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JA N IN A ROSNOW SKA
(1 czerwca 1911 — 10 grudnia 1996)
W grudniu 1996 zmarła w Warszawie Janina Rośnowska, autorka opowie
ści biograficznych i artykułów historycznoliterackich, emerytowany pracownik
Instytutu Badań Literackich PAN. U rodzona w K rasnojarsku na Syberii jako
córka M ichała, urzędnika zarządu miejskiego, tam ukończyła rosyjską szkołę
publiczną. W roku 1922 w ram ach repatriacji powróciła wraz z m atką i siostrą
do Warszawy. Po ukończeniu prywatnego gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberk otrzym ała w r. 1930 świadectwo dojrzałości. W tymże roku wstąpiła na
Uniwersytet Warszawski, gdzie studiowała filologię polską na Wydziale H u
manistycznym. W czasie studiów była aktywnym członkiem K oła Polonistów.
Stopień m agistra filozofii uzyskała w 1936 r. na podstawie szkicu monograficz
nego o Żyw ych kamieniach W acława Berenta, rozprawy, o której było głośno
w środowisku polonistycznym. Pracę zawodową podjęła jako nauczycielka
w Gim nazjum i Liceum Handlowym im. Kaniowczyków i Żeligowczyków
w Warszawie.
Zdolnościami oraz zamiłowaniami literackimi, a także naukowymi wyka
zała się Janina Rosnowska już podczas studiów uniwersyteckich. Debiutowała
w r. 1931 nowelą Ojciec i syn („Kurier Poranny”), nawiązała też stałą współ
pracę z „Echami Leśnymi” i tu w latach 1932—1935 opublikowała kilkanaście
prac, w tym artykuły, wiersze i opowiadania. Debiutem naukowym stała
się wydana w 1937 r. w spom niana praca magisterska, nagrodzona przez
Radę W ydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, oceniona
bardzo przychylnie przez krytykę. „Praca Rosnowskiej jest prawdziwą i piękną
zdobyczą naszej krytyki literackiej” — pisał Henryk Życzyński w „Nowej
Książce”. D o wybuchu wojny, który przerwał dobrze zapowiadającą się jej
karierę naukową, opublikow ała kilka recenzji w „Życiu Literackim ” i „Prze
glądzie Współczesnym”.
W okresie okupacji powróciła do pracy pedagogicznej; uczestniczyła w taj
nym nauczaniu w M ilanówku i Grodzisku. W latach 1940—1944 należała do
Związku Syndykalistów Polskich i w 104 kom panii tego związku walczyła
w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Krajowej.
Po 1945 r. pracowała kolejno w Wydziale Oświaty Miejskiej Rady N aro 
dowej, w Zarządzie Głównym Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, na
stępnie jako redaktor w „Książce i Wiedzy”, by w latach 1951 —1953 znów
podjąć pracę pedagogiczną, tym razem jednak na Uniwersytecie Warszawskim,
gdzie prowadziła zajęcia ze studentami. Od 1954 r. związała się Janina Ros
nowska z Instytutem Badań Literackich i pracowała tu aż do m omentu przej
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ścia na emeryturę, w r. 1971, zaznaczając swoją aktywność w pracach nauko
wych i społeczno-politycznych.
W okresie powojennym nie kontynuowała badań nad twórczością Berenta,
a swoje zainteresowania skupiła na XIX-wiecznej literaturze galicyjskiej. Rezul
taty tych badań i penetracji, w postaci artykułów i studiów, publikowała, po
cząwszy od lat sześćdziesiątych w „Pamiętniku Literackim ” (Zw iązki Dzierzkowskiego z literaturą i sztuką Zachodu, 1967; Stanowisko polityczne Józefa
Dzierzkowskiego podczas Wiosny Ludów, 1970), „Przeglądzie Hum anistycz
nym ” (Dominik Magnuszewski jako współpracownik „Dziennika M ód Parys
kich", 1967), „Roczniku”, później „Kw artalniku Historii Prasy Polskiej” (Twór
cy „Dziennika M ód Paryskich”, 1967; Głos w sporze Jana Dobrzańskiego, 1969;
Galicyjski manifest pozytywizmu, 1969; Jan Dobrzański — redaktor „Gazety
Narodowej” w 1848 r., 1970; „Pamiętnik dla Płci Pięknej” jako trybuna aluzji
politycznych, 1981) oraz w „Ruchu Literackim” (Dominik Magnuszewski wobec
programu politycznego ziewończyków, 1982; Dwie metryki Dominika Magnuszewskiego, 1988) i „Tekstach” (Magnuszewskiego komedyjka o starokawalerstwie, 1979).
Rozległe i różnorodne zainteresowania Janiny Rośnowskiej realizowały
się na kilku płaszczyznach: poza artykułam i historycznoliterackimi publikow a
ła stałe recenzje wydawnictw paxowskich w „Argumentach” oraz „Faktach
i M yślach”, wygłaszała odczyty na tzw. „zebraniach czwartkowych”.
Najważniejszą częścią jej dorobku naukowego były jednak opowieści bio
graficzne. Pierwsza: Dzieje poety — książka o W incentym Polu, opublikow ana
w r. 1963, a następnie popraw iona i poszerzona w partiach dotyczących tw ór
czości, wzbogacona epizodem wielkopolskim, wydana w setną rocznicę śmierci
poety (1973). Była to, w zamierzeniu autorki, popularna wersja biografii i dzie
jów twórczości autora Pieśni Janusza, oparta na m ateriałach źródłowych. Bo
haterem drugiej opowieści biograficznej stał się — dziś prawie zapom niany —
powieściopisarz i dziennikarz galicyjski, Józef Dzierzkowski, znaczący jednak
w swojej epoce wiele. Rosnowska zajmowała się od dawna analizą ideowych
i literackich wartości jego spuścizny piśmienniczej, już w r. 1949 opracowując
edytorsko powieść Salon i ulica, a w latach następnych poświęcając mu wiele
artykułów. W opowieści biograficznej Dzierzkowski (1971) nakreśliła badaczka
wyrazisty portret swego bohatera ograniczając do minimum tło epoki i zda
rzeń. Interesow ała ją przede wszystkim relacja między faktami życia pisarza
a jego twórczością. Książka obfituje w cytaty z materiałów źródłowych i ręko
piśmiennej korespondencji, przy których pomocy Rosnowska wyraża własne
sądy. P odobną metodę, tak charakterystyczną dla jej naukowego pisarstwa,
zastosowała autorka w opowieści biograficznej o Sewerynie Goszczyńskim,
poecie tzw. „szkoły ukraińskiej”, spiskowcu i demokracie. Badając życie i tw ór
czość autora Zam ku kaniowskiego Rosnowska doszła do wniosku, iż w pracach
o nim spotyka się „wiele spowszedniałych określeń, które okazują się zbyt
proste, gdy zestawi się je z żywą m aterią jego biografii”. Postawiła sobie więc za
zadanie gruntow ne przeanalizowanie faktów dotyczących życia i twórczości
Goszczyńskiego na m ateriale nie znanych i nie wyzyskanych dotąd źródeł
rękopiśmiennych.
W śród dokonań edytorskich, które towarzyszyły pracy naukowo-badaw czej Rosnowskiej wypada wspomnieć o wyborze szkiców fizjologicznych z lat
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1833—1862 Polacy przez siebie samych odmalowanil . Rosnowska wiele lat po
święciła badaniu tego popularnego w okresie rom antyzm u gatunku, znanego
nie tylko w Polsce, a uprawianego z powodzeniem przez pisarzy z kręgu jej
zainteresowań. Szkice i obrazki pisali m.in. W incenty Pol, Dom inik M agnuszewski, Józef Dzierzkowski, Józef Ignacy Kraszewski, Lucjan Siemieński, K a
zimierz W ładysław Wójcicki, August Wilkoński.

Janina Rosnowska

Twórcą, którem u Janina Rosnowska poświęciła ostatnie lata swej pracy
naukowej, był Dom inik Magnuszewski, poeta i dram aturg romantyczny. D o 
tychczas opublikow ane jej prace badawcze dotyczące życia i dokonań literac
kich pisarza były — w pewnym sensie — przygotowaniem do monografii czy
też kolejnej opowieści biograficznej, gatunku tak przez nią łubianego. Ciężka
choroba nie pozwoliła jednak na zrealizowanie tych planów. Janina Rosnow
ska zm arła w Warszawie 10 grudnia 1996. Już pośmiertnie ukazały się jej trzy
artykuły, zamieszczone w książce Romantycy i Warszawa pod redakcją Stani
sława M akowskiego, a mianowicie: M łody Goszczyński w Warszawie trzy
krotnie, Warszawska młodość Dominika Magnuszewskiego oraz Wincenty Pol
w Warszawie odrodzony.
Cecylia Gajkowska

1 Polacy przez siebie samych odmalowani. Wybór i wstęp J. R o s n o w s k a . Opracowanie
C. G a j k o w s k a . Kraków 1979.
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