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HENRYK TRZPIS

W  cichym miasteczku galicyjskim „na prowincji“ bywali 
dość częstym  zjawiskiem nauczyciele gimnazjalni, oddani poza 
swymi obowiązkami szkolnymi ulubionym, drobnym czy więk
szym, pracom  naukowym. P rzy  pomocy własnej czy zakłado
wej biblioteki przygotowywali rozprawy, drukowane zwykle 
w rocznych Sprawozdaniach gimnazjalnych, nieraz bardzo 
cenne. Tak debiutowali Tadeusz Pini, Antoni Talar, Mikołaj 
M azanowski i wielu innych, by wspomnieć tylko polonistów. 
W  życiu kulturalnym  swego środowiska byli oni elementem 
dynamicznym, oddziaływując bardzo dobrze przede wszystkim 
na swoich uczniów, a równocześnie na całą stopę życiową Jasła 
czy Krosna, Bochni czy Stryja.

Henryk Trzpis był .bardzo rzetelnym reprezentantem 
tych zanikających pracowników kulturalnych i naukowych, 
których zresztą „prowincja“ umiała cenić. Dziesiątki lat prze
pracow ał w m ałych miasteczkach, szerząc nie tylko zamiłowa
nie ojczystej literatury i sztuki wśród tysięcy swych uczniów, 
ale równocześnie z zamiłowaniem cyzelując swe studia i roz
prawy, w ygłaszając odczyty i organizując „kółka dram a
tyczne“.

Pochodził też z zabitej deskami prowincji. Urodzony 
w Pławnie koło Mielca (10 lipca 1871), po ukończeniu gimna
zjum w Tarnowie studiował w Uniwersytecie Jagiellońskim 
pod Stanisławem  Tarnowskim. W  r. 1899 rozpoczął pracę na
uczycielską w gimnazjum jasielskim, a w r. 1903 przeniesiony 
do Bochni na długie lata związał swe życie z cichym, schlud
nym miasteczkiem. Pracow ał nie tylko w gimnazjum państwo
wym, ale równocześnie uczył w seminarium nauczycielskim, 
którego przez lat niespełna dziesięć był dyrektorem  i gorliwym 
opiekunem jego majątku. Cichy literat miał ambifcję, by semi
narium mogło osiąść we własnym budynku i sprawę tę szczę
śliwie doprowadził do końca. Przeszedłszy na em eryturę, 
osiadł w Krakowie, gdzie mógł już pofolgować swemu biblio
filstwu i zamiłowaniom naukowym. Zawsze pogodny, cieszący 
się sym patią swych uczniów, także w czasie doświadczeń wo
jennych swego spokoju nie stracił. Pogodnie znosił krótką cho-
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robę i odszedł od nas w chwili', kiedy położenie polityczne Pol
ski napawało wszystkich optymizmem. Zm arł 26 m aja 1943 r.

Gdy się pa trzy  na dorobek naukowy H enryka Trzpisa, to 
zastanaw ia nas swoista odwaga prowincjonalnego nauczyciela, 
ośmielającego się wystąpić przeciw takiej powadze naukowej 
(podówczas), jaką był Stanisław  Tarnowski. Pam iętajm y, że 
żyjem y w r. 1905, t. zw. stańczycy rządzą nie tylko uniwersy
tetem, ale Galicją, a tu ktoś odważył się stanąć w obronife tak 
nielubianego przez P rezesa Akademii Umiejętności Słowac
kiego. Ogromnie delikatnie i łagodnie tłum aczy Tarnowskiemu 
i Tretiiakowi, że prawdopodobnie jednak słuszności w swych 
poglądach nie mają. T rzeba wczuć się w atm osferę owych 
czasów i stosunków, by zrozumieć ówczesną rewolucyjność 
„Krytycznej oceny K ordiana“. T rzeba jednak dodać, że w ła
śnie po ogłoszeniu tej rozpraw y Trzpis został w ybrany na 
współpracownika Komisji historii literatury  Polskiej Akademii 
Umiejętności.

C zyta się ją dziś z praw dziw ą przyjem nością, tyle w niej 
trafnych rozważań, połączonych z w yraźnym  sentym entem  dla 
utworu i tw órcy. Bo też rozpraw ką prowincjonalnego poloni
sty, zw ykłym  tokiem rzeczy mało kto się zainteresował, zwła
szcza że w' parę lat późnifej Ujejski przedstaw ił bardzo podob
nie swój pogląd na koncepcję postaci Kordiana, przedstawił 
może z zastosowaniem  szerszego aparatu  naukowego, lecz 
Trzpis zachowuje tu nie tylko pierwszeństwo pomysłu. P rzed 
stawienie jego nie m a na celu osądu postaci Kordiana i jego 
tw órcy: Trzpis cały czas jest pod urokiem poezji Słowackiego 
i poetyczności Kordiana, i obu bardzo ładnie rehabilituje. I ję
zyk rozprawki, choć dla nas dziś już tu i ówdzie trąci m yszką, 
ma w sobie bardzo miłe piętno poetyczności.

Trzpis był miłośnikiem Słowackiego, ale wcale nie za 
m ykał swych zainteresowań granicam i epoki rom antycznej. 
Przyjaciel Edw arda Okunia interesował się sztuką i oto w dwa 
lata po „K rytycznej ocęnie“ ogłasza ciekawą rozprawkę
0 „Próchnie“ Berenta. Dowód to niemylny samodzielności 
estetycznej i rozm yślań na tem aty  wywołane „Młodą P o lską“.

Swój kult dla Słowackiego zaznaczył T rzpis w roku ju
bileuszowym (19Ü9) wydaniem  tomiku „Ze studiów nad Sło
wackim “, gdzie pomieścił dawniejszą rozprawę o Kordianie
1 „Estopsychologię Słowackiego“. Ponieważ wnet potem uka
zała się m onografia Kleinera, mało kto sięgał do studium 
Trzpisa, opartego przede w szystkim  na analizie ^Beniow
skiego“.

O siadłszy na em eryturze w Krakowie, zajął się Trzpis 
zapom nianym  autorem  „W acław a dziejów“, Stefanem  Gar- 
czyńskim. Był to wynik osobistego przyw iązania do rom anty
zmu i jego przekonań. „Książka na czasie“ (tak zatytułow ał 
swe studium w ydane w r. 1936) to wyznanie w iary człowieka,
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który w swych rozm yślaniach połączył Garczyńskiego i' jego
0 heglizm oparte koncepcje z intuicjonizmem Bergsona. S er
deczne związanie z rom antycznym  idealizmem dało nam stu 
dium nie tyle historyczno-literackie, ile wyznawcze, charakte
ryzujące przekonania autora i jego pogląd na świat. Jeśli z tej 
płaszczyzny spojrzym y na ostatnią pracę Trzpisa, znajdziem y 
w niej dowód recepcji romantyzmu, prawdę żywą człowieka
1 Polaka. *

O ryginalny charakter studiów Trzpisa nabiera żywych 
kolorów, gdy uświadomimy sobie jego równoczesną, czterdzie
stoletnią pracę nauczycielską, pracę wykonywaną w poczuciu 
szczytnego powołania. Studia profesora wiązały się nie tylko 
z zainteresowaniami poznawczymi, ale przede w szystkim  po
głębiały jego w łasny pogląd na świat, służąc zupełnie w yraź
nie idealistycznie pojętej p racy  nad kształtowaniem  młodych 
dusz. Pogodny i szlachetny siewca hodował w swej duszy 
piękne ziarna, które z miłością rzucał na wdzięczną rolę mło
dych serc. W schodziły one w cichości i w ydały plon niewi
dzialny, a jakże potężny. W ydaje się nam, że właśnie o takich 
nauczycielach m yślał angielski poeta, gdy swe wspomnienia 
szkolne rozpoczynał piękną strofą:

Wielkich Ludzi, pieśni chwal 
małego imienia, 

bo ich dzieło rośnie wciąż, 
w głąb i wszerz się krzewi wciąż, 

ponad ich marzenia.
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