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datnda autorka, znająca doskonale psychikę Krasińskiego — czy
telnikowi narzuca się wrażenie osobistości niepospolitej. I osobi
stość ta staje się bliska.

Juliusz Kleiner

IGNACY CHRZANOW SKI: Joachim Lelewel. Spółdzielnia Wy
dawnicza „Czytelnik“ 1946, s. 197, 3 ntlb.

„Znajomość przeszłości może ii powinna być mistrzynię, teraź
niejszości“, tak piisał kiedyś poświęcając swoją uwagę Joachimowi 
Lelewelowi Ignacy Chrzanowski w artykule Olos zza  grobu, który 
pomieścił w książce Literatura a naród. Jest w tym stwierdzeniu głę
bokie pojęcie o roli historii, jakie miał wileński profesor, jest także 
wszystko to, co wiążemy dziś z  zacną sylwetką krakowskiego histo
ryka literatury Ignacego Chrzanowskiego, którego ostatnia książka, 
jaką zakończył swój naukowy, a przerwany mu przez Niemców ży
wot, nosi właśnie ten prawie symboliczny tytuł Joachim Lelewel.

Stanisław Piigoń, wydawca i redaktor pozostawionych przez 
Chrzanowskiego brulionów o Lelewelu dokonał w przedmowie cie
kawego porównania: „Niie ulega wątpliwości: Bliski i> swój był 
Chrzanowskiemu Lelewel przez pokrewne wzajemnie rysy charak
teru“. Zaiste bogate to di wymowne zestawienie: Lelewel—Chrzanow
ski'. W zniosłe ii sprawiedliwe słowa Joachima Lelewela jak echo od
zywały się później w ustach i  'pod piórem Chrzanowskiego. Łatwo 
tę zawołania obudzić do wspólnego brzmienia : nar ód d spr awiedli
wość. Według tych miar Lelewel oceniał historię, Chrzanowski zaś 
literaturę. Autor Straconego obywatelstwa stanu kmiecego ii autor 
Literatury niepodległej Polski to jedno i  to samo sumienie. „Ucisk 
ludu d nietolerancja religijna, sprzeniewierzenie się szlachty polskiej 
charakterowi narodowemu“ — oto przyczyny upadku Polski. I nie 
rozróżnimy już dziś skąd te słowa, czy to Ignacy Chrzanowski są
dzący księdza Skargę d szlachtę polską, czy Joachim Lelewel po
tocznym sposobem opowiadający Dzieje Polski.

Książka o Lelewelu powstała pod piórem, które nawykło do 
kreślenia sylwetek pisarzy swoją własną d doskonałą techniką: bio
grafia przepleciona czynnością literacką d społeczną. Oto całość 
kształtująca portret literacki, w  którym Ignacy Chrzanowski szcze
gólnie celował.

Człowiek — pisarz poszerzony o wnikliwą analizę ^dzieła, jakie 
zostawił, i nade wszystko porównany z ideą postępu, takie są kryte
ria, według których sądził Ignacy Chrzanowski pisarza. Tak też po
wstała monografia o Joachimie Lelewelu, ostatni portret literacki 
nakreślony ręką, która formowała literacki wizerunek Marcina 
Bielskiego, Fredry, Krasińskiego.

/Może znajdzie się historyk literatury, który pod rygorem Chrza
nowskiego uzupełni Historię literatury Polski niepodległej. A rygor 
to bezwzględny. I nie dziwimy się, że nie starczyło Chrzanowskiemu 
życia na wykończenie dzieła. Wiedzę o pisarzu zdobywał on przez



3 5 2 RECENZJE I SPR A W O ZD A N IA

sumienną lekturę jego twórczości. Bibliografia Chrzanowskiego 
dobrze odkrywa metodę jego naukowej pracy. W zgłębianej ciągle 
wiedzy o pisarzu rosną stwierdzenia ii wnioski. Sylwetka pisarza 
nie chce się już zmieścić w syntetyzującej całości podręcznika histo
rii literatury ii formuje się w osobną książkę — monografię. Su
mienna i ciągła praca nie realizowała siię u Chrzanowskiego tylko 
w pozycjach bibliograficznych, ale narzucając autorowi wyraźnie 
uczuciowy stosunek do materiału badanego, przybliżała niejako 
i aktualizowała przeszłość historyczną : czyniła ją miarą teraźniej
szości. Z takich to miar układał Chrzanowski historyczno-literacką 
syntezę, konfrontując literaturę nie z taką, jaką była, ale z  taką 
jaką być powinna. Wiązał także Chrzanowski' wyraźnie ten wycinek 
kulturalnego' dorobku z przejawami życia społecznego, i  w taki to 
właśnie sposób stawał się wrogiem konserwatyzmu — Chrzanowski 
demokrata, dziedziczący tradycje wieku Oświecenia.

Monografia o Joachimie Lelewelu jest niejako testamentowym 
wyrazem światopoglądu naukowego Chrzanowskiego, w pełni od
krywa także metody jego pracy.

Organizaqa materiału treściowego, z którego wyłoni się portret 
„polskiego iMarata“, jak nazywano Lelewela, ma ten stary, właściwy 
tylko Ignacemu Chrzanowskiemu przebieg: niezwykle żywa, nie 
koloryzująca i obiektywna charakterystyka postaci', jej uzdolnienia, 
stosunek do idei postępu społecznego, wreszcie bibliografia powią
zana z  czasem, z życiem autora ii społeczeństwa, nade wszystko zaś 
wypisy opatrzone hojnie uwagami krytycznymi.

Joachim Lelewel nie mieści się w kategoriach historyczno-lite
rackich, to postać, którą najdokładniej obejmie historiografia i hi
storia polska.

Rewolucyjna myśl, którą ocenia Chrzanowski, historycznie po
stawiła Lelewela tam, gdzie było sumienie narodu w tym czasie, 
gdzie każda myśl była prawie objawieniem rewolucji, każde słowo — 
szarpnięciem za szlachecki koniusz lub suknię duchownego. 
Wszystko zaś w imię nowego porządku społecznego, w imię ludu, 
by użyć lelewelowskich kategorii. Lelewel w książce Chrzanow
skiego nie zaprzeczył nigdy sobie. A ciężki miał żywot. W kraju tę
pili go (czerwonego radykała) rodzimi arystokraci' i  tradycjona
liści, posługujący się racjonalistycznym myśleniem, z Francji wy
pędzono go jako „anarchistę“, jako „wodza ii podnietę zaburzeń re
wolucyjnych“. W Belgii dopiero znalazł schronienie ii tu w małej 
izdebce o głodzie i chłodzie żył i  umairł wiemy demokratyzmowi, i  lu
dowi, w którego lepszą przyszłość wierzył.

W monografii Ignacego Chrzanowskiego z zastrzeżeniem czyta 
się partie ukazujące Lelewela na tle powstania listopadowego. Lele
wel nie był politykiem. Ignacy Chrzanowski pisze: „Żadnej usługi 
swoim udziałem w polityce ani przed powstaniem, ani podczas po
wstania krajowi nie oddał. Go więcej, nikt nie może zaprzeczyć, że
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popełnił niejedną winę czy to wskutek swej kłótliwości i braku de
cyzji, czy też dzięki swej naiwności politycznej, której szczytem 
była 'wiara, że zastępy carskie uwierzą w owo hasło, które nie kto 
inny, tylko on sam wynalazł: „za waszą i naszą wolność“.

Jeszcze raz napisana po dokładnym zbadaniu obiektywna hi
storia powstania 1831 roiku może pokazać — że Lelewel miał po
wody, by sformułować, to wcale nawet wtedy nie naiwne powie
dzenie „za waszą i naszą wolność“. Wystarczy przyjąć, że kontakty 
spiskowców z „Towarzystwa Patriotycznego“ miały szerszy zasięg.

Jan Pierzchała

S T E F A N  PAPLE:  Sienkiewicz. Wielki czy mały? Kraików 1948. 
Wydawnictwo M. Kot, s. I l l ,  1 nlb.

Prawdopodobnie wiele czasu upłynie, zanim otrzymamy mo
nografię o Sienkiewiczu. Rocznica sienkiewiczowska z r. 1946 roz
wiała te nadzieje, jeśli je ktoś posiadał. Wystarczy spojrzeć na bi
bliografię jubileuszową, która znajduje się w tym roczniku, by oce
nić, że wiedzę o pisarzu pomnoiżyły nieliczne tylko materiały, wy
dobyte z archiwów i zapomnianych druków. Autorzy, piszący 
wówczas o Sienkiewiczu, utrzymali się na ogół na stanowisku syn
tezy okolicznościowej. Zaledwie rzadkie problemy szczegółowe uka
zały się w nowym świetle. Ale kompletna monografia o twórczości 
Sienkiewicza, podjęta ze stanowiska współczesnej problematyki 
naukowo-literacklej, jest cięgle jeszcze nie napisana. Kilku bada
czy prowadzi prace przygotowawcze do tego rozległego tematu 
(Stefan Papće znajduje się w ich szeregu od r. 1921, gdy ukazało 
się 1. wydanie studium Sienkiewicz jako humorysta) i trzeba im ży
czyć, by w swych zamiarach byli szczęśliwsi od grupy sienkiewi- 
czologów warszawskich, których prace i materiały rozproszyła 
wojna 1939 r.

Książeczka St. Papéego stanowi zbiór szkiców, uskładanych na 
drodze do tego celu. Pytajnik na okładce „Wielki ozy mały?“ su
geruje im charakter polemiczny, w istocie jednak dyskusja o Sien
kiewicza pojawia się na niewielu kartach książki, w artykule wstęp
nym Główne tytuły sławy i ostatnim, który powtarza nagłówek ca
łości. Rozważania te dają zarys najważniejszych cech twórczości 
Sienkiewicza, usiłując pogodzić poglądy tradycyjne i rewizjoni
styczne. Z tego też stanowiska : potrzeby przestawienia sądów obie
gowych, zostały pomyślane szkice: Płoszowski — wzór?, „Quo va- 
dis“ po 50 latach, Arcydzieło Sienkiewicza, wśród których szkic 
o W  pustyni i w puszczy  szuka dla tej powieści kwalifikacji arcy
dzieła przede wszystkim dlatego, że książka ta „w sposób najbar
dziej dojrzały, najbardziej artystyczny zbiera najważmiejsże cechy 
talentu Sienkiewicza“ (s. 80). Studium stanowi wyraz samodziel
ności krytycznej ii przynosi pewne zdobycze (powinowactwa rniię-
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