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ARCHIWUM GORZEŃSKIE — RĘKOPISY EMILA ZEGADŁOWICZA

Spuścizna rękopiśm ienna Zegadłowicza była jeszcze do niedaw na 
w zasadzie niedostępna dla historyków  literatu ry . Biblioteka Związku 
L iteratów  Polskich w W arszawie przechow uje rękopis Domku z kart  
oraz różne fragm enty  i szkice z ostatniego okresu twórczości. Ossolineum 
posiada Alcestę i przekład A ntygony  Hasenclevera. W ymienione au to
grafy  stanowią jednak  zaledwie drobną część bogatej twórczości bes
kidzkiego pisarza.

Największy zbiór obejm ujący główny korpus rękopiśm iennej spu
ścizny Zegadłowicza znajdował się dotąd w Gorzeniu Górnym  pod opieką 
żony poety, M arii Zegadłowiczowej. Dopiero dwadzieścia lat po śmierci 
au tora Domku z kart rodzina jego podjęła decyzję udostępnienia zbioru. 
W roku 1961 całość A rchiw um  gorzeńskiego (rękopisy i korespondencję) 
zakupiła Biblioteka Główna U niw ersytetu  im. Adama Mickiewicza w Po
znaniu. Zainteresow anie tej w łaśnie biblioteki zbiorem wywołał fakt, że 
wśród m ateriałów  znajdowało się wiele posnaniensiów — Zegadłowicz 
przebyw ał przecież pięć lat w stolicy W ielkopolski i pracow ał tam  na 
kierowniczych stanowiskach placówek kulturalnych (Teatr Polski, re
dakcja „Tęczy”, Polskie Radio).

U system atyzow anie zbioru wym agało długotrw ałej i żm udnej pracy. 
Rękopisy w  czasie w ojny przerzucane kilkakrotnie z miejsca na miejsce 
nie były później porządkow ane i po przewiezieniu ich do Poznania 
przedstaw iały w niektórych partiach przysłowiowy cicer cum caule. 
W oparciu o bogaty dział zegadłowiczianów Biblioteki przeprowadzo
no identyfikację pomieszanych kart, i obecnie można zdać spraw ę z za
w artości zbioru.

Niniejszy szkic zajm uje się wyłącznie rękopisami — korespondencja 
została omówiona osobno1. Zachowane autografy przedstaw iają około 
80%  całego dorobku piśmienniczego Zegadłowicza, przy czym część
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1 Zob. K. S z y m a n o w s k i ,  Korespondencja Zegadłowicza.  „Przegląd Huma
nistyczny”, 1962, nr 4.
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utw orów  zachowała się w  dwóch lub naw et trzech kolejnych redak
cjach tekstu.

Oto wykaz rękopisów. Dla ułatw ienia konfrontacji ze spisem druków  
poety  zachowano kolejność przy jętą w Bibliografii w ydaw nic tw  książko
w ych  Zegadłowicza, opracowanej przez Kazimierza F o ry s ia 2, z tym  
że uzupełniono ją utw oram i publikow anym i po roku 1933. Przy po
szczególnych autografach zaznaczono ilość zachowanych przekazów oraz 
stopień ich kompletności.

1. Tententy  (fragmenty).
2. Nad rzeką  (1 redakcja).
3. Powrót (fragmenty).
4. Imagines  (3 redakcje niekompletne, liczne bruliony).
5. Odejście Ralfa Moora (1 redakcja).
6. Tematy chińskie (1 redakcja, z brakami).
7. Ballady  (1 redakcja).
8. U dnia, którego nie znam, stoję bram  (fragmenty).
9. Dziewanny, sześć ballad wtórych  (bruliony).

10. Powsinogi beskidzkie  (3 kompletne redakcje oraz adaptacja sceniczna: 
Dziesięć obrazów scenicznych w  inscenizacji autora).

11. Kolędziołki beskidzkie  (2 redakcje).
12. Zielone Święta  (2 redakcje).
13. Wielka Nowina w  Beskidzie (2 redakcje).
14. Przyjdź Królestwo Twoje  (3 redakcje).
15. Noc św. Jana Ewangelisty  (1 redakcja).
16. Głaz graniczny (2 redakcje).
17. Godzinki (niekompletne).
18. Lampka oliwna  (1 redakcja).
19. Nawiedzeni (3 redakcje).
20. Łyżki i księżyc  (2 redakcje).
21. Gody pasterskie w  Beskidzie (3 redakcje, z brakami).
22. J. W. Goethe, Faust (przekład, drobne fragmenty).
23. Rezurekcje  (drukowane w  zbiorze: Dziewanny,  3 redakcje. Nadto inne 

bruliony z Dziewann).
24. W obliczu gór i kulis  (większość artykułów).
25. Żyw ot Mikołaja Srebrempisanego. Część 1—3 (2 redakcje niedokończone, 

1 kompletna pt. Kukułki).
20. Flora, Caritas, Sofia (1 redakcja).
27. Widma wskazówek  (drobne fragmenty).
28. Głośniki płonące (drobne fragmenty).
29. Aktor wieczny  (1 redakcja).
30. Gdy się Chrystus rodzi  (1 redakcja).
31. Nad brzegami Zodiaku  (fragmenty).
32. Tematy rumuńskie (przekłady, z brakami).
33. Alcesta  (druk. w  zbiorze: Dramaty, 1 redakcja).
34. Betsaba  (druk. jak wyżej, 1 redakcja).

3 E. Z e g a d ł o w i c z ,  Pokosy. Wadowice 1933, s. 85—92.
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35. Wigilia (druk. jak wyżej, 1 redakcja niekompletna).
36. Podkowa na progu  (1 redakcja, z brakami).
37. Podsłuchy  (drobne fragmenty).
38. M. Eminescu, Wybór poezyj i poematów  (przekład, 1 redakcja).
39. Pieśń o Śląsku  (fragmenty).
40. Pokosy  (1 redakcja, z brakami).
41. Zmory  (1 redakcja).
42. Pokój dziecinny  (1 redakcja kompletna, 1 niedokończona).
43. Motory  (1 redakcja).

Osobną grupę stanow ią inedita — niezbyt zresztą liczne — oraz 
fragm enty  większych całości lub drobne utwory, których nie udało się 
zidentyfikować.

Jak  w ynika z powyższego wykazu, zestaw ty tułów  z wcześniejszych 
okresów twórczości jest nieomal kom pletny, natom iast w archiw um  
brak utw orów  ukończonych po r. 1937: powieści Martwe morze  i d ra 
matów Wasz korespondent donosi, Domek z kart i Sind Sie Jude. 
W ogóle Zegadłowicz odnosił się do swych rękopisów w latach młodości 
z większym  pietyzm em , zachowując wówczas naw et bruliony. Później 
w skład zbioru włączał już tylko ostateczne w ersje utworów.

Praw ie wszystkie rękopisy są bardzo starannie datowane. Przy 
tekstach spotyka się w stępy autorskie, nieraz takie, k tó re  nie ukazały 
się potem  w druku, jak  również notatki, koncepty, dyspozycje, zawiązki 
pomysłów, pierwsze szkice — cały w arsztat literacki, stanowiący dla 
historyka cenną pomoc w badaniach genetycznych. Teczki z rękopisam i 
dram atów  zaw ierają czasem szkice scenograficzne, autobiograficzne po
wieści podają imiona i nazwiska niektórych bohaterów  w ich au ten tycz
nej postaci, rozstrzygając tym  sam ym  wiele spraw  spornych i w ątpli
wych. Bruliony poezyj zadają kłam  dość popularnem u tw ierdzeniu, ja 
koby Zegadłowicz — ufając natchnieniu — nie popraw iał już liryków  
raz rzuconych na papier. P rzy  niektórych utw orach zachowały się spisy 
osób, którym  au to r zam ierzał przesłać egzem plarze w ydanych dzieł, za
chowały się także szkice prospektów reklamowych, wreszcie m aszyno
pisy i szpalty  korektowe.

Prócz utw orów  literackich zbiór zawiera jeszcze następujące ręko
pisy: artykuły , recenzje, odczyty, przemówienia, notatki uniw ersyteckie, 
streszczenia książek, archiw um  redakcyjne pisma „Czartak”, katalog 
biblioteki gorzeńskiej, a ponadto rysunki, akw arele i drzew oryty Zega
dłowicza. D rzew oryty stanow iły zazwyczaj projekty  okładek do zbior
ków poezji. U jaw niają one am bicje artystyczne byłego słuchacza historii 
sztuki uniw ersytetów  w  K rakow ie i W iedniu. Rękopisy artykułów , od
czytów i zwłaszcza polem ik są o ty le interesujące, że pierwsze rzu ty  
tekstów  w yrażały zwykle poglądy au tora w form ie ostrzejszej, nie 
złagodzonej jeszcze refleksją.
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Poszczególne m ateriały  wiążą się z działalnością pisarza w teatrach, 
M inisterstw ie Sztuki i K ultury , w poznańskiej rozgłośni Polskiego 
Radia i w Związku Młodzieży Ludowej.

W śród rękopisów A rchiw um  gorzeńskiego specjalny dział stanow ią 
teksty  literackie innych pisarzy. Przew ażnie są to u tw ory dram atyczne 
nadsyłane Zegadłowiczowi do oceny z racji jego stanow iska kierow nika 
literackiego w teatrach  Poznania i Katowic. Między nimi spotyka się 
również zapomniane juw enilia współczesnych pisarzy, znanych dziś i ce
nionych. Zabłąkał się tu  również fragm ent Mściciela Przybyszewskiego.

Trudno już w tej chwili odpowiedzieć na pytanie, w jakim  stopniu 
w ykorzystanie tak  poważnej bazy m ateriałow ej przyczyni się do rew izji 
ustalonych sądów o Zegadłowiczu. Przykładow o w arto  zwrócić uwagę 
na jedno zagadnienie.

M ateriały dotyczące pracy pisarza na stanow isku prezesa Małopol
skiego Związku Młodzieży Ludowej, maszynopis n ie drukow anego dotąd 
odczytu pt. Dwa czyny. Wyspiański  — Piłsudski, w reszcie szpalty ko
rektow e Wirydarza literackiego na cześć J. Piłsudskiego, w k tórym  Ze
gadłowicz opracowywał szatę graficzną, pozwalają już teraz  zapełnić 
próżnię ideologiczną w biografii poety w latach 1933— 1935, dokum entują 
jego ku lt dla Piłsudskiego oraz aktyw ną współpracę z organizacją sa
nacyjną — spraw y dotąd nie znane biografom beskidzkiego pisarza.

Od zgonu pisarza m inęło z górą dwadzieścia lat; w m iarę upływ u 
czasu różne drażliw e spraw y związane z biografią autora Motorów 
tracą swój osobisty, in tym ny charakter, i można już obecnie przystąpić 
do eksploracji zbioru, a tyrn samym do oparcia badań na mocniejszym  
niż dotąd fundamencie.

Tak więc w ykorzystanie Archiw um  pozwoli uw ierzytelnić m a
teria ły  wspomnieniowe, licznie ostatnio ogłaszane, pozwoli badać za
czątki pomysłów literackich, kierunek wpływów, śledzić skomplikowaną 
linię przem ian pisarza i poddać rewizji wiele m ylnych, choć obowiązu
jących obecnie sądów.

Zegadłowicz nie należał do twórców najw yższej klasy — był za 
to pisarzem  głośnym, i dlatego nie można go pominąć milczeniem. Był 
też pisarzem  kontrastów  i sprzeczności, n iełatw ych do wytłumaczenia, 
i dlatego dopiero pełne wykorzystanie jego laboratorium  — Archiw um  
gorzeńskiego — umożliwi badaczom dotarcie do prawdy.


