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Kiedy dzisiaj, pięćdziesiąt lat po śmierci tego niesłychanie ongiś po
pularnego pisarza, przyglądniemy się losowi dzieła jego życia, odkryje
my po raz któryś tam z kolei nieporozumienia narosłe wokół jego twór
czości, tak zresztą częste w ogóle w historii literatury. Nie uznany jako 
autor powieści społecznych, Teodor Tomasz Jeż doczekał się sławy lite
rackiej przede wszystkim jako piewca życia i historii południowych Sło
wian, a liczni krytycy, publicyści i historycy piśmiennictwa sławili 
właśnie te walory jego twórczości, które nie należały do najlepszych. 
Jeszcze i obecnie Jeż uchodzi w oczach wielu badaczy za wybitnego 
znawcę życia i przeszłości Słowian południowych, ich kultury, oby
czajów.

Legenda ta zrodziła się od razu w pierwszych latach działalności li
terackiej naszego pisarza. Już w 1861 r. Julian Bartoszewicz pisał, że 
z książek Jeża lepiej można poznać współczesne Węgry, Włochy, lud
ność ukraińską i Serbów niż z wielu opracowań historycznych, podkre
ślał przy tym gawędziarski talent autora 1, zaś Encyklopedia powszech
na Orgelbranda (1864) nazwała go „jednym z największych pisarzy pol
skich”. Są to jednak zaledwie krótkie wzmianki. Pierwszą większą pracę 
poświęconą jego twórczości wydał Władysław K orotyński2, który oma
wiając powieści poświęcone Serbom i Chorwatom, akcentował doskonałą 
orientację autora w problematyce tych narodów. Następny krytyk, ukry
wający się pod pseudonimem Zygzak, zaliczy Uskoki, Dachijszczyznę 
i Szandora Kowacza do najwspanialszych dzieł literatury polskiej, kon
statując przy tym, że wzbił się w nich Jeż na taką wyżynę artystyczną 
i estetyczną, jakiej nigdy nie osiągnął w innych książkach; miarą owych 
wartości miał być brak tendencyjności, która, zdaniem krytyka, po
mniejszała rangę pisarstwa Jeża 3. Kilka lat później swój zachwyt nad

1 J. B a r t o s z e w i c z ,  Historia literatury polskiej potocznym sposobem opo
wiedziana. Warszawa 1861, s. 539.

2 W. K o r o t y ń s k i ,  T. T. Jeż. „Tygodnik Ilustrowany” 1876, nr 27.
3 Z y g z a k ,  S ylw etk i  literackie. Teodor Tomasz Jeż. „Echo” 1877, nr 235.
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jego powieściami historycznymi z serbskich i chorwackich dziejów wy
raziła także Eliza Orzeszkowa:

Południowe ludy słowiańskie, dzieje ich minione i teraźniejsze, plemienne 
ich charaktery, aż do języków, którymi posługuje się każdy z nich, i do naj
drobniejszych szczegółów obyczajów ich publicznych i domowych, zna on tak, 
jakby mu one rodzinnymi były.

Na tym samym miejscu czytamy o powieści Hercog słowiański:
Na opisy i obrazowania takie zdobyć się mógł tylko uczony i genialny po- 

wieściopisarz 4.

Ale chyba najwięcej do rozpowszechnienia sławy Jeża jako piewcy 
życia i przeszłości południowych Słowian przyczynił się Piotr Chmie
lowski. Od artykułu ujętego w formie przedmowy do Uskoków 
z r. 1881 — aż do 1903 r., kiedy ogłosił ostatnie prace, Chmielowski 
bardzo często powracał do twórczości tego autora 5, uwypuklając szcze
gólnie jego demokratyczne poglądy, postępowe tendencje i walkę o spo
łeczną i narodową prawdę.

Ostro natomiast osądził omawiane powieści historyczne i południo- 
wosłowiańskie Felicjan S u ry n 6, właśnie z powodu ich tendencyjności 
oraz namiętnych sympatii i antypatii.

Poza publikacjami Chmielowskiego najważniejszy przyczynek do 
twórczości Jeża podał wówczas Wacław Holewiński7. Poświęcając wię
cej uwagi biografii i działalności politycznej autora Dachijszczyzny niż 
jego pracy literackiej, Holewiński podkreślił tendencyjność, postępowość 
i rolę budzicielską jego dzieł, a szczególnie uwypuklił wartości artystycz
ne i poznawcze powieści dotyczących Słowian południowych.

Teodor Jeske-Choiński poddał krytyce literaturę pozytywizmu i jej 
bohaterów właśnie wtedy, gdy prąd ten przeszedł swój zenit, legenda 
zaś o wielkiej znajomości życia i historii Słowian południowych (w tym 
Serbów i Chorwatów) autora Narzeczonej Harambaszy została już na 
dobre ugruntowana. Stąd też krytyk ów, powątpiewając w artystycz
ne wartości wielu dzieł Jeża, zrobił wyjątek dla jego powieści historycz

4 E. O r z e s z k o w a ,  O powieściach T. T. Jeża z rzutem oka na powieść 
w ogóle. „Niwa” 1879, s. 48—66, 111—127, 259—275, 340—357. Cyt. za: E. O r z e s z 
k o w a ,  Pisma krytycznoliterackie. Zebrał i opracował E. J a n k o w s k i .  Wrocław 
1959, s. 164, 182.

5 Z jego artykułów, w których jest mowa o powieściach południowosłowiań- 
skich, trzeba wymienić te, które się znajdują w „Kłosach” (1882, s. 215—218, 23(7— 
238, 255—256), w  zbiorze Ognisko (Warszawa 1882) i w pracy Nasi powieściopisarze 
(t. 1. Kraków 1887). Pozostałe dla naszego tematu nie są tak interesujące.

6 F. S u r y n ,  Najnowsi powieściopisarze polscy i ich kierunek. „Tygodnik 
Ilustrowany” 1881, nry 269—273, 275—277.

7 W. H o l e w i ń s k i ,  Życie i sprawy T. T. Jeża. Lwów 1884.
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nych „między którymi błyszczy tak wyborne dzieło jak przepiękne 
Uskoki” 8.

Powieści te pochwalił Bronisław G rabowski9, a mimochodem także 
i Jan Ludwik Popławski. Popławski zresztą był pierwszym krytykiem, 
który otwarcie powiedział, czym są w obrębie całej twórczości pisarza 
powieści południowosłowiańskie:

Wiele mądrych uwag i rozmyślań w tych powieściach zawartych stosuje
się wybornie do naszych spraw narodowych, do naszego położenia, trzeba tylko
zamiast Serbów i Bułgarów postawić Polaków, a zamiast Turków — Moskali
lub Niemców 10.

Taką tendencję interpretacyjną zauważa się już od pierwszych po
święconych Jeżowi artykułów — będzie się ona stopniowo rozszerzać 
i osiągnie pełny wyraz pod koniec życia pisarza, kiedy ten poniecha 
już tematyki południowosłowiańskiej, nie mając tu więcej nic do powie
dzenia swoim rodakom. Późniejsi badacze obracać się będą głównie 
w kręgu poprzednich twierdzeń: dodając lub ujmując jakiś szczegół czy 
dowód, poszerzą lub częściowo zmodyfikują tezy poprzedników, ale nie 
zmienią w zasadzie stworzonej i utwierdzonej legendy.

W dwudziestoleciu międzywojennym pierwszą większą pracę poświę
ciła Jeżowi włoska polonistka Marina Bersano B egeyn . Powtórzywszy 
ustalone już sądy, że autor najlepsze swoje wartości literackie przeka
zał w cyklu powieści słowiańskich i że cel, któremu one służyły, nie 
przyczynił się do ich wykończenia i wygładzenia pod względem arty
stycznym, Bersano Begey nie wniosła w zasadzie nic nowego, zresztą 
tak samo jak i czeski polonista Vaclav Dresler w ogłoszonej kilka lat 
wcześniej rozprawie o motywach słowiańskich w polskiej powieści12.

Nie zawiera także jakichś szczególnych nowości — dotąd najwięk
sze, najobszerniejsze i najpełniejsze — studium o twórczości naszego pi
sarza, pióra Marii Ostrowskiej 13. Pozostały do dzisiaj w mocy jej po
jedyncze twierdzenia i fakty, lecz całość nie wytrzymała próby czasu.

Autorem najpoważniejszej rozprawy poświęconej tematyce połud- 
niowosłowiańskiej i w ogóle słowiańskiej w twórczości Jeża jest Jerzy

8 T. J e s k e - C h o i ń s k i ,  Typy  i ideały pozy tyw nej beletrystyki polskiej. 
Warszawa 1888, s. 46—79.

9 B. G r a b o w s k i ,  Serbia w  literaturze polskiej. „Przegląd Literacki”, dod. 
do „Kraju”, 1889, nr 24.

10 J. L. P o p ł a w s k i ,  Zycie i czyny pułkownika Zygmunta Miłkowskiego 
(T. T. Jeża). Lwów 1902, s. 65, 43.

11 M. B e r s a n o  B e g e y ,  Zygmunt Miłkowski (T. T. Jeż). Contributo alla 
storia dei rapporti polono-slavi nel secolo XIX.  Roma 1935.

12 V. D r e s l e r ,  Slovanské lâtky v polském românë. „Slovanskÿ prehled” 
1927, s. 304—341.

13 M. О s t r o w s к a, T. T. Jeż (Zygmunt Miłkowski). Zycie i twórczość. Kra
ków 1936.
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Bąbała 14, który po raz pierwszy na podstawie analizy niehistorycznych 
partii tych powieści doszedł do wniosku, iż autor znał Słowian południo
wych w stopniu niewystarczającym, nie potrafił zgłębić psychiki i cha
rakteru swoich południowych pobratymców. Właśnie Bąbała pierwszy 
spróbował porównać i sprawdzić źródła historyqzne, na które powoły
wał się sam Jeż. Próby tej nie przeprowadził jednak konsekwentnie, 
gdyż i on uległ pewnym sugestiom pisarza. Być może wynikło to z jego 
niewystarczającej wiedzy w zakresie historii, kultury i obyczajów oraz 
sposobu życia Serbów i Chorwatów, a ponadto wydaje się, iż większość 
innych dzieł Jeża była mu nie znana, skoro w końcu powołał się na 
istniejącą legendę i ocenił powieści południowosłowiańskie jako najlep
sze. W pewnym sensie poszedł tu nawet dalej niż inni badacze: stw ier
dził, że Jeż byłby obecnie pisarzem zupełnie zapomnianym, gdyby nie 
ta dziedzina twórczości.

Powojenne zainteresowanie pisarstwem Jeża na nowo go odkrywa. 
Spośród kilku prac wydanych w tym okresie interesujące są dla nas 
studia Wandy Smochowskiej-Petrowej 15 i Stanisława Papierkowskie- 
go 16. Ale gdy Smochowska-Petrowa, analizując powieści serbskie i chor
wackie, powtórzyła szereg dawnych niedokładności i nie udokumentowa
nych twierdzeń za wcześniejszymi krytykami twórczości Jeża, to Pa- 
pierkowski dążył do umocnienia tych twierdzeń nowymi argum entam i17.

Jeżeli dokładniej przyglądniemy się wszystkiemu, co dotąd opubliko
wano na temat twórczości południowosłowiańskiej naszego pisarza i kon
spiratora, rzuca się od razu w oczy to, że nikt — nawet badacze wyka
zujący się większym wobec niego krytycyzmem — nie poddał poważ
niejszemu sprawdzeniu historycznej zgodności realiów, które Jeż wpro
wadził do swoich dzieł literackich. Tak więc od pierwszych sądów mniej 
więcej ten sam pogląd utrzymał się, z pewnymi modyfikacjami, aż do 
czasów nam współczesnych. Podobnie ma się rzecz także z opinią o arty
stycznych wartościach powieści południowosłowiańskich Jeża. Pierwsi 
krytycy ocenili je wysoko, a późniejsi tę ocenę podtrzymywali. Gdyby 
oprzeć się na tych wypowiedziach, za najlepsze powieści należałoby 
uznać: Szandora Kowacza, Narzeczoną Harambaszy, Dachijszczyznę, 
Uskoki i Hercoga słowiańskiego, tzn. więcej niż połowę powieści doty
czących południowej Słowiańszczyzny. Wśród wspomnianych badaczy 
wyjątek stanowi tylko Bąbała.

14 J. B ą b a ł a ,  Zygmunt Miłkowski a Słowiańszczyzna. Warszawa 1939.
15 В. С м о х о в с к  а-П э т p о в а, Бьлгария в творчеството па Зигмунт Милковски 

Теодор Томаш Еж).  София 1955.
16 S. P a p i e r k o w s k i ,  Lud serbski w  powieściach T. T. Jeża. Lublin 1962.
17 Tutaj wziąłem pod uwagę tylko te opracowania o Jeżu i jego twórczości, 

które się odnoszą do powieści południowosłowiańskich.
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Ale — jak naprawdę przedstawia się sprawa orientacji Jeża w życiu, 
historii, obyczajach Serbów i Chorwatów? W jakim stopniu przestudio
wał tych ludzi i ich środowisko, wgłębił się we wzajemne stosunki Ser
bów i Chorwatów? Czy podał czytelnikowi prawdę artystyczną? W ja
kim zakresie wykorzystał dla swoich celów propagandowych wielkie 
i ważne wydarzenia z historii Serbów i Chorwatów? O ile był w tym 
oryginalny? Czy jego powieści istotnie zapoznały czytelnika polskiego 
z dziejami Serbów i Chorwatów? Jakim i źródłami posługiwał się autor? 
Ile i w  jaki sposób z nich czerpał? Gdzie leżą przyczyny jego wielkiej 
popularności i jakiego rodzaju jest to popularność? Jaki jest wpływ 
serbskiej kultury na jego pisarstwo? Ile jej Jeż zawdzięcza i co ta kul
tura zawdzięcza Jeżowi? Oto pytania, na które będziemy się starali 
w dalszym ciągu odpowiedzieć.

2

Tak często zarzucana Jeżowi tendencyjność była najzupełniej świa
domym założeniem twórczym. Działalność literacką bowiem traktował 
on tylko jako środek, za pomocą którego mógł skutecznie szerzyć swoje 
poglądy i idee społeczne i polityczne. Sam Jeż pisze w pamiętnikach:

Wszystkie czynności i m yśli moje miały Polskę na widoku. Pragnąłem  
służyć jej — życie za nią oddać. W pisaniu dla publiczności polskiej ukazał 
się mi sposób porozumiewania się na drodze służby narodowej ze współziom
kami moimi [...]. Autorstwo brałem w znaczeniu emisarki, że tak powiem, 
przygotowawczej, tę zaś ostatnią brałem w  znaczeniu powinności służbowej, 
sztandarowej18.

Nie można wątpić w słowa spiskowca i pisarza, niemłodego już wów
czas, gdyż ich prawdziwość potwierdził całym swoim życiem i olbrzymią 
częścią swej twórczości. Wiele jego dzieł literackich, scen powieściowych 
itp. jest tylko konkretyzacją i aktualizacją idei Polskiego Towarzystwa 
Demokratycznego, często przedstawioną w stanie surowym i artystycznie 
niedojrzałym.

Bąbała we wspomnianej tu już parokrotnie książce przekonywająco 
wykazał i bardzo starannie udokumentował genezę zainteresowań Jeża 
problematyką południowosłowiańską. Przedstawioną tam argumentację 
można uzupełnić ponadto wypowiedziami samego pisarza. W związku 
z 500-leciem bitwy pod Kosowem pisał Jeż:

Koleje, przez jakie Serbia przechodziła, obchodzą nas podwójnie: raz dla
tego, że wedle świadectw historycznych naród serbski wyszedł wprost z łona

18 T. T. J e ż  (Z. M i ł k o w s k i ) ,  Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do 
druku przygotował A. L e w a k .  Wstępem poprzedził A. B r ü c k n e r .  T. 2. Kra
ków 1936, s. 188.
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narodu polskiego, po wtóre dlatego, że wielka pomiędzy losami Polski a Serbii 
zachodzi analogia, szczególnie co się tyczy stosunków w czasie niewoli. Czym 
dla Polski są obecne Prusy i Moskwa, tym dla Serbii była Turcja. Części Ser
bii dostały się pod władanie domu habsburskiego i pozostawały w położeniu 
politycznym względnie lepszym, odpowiadającym temu, jakim się cieszy Gali
cja obecnie. Państwo habsburskie udzielało przytułku uchodźcom serbskim, zna
nym pod nazwą uskoków, piastującym idee niepodległości narodowej i znajdu
jącym oparcie moralne w Rzymie, w którym ogniskowały się operacje poli
tyczne i knowania dyplomatyczne. Austria miała Serbię na widoku w odnie
sieniu do zajść z Turcją tak samo niemal, jak obecnie ma na widoku Polskę 
w odniesieniu do zajść z Moskwą. Jest to to samo co do istoty, to samo tak 
dalece, że Turcy zmieniając Serbów w rajów, odsuwając ich od urzędów 
i praw cywilnych, prześladując wyznawaną przez nich religię, służą Moska
lom za wzór, którego się ci ostatni trzymają, potęgując prześladowanie usiło
waniem tępienia narodowościowego. Przez to ostatnie wyraża się wyższość 
Moskwy nad Turcją. Luboć Moskwa nadaje formom jarzma odmienny nieco 
na zewnątrz wygląd, w gruncie atoli jest to jedno i toż samo, Moskale są dla 
nas Turkami w  spotęgowaniu [...].

Wykazaliśmy powyżej analogię pomiędzy niewolą serbską pod panowaniem  
tureckim a naszą pod panowaniem moskiewskim. Analogia ta, zbliżając tym  
bardziej do nas pobratymczy nam naród, służyć nam może za otuchy doda
jący dowód, że buntowanie się przeciwko losowi do wyzwolenia prowadzi. Na
rody, jak ludzie pojedynczy, są losów własnych sprawcami — nie wyzwala  
ich z niewoli nikt, jeżeli same one o to się nie starają 19.

Zanim zaczął Jeż pisać powieści z życia Serbów i Chorwatów, zajmo
wał się publicystyką, która była przygotowaniem do podjęcia problema
tyki politycznej tych narodów w twórczości literackiej. Publicystyka ta 
służyła tym samym celom co i powieściopisarstwo, a kiedy wygasło 
w Jeżu zainteresowanie pobratymcami z Bałkanu i kiedy zostały napi
sane ostatnie książki z ich przeszłości — przestały się ukazywać także 
artykuły jego pióra na ten temat. Można powiedzieć, że publicystyka 
współbrzmiała z beletrystyką. Jeż ogłasza najwięcej artykułów o pro
blematyce i dziejach południowych Słowian wtedy, gdy wydaje także 
najwięcej powieści o nich, a często problematyka artykułów odpowiada 
powieściowej. Publicystyka Jeża wykazuje takie same braki i niedostatki 
jak beletrystyka. Ale jeżeli w utworach literackich udaje mu się ukryć 
swoją słabą orientację w zagadnieniach historycznych i obyczajowych 
Serbów i Chorwatów — w publicystyce jest to niemożliwe. I właśnie 
publicystyka w dużym stopniu pomaga w identyfikacji źródeł historycz
nych, którymi posługiwał się nasz autor.

Nie ulega wątpliwości, że najobfitsze materiały do swych artykułów 
ukazujących się przez szereg lat zebrał Jeż w Serbii (1864— 1866), co 
zresztą potwierdzają jego pamiętniki. Wartość jednak tych materiałów 
nie mogła być zbyt wielka, ponieważ owoczesna nauka serbska, a także

19 T. T. J e  ż, Vidovdan. „Wolne Polskie Słowo” 1889, nr 44.
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tamtejsze biblioteki znajdowały się w zaczątkowym stadium rozwoju. 
Trzeba jednakże od razu powiedzieć, iż Jeż nie wyzyskał nawet tego, 
co mógł był znaleźć. Dlatego też autora Narzeczonej Harambaszy nie 
można ciągle bronić, jak to próbowali dawniej czynić i jak dotąd usiłu
ją niektórzy historycy literatury, że tę czy inną nieścisłość przejął z li
teratury  naukowej. Jeżeli zresztą tak właśnie niekiedy się zdarzyło, to 
przecież były warunki, aby owe fakty sprawdzić w innych źródłach, ale 
właśnie tego Jeż nie uczynił. W końcu — jeżeli nie mógł znaleźć udo
kumentowanych danych i wobec ich braku wykorzystał istniejące, to 
stwierdzenie takiego stanu rzeczy jest nie tyle zarzutem wobec samego 
pisarza, ile wobec badaczy, którzy uporczywie powtarzają, że Jeż był 
doskonałym znawcą życia i przeszłości swoich pobratymców południo- 
wosłowiańskich, że stworzył dzieła literackie, które do dziś zachowały 
wielkie wartości poznawcze.

3

Problematyka południowosłowiańska wcześnie weszła do twórczości 
Jeża. Odnosi się jednak wrażenie, że początkowe powieści, napisane 
przed powstaniem styczniowym, nie wykazują jakiegoś szczególnego za
interesowania autora Serbami. Po prostu znalazł się temat ciekawy i da
jący możliwość popularyzacji idei pozaliterackich, co Jeż skwapliwie w y
korzystał. Pierwszym z tych dzieł jest Szandor Kowacz, książka poświę
cona węgiersko-serbskim stosunkom w czasie wypadków lat 1848—1849 
oraz bezpośrednio przed nimi, napisana i wydana w 1859 roku. Drugim 
dziełem, które zresztą nigdy nie ukazało się w formie książkowej, jest 
opowiadanie z okresu pierwszych rządów Milośa Obrenovicia, Orzeł 
swatem, napisane również w 1859 roku 20. Żaden z tych utworów nie po
wstał jako rezultat studiów nad Serbami i ich losami, lecz oba są efek
tem pierwszych spotkań, bezpośredniej obserwacji wypadków, ustnych 
informacji i przekazów. W następnych powieściach pułkownik już postą
pi inaczej.

O powstaniu powieści Szandor Kowacz pozostawił Jeż notatkę 
w swoich pamiętnikach 21. Podstawową problematyką utworu jest his
toria budzenia i rozwoju świadomości narodowej u Węgrów i Serbów 
w latach 1848— 1849. Bohater tytułowy, Szandor Kowacz, jest Węgrem, 
a nieliczne elementy z życia ludowego, chociaż się odnoszą do rodziny

20 Opowiadanie Orzeł swatem  po raz pierwszy zostało opublikowane w: Po 
ziarnie. Pismo zbiorowe (Wilno 1861), a później przedrukowane w  „Dzienniku Pol
skim” (1876). Miałem w  ręku tylko pierwodruk.

21 J e ż ,  Od kolebki przez życie, t. 1, s. 283—284.
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serbskiej, należą raczej do obyczajowości węgierskiej niż serbskiej; ma
teriału historycznego jest niewiele.

Zajęty walką i sprawami polskimi, Jeż, uczestnik powstania 1848— 
1849, nie miał dość czasu, aby wszechstronnie przestudiować życie, oby
czaje i historię narodów, wśród których się obracał. Jego wiedza o dzie
jach Serbów na Węgrzech pochodziła głównie z relacji jego przyjaciela, 
konserwatywnego przedstawiciela serbskiego mieszczaństwa, aradzkiego 
adwokata Savy Simicia, którego zresztą wprowadził do powieści pod 
autentycznym imieniem i nazwiskiem jako kowala; zaś wiadomości o ży
ciu Serbów i Węgrów wyniósł ze swych doświadczeń żołnierskich. Nie
zbyt głęboko znał też przebieg samego powstania, ale charakterystyczna 
jest jego ocena tych wypadków, która całkowicie pokrywa się z du
chem idei Polskiego Towarzystwa Demokratycznego.

Jeż pracował nad Szandorem Kowaczem  w r. 1859, a wkrótce potem 
ogłosił dwa znane artykuły o potrzebie i możliwościach powstania. 
W pierwszym z nich powiada, że powstanie traktować należy jako

najrozumniejszy krok polityczny, na jaki Polska zdobyć się może; inaczej: jako 
najpraktyczniejszą drogę, którą zajdzie do niepodległości i na której porozu
mieć się i sprzymierzyć może z nieprzyjaciółmi swoich nieprzyjaciół22.

— a każda inna droga jest „poniewieraniem sprawy polskiej i podkopy
waniem moralności narodowej”. W następnym zaś dodaje:

Trzeba bowiem wziąć to dobrze na uwagę, że żaden upadek powstania nie 
jest upadkiem sprawy i nie może być nim; przeciwnie: każda samoistna czyn
ność zbliża nas do niepodległości, każdy rzut Polski daje świadectwo tej praw
dzie, że Polska żyje, że być musi i będzie, ale pod warunkiem, jeżeli sama 
o swój byt się postara23.

Szandor Kowacz był więc ilustracją poglądów i polityki Polskiego 
Towarzystwa Demokratycznego, jak również tych myśli, które autor 
wyłuszczył w swoich artykułach. W powieści zajmował się problemem 
budzenia uczucia narodowego, federacyjnego porządku państw wielona
rodowych, samodzielności narodowej oraz problemem obowiązku patrio
tycznego i stawiania interesów ogólnych ponad osobiste w walce o nie
podległość państwową. Ten ostatni motyw, motyw patriotyzmu tworzą
cego cuda, jak nić czerwona będzie się przewijać poprzez większość 
utworów Jeża poświęconych problematyce serbskiej i chorwackiej — 
z jedynym wyjątkiem, mianowicie opowiadania Orzeł swatem.

Opowiadanie to jest interesujące dlatego, że akcja jego toczy się 
w czasach panowania księcia Milośa i bezpośrednio po bytności autora

22 T. T. J e ż ,  O powstaniu polskim. „Przegląd Rzeczy Polskich” z 16 VII 1859,
s. 7.

23 T. T. J e  ż, Możliwość powstania. Jw., 24 VIII 1859, s. 12.



PO W IE ŚC I PO Ł U D N IO W O SŁ O W IA Ń SK IE  T. T. JE Ż A 49

w Majdanpeku (1854). Przynosi ono względnie najwięcej m ateriału po
chodzącego z bezpośredniej obserwacji; należy tu np. opis Majdanpeku, 
informacje o szacunku, jakim się cieszą w Serbii handlarze świń i w ogó
le kupcy, uwagi na tem at marnotrawienia czasu po kawiarniach, na 
piciu i grze w karty, o skłonności Wołoszek do upiększania się wszyst
kimi możliwymi środkami, by wzbudzać zainteresowanie mężczyzn, 
wreszcie — o hajductwie w Serbii w czasach Milośa, walce z nim i o tzw. 
beciarach 24. Fragm enty te jednak jak gdyby odstają od całości opowia
dania,. stanowiąc surowy, nie dopracowany materiał, ale dzięki nim 
utwór uzyskuje znamię autentyzmu dokumentalnego.

Jeż zdołał w tym opowiadaniu nadmienić także, dlaczego Czarnogóra 
jest kam ienista25, jak również przekazać kilka słów na temat prze
szłości Majdanpeku i tamtejszej starej górniczej tradycji, o czym 
mógł zasłyszeć albo od samych mieszkańców, albo od swego przyjaciela, 
Alfonsa Łuczyńskiego, u którego przebywał w gościnie. Spisując znacz
nie później swe wspomnienia Jeż wprowadzi do nich także i te fakty, 
które wykorzystał już w opowiadaniu26. To, co relacjonował jako na
oczny świadek, posiada cechy dokładności i prawdziwości, natomiast 
jeżeli tylko wszedł w rejony cudzych informacji, często się mylił. Np. 
wielokrotnie występująca na kartach utworu nazwa miasta: Gladowo, 
prawdopodobnie nie zapamiętana dobrze przez autora, w rzeczywistości 
brzmi: Kladovo. Opowiadanie to pozbawione większych wartości ar
tystycznych wykorzystuje romantyczny i egzotyczny motyw przyjaźni 
człowieka z orłem, interesujący dla owoczesnego czytelnika polskiego.

4

Dziesięć ciężkich lat, które dzielą Uskoki (1870) od Szandora Ko
wacza, pozostawiło bardzo wyraźny ślad na twórczości Jeża. W bio
grafii pułkownika okres ten wypełnia działalność konspiracyjna, po
nowna walka z bronią w ręku, dłuższy pobyt w Belgradzie (1864—1866), 
działalność dyplomatyczna i publicystyczna, wreszcie — lata wędrówki. 
Największe znaczenie dla powstania powieści południowosłowiańskich 
miał pobyt w Belgradzie. Ich analiza pozwala stwierdzić z całą pew
nością, że Jeż pisząc je zaglądał do materiałów zebranych w Belgradzie. 
Należy przy tym podkreślić, iż podstawowe źródła historyczne, zarówno

24 Serbscy żołnierze odbywający służbę nie z poboru, lecz za zapłatę, pocho
dzący z terenów pozaserbskich.

25 Legendę mówiącą o przyczynach kamienistości Czarnogórza Jeż prawdopo
dobnie poznał z prelekcji XVIII (z 2 III 1841) A. Mickiewicza. Nie wykluczone 
też, iż ją zasłyszał od kogoś podczas pobytu w  Belgradzie.

26 J e ż ,  Od kolebki przez życie, t. 2, s. 132—137.

4 — Pam iętn ik  Literacki 1969, z. 2
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serbskie jak i obce, znał z oryginałów serbskich lub przekładów w tym 
języku. Tak wyglądała rzecz z Uskokami. Chociaż w tekście utworu 
zaznaczono, iż źródło dla niej stanowiła Historia degli Uscochi — wiado
mo, iż Jeż posługiwał się serbskim przekładem tego dzieła, dokonanym 
z języka francuskiego przez historyka Cedomilja M ijatovicia27. Autor 
książki Minucio Minucci był aktywnym uczestnikiem wydarzeń, które 
opisał, i do tego zajmował pozycję przeciwnika uskoków, nie dziwi więc 
fakt. iż praca posiada wyraźne cechy tendencyjności, a nawet wrogości 
wobec powstańców. Jeż korzystał zatem ze źródła, które go mogło 
zwieść — i istotnie zwiodło, gdyż nie posługiwał się żadnym innym, 
a jeżeli nawet uzyskał jakieś uzupełnienia materiałowe, to zużytkował je 
w mniej ważnych fragmentach powieści.

Postaci historyczne Uskoków (Bertucci, Alberti, Minucci, Rabata, No- 
rad, Lenkovic, Tiepolo, Hasan-pasza, Ciprijan Gvido) pod względem bio
grafii, a także roli w wydarzeniach dziejowych niekiedy różnią się od 
sylwetek, jakie przedstawił Minucci, aczkolwiek sam Jeż stwierdzał, że 
dokładnie trzyma się źródeł.

Bardzo charakterystyczny przykład ilustrujący powyższe twierdze
nie odnosi się do kawalera Bertucciego, znanego w historii jako Fran 
Brtucevic. Opierając się na Minuccim, który cały wysiłek Brtucevicia 
pokazął pobieżnie i tendencyjnie, Jeż obdarzył tę postać cechami swego 
przeciwnika politycznego, generała Ludwika Mierosławskiego. Gdy się 
porówna dane pochodzące z pamiętnika Jeża z treścią znanej broszury 
o Mierosławskim, ogłoszonej zaledwie rok wcześniej 28, a tę z kolei z bo
haterem Uskoków, wówczas dochodzi się do niezawodnego wniosku, iż 
Bertucci powieściowy — to Mierosławski. Zarówno Bertucci jak i Mie
rosławski wysyłają listy, w których domagają się posłuszeństwa dla 
siebie, są obaj zwolennikami rządów „twardej ręki”, tj. dyktatury; i Ber
tucci, i Mierosławski znają wartość pięknego słowa jako środka w po
zyskiwaniu zwolenników. Aby „przygotować umysły”, Bertucci roz
powszechniał swoje portrety, odezwy i manifesty, Mierosławski zaś — 
broszury, portrety i listy 29. I Bertucci, tak samo jak Mierosławski, wymy
ślał jakieś kosze mające służyć za pancerz żołnierzom w w alce30. Obaj 
byli zarozumiali, zadufani w sobie, obaj intryganci.

27 M. M i n u c c i ,  Uskoci. Gradja za istoriju srpske emigracije u XVI-om  
i XVII-om veku. „Matica” 1866, nry 10—17.

28 Z. M i ł к o w  s к i, Ludwik Mierosławski oszkicowany. Paryż 1869.
29 J e ż ,  Od kolebki przez życie, t. 2, s. 355, 241.
30 Niektóre z tych projektów Mierosławskiego wyśm iał Jeż już wcześniej w  po

wieści Drugie Boże Przykazanie. Z powstania r. 1831 na Litwie, ogłoszonej w  1866 r. 
w „Dzienniku Literackim”. W tej powieści ich twórcą i zwolennikiem jest kapitan 
Norbert Kluska.
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W oparciu o przytoczone wyżej fakty można wnioskować, że postać 
Bertucciego stanowiła projekcję osoby Mierosławskiego w daleką przesz
łość, zatem podstawowym celem Jeża nie było wierne przedstawienie 
określonej historycznej postaci, lecz rozprawienie się ze swoim ideowym 
i politycznym przeciwnikiem.

Szereg postaci historycznych występujących w powieści to tylko „pion
k i” wydarzeń dziejowych, a na podstawie nielicznych scen, w których 
się pojawiają, nie można ich uznać za osiągnięcie artystyczne. Jeż pi
sząc o tych osobach wprowadzał je na scenę powieściową jako historyk, 
zainteresowany przede wszystkim ich działalnością polityczną, a nie 
kwestiami ludzkich charakterów. Rozporządzając nielicznymi danymi, 
próbował wyjść poza granice swojej wiedzy i właśnie na tym polu po
pełniał masę błędów i niedokładności. Zarówno motywacja postępowania, 
jak i samo postępowanie jego bohaterów — postaci historycznych, są 
bardzo dziwaczne i sprzeczne z faktami historycznymi. Jeżowi nie przed
stawia się dość jasno także cała sytuacja historyczna, a więc: kto opo
wiada się za walką, kto się jej sprzeciwia, kto komu służy, do kogo należy 
jakie miasto, itd. 31

Postaci niehistoryczne zaś, chociaż konstruowane techniką „czarno
białą”, jednostronne i ubogie psychologicznie, działające jednokierunko
wo, wyglądają często pod względem artystycznym bardziej przekonywa
jąco i bardziej prawdziwie niż historyczne. Ale również i one, tak zresz
tą jak wiele postaci historycznych, odpowiadają nie tyle sytuacji społe
czeństwa serbskiego i chorwackiego z końca w. XIX, ile — sytuacji spo
łeczeństwa polskiego, czy raczej emigracji polskiej XIX stulecia. Oczy
wiste jest, że sytuacja w krajach południowych Słowian u schyłku 
XVI w. nie była taka sama jak w XIX-wiecznej Polsce, ale dawała okazję 
do licznych analogii; Jeż zgodnie ze swoimi własnymi ideologicznymi 
poglądami i określonymi celami politycznymi, które pragnął w sposób 
niezawodny i przekonywający narzucić czytelnikom, tworzył postaci- 
-symbole. Należą do nich np. Dżordzie Miloszewicz i Andrzej Kosmacz, 
swoim postępowaniem przypominający emisariuszy Polskiego Towa
rzystwa Demokratycznego.

Nie ma wątpliwości, że powieść historyczna w większości wypad
ków daje przybliżone pojęcie o prawdzie historycznej. Podobnie jest 
z Uskokami. Nad historykiem, skrępowanym faktami i dokumentami, 
powieściopisarzowi przewagę daje możliwość pewnej swobody w ich in
terpretacji. Jak dalece jego wizja przedstawiona w dziele literackim 
będzie zgodna z prawdą historyczną, zależy w największym stopniu od

31 Bardziej szczegółowo o tym wszystkim piszę w  książce: Romani Teodora 
Tomasa Jeza (Zigmunta Milkovskog) o Jugoslovenima. Beograd 1966, s. 80—98.
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znajomości faktów epoki, o której pisze. Niestety, Jeż nie należał do eru- 
dytów i dlatego jego obraz życia narodu serbskiego i chorwackiego oraz 
uskoków z końca XVI w. nie jest prawdziwy ani historycznie, ani a r
tystycznie, a przy tym ubogi i jednostronny. Szczególnie wiele zastrze
żeń budzi naiwne potraktowanie psychiki ludzi tych czasów. Również 
wiedza geograficzna i topograficzna Jeża bywa niekiedy zawodna. Skopje 
np. znajduje się, według niego, w Bośni, a ruiny pałacu Dioklecjana ze 
strachem omijane — gdzieś w Solinie. Jak można wnioskować na podsta
wie opisów zawartych w powieści, Jeż przestudiował geografię tych 
krain, w których umieścił akcję, ale ze źródeł prawdopodobnie obcych, 
co się wyraziło także w użytych przez niego nazwach w brzmieniu 
włoskim lub niemieckim 32. Opis wyglądu miasta Klisa sprawia wrażenie, 
że idzie o jakieś oszańcowane szumadyjskie miasteczko z końca w. XVIII 
lub początku XIX, a nie o mocną twierdzę, wokół której długo kruszono 
chrześcijańskie i muzułmańskie kopie. W relacji Jeża są tutaj drewniane 
domy i szańce, a także plac otoczony topolami i jaworami. Tak więc 
w krainie, gdzie wszystko jest kamienne, nie ma właśnie — kamieni.

Takie dowody — większej i mniejszej wagi — na niewystarczającą 
znajomość walki i życia uskoków można jeszcze długo przytaczać. Np. 
autor nie wykorzystał tzw. uskockiego cyklu pieśni ludowych — które 
tworzyli sami uskokowie, mógłby więc uzyskać zupełnie inną wizję ich 
walk — chociaż wspomina w powieści cykl o królewiczu Marku, o Jugo- 
viciach i o pierwszym serbskim powstaniu z 1804 roku.

Aczkolwiek wielu krytyków oceniło Uskoki jako najlepszą powieść 
Jeża, nie znaczy to wcale, iż powieść jest dobra. Wyróżnia się spośród 
innych tylko pojedynczymi scenami, ich wiarygodnością i realizmem, 
ale nie całością konstrukcji. A że w tej powieści znajdujemy znacznie 
więcej elementów realistycznych niż w pozostałych, jest to wynikiem 
wprowadzenia scen z życia owoczesnej emigracji polskiej w środowisko 
uskockie. Kłótnie między uskokami — to kłótnie polskich emigrantów, 
a wysyłanie emisariuszy do Dalmacji i Bośni przypomina analogiczną 
działalność Polskiego Towarzystwa Demokratycznego. Może wynikło to 
nawet nie tyle z autorskiego zamiaru aktualizacji poszczególnych wyda
rzeń, ile po prostu z nieznajomości lokalnych stosunków, które Jeż usi
łował rekonstruować w oparciu o bliskie sobie przykłady. A skądinąd 
wszystko to odpowiadało jego własnym intencjom. W ten tylko sposób 
można objaśnić fakt, że stosunek pewnych uskoków do Bertucciego przy
pomina postawę poszczególnych polskich szlachetków wobec magna

32 Również i Mijatovié w  swoim przekładzie Minucciego najczęściej przejmuje 
nazwy włoskie.
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tów, a wybór wodza uskockiego to obraz wzięty wprost z polskich sej
mików.

Jeż posiadał niewątpliwie dar obserwacji, znał środowisko emigra
cyjne, gdyż je sam oglądał i sam w nim uczestniczył. Ale nie są to — 
trzeba z naciskiem podkreślić — sceny z życia uskoków.

5

Wkrótce po Uskokach, może zachęcony ich powodzeniem, Jeż napisał 
jeszcze dwie powieści, których akcję umieścił w Serbii i w środowisku 
serbskim. Od r. 1872 zaczęła wychodzić odcinkami w „Tygodniku Ilustro
wanym ” Narzeczona Harambaszy 33, a w 1873 w „Gazecie Warszawskiej” 
— Dachijszczyzna 34. Oba utwory zostały napisane jakby „na jednym od
dechu” i stanowią swego rodzaju całość, oczywiście nie ze względu na 
postaci i wątki, lecz — na podstawowe idee: budzenie świadomości 
własnej wartości i prawa do wolnego życia, patriotyzm, walka wyz
woleńcza itp., jak również ze względu na ramy chronologiczne akcji. 
Tłem, na którym się rozgrywają wydarzenia w Narzeczonej Haramba
szy, jest wojna turecko-austriacka w latach 1788— 1791 i uczestnictwo 
w niej Serbów; akcja Dachijszczyzny rozpoczyna się właśnie tam, gdzie 
została w pierwszej powieści przerwana: początek jej zbiega się z pokojem 
w Sistowie w r. 1791, a zakończenie — z masakrą Turków w wyzwolonym 
Belgradzie 23 lutego 1807.

Obie powieści stanowią dobry przykład ilustrujący sposób wyko
rzystywania materiałów źródłowych i własnych obserwacji, przykład 
konstruowania wizji artystycznej w powieściach południowosłowiańskich 
Jeża. Opracowując szczegółowiej to zagadnienie, nie będziemy już zaj
mować się znaczeniem ideowo-politycznym twórczości oraz jej tenden
cyjnością, gdyż są to fakty oczywiste w działalności literackiej naszego 
autora, nie wymagające nowych argumentów. Aby jednak otrzymać 
dokładny obraz wiedzy Jeża o walce i życiu narodu serbskiego w tra 
gicznym okresie 20 lat objętych akcją powieści, trzeba rozpatrzyć wy
padki historyczne i postaci, które wprowadził autor do swych książek, 
oraz sprawdzić, o ile jego wizja artystyczna odpowiada faktom historycz
nym, rzeczywistemu położeniu narodu serbskiego w tym okresie.

W odróżnieniu do Dachijszczyzny, gdzie wydarzenia i postaci histo
ryczne występują w  dużym nasileniu i spełniają istotną funkcję, w dru

33 Wydanie książkowe wyszło w  Warszawie w  r. 1882, ostatnie w  „Czytelniku” 
w  r. 1(948.

34 Wydanie książkowe ukazało się w  r. 1883, ostatnie zaś w  „Czytelniku” 1949. 
W dalszym ciągu powołuję się na tę drugą edycję.
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giej interesującej nas tutaj powieści — Narzeczonej Harambaszy, ich 
rola jest znacznie mniejsza. Powieść ta bowiem w daleko większym 
stopniu niż Dachijszczyzna stanowi fikcję literacką. Za główne źródło 
dla obydwu książek posłużyła Jeżowi Historia serbskiej rewolucji Leo
polda Rankego, przetłumaczona z niemieckiego przez Stojana Novakovi- 
cia 35. Narzeczona Harambaszy zawiera jednak trochę danych historycz
nych o uczestnictwie Serbów w wojnie austriacko-tureckiej, w serbskiej 
literaturze naukowej nazywanej ,,Koćina krajina” bądź „Koćino voje- 
vanje” (od imienia kapitana Koćy Andjelkovicia36, najwybitniejszej 
serbskiej osobistości tego ruchu), które Jeż zaczerpnął z poznanych 
prawdopodobnie w Belgradzie Pamiętników  proty Matiji ’Nenadovicia.

Losy głównego bohatera Narzeczonej Harambaszy, Marka, są właści
wie jednym z wariantów losu emigracyjnych emisariuszy polskich — 
tyle że z dodatkiem intrygi miłosnej. Opierając się na opracowaniu 
Rankego, w którym nie mógł znaleźć pełnego materiału i którego do
kładnie nie zrozumiał, oraz na własnych wiadomościach i doświadczeniu 
zdobytym podczas pobytu w Belgradzie, Jeż stworzył nierealny obraz 
Serbii. Zacząć trzeba od tego, że akcję swojej powieści zlokalizował 
w mieście — czy raczej w miasteczku — Jagodina, przedstawiając je 
pod wielu względami wbrew rzeczywistości historycznej, wbrew także 
źródłu, z którego korzystał, a które informuje:

Po większych i mniejszych miasteczkach i miastach mieszkają Turcy, zaś 
po wsiach Serbowie 37.

Vuk Karadżić, główny informator i pomocnik Rankego przy pisaniu 
Historii rewolucji serbskiej, stwierdził:

Naród serbski nie ma innych ludzi prócz chłopów. Ci nieliczni Serbowie 
mieszkający po miasteczkach jako kupcy (prawie sami sklepikarze) i rzemieślni
cy (najczęściej kuśnierze, krawcy, piekarze, rusznikarze, złotnicy) nazywają 
siebie mieszczanami, ze względu zaś na to, że się po turecku noszą i żyją, 
a w czasie powstań i wojen albo się zamykają z Turkami w  miastach, albo 
też z pieniędzmi uciekają do Niemiec, nie tylko że nie mogą się zaliczać do 
narodu serbskiego, lecz dla narodu tego są obcy i znienaw idzeni38.

Z drugiej strony wiadomo, że mieszczaństwo w Serbii było w tym 
czasie narodowościowo bardzo zróżnicowane, a jego podstawowy trzon

35 L. R a n k e ,  Istorija srpske revolucije.  Preveo S. N o v a k o v i c .  Deo prvi. 
Beograd 1864.

36 Коса Andjelkovic (1755—1788) był wodzem ochotników z Szumadii. Pół 
roku przed rozpoczęciem wojny 1788 r. uciekł do Austrii, skąd późnej wrócił do 
Serbii i tutaj dowodził walkami przeciw Turkom. W roku 1788 został wzięty do 
niewoli i stracony na palu przez Turków.

37 R a n k e ,  op. cit., s. 89.
38 V. K a r a d ż i ć ,  Geografićesko-statisticeskoe opisanije Srbije. Danica 1827, 

s. 101—102.
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stanowili nie Serbowie, lecz Grecy i Cyncarze (tj. Macedo-Rumuni)39. 
Z powieści Jeża wynika tymczasem coś wręcz przeciwnego: jagodińskie 
mieszczaństwo, chociaż wewnętrznie zróżnicowane, posiada jednak cechy 
serbskości. Jest to więc obraz tutejszego mieszczaństwa dopiero z po
czątków w. XIX, kiedy można już mówić np. o serbskim patriotyzmie 
Cyncarzyna Jew ty 40; o faktach takich mógł Jeż dowiedzieć się w Bel
gradzie, ale odnoszą się one do procesów późniejszych.

Zebrawszy wszystkie dane powieściowe o serbskich kupcach i rze
mieślnikach pojawiających się utworze, można by przypuszczać, że 
w końcu XVIII stulecia w Serbii istniało mieszczaństwo — co nie odpo
wiada prawdzie, choć oczywiście była pewna grupa takich ludzi, z któ
rych rekrutowali się przywódcy i „Koćinej krajiny”, a później także 
pierwszego powstania 41.

O tym, że Jeż korzystał tu z książki Rankego, świadczy m. in., że 
spółdzielnia Hadżi Petra, charakterystyczna dla owoczesnej wsi — choć 
przez pisarza umiejscowiona w mieście — zachowała całą strukturę pracy 
i podział pracy zgodny ze wspomnianym opracowaniem historycznym. 
Czytamy tam, że spółdzielcy zwykle sami budują domy, wyrabiają pługi, 
wozy itd. 42 Prace te Jeż przedstawił jako rzemieślnicze, eliminując z nich 
elementy wiejskie, zgodnie z powieściowym usytuowaniem owych spół
dzielni. Rodzina Hadżi Petra wygląda zresztą raczej na liczną mieszczań
ską rodzinę połowy w. XIX, w poglądach ciągle jeszcze patriarchalną, 
chociaż wyzwoloną z tureckiej niewoli i ucisku, niż na serbską spółdziel
nię XVIII w ieku43. Ten podstawowy błąd: przeniesienie centrum ruchu 
lat 1787— 1791 w środowisko miejskie, pociągnął za sobą szereg pomniej
szych niedociągnięć i potknięć, które dotyczą przedstawionego tam spo 
sobu życia, obyczajów i poglądów ówczesnych Serbów. Również ani 
względna zamożność i wygodne życie Serbów, ani ich psychologia nie 
odpowiadają prawdzie historycznej.

Już Bąbała w swojej rozprawie wielokrotnie podkreślał, że pisarz 
słabo znał życie i obyczaje Serbów, wobec czego swoją niewiedzę w tym 
zakresie usiłował tuszować rozwlekłymi opowiadaniami o obyczajach, 
poglądach i życiu Turków 44. Manierę tę Jeż stosował już — jak się

39 Zob. D. P o p о V i ć, O Cincarima. Prilozi pitanju postanka naseg gradjanskog 
drustva.  Beograd 1937, s. 159—180.

40 Ibidem, s. 276—285.
41 Zob. D. P a n t e l i ć ,  Beogradski paśaluk pred prvi srpski ustanak (1794— 

1804). „Posebna izdanja SAN” knj. 146. Beograd 1949, s. 273.
42 R a n k e ,  op. cit., s. 41.
43 We wspomnianej tutaj książce V u к pisze w rozdziale Zycie domowe  

i o spółdzielni, i o serbskich chłopach, z czym się oczywiście mógł Jeż zapoznać, 
ale śladów znajomości tej książki w  jego powieściach nie mogłem się doszukać.

44 B ą b a ł a ,  op. cit., s. 68.
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wspomniało — w Szandorze Kowaczu i w U skokach, a w powieściach 
mówiących o Serbach i Turkach przybiera ona na sile i jeszcze bardziej 
się uwidacznia. Mówiąc o Turkach przenosił przy tym w przeszłość re
zultaty swych niedawnych obserwacji i tworzył obraz bardzo w yjaskra
wiony. Stosunków wzajemnych między Serbami a Turkami Jeż nie stu
diował z dokumentów i odpowiedniej literatury  naukowej, więc nic 
dziwnego, że wypadły one w powieści bardzo ubogo i nieprawdziwie.

Kontakt Jeża z serbskim środowiskiem wiejskim był bardzo krótki 
(zaledwie około dwumiesięczny pobyt w Majdanpeku w r. 1854), 
a poza tym cała wiedza autora o problematyce serbskiej dotyczy m iasta 
i pochodzi od belgradzkiej inteligencji, z którą stykał się w czasie pobytu 
w stolicy Serbii. A zatem w świadomości pisarskiej jako najwyrazistsza 
sylwetka Serba pozostał mieszkaniec miasta —1 owego wschodniego, tu- 
recko-serbskiego miasteczka, jakim był w latach 1864— 1866 Belgrad.

W odróżnieniu od innych powieści południowosłowiańskich Narzeczona 
Harambaszy wykazuje wpływ serbskiej poezji ludowej, aczkolwiek wy
korzystanie jej motywów nie dało znaczniejszych rezultatów artystycz
nych. Przejawia się on jednak m. in. w tym, że na głównego bohatera 
powołał autor hajduka, poetyzując i idealizując tę postać. Również po
glądy Jeża na historię Serbii, wyrażane poprzez Deli-Wuka, powstały 
pod wpływem poezji ludowej, przynajmniej w pewnym zakresie. Poezja 
ta zresztą jest jedynym większym i głębszym przeżyciem artystycznym, „ 
które pozostawiło trw ały ślad u Jeża.

Opisy życia hajduków, ich obyczajów, sposobu wojowania, ich sto
sunek do ludu i ludu do nich, są ubogie i skąpe. Znów wiedza Jeża 
okazuje się wąska i powierzchowna. Powtarza się tu taj to samo, co 
miało miejsce w wypadku postaci historycznych: Jeż nie potrafi nic wię
cej powiedzieć poza tym, co przeczytał w opracowaniu Rankego czy też 
w Pamiętnikach proty Matiji.

Pobyt Jeża w Belgradzie przypada na okres działalności tzw. Ruchu 
Młodzieżowego. Był to ruch serbskich romantyków, noszący cechy wy
bitnie narodowe. Z wyznawcami jego idei pisarz zetknął się w czasie, 
gdy organizacja ta osiągnęła szczyt swego rozwoju. Obracał się wśród 
wielu zwolenników Ruchu, z tego grona pochodzili jego przyjaciele (Sto- 
jan Novakovic, Panta Srećković, Milan Kujundżić i inni). Celem owej 
grupy, zgodnie z duchem ówczesnym, było wskrzeszenie i kontynuowanie 
tradycji historycznej za pomocą serbskiej poezji ludowej, która miała 
spełniać rolę przekazu historii narodowej i objaśniać wydarzenia dzie
jowe. Z takiego środowiska i z takiej atmosfery Jeż przejął niektóre 
poglądy, co znalazło odbicie w jego twórczości. Zresztą pozostawały one 
przecież w zgodzie z jego własną opinią na temat roli i zadań literatury  
w życiu społecznym i narodowym.
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Wpływ ten szczególnie silnie daje się zauważyć w Dachijszczyźnie. 
Wiedza o bardzo licznych w tym utworze postaciach historycznych po
chodziła z książki Rankego, która jednak nie podawała wielu faktów. 
Można ją było wzbogacić dodatkową literaturą pióra Vuka Karadżicia, 
ale tego Jeż nie uczynił. Trochę wiadomości wyniósł także z uroczystości 
jubileuszowych z okazji 50-lecia drugiego powstania serbskiego, których 
był świadkiem 45. Główny informator Rankego, Vuk Karadżić, pochodził 
z terenów zachodnioserbskich i daleko lepiej znał okoliczności i przebieg 
powstania w tej części Serbii niż w innych, co odzwierciedla Historia 
rewolucji serbskiej. Jeż, czyniąc ośrodkiem działalności powstańców dziel
nice zachodnie, poszedł jeszcze dalej: pod wpływem wspomnianego ju
bileuszu, który odbywał się za panowania dynastii Obrenoviciôw — po
mniejszył rolę Karadjordja w pierwszym powstaniu. Świadczy o tym 
cytat znajdujący się w powieści (s. 316), a pochodzący z jego broszury 
opublikowanej w 1865 r. 46, co jednak autor przemilcza. Ale gdy prawie 
ćwierć wieku później wyda pisarz broszurę o Karadjordju 47 — wyzwo
liwszy się z proobrenoviciowskich tendencji, przedstawi zupełnie inny, 
obiektywny obraz zasług wodza pierwszego powstania serbskiego.

Bardzo mało albo prawie zupełnie nie znał Jeż dzieł ojca nowszej 
serbskiej literatury  i twórcy języka literackiego, Vuka Stefanovicia Ka
radżicia, które do dzisiaj pozostały najwiarygodniejszym i najlepszym 
świadectwem czasów wprowadzanych przez Jeża do powieści. W okresie 
bowiem, gdy przebywał w Belgradzie i mógł się z nimi zapoznać, pro
pozycje językowe i ortograficzne Vuka nie zyskały jeszcze pełnego pra
wa obywatelstwa w Serbii, toteż dzieła nowatora właśnie w jego oj
czyźnie nie były zbyt popularne i znane, a szczególnie te, w których 
uwypuklono zasługi Karadjordjevicia.

Faktem jest, że Jeż znał, przynajmniej najogólniej, trzy najznacz
niejsze źródła do pierwszego powstania serbskiego, podające trzy naj
bardziej autentyczne wersje tych wydarzeń: Pamiętniki proty Matiji Ne- 
nadovicia, cykl pieśni ludowych o powstaniu serbskim, zanotowany przez 
Vuka bezpośrednio z przekazu ustnego ich autora, Filipa Visnjicia, 
i wreszcie relacje samego Vuka, informatora najwybitniejszego, pocho
dzące jednak nie z jego własnych dzieł, lecz z książki Rankego. Naj
więcej m ateriału czerpał polski pisarz z tego ostatniego opracowania. 
Wszelako w Dachijszczyźnie lekceważył fakty historyczne. I historycz- 
nych, i fikcyjnych bohaterów przedstawiał w sposób niezgodny ani z cza

45 O tym Jeż pisze w  swoich wspomnieniach (op. cit., t. 3, s. 305—306).
46 T. T. J., Jubileusz serbski. Pogląd na dzieje serbskie z  ostatnich lat pięciu- 

dziesięciu. Lwów 1965, s. 21.
47 T. T. J., Jerzy Czarny, życie i czyny jego. Lwów 1897.
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sami, w których występują, ani też z właściwą im rolą dziejową czy ce
chami indywidualnymi.

Serbia w ujęciu Jeża podobna jest do jakiejś wyspy, na którą z zew
nątrz przybywają tylko Turcy. Nie znajdziemy nawet słowa o wielkich 
wędrówkach Serbów z regionów będących pod okupacją na tereny oswo
bodzone, a rzecz przecież rozgrywa się właśnie w dobie, gdy ta mi
gracja była niesłychanie intensywna. Nie lepiej wygląda środowisko 
Turków. W powieści występuje Hadżi Mustafa wraz ze swoim dworem, 
kilkoma janczarami, kirdżali, spahi — i to już prawie wszystko. Zupełnie 
pominięto udział ludności tureckiej w powstaniu po stronie Serbów: rola 
Pazvan-Oglu daleka jest od prawdy historycznej. Również rola kirdżalich 
i Guśanca Aliji w okresie przed i po wkroczeniu janczarów do belgradz
kiego paszaluku oraz w toku samego powstania została nakreślona nie
dokładnie. Pobyt Derwiś-beja w serbskim wojsku powstańczym nie wy
starcza jako dowód współpracy Turków z powstańcami; jest to pojedyn
czy przypadek człowieka, który poszukuje okazji do zemsty przy boku 
każdego, kto może mu w tym pomóc.

Szczegółowe wyliczanie błędów Jeża, wykazywanie dowodów niezna
jomości faktów historycznych i konstruowania naiwnych pomysłów — 
zaprowadziłoby nas za daleko. Wypadnie się zadowolić rejestracją tylko 
wybranych, co zresztą nie ujmie wyrazistości obrazowi jego potknięć.

I tak np. Albańczycy i Arnauci to dwa różne narody (s. 13); oddział 
kirdżalich sformowali Turcy w czasie wojny aus-triacko-tureckiej w la
tach 1788—1791, aby ich wykorzystać przeciw woluntariuszom (s. 25); 
ćitluk-sahibije są urzędnikami dahijów, pewnego rodzaju komisarzami 
zbierającymi haracz i różne inne daniny od pospólstwa (s. 36) 48; w woj
sku serbskim około r. 1800 istnieją pułkownicy (s. 155); żaden bohater 
tego czasu nie interesował gęślarzy do tego stopnia co Kulin-kapetan; Ser
bowie tak dużo i zawzięcie dysputują (s. 301), że robią wrażenie raczej 
sejmikującej polskiej szlachty niż serbskich chłopów; na dworze Pazwan- 
Oglua znajdują się swego rodzaju dyplomatyczni posłowie Francji, Anglii, 
Niemiec. Otoczenie Kulina wygląda na świtę baśniowego władcy, podob
nie też wspaniały jest jego pałac, który znajduje się w Sarajewie itd.

Dialogi pomiędzy Serbami są tak dalece naiwne, że aż nieprawdo
podobne. Za ilustrację może posłużyć treść projektu petycji ludu serbskie
go do sułtana żalącej się na przemoc dahijów. Oto ci ludzie, którzy w cią
gu niespełna sześciu lat z niczego stworzą państwo, będą prowadzić sze
roką politykę i zniszczą potęgę cesarstwa — domagają się, aby w skardze

48 Ćitlukiem nazywa się w  Serbii taką wieś, podaje Srpski rjecnik  V u к a, 
która oprócz spahiji posiada jeszcze jednego naczelnika. Naczelnik ćitluka nazywa 
się po turecku ćitluk-sahibija. Dahije sami siebie często ogłaszali citluk-sahibijami.
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do sułtana umieścić takie drobne i nieistotne fakty, jak to, że grad zni
szczył pszenicę, kobyła trąciła źrebię, sąsiad rozebrał płot, pomór zni
szczył owce itp. Podobnych naiwności, nieświadomie komicznych scen 
i rozmów, dalekich od jakiejkolwiek prawdy, znajduje się w Dachij- 
szczyźnie sporo.

W przedstawianiu charakterów i stanowiska pospólstwa istnieje rów
nież wiele niedokładności. Rajetin jest najpierw pokorny, przestraszony, 
zupełnie zaś szczęśliwy, gdy otrzyma chociaż jeden uśmiech od Turka; 
a zaraz potem dowiadujemy się, że posiada wręcz przeciwne cechy. Po
dział między ludnością serbską i turecką został przeprowadzony bardzo 
wyraźnie, tymczasem zaś Turcy i Serbowie mieszkali razem przemiesza
ni, a prawie wszyscy Turcy władali językiem serbskim. Nierzadko też 
Serbowie uczyli się rzemiosła u Turków, a nawet wspólnie z nimi wal
czyli przeciwko dahijom 49. Z Dositeusza Pjesnji na vzjatije Belgrada Jeż 
stworzył dwie, z czego dla jednej zatrzymał tytuł oryginału, a drugiej 
nadał nowy: Pieśń o zbawieniu Serbii (s. 172). W te n Nsposób można by 
jeszcze długo wyliczać pomyłki, niekonsekwencje i niedokładności Jeża.

Elementy etnograficzne są w powieści nieliczne i w wielu wypadkach 
wątpliwe. Swoje doświadczenia i wiadomości zdobyte podczas wędró
wek po Półwyspie Bałkańskim przenosił Jeż 50—60 lat wstecz. Dlatego 
też nie ma w tej powieści nic, co by mogło być dokumentem, świadectwem 
określonej epoki. Niekiedy wprawdzie pojawia się jakiś element przy
należny do tych czasów, ale zazwyczaj jest to wiadomość przeniesiona 
z pracy Rankego. Znajdzie się też coś niecoś z własnej obserwacji pisarza, 
ale są to fakty opisane na innym miejscu, poprzednio wykorzystane. Nie 
można więc absolutnie Dachijszczyzny uznać za wierny obraz życia Ser
bów z okresu opisywanego w utworze.

W żadnej powieści poświęconej problematyce południowosłowiańskiej 
Jeż nie wykorzystał serbskiej pieśni ludowej w takim zakresie jak 
w Narzeczonej Harambaszy i w Dachijszczyźnie. Charakterystyczne jed
nak, że w tej ostatniej pisarz wspomina i cytuje tylko pieśni nie doty
czące walki Serbów o wolność, chociaż tu wpływ owego cyklu nie ule
ga żadnej wątpliwości, zresztą w elementach jedynie drugorzędnych. Poza 
tym książka jest pełna rozmaitych reminiscencji — czasem z poezji 
ludowej, czasem z historii. I jedne, i drugie są wyrazem istniejącej tra 
dycji historycznej, którą zaczęto się szczególnie interesować w powstań
czej Serbii. W atmosferę tego historyzmu, jak już powiedzieliśmy, Jeż 
wszedł podczas pobytu w Belgradzie w latach 1864—1866. Można chyba

49 V. V i n a V e r, Tursko stanovnistvo u Srbiji za vreme Prvog srpskog 
ustanka. „Istorijski glasnik” 1955, nr 2, s. 47.
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zaryzykować twierdzenie, całkiem prawdopodobne, iż rezultatem  owych 
kontaktów jest duże zainteresowanie Jeża serbską p o e z j ą  ludową i wyni
kły stąd jego pogląd o jej doniosłej roli, a w konsekwencji — wykorzy
stanie jej w Dachijszczyźnie i Narzeczonej Harambaszy. Znaczenie, ja
kie przypisuje on gęślarzom i poezji ludowej, w zupełności odpowiada 
opiniom młodych romantyków, wśród których miał nawet kilku przy
jaciół.

Konstatując, że Jeż nie dał dokładnego obrazu przedpowstaniowej 
i powstańczej Serbii, nie przedstawił wiarygodnie jej ideałów, obyczajów, 
stosunków między ludźmi, nie zarysował należycie środowiska, nie wgłę
bił się w ducha tego narodu i tego czasu — musimy jednak pamiętać, iż 
źródła, na których oparł swoją wiedzę o tej tematyce — jeśli nawet 
założy się wykorzystanie wszystkich — były niezwykle ubogie. Do dnia 
dzisiejszego nauka nie przebadała całości zagadnień tego okresu i istnieje 
wiele niejasności dotyczących dziejów powstania. Było ich oczywiście 
znacznie więcej wtedy, gdy pisarz gromadził materiały do swoich po
wieści.

W zasadzie dla celów, którym Jeż podporządkował swoją twórczość 
literacką, wiedza ta wystarczała. Pozwalała przy tym nawiązać do pol
skiej sytuacji politycznej i wyrazić szereg krytycznych uwag o ówczesnej 
Polsce, jej społeczeństwie i poszczególnych osobistościach, wreszcie prze
kazać trochę wiadomości o południowych Słowianach swoim czytelnikom.

Rzuciwszy okiem na omawiane dwie powieści, Narzeczoną Harambaszy 
i Dachijszczyznę, które pod względem ideowo-politycznym i propagan
dowym stanowią całość, należy przyznać, że objęte ich treścią zagadnie
nia, takie jak: budzenie świadomości wartości własnej w narodzie serb
skim, dążenie do wywalczenia sobie ludzkich praw, zostały, aczkolwiek 
niekonsekwentnie i niezręcznie, środkami nie najlepszej wartości a rty 
stycznej, z wieloma nierównościami i potknięciami, przekazane polskiemu 
czytelnikowi jako przykład do naśladowania. Zatem postawione sobie za
danie pisarz w tych dwóch powieściach spełnił. Być może, iż w tym 
właśnie leży przyczyna entuzjazmu krytyków i gorącego przyjęcia tych 
książek przez polskich czytelników.

6

Powieść Słowiański Hercog, poświęcona przeszłości Bośni i okolicznych 
dzielnic 50, oznacza krok wstecz zarówno pod względem artystycznym jak 
i historyczno-dokumentalnym. Źródłem dla tej powieści była słaba książ

50 Powieść najpierw wychodziła w  czasopiśmie „Wiek” (1876, nry 16—219) 
i w  tym samym roku została wydana w  formie książkowej.
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ka Rosjanina Apollona Majkowa Historia narodu serbskiego, z którą Jeż 
się zapoznał w Belgradzie, a posiadał ją niewątpliwie w czasie pisania 
powieści 51. Wszystkie niedokładności i braki książki Majkowa znalazły 
odbicie także w utworze Jeża. Mógłby ich oczywiście uniknąć, gdyby się 
posłużył innym i istniejącymi już w tym czasie opracowaniami historycz
nymi. Nie skorzystał jednak z tej możliwości. Co więcej, pewne dane 
i fakty znajdujące się u Majkowa przerabiał i zmieniał, co powiększyło 
jeszcze niewiarygodność tego i tak już nieprawdziwego obrazu powie
ściowego.

Nieco wcześniej, w r. 1875, opublikował Jeż rozprawę o B ośni52, bę
dącą wiernym odbiciem książki Majkowa. Uzupełnił ją tylko faktami 
dotyczącymi owoczesnego stanu Bośni. Chociaż do dzisiaj jeszcze nie 
wyjaśniono wszystkich problemów i nie uzupełniono luk w historii tej 
krainy, to przecież już wtedy nauka dysponowała obszerniejszymi wia
domościami, niż to przedstawił Jeż. Nie znał ani polityczno-społecznych 
stosunków w Dubrowniku, ani też znaczenia i roli paterenów w Bośni. 
Podobnie jak w poprzednich książkach — pisarz wybierał jakiś fakt czy 
zdarzenie historyczne i obudowywał je fikcyjnymi szczegółami. W ślad za 
znikomą wiedzą historyczną o Bośni poszły także, zupełnie nieprawdopo
dobne i pozbawione historycznego realizmu i kolorytu, powieściowe dialo
gi, sceny i sytuacje. Motywacja działania — nieprzekonująca, wizja tych 
czasów — blada. Oprócz kilku możnowładców i ich sług na kartach tej 
powieści nie ma przedstawicieli innych grup ludności bośniackiej. Postaci 
historyczne, o których mówią świadectwa jako o bardzo zdolnych, mą
drych ludziach, przebiegłych politykach i władcach (Sandalj Hranić, 
Stefan Vukćić-Kosaća, Balsa), zachowują się w  powieści jak półgłówki 
i dziwacy. Pisarz bywa do tego stopnia niefrasobliwy, że w odniesieniu 
do w. XV cytuje pieśni ludowe powstałe cztery stulecia później. Wszystko 
to nie przeszkadza Jeżowi czuć się niezwykle pewnie w skomplikowanym 
splocie wypadków i osobowości historyęznych:

Zastrzegamy się przeciwko posądzaniu nas o nałamywanie historii do po
wieści. Postępujemy wręcz przeciwnie: nałamujemy powieść do historii, trzy
mając się niewolniczo w  ramach tej ostatn iej53.

W tym kontekście wystarczy sobie przypomnieć tylko podróże Kosa- 
czy po Europie, o których oprócz autora Słouńańskiego Hercoga nikt nie 
wie.

Podobna sytuacja zachodzi w wypadku powieści napisanej kilka lat

51 А. М а й к о в ,  История сербского народа. Београд 1858.
52 Т. Т. J e  ż, Bośnia. „Niwa” 1875, s. 469—474.
53 T. T. J e  ż, Słowiański Hercog. Powieść w  czterech tomach na tle Słowian 

południowych. T. 3/4. Warszawa 1949, s. 394.
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po Słowiańskim Hercogu (1878), Rotułowicze 54. Jedynym dla niej źródłem 
była mała książeczka wspomnianego już tutaj historyka z doby roman
tyzmu, Panty Sreckovicia — Sinan-paśa (Beograd 1865). Z książeczki tej 
Jeż zaczerpnął takie np. dane: nazwy poszczególnych części Prizrena, 
nazwę wsi Laskowiec wraz z informacją, iż mieszkali w niej Serbowie tu 
reckiej wiary, biografię Sinana-Paszy. Ale znów obserwujemy tu szereg 
rozmaitych zniekształceń. Nieposłusznego i niespokojnego Mahmud-paśę 
Buśatliję (w utworze: Mehmed-pasza) przedstawił tu jako wiernego sługę 
Porty. Szczególnie bałamutna okazuje się ta powieść w zakresie geografii: 
rzeki i miejscowości znajdują się dziesiątki i setki kilometrów od właści
wego swego położenia.

Powieść ta nie przyniosła żadnych postaci czy typów, których nie 
poznalibyśmy już wcześniej — w nieco uboższych szatach — z innych 
serbsko-chorwackich utworów Jeża. Typy te okazują się tu niekiedy bar
dziej plastyczne od swoich pierwowzorów, wyposażone w jakąś nową 
właściwość, która wyjaśnia ich postępowanie, lecz wszystkie one są two
rzone prymitywną techniką ,,czarno-białą”, wszystkie są proste, ubogie, 
niepełne, często zgoła papierowe.

Odnosi się nieraz wrażenie, jak gdyby te dwie ostatnie powieści pi
sał Jeż przede wszystkim dla zarobku i nie dbał już, aby konsekwentnie 
wyrazić jakąś swoją ideę polityczną, chociaż nigdy propagandy się nie 
wyrzekał. W Rotułowiczach, jak również w następnych powieściach: Lat 
temu dwieście (1887), Miłość w opałach (1885) i Rycerz chrześcijański 
(1889), jest jeszcze mniej danych o Słowianach południowych, ich życiu, 
obyczajach, kulturze, historii i jeszcze mniej zrozumienia dla ich tragicz
nego losu. Temat się już wyczerpał: Jeż nie miał tu już nic nowego do 
powiedzenia. Zresztą życie oddaliło go od Serbii, dawne o niej wiadomości 
powoli uległy zapomnieniu, a pozostały tylko sympatie oraz różnorakie — 
i piękne, i nieprzyjemne — wspomnienia 55. Jego kontakty z Serbią były 
już w tym czasie zupełnie zerwane. W r. 1898 na uroczystym posiedze
niu Serbskiej Królewskiej Akademii Nauk, której Jeż był członkiem ko
respondentem, odczytano jego... nekrolog, podczas gdy on naprawdę żył 
w Genewie jeszcze 18 lat.

7

Wszystko, co powiedzieliśmy poprzednio o wiedzy Jeża w zakresie 
historii, życia i obyczajów Słowian południowych, można uzupełnić i po

54 Powieść po raz pierwszy została opublikowana osobno w  1884 roku.
55 Szerzej o tej problematyce piszę w: Romani Teodora Tomasa Jeża (Zigmunta 

Milkovskog) o Jugoslovenima.
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przeć ponadto mnóstwem jeszcze innych przykładów, ale sądzę, iż przy
toczone wystarczają w zupełności.

Chociaż Jeż prawdopodobnie dość dobrze znał język serbski, to w wy
razach serbskich i tureckich istniejących w tym języku, a wprowadzonych 
do powieści często, lecz w małym wyborze, popełniał błędy transkrypcyj- 
ne i gramatyczne.

Można dalej stwierdzić, iż w powieściach dotyczących historii serb
skiej i chorwackiej znalazła wyraz nie erudycja pisarza, która, jak to już 
udowodniliśmy, była skąpa, lecz doświadczenie osobiste. Tam gdzie ono 
dochodzi do głosu, nadaje utworom piętno autentyczności i dokumental- 
ności. Takiego m ateriału najwięcej zawierają — wyliczmy chronologicz
nie — powieści: Szandor Kowacz, Narzeczona Harambaszy, Dachijszczy- 
zna. Późniejsze dzieła są pod tym względem coraz słabsze. Do rzędu naj
lepszych należą niewątpliwie także Uskoki, chociaż w nich jest, oczy
wiście, najmniej m ateriału obserwacyjnego. Uskoki należy traktować jako 
aluzję i metaforę, jako aktualizację wydarzeń historycznych. W losie 
seńskich uskoków odzwierciedla się los polskiej emigracji w. XIX i jej 
sposób myślenia. Toteż analiza dokonana pod takim kątem przydaje tej 
powieści walorów artystycznych.

Legenda podkreślała wielką popularność Jeża wśród Serbów, w istocie 
była ona krótkotrwała i raczej wąski miała zasięg. Pisało się o Jeżu u Ser
bów i Chorwatów mało, a jeszcze mniej przekładano jego dzieł. Zainte
resowanie tymi książkami wywoływała głównie ich tematyka południo- 
wosłowiańska, zresztą ograniczało się ono do poszczególnych tłumaczy 
i naukowców.

Nie powiedziano jeszcze wszystkiego o południowosłowiańskiej twór
czości Jeża. Praca niniejsza rozpatruje zaledwie pewne strony tej twór
czości. Zamierzeniem moim było obalenie legendy o tym, że Jeż był wy
bitnym znawcą serbskiej i chorwackiej historii oraz że jego powieści 
z życia południowych Słowian posiadają duże wartości poznawcze.

Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić, że powieściami o Sło
wianach południowych Jeż budził w narodzie polskim sympatię do nich, 
wzajemnie zapoznawał i zbliżał nasze narody. Zainteresowanie i uczucie 
przyjaźni, jakimi darzył Słowian południowych, posiadają niewątpliwie 
większą wartość aniżeli same jego utwory literackie. Autorytet moralny 
Jeża zapewniał Serbom i Chorwatom najlepszą rekomendację, a spopula
ryzowanie ich w Polsce drugiej połowy XIX stulecia w znacznym stopniu 
jest jego zasługą.


