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go w indeksy — w szczególności indeks osobowy, skutkiem czego wiele ustaleń faktograficznych zawartych w poszczególnych biogramach, bardzo powoli będzie „wchodzić" do obiegu naukowego, gdyż niełatwo będzie je wychwycić pośród
takiej obfitości dostarczonego materiału historiograficznego.
Sama koncepcja dzieła godna jest niemniej podchwycenia przez inne środowiska historyczne i teologiczne w kraju,
zwłaszcza gdy powstają obecnie na kolejnych uniwersytetach Wydziały Teologiczne, zapewniające (przynajmniej w teorii)
odpowiednio przygotowaną kadrę naukową dla realizacji tego rodzaju przedsięwzięć badawczych, przyczyniających się
zarazem — w wymiarze społecznym — do popularyzacji wiedzy o postaciach godnych pamięci potomnych.
Krzysztof Rafał Prokop
(Kraków)

Henryk Sienkiewicz, Listy. Ze zbiorów Juliana Krzyżanowskiego, oprac. dopełniła, wstępem i przypisami opatrzyła Maria B o k s z c z a n i n, t. 2, cz. 1-3, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 1996, ss. 644 + 567 + 667.
Wiek XIX przyniósł rozkwit epistolografii, która w odniesieniu do wybitnych ludzi pióra stanowi poważną część
dorobku, nierzadko dorównującą ilościowo — choć rzecz jasna nie szerokim odbiorem — twórczości typowo literackiej.
W Anglii, Francji i Niemczech możemy spotkać bogate wielotomowe zbiory listów czołowych przedstawicieli literatury.
W pierwszym z tych krajów „utarł się zwyczaj, iż po zgonie zasłużonych osób ich przyjaciele czy znajomi wydają o nich
prace pod stałym tytułem Life and Letters (Zycie i listy), na których opierają się wszelkie o nich studia, a ich autorzy
wywody własne popierają korespondencją danych postaci, dopełnianą innymi dokumentami" (J. Krzyżanowski). Z tego
właśnie powodu syn Adama Mickiewicza, Władysław, dokonał selekcji materiałów dotyczących poety, niszcząc bezpowrotnie znaczną ich część, aby pozostał on w opinii potomnych jako postać ze spiżu. Nie należał w tym zakresie do wyjątków,
inni spadkobiercy jednak przeważnie „tylko" ograniczali badaczom korzystanie z posiadanych źródeł i sami decydowali, co
im należy udostępnić.
Przez długi czas opinia publiczna w Polsce była przekonana o zdecydowanym pierwszeństwie u nas również w tej
dziedzinie Józefa Ignacego Kraszewskiego. Dosyć swobodnie powiększano liczbę przypisywanej mu korespondencji. On
sam w drezdeńskiej samotni skrupulatnie gromadził tysiące napływających doń listów, niekiedy dziennie otrzymywał ich
kilkadziesiąt, na znaczną część odpowiadał, oczywiście osobiście. Nowsi badacze (zwłaszcza S. Burkot) nieco korygują
nadmierne szacunkowe dane A. Brzostowskiego z końca ubiegłego wieku, ale nie kwestionują poczesnego miejsca powieściopisarza w tym zakresie. Do obiegu naukowego w okresie międzywojennym wprowadzono przede wszystkim korespondencję z Leopoldem Kronenbergiem, po 1945 r. zaś z Teofilem Lenartowiczem, Adamem i Joanną Miłaszewskimi, Walerianem Eliaszem Radziszewskim, ze Ślązakami i listy do rodziny w dwóch obszernych tomach (brakuje tych do zamieszkałej do końca w Warszawie żony, jako że je spaliła).
Dysponujemy dziś wielotomową opublikowaną korespondencją Marii Konopnickiej i — dzięki długoletnim trudom
Edmunda Jankowskiego — Elizy Orzeszkowej, a w ramach pięknej edytorsko i starannie przygotowanej serii PIW-owskiej
(„Biblioteka Poezji i Prozy") badacze uświadomili sobie, jak ogromną ilość listów — zwłaszcza do stałych korespondentów — pisał autor Nieboskiej komedii. O wydaniu spuścizny Sienkiewicza pomyślał już w okresie międzywojennym Julian
Krzyżanowski, który wybór dwutomowy jego korespondencji zamieścił pod koniec edycji Dzieł (1951), poświęcił jej kilka
studiów i przystąpił w 1977 r. do krytycznego wydania całego istniejącego zasobu dla wspomnianego przed chwilą doskonałego cyklu Państwowego Instytutu Wydawniczego. Ogłosił wówczas przy wydatnej pomocy Marii Bokszczanin tom 1
w dwóch częściach (łącznie ponad 1000 stron druku), obejmujący listy do osób od A do J. We wstępie (s. 6 n.) określił
dorobek epistolograficzny twórcy Trylogii jako imponujący, szacując go na 15 tys. listów. „Liczba ta nie jest przesadna,
rozbita bowiem na 45 lat daje niespełna list dziennie, z korespondencji zaś znanej wiadomo, iż głośny pisarz w okresie swej
największej popularności otrzymywał po 400 listów miesięcznie i że na nie w większości odpisywał. Wiadomo też, że
spędzając całe miesiące samotnie w przeróżnych uzdrowiskach brak rozmów z bliskimi zastępował sobie pisywaniem listów, po kilka dziennie. Gdyby nawet podaną liczbę ściąć do 10 000 listów, a więc przyjąć nieco ponad 200 rocznie, to i tak
Sienkiewicza uznać by trzeba za jednego z najpłodniejszych epistolografów polskich, szczęśliwie rywalizującego z Kraszewskim i Krasińskim. Niestety sam Sienkiewicz nie miał zbierackich zainteresowań Orzeszkowej, nie tworzył archiwum listów
odbieranych, co pozwoliłoby w przybliżeniu choćby ustalić liczbę odpowiedzi na nie. Będąc w ustawicznej podróży po
Polsce i Europie, większość otrzymywanej korespondencji kierował do kosza, to zaś, co pozostawiał, nie uszło zniszczeniu
w latach dwóch wojen światowych".
Wydaje się, że epistolograficzne dokonania tego twórcy zasługują na wnikliwą monografię, być może dopiero po
krytycznym wydaniu (albo przynajmniej przygotowaniu do druku) całej jego korespondencji. Wówczas okaże się w pełni,
co już dziś nie ulega wątpliwości, że istniały okresy nasilenia i osłabienia wymiany myśli z bliskimi (pomijam odpowiedzi
okazjonalne) — kiedy rzeczywiście czuł się bardziej samotny ale też i wówczas, gdy był bez reszty zaangażowany w pisanie
wielkich powieści lub miał okresy przerwy w ich tworzeniu. Specjalne miejsce zajmowali długoletni powiernicy i powier-
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niczki, zwłaszcza jedna. Obok J. Krzyżanowskiego poczesną pozycję w publikacji listów twórcy Quo vadis zajął Edward
Kiernicki, zwłaszcza dzięki edycji korespondencji z przyjacielem Mścisławem Godlewskim; listy do rodziny ukazały się
w kilku cyklach na łamach ossolińskiego periodyku „Ze skarbca kultury".
Prawdziwie jednak pomnik wystawiła sobie wieloletnia współpracowniczka i kontynuatorka dzieła J. Krzyżanowskiego, Maria Bokszczanin. Przetarte przez swego mistrza szlaki wydatnie rozwijała i czyni to nadal, uzupełniając spuściznę epistolograficzną Sienkiewicza i opatrując ją do druku krytycznym aparatem. Trzeba było jubileuszowego roku 1996
(150-lecie urodzin, 100-lecie Quo vadis i 80-lecie śmierci), by wśród licznych publikacji ukazała się wreszcie sygnalizowana w nagłówku ta źródłowa, która od lat czekała na druk, udostępniana w maszynopisie badaczom uczynnie przez Edytorkę w warszawskiej siedzibie Instytutu Badań Literackich. Poprzedzona została obszernym ponad stu stronicowym wprowadzeniem, które można określić jako gruntowne studium źródłoznawcze.
Wystarczy porównać objętość i liczbę adresatów obu pierwszych tomów Listów, aby stwierdzić, jak wyjątkowe miejsce
wśród korespondentów Henryka Sienkiewicza zajmowała Jadwiga z Szetkiewiczów Janczewska (1846-1941), młodsza siostra jego pierwszej, przedwcześnie zmarłej żony Marii, żona profesora botaniki i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Tam 645 listów do 103 adresatów, tu przy większej o ponad 50% objętości 533 listy z niemal czterech dziesięcioleci
(1879-1916), niemal w całości do jednej osoby, ledwie bowiem kilka, i to krótkich, zostało skierowanych do Edwarda
Janczewskiego, któremu z reguły przesyłał autor pozdrowienia w obszernych, i to bardzo, epistołach do szwagierki. Na
uwagę zasługuje ich objętość, są to często długie rozmowy na odległość prowadzone z wieloletnią powierniczką. Rozpoczęły się w 1886 r., już po śmierci Marii (gdy młody wdowiec poczuł się osamotniony i szukał oparcia, a także znajdował na
odległość informatora o sprawach rodzinnych, zwłaszcza o dzieciach i wychowujących ich teściach), a ich tempo wyraźnie
osłabło dopiero wówczas, kiedy wieczny tułacz stworzył sobie ostatecznie ku starości ognisko domowe u boku trzeciej
żony.
Publikacja źródłowa opatrzona jest bogatymi przypisami — przeważnie biograficznymi, objaśnieniami, uzupełnieniami; teksty obcojęzyczne — zresztą nieliczne — podane są w oryginale oraz w tłumaczeniu na język polski. Podpisany
należał do grona osób, które z bogatą ich treścią mogły zapoznać się już wcześniej, teraz natomiast dzięki znakomitej
edycji miał możność poświęcić więcej uwagi również ich artyzmowi. Znajdujemy bowiem w wypowiedziach powieściopisarza — z wyjątkiem rzecz jasna krótkich tekstów informacyjnych, choć i tam się zdarza — niedościgniony jego finezyjny
humor, plastykę, mistrzostwo formy.
Lektura drugiego tomu listów dobitnie przekonuje, jak niewielka może być różnica między korespondencją a memuarystyką. Zresztą z niedawno wydanego dwutomowego diariusza Ferdynanda Ruszczyca (Ku Wilnu i w Wilnie, Warszawa
1994-1996; zob. M. Kosman, W kręgu międzywojennego Wilna, „Przegląd Zachodni", 1996, 4, s. 179, 184) można przekonać
się, że jest możliwe udane spreparowanie dziennika za pomocą listów do najbliższych, w tym wypadku do mieszkającej w Bogdanowie żony, stanowiących na bieżąco relacje z codziennych dokonań. W wypadku Sienkiewicza, kto wie, czy
podobny zabieg nie wchodziłby w rachubę, skoro autentyczny jego pamiętnik, prowadzony od października 1889 r. do
końca życia, istniejący, ale nikomu nie znany, spłonął podczas powstania warszawskiego. Nie wchodziło bowiem w rachubę
jego upowszechnienie przed upływem półwiecza po zgonie pisarza, a to nastąpiłoby dopiero jesienią 1966 r. Natomiast
w znacznej mierze zastępuje go korespondencja, przede wszystkim z Jadwigą Janczewską, szczęśliwie ocalała z pożogi
wojennej.
Edytorka nazywają „fascynującą kobietą" i taką rzeczywiście była dla Sienkiewicza, a przynajmniej tak mu się wydawało. Przypominała siostrę, jego wielką miłość, była dosyć samotna (mimo małżeństwa z uczonym przyrodnikiem), wykształcona czy raczej oczytana, miała naturę refleksyjną i uwielbiała szarmanckiego, dobrze wychowanego szwagra. Chętnie czytała jego zwierzenia, służyła radą i sama szeroko malowała środowisko krakowskie oraz donosiła o szczegółach
związanych z rodziną czy wspólnymi znajomymi. Odpisywała natychmiast na każdy list, toteż możemy dziś żałować, że
dostępna jest w postaci publikacji tylko jedna strona, choć bezsprzecznie ta najważniejsza.
Nic dziwnego, że listy do Janczewskiej, pieczołowicie przez adresatkę gromadzone i przechowywane, a udostępnione
J. Krzyżanowskiemu przez jej syna Edwarda młodszego, stały się podstawą Kalendarza życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, ogłoszonego najpierw w ramach Dzieł (t. 57 z 1954 r.), a następnie osobno, z licznymi ilustracjami (1956). Korespondencja stanowi nieocenione źródło do biografii — również literackiej — powieściopisarza, jego wędrówek po kraju i Europie, kondycji fizycznej i psychicznej, a także opinii o sprawach przeważnie z kręgu kultury. Do polityki szwagierki nie
mieszał, raz że był ostrożny z powierzaniem papierowi swych z tego zakresu wypowiedzi, dwa — zapewne nie była ona
w tym względzie najdoskonalszym partnerem. Ważne, że nie musiał stosować autocenzury, mógł być zupełnie szczery,
dawać upust swoim uczuciom. Przy tym niektóre listy stanowią pierwszą wersję utworów literackich, mamy tu na uwadze
obszerne sprawozdania z podróży do Grecji czy Hiszpanii, następnie kierowane do druku wprost lub po pewnych przeróbkach. Barwne relacje, piękne opisy nie mają nic wspólnego z szarzyzną typowej korespondencji, a nawet z interesującymi
listami z tamtej epoki.
Dlatego można sądzić, że staranna edycja M. Bokszczanin nie tylko wzbogaci zasób źródłowy literaturoznawców
i historyków, ale trafi również do szerszego kręgu miłośników twórczości najznakomitszego naszego powieściopisarza,
którego wnuczka (Maria Korniłowicz) była konsultantką tej pomnikowej edycji. Oby nie tak długo czekał na druk przygotowany już do publikacji tom 3, również w trzech częściach, obejmujący 672 listy do 160 adresatów (Józef Jankowski
— Artur Sienkiewicz). W przygotowaniu znajdują się tomy 4 (także trzy części) i zamykający całość 5 (cz. 1-2): adre-
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satów pierwszego z nich jest zaledwie sześciu, bo to wyłącznie najbliżsi — rodzina Sienkiewiczów, za to listów około 800.
Ok. 300 listów z ostatniego tomu skierowanych było do 65 osób (od Adama Skałkowskiego do Józefa Żychonia) i tyle
samo do instytucji, redakcji czasopism oraz nieustalonych adresatów.
Pierwszy z polskich laureatów literackiej nagrody Nobla należy nie tylko do literatury, jest postacią wielkiej miary
w dziejach Polski ostatnich dwóch stuleci. Poprzez Trylogię i Krzyżaków wywarł trudny do przecenienia wpływ na kulturę
historyczną i polityczną społeczeństwa. Stąd edytorce są szczególnie wdzięczni badacze przeszłości, którzy doceniali (przykładowo wspomnimy Stefana M. Kuczyńskiego) wartość tej korespondencji na długo przed jej opublikowaniem. Słusznie
więc M. Bokszczanin stwierdziła, że Listy stanowią ciekawy materiał do poznania kultury literackiej Sienkiewicza, są
ważnym źródłem wiedzy o jego twórczości, zamysłów artystycznych, ich zaplecza warsztatowego, kontaktów z wydawcami
i krytykami w kraju oraz za granicą. „Są komentarzem autorskim do większości dzieł [...], od Trylogii po Legiony, ważnym
świadectwem jego świadomości pisarskiej, dziełem zastępującym poniekąd spalony w powstaniu warszawskim, nieznany
pamiętnik [...] Dzięki realizmowi otrzymujemy sugestywny i plastyczny opis życia w Europie przełomu XIX i XX w., który
utrwala i przywraca to, co już nie istnieje — la Belle Epoque".
Trzy woluminy są bogato ilustrowane nieznanymi dotąd fotografiami, a także dowcipnymi rysunkami samego Sienkiewicza, którymi miał zwyczaj opatrywać listy do osób bliskich i zaprzyjaźnionych.
Marceli Kosman
(Poznań)

Antoni Romuald C h o d y ń s k i , Zbroje kolcze z gdańskiego Dworu Artusa. Z tradycji turniejowych w Polsce, Malbork 1994, ss. 97.
W ostatnim dziesięcioleciu turnieje rycerskie, jedne z najbarwniejszych i najpiękniejszych średniowiecznych uroczystości, stały się przedmiotem badań wielu polskich historyków. Pierwszy krok do poznania dziejów tej formy rozrywki na
ziemiach polskich uczynił J. Łojko 1 , lecz dopiero artykuł S. K. Kuczyńskiego Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce2 stał
się kompletnym przedstawieniem tego zagadnienia.
Recenzowana praca A. R. Chodyńskiego jest kontynuacją i uzupełnieniem dotychczasowych badań. Autor pragnął
opisać w niej średniowieczne i nowożytne turnieje rozgrywane w Polsce. Pretekstu do tych rozważań dostarczyły gdańskie
zbroje turniejowe z końca XV i pierwszej połowy XVI w. Do 1945 r. cztery z nich stanowiły ozdobę słynnego Dworu
Artusa, zaś następnie, wywiezione przez wycofujących się Niemców, uległy rozproszeniu. Jedna z tych zbroi znajduje się
obecnie w zbiorach wawelskich, dwie inne, choć niekompletne, w muzeum w Malborku. Fragmenty tych ostatnich zostały
odnalezione w 1992 r. w magazynie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Ich fachowy opis jest wartościowym elementem omawianej pracy. Ponadto A. R. Chodyński przedstawia początki turniejów w Europie Zachodniej i Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych rozgrywanych w Gdańsku i organizowanych przez miejscowy patrycjat. Wiele uwagi poświęca
opisowi przebiegu turnieju — wyzwaniu na turniejowy pojedynek, walce i wręczeniu nagrody zwycięzcy.
Jako pierwszy z polskich historyków wykorzystuje na szeroką skalę materiał ikonograficzny zawarty w cennym piętnastowiecznym źródle, jakim jest Księga Turniejowa Réné d'Anjou, której kopia przechowywana jest w zbiorach Muzeum
Czartoryskich w Krakowie (rkps Czart. 3090). Analiza miniatur zdobiących Księgę stała się podstawą do omówienia roli
heroldów w przygotowaniu i prowadzeniu turniejowych zmagań. Liczne, doskonale reprodukowane ilustracje są rzeczowo
opisane i skompletowane z podaniem źródeł oraz literatury przedmiotu. Pracę uzupełnia słowniczek terminów związanych
z turniejami, z ich organizacją oraz używanym uzbrojeniem. Powstał on głównie na podstawie specjalistycznych łacińskich
i niemieckich słowników i oprócz polskich nazw podaje ich obcojęzyczne odpowiedniki. Autor sięgnął też do literatury
pięknej (W. Scott, Ivanhoe) i popularnonaukowej (B. Tuchman, Odległe zwierciadło).
Przy wszystkich swoich, wcale licznych zaletach, praca Chodyńskiego nie jest wolna od pomyłek i dyskusyjnych tez.
Poza tym prawie całkowity brak przypisów utrudnia sprawdzenie wywodów autora. Przedstawiając historię turniejów w Europie Zachodniej i Polsce, zapomina on o zachodzących w nich zmianach i stawia na jednej płaszczyźnie turnieje z pierwszej połowy XIV oraz z XVI w., uznając oba te okresy za czasy ich rozkwitu. Z datowaniem pierwszego z okresów można
się zgodzić, lecz pisanie o „rozwoju turniejów [...] zwłaszcza w XVI w." (s. 15) jest nieporozumieniem. A. R. Chodyński
zadowala się stwierdzeniem faktu funkcjonowania turniejów na dworach renesansowych władców i magnatów, przytoczeniem opisów zmagań, lecz zdaje się nie dostrzegać zmian w zasięgu odbioru społecznego oraz charakterze rozgrywek
turniejowych. W szesnastowiecznej Polsce były one czysto sprawnościową rozrywką dworską towarzyszącą np. ceremoniom
koronacji lub zaślubin. Zmniejszyła się częstotliwość organizowania turniejów, liczba ich uczestników, zaś zmagania całkowicie straciły charakter ćwiczebny i praktyczny — na rzecz ludycznego. Dążono też do ograniczenia liczby tragicznych
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J. Łojko, Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985, s. 131-136.
S. K. Kuczyński, Turnieje rycerskie w średniowiecznej Polsce, w: Biedni i bogaci. Studia z dziejów społeczeństwa i kultury ofiarowane Bronisławowi
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