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IV. KRONIKA ŻAŁOBNA

Jerzy  Starnaw ski

ZOFIA. CIECHANOWSKA i

(2 kw ietnia 1898-25 maja 1972)

O Hieronimie Łopacińskim (1860-1906), z profesji nauczycielu łaciny 
i greki w lubelskim  gimnazjum rosyjskim, a z prac swych licznych — ję
zykoznawcy i i etnografie, nie piastującym  katedry  uniwersyteckiej, gdyż 
uniw ersy tetu  polskiego w  zaborze rosyjskim nie było, napisał swego' czasu 
uczeń jego, Bolesław Wolski:

A chociaż obce języki wywodzi,
Gdy przeoblecze profesorski strój,
To czują dobrze Jego ucznie młodzi.
Że On najwięcej kocha język... swój 1.

Słowa te pasują znakomicie do Zofii Karoliny Ciechanowskiej. Urodzo
na i wychowana w Krakowie, córka Stanisława, profesora anatom ii 
w  Uniwersytecie Jagiellońskim, studiowała w  roku 1914/1915 germ anisty- 
kę i. rom anistykę w  Wiedniu, a następnie przez trzy  lata  germ anistykę 
i polonistykę w  UJ. Studia uwieńczyła doktoratem  na podstawie pracy 
pt. Początki znajomości Goethego w  Polsce. Czasy przedromantyczne. 
Brodziński. M ickiewicz (1924). W 30 la t po promocji doktorskiej Centralna 
Komisja K w alifikacyjna dla Pracowników N auki'przyznała jej ty tu ł nau 
kowy docenta (1954). W latach 1925-1966 pracowała w Bibliotece Jagiel
lońskiej (od r. 1958 na stanowisku wicedyrektora), w  latach 1950-1952 w y
kładała na filologii germ ańskiej UJ, w momencie likw idacji tego kierunku 
studiów osieroconego przez śmierć Adama Kleczkowskiego, w latach 1956- 
1964 dojeżdżała z wykładam i na filologię germ ańską KUL, gdzie od r. 1961 
spraw owała obowiązki kierownika zamierającej niestety sekcji. Od 1927 r. 
była członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w y
brana do Zarządu Oddziału Krakowskiego w  dniu 17 grudnia tego roku 2, 
od 1937 r. należała do Komisji Historycznoliterackiej PAU, w latach
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1946-1952 sekretarzowała Komisji Filologii Zachodnioeuropejskiej PAU. 
była członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie, człon
kiem Kom itetu Neofilologicznego PAN, członkiem Towarzystwa Nauko
wego KUL.

Tak wygląda biografia Zofii Ciechanowskiej. Dorobek naukowy jest 
niemal w całości kontynuacją przedm iotu dysertacji doktorskiej. Z poe
tów niemieckich prym  dawała w  całej swej naukowej twórczości Goethe- 
mu. badając przede wszystkim dzieje jego polskiej recepcji. Z litera tu ry  
polskiej zajmowała się przede wszystkim  Brodzińskim i Mickiewiczem. 
Dysertacja doktorska ujrzała światło dzienne w druku w w ersji niem iec
kiej pt. Die Anfänge der Goethe — K enntnis in P olen3. Jej „odpryski” 
czy fragm enty ogłaszane po polsku były nader liczn e4. W latach swej 
młodości naukowej pisała nadto  przeglądy recenzyjne z prac historyczno
literackich polskich5; o współczesnej germ anistyce polskiej inform owała 
czytelnika obcego w artykule pt. Die polnische Germanistik  6. Szczególnie 
ważne jest syntetyczne przedstawienie dorobku historycznoliterackiego 
Polski w latach 1921-1926. Pahiiętajm y, że nie wychodził jeszcze wówczas 
„Rocznik literacki”, a obok przeglądów Ciechanowskiej m am y za te lata 
jedynie odpowiednie artykuły w „Przeglądzie H um anistycznym ” z lat 
1922-1925 redagowanym przez W iktora Wąsika.

W czwartym  dziesiątku la t naszego wieku autorka prac o polskiej re
cepcji Goethego zajęła się szerzej nieco kom paratystyką. Zapowiedzią ja
kiejś większej nie zrealizowanej pracy był artykuł pt. Literatura niem iec
ka a polska w X V III w ieku. Stan badań 7; dowodem zajęcia się innymi 
pisarzami, tym razem dziewiętnastowiecznymi, była praca pt. Literatura  
niemiecka w  Polsce w pierwszych latach rom antyzm u. Materiały. 1. Gril
lparzer w Polsce. II. Dwa nie znane przekłady z Kleista  8. K om paratyst- 
ka, znająca szereg języków, zajęła się przekładami naszej epopei narodo
wej na języki zachodnioeuropejskie9. Ze względu na przyjaźń ze Stefa
nem Georgem pociągnął Ciechanowską zapomniany zupełnie w7 latach 
przedwojennych Wacław Roiicz Lieder 10. W latach powojennych przedsta
wiła (za pośrednictwem Mieczysława Brahmera) w Towarzystw ie Nauko
wym W arszawskim referat pt. „Faust” Goethego w P olsce11 ; na łam ach 
„Twórczości” opublikowała bardziej syntetyczny artykuł pt. Twórczość 
Goethego w  Polsce 12 ; w  Komisji PAU przedstawiła w  stanie roboczym 
przygotowywaną Bibliografię Goethego w  Polsce 13. Tę ostatnią pracę pro
wadziła u schyłku życia jako redaktor zespołu w Bibliotece Jagiellońskiej, 
ale realizacji przedsięwzięcia nie doczekała. Nie został ani przez nią samą, 
ani pod jej redakcją wykonany tem at zasługujący na monografię biblio
graficzną, taką jaką otrzymali u nas: Wergiliusz, Horacy (dwukrotnie). 
Arystofanes, Dante (dwukrotnie), Szekspir, Puszkin, Lew Tołstoj. A nie 
mogą nam  przecież wystarczyć prace bibliograficzne nad recepcją Goethe
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go w Polsce z końca XIX i z początku XX w .14 Czego nie zdołała przed
stawić w  formie m onografii bibliograficznej, przekazała czytelnikom jako 
rozprawę w odpowiednich partiach śwetnego wstępu do W yboru poezji 
Goethego w BN (1955, Ser. II n r  48). W tomie tym, należącym do najlepiej 
opracowanych w całej II serii BN, zwraca uwagę nie tylko wspom niana 
partia  o polskiej recepcji poety. Cały wstęp uznać trzeba za najlepszy za
rys monograficzny Goethego w  języku polskim, z radością powitać należy 
dotskonały dobór tekstów i szeroki wachlarz tłumaczy, których re jerstru je  
odpowiedni słownik 15. W rok później obdarzyła czytelników tomówT BN 
Egmontern w  przekładzie Kazimiery Iłłakowiczówny, z wstępem  — zgod
nie z potrzebą wywołaną przez dram at historyczny — na poły historycz
nym, na poły literackim  (1956, BN Ser. II n r 104). Rezultatem  wielu la t 
pracy było najpoważniejsze w naukowej biograf ii Ciechanowskiej odejście 
od Goethego, tom pt. Niemiecka ballada romantyczna  (1963, BN Ser. II n ;  
142). Stanowi ów tom znakomite pendant do analogicznego tom u Ballada 
polska w  opracowaniu Czesława Zgorzelskiego przy współudziale Ireneu
sza Opackiego (1962, BN Ser. I n r 177).

Jako badaczka Mickiewicza przemówiła Ciechanowska po wojnie dw u
krotnie: w Mickiewiczowskim, świetnie zredagowanym, tomie „Pam iętni
ka Literackiego” z roku 1948 ogłosiła obszerny biogram Malarza Spraw y  
Walentego W ańkowicza 16, w  V tomie Dziel w  W ydaniu Narodowym i J u 
bileuszowym przygotowała objaśnienia. Tom mieści: pisma filomatyczne, 
estetyczno-krytyczne i opowiadania.

Jako badaczka Brodzińskiego dała się poznać nielicznemu gronu współ
pracowników kom itetu redakcyjnego Dziel pisarza pod przewodnictwem 
Stanisław a Pigonia. Przedsięwzięcie szeroko zakrojone nie w całej rozcią
głości przybrało kształt realny. Ukazały się tylko w  dwu tomach Poezje  
w  opracowaniu Czesława Zgorzelskiego (1959) i również w dwu tomach 
Pisma estetyczno-krytyczne  w  opracowaniu Zbigniewa Jerzego Nowaka 
(1964). Siad pracy Ciechanowskiej pozostał tylko — poza wew nętrznym i 
recenzjami — w obszernym elaboracie pt. Materiały i notatki do twórczo
ści Kazim ierza Brodzińskiego 17.

W spółpraca z KUL zawiązana na kilkanaście la t przed śmiercią pozo
staw iła dw a ślady w  publikacjach tamtejszego środowiska. W zbiorowej 
książce o Juliuszu Kleinerze przedstaw iła jego sylwetkę jako neofilologa 
i kom paratysty 18 ; w  „Rocznikach Hum anistycznych” opublikowała swą 
ostatnią rozprawę kom paratystyczną pt. Stefan George i Wacław Rolicz 
Lieder ich translatorska w za jem ność19.

W licznych artykułach z zakresu bibliotekarstw a ogłaszanych w prasie 
już od 1928 r. dała się poznać jako naukowiec tej właśnie dziedziny. Przed 
wojną najczęściej pisywała w „Przeglądzie Bibliotecznym”, po wojnie 
w „Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej”. W związku z rocznicami dw u
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wielkich poprzedników na niwie bibliotecznej włączyła się Ciechanowska 
do zbiorowego hołdu. Skreśliła sylw etkę Karola Estreichera jako historyka  
litera tu ry20 i Jerzego Samuela Bandtkiego jako bibliotekarza i bibliote- 
koznawcy 21. Liczne hasła pióra Zofii Ciechanowskiej pomieścił już przed 
wojną, również po wojnie, Polski słow nik biograficzny.

Ubocznym zainteresowaniem  p ol onistk i -g erm ani stk i -komp a ra t ys t/ki 
siedzącej głównie w  romantyzmie, po części w  oświeceniu, była litera tu ra  
staropolska. Przez czas jakiś stale brała udział w  konferencjach staro
polskich IBL a jeszcze w  zaraniu swej twórczości naukowej opublikowała 
pracę pt. Samuela Przypkowskiego parafraza hym nu Te D e u m 22.

Była Ciechanowska hum anistką wielokierunkową, w ypow iadała się 
w  pracach obliczonych nie na błyskotliwość lecz na rzetelność naukową, 
złej roboty nie upraw iała nigdy, w  każdej pracy czy to przy czy nkarskiej 
jedynie, czy też stanowiącej bardziej „zaokrągloną” całość posuwała naukę 
naprzód.
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