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WSTĘP

Pamiętniki to niezwykle wdzięczny gatunek literacki. Wiele osób zdecydowanie przedkłada je ponad
inne gatunki prozy. Opowieści oparte na fikcji literackiej chociaż budzą zainteresowanie, to jednak
pozostawiają po sobie pewien niedosyt. Wszak to tylko wyobraźnia autora, a nie prawdziwe zbudowane
„z krwi i kości” życie. Oczywiście nie da się uniknąć we wspomnieniach subiektywizmu i częstokroć
kreowania niejako od nowa pewnych faktów. Stąd też warto konfrontować pamiętniki z innymi materiałami,
tym razem opartymi na źródłach historycznych. Pamiętajmy jednak, iż każdy z nas postrzega świat przez
pryzmat własnych doświadczeń i przemyśleń. Trudno zachować obiektywizm w obliczu osobistych,
częstokroć bardzo traumatycznych przeżyć. Niewątpliwie wojny, powstania, zrywy narodowe należą do takich
granicznych zdarzeń.
Chcemy dziś zwrócić uwagę Czytelnika na osobę i książkę zapomnianą, a w naszym odczuciu wartą
odkurzenia. Tak więc zapraszamy do lektury „Mojej wojaczki…” Jerzego Ręczyńskiego.
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Książka trafiła do zbiorów suwalskiej biblioteki
w czerwcu 1996 r. Ze względu na rok wydania (1908)
i osobę autora zasiliła księgozbiór czytelni.

Karta katalogowa i zrzut z katalogu elektronicznego Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
https://www.suwalki-bp.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__R%C4%98CZY%C5%83SKI&sort=bytitle&view=1 [Dostęp:
2020.12.05]
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Kim był Jerzy Ręczyński?
Autor biogramu Ręczyńskiego - Bolesław Orłowski pisał: Niemal wszystko, co wiemy o Ręczyńskim - wiemy
od niego samego. Narzuca to badaczowi obowiązek szczególnej ostrożności
w interpretacji materiału archiwalnego1. Stąd też zapewne zarówno
Orłowski jak i następni badacze losów „Pana Jerzego z Ludwinowa”
wykazują wielką ostrożność i powściągliwość przy omawianiu jego życia
i działalności. Wiadomo, iż urodził się 23 kwietnia 1805 roku
w Ludwinowie. Pochodził ze starej szlacheckiej rodziny herbu Rogala, był
synem Dominika Ręczyńskiego i Doroty (z domu Kuleszanki). Na chrzcie
otrzymał imiona Jerzy Aleksander. Wykształcenie „nader mizerne” zdobył
na pensji w Lublinie, po czym w 1824 r. udał się do Warszawy „dla szukania
kariery cywilnej lub wojskowej”. Tu wkrótce objął posadę urzędnika
Jerzy Ręczyński
Fot. z The last of the Anakims in the land
of Moab…, Londyn 1880.

w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Jednak wkrótce porzucił karierę
urzędniczą dla wojskowej2. W maja 1825 r. wstąpił do 4. Pułku Piechoty

Liniowej. Odbył przeszkolenie, podjął normalną służbę, a w 1830 r. został skierowany do Szkoły
1
2

B. Orłowski, Z pogranicza badań nad dorobkiem Wielkiem Emigracji. Jerzy Ręczyński (1805-1899), „Analecta” 1998, 7/1 (13), s. 150.
Tamże, s. 151.
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Podchorążych Piechoty, której nie zdążył jednak ukończyć3- naukę przerwał wkrótce wybuch powstania
listopadowego, w którym Ręczyński brał czynny udział. Po jego upadku, zimą
1832 r., udał się na emigrację, najpierw przez Morawy, Czechy, Bawarię
i Szwajcarię do Francji, potem zaś (w maju 1834 r.) do Londynu. W Wielkiej
Brytanii

pozostał

do

końca

życia4.

Utrzymywał się z prywatnych lekcji języka
francuskiego,

niemieckiego,

włoskiego,

hiszpańskiego i łaciny, gry na gitarze, (…)
komponował utwory na fortepian i flet. Uczył
ponadto rysunku i malarstwa oraz zajmował
się konstruowaniem maszyn. Wreszcie i pisał5.
Działał w towarzystwach emigracyjnych, m. in. w Towarzystwie
Demokratycznym Polskim, Towarzystwie Historyczno-Literackim.
Zmarł w Londonderry (Irlandia Północna) 26 lutego 1899 r.

T. Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczość Jerzego Ręczyńskiego, autora poematu Dziewica Litwy Emilia Plater*, „Rocznik Lituanistyczny” 2020, nr 6, s. 204.
B. Orłowski, Z pogranicza badań…, s. 154.
5
T. Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczość Jerzego Ręczyńskiego…, s. 204.
3
4
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W publikacjach o charakterze popularno-naukowym
bywa określany jako powstaniec, emigrant, pisarz,
pedagog,

konstruktor

i

popularyzator

urządzeń

technicznych. Swoje utwory podpisywał pseudonimem:
Pan Jerzy z Ludwinowa, Jerzy z pod Ludwinowa,
Fragment
publikacji:
Utwory
Czwartaka…, Chicago 1885.

Mikołaj Mielewicz, Litwin. W Wielkiej Brytanii był

Ostatniego

znany

jako

„kapitan

George

Renczynski”,

w

tekstach

wspomnieniowych często nazywał siebie „Starym Czwartakiem”.
W jego twórczości występują cztery zasadnicze cechy. Po
pierwsze, pisał o tym, co widział i przeżył, a bohaterami jego dzieł
byli rodacy żyjący na emigracji, przede wszystkim wojskowi. Po
drugie, preferował tematy historyczne związane z walką o wolność
Rzeczypospolitej. Po trzecie, łączył rzeczywistość z wyobraźnią.
Informacja o Jerzym Ręczyńskim ze Słownika
pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz
Polski dotyczących Adama Bara.
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Czwartą

cechą

jego

twórczości

było

tworzenie

lub

upowszechnianie neologizmów6 .

T. Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczość Jerzego Ręczyńskiego…, s. 208.
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CIEKAWOSTKA
Obok prac o charakterze literackim znalazły się również teksty naukowe, a właściwie paranaukowe, które jak
pisze Bairašauskaitė: były pokazem dyletanctwa, o czym świadczy (…) praca o odcyfrowaniu tekstu zapisanego
na kamieniu z Rosetty7 oraz książka o odczytaniu inskrypcji na steli z Meszy (Kamieniu Moabitów).
Warte uwagi natomiast są prace konstruktorskie „Pana z Ludwinowa”, które w 1851 r. zostały wystawione na
światowej Wystawie Wyrobów i Przemysłu w Pałacu Kryształowym
w Londynie. Były to:
 model „samopodtrzymującego się” mostu wiszącego,
 model

sześciokołowej

lokomotywy

parowej,

wyposażonej

w samoczynnie napełniający się kocioł, niepotrzebującej tendra,
 model pojazdu o napędzie ręcznym,
 udoskonalony statyw mierniczy,
 przenośny statyw dla lunety wyposażony w pulpit dla artystów,
Fragment The Last of the Anakims in the Land of
Moab. An Authentic Document Found in 1868 at
Dhiban (the Ancient Dibon), London 1880.

inżynierów i mierniczych8.

T. Bairašauskaitė, Kilka uwag o życiu i twórczość Jerzego Ręczyńskiego… , s. 209.
Tamże, s. 209.
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Chodźkiewicz
Na stronie tytułowej „Mojej wojaczki…” znalazła się informacja, iż wspomnienia Ręczyńskiego „ułożył”
(czytaj zebrał i opracował) Władysław Chodźkiewicz.
Kim był wzmiankowany Chodźkiewicz?
Pochodził z rodziny ziemiańskiej, urodził się ok. 1820 r. na Podolu,
w okolicach Tulczyna. Podobno jego ojcem był spokrewniony z Rzewuskimi
i Chodźkami Ignacy Chodźkiewicz, oficer legionowy, który przez biografów
był opisywany jako postać barwna, awanturnicza, rozrzutna i skrajnie
hedonistyczna9. Sam Władysław kształcił się w Humaniu, Berdyczowie
i prawdopodobnie w Krzemieńcu. Na Uniwersytecie Kijowskim ukończył
studia inżynierskie, jednak jego życiową pasją stała się literaturą.
Władysław Chodźkiewicz
Fot. zbiory Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
http://pauart.pl/app/artwork?id=5631171a0cf23d5575b223de [Dostęp: 2020.11.05].

9

A. Nowacki, Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich, „Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult.-OL. PAN” 2017, s. 52.
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W 1846 r. wydał w Lipsku tragedię „Haman” (osnuta na motywach Księgi Estery) oraz powieść „Trzy lilie”.
Kolejne lata przyniosły m. in. „Zamek w Czarnokozincach” , „Naszą ziemię”, „Pamiętnik włóczęgi”.
Podróżował, szczególnie fascynował go Wschód – Orient, język i kultura, zaś jego późniejsze teksty naukowe
stanowiły istotny wkład w poznanie tego obszaru kulturowego. Około 1870 roku osiadł na stałe w Paryżu.
Zawodowo pracował we francuskim kolejnictwie pełniąc m. in. funkcję inspektora generalnego kolei
zachodnich10.
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J. F. Fert, Zapomniany rękopis Norwida w zbiorach Narodowej Biblioteki Ukrainy w Kijowie, „Studia Norwidiana” 2018, nr 36, s. 198.
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Publikował w języku francuskim artykuły z dziedziny archeologii
i lingwistyki. Włączył się także aktywnie w nurt życia polskiej emigracji
popowstaniowej,

należał

m.

in.

do:

Towarzystwa

Historyczno-

Literackiego, Towarzystwa Międzynarodowego Literacko-Artystycznego,
Rady

Szkoły

Polskiej

w

Batignolles,

Międzynarodowego Zjazdu Literackiego
w

Lizbonie,

pełnił

funkcję

asesora

w Czytelni Polskiej w Paryżu. Ponadto
działał jako korespondent zagraniczny, jego
teksty publikował „Tygodnik Ilustrowany”
i „Bluszcz”. Zmarł 15 marca 1898 roku
Fragment
pracy
W.
Chodźkiewicza
opublikowanej w Paryżu w 1888 r.

w Neuilly (Francja).

Fragment artykułu W. Chodźkiewicza opublikowanego
w „Tygodniku Ilustrowanym” 1882, nr 343, s. 63.
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Informacja

o

osobach

(autor,

opracowujący)

i instytucjach odpowiedzialnych za powstanie książki
znalazła się na stronie tytułowej pracy Ręczyńskiego.
Tytuł

23 cm

Autor

Opracowujący

Wydawca, miejsce i rok wydania

15 cm
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Strona poprzedzająca tekst główny wspomnień zawiera dedykację
autora następującej treści:

oraz motto zaczerpnięte z wielotomowej pracy „Historia general
Espana” Juana de Mariuna:
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Wspomnienia Ręczyńskiego ukazały się nakładem lwowskiej firmy
Gubrynowicza i Schmidta. Założona we Lwowie w 1868 r. księgarnia, skład
nut oraz wydawnictwo należały do znanych nie tylko w ówczesnej Galicji.
Miały swoje filie w Jarosławiu, Sokalu i Stryju. Jak podaje „Encyklopedia
wiedzy o książce”, ich nakładem ukazało się ponad 4000 książek, broszur i nut.
Tu wyszły prace najbardziej popularnych i znanych pisarzy, a także publikacje naukowe – z zakresu filozofii,
prawa, teologii, ekonomii, techniki, budownictwa. Literatura piękna
ukazywała się w kilku seriach, m. in.
- Biblioteka Najciekawszych Powieści i Romansów - Biblioteka Polska,
- Biblioteka Powieści, Pamiętników i Podróży,
- Biblioteka Kieszonkowa.
W latach 1874-78 firma wydawała tygodnik „Ruch Literacki”.
Po odejściu ze spółki Schmidta (1908 r.), jego udziały przejął Kazimierz
Fragment tekstu z: Encyklopedii wiedzy
o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski,
J. Trzynadlowski, Wrocław 1971.

11

Gubrynowicz (syn Władysława). W czasie II wojny światowej firma
zawiesiła swoją działalność i już jej nie wznowiła11.

Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski, Wrocław 1971, szp. 847-848.
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W książce znalazł się wykaz wydawnictw dostępnych
we lwowskiej księgarni należącej do Gubrynowicza
i Schmidta. Oczywiście był to stan na 1908 r.

Fragment z Księgi Adresowej Król. Stoł. Miasta Lwowa 1900, T. 4, Lwów
1900, s. 204.
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Po tekście głównym (liczącym 134 strony – arabskie liczbowanie stron) umieszczono obszerny spis treści
(liczbowanie rzymskie), który dość precyzyjnie informuje o zawartości publikacji. Książka składa się z 12
rozdziałów, które omawiają życie i działalność Jerzego Ręczyńskiego do roku 1831, przy czym autor dość
szeroko relacjonuje swój udział w działaniach zbrojnych podczas powstania listopadowego. Oczywiście
należy wziąć poprawkę na to, iż są to subiektywne wspomnienia, często ubarwione i ewidentnie gloryfikujące
postać Ręczyńskiego.
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Oprawa …

Twarda, tekturowa oprawa została wzmocniono
niewielkimi płóciennymi narożnikami. Z tego
samego materiału wykonano również jej grzbiet. Co
ciekawe, tłoczony napis (złoty kolor) podaje tytuł
książki i nazwisko osoby, która ją opracowała. Nie
pojawia się tu natomiast nazwisko autora wspomnień.
Ręczyński został pominięty. Trudno w tej chwili
stwierdzić, czy był to zabieg celowy, czy raczej
przeoczenie introligatora, który zajmował się oprawą
publikacji.
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Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów
Pracownia Digitalizacji i Historii Mówionej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
Ul. Emilii Plater 33 a
16-400 Suwałki
Tel. 87 565 62 46
digi@bpsuwalki.pl; http://digi.bpsuwalki.pl/
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