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Jed nym z pierw szych i bar dzo ak tyw -
nych człon ków To wa rzy stwa Na uko we -
go Płoc kie go był Au gu styn Żdżar ski
(1794–1845)3. Obok pra cy pe da go gicz nej
i spo łecz nej zaj mo wał się twór czo ścią li -
te rac ką (au tor ba jek, bal lad, ko me dii, po -
wie ści) i jej kry ty ką, jak rów nież pra cą
trans la tor ską i re dak cyj ną – za ło żył,
współ two rzył i kie ro wał pierw szym płoc -
kim cza so pi smem li te rac kim pt. „Dzie -
dzi li ja” 4.

Re dak tor „Dzie dzi li ji”

Peł na wer sja ty tu łu te go pio nier skie -
go pe rio dy ku brzmia ła: „Dzie dzi li ja, czy li
Pa mięt nik Płoc ki Pięk nej Li te ra tu rze
Po świę co ny. Pi smo Pe ry jo dycz ne dla
Uży tecz nej Za ba wy Ro zu mu i Ser ca”.
Żdżar ski ko men to wał to na stę pu ją cy mi
sło wa mi: „Otóż, ta na sza Dzie dzi li ja jest

Ży cie spo łecz no -kul tu ral ne
Płoc ka przed po wsta niem 

li sto pa do wym

Przez ca łe la ta 20. XIX w. aż do wy -
bu chu po wsta nia 1830 r. ży cie umy sło we
w Płoc ku „bi ło ży wym tęt nem, któ re wy -
róż nia ten okres na tle ży cia pro win cji”1.
Szcze gól nie istot na by ła ro la śro do wi ska
zo gni sko wa ne go wo kół To wa rzy stwa
Na uko we go Płoc kie go (po wo ła ne go
w 1820 r.). Jak pod kre śla An drzej Kan -
sy: „Wów czas za ini cjo wa no m.in. ba da -
nia re gio nal ne, utwo rzo no bi blio te kę oraz
mu zeum, w któ rym gro ma dzo no eks po -
na ty o zna cze niu hi sto rycz nym. […]
Trwa łym do rob kiem dzia łal no ści or ga ni -
za cji by ło zak ty wi zo wa nie lo kal nej
zbio ro wo ści do na uko wych ba dań re gio -
nal nych, a tak że pod trzy my wa nie kul tu
na ro do we go w sy tu acji za bo rów”2. 

bo gi nią pięk no ści u Sła wian, jak We nus
u Gre ków i Rzy mian. A ja ko chce my, iż -
by tyl ko sa me pięk ne rze czy (ale za po -
zwo le niem! czy te go wol no lu dziom
do ko nać?) znaj do wa ły się w na szem Pi -
śmie; ku te mu za tem wy bra li śmy ty tuł
obec ny” („Dzie dzi li ja” 1824, nr 1, s. VI).
Na to miast pod ty tuł „Pa mięt nik” był po -
pu lar nym sło wem w XIX -wiecz nych ty -
tu łach cza so pism (zwłasz cza z 1. po ło wy
stu le cia), co po twier dza ją ta kie ty tu ły, jak
np.: „Pa mięt nik dla Płci Pięk nej. Pi smo
róż nym ro dza jom po ezyi i pro zy po świę -
co ne”, „Pa mięt nik War szaw ski”, „Pa -
mięt nik Lwow ski” czy „Pa mięt nik
Ga li cyj ski”. „Dzie dzi li ja” uka zy wa ła się
„na kła dem i dru kiem” Ka ro la Ku li ga co
mie siąc: od lip ca do grud nia 1824 r.
Łącz nie wy da no bli sko 450 stron.

„Dzie dzi li ja” przez pół ro ku wy peł -
nia ła swo istą lu kę w ży ciu li te rac kim ów -

Mar cin Lu to mier ski
Uni wer sy tet Mi ko ła ja Ko per ni ka
To wa rzy stwo Na uko we Płoc kie

Au gu styn Żdżar ski i je go „Dzie dzi li ja”

Fragment XIX-wiecznego Płocka, rys. Jan Styfi i Adolf Kozarski, źródło: Polona.pl
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1 A. Lu tyń ska, Au gu styn Żdżar ski. Re dak tor
naj star sze go cza so pi sma płoc kie go, „No tat -
ki Płoc kie” 1956, nr 1, s. 17.

2 A. Kan sy, To wa rzy stwo Na uko we Płoc kie
– 195 lat tra dy cji, Pau za Aka de mic ka,
nr 317, Kra ków, 3 grud nia 2015 r., s. 1.

3 Zob. wię cej: M. Lu to mier ski, Au gu styn
Żdżar ski, w: Lu dzie TNP. Słow nik bio gra ficz -
ny (1820–2020), red. na uko wa M. Ka miń -
ska, Płock 2019, s. 227–231.

4 Por. W. Koń ski, Dwa wie ki pra sy płoc kiej,
t. I: 1810–1945, Płock 2012.

cze sne go Płoc ka. „Gdy w Sto li cy Kró -
le stwa Pol skie go – pi sał Żdżar ski we
wstę pie do pierw sze go nu me ru pe rio -
dy ku – ty le pism róż ne go lo su i po -
wo dze nia wy cho dzi, smut ną jest
rze czą wspo mnieć, że znacz niej sze
mia sta Kra ju na sze go, oprócz wo je -
wódz kich Dzien ni ków, in nych nie ma -
ją, wła śnie jak by po wszech na oświa ta
w jed nym tyl ko da le kim od nich ogni -
sku mie ścić się mia ła” (nr 1, s. V).
My ślą prze wod nią pi sma by ły sło wa
Ta cy ta: si ne ira et stu dio (bez gnie wu
i za an ga żo wa nia). Re dak tor de kla ro -
wał, że „Dzie dzi li ja” nie bę dzie wda -
wać się w „żad ne spo ry stron nic twem
cza su i opi nii trą cą ce; sza no wać bę -
dzie za wsze świę tą Re li gi ją Przod ków
i czy stą Mo ral ność, a za cze pio na ni -
gdy nie wda się w kłót nie i od we ty,
są dząc, że roz trop ną kry ty kę przy jąć
na le ży z wdzięcz no ścią” (nr 1, s. VII).
Żdżar ski za pra szał na ła my pi sma
„uczo nych Ro da ków”, mó wiąc, że
„kto kol wiek bądź do brą po ezją, bądź
uży tecz ną roz pra wą, choć by i przy -
dłuż szą lub ja ką na ko niec po wie ścią
i waż nym do nie sie niem wes przeć ją
ra czy i do po móc jej pra gnie, niech bez
oba wy prze sy ła swo je pi smo. By le
od po wia da ło jej du cho wi, z wdzięcz -
no ścią go przy jąć nie omiesz ka” (nr 1,
s. VIII). Jed nak więk szość    au to rów po -
cho dzi ła spo za Płoc ka i te ma ty ka lo kal -
na by ła tu obec na w ma łym stop niu
(uwia do mie nia, do nie sie nia, re cen zje
spek ta kli te atral nych), w czym  od bior cy
i ba da cze do pa try wa li się głów nych przy -
czyn nie wy star cza ją cej sprze da ży pi sma,
któ re mu sia ło zo stać za mknię te.

War to pod kre ślić, że Żdżar ski opu -
bli ko wał w pe rio dy ku prze kła dy (naj -
praw do po dob niej wszyst kie swo je go
au tor stwa) Ho ra ce go, Ana kre on ta, Kle -
ista, Lan ge be ina, Mo lie ra, Wi lan da oraz
po wie ści z krę gu fran cu skiej li te ra tu ry
po pu lar nej. Po nad to za mie ścił tu utwo ry
ory gi nal ne (baj ki, ko me die, po wie ści) ta -
kich au to rów, jak m.in. Ju liusz Po lań ski,
Win cen ty Cy pry siń ski, Sta ni sław Ja szow -
ski, Au gust Za lesz czyń ski (pre zy dent
Płoc ka), a tak że wła sne utwo ry (m.in.
frag ment po wie ści Mał go rza ta Ze mboc -
ka oraz wier sze, np. Wez bra nie Wi sły.
Bal la da, Pieśń mło dej pa ster ki do my śli -
we go, Wiersz imie niem dzie ci, Do mo jej
ma leń kiej có ry).

Kry tyk li te rac ki

Żdżar ski upra wiał rów nież kry ty kę
li te rac ką, pi sząc roz bio ry prze kła dów
i po wie ści, czy li ana li zy i roz wa ża nia

war to ściu ją ce, prze pla ta ne ob szer ny mi
frag men ta mi oma wia nych utwo rów. Jest
tak że au to rem bar dzo ob szer nej re cen zji
słyn ne go to mu wier szy Sta ni sła wa Ja cho -
wi cza pt. Baj ki i po wie ści (1824). Książ -
ka, któ ra zwró ci ła szcze gól ną uwa gę
Żdżar skie go, by ła pierw szym ory gi nal -
nym zbio rem te go ty pu utwo rów dla
mło dych od bior ców. „Od daw na – prze -
ko ny wał re cen zent na ła mach „Dzie dzi -
li ji” – Przy ja cie le dzie ci, a szcze gól niej
tro skli wi Ro dzi ce, pra gnę li mieć uło żo ny
zbiór na uk mo ral nych, ob ję ty w przy jem -
nych po wie ściach i nie win nych ba jecz -
kach. Bo więk sza część do tąd na pi sa nych
wca le się nie zda dla dzie ci. To ży cze nie
speł nio ne zo sta nie, je że li au to ro wie z ta -
len tem, któ rych pi sma od zna cza ją się
wy bo rem rze czy i ła two ścią sty lu, przy -
go tu ją znacz ny za pas ma te ria łów” (nr 2,
s. 127). 

Żdżar ski jest au to rem m.in. dwóch
zna czą cych szki ców kry tycz no li te rac kich.
Pierw szy z nich do ty czy twór czo ści Ja -
na Ko cha now skie go przed sta wio ne go
ja ko wzór po ety, oj ca i oby wa te la. „Nie -
śmier tel ny Cie niu!” – re to rycz nie zwra ca
się do czar no le skie go po ety Żdżar ski,
a przy oka zji gło si po chwa łę ży cia wiej -
skie go na kar tach „Dzie dzi li ji”: „O lu be
wiej skie ustro nia! Wy na tchnę ły ście po -

wa ba mi na tu ry pierw szych swych
śpie wa ków, w ich dzie łach jest ży -
cie i świe żość; a kto kol wiek z wa -
sze go na tchnie nia nie śpie wa, ten
za wo dzi in nych, mi ja się ze sła wą,
jest kłam cą uczo nym” (nr 4, s. 38).
W tym szki cu – po dob nie jak w in -
nych wy po wie dziach – au tor zwra -
ca się do mło dzie ży: „Tak my ślał
Ko cha now ski, ta kim uczu ciem
oży wiał swo je dzie ła. Ko cha -
na Mło dzie ży! Czy taj, od czy tuj
je go pie śni, gdzie znaj dziesz naj -
pięk niej sze, naj czyst sze Na uki
ży cia: w nich tak że po znasz, jak za -
ra biać na sła wę u świa ta, jak zy -
skać sza cu nek od swo ich, jak czu łą
du szą i my ślą ko chać zie mię
Przod ków!” (nr 4, s. 40–41).

Za cen ny po znaw czo uzna je się
szkic o Mi ko ła ju Sę pie -Sza rzyń -
skim, po ecie wów czas do pie ro od -
kry tym. Żdżar ski opu bli ko wał tu
frag men ty od na le zio ne go w Kra ko -
wie wy da nia utwo rów XVI -wiecz -
ne go au to ra. Na pi sał swój tekst
w ce lu przy po mnie nia zna ko mi te -
go po ety, pre kur so ra pol skie go ba -
ro ku, jak rów nież „dla obu dze nia
chę ci po szu ki wa nia, nie tyl ko te go
dzieł ka, ale i in nych po dob nych”
(nr 5, s. 66).

Z per spek ty wy XXI w.

„Dzie dzi li ja” jest dziś in te re su ją cym
źró dłem do dzie jów nie tyl ko pra sy, ale
i li te ra tu ry oraz kry ty ki li te rac kiej waż ne -
go okre su ście ra nia się ten den cji kla sy cy -
stycz nych i ro man tycz nych. To rów nież
cen ny przy czy nek do wie dzy o ów cze -
snym ży ciu li te rac kim na tzw. pro win cji
Kró le stwa Pol skie go, choć bar dziej od da -
ją cy kli mat ów cze snej epo ki, ani że li
płoc kie re alia. Mi mo że z przy czyn fi nan -
so wych „Dzie dzi li ja” uka zy wa ła się tyl -
ko pół ro ku, to i tak od sła nia część
za po mnia nej dziś du żej ak tyw no ści
Au gu sty na Żdżar skie go. 

Źró dło: Płoc ka Bi blio te ka Cy fro wa
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