
W zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
w  Toruniu można znaleźć niemało oso-
bliwości. Jedną z  nich jest niewątpliwie 
książeczka o intrygującym adresie biblio-
graficznym: Adama Mickiewicza „Pan 
Tadeusz”. Streściła Marja Wysłouchowa, 
Lwów 1898. Czyżby pierwszy bryk na te-
mat Mickiewiczowskiego poematu? 

Działaczka, pisarka, 
popularyzatorka

Zacznijmy od przedstawienia autorki 
tej broszury. Maria (pisownia współcze-
sna) Wysłouchowa (1858–1905) to jedna 
z  najwybitniejszych działaczek politycz-
nych ruchu ludowego, oświatowego 
i kobiecego na przełomie XIX i XX wieku. 
Pisała utwory o  tematyce historycznej 
i  prace ludoznawcze, redagowała cza-
sopisma społeczno-literackie dla ludu, 
była również tłumaczką i  popularyza-
torką literatur słowiańskich. Jest autorką 
wydanych w  formie książkowej szkiców 
literackich o  życiu i  twórczości Adama 
Mickiewicza, Teofila Lenartowicza, Sewe-
ryna Goszczyńskiego, Kornela Ujejskiego. 
Oprócz tego publikowała w  czasopi-
smach sporo drobnych szkiców na temat 
innych znanych poetów i pisarzy, a także 
bohaterów narodowych. Dorobek pisar-
ski Wysłouchowej jest niezwykle bogaty, 
bibliografia jej publikacji liczy bowiem 
ponad 250 broszur, artykułów, recenzji 
i opracowań. Jako redaktorka „Przyjacie-
la Ludu” i „Kuriera Lwowskiego” opubli-
kowała niemałą liczbę tekstów na temat 
Adama Mickiewicza. Zwłaszcza w latach 

dziewięćdziesiątych XIX 
wieku (czas sprowadze-
nia prochów poety do 
Krakowa, setna rocznica 
urodzin wieszcza) Wysło-
uchowa szczególnie moc-
no angażowała się w po-
pularyzowanie wśród ludu 
wiejskiego życia i  twór-
czości autora Dziadów. 

„Pokrótce i łatwemi 
słowy”

Starannie wydana ksią-
żeczka Wysłouchowej 
zawiera dwa krótkie roz-
działy oraz część zasadni-
czą. Publikację wzbogaca 
materiał ikonograficzny 
w postaci ilustracji popier-
sia i  młodzieńczego por-
tretu Mickiewicza. Nie ma 
tu natomiast zakończenia 
i spisu treści. 

Rozdział wstępny zawie-
ra wyjaśnienie, kim jest/
powinien być odbiorca 
streszczenia. Oto bowiem: 
nie wszyscy mieszkańcy 
kochanych, niskich chat 
mogą należycie wyrozu-
mieć wszystko, co stoi 
wypisane w  cudnej onej 
księdze. Tym właśnie, co pomimo naj-
szczerszą chęć nie mogą jeszcze czerpać 
z tej rzeźwiącej krynicy, należy pośpieszyć 
corychlej z pomocą, aby stało się zadość 

Mickiewicza woli. Dla nich też 
jest przeznaczona niniejsza 
książeczka, która opowiada 
pokrótce i łatwemi słowy treść 
Pana Tadeusza.

Autorka mówi również 
o tym, z  jakiej okazji została
wydana broszura: Przyjmijcież
ją, drodzy Czytelnicy, sercem
tak szczerem, jak szczerze jest
Wam ofiarowana w setną rocz-
nicę urodzin wielkiego poety,
którego imię jaśnieje blaskiem
chwały wśród wszystkich in-
nych, jako słońce w  gwiazd
kole.

W kolejnym rozdziale Wysło-
uchowa omawia genezę utwo-
ru, zwraca uwagę na piękne 
opisy przyrody, podkreśla 
wartość poematu jako źródła 
wiedzy o  przeszłości „naszej 
ziemi”, dyskretnie akcentuje 
także jego rangę arcydzieła 
o światowej sławie.

Streszczenie opatrzone jest przypisa-
mi, które zawierają objaśnienia językowe 
i  rzeczowe dotyczące poematu, histo-
rii Polski, geografii, np.: „Hohenlinden, 
miasto w Niemczech”. Dodatkowo, część 
objaśnień sugerujących niekiedy inter-
pretację poematu znajduje się w tekście 
głównym. 

Wbrew tytułowi nie jest to streszcze-
nie sensu stricto, a  raczej opowiedze-
nie wybranych wątków i  to nie zawsze 
w  porządku zgodnym z  Mickiewiczow-
ską epopeją. Wysłouchowa dyskretnie 
wydobywa fragmenty Pana Tadeusza do-
tyczące ludu i włościan. Ponadto autorka 
eksponuje te wątki i epizody, w których 
uwydatniają się przygodowość, pewna 
doza okrucieństwa czy patriotyzm i wa-
leczność. 

Sposób prowadzenia przez Wysło-
uchową narracji przypomina nieco ga-
wędę. Świadczy o  tym m.in. względna 
swoboda w  prowadzeniu wątków, po-
mimo zapewnienia, że poznajemy Pana 
Tadeusza w  należytym porządku. Treść 
opowiadania ubarwiona jest opisami, 
zwrotami do czytelników, powtórzenia-
mi i  przypomnieniami, które jednocze-
śnie zapewniają spójność wypowiedzi. 
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W swoje streszczenie wplata autorka cy-
taty z poematu, które – co istotne – nie 
są ujęte w strofy. Wyjątek stanowi tylko 
rozdział wstępny, gdzie pisarka zacho-
wała oryginalny układ tekstu. 

Podobne praktyki

Lwowskie wydanie nie było pierwszym 
streszczeniem Historii szlacheckiej…. 

W 1886 roku w Poznaniu ukazał się Pan 
Tadeusz „prozą opowiedziany i  obja-
śniony” przez Hieronima Krzesińskiego, 
podpisanego jako „H. K. Nieczuja”. Na-
tomiast w roku mickiewiczowskim, poza 
Wysłouchową, w  Złoczowie poemat 
„podała w  streszczeniu prozą” Janina 
A. Aleksota (właśc.: Janina Siedlaczków-
na). Na marginesie warto wspomnieć, że
swoiste adaptacje objęły również utwory
Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego
Kraszewskiego, Elizy Orzeszkowej i Bole-
sława Prusa, którzy godzili się na przysto-
sowanie swych powieści do możliwości
czytelnika masowego i mniej wykształco-
nego. Była to bowiem popularna i  spo-
łecznie aprobowana forma działalności
oświatowej na ziemiach polskich. Okazu-
je się również, że w XIX stuleciu nie tylko

nad Wisłą praktykowano podobne za-
biegi pisarskie. W 1807 roku w Londynie 
rodzeństwo Charles Lamb i  Mary Anne 
Lamb wydało książkę Tales from Shake-
speare, która zawierała 20 opowiadań 
„na podstawie” sztuk Szekspira. 

Z myślą o dobrym wychowaniu

Książeczka Wysłouchowej zawiera 
sporo elementów wychowawczych. Dy-
daktyzm pojawia się w  wielu miejscach 
opowieści i przybiera różną postać. Bez-
pośrednio wyraża się chociażby w nazy-
waniu bohaterów zacnymi czy też uka-
zywaniu pewnych wzorów zachowań. 
Jest jeszcze w  opowieści Wysłouchowej 
dydaktyzm pośredni, który przybiera po-
stać dyskretnych sugestii, że nic bez ofiar 
się nie dzieje i że zgoda przyczynia się do 
zwycięstwa. Wymowna i niejednokrotnie 
podkreślana jest także praca Jacka Sopli-
cy, najważniejszego bohatera streszcze-
nia, na rzecz ojczyzny i  jego zaangażo-
wanie w walkę o wolność.

Omawiana tu broszura stanowiła jedną 
z  form oddziaływania ówczesnej inteli-
gencji na tzw. niższe warstwy społeczne, 
które – jak wiadomo – nie były w pełni 

przygotowane do percepcji elitarnej li-
teratury. Propagując literaturę polską, 
oświatę i  demokratyczne idee, Wysło-
uchowa usiłowała rozbudzać w najmniej 
zamożnych mieszkańcach prowincji 
narodowego i  obywatelskiego ducha. 
Jej broszura miała zaś upowszechniać 
wiedzę o  Mickiewiczowskim poemacie, 
a także – w dalszej perspektywie – zachę-
cać do jego czytania. Książeczka ta była 
więc bardziej propedeutyką narodowej 
epopei aniżeli jej substytutem. Nie moż-
na nazwać jej brykiem, choć trzeba przy-
znać, że ocena zabiegu Wysłouchowej 
jest wciąż kwestią otwartą. 

Lektura 38-stronicowego opracowania 
Pana Tadeusza skłania do istotnych i ak-
tualnych dziś pytań o  metody edukacji 
literackiej (kulturalnej) oraz formy popu-
laryzowania literatury (kultury) wysokiej 
wśród czytelników nieprofesjonalnych. 

Tekst i zdjęcia:  
Marcin Lutomierski

Rozszerzona wersja artykułu ukazała 
się w czasopiśmie „Sztuka Edycji” 1/2011  
(wersja on-line: www.wydawnictwoumk.
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