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MIKOŁAJ MAZANOWSKI

„M azanowscy“ znani szerokim kołom uczniów i studen
tów, to przede wszystkim  podręcznik historii literatury, pod
ręcznik niezły, skoro osiągnął piękną, jak na nasze stosunki, 
liczbę siedmiu wydań. Natomiast mało kto wie, że obaj „M aza- 
nowscy“ to ciekawy ustęp w dziejach naszej kultury. Byli to 
bowiem kresowcy, „gente Ruteni, natione Polom“, związani 
wspomnieniami dzieciństwa i młodości z dziejami Unii na 
Podlasiu.

Po ojcu X. Janie i matce z domu Szymańskiej związani 
z klerem  unickim wychowywali się M azanowscy na Podlasiu. 
M łodszy od Antoniego Mikołaj urodził się w r. 1861 w Wfito- 
rożu blisko Drehlowa, gdzie też w gromadzie licznego rodzeń
stw a spędził dzieciństwo „sielskie, anielskie“. Rodzice mieli 
pryw atny m ająteczek w Burwinie, a choć stopa życiowa nie 
była wysoka, życie płynęło bardzo mile i pogodnie. W  pamięci 
chłopca mocno utkwił drobny wypadek, kiedy to ojciec w dniu 
egzaminu do rosyjskiego gimnazjum zaprowadził go przed 
trumnę św. Jozafata Koncewicza. Nie przypuszczał zapewne 
zacny paroch, że wnet sam  będzie cierpiał za unię. W ezwany 
do przejścia na prawosławie, bezwzględnie temu żądaniu odmó
wił, toteż musiał natychm iast, bez zawiadomienia parafian, opu
ścić W itoroż i sprzedać Burwin. W ygnanem u księdzu w yzna
czono na miejsce osiedlenia Radom, gdzie odrazu miał trudno
ści z przyjęciem  synów do państwowego gimnazjum. Troskliwa 
opieka policji dokuczyła M azanowskim dostatecznie, wobec 
tego też po półtora rocznym  pobycie w Radomiu rodzice posta
nowili przekraść się przez zieloną granicę do Galicji. Szesna
stoletni chłopiec żywo zachował w pamięci tę niezwykłą przy
godę, jak również wzruszenie rodziców i własne, gdy stanęli 
na „wolnej“ ziemi galicyjskiej.

Gdy M azanowscy znaleźli się we Lwowie, okazały się tam 
nowe a nieoczekiwane trudności. W  konsystorzu świętojurskim 
bardzo niechętnie przyjęto spolaczałego unitę, k tóry miał je
szcze robić „konkurencję“ dawnym kolegom Popiela. Wobec 
tego X. Jan musiał pomyśleć o posadzie w sądzie.

N iezatarte wspomnienia przeżyć młodzieńczych ksz ta łto 
w ały dusze dwóch przyszłych nauczycieli języka polskiego,
P a m iętn ik  litera ck i XX XY I. IB



2 6 2 F ra n c isz ek  B ie la k

dwóch przyszłych badaczy i popularyzatorów  historii litera
tu ry  polskiej.

Po skończeniu gimnazjum zapisał się Mikołaj Mazanow- 
ski na uniw ersytet lwowski i został uczniem Rom ana Piłata, 
uczniem, jak  się później pokazało, pojętnym. Po  czteroletnich 
studiach, zakończonych w r. 1885, był jakiś czas nauczycielem 
domowym u Stanisław a Badeniego, po czym  poszedł u tarta  
drogą kariery  nauczycielskiej. Suplent w gimnazjum IV we 
Lwowie, następnie w Bochni, wreszcie od roku 1892 profesor 
w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W  r. 1910 został kie
rownikiem samodzielnej filii, zamienionej z czasem na gim na
zjum VII. Długie lata dyrektury  przerw ało pójście na em eryturę 
w r. 1931. Mimo siedemdziesiątki żywotność i spraw ność za
chował do końca życia. P rzykrości ostatniej wojny znosił spo
kojnie i odszedł w r. 1944, prawie nagle w parę dni po tak rzad
kiej uroczystości rodzinnej złotego wesela z wierną tow arzy
szką życia Emmą z Fiszerów.

Dorobek pisarski M ikołaja M azanowskiego to kilkadziesiąt 
prac i rozpraw  literackich i pedagogicznych. Literackie doty
czą wyłącznie p isarzy i utworów rom antycznych. Mikołaj Ma
zanowski debiutował bardzo dobrą monografią o Antonim Mal
czewskim. Dziś każdy szanujący się polonista sięga przede 
w szystkim  do dzieła Ujejskiego, jednakowoż pominąć p racy  
jego poprzednika nie można. M azanowski nie tylko, że sumien
nie przestudiow ał m ateriały  biograficzne, ale przede w szyst
kim odczuwał bardzo żywo sam ą poezję „M arii“. Z wspo
mnień M azanowskiego, jak również z książki dla młodzieży 
„Duch puszczy podlaskiej“ widzimy jasno, że miał on żywe 
odczucie i umiłowanie przyrody. Choć więc nie był tak pesym i
stycznie nastrojony, jak autor „M arii“, jednak przeszedł w la
tach młodzieńczego przełomu bardzo gwałtow ny w strząs, do
wiedział się coś niecoś o sm ętnym  i posępnym lesie uczuć ludz
kich, co razem  predysponow ało go wcale dobrze na monogra- 
fisfę M alczewskiego. Dlatego i dziś jeszcze przyjem nie czyta 
się jego książkę o niepospolitym poecie.

Szereg rozpraw  poświęcił Mikołaj M azanowski poetom 
ukraińskiej szkoły („Anna z Nabrzezia“ S. Goszczyńskiego, 
1894, B. Zaleski w stosunku z Mickiewiczem, Bibl. W ar. 1898, 
J. B. Zaleski, życie i dzieła, Petersburg 1900). Sym patia autora 
dyktow ała mu wybór tych właśnie „Ukraińców“, bliskich mu 
i swoim stanowiskiem  wobec Rusi i Polski, jak również swą 
kresowością.

Nie m ożna pominąć zasług M azanowskiego, jako popula
ryzato ra  w iedzy literackiej. Nie miejsce tu głosić konieczność 
dobrej książki popularyzacyjnej, zwłaszcza w Polsce, którą 
ciągle jeszcze charakteryzuje w życiu kulturalnym  ogromny 
brak wyrów nania poziomów. Pod tym  względem nasza gospo
darka kulturalno-oświatowa przedstaw ia ciągle wielkie, nieraz



M ikołaj M azanow ski 2 6 3

jeszcze niezarejestrowane braki. Otóż stare, dobrze nam  s ta r
szym  znane, tomiki Zukerhandla pełniły bardzo ważną służbę 
i, śmiem twierdzić, brak tych setek przedruków czy opracowań 
odczuwa s/ę dziś bardzo dotkliwie.

M azanowski w ciągu dziewięciu lat wydał u Zukerhandla 
sześć charakterystyk  literackich: Słowackiego, Krasińskiego, 
Malczewskiego, Fredry, Kraszewskiego i Goszczyńskiego. Że 
czyniły zadość istotnej potrzebie, dowód w tym, że Słowacki 
doczekał się pięciu, a Krasiński czterech wydań.

W reszcie słów parę o podręczniku do dziejów literatury 
polskiej. Książkę tę opracowali obaj bracia i wśród podręczni
ków popularnych zdobyła ona wcale poważne miejsce. Należy 
cło dobrego tonu krytykow ać jej streszczenia, jako typowo bry- 
kowe cechy książki. Zapewne, streszczenie powieści czy d ra
m atu nie należy do naukowego aparatu badacza literackiego, 
jak niewątpliwie grzechem dydaktycznym  jest podawanie treści 
utworu tym, którzy samego dzieła nie czytali. Ponieważ jed
nak poza streszczeniam i ujęcie faktów i interpretacja utworów 
zrobione są w tej książce rzetelnie, podręcznik na rynku księ
garskim  miał powodzenie i jak wiadomo był rzeczywiście po
mocą nie tylko w szkołach średnich.

P race literackie M azanowskiego prawie zniknęły, odkąd 
przyszły  zajęcia dyrektorskie. W  tym  czasie wydał dwie serie 
„Szkiców pedagogicznych“, na prawdę niesłusznie zapomnia
nych rozprawek na bardzo żywotne tem aty. Dziś czyta się je 
z zaciekawieniem, mimo że pow stały przed pierwszą wojną 
światową. M azanowski w miłej formie ukazuje nam życie mło
dzieży, jej ciężkie przejścia i konflikty („Z pamiętnika abitu
rienta“, „Uświadomienie“), zajm ując stanowisko bardzo od
ważne, oparte na doskonałym zrozumieniu i odczuciu m ło
dzieży. Podobną niespodziankę gotuje nam M azanowski 
książką dla młodzieży pod tytułem  „Duch puszczy podla
skiej“. Awanturnicze przygody może nie są dostatecznie nie
zwykłe, ale opisy przyrody i pogadanki o niej okazują w dy
rektorze gimnazjum naturalny a subtelny stosunek do natury.

P rosty , dobry i uczynny człowiek żyje w pamięci swych 
licznych uczniów i kolegów może żywiej, niż badacz literatury. 
W  każdej rubryce jego stanu społecznej służby można spokoj
nie zapisać krótką ocenę: zasłużony.
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