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Pani Szmydtowa

Pani Szmydtowa. Tak się właśnie o niej w  po
tocznych rozmowach mówiło. Nie bezcerem onialnie — Szmydtowa, 
ale też nie oficjalnie — profesor Szmydtowa. Obydwa dziwnie by 
nie przylegały do osoby, także drugie, bo nie m iała w  sobie nic 
z namaszczonej profesorskości, nic oficjalnego, co utrudniałoby kon
takt. Była nie tylko znakom itą uczoną, była także damą w pięknym , 
staroświeckim  już nieco znaczeniu tego słowa. I owo „pani” przed 
nazwiskiem odwoływało się do tej strony  jej osobowości.
Z Zofią Szmydtową mogli się często stykać także poloniści nie n a 
leżący do jej pokolenia, do ostatka bowiem uczestniczyła w życiu 
naukowym, przychodziła na konferencje, zebrania, dyskusje, spoty
kało się ją  w bibliotekach. Nie stroniła od kontaktów  z młodszymi, 
chętnie przekazywała uwagi na tem at świeżo ogłoszonych ich prac. 
Interesow ała się nimi, przecząc zasadzie, że nie lubi się czytać (i cy
tować) autorów  o wiele od siebie młodszych. Ale pani Szmydtowa 
była młoda duchem. Budziła podziw swą um ysłową żywością, za
ciekawieniem dla wszystkiego, co działo się w  nauce o literaturze. 
Pam iętam , jak  po konferencji Norwidowskiej (wrzesień 1971 r.) 
podeszła do m nie i spytała, czy znam  a rty k u ł opublikowany w  ostat
nim  num erze „Poétique” , k tó ry  ciekawe rzuca światło na problem  
alegorii (mój refe ra t dotyczył alegorii u Norwida). Śledziła na  bie
żąco lite ra tu rę  przedm iotu, nie uszło jej uwagi to nowe wówczas 
czasopismo francuskie. Osiągnęła w iek sędziwy, jej udziałem  stała 
się piękna, twórcza i ak tyw na starość. Starość nie będąca czasem 
spoczynku.
Najważniejsze prace Zofii Szmydtowej są dziełem właśnie twórczej 
starości. W latach m iędzywojennych była historykiem  lite ra tu ry  już 
znanym, ale jeszcze nie — wybitnym . W ybitność osiągnęła dopiero 
w  okresie powojennym, najw ażniejsze jej dzieła pochodzą z ostat
niego trzydziestolecia: dw a obszerne zbiory studiów, tom Rousseau —;
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M ickiewicz, m onografia Cervantesa, książka o Reju. Dorobek w iel
k i i zarazem  zdum iewająco różnorodny, n ie znający an i granic epok, 
ani granic języków. Pani Szm ydtowa była erudytką i poliglotką. 
Należała do ostatniego pokolenia wielkich kom paratystów , urodzo
nych pod koniec ubiegłego wieku. To oni w łaśnie sztukę porów naw 
czą doprowadzili do wielkiej m aestrii. W raz z odchodzeniem tego 
pokolenia przesuwa się w  cień także kom paratystyka, nie przyciąga 
już bowiem tak  znakom itych uczonych, ni© budzi już wielkich in
telektualnych namiętności.
Osobna dziedzina działalności Zofii Szm ydtowej to dydaktyka uni
wersytecka. W roku akadem ickim  1951/52 jako pierwszoroczny s tu 
dent polonistyki słuchałem  jej wykładów o literatu rze powszechnej 
od Homera po wiek XVIII. W ykład był kursow y i ze względu na 
zakres m ateria łu  sum aryczny, jednakże naw et w nim  ujaw niła pani 
Szm ydtowa swój ta len t i sposób podejścia do litera tu ry . W ykład, 
przeznaczony dla całego w ydziału filologicznego, odbywał się 
w ogromnej sali, a więc w  w arunkach, w  k tórych profesorowi w y
jątkow o trudno nawiązać bardziej bezpośredni kon tak t ze słucha
czami. Pani Szm ydtowa jednak go nawiązała. Mówiła o literaturze 
w  sposób bezpośredni i norm alnym  językiem, co nie znaczy, że nie 
imponowała erudycją i nie problem atyzowała om aw ianych spraw . 
To było oczywiste. W czasach, w których student na innych zaję
ciach stykał się niem al wyłącznie ze schem atycznym  bełkotem , taki 
sposób prowadzenia w ykładu stanowił wartość szczególną. Nie zaw
sze w tedy um ieliśm y to docenić, choć w ykład ten  był zawsze dużą 
atrakcją . Nawet gdy nie traktow aliśm y tak bardzo osobiście losów 
Achillesa czy Rolanda.
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