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ARCHIWUM REDAKCJI
W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ

Jakie tomy BN były wydane jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym
przez filologów klasycznych, da się łatwo bibliograficznie ustalić. Opraco-
wywali oni nie tylko dzieła antyczne, ale takŜe… naleŜące do literatury
polskiej.

Pierwsze miejsce na tej liście naleŜy się bezdyskusyjnie Tadeuszowi
Since. W pierwszym zdaniu tomu Echa klasyczne w literaturze polskiej pisał on:

Opuszczając w jubileuszowym roku, 1900, mury Wszechnicy Jagiellońskiej,
unosiłem z sobą w świat barwy dwóch wybranek, którym ślubowałem wier-
ność i słuŜbę na całe Ŝycie: Filologii klasycznej i Literatury polskiej1.

1. Stanisław Kot, dobierając do współpracy najlepszych znawców przed-
miotu, łatwo mógł znaleźć przesłanki do powierzenia Since nie tylko opra-
cowania tomów antycznej literatury z Iliadą i Odyseją na czele: seria I, po-
święcona literaturze polskiej, rozpoczęła się (nr 1) Trenami w wydaniu
Tadeusza Sinki. ŚwieŜa rozprawa komparatystyczna Wzory „Trenów” Kocha-

                                                          
1/ Pisane w 1922 r. Por. T. S inko, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, oprac. T. B i eń -
kowsk i, wstęp S. S t ab ry ł a, Warszawa 1988, s. 45.
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nowskiego2 spotkała się z bardzo Ŝyczliwym przyjęciem. W opracowaniu
Sinki wyszła niemal jednocześnie Odprawa posłów greckich (I 3, 1919), do
której omówienia mógł włączyć autor wyniki własnych badań ogłoszone
w „Eos” i w „Sprawozdaniach PAU”3. MoŜe dziwić to, Ŝe i trzeci tom
Kochanowskiego, ostatni przed drugą wojną światową, Pieśni i wybór innych
wierszy (I 100, 1927), opracował teŜ Sinko, a nie ktoś z profesjonalnych
historyków literatury polskiej. Ale uzasadnienie i tu łatwe do wskazania
w wielu rozprawach drobnych, począwszy od studium Sobie śpiewam a Mu-
zom4. Edytor Sępa Szarzyńskiego (I 118, 1928), pisząc o „pogańskich
i chrześcijańskich wzorach” poety5, postawił zagadnienie kanonu jego
twórczości w rozprawie Problemy Sępowe6. Powierzenie Since Irydiona (I 42,
1921) miało uzasadnienie w rozprawach o źródłach utworu i o „Rzymie
pogańskim” w Irydionie, ogłoszonych w rocznicowym numerze „Pamiętnika
Literackiego”7.

JednakŜe archiwum po St. Kocie nie zawiera listów Sinki, co jest
zrozumiałe, skoro i Sinko, i Kot mieszkali w Krakowie i spotykali się oso-
biście. Z tych względów brak takŜe korespondencji z Kazimierzem Moraw-
skim.

2. Witold Klinger w liście niedatowanym (Przyb. 156/83, data stempla
pocztowego: 22 grudnia 1920 r.) pisał:

[…] Serdecznie dziękuję […] za zaszczytną dla mnie propozycję współpra-
cownictwa w tak poŜytecznym i poŜądanym wydawnictwie. Myśl opracowania
dla BN wyboru pism Herodota i antologii liryki greckiej bardzo jest mi sym-
patyczna i zasadniczo przyjmuję. Muszę jednak zaznaczyć, Ŝe sprawa musi od-
wlec się nieco […].

Almanach Biblioteki Narodowej z 1929 r. wymienił w zapowiedziach wy-
dawniczych (s. 301) Herodota Wybór pism w opracowaniu W. Klingera. Antolo-
                                                          
2/ „Eos” 1917, R. 22, s. 73-136, odb. Lwów 1918.
3/ Jeszcze jedno źródło „Odprawy” Kochanowskiego, „Eos”, 1916, R. 21, s. 97-101; Przyczynki do „Odprawy
posłów greckich” Jana Kochanowskiego, „Sprawozd. […] PAU” 1919, R. 24, nr 8, s. 3-8.
4/ Sobie śpiewam a Muzom, „Eos” 1909, R. 15, s. 155-158.
5/ T. S inko, Echa klasyczne w literaturze polskiej, Kraków 1923; przedr. [w:] T. S inko, Antyk w li-
teraturze polskiej..., s. 88-102.
6/ Studia staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 428-465.
7/ Jedno ze źródeł „Irydiona”, „Pamiętnik Literakci” 1912, R. 11, s. 145-152; Rzym pogański w „Iry-
dionie”, ibidem, s. 10-56.
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gia liryki greckiej w jego opracowaniu była zapowiedziana na okładce wielu
tomów II serii aŜ do 1928 r., przewidziana juŜ była nawet jako nr II 48, jak
czytamy na okładce Eurypidesa Hippolytos (Fedra) – (II 41, 1928), równieŜ
Schillera Dziewicy orleańskiej (II 47, 1928) i Byrona Manfreda i Kaina (II 54, 1928),
nawet w Almanachu… z 1929 r.; nie ukazała się jednak. Antologię liryki greckiej
opracował w BN dopiero po latach Wiktor Steffen (II 92, 1955); tom został
zastąpiony przez nowsze opracowanie – Jerzego Danielewicza Lirykę staroŜytnej
Grecji (1984 i n.). List Romana Pollaka do Kota z 7 listopada 1928 r. (Przyb.
162/83) uchyla rąbka tajemnicy: „Klingerowi niemiło, Ŝe jego Antologia liryki
greckiej dotąd nie wyszła. Wobec tego nie przysiada się do Herodota”8. Klinger
był autorem rozprawy Literatura klasyczna w BN (Almanach…, s. 84–90), nie
wydał jednak w serii ani jednego tomu, jedynie po drugiej  wojnie światowej
jego przekład Dziejów Hellady (ustępy 6–8) zamieścił Jerzy Schnayder w tomie
Ksenofonta Wybór pism (II 39, 21966, s. 318–331).

3. Seweryn Hammer juŜ od końca 1920 r. pertraktował z Kotem na temat
Tacyta w BN. W liście z 29 listopada 1920 r. (Przyb. 153/83) pisał:

Dziękując uprzejmie za propozycję, mam zaszczyt donieść, Ŝe z największą
chęcią podejmę się opracowania wyboru pism Tacyta dla BN w tłumaczeniu
opartym na przekładach Naruszewicza i Okęckiego. Proszę więc o bliŜsze
szczegóły dotyczące sposobu i z a k r e s u  korzystania z obu powyŜszych
przekładów, maksymalnej objętości wstępu, oraz o s t a t e c z n e g o  terminu
wykończenia pracy. Osobiście wolałbym, gdyby sprawa nie była z b y t
[wszystkie podkreślenia – S. H.] pilną, gdyŜ jestem teraz mocno zajęty wykoń-
czeniem innych prac.

W innym liście, z 4 kwietnia 1923 r., pisał, Ŝe gdy podejmował się Ta-
cyta, zastrzegał, iŜ pominie Kojałowicza, a z tłumaczeń Naruszewicza i Okęc-
kiego wybierze przekład „odpowiedniejszy”. Wybrał przekład Władysława
Okęckiego „jako świeŜszy i górujący zwięzłością nad tłumaczeniem Narusze-
wicza”, gdy idzie o wyjątki z Roczników (Annales), dzieła „względnie udatnie
przełoŜonego przez Okęckiego”. Natomiast wyjątki z Dziejów (Historiae) chciał
zamieścić w przekładzie Naruszewicza. Wątpliwość miał co do tego, czy
rodzina Okęckiego zgodzi się na wybór „z drobnymi zmianami” przekładu

                                                          
8/ Okładka Odysei w BN (II 21, 41948) informuje o tomie Liryka grecka w opracowaniu W. K l in -
ge ra  (II 48) jako o wyczerpanym. Informacja mylna.



JERZY STARNAWSKI

16

z 1895 r. Okazało się, Ŝe były trudności: St. Okęcki chciał sam wydać po-
prawiony przekład ojca. Druk całych Roczników to, pisał Hammer, 500 stron.
Okęcki moŜe nie ustąpić i wtedy wskazywał potencjalny wydawca BN
następujące ewentualności: 1) powierzyć wydanie p. Okęckiemu; 2) przyjąć od
Hammera zrewidowany przekład Naruszewicza. Ostrzegał przed „zmienio-
nym” przekładem Okęckiego, który „z wiekiem popadał w nieznośną manierę
stylową i chciał być więcej tacytejskim niŜ sam Tacyt”. Wskazywał na tłumac-
zenia Dziejów i Germanii. Jeśli „obawy są płonne”, ustępował pierwszeństwa
Okęckiemu. śmudna byłaby praca poprawienia przekładu, ale Hammer pod-
jąłby się jej. Obiecywał dostarczyć tekst w sierpniu. Proponował Swetoniusza
we własnym przekładzie; ta propozycja, wypowiedziana marginesowo, nie
chwyciła.

W ostatnim liście zachowanym9, z 28 czerwca 1924 r., Hammer zo-
bowiązywał się dostarczyć Tacyta i Eurypidesa Hippolytosa (Fedrę) w przekładzie
Kasprowicza. Ten tom wyszedł w 1928 r. (II 41), istotnie w opracowaniu
Hammera, ale przekład przyjęto nie Kasprowicza, lecz Bogusława Butry-
mowicza. Tacyta Wybór pism został przez Hammera doprowadzony do skutku,
ale… w 1953 r. (II 82). Teksty ukazały się w tłumaczeniu edytora, który wydał
juŜ Dzieła (t. 1–4, 1938–1947) we własnych przekładach.

4. Ludwik Ćwikliński, jeden z nestorów nowoczesnej filologii klasycznej
w Polsce, zwrócił się do Kota (por. listy z 5 lutego i 30 listopada 1923 r., Przyb.
147/83) z propozycją wydania w BN Seneki pamfletu na cesarza Klaudiusza.
Utwór ten bywa wymieniany pt. Apokolokyntosis. Brak śladów zainteresowania
się ofertą.

5. Stefan Czarnowski, socjolog, wydawca Staszica w BN, pragnął powaŜnie
wkroczyć w piśmiennictwo łacińskie róŜnych epok.

Proponował antologię Galia, Ŝycie i obyczaje jej mieszkańców (Cezar, ks.
IV; Strabon, ks. IV; Diodor Sycylijski; Timogenes „apud Ammianum Marcelli-
num”). W tym punkcie najprawdopodobniej spotkał się z kontrpropozycją:
Almanach… z 1929 r. świadczy (s. 301), Ŝe była planowana Tacyta Germania
w jego opracowaniu. Proponował antologię tekstów wczesnobizantyjskich
dotyczących Słowian (Prokopiusz, Maurikios, Leo, Konstantyn Porfirogeneta);
uczynił  restrykcję „o ile by Antoniewicz tego nie zrobił”. Wiedział więc o po-

                                                          
9/ Hammer wykładał w l. 1919–1925 w UP, od 1925 w UJ, a więc widywał się stale z Kotem.
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wierzeniu Włodzimierzowi Antoniewiczowi tomu Prehistoria Europy w źródłach
klasycznych (por. Almanach…, s. 301), zapowiedzianego, lecz niezrealizowanego.
W tym zakresie znakomity tom otrzymała nauka polska, poza BN, po drugiej
wojnie światowej: Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian Cz. 1 (do
VIII w.), w opracowaniu Mariana Plezi (Poznań–Kraków 1952).

6. Józef Birkenmajer, uczony wielokierunkowy, odznaczający się bardzo szero-
kimi zainteresowaniami, w liście z 18 czerwca 1927 r. (Przyb. 144/145/83)
wysunął propozycję inną, wielka szkoda, Ŝe niezrealizowaną ani w BN, ani
nigdzie. Pisał mianowicie:

Pani Kasprowiczowa, wdowa po wielkim poecie, oddała mi pod opiekę rękopis
śp. męŜa, zawierający tłumaczenie wspaniałej Pieśni o Ŝubrze Mikołaja Hussow-
skiego. Rękopis tenx, długo nawet przez samego poetę uwaŜany za zagubiony,
odnalazł się – po części dzięki mym staraniom – w roku zeszłym; znaczna jego
część jest jednak nieczytelna, wskutek czego muszę dopiero niektóre miejsca
wątpliwe odczytywać przez porównywanie z oryginałem łacińskim. Przekład –
jak to juŜ dawno wiadomo, choćby z IV wyd[ania] Lit[eratury] niepodl[egłej]
Pol[ski] Chrzanowskiego, gdzie zamieszczono wyjątki (na podst[awie] streszc-
zenia w artykule poety „Pieśń o Ŝubrze” i „Pan Tadeusz”) jest wspaniały, wprost ar-
cydzieło […].

W liście z 18 października 1927 r. pisał J. Birkenmajer znów o poe-
macie Hussowskiego:

Co do śubra, to jako najwspanialszy poemat w literaturze polsko-łacińskiej
XVI w. (takie jest o nim zdanie prof. Chrzanowskiego, Kasprowicza i in.)
zasługuje on z całą pewnością na wydanie w Bibliotece Narodowej […]. Utwór
obejmuje 1072 wierszy […]. Mógłbym ewentualnie dodać wyjątki z innych ut-
worów Hussowczyka10.

____________________________________

x Opisałem go w lutym b.r. w Kasprowiczowskim numerze „Kuriera Poz-
nańskiego”11 (przyp. Birkenmajera)

                                                          
10/ Nazwisko Hussowski jest poświadczone współcześnie, o czym jednak często nie pamięta się;
spotyka się nazywanie poety Hussowczyk czy z Hussowa.
11/ J. B i rkenma j e r  ogłosił najpierw artykuł „Pieśń o Ŝubrze” odnaleziona!, „Kurier Poznański”
1926, R. 21, nr 588, a następnie „Pieśń o Ŝubrze”, ibidem, 1927, R. 22, nr 56, s. 2 (zwięzły opis rękopi-
su).
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Birkenmajer zaproponował własny wstęp i podał jego plan. W liście
z 4 listopada 1927 r. snuł dalsze plany „kasprowiczowskie”, w liście z 30 listo-
pada 1927 r. wyraŜał radość z powodu nawiązania pertraktacji z panią
Kasprowiczową, w liście z 3 kwietnia 1928 r. wrócił do sprawy poematu
o Ŝubrze. Wyjaśnił, Ŝe poemat miał ukazać się w „Lamusie” w 1914 r. Wy-
mienił swój artykuł Zapomniany czy zagubiony w „Kurierze Poznańskim”12. Tekst
odnalazł się w korekcie szczotkowej (chyba z „Lamusa”) i w rękopisie brulio-
nowym. Odnalezienie spowodowało propozycję pod adresem BN. Jednak dr
Witold Ziembicki zgłaszał pretensje, jako Ŝe jemu Kasprowicz przygotowanie
edycji powierzył. Miał on wydać tekst łaciński i polski z wstępem Józefa Kal-
lenbacha13. „A więc – ciągnął Birkenmajer dalej – czy BN wyda, czy są «dwa
grzyby w barszczu»?” Wrócił do sprawy w liście z 16 czerwca 1928 r., wy-
raŜając pragnienie, by BN wydała śubra niezaleŜnie od Ziembickiego. A po
latach, gdy pertraktacje z BN spełzły na niczym, donosił w liście z 23 stycznia
1933 r.: „Teraz mam u Ganszyńca wydać śubra Hussowskiego”. Były więc
plany wydania poematu w przekładzie Kasprowicza w serii Zbiór pisarzy Pol-
sko-łacińskich redagowanej we Lwowie przez Ryszarda Ganszyńca, później
Gansińca. Ta inicjatywa równieŜ nie doznała realizacji.

W liście z 4 listopada 1927 r. Birkenmajer wypowiedział się na temat
planów BN dotyczących Słowackiego. Zabrakło, jak stwierdził, Agezylausza
i fragmentów powieści prozaicznych. Najwidoczniej Kot rozwaŜał sprawę
Agezylausza, uzaleŜniał decyzję od porozumienia się z Juliuszem Kleinerem, na
co J. Birkenmajer wyraził zgodę (list z 13 czerwca 1928 r.). Napisał do Kleinera
i w listach z 2 września i 14 października tamtego roku stwierdzał brak od-
                                                          
12/ 1926, R. 21, nr 484.
13/ J. Ka l l enbach  istotnie interesował się Hussowskim. Napisał rozprawę O Ŝywiole rodzimym
w poezji M. Hussowskiego, [w:] Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis,
discipulis. Pars Polona, Cracoviae 1922, s. 123-131. Tu zakończenie następujące:

De bisonte carmen jest wyjątkowej piękności i oryginalności utworem; godzien teŜ być
od dawna poemat ten przyswojenia społeczeństwu naszemu przez dobry przekład
polski. Dzwoniłem na to kazanie Ŝubrowe juŜ przed dziesięciu laty, namówiwszy Ja-
na Kasprowicza do przetłumaczenia wierszem polskim pieśni o śubrze. Przekład
miał się ukazać w „Lamusie” krakowskim, kiedy nagle wojna uniosła ze Lwowa re-
dakcję czasopisma i jedyny rękopis tłumaczenia. Mamy dziś tylko wyjątki przekładu,
podane przez prof. Kasprowicza w jego odczycie „Pieśń o śubrze” i „Pan Tadeusz”
(„Słowo Polskie”, nry 530–533, 13 listopada 1913 r.). Wykłady moje o Hussowskim
w historii humanizmu polskiego (UJ 1920/1921) zachęciły słuchacza p. Michała
Dadleza do przetłumaczenia wierszem polskim całego poematu o śubrze.

Przekład Dadleza nie ukazał się takŜe. Michał Dadlez doktoryzował się w UJ na podstawie pracy
Pope w Polsce w XVIII w. (1923); był wybitnym polonistą, ubocznie uprawiał poezję.
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powiedzi odniego. W tym ostatnim zapowiadał, Ŝe parę drobiazgów o Age-
zylauszu ogłosi w „Ruchu Literackim”. Po dwu miesiącach, 23 grudnia 1928 r.,
pisał: „Prof. Kleiner doniósł mi, Ŝe Agezylausz wyjdzie (w Dziełach Sł.) w r.
1929: zatem nie będę zbyt długo czekał […]”. Widocznie chodziło o to, by
tom BN nie wyprzedził tekstu w Dziełach wszystkich. Niestety, Agezylausz
w Dziełach wszystkich, przewidziany w 12. tomie, wyszedł dopiero… w 1961 r.
w opracowaniu Kleinera i Jana Kuźniara. Jeszcze w liście z 23 marca 1929 r.
informował J. Birkenmajer, Ŝe wstęp do Agezylausza jest gotów. JednakŜe ani
drobne prace pisane dla „Ruchu Literackiego” nie są bibliograficznie notow-
ane, ani teŜ udział J. Birkenmajera w pracach nad Agezylauszem nie został pok-
witowany w drugiej części 12. tomu Dzieł wszystkich. Almanach… z 1929 r.
zapowiadał Agezylausza w opracowaniu J. Birkenmajera. Zgłaszał Birkenmajer
dalsze propozycje w wielu listach. Ostatecznie Ŝadnego tomu w BN nie wydał.
W cytowanym liście z 14 października 1928 r. wystąpił z inicjatywą wydania –
w związku ze zbliŜającą się rocznicą Wergiliuszowską (1930) – Bukolik i Georgik
w jego opracowaniu. Ukończył właśnie pracę o polskich przekładach z Wer-
giliusza14. Odnalazł, jak sformułował, trochę pięknych, nieznanych Since. Nie
doszło do wydania Bukolik i Georgik w opracowaniu Birkenmajera. Tom od-
powiedni BN, przynoszący wybór z obu dzieł, wydała juŜ po drugiej  wojnie
światowej Zofia Abramowiczówna (II 83, 1953).

Orędował Birkenmajer nie tylko w swoich sprawach. Proponował,
w liście z 2 lutego 1929 r., wydanie w BN przekładów łacińskich utworów
Kochanowskiego pióra Juliana Ejsmonda. Po raz pierwszy Ejsmond wydał ów
tom przekładów juŜ w 1919 r. List z 23 marca 1929 r. świadczy, Ŝe Kot nie
odrzucił propozycji; pragnął tylko wstęp powierzyć Since, na co Ejsmond
zgodził się. Inicjatywa ta została jednak zrealizowana poza BN: Ejsmond wy-
dał tom przekładów po raz drugi pt. Pod lipą czarnoleską (1930).

7. Bolesław Karpiński, nauczyciel z Leszna, zaproponował w liście z 5 wrześ-
nia 1924 r. wydanie w BN: Eurypidesa Alkestis, Terencjusza Braci i Samogryza
(Hautoutimorumenos). Przypomniał, Ŝe Bracia byli grani w Krakowie w latach
1910, 1913, 1918; Alkestis w 1915, 1916 i 1924 r. Ofertę ponowił w liście bez
daty z Piotrkowa, gdzie objął stanowisko dyrektora Gimnazjum II. Nadmienił
teŜ, Ŝe ma przekład komedii Terencjusza Dziewczę z Andros. Z utworów wy-
mienionych, jeden, Alkestis, był wydany w Krakowie przez Koło Miłośników

                                                          
14/ Ogłosił ją po francusku, Les traductions polonaises de Virgile, „Eos” 1930/1931, R. 33, s. 137-150.
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Dramatu Antycznego15. Do tomu mieszczącego Terencjusza Komedie (Eunuch,
Bracia, Teściowa) doszło… w 1971 r. (II 176), w opracowaniu Mieczysława
BroŜka.

8. W 1925 r. zaczął korespondencję z Kotem Stanisław Lisiecki. Mniejsza
o szczegóły biograficzne, którymi zasypywał adresata, odczuwając potrzebę
jakiejś generalnej spowiedzi ze swego Ŝycia. Korespondencja wykazuje, Ŝe był
to człowiek nieszczęśliwy, niezrównowaŜony. W pierwszym liście do Kota,
z 29 maja 1925 r. (Przyb. 160/83), doniósł, Ŝe przygotowuje dla BN Platona
Rzeczpospolitą (od przekładu Władysława Witwickiego nazywamy ten utwór
Państwo); Sinko ma to mieć w recenzji. W liście z 26 lipca tamtego roku podał,
Ŝe pięć pierwszych ksiąg odesłał; dyrekcja (Krakowskiej Spółki Wydawniczej)
zajmie stanowisko po otrzymaniu całości. Autor opracowania zdawał sobie
sprawę ze zbytniej obszerności wstępu; pragnął jednak, by „[…] pozostała […]
pochwała dla najzacniejszego śp. Bronikowskiego, który pierwszy dał Polsce
Rzeczpospolitą Platona”. Oceniał poprzednika jako „niepospolitego filologa”.
Miał na myśli Antoniego Bronikowskiego (1817–1884), który w latach 1858–
1871 wydał liczne tłumaczenia dzieł Platona.

Lisiecki informował, Ŝe pracuje nadal. Liczy na sprostowanie
pewnych ewentualnych błędów przez Sinkę i przez Kota. W liście z 4 czerwca
1926 r. prosił o to, by wstęp został uznany za wystarczający. Wymienił jako
recenzenta po dawnemu Sinkę, ale po roku, 11 czerwca 1927 r., wskazywał
Zielińskiego. Wcześniejszy list, z 14 marca 1927 r., dowodzi, Ŝe Kot wprowa-
dził Rzeczpospolitą do planu, za co specjalne wyrazy wdzięczności słał Lisiecki
redaktorowi BN, wracając do sprawy po kilku miesiącach, 29 sierpnia 1927 r.

Przekład „wedle […] wskazówek otrzymanych” przesłał Lisiecki
8 lipca 1929 r. Podał teŜ, Ŝe tłumaczy Platona Prawa (ks. III), ma jeszcze
przełoŜyć Timaiosa i Kritiasa. Ciąg dalszy przekładów znajduje wyraz w kore-
spondencji późniejszej, przede wszystkim w liście z 21 marca 1932 r., aŜ wresz-
cie… epilog stanowi groźba sądową sprawą, jeśli Lisiecki nie otrzymałby
zwrotu rękopisów, które są u Kota i nie zostały w BN wydrukowane (list
z 9 listopada 1933 r.). W BN nie ukazał się Ŝaden utwór Platona w przekładzie
Lisieckiego; wydał on jednak poza serią przekład Rzeczypospolitej (Kraków
1928).

                                                          
15/ Tadeusz S inko  (Literatura grecka, t. 1, cz. 2, Kraków 1932, s. 365) wymienił ten fakt, podając
imię Stanisław Karpiński. Był w BN plan wydania Alkestis przez Jerzego Kowalskiego.



KULISY WSPÓŁPRACY STANISŁAWA KOTA

21

9. Z propozycją wydania w BN gotowego juŜ przekładu Ksenofonta Cyropedii
wystąpił Wincenty Czaykowski, nauczyciel Państwowego Gimnzajum IX we
Lwowie (list z 2 października 1927 r.) – (Przyb. 147/83). Sprawa nie mogła być
aktualna, gdyŜ z pewnością istniał juŜ plan wydania sporych wyjątków z Cyrope-
dii w tomie Ksenofonta Sympozjon oraz Wybór pism, który wyszedł w opracowani
Artura Rapaporta (II 39, 1929).

10. Wyjątkowo urodzajny w propozycje był listopad 1929 r. Pierwsza wyszła
od wielkiego Tadeusza Zielińskiego; dotyczyła pracy jego uczennicy, Marii
Maykowskiej. Pisał Zieliński 1 listopada (Przyb. 174/83), Ŝe dr Maria Maykow-
ska ukończyła „juŜ przed rokiem, jeŜeli nie wcześniej” przekład Pseudo-
Longina O górności; trud jej ocenił sędziwy profesor jako „wzorowy”. Zare-
komendował autorkę jako „najlepszą tłumaczkę” ksiąŜki swej o Sofoklesie16.
Zieliński był zorientowany w planie BN: tom pt. Trzy poetyki klasyczne. Arysto-
teles. Horacy. Pseudo-Longinos miał wydać Sinko. PoniewaŜ jednak tom planowany
nie ukazywał się, Zieliński przypuszczał, Ŝe Sinko „zrzekł się widocznie swego
pierwotnego zamiaru”. W tej sytuacji byłoby sensowne wydanie osobne
Pseudo-Longinosa w opracowaniu Maykowskiej, gdyŜ: 1) jest to raczej teoria
wymowy niŜ poezji; 2) wyszedłby tom z wartościowym wstępem Maykowskiej,
referowanym w Towarzystwie Naukowym Warszawskim; 3) i przekład, i wstęp
są gotowe – druk moŜna rozpocząć stante pede. JednakŜe, mimo iŜ propozycja
poparta była przez jednego z największych uczonych polskich, do wydania
tomu w BN nie doszło, gdyŜ Sinko nie zrzekł się „swego pierwotnego zamia-
ru”. śe zwlekał w wykonaniem, to prawda. Ale wydał tom (II 57, 1939).
Przekład dał własny, pokwitował tylko pracę Maykowskiej Anonima monografia
o stylu artystycznym, wydaną w streszczeniu jedynie17.

11. Z końcem roku 1928, 22 grudnia (Przyb. 171/83), dr Tadeusz Węclewski
ze Lwowa zaproponował wydanie w BN wyboru epigramatów greckich; wska-
zał ewentualnie Stanisława Witkowskiego jako autora wstępu. Dalszy ciąg
sprawy nie jest znany.

                                                          
16/ Monografia Z ie l iń sk i ego  Sofokles i jego twórczość klasyczna (Kraków 1928) złoŜona została
przez Koło Klasyków UW z wstępów autora wydanych po rosyjsku, poprzedzających jego prze-
kłady dzieł Sofoklesa (1914–1915), gdy był profesorem w Petersburgu. Zespół uczennic pragnął
uczcić przybycie profesora do Warszawy. Maykowska  przełoŜyła rozdział o Filoktecie, pt.
Tragedia prawdy (s. 323–378).
17/ „Sprawozdania TNW”, Wydz. I, 1929, nr 19, s. 3–8.
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12. Zachowały się luźne notatki Kota, niedatowane (Przyb. 127/83). Planował
Kot Swetoniusza śywoty Cezarów, które mu proponował Hammer, jednak
przewidywał powierzenie tomu Janowi Parandowskiemu. Wysuwał Parandow-
skiego równieŜ jako autora opracowania jednego romansu greckiego i wyboru
z Apulejusza. Jako autora opracowania śywotów Cezarów wskazywał takŜe, z py-
tajnikiem, Ludwika Piotrowicza. Zapis „Octavianus (Blajer)” wskazuje, Ŝe Kot
pragnął w szczupłym tomiku wydać Monumentum Ancyranum. Jako autora opra-
cowania przewidywał, ze znakiem zapytania, Jana Sajdaka. Sajdaka, juŜ bez
znaku zapytania, przewidywał jako opracowującego tom jakiegoś wyboru
św. Hironima. Wybór z Tertuliana zamierzał powierzyć Józefowi Dziechowi.
Przy tym nazwisku zanotował Kot: „doc. Poznań”. To stanowi przesłankę do
datowania notatki: Dziech był docentem od 1926 r. Inny tom w tym szeregu
miał mieć tytuł Ostatni Rzymianie; jako autor opracowania wpisany został histo-
ryk [Kazimierz] Zakrzewski. Owi „ostatni” to mieli być: Symmachus Boëthius,
Ausoniusz, Claudianus.

Notatka podaje plan dotyczący Plauta, któremu początkowo zamie-
rzał widocznie redaktor poświęcić dwa tomy, w pierwszym: Amfitryon; Kupiec
(Mercator); Epidikos (-cus); w drugim: śołnierz samochwał (Mil[es] glor[iosus]; Strachy
(Mostelaria); Aulularia (z uwagą: nie gotowy); Pseudolus (z uwagą: trudno); Asi-
naria (Ośla komedia); Jeńcy (Capitivi) – (z uwagą: nie chce; niejasne kto, chyba
autor opracowania, a więc przewidywany juŜ Gustaw Przychocki). W archi-
wum są tylko dwa listy Przychockiego (Przyb. 163/83): z 26 kwietnia 1924
i 13 listopada 1925 r. W pierwszym informacja, Ŝe tłumacz Plauta czekał na
korekty, które nie nadeszły; w drugim passus: „[…] dalsze Plauty b ę d ą
[podkreślenie G. P.] zrobione, bo bardzo mi na tym zaleŜy […]”. Przychocki,
jak wiemy, wydał w BN trzy komedie Plauta: Bracia; Kupiec; śołnierz samochwał
(II 33, 46, 53; 1924, 1927, 1929). Almanach… z 1929 r. zapowiadał jeszcze
(s. 301) dwie dalsze: Epidicus; Strachy. Zanotował Kot: „Cicero wybór listów,
mów później”. Almanach… z 1929 r. podał (s. 304) Wybór listów w opracowaniu
Przychockiego i O obowiązkach w opracowaniu Zielińskiego. Jednak na okład-
kach tomów II serii podawano wielokrotnie Wybór mów i listów. Wybór listów
ukazał się, ale… w 1962r. w opracowaniu Mariana Plezi, w tłumaczeniu Gab-
rieli Piankówny (II 130). Jakie mowy przewidywał Kot w tomiku zawierającym
wybór z Cycerona, podaje to dołączona notatka ołówkowa: Katylinarki 1–2; Pro
Murena, 1 „Verrina”. Notatka wymienia Przychockiego „ew. Hammera” jako
autora opracowania.
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Inna notatka podaje „Ajschylos: Agamemnon” (cała Oresteja była prze-
widywana w opracowaniu Sinki; por. Almanach…, s. 302); „Eurypides: Ifigenia
w Aulidzie”; „Platon: Wybór”; „Teokryt: Rybacy, Syrakuzanki”. Wymienił Kot
jednym tchem „Racine: Andromacha, Atalia” (pozycje niezrealizowane).

Jeszcze inna notatka wymienia Eurypidesa Hekubę i Marka Aureliu-
sza, którego powierzyć miał Jerzemu Kowalskiemu. Pomija się tu dane
o współpracy z tym uczonym, gdyŜ autor rozprawy omówił ten punkt na
łamach „Rocznika Lwowskiego”18.

13. Jako autor opracowania Horacego był wymieniony, obok Zawirowskiego,
na czym stanęło, takŜe Zmarzły; nazwisko nieodnotowane u Wiktora Hahna
w Bibliografii Horacego w Polsce (1936).

Filolog klasyczny Józef Zawirowski jako nauczyciel z Nakła (dokąd
przybył z Jasła)19 był autorem jednego tylko opracowania w BN, wydał
Horacego Wybór poezji (II 25, 1923). Korespondencja zaczęła się w końcu
1920 r. W liście z 29 listopada tamtego roku (Przyb. 174/83) po otrzymaniu
propozycji Zawirowski wyraził zgodę, prosząc o „wzór”, chciał wiedzieć „jak
to ma wyglądać”, prosił teŜ o „źródła”, przede wszystkim o prace Tadeusza
Sinki. Prawdopodobnie miał na myśli świeŜo wydany wybór Poezje Horacjusza
do uŜytku w gimnazjach polskich… (1920), widocznie ten tom, pomyślany jako
podręcznik szkolny, jeszcze nie doszedł do Nakła, ale z pewnością doszedł
bardzo szybko po wysłaniu listu. Po czterech tygodniach, dokładnie w dzień
BoŜego Narodzenia, 25 grudnia, donosił Zawirowski, Ŝe „po trochu” zabrał
się „do Ŝądanej pracy”. Obiecywał jednak dalszą pracę intensywną i nakreślał
następujący plan:

Od półrocza dopiero […] „na dobre” wezmę się do roboty. Tymczasem
zmienię jeszcze tu i ówdzie poszczególne ody, w myśl krytyki prof. Sinki usunę
łatwiejsze rymy, a zastąpię je innymi i porobię objaśnienia, a wreszcie wykończę
i wygładzę epody. Satyr i listów nie przekładam; będę więc musiał uŜywać in-
nego przekładu, tylko nie wiem czyjego. Nie znam pracy o Horacym prof.
Sinki, gdyŜ nie dostałem jeszcze z Warszawy jego opracowania Horacego;
spodziewam się go w najbliŜszym czasie. Pracę swoją wyobraŜam sobie tak:

                                                          
18/ Por. J. S t a rnawsk i , Współpraca Stanisława Kota, redaktora Biblioteki Narodowej (1919–1939)
z uczonymi lwowskimi, „Rocznik Lwowski” 2000/2001, druk 2003, s. 47 i n. o Kowalskim s. 81.
19/ Józef Zawirowski uczył później w Toruniu. Tam wystawił z uczniami Antygonę. Por. W. S t e f -
f en, Moja droga przez Ŝycie, 2Olsztyn 1987, s. 62-63.
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I. Wstęp: krótkie przedstawienie liryki rzymskiej przed Horacym; Ŝycie i pisma
Horacego; wpływ Horacego na poezję europ[ejską] w ogólności, a na polską
w szczególności; przekłady polskie Horacego.
II. Pisma Horacego wybrane i objaśnione. Ta część pracy wymaga paru
Pańskich wskazówek:
1) w jakim porządku naleŜy ułoŜyć utwory Horacego? czy w chronologicznym,
jak były pisane, czy najpierw ody i epody, a potem satyry i listy?
2) jak ułoŜyć same ody? czy tak jak idą po sobie w zwykłych wydaniach, czy
zgrupować je według treści?
3) które z utworów naleŜy wybrać i ile?
4) co szczególnie uwzględnić w objaśnieniach?

Po kilku tygodniach, 20 stycznia 1921 r., pisał Zawirowski o Satyrach i listach:

Dobrze by moŜe było przytoczyć je w przekładzie Górskiego, o ile na to poz-
woli (czy trzeba pytać go o pozwolenie), a moŜe uŜywać starych prze-
kładów? – Co do wstępu – to byłbym bardzo rad, gdyby go napisał prof. Sinko.
W najbliŜszym czasie prześlę WPanu 1 odę przerobioną i objaśnioną w celu
wydania sądu […].

W liście z 18 marca 1921 r. odpowiadał na list Kota:

Co do pytania, dlaczego mi zaleŜy na wyrzuceniu czegoś z wyboru prof. Sinki,
oświadczam, Ŝe obawiałem się tylko, aby tomik nie był bardzo obszerny. JeŜeli
bowiem jego objętość nie gra Ŝadnej roli, to nawet moŜe coś dołoŜę do wyboru
p. Sinki. Co do Satyr i listów, jestem wciąŜ niezdecydowany i w kłopocie – moŜe
być, Ŝe to i owo dam w moim przekładzie, choć to mi zabiera trochę czasu –
bardzo mi zresztą drogiego, bo siedzę obecnie nad Lukrecjuszem.

Po przeszło półrocznej przerwie, 17 października 1921 r. powiadamiał:

[…] uzyskałem z Uniwersytetu Poznańskiego Listy i Satyry Popiela i teraz juŜ
rzecz pójdzie bez utykania. W ciągu miesiąca będę się starał przesłać w Pańskie
ręce cały rękopis.

Cztery dni później, 21 października, zapowiadał przesłanie Pieśni
„w najbliŜszym czasie”, nieco później wstęp, Satyry i Listy. Niebawem,
9 listopada przesłał Epody i część Ód ks. I. Dodawał: „Reszta w robocie. Obec-
nie trochę choruję”. List zawiera równieŜ niezbyt zrozumiałą aluzję: „JWPanu
Prezesowi proszę powiedzieć, Ŝe Mottego mam”. O jakiego prezesa chodziło,
trudno orzec, moŜe o Kazimierza Morawskiego, prezesa PAU?
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W dalszym ciągu Zawirowski wysyłał ratami: 16 listopada – IV księgę Ód;
22 listopada – dokończenie I ks. i początek II ks. Ód. Ciekaw był „jak wypadła
ocena poprzednich dwóch przesyłek”.

Tyle mówi korespondencja. Znamionuje ona autora początkującego,
nie czującego się pewnym wobec autorytetów i proszącego o rady, pytającego
o ocenę. Wstęp w tomie opracowanym przez Zawirowskiego istotnie zawiera
punkty zapowiedziane. Teksty ukazały się w tłumaczeniach: Epody i Ody –
J. Zawirowskiego, Satyry i Listy – Marcelego Mottego i Pawła Popiela. Kole-
jność w tomie przyjęto: Epody; Satyry; Pieśń na powitanie nowego wieku; Ody; Listy.
W ramach zbiorów kolejność, jak w istniejących wydaniach. Dobór tekstów
u Zawirowskiego zbliŜa się do wyboru Sinki, ale nie jest identyczny. Niejasne
jest, o jakim przekładzie Górskiego (i którego?) myślał Zawirowski. Po bez
mała pół wieku w nowym opracowaniu wydał w BN Horacego Jerzy Krókow-
ski (1967).

14. Jedna propozycja germanisty Zdzisława śygulskiego wyszła poza literaturę
niemiecką: zapytał (21 listopada 1925 r.), czy Kot nie reflektowałby na jakąś
tragedię Seneki, np. Szalejący Herkules. Wyjawił, Ŝe ma do tego dzieła „duŜe
materiały”. Kilkanaście lat później ogłosił śygulski rozprawę Tragedie Seneki
a dramat nowoŜytny do końca XVIII w. Cz. 1. (Lwów 1939), ale w BN tomu Se-
neki nie wydał.

***

NaleŜy z uznaniem spojrzeć na fakt wybierania przez Kota jako autorów opra-
cowań w BN przede wszystkim „generałów” naszej nauki. NaleŜy pochwalić
i to, Ŝe nie kaŜde tłumaczenie przyjmował, wykazywał naleŜytą ostroŜność.
Piszący te słowa jest bardzo daleki od ostrej krytyki poczynań naukowych,
których autorami byli nauczyciele gimnazjalni, ogłaszający prace np. w spra-
wozdaniach dyrekcji szkoły. Przez dziesiątki lat twórczość owych nauczycieli
dopełniała chlubnie działalność profesorów uczelni wyŜszych, torowała drogę
do katedr uniwersyteckich. Gorzej nieco wypadały tłumaczenia dokonywane
przez nauczycieli. DuŜo słuszności miał Jan Parandowski, pisząc w rozprawie
O znaczeniu i godności tłumacza, przedstawionej w 1950 r. na inauguracji Studium
Przekładowego PEN Clubu w Warszawie:
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Sztafetami przez pokolenia mknął długi szereg zacnych filologów, którzy lata
emerytury, zamiast podlewać bratki w ogródku, oddawali Ajschylosowi i So-
foklesowi, łudząc się beznadziejnie, Ŝe pół wieku obcowania z gramatyką
i słownikiem daje klucz do sezamów poezji20.

Pomija się korespondencję ze Stanisławem Witkowskim i z Jerzym
Kowalskim, omówioną w artykule Współpraca Stanisława Kota, redaktora Biblio-
teki Narodowej (1919-1939), z uczonymi krakowskimi21.

Summary

The paper discusses the editorial history of the successive volumes of the Biblioteka
Narodowa [national library, BN] series, prepared and published between the two world
wars. Archive materials are used to present the person of Stanisław Kot, editor of the
BN in the years 1919-1939. A man of unique diligence, Kot most carefully selected
authors or each critical study and translation, and worked with the lovers and aficiona-
dos of classical languages and neo-Latinists whose number included Tadeusz Sinko,
Seweryn Hammer, Witold Klinger, Józef Zawirowski, and Józef Birkenmajer. Their
cooperation complemented Polish literary collections with critical editions of Homer’s,
Tacitus’, Horace’s and M. Hussowski’s works.

                                                          
20/ Cyt. za: J. P a randowsk i, Szkice, Warszawa 1953, s. 141.
21/ „Rocznik Lwowski” 2000/2001, druk 2002, s. 51-52, 81.


