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Romantycy muszą wyginąć, to darmo;  

dzisiejszy świat nie dla nich! 

Bolesław Prus, Lalka 
 

 

Bohaterką kolejnego odcinka jest Pani Profesor Alina Kowalczykowa, 

a polecana książka to wydawnictwo okolicznościowe z okazji 

wyróżnienia Jej najwyższą godnością akademicką Doctor-a Honoris 

Causa (DHC). Jednocześnie tę godność otrzymała Pani Profesor 

Halina Krukowska. Dlatego odcinki Im poświęcone będą jeden po 

drugim w naszej serii. 

Książka ma nietypowy format, prawie kwadrat (z dokładnością do  

2 mm). Ma twarde, bardzo sztywne okładki, 101 stron, papier jest 

gruby, kremowy, szorstki, trochę przypominający papier czerpany. 

Na przedniej okładce jest rysunek Don Kiszota na koniu, a na tylnej 

 
1 „[…] zawsze mnie to ciekawi” – ostatnie słowa wykładu okolicznościowego. 

https://lubimyczytac.pl/autor/19097/boleslaw-prus
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/27823/lalka
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herb Uniwersytetu w Białymstoku oraz logo Wydziału Filologicznego. 

Książka jest drukowana czcionką i znakami, ( w tym zdjęcia i rysunki) 

w dwóch kolorach: czarnym oraz czerwonym – daje to bardzo 

ciekawy efekt. Ogólnie wygląd książki nadaje jej wyrazu elegancji  

i powagi – pasuje do treści oraz celu jej wydania. Dlaczego taki 

rysunek na okładce, czy walka o popularyzację romantyzmu jest aż 

tak trudna? 

Doctor Honoris Causa – jak sama nazwa mówi to tytuł honorowy, 

wyróżniające postacie wybitne, ponadprzeciętne, ważne, natomiast 

honor jest dla obu stron: dla laureatki oraz dla instytucji nadającej 

godność. Eseista jak już pisano bywał na takich uroczystościach 

wielokrotnie, o czym pisano w poprzednich odcinkach. Szczególnie 

ważne były uroczystości dedykowane promotorowi doktoratu eseisty 

– czyli Profesorowi Józefowi Szali (w Bydgoszczy oraz w Opolu). 

 Nasza Bohaterka – jak zwykle – nie jest powszechnie znana, „nie 

miała parcia na szkło” – nigdy nie widziałem Jej w mediach. Obie 

Bohaterki, obu po sobie następujących odcinków naszej serii, 

zajmowały się naukowo okresem, dziełami oraz twórcami epoki 

romantyzmu. Romantyk2 to przedstawiciel kierunku literackiego 

romantyzmu, ale także idealista, marzyciel. Natomiast „romantyzm” 

to3 (cytuję definicje):  

1. «europejski prąd ideowy, literacki i artystyczny z początku XIX w., 
odwołujący się do idealizmu, natury, uczucia, wprowadzający motywy 
ludowe, elementy fantastyki oraz idee patriotyczne» 
2. «postawa życiowa charakteryzująca się idealizmem, irracjonalizmem i 
nadmierną uczuciowością» 

3. «nastrojowość i tajemniczość utworu, krajobrazu, chwili itp.» 

 

Romantyzm jest znany każdemu kto skończył polską szkołę średnią. 

Maturzyści co roku oczekują jednego z tematów pracy pisemnej  

związanego z tą właśnie epoką. Eseista ma jednak mieszane uczucia 

– jego córka nie przeczytała „Pana Tadeusza” (matura 6 lat temu)  

i według niej nie zrobił tego nikt z licealnej klasy – posługiwali się 

streszczeniami, zestawieniami bohaterów, ich strojów, spotkań, 

poglądów, powiązań itp. – wszystko wyklikali w Internecie. Dla 

 
2 https://pl.wiktionary.org/wiki/romantyk; hasło. 
 
3 https://sjp.pwn.pl/slowniki/romantyk.html; słownik. 

https://pl.wiktionary.org/wiki/romantyk
https://sjp.pwn.pl/slowniki/romantyk.html
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młodych ludzi 200 lat temu, to niewielka różnica jak 2000 lat temu – 

dlaczego tak jest?? Rozważane w szkołach dzieła: „Pan Tadeusz” – 

szlachta, „Nad Niemnem” - szlachta + chłopi, „Chłopi” Reymonta to 

genialne pokazanie wsi (skąd pochodzili dziadkowie eseisty); 

„Wesele” Wyspiańskiego – inteligencja + chłopi – to kamienie milowe 

polskiej literatury. Pojawiają się obecnie głosy „pajaców”  

i „półgłówków” na temat zmiany kanonu literatury, ich propozycje są 

tak głupie, że nie warto nic dalej pisać. Może jednak coś zmienić - 

wyeksponować: „Kamienie na szaniec” Kamińskiego, prace Barbary 

Wachowicz, a szczególnie książki z serii eseisty – Karoliny 

Lanckorońskiej, Urszuli Ledóchowskiej i kilka innych: o Simonie 

Kossak, Gabrieli Balickiej, Wandzie Półtawskiej…..  Ostatnio była 

znana sprawa łączności między pokoleniem Powstańców 

Warszawskich i ich wnukami lub prawnukami. Może okres  

II Rzeczypospolitej byłby jakoś bliższy młodym ludziom? 

Białystok! Eseista był w tym mieście w 1975 roku oraz ostatnio 3 razy 

przy okazji spotkań organizacji i konferencji naukowych. To jeden  

z największych cudów ostatniego 20-lecia. Rozwój tego miasta jest 

imponujący, gigantyczny. Uczelnie urosły w siłę – Politechnika oraz 

Uniwersytet!! Ulice prawie promieniście rozchodzą się od centrum. 

Poszerzono je, a nowe buduje się szczególnie szerokie. Powstała 

Opera i Filharmonia Podlaska – ma piękną nową siedzibę. Warto 

kliknąć na repertuar: https://www.oifp.eu/spektakle-

performances/. Jednym słowem Białystok to miasto unikat, zadające 

kłam wszelkim lemingom bredzących o „ścianie wschodniej”. 

 

Wracajmy jednak do naszej Bohaterki.  To warszawianka!! Urodziła 

się w stolicy w 1936 roku – czyli na 3 lata przed wybuchem II wojny 

światowej.  Jej ojcem był Stanisław Lorenz4, profesor historii sztuki, 

wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. W książce 

nie ma prawie nic więcej o Jej rodzinie. Mama to Irena Nasfeter (nie 

ma swojej strony internetowej). Bohaterka miała jedną siostrę.  

 
4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lorentz; o ojcu Bohaterki. 
  https://histmag.org/Stanislaw-Lorentz-1899-1991-19234/; 
https://warszawa.wikia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lorentz; 
 
 
 

https://www.oifp.eu/spektakle-performances/
https://www.oifp.eu/spektakle-performances/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lorentz
https://histmag.org/Stanislaw-Lorentz-1899-1991-19234/
https://warszawa.wikia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Lorentz
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W czasie wojny mieszkali poza Warszawą – co być może pozwoliło im 

przeżyć ten straszny okres.  Ojciec to postać wybitna: pracował przed 

wojną na Wileńszczyźnie w dziedzinie ochrony zabytków, a w 1936 

został dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. Gdy w 1971 

roku podjęto decyzję o odbudowie zamku,  właśnie jego włączono  

do tego projektu – na szczęście. Zamek wspaniale odbudowano,  

a Profesora Lorenza znowu mianowano dyrektorem. Taka droga ojca 

– kultura, sztuka, wytrwałość, wiarygodność, skuteczność musiała 

mieć wpływ na córkę.  

Zawodowo związała się z Uniwersytetem Warszawskim oraz IBL 

(Instytutem Badań Literackich) też w Warszawie. Co ciekawe 

studiowała na początku przez rok fizykę! Pewnie Jej się to przydało – 

fizyka wymaga logicznego myślenia, na pierwszym roku jest dużo 

matematyki.  Humanistyka jednak zwyciężyła, dalej już studia na 

kierunku: polonistyka. Jej mężem jest Wojciech Kowalczyk – 

architekt, ze względu na charakter publikacji nie ma także nic więcej 

o Jej mężu.  

Jej kariera naukowa: 

➢ w roku 1966 obroniła pracę doktorską pt. Rozwój twórczości 

lirycznej Słonimskiego w latach 1918–1935, jej promotorem był 

prof. Kazimierz Wyka5; 

➢ w roku 1976 uzyskała habilitację w Instytucie Badań Literackich 

(praca pt. Romantyczni szaleńcy). 

➢ w roku 1991 uzyskała tytuł profesora. 

Zajmowała się wieloma epokami i wieloma twórcami. W odniesieniu 

do romantyzmu szczególnie wiele pisała o Juliuszu Słowackim. 

Opiekowała się też miejscami związanymi ze Stefanem Żeromskim, 

wielokrotnie jeździła z wykładami przypominającymi tę postać oraz 

popularyzując jego twórczość. 

Książka zawiera dokumenty związane z uroczystością, którą 

upamiętnia. Jest w niej zatem Uchwała Senatu uniwersyteckiego  

w sprawie „nadania tytułu DHC”, życiorys Bohaterki, przemowa 

promotora – tzw. Laudacja wygłoszona przez prof. zw. Bogusława 

Nowowiejskiego, oraz opinie recenzentów/profesorów: Kamili 

Budrowskiej (Uniwersytet w Białymstoku), Mariana Kisiela (UŚ  

 
5 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wyka; o Jej promotorze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_S%C5%82onimski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Wyka


Profesorki Super-Babki Nr 76 2020 
 
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 

PANI PROFESOR ALINA KOWALCZYKOWA ESEISTA:  STAN ZAWIŚLAK 

 

5 

w Katowicach), Włodzimierza Szturca (UJ w Krakowie). Następnie 

mamy tekst wykładu LAUREATKI, uzasadnienie wniosku wydane 

przez Radę Wydziału, kopie dokumentów, wkładka zdjęciowa, 

streszczenia w kilku językach obcych oraz indeks nazwisk.  

 

 

Pomnik Juliusza Słowackiego we Wrocławiu (w parku jego imienia) 

/Juliusz Słowacki dwa razy był we Wrocławiu. 
Pierwszy raz w marcu 1831 roku, za drugim razem gościł w 1848 roku. 

 

Czytaj więcej: https://gazetawroclawska.pl/slowacki-we-wroclawiu/ar/161007/ 

 

https://gazetawroclawska.pl/slowacki-we-wroclawiu/ar/161007
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Myślę, że wiele starszych uczelni może się na tym przykładzie uczyć 

jak wydaje się księgę upamiętniającą taką uroczystość. 

 

Jest też wkładka z fotografiami. Wręcz wzruszające są zdjęcia  

z ojcem, rodziną, jako nastolatka oraz w latach 70-tych (jeszcze 

czarno-białe) i późniejsze z konferencji, wykładów i uroczystości. 

Ciekawą cechą jest „szerokość” zainteresowań – różne epoki 

literackie, różni twórcy oraz różnorodne problemy. Jedną  

z ulubionych postaci był Słowacki, napisała też książkę o marszałku 

Piłsudzkim.  „Rozprawa doktorska o Antonim Słonimskim była 

zapowiedzią ciągu publikacji, także monografii dotyczących poezji 

Skamandrytów, zwłaszcza Juliana Tuwima”. W naszej serii było już 

kilka Bohaterek związanych z IBL w Warszawie – to zasłużona 

instytucja dla polskiej nauki i kultury. 

 

Nasz Bohaterka prowadziła działalność społeczna na różnych forach 

m.in. założyła i kierowała Stowarzyszeniem Nauczycieli Humanistów 

„Prowincja” (szczególnie z Polski północno-wschodniej), była 

członkiem Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,  

a także Komitetu Obchodów Roku Słowackiego. Ponadto powołana 

została do Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk  oraz 

do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Te ostatnie 

nominacje świadczą o uznaniu środowiska naukowego oraz władz 

ministerialnych. Trzeba samemu być ponadprzeciętnym, ale 

uczciwym i oceniać sprawiedliwie oraz merytorycznie.  

W mowie LAUREATA tytułu DHC, Pani Profesor Kowalczykowa duży 

fragment poświęca jedna Adamowi Mickiewiczowi. Cytuje opinię 

Profesora Pigonia, że:    bohaterem „Pana Tadeusza” jest ojczyzna.  

Książka jest warta polecenia z wielu względów: 

- jako przykład pięknego wydawnictwa – sama w sobie, 

- jako dokumentująca nadanie tytułu Doctor-a Honoris Causa naszej 

Bohaterce, 

- jako opis osiągnięć wybitnego profesora – pozwalająca zrozumieć 

co taki wybitny przedstawiciel nauki – w starym stylu – wnosi do 
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życia naukowego, społecznego, życia miasta i regionu z którym jest 

związany. 

 

Każdy z czytelników musi sam sięgnąć po tę książkę, jest przecież 

wiele innych wątków – które pominięto w eseju. 

 

Jak zwykle rozważania kończą się zdjęciami z wypraw eseisty. Tym 

razem było to m.in. Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Uzupełnia 

ono idealnie dwa ostatnie eseje.  

Co zadziwiające, połączono sprawę Mickiewicza, z dwoma postaciami 

współczesnymi: Janem Nowakiem Jeziorańskim6 i Władysławem 

Bartoszewskim7. Część ekspozycji poświęcona jest zatem zrzuceniu 

jarzma sowieckiego… Warto, aby młodzież zwiedzała muzeum. Może 

warto się zastanowić jakie dziś mamy okowy na mózgach, już nie na 

nogach. 

Przewodniczka w Muzeum była genialna, młoda osoba mówiącą 

przepiękną polszczyzną, z bardzo szerokim słownictwem fachowym 

z zakresu literatury, historii czy historii sztuki. Dawno nie słyszałem 

kogoś tak pięknie mówiącego o obrazach – poprzednio w Galerii 

Trietiakowskiej w Moskwie. 

 

 

  

 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nowak-Jeziora%C5%84ski; o postaci. 
7 https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski; o postaci. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Nowak-Jeziora%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Bartoszewski
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Literatura Dodatkowa 

 Prace Naszej Bohaterki 
  Liryki Słonimskiego 1918–1935, Warszawa 1967  

  Słonimski, Warszawa 1972  

  Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977  

  Programy i spory literackie w dwudziestoleciu. 1918–1939, Warszawa 1978  

  Siedmiu bohaterów romantycznych, Warszawa 1981  

  Stefan Żeromski w Zamku, Warszawa 1985  

  Warszawa romantyczna, Warszawa 1987  

  Czym był romantyzm?, Warszawa 1990  

  Kordian Juliusza Słowackiego, Warszawa 1990 

  Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991  

  Słowacki, Warszawa 1994  

  Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, 

Wrocław 1991  

  Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997  

  Romantyzm. Nowe spojrzenie, Warszawa 2008 

 

Wydania Biblioteki Narodowej 

• Juliusz Słowacki. Krąg pism mistycznych. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich. BN I, 245. Wrocław 1982. 
• Idee programowe romantyków polskich. Antologia. Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich. BN I, 261. Wrocław 1991. 
• Juliusz Słowacki. Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu 

aktach. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. BN I, 57. Wrocław 1992. 
• Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia 

szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.  Seria 

Biblioteka Narodowa. Ze wstępem i w opracowaniu Stanisława Pigonia. 

Czternasta edycja, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2018. 

//urocze wydanie, gdyż komentarze zabierają zwykle ¼ strony,  

w domu rodzinnym eseisty było wydanie z rysunkami Michała Elwiro 

Andriolli-ego// 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kordian_(dramat)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_S%C5%82owacki
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Narodowy_im._Ossoli%C5%84skich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Narodowa_(seria)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sen_srebrny_Salomei
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ZDJĘCIA  PRZY OKAZJI 
Dzisiejszy Zakład Narodowy im. Ossolińskich 

mieści się od 1945 roku we Wrocławiu. Wydaje on serię BIBLIOTEKA NARODOWA, dzieł 
klasycznych, które są opatrywane przypisami przez najwybitniejszych polskich profesorów. 

Oczywiście, wydawali także dzieła romantyków. Filią tej instytucji jest  
MUZEUM PANA TADEUSZA we Wrocławiu,  

gdzie przechowywany jest rękopis tej epopei narodowej 
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Pomnik hr. Ossolińskiego we Wrocławiu (założyciela tejże instytucji we Lwowie) 
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Pomnik Adama Mickiewicza na Rynku w Krakowie 
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Pomnik Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie 
przez gmachem Muzeum Narodowego 

 

https://ksiazki.wp.pl/mickiewicz-wedug-wyspianskiego-6146195688683137a; warto kliknąć: 
<<Premiera „Dziadów” Adama Mickiewicza w inscenizacji Stanisława Wyspiańskiego odbędzie 

się w […] Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Kielecka inscenizacja nie będzie kalką 
premierowego przedstawienia Teatru Krakowskiego - obecnie im. J. Słowackiego - z 31 września 

1901 roku. Piotr Jędrzejas, twórca teatralny młodego pokolenia, traktuje adaptację dokonaną 
przez Wyspiańskiego jedynie jako materiał bazowy 

https://ksiazki.wp.pl/mickiewicz-wedug-wyspianskiego-6146195688683137a
https://ksiazki.wp.pl/autor.html?aid=63
https://ksiazki.wp.pl/autor.html?aid=4438
https://film.wp.pl/stefan-zeromski-6031012497540225c
https://ksiazki.wp.pl/autor.html?aid=4438
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Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu 
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Dziedziniec Muzeum 

 

 
 

Jedna z sal, gdzie są portrety krewnych Juliusza Słowackiego 
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Zdjęcia z Krakowa – Barbara Zawiślak 
 
Zdjęcia pozostałe – Stan Zawiślak (eseista) 
Dziękuję bardzo Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, za wspaniałe chwile z sztuką i historią! 
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Dodatek 

Fragment wiersza Juliusza Słowackiego 

 

Pośród niesnasek Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon, 

Dla słowiańskiego oto papieża 

Otworzył tron. 

Ten przed mieczami tak nie uciecze        5  

Jako ten Włoch, 

On śmiało, jak Bóg, pójdzie na miecze; 

Świat mu — to proch! 

 

Twarz jego słowem rozpromieniona, 

 Lampa dla sług,        10  

Za nim rosnące pójdą plemiona 

W światło, gdzie Bóg. 

Na jego pacierz i rozkazanie 

Nie tylko lud — 

Jeśli rozkaże, to słońce stanie,        15  

Bo moc — to cud! 

 

 

 

 

 

  


