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ROMAN SOBOL 

(4 lipca 1926 — 23 kwietnia 1982)

27 kwietnia 1982 żegnaliśmy na wrocławskim cm entarzu Sw. Ro
dziny naszego najlepszego przyjaciela, wybitnego historyka literatury , 
Romana Sobola, którego odejście jest dla całego środowiska stra tą  n ie
powetowaną, świat nasz bowiem uległ jakby pom niejszeniu i zuboże
niu o wartość niezwykle oryginalną i autentyczną. Odszedł od nas czło
wiek dobry i życzliwy ludziom, w dobie ogólnego kryzysu utw ierdza
jący u innych swoją obecnością i działaniem wiarę w sens życia i pod
stawowych wartości humanistycznych.

Urodzony w Jarosław iu w r. 1926, należał do pokolenia, które po 
doświadczeniach ostatniej w ojny los sprowadził do Wrocławia. Tu, wśród 
ruin i gruzów, przybyli z różnych stron Polski i całego świata młodzi 
ludzie musieli tworzyć m aterialne i duchowe podstawy nowej egzysten
cji, włączyć obszar, na jakim  działali, do kręgu ku ltu ry  narodowej. 
W surowych w arunkach kształtowały się autentyczne więzi m iędzyludz
kie wraz z negacją wszelkiej pozy i zakłamania. Roman Sobol już jako 
student polonistyki w latach 1947—1952 odznaczał się cechami charak
teru  i intelektu, które rozwinęły się w pełni w jego późniejszych p ra 
cach naukowych i w działalności dydaktycznej na Uczelni. Szczerość 
i życzliwość jednały mu przyjaźń kolegów, wyróżniały go zaś pracow i
tość i sumienność, wyrażające się doskonałym zawsze opanowaniem m a
teriałów  do ćwiczeń i egzaminów. W tam tym  okresie braku podręczni
ków i książek, kiedy notatki z wykładów nabierały szczególnego zna
czenia, Roman dysponował zawsze wiarygodnym  źródłem informacji, 
posiadał bowiem skrupulatnie zapisane wykłady z historii litera tu ry  
polskiej.

Stosunkowo szybko zwrócił na niego uwagę prof. Tadeusz Mikulski, 
k tóry z niezawodną intuicją zaczął skupiać wokół siebie młodych s tu 
dentów i asystentów, sposobiąc ich na przyszłych badaczy. W roku 1951 
rozpoczął Roman Sobol pracę jako asystent K atedry L iteratu ry  Polskiej, 
a w r. 1954 został przeniesiony do wrocławskiej Pracowni L iteratu ry  
Oświecenia Insty tu tu  Badań Literackich PAN, kierowanej przez M ikul
skiego, w której zainteresował się początkowo twórczością Ignacego K ra
sickiego, stanowiącą główny przedmiot badań profesora i zorganizowa
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nej przez niego grupy. Pierwszą po ostatniej wojnie próbą rozbudzenia 
studiów nad życiem i dziełem XBW stał się w ydany w r. 1952 przez 
Mikulskiego i poświęcony w całości Krasickiem u num er „Zeszytów 
W rocławskich”. Jako autorzy obok redaktora  tom u w ystąpili przew aż
nie jego uczniowie, debiutujący w tej imprezie, a wśród nich niepośled
nie miejsce zajął Roman Sobol rozprawą Ignacy Krasicki w walce o ję 
zy k  narodowy  .— była to rozszerzona w ersja pracy m agisterskiej, doty
czyła centralnej wówczas problem atyki, do dziś zresztą zachowującej 
aktualność naukową.

W krótce jednak poświęcił się Sobol studiom  nad poetą najbardziej 
m u bliskim w kręgu oświeceniowym, nad „śpiewakiem  Ju sty n y ”, F ran 
ciszkiem Karpińskim . Łączyło ich zapewne nie tylko powinowactwo 
na zasadzie pochodzenia z kresów wschodnich Polski, ale również „gus
tów i rozryw ek analogia”, podobny sposób widzenia i odczuwania św ia
ta. Rozpoczął wspólnie z M ikulskim prace nad edycją korespondencji 
Karpińskiego, w erudycyjnych kom entarzach w niknął głęboko w atm o
sferę epoki, gromadząc doświadczenia do przyszłej roli tw órcy jego mo
nografii. W czasie choroby swego m istrza sam właściwie ukończył dzie
ło, które ukazało się w „Archiwum  L iterackim ” w r. 1958, już po śm ier
ci Mikulskiego, stanowiąc wzór gruntow ności i filologicznej precyzji.

Z kolei zaczął Sobol budować zręby pod przyszłą monografię K ar
pińskiego. Prow adził dociekliwe badania nad ocalałymi redakcjam i pa
m iętnika Historia mego wieku  i ludzi, z  k tórym i żyłem, przygotowując 
krytyczną edycję tego tekstu, rozwiązywał w kolejnych rozprawach 
i artykułach  zagadki filologiczne twórczości „poety serca”. Sumowała 
ów dorobek dysertacja doktorska, obroniona w r. 1964 pod opieką S ta
nisława Pigonia, w ydana drukiem  w r. 1967 pt. Ze studiów nad Karpiń
skim. I. Książka ta  nie była w zam ierzeniu autora monografią, ale 
w  praktyce taką funkcję dziś pełni. Skupia trzy  grupy problemów. 
Pierw sza to prolegom ena filologiczne, w których przedyskutow ał Sobol 
wszystkie sporne i niejasne spraw y dotyczące tekstów  utworów, dzięki 
czem u stało się możliwe podjęcie prac nad edycją krytyczną dzieł K ar
pińskiego. Drugim  problem em  centralnym , szeroko przedstaw ionym  
w książce, jest ludowość „śpiewaka Ju s ty n y ”, trzecim  zaś jego poezja 
religijna. Analizy i ustalenia Sobola obejm ują więc praw ie całość za
gadnień związanych z K arpińskim , w yjaśniają istotne źródła sentym en
talnej poezji, wiążą ją poza tym  ściśle z biografią autora sielanek.

Dzięki zastosowanej metodzie wychodzenia od zbadanych faktów 
i analiz szczegółowych wnioski i uogólnienia syntetyzujące przedstaw io
ne przez Sobola posiadają trw ałą  wartość, określają charak ter twórczoś
ci K arpińskiego i, szerzej, sentym entalizm u polskiego. Można powie
dzieć, iż Sobolowi udało się w pew nym  stopniu przełam ać trw ający  już 
od dłuższego czasu kryzys m onografii literackich, zniwelować dwudziel- 
ność przedm iotu badań — „życia i twórczości”. W prawdzie na gruncie
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antypozytyw istycznym  powstał nowy typ m onografistyki, realizujący 
zasadę jedności człowieka i dzieła, w ostatnich jednak dziesięcioleciach 
ergocentryczne orientacje badań literackich przyniosły okres nieko
rzystny w rozwoju tego gatunku naukowego. Sobol przedstaw ił jedność 
życia i dzieła jako form y „życia”, potraktował biografię jako element pro
cesu historycznoliterackiego, co zresztą ułatw iał charakter twórczości 
Karpińskiego, rasowego liryka, uważającego za Janem  Jakubem  Rousseau, 
iż podstawą wypowiedzi literackiej są własne doświadczenia życiowe.

R o m a n  S o b o l

W książce Sobola mam y wiele przykładów tej in terpretacyjnej jed
ności, by wspomnieć znakomitą analizę Żalów Sarmaty  i zamilknięcia 
Karpińskiego, według którego „nieodzownym w arunkiem  upraw iania li
te ra tu ry  jest wolność obywatelska pisarza” 1. Sobol omawia tę  zasadę 
w yznawaną przez Karpińskiego, a przenosząc ją wstecz, tłum aczy w spo
sób in teresujący decyzję autora Tęskności na wiosną wyjazdu z Galicji 
do W arszawy po pierwszym  rozbiorze. Ową jedność życia i twórczości 
w studiach nad Karpińskim  uzyskał Sobol nie na drodze spekulacji teo
retycznych, ale poprzez gruntow ną analizę źródeł i tekstów oraz wysi
łek in telektualny łączący się, co najistotniejsze, z intuicją uczonego, 
która wskazuje bardzo często kierunek najwłaściwszy.

Po doktoracie przeniósł się Roman Sobol w r. 1972 na U niw ersytet 
W rocławski — najpierw  do Międzywydziałowego Studium  K ultury

1 R. S o b o l ,  Ze studiów nad Karpińskim. 1. Wrocław 1967, s. 345.
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Współczesnej, a w 1974 do Insty tu tu  Filologii Polskiej, odczuwając po
trzebę spraw dzania w dydaktyce swoich badań i koncepcji. W roku 1976 
uzyskał stopień naukow y doktora habilitowanego (a w 1977 stanowisko 
docenta) na podstawie rozpraw y Franciszek Karpiński wobec przemian  
kultury  narodowej, na którą złożyły się: po rtre t literacki poety Fran
ciszek Karpiński  (W arszawa 1979) oraz takie rozprawy, jak Karpiń
ski — Repnin. W  związku z odnalezieniem autografu wiersza do gene- 
rał-gubernatora L i tw y  („Pam iętnik L iteracki” 1980, z. 3), Karpiński 
a folklor  („L iteratura Ludow a” 1977, n r 4/5) i kilka innych. Ostatnio 
związał się planam i naukowym i z Insty tu tem  Badań Literackich PAN, 
przede wszystkim  jako wydawca edycji krytycznej pism Karpińskiego, 
k tórej ukończenie planow ał w najbliższych latach. Dla popularnonau
kowej serii „Biblioteka Narodowa” przygotowyw ał wybór poezji „śpiewa
ka Ju sty n y ”.

Sporo czasu poświęcał Roman Sobol odpowiedzialnym obowiązkom 
organizacyjnym  na Uczelni — najpierw  jako w icedyrektor (od r. 1976) 
In sty tu tu  Filologii Polskiej, kiedy zaś w ważnym  dla k ra ju  i wrocław 
skiego środowiska akademickiego okresie w ybrany został dziekanem 
W ydziału Filologicznego, pełnił tę funkcję (od 1 IX 1981) z poświęce
niem  i .poczuciem odpowiedzialności, zachowując równocześnie postawę 
godną uczonego i wychowawcy młodzieży.

Osobne zdanie należy się działalności dydaktycznej Sobola. Jako re 
cenzent powstałych pod jego kierunkiem  prac m agisterskich podziwia
łem zawsze m ądry patronat nad studentam i, traktow anym i z pełną po
wagą, uznawanym i za partnerów  we wspólnym  dziele. Prace te zabie
rały  mu wiele czasu, penetrow ały  bowiem nieprzetarte  drogi w bada
niach sentym entalizm u, odznaczały się często dużymi waloram i nauko
wymi. Dzięki tem u jego studenci mogli przeżyć na Uczelni autentyczną 
przygodę naukową.

Roman Sobol jako uczony i wychowawca młodzieży skupił w sobie 
najlepsze cechy swego pokolenia: szlachetność i wierność w przyjaźni 
oraz niezwykłą wprost solidność w arsztatu  filologicznego. Odszedł od 
nas przedwcześnie, kiedy jego doświadczenia życiowe i naukowe mogły 
w pełni zaowocować nowymi dziełami. Swoich rozpraw i książek nie 
pisał szybko i w dużych ilościach, ale to, co stworzył, stanowi w historii 
lite ra tu ry  polskiej mocny fundam ent, na k tórym  mogą śmiało budować 
następne pokolenia badaczy.

Mieczysław Klimowicz


