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Maria Konopnicka, L is ty  do Ignacego W asilewskiego, opr., wst. i przypis, opa
trzył Jacek Nowak, Warszawa 2005, Wydawnictwo IBL PAN, 684 s.

Tom korespondencji M arii Konopnickiej do Ignacego W asiłowskiego zawiera 163 listy 
pochodzące z lat 1867-1900. Szczególnie cenne okazują się te obejm ujące okres od roku 1890 
do 1900, ponieważ dotyczą stosunkow o mało zbadanego etapu życia pisarki. To czas licznych 

podróży poetki, różnych miejsc pobytu. O publikow ana korespondencja ułatwia w  dużym  
stopniu  rekonstrukcję jej życiorysu z tego okresu. Niestety, z w yjątkiem  kilku, nie zachowały 
się odpow iedzi W asiłowskiego.

Z b ió r listów  poprzedzony został bardzo obszernym , niezwykle rzetelnie przygotow anym  
Wstępem Ja c k a  Now aka. Skrupulatność badacza i poczynione przez niego grun tow ne badania 
budzą uznanie. A utor opracowania nie tylko przedstaw ia problem atykę listów, ale poruszane 
zagadnienia sytuuje w  kontekście dostępnej w iedzy o życiu i twórczości pisarki. Szczegółowo 
prezentuje także biografię Ignacego W asiłowskiego —  stryja poetki.

W artość opublikow anej korespondencji wynika przede wszystkim  z relacji, jakie łączyły 
K onopnicką ze stryjem. O tóż, jak  podkreśla N ow ak, Wasiłowski zajm ował szczególne m iej
sce w  życiu poetki. Po pierwsze, traktowała go w yjątkowo z uwagi najego  postaw ę patriotycz
ną. W  1844 roku Wasiłowski skazany został za działalność spiskową na służbę w  Specjalnym  
Korpusie Syberyjskim, a następnie do 1857 roku był w  T ium eńsk im  O ddziale Inw alidów  
w  Syberii Zachodniej. Po drugie, uważała go za osobę bardzo bliską, godną zaufania, kogoś, 
kom u m ożna się zwierzyć z tro sk i uzyskać wsparcie. Stąd też uderzająca różnorodność tem a
tyczna listów7: począwszy od codziennych spraw  rodzinnych  po refleksje o literaturze, sztuce, 
różne aspekty pracy zawodowej, rozważania o kwestiach społecznych, politycznych, kom en
tarze do bieżących w ydarzeń. K onopnicka wiele pisze na tem at rodzinnych  problem ów, 
spraw dotyczących dzieci, męża. Ale, co słusznie zauważa N ow ak, istnieje konieczność zw e
ryfikowania potocznej opinii o tym , że za rozpad jej m ałżeństw a ponosi odpow iedzialność 
przede w szystkim  Jarosław  K onopnicki.

A utor Wstępu podkreśla, iż W asiłowski pełnił nie tylko rolę pow iernika, ale był także rów 

norzędnym  partnerem  w  rozm ow ach o literaturze czy sztuce. O czytanie i zainteresow ania 

stiyja sprawiały, że poetka chętnie dzieliła się z n im  uwagam i o swojej pracy literackiej, w ysy
łała fragm enty czasopism ze swoim i publikacjam i. D zięki tem u  sporo ciekawych spostrzeżeń 

m ożna poczynić m iędzy innym i na tem at działalności krytycznoliterackiej poetki, zarów no 
w  odniesieniu  do bieżących tekstów, ja k  i w obec spuścizny rom antycznej, zwłaszcza dorobku 

M ickiewicza. K orespondencja ze stryjem  okazuje się bogatym  źródłem  w iedzy o kontaktach 
Konopnickiej z literatam i, m .in.: S ienkiew iczem , P rusem , Św iętochow skim , O rzeszkow ą 

oraz przyjaznym  jej Kraszewskim.
W  latach 1884-1886 K onopnicka kierowała działem  literackim  kobiecego tygodnika 

„Św it”. Jak  zauważa Now ak:
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Pisarka była przekonana, że dziennikarstw o je st form ą społecznego pow ołania 
i że mając czasopismo, m oże wpływać na patriotyczne i społeczne postawy czy
telników.

N ie  daneje j by ło jednak  w  pełni zrealizować swej wizji. B ezkom prom isow ość poetki do
prowadziła w  końcu do rozstania z redakcją. Kulisy tej rezygnacji odsłania W asiłowskiemu. 
Opisała swoje zm agania z Lew entalem  —  wydawcą pisma, który miał przede wszystkim  
na uwadze finansow y aspekt przedsięwzięcia, oraz towarzyszące często jej pracy kłopoty 
z cenzurą.

Długa, w ieloletnia w ędrów ka Konopnickiej po Europie także znalazła odzw ierciedlenie 
w  listach. N a ich podstawie m ożna zrekonstruow ać szlak podróży poetki. O prócz drobiazgo
wych opisów  miejsc, K onopnicka dzieli się refleksjami na tem at sztuki: architektury, m alar
stwa. K orespondencja odkrywa rów nież przyczyny wyjazdu za granicę. O kazuje się, że im 
pulsem  do w ypraw y były nie tyle względy polityczne, ile chęć oderw ania się od problem ów  
rodzinnych.

N iew ątpliw ym  atutem  tej edycji listów, obok rzeczowego, bogatego w  inform acje Wstępu, 

są starannie opracow ane przypisy, um ieszczone bezpośrednio  pod każdym  listem , co w  d u 
żym stopniu  ułatwia ich czytanie. W  zasadzie przypisy stanowią tu osobną pasjonującą lektu

rę. Sam N ow ak  stwierdza, iż w  zam ierzeniu miał to być „rodzaj przew odnika po realiach opi
sywanych w  poszczególnych listach”. W  istocie m am y do czynienia ze znakom itym  p rzew od
nikiem  zawierającym ogrom ną ilość inform acji o ludziach, w ydarzeniach, m iejscach. W ple
cione zostały tu także fragm enty różnych pam iętników, listów, artykułów  prasowych. Powstał 
w  ten  sposób barw ny obraz epoki, panoram a życia spo łeczno-polityczno-kulturalnego .

W nikliw ie zanalizowany został także styl, język i kom pozycja listów. Każdy list je st opa
trzony  szczegółową notatką: na jakiego rodzaju papierze, o jakich w ym iarach, jakim  pism em  
i atram entem  został napisany.

N ie ulega wątpliwości, że znakom ite opracowanie przez Jacka N ow aka korespondencji 
M arii Konopnickiej do stiyja sprawia, iż m am y do czynienia z wartościową, pożyteczną i cie
kawą lekturą.

Izabela Zeller


