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Z B IG N IE W  JERZY  N O W A K  

(7 lipca 1919 -  17 m aja 1993)

1
Zbigniew Jerzy N ow ak, urodzony w Łodzi r. 1919, należał do pokolenia, 

którego nauka uniwersytecka poszarpana została wydarzeniami wojny.
Bezpośrednio po ukończeniu gim nazjum  w Kaliszu (1937) odbywa 2 pełne 

lata norm alnych studiów na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. 
Uczęszcza na wykłady i sem inaria M anfreda K ridla i K onrada G órskiego 
z historii literatury, a także H enryka Elzenberga i Tadeusza Czeżowskiego — 
z filozofii, oraz Stanisława Kościałkowskiego — z historii. Potem  następuje 
5-letni okres przerwy wojennej, początkow o zapełniony p róbą dorywczej 
kontynuacji studiów bądź to na tajnym  sem inarium  prof. Górskiego, bądź — 
później nieco (wiosną 1941) — na uniwersytecie litewsko-radzieckim w Wilnie. 
To usilne dążenie do nauki staje się szczególnie znamienne na tle ówczesnych 
trudności i przeszkód wojennych. M łodego studenta nie zniechęca ani p a ro 
miesięczny pobyt w litewskim więzieniu śledczym, ani konieczność dorywczego 
zarobkow ania na życie.

Z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wszystko się urywa. Z a
m knięty zostaje epizod wileński, a otwiera się nowy etap  życia, zapełniony 
tajnym  nauczaniem  lub uczestnictwem w działaniach Armii Krajowej w Mie- 
chowskiem, m.in. w walkach Batalionu Szturmowego „Suszarnia”.

Koniec wojny otw iera możliwość kontynuacji studiów. Zaraz też, w m arcu 
1945, N ow ak zapisuje się na filologię polską w Uniwersytecie Jagiellońskim 
i kończy ją  u prof. Stanisława Pigonia w r. 1949 na podstawie pracy pt. 
Żołnierz w świecie poetyckim Mickiewicza. W krótce potem, już w grudniu 1950, 
jak o  au to r rozprawy o Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego uzyskuje 
stopień doktora.

W latach 1946—1955 odbywa różnostronną praktykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim  — wpierw w Centrali Studium  Słowiańskiego, a później jako  
asystent przy K atedrze Historii L iteratury Polskiej. Równocześnie (w latach 
1952—1955) wykonywa prace zlecone z zakresu kultury języka polskiego 
Oświecenia dla Pracow ni Języka Artystycznego IBL, kierowanej przez prof. 
M arię Renatę M ayenową.

N astępny etap pracy naukow o-badaw czej rozpoczął N ow ak w r. akad. 
1955/56 w związku z przeniesieniem się do Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w K atowicach, gdzie jak o  ad iunkt podjął rozległą i różnostronną działalność 
dydaktyczną. O bejm ow ała ona nie tylko historię literatury polskiej, ale także
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sąsiednie pola nauczania. P onad to  prowadził już wtedy sem inaria magisterskie. 
Pow ołany w czerwcu 1968 na stanow isko docenta w nowo powstałym  
Uniwersytecie Śląskim, pełni N ow ak odpowiedzialne funkcje kierownicze, 
m.in. dziekana i organizatora W ydziału Hum anistycznego. Rozszerza również 
zasięg swych zajęć dydaktycznych na dziedzinę m etodologii badań  literackich. 
Sem inaria magisterskie poświęca literaturze rom antycznej, oświeceniowej 
i współczesnej.

W m arcu 1977 przeprow adza przewód habilitacyjny w Instytucie Badań 
Literackich w W arszawie z zakresu tekstologii i edytorstw a, na podstawie 
2-tomowej edycji Pism estetyczno-krytycznych  Brodzińskiego, i ta  dziedzina 
wysuwa się odtąd na czoło jego zatrudnień naukow ych. Skupia je wokół 
tekstologii i biografistyki epoki rom antycznej, uczestniczy czynnie w przed
sięwzięciach edytorskich poświęconych poezji Mickiewicza, kontynuuje współ
pracę w Polskim słowniku biograficznym  oraz przygotowuje studium  m ono
graficzne o Ignacym Chrzanow skim .

O statnie lata życia wypełnia studiam i nad edytorską problem atyką Pana 
Tadeusza. Ich rezultatem  stało się nowe opracow anie poem atu, złożone 
w redakcji „Czytelnika” jako  tom  4 pełnego zbiorowego wydania Dzieł poety, 
przygotowywanego na rocznicę 1798 — 1998. Dosłownie do ostatnich dni życia 
prof. N ow ak nie rozstawał się z troską o jak  najwierniejsze, jak  najdoskonalsze 
edytorsko opracowanie Mickiewiczowskiego poem atu. Było to niewątpliwie 
jego ukochane i najtroskliwiej wypielęgnowane dzieło życia. Cyzelował je 
z niewyczerpaną cierpliwością i dociekliwym trudem . W tym zakresie nie było 
dla niego spraw mało ważnych. Jeszcze w połowie m arca 1993 pisał do 
w spółredaktora edycji:

donoszę z prawdziwą radością (nie taję: także z niekłamanym westchnieniem ulgi!), że będzie
jeszcze możliwe wniesienie poprawek do mej edycji. [ . . . ]  Bogu Najwyższemu dzięki, że
istnieje jeszcze możliwość ich naprawy...

A jednocześnie prof. N ow ak um iał być niezastąpionym  współpracownikiem  
w przedsięwzięciach zespołowych. W komitecie redakcyjnym  wspom nianej 
edycji Mickiewicza należał do stale aktywnych, niezawodnych, zawsze dok ład
nych i czujnych uczestników. Służył dobrą  radą, przemyśleniami i dośw iad
czeniem zarów no w dyskusjach, jak  i w opiniach recenzyjnych, a zwłaszcza 
w szczegółowych referatach, k tóre stawały się dla wielu z nas wzorem 
odpowiedzialności edytorskiej.

T aką też w spółpracą służył do końca swych dni krytycznej edycji M ic
kiewicza. Um iał uczestników K om itetu szczegółowo, a jednocześnie instruk- 
tywnie poinform ować o własnym warsztacie edytorskim . Z ’referatu przed
stawiającego problem atykę Pana Tadeusza łatwo było zorientow ać się, jak  
dalece miał już zadanie to przemyślane.

2

W środowisku polonistyki uniwersyteckiej Zbigniew Jerzy N ow ak znany 
jest przede wszystkim jako  kon tynuato r rzetelnej, gruntow nej erudycyjnie 
i bogatej w doświadczenia tradycji badań filologicznych. I tak jest istotnie: 
filolog ze świetnej szkoły P igonia; erudyta troskliwy o udokum entow ane 
ustalenie faktów ; historyk w ytraw ny w opisie zjawisk literackich; dośw iad
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czony edytor poezyj; kom petentny biograf, umiejętny au to r bibliografii... 
W szakże w bliższym kontakcie z dorobkiem  naukow ym  prof. N ow aka łatwo 
się przekonać, że charakterystyka ta — w ogólnym  zarysie słuszna — nie 
ujmuje ani znacznie szerszego kręgu zainteresowań Uczonego, ani całokształtu 
jego postawy badawczej, ani różnorodności konstruow ania zarów no wywodu 
argum entacyjnego, jak  i stopnia precyzji w form ułow aniu wyników pracy.

Z b ig n ie w  J e rz y  N o w a k

Przyjrzeć się więc wypada bliżej i każdej z osobna dziedzinie uprawy 
naukow ej prof. N ow aka.

Rozpocznijmy od dokonań edytorskich, z natury  swej podstawowych, 
a w konkretach ustaleń najtrwalej nauce przydatnych. W dziedzinie tej dwa 
osiągnięcia szacować należy m iarą opracow ań wzorowych.

Pierwsze — to 2-tom ow a edycja Pism estetyczno-krytycznych  K azim ierza 
Brodzińskiego (1964), w ykonana pod troskliwym  okiem prof. Pigonia. G łówne 
osiągnięcia tej pracy — to skom pletowanie całego dostępnego dziś zespołu 
krytycznych prac Brodzińskiego. S taranne poszukiw ania W ydawcy doprow a
dziły do wzbogacenia publikow anego dotychczas dorobku  poety o kilka 
nowych, nie znanych przedtem  wypowiedzi. Krytyczne opracow anie tekstów 
prow adzi ponadto  do oczyszczenia ich z różnego rodzaju błędów, przeinaczeń 
lub obcych naleciałości. Szczegółowe wykazy interwencyj W ydawcy w stosun
ku do tekstu podstawowego, zawsze starannie um otywowanych, świadczą 
zarów no o krytycyzmie, jak  i o rozważnej ostrożności tych decyzji.

Szczególne uznanie dla skrupulatności objaśnień i szerokiej erudycji 
W ydawcy budzi kom entarz. Przede wszystkim — krótkie historycznoliterackie 
w prow adzenia w okoliczności pow staw ania prac Brodzińskiego, informacje 
o ich celu, jak  też o oddziaływaniu na życie literackie tam tych czasów. N iektóre



2 6 2 KRONIKA

z tych oświetleń, wydobytych niekiedy z m ateriałów  archiwalnych, wzbogacają 
naszą wiedzę o nie znane dotąd fakty lub towarzyszące im okoliczności. 
W rezultacie objaśnienia przeistaczają się niekiedy w m iniaturow e rozpraw ki 
historycznoliterackie, daleko wybiegające poza charak ter i granice tradycyj
nego kom entarza.

Drugim  znaczącym osiągnięciem N ow aka w zakresie prac edytorskich stało 
się w spom niane już popularnonaukow e opracow anie Pana Tadeusza. W śród 
zadań, jakie w tej nowej edycji poem atu M ickiewicza wypadło raz po raz 
rozwiązywać, najtrudniejsze sprowadzało się do zweryfikowania propozycji 
wynikających z dotychczasowych opracow ań tekstu, przede wszystkim z ostat
nich wydań utw oru dokonanych przez P igonia i Górskiego. Rozbieżność 
niektórych decyzji obu tych wydawców, powziętych w wyniku wieloletnich 
doświadczeń badawczych, zobowiązywała do przeprow adzenia niezależnego 
od nich i w pełni sam odzielnego przemyślenia wszystkich problem ów  edycji, 
a zwłaszcza — rozwiązania wielu konkretnych kwestii tekstu.

Prof. N ow ak wykonał to zadanie po m istrzowsku, z rozwagą i z dużym 
doświadczeniem edytorskim , przeprow adzając umiejętnie analizę filologiczną 
każdej wersji i lakonicznie, ale przekonująco m otyw ując swe propozycje. Pełna 
wiedza w zakresie dotychczasowych prac oraz sprawność krytycznego spoj
rzenia na osiągnięcia poprzedników  sprawiły, że niemal wszystkie rozstrzy
gnięcia wydają się słuszne.

N a osobną uwagę zasługują również rzeczowe, lakoniczne objaśnienia, 
sporządzone ze szczególną troską o czytelników młodszego pokolenia, dla 
których pewne sprawy, przedm ioty i obyczaje związane z ówczesną kulturą 
stanow ić m ogą dziedzinę częściowo lub całkowicie obcą. W ażne są także 
kom entarze odnoszące się do języka poem atu. W rezultacie opracow anie 
stanow i nowy i znaczący krok naprzód w studiach poświęconych Panu 
Tadeuszowi.

3
O ba dokonania edytorskie prof. N ow aka zaowocowały także kilku praca

mi dotyczącym i twórczości Brodzińskiego i Mickiewicza.
Najpow ażniejsze spośród pozycji o autorze Wiesława są trzy studia 

om awiające znaczenie tradycji literackiej w kształtow aniu poezji i w świado
mości krytycznej Brodzińskiego. Pierwsze z nich (1980) om awia sądy poety 
o baroku  i pisarzach tam tego okresu, drugie (1985) zestawia wypowiedzi jego 
o Janie K ochanow skim , a trzecie (1986) ukazuje związki twórcze Brodziń- 
skiego-poety z Biblią, głównie z księgami Starego Testamentu. W szystkie trzy 
cenne są nie tylko jako  źródło informacji, ale także jako  analiza procesu 
rozwojowego osobowości twórczej Brodzińskiego.

N ierów nie bogatsze jest pole obserwacji poświęconych Mickiewiczowi. 
W kroczył na nie u zarania swej drogi, jeszcze przed podjęciem pracy nad 
Panem Tadeuszem. O tw iera ją  piękna rozpraw a Żołnierz w świecie poetyckim  
M ickiewicza  (w książce Wśród pisarzy i uczonych, 1979). Już od razu w tym 
najwcześniejszym ze studiów N ow aka zarysowuje się hum anistyczna orientacja 
badaw cza Uczonego: trwałe zainteresowanie osobowością om aw ianego tw ór
cy. H istoryk poezji, dbały o dokładność w przedstaw ianiu faktów, stosuje 
również w analizie i w ocenach zjawisk literackich kryterium  realizmu mime-



tycznego szczegółów świata w poezji Mickiewicza, ale jednocześnie śledzi 
uważnie dynam ikę rozwojową poety w pokonyw aniu nacisku ciążących nad 
nim konwencji. Przywoływanie opracow ań socjologicznych lub źródeł do 
dziejów wojskowości służy w rozprawie jako  m iara zgodności poezji z realną 
praw dą tam tych czasów, ale jednocześnie nie zabraknie w niej ani analizy 
zjawisk z zakresu metaforyki militarnej, ani spostrzeżeń na tem at ekspresji 
językowej M ickiewicza.

Znacznie cenniejsze rezultaty osiąga druga praca N ow aka poświęcona 
Mickiewiczowi: Z e  studiów nad „Księgami narodu i pielgrzymstwa polskiego” 
(„Roczniki H um anistyczne” t. 10 <1961». G łów ną uwagę skupia w niej N ow ak 
na przejawach języka poetyckiego w szerokim znaczeniu tego słowa. Poprzez 
opis najważniejszych czynników stylizacji biblijnej oraz analizę kształtu i funk- 
cyj przypowieści zm ierza do scharakteryzow ania p o e t y c k i e j  wymowy Ksiąg. 
Rozwiązaniam i swymi obejmuje również związki utw oru z innymi dziełami 
Mickiewicza oraz ustaw ia Księgi na tle ówczesnej tradycji literackiej. D ocie
kania poświęcone semantyce słownictwa, jak  i analizę składniowych pow iązań 
wypowiedzi przeprow adzono w tej pracy z wprawą wytrawnego filologa, który 
z rów ną sw obodą porusza się wśród zagadnień języka, jak  i jego funkcji 
stylistycznych.

4

Pisarstwo naukow e N ow aka przejawia się często w wypowiedzi niewielkich 
rozm iarów, zdaw ałoby się drobiazgu, ale w istocie nazwa „szkicu” byłaby dla 
wielu z nich najzupełniej niewłaściwa. Nic w nich z pobieżnego spojrzenia, ani 
śladu pospiesznej powierzchowności. W szystko — gruntow nie ustalone, od 
podstaw  zbadane, w pełnej literaturze przedm iotu osadzone, w bieg historii 
włączone, w szczegółach dokładnie wyjaśnione, a informacyjnie bogate i nieza
wodne. Tylko specjalista ocenić może cały wkład pracy, trudu  poszukiwań 
bibliotecznych i archiwalnych oraz bogactw o pamięci erudycyjnej, jakich 
wykonanie tych pozornie łatwych „robót” od au to ra wymagało. Nie należy ich 
lekceważyć! Najlepszym  bodaj przykładem  kompetencji, wszechstronności 
i precyzji w ykonania może być studium  o Miłoszu jako  tłum aczu Biblii 
(„Przegląd H um anistyczny” 1987, nr 7/8). Ileż w nim cennych wiadom ości 
i spostrzeżeń znajdzie czytelnik (nie tylko polonista!) o metodzie translatorskiej 
poety, a także o stosunku jego do polszczyzny.

Najliczniejszą i bardzo cenną grupę drobniejszych rozm iaram i prac N ow a
ka stanow ią biogram y; rejestr tych publikacji, sporządzony przez Bożenę 
M azurkow ą w książce ofiarowanej Profesorowi przez uczniów (Szkice o litera
turze dawnej i nowszej, 1992), odnotow uje 19 pozycji, w tym 12 w Polskim  
słowniku biograficznym  i 4 w Słowniku pracowników książki polskiej. Prawie 
wszystkie wymagały specjalnych poszukiwań bibliotecznych i archiwalnych 
w celu dokładniejszego ustalenia faktów i dat życiorysowych, dotyczyły 
bowiem postaci, k tórych biografie obfitowały w luki. Są między nimi tacy, jak  
Aleksander Bohatkiewicz, Adam Tom asz Chłędowski, Jan  G w albert Styczyń
ski, Kazimierz i M arian  Piaseccy, Onufry Pietraszkiewicz, K ajetan Przeciszew- 
ski, Jan  Andrzej Ram, W awrzyniec P u ttk am er... G odna uznania wydaje się 
sam a gotowość świadczenia usług tego rodzaju wielkim przedsięwzięciom 
naukow ym  w żmudnej i często nieefektownej współpracy.

ZMARLI 2 6 3
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Biografistyce poświęconej ludziom znaczącym w dziejach kultury polskiej 
służą także dwie inne grupy prac N owaka. Obie dobrze ilustrują jego troskę
0 uchwycenie najbardziej znamiennych rysów osobowości portretow anego 
człowieka.

Pierwszą z nich określić by m ożna jako  studia lub przyczynki historycz
noliterackie poszerzające zespół znanych nam  faktów. Przywołać by tu  
należało takie pozycje, jak  prace o zasługach naukow ych Alojzego Osińskiego, 
przyczynki do inicjatyw badawczych Juliusza Kleinera i Stanisława Pigonia, 
charakterystyka K onrada G órskiego jako  historyka literatury, podsum ow ania 
d okonań  naukow ych i dydaktycznych Stanisława Zabierowskiego, P io tra  
G rzegorczyka i innych. A także cenna p róba charakterystyki osobowości 
Ignacego Chrzanowskiego jako  pisarza i nauczyciela akademickiego. We 
wszystkich zaznacza się ta sam a ręka dociekliwego filologa, troska historyka 
nauki o dokładność relacji, życzliwość obserw atora, a niekiedy nawet cześć 
wobec mistrzów własnej studenckiej młodości.

D rugą grupę prac N ow aka poświęconych ludziom  nauki i literatury 
stanow ią eseje wspomnieniowe. Większość z nich zamieścił au to r w książce 
Wśród pisarzy i uczonych. W tomie tym najwymowniejsze, dyskretnie zabar
wione wzruszeniem osobistego stosunku, są wypowiedzi o Stanisławie Pigoniu
1 Jerzym  Szaniawskim. A także o przyjacielu i koledze, Leonie Pietrzykow 
skim. Zręczne pióro wytrawnego prozaika dodaje tym esejom wiele uroku. 
O sobno ustawić by należało studium  om awiające życie i twórczość G ustaw a 
M orcinka, dowód cennych zainteresowań N ow aka regionalną problem atyką 
Śląska.

O  stałym kontakcie Profesora z bieżącymi zjawiskami życia naukow ego 
świadczy także różnostronne ukierunkow anie działalności recenzyjnej. W spo
m niana już bibliografia M azurkowej wylicza 34 pozycje. W szystkie odznaczają 
się szerokim  zakresem kom petencji i zainteresowań. Przedm iotem  ich są nie 
tylko rozpraw y poświęcone Mickiewiczowi, Słowackiemu i Brodzińskiemu, ale 
także zjawiskom literatury staropolskiej, poem atowi Roździeńskiego, powieści 
XVIII-wiecznej, twórczości dla dzieci i młodzieży, sprawom  wersyfikacji, 
kom paratystyki i poetyki historycznej. Co więcej: obejm ują również dokonania 
słownikowe i edytorskie, wydawnictwa zbiorowe, prace teoretyczne, rozprawy 
z dziejów teatru ... Wiele z nich wykracza poza krąg uwag sprawozdawczych, 
n iektóre starają się dokładniej scharakteryzow ać postawę badawczą autorów , 
inne proponują uzupełnienia lub modyfikacje dotychczasowych ujęć. W szyst
kie są przejawem uważnej i życzliwej lektury, ostrożnej i starannie wyważonej 
oceny, a także troski o należyte poinform owanie czytelnika, co nowego wnosi 
om aw iana praca do poprzedniego stanu naszej wiedzy.

K to  by chciał bliżej zapoznać się z ładem, dokładnością i precyzją N owaka, 
niech zajrzy w dokonania najmniej efektownej, najżmudniejszej, ale w nieod- 
zowności swej najpożyteczniejszej dziedziny jego zatrudnień naukowych, jaką 
jest bibliografia. Chodzi o Bibliografię prac Stanisława Pigonia, opublikow aną 
w dwu wzajem się uzupełniających częściach: (I) obejm ującą lata 1908—1959 
w Księdze pamiątkowej ku czci Stanisława Pigonia (1961) i (II) lata 1959— 1970 
w tom ie zbiorowym  Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło (1972). Dziś już można 
stwierdzić, że w kilku rozwiązaniach stała się wzorem przy sporządzaniu 
podobnych zestawień bibliograficznych.
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Prace Zbigniewa Jerzego N ow aka rzadko i tylko okazjonalnie potrącają 
o problem atykę z zakresu teorii poezji i m etodologii badań literackich. G łówne 
zainteresow ania badawcze prow adzą go raczej ku opisowi oraz interpretacji 
znaczących zjawisk w procesie rozwojowym literatury, a także ku rekonstrukcji 
osobowości twórców lub uczonych. Ale czytelnik łatwo spostrzeże podstaw ow e 
założenia metodyczne tkwiące w postępow aniu Autora. Nie ma w nich ani 
dogm atycznych ograniczeń, ani naiwnej beztroski w stosow aniu pojęć teore
tycznych, ani swobodnej dezynwoltury w postępow aniu z przedm iotem  badań. 
Zaufanie do tradycyjnych wskazań filologii, poczucie naturalnego ładu w ko n 
struow aniu wywodu oraz troska o popraw ne przeprowadzenie doświadczeń 
analitycznych i logikę pow iązań w argum entacji sprawiają, że w pracach 
N ow aka wyczuwa się wewnętrzną dyscyplinę myślenia naukowego.

Wiele bezpośrednich wskazówek do odcyfrowania m etodologicznej p o 
stawy A utora przynoszą dwie jego teoretyczno-m etodologiczne rozpraw ki 
mieszczące się we w spom nianej już książce: Wśród zagadnień metodologii badań 
literackich i O głównych tezach współczesnej genologii. Obie świadczą o dobrej 
orientacji N ow aka w kręgu dzisiejszych kierunków  nauki o literaturze. 
Zwłaszcza pierwsza z nich; w zakończeniu rozważań podsuwa propozycje 
metodologiczne najbliższe bodaj jego własnej praktyce naukowej.

Zarysowują one indyw idualne oblicze większości prac N ow aka. U derza 
w nich przede wszystkim ład, spokój wewnętrzny i wyrazistość linii konstruk 
cyjnych. Po wtóre — rzeczowy ton, konkretność rozważań i m ocne ugrun
towanie w literaturze przedm iotu. F ilolog-erudyta zmierza do ustalenia faktów, 
a h istoryk-in terpretator stara  się powiązać je zarów no z osobowością twórcy, 
jak  i ze znaczącymi zjawiskami tradycji literackiej. Stąd też wynika dwoistość 
przedm iotu obserwacyj, w równej mierze skierowanych na poznanie dzieła 
w jego historycznych powiązaniach, jak  i na predyspozycje psychiczne czy 
biografię człowieka, k tóry je stworzył. Tu także ma swe źródło różnorodność 
gatunkow a wypowiedzi N ow aka oraz wielostronność jego poczynań nau k o 
wych.

6

31 m aja pożegnaliśmy profesora Zbigniewa Jerzego N ow aka na pięknym  
wzgórzu wiejskiego cm entarza w Solcu nad Wisłą.

Odszedł odr nas człowiek prawy, szlachetny w najlepszym tego słowa 
znaczeniu. Szlachetność ta ujawniała się we wszystkim, co czynił; we wszyst
kim, czym starał się służyć otoczeniu i ojczyźnie. Realizowała się w rzetelności, 
w sumienności, w odpowiedzialności za wyniki.

Odszedł człowiek otw arty na przyjaźń, na obowiązki, na każdą potrzebę 
społeczną; oddany pow ołaniu uczonego i wychowawcy, powinnościom  wobec 
najbliższego grona osób i szerszego zespołu współpracowników. Człowiek dla 
każdego uprzejmy i życzliwy, wytworny — w dyskretnym  zachow aniu, 
w delikatności obcow ania, a także w stylu wyrażania myśli, w elegancji 
starannej polszczyzny.

A jednocześnie — człowiek skrom ny; Mickiewicz powiedziałby: „cichy”, 
w znaczeniu ewangelicznego błogosławieństwa. A przecież ludzie bliscy d o 



strzegli jego piękną ofiarność, poświęcenie się we wspólnym trudzie, dzielność 
w walce z przeciwieństwami losu i męstwo w służbie wojskowej.

U honorow any wielu odznaczeniami, Złotym  Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim  O rderu O drodzenia Polski, a także M edalem Komisji Edukacji 
N arodow ej — wyróżniony został przez dowódcę oddziału AK przedstaw ie
niem do Virtuti M ilitari i Krzyża Walecznych.

Odszedł na zasłużony odpoczynek wybitny historyk literatury, dośw iad
czony edytor dzieł literackich, m ądry wychowawca młodzieży.

Lux perpetua luceat ei!

Czesław Zgorzelski
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