwa polskiego na Śląsku  („Streszczenia Odczytów Publicznych 
Podkomisji Śląskiej w  Katowicach” 1966). Brał także udział w  redago
w aniu księgi pamiątkowej W SP (W yższa Szkoła Pedagogiczna w Kato
wicach 1950—1968. Katowice 1971).

Uczestniczył w  ogólnopolskim życiu naukow ym  wygłaszając referaty  
i odczyty na zebraniach organizowanych przez In sty tu t Badań Literac
kich, Podkomisję Śląską działającą przy Komisji H istorycznoliterackiej 
Krakowskiego Oddziału PAN, Zakład Historii L iteratu ry  Staropolskiej 
U niw ersytetu Śląskiego.

Był członkiem Komisji H istorycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału 
PAN. Już od r. 1964 należał do Podkomisji Śląskiej z siedzibą w  Kato
wicach. Objął obowiązki wiceprzewodniczącego Podkomisji, a w  r. 1971, 
gdy Podkom isja Śląska przekształciła się w  Komisję, powołano go na 
jej sekretarza. W roku 1976 został członkiem Komisji H istorycznolite
rackiej Katowickiego Oddziału PAN. W latach 1964— 1968 pełnił także 
rozm aite funkcje w  Zarządzie Zakładowej Organizacji Związku Nauczy
cielstw a Polskiego w  W SP w  Katowicach.

Zachorował nagle, śmierć nastąpiła po kilku dniach. Jego niespo
dziewany zgon w strząsnął otoczeniem. Jak  podkreślają najbliżsi koledzy 
zmarłego, rozstał się on z życiem w momencie szczególnie pomyślnego 
rozw oju swej działalności naukowej.

Julian Platt


