
175

AGNIESZKA KAWALEC

Rzeszów

FUNDACJA IMIENIA KAROLA SZAJNOCHY – DZIA ALNO

NA RZECZ RODZINY SZAJNOCHÓW

W Bibliotece im. Wasyla Stefanyka we Lwowie, a dzi ki digitalizacji róde

równie  w Zak adzie Narodowym im. Ossoli skich we Wroc awiu, znajduj  si

dokumenty dotycz ce powo ania i dzia alno ci fundacji im. Karola Szajnochy. Fun-

dacja ta powsta a z inicjatywy najbli szych przyjació  wybitnego historyka lwow-

skiego dla upami tnienia jego wielkich zas ug na polu nauki i literatury, a jej ce-

lem nadrz dnym mia o by  wsparcie finansowe ludzi pióra, znajduj cych si ,

podobnie jak Szajnocha, w trudnej sytuacji materialnej1.

K. Szajnocha (1818–1868), obok swego przyjaciela Augusta Bielowskiego

(1806–1876), nale a  do najwybitniejszych historyków doby romantyzmu. Obaj

w latach 50. i 60., a Bielowski jeszcze 70. XIX w., odegrali decyduj c  rol  w kszta -

towaniu si  kierunku dziejopisarstwa polskiego. Bielowski podniós  znaczenie

róde  historycznych, konieczno  ich krytyki, analizy i cis ej interpretacji, a dzi ki

swemu monumentalnemu wydawnictwu redniowiecznych róde  narracyjnych

po o y  trwa e podstawy pod now  szko  filologiczno-krytyczn 2. Szajnocha na-

tomiast, jak wyrazi  si  Ludwik Finkel, „tworzy  ywy cznik mi dzy dziejopisa-

rzami tzw. u nas epoki Lelewela, którego uczniem sam si  mieni  […], a history-

kami pó niejszymi, na których oddzia ywa  bardzo znacznie – Jarochowskim,

Pawi skim, Kubal , Rollem itd., nawet Szujskim, Kalink  i Wojciechowskim”3.

K. Szajnocha zafascynowa  wszystkich niebywa ym kunsztem pióra. Potrafi  przed-

stawi  minione dzieje w sposób niezwykle atrakcyjny, plastyczny, dramatyczny,

porywaj cy wyobra ni  czytelnika. Przy wieca y mu nie tylko cele badawcze, ale

równie  popularyzatorskie. Stara  si  dotrze  do jak najszerszego kr gu odbiorców,

rozbudza  w nich zami owanie do dziejów ojczystych, pog bia  kultur  histo-

ryczn . Jak ma o kto potrafi  zainteresowa  czytelników histori  nie w formie aneg-
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1 B. Chlebowsk i, Karol Szajnocha (1818–1868) w: Wiek XIX. Sto lat my li polskiej, yciory-

sy, streszczenia, wyj tki, red. B. Chlebowski, I. Chrzanowski, H. Galle, G. Korbut, M. Kridl, t. 8,

Warszawa 1913, s. 376.
2 Korespondencja Karola Szajnochy, zebr., wst. i przyp. H. Barycz, t. 1, Wroc aw 1959, s. VIII.
3 L. F inke l, Karol Szajnocha bibliotekarzem, „Przegl d Biblioteczny” 2 (1928), z. 2, s. 98.
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doty czy powie ci, ale opracowan  w sposób naukowy. Takie podej cie do dziejo-

pisarstwa sprawi o, e K. Szajnocha na wiele lat sta  si  najbardziej poczytnym hi-

storykiem polskim4.

Los nie obszed  si  z nim askawie. Mimo nieprzeci tnego talentu, niebywa ej

pracowito ci, a z biegiem lat uznania i wielkiej popularno ci, jego ycie zdomino-

wa a nieustanna walka o zapewnienie sobie i swym najbli szym niezb dnych rod-

ków do ycia. Podobnie jak w przypadku wielu jego przyjació , problemy finanso-

we, egzystencjalne dnia codziennego, a tak e zdrowotne, w du ej mierze by y

wynikiem represji politycznych5.

K. Szajnocha zarówno po ojcu, jak i matce, wywodzi  si  ze zdeklasowanej ro-

dziny szlacheckiej. M ody, zdolny i wra liwy trafi  do galicyjskiej szko y w Sam-

borze, pó niej we Lwowie, ale nie podda  si  ówczesnej polityce germanizacyjnej

w adz, wr cz przeciwnie, jego osobowo  krystalizowa a si  pod wp ywem wol-

no ciowych hase  o wiecenia oraz w duchu patriotycznym, zgodnym z idea ami

poezji romantycznej6. Sw  karier  literack  K. Szajnocha rozpocz  od poezji pa-

triotycznej, za co trafi  w styczniu 1836 r., jako student I roku filozofii, na blisko

dwa lata do wi zienia7. Jak wyrazi  si  W. ozi ski, „w owych czasach wi zienie

by o dope nieniem narodowego wychowania”8.

Pobyt w wi zieniu odcisn  pi tno na ca ym doros ym yciu pisarza. Kilkana-

cie miesi cy sp dzonych w ciemnej, zimnej i zagrzybionej celi, przy towarzysz -

cym ci gle g odzie i chorobach, skutkowa o w przysz o ci powa n  chorob  oczu,

zako czon  utrat  wzroku, co dla badacza, historyka, jest najwi ksz  tragedi 9.

K. Szajnocha, jako by y wi zie  polityczny, mia  zamkni t  drog  na studia, nie

móg  znale  posady w adnej instytucji pa stwowej, otrzyma  nawet nakaz opu-

szczenia Lwowa, co jeszcze bardziej utrudni o mu znalezienie jakiego  zarobku,

a musia  przecie , po mierci ojca, utrzyma  matk  i m odsze rodze stwo10.

4 Korespondencja…, s. VIII–IX; A. K r a u s h a r, Z dni niedoli Karola Szajnochy, (Miscellanea

Historyczne, 39), Warszawa 1909, s. 3, 5; Z. Arc t, Karol Szajnocha, w: Portrety ossoli skie. Anto-

logia wspomnie , opr. E. Adamczak, Wroc aw 1992, s. 92.
5 D. Malczewsk a-Pawele c, T. Pawele c, ycie codzienne lwowskich historyków w XIX stu-

leciu. Karol Szajnocha i Henryk Schmitt, w: Wielokulturowe rodowisko historyczne Lwowa w XIX

i XX w., red. L. Zaszkilniak i J. Maternicki, t. 4, Lwów / Rzeszów 2006, s. 24–25.
6 B d c uczniem gimnazjum dominika skiego we Lwowie, Szajnocha by  jednym z za o ycieli

nielegalnego Towarzystwa Archeologicznego. W listopadzie 1834 r. prezydium gubernialne zarz -

dzi o dochodzenie w tej sprawie, w wyniku czego Szajnocha przy klasyfikacji za pierwsze pó rocze

II klasy liceum zosta  bardzo surowo ukarany (m.in. otrzyma  ostr  nagan  i 1 ze sprawowania) oraz

podlega  dok adnemu nadzorowi prze o onych. W. ozi ski podaje, e trafi  na krótko do aresztu

w 1835 r. Rkps ZNiO, sygn. 5886 I, Materia y i notatki do ycia K. Szajnochy zebrane przez L. Fink-

la, t. 1: Wykaz ocen K. Szajnochy w gimnazjum dominika skim, b. p.; t. 2: Pisma dyrekcji gimna-

zjum z dnia 28 II 1835 r., 29 IV 1835 r., 30 IV 1835 r., b.p.; W. oz i sk i, Karol Szajnocha, Dz. Lit.

1868, nr 3, s. 35.
7 J. Pac awsk i, Twórczo  literacka Karola Szajnochy, Wroc aw 1978, s. 8.
8 W. oz i sk i, op. cit., s. 34–35.
9 K. Kan teck i, ywot Karola Szajnochy, w: Dzie a Karola Szajnochy, t. 10, Warszawa 1878,

s. 255–256.
10 W. oz i sk i, op. cit., nr 5, s. 67; nr 7, s. 97.



177Fundacja imienia Karola Szajnochy – dzia alno  na rzecz rodziny Szajnochów

W latach 1837–1841 pracowa  w domu adwokata lwowskiego Paw a Rodakow-

skiego, jako korepetytor jego dzieci, po wi caj c wiele czasu na samokszta cenie.

W pó niejszym okresie, dzi ki pomocy A. Bielowskiego, uzupe nia  niewielkie

dochody honorariami za swe utwory literackie publikowane w „Dzienniku Mód

Paryskich” (od 1840 r.), „Lwowianinie” oraz „Rozmaito ciach” (od 1842 r.),

a w 1843 r. zosta  zatrudniony w redakcji „Rozmaito ci” na stanowisku t umacza

z roczn  pensj  400 z r.11 Trzy lata pó niej otrzyma  propozycj  sta ej wspó pracy

z czasopismem naukowym „Biblioteka Ossoli skich”. Zobowi zany by  do publi-

kowania w nim tekstów naukowych oraz utworów literackich, za co pobiera  za-

liczki na poczet honorarium12. Dzi ki tym publikacjom umocni a si  znacznie jego

pozycja w wiecie literackim. By y to jednak rozwi zania dora ne, ci gle musia

dorabia  korepetycjami, których nienawidzi . Jego najwi kszym pragnieniem by

etat w ZNiO. Biblioteka, jako instytucja prywatna, nale a a do nielicznych we

Lwowie, w której K. Szajnocha, podobnie jak A. Bielowski, w oczach w adz poli-

tycznie skompromitowany, móg  otrzyma  zatrudnienie, ale z wielu wzgl dów by o

to niezwykle trudne.

K. Szajnocha od lat by  zwi zany z ZNiO i do instytucji tej odnosi  si  w spo-

sób szczególny. Ju  w czasach gimnazjalnych korzysta  z czytelni dla m odzie y.

W latach pó niejszych, gdy by  na cenzurowanym po wyj ciu z wi zienia, znalaz

wsparcie w ród literatów lwowskich. Od 1840 r. pracowa  u boku A. Bielowskie-

go w „Dzienniku Mód Paryskich”. To Bielowski wprowadzi  Szajnoch  do grona

literatów skupiaj cych si  wokó  Adama K odzi skiego w ZNiO. Dzi ki tym kon-

taktom m ody historyk móg  regularnie korzysta  z ksi gozbioru biblioteki, cho-

cia  czytelnia by a wówczas nieczynna13.

K. Szajnocha przez wiele lat nie mia  szans na otrzymanie sta ego zatrudnienia

w Instytucie, cho  zabiega  o to kilkakrotnie14. Mimo protekcji Bielowskiego

i owocnej wspó pracy, pisarz musia  czeka  na etat a  do 1853 r., kiedy to w ko -

cu przyj to go na stanowisko „tymczasowego zast pcy kustosza”. W ZNiO praco-

wa  do 1858 r. Wymarzony etat dawa  mu wiele satysfakcji, poczucie stabilizacji

yciowej i mo liwo  realizacji swych pasji naukowych. By  to najbardziej owoc-

ny okres w jego yciu, ale te  zabójczy dla jego nadwer onego wzroku15.

11 D. Malczewsk a-Pawele c, T. Pawelec, op. cit., s. 25–26.
12 Jak wynika z zestawienia Szajnochy, pocz wszy od wrze nia 1846 r. do marca 1848 r. otrzy-

ma  w sumie 305 fl. 20 k. Na owe czasy, kiedy radca gubernialny lub profesor uniwersytetu zarabiali

100 fl. miesi cznie, by a to kwota do  znaczna. L. F i n k e l, op. cit., s. 106–107.
13 Ibidem, s. 103; Szajnocha po raz pierwszy wpisany zosta  do rejestru ksi ek po yczonych 3 III

1845 r. i odt d po ycza  je z ZNiO regularnie. Rkps LNB, f. 54: Archiwum ZNiO, op. IV: ksi gi, spr.

110: spis dzie  po yczonych od roku 1839–1848, k. 59.
14 O prac  stara  si  w 1844 r., ale posad  t  wówczas otrzyma  A. Bielowski. Kolejny raz próbo-

wa  w 1851 r. Por. Korespondencja..., t. 1, s. 37, 41, 238.
15 Pod koniec marca 1854 r. Szajnocha w li cie do kuratora skar y  si : „zachodzi jeszcze oko-

liczno , która im oboj tniejsz  jest dla Kuratorii, tym wa niejsz  dla mnie: Os abiony i ci gle cier-

pi cy wzrok mój ledwie podo a  mo e korekcie. [...] Bez niej [sierpniowej przerwy, o któr  prosi ]

nie jestem zgo a w stanie powiedzie , jak d ugo b d  móg  ci gn  jeszcze prac  tak zabójcz , jak

korekta drobnego druku S ownika”, ibidem, s. 131. Szczegó owe sprawozdanie z prac nad korekt
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Po up ywie roku od zatrudnienia historyk wyda  pierwszy tom Jadwigi i Jagie y

oraz pierwszy tom Szkiców historycznych. Wydawa oby si , e wszystko zacz o

si  uk ada  w jego yciu jak najlepiej: w pracy otrzyma  podwy k 16, za o y  ro-

dzin , doczeka  si  syna17. Niestety, jego wzrok ci gle si  pogarsza , a od wiosny

1857 r. Szajnocha nie móg  ju  pe ni  swych obowi zków w ZNiO. Poprosi  o urlop,

by ratowa  swe zdrowie, ale zagraniczne kuracje nie przynios y efektu. Wobec ca -

kowitej utraty wzroku, K. Szajnocha musia  z dniem 30 I 1858 r. zrezygnowa

z pracy. Atmosfera towarzysz ca tej decyzji nie by a najlepsza. Kurator literacki

ZNiO, hr. Maurycy Dzieduszycki, zgodnie z formalnymi przepisami statutu Biblio-

teki Narodowej, zwolni  go z zajmowanego dot d stanowiska kustosza, pozosta-

wiaj c mu po ow  dotychczasowej pensji. Kwartalnie wynosi a ona odt d 91 re -

skich 87 krajcarów, ale nawet z honorariami autorskimi, by a to zbyt ma a suma,

by utrzyma  dom, zapewni  leki dla schorowanego historyka i op aci  lektora, który

codziennie pomaga  mu w pracy naukowej18.

Z pomoc  pospieszy  mu hr. W odzimierz Dzieduszycki, który regularnie, a

do mierci historyka, udziela  mu wsparcia finansowego, w wysoko ci ok. 400 z r.

rocznie19. Równie  hr. Alfred Potocki z a cuta wyznaczy  28 X 1861 r. do ywotni

roczny zasi ek w kwocie 365 z r. (dla wdowy 200 z r.), do czego te  zobowi zy-

wa  swego syna20.

Od tego czasu K. Szajnocha by  emerytem ZNiO i mimo lepoty nie zerwa  kon-

taktów z t  instytucj . Z biblioteki po yczano mu do domu nie tylko ksi ki, ale

nawet r kopisy i przy pomocy ony oraz lektorów: Karola Ciszewskiego, Lucjana

Tatomira oraz Bernarda Kalickiego, nadal pracowa  naukowo21. Szajnocha nie stro-

ni  te  od towarzystwa. Niemal ka dego wieczoru bywali u niego zaprzyja nieni

ludzie pióra, m.in. A. Bielowski, Antoni Ma ecki, Ksawery Godebski i wielu in-

nych, którzy b d c we Lwowie przejazdem, za zaszczyt poczytywali sobie z o e-

nie wizyty wybitnemu historykowi22.

K. Szajnocha zmar  10 I 1868 r. we Lwowie, po d ugiej i ci kiej chorobie23.
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s ownika S.B. Lindego historyk zawar  w swym dzienniku. Pierwszy wpis w tej sprawie pochodzi

z 29 III 1854 r., ostatni z 8 VI 1855 r., gdzie czytamy: „9 ½ – 2 korekta arkusza 88-go”. Dziennik

urywa si  9 VI 1855 r. Rkps LNB, f. 54, op. IV, spr. 224: dziennik czynno ci Karola Szajnochy w ZNiO

1854, k. 4–17.
16 Z dniem 1 XI 1855 r. otrzyma  miesi czn  pensj  70 z r. 50 kr. oraz za wzorow  prac  przy

S owniku dodatek w wysoko ci 100 z . Poza tym, jako e nie mieszka  w gmachu Biblioteki, otrzy-

mywa  150 z r. mk. rocznie na wynajem mieszkania. L. F inke l, op. cit., s. 134.
17 Szajnocha o eni  si  w pa dzierniku 1856 r. z Joann  Bili sk  (1835–1883), córk  W adys a-

wa, ziemianina z Torchowiec k. Z oczowa w Tarnopolskiem; 28 VI 1857 r. urodzi  si  syn W ady-

s aw.
18 J.G. Kra jewsk i, Karol Szajnocha w setn  rocznic  urodzin 1818–1918, Lwów 1918, s. 34.
19 Korespondencja…, s. XIX.
20 L. F inke l, op. cit., s. 137.
21 Ibidem, s. 134; Korespondencja…, Listy Bernarda Kalickiego do K. Szajnochy, t. 2, s. 222,

228, 233, 243–247 i in.; W. Z a w a d z k i, Wspomnienie o Karolu Szajnosze, „K osy. Czasopismo Ilu-

strowane Tygodniowe” 19 (1874), nr 473, s. 57–58.
22 W. Zawadzk i, op. cit., s. 58.
23 Nekrolog K. Szajnochy, Dz. Lit. 17 (1868), nr 2 z 14 stycznia.



179

Wiadomo  o jego mierci rozesz a si  szerokim echem po ca ym kraju. Po-

grzeb, który odby  si  13 stycznia na cmentarzu yczakowskim, przerodzi  si

w prawdziw  manifestacj 24. A. Bielowski, który wyg osi  przejmuj c  mow  pod-

czas ceremonii pogrzebowej, podkre li , e: „przeby  [on] swój ziemski zawód po

wi kszej cz ci w cierpieniu i goryczy, ale z gor cym zami owaniem sprawy oj-

czystej i z siln  wiar  w lepsz  przysz o ”25. Tymi s owami Bielowski zwróci

uwag  na dramatyczn  sytuacj  yciow  wielu osób wybitnych, po wi caj cych

swe ycie nauce i literaturze; z pewno ci  nie my la  tu jedynie o Szajnosze. Ta-

kich osób z najbli szego otoczenia by o wielu, cho by Jan Wagilewicz, posta  rów-

nie tragiczna26. Wyst pienie Bielowskiego by o zapowiedzi  nowej inicjatywy do-

broczynnej.

K. Szajnocha pozostawi  on  Joann  i 10-letniego syna W adys awa, praktycz-

nie bez rodków do ycia. Z pomoc  pospieszyli im najbli si przyjaciele history-

ka. Ju  dzie  po pogrzebie – 14 I 1868 r. – ksi  Leon Sapieha, hr. W. Dziedu-

szycki, Oktaw Pietruski, A. Bielowski, A. Ma ecki, hr. Adam Potocki, Józef Majer

oraz Bernard Kalicki zawi zali komitet pod przewodnictwem L. Sapiehy, który

zwróci  si  z Odezw  do Ziomków, publikowan  w „Bibliotece Ossoli skiej” i prasie

lwowskiej, informuj c rodaków o konieczno ci powo ania fundacji im. K. Szaj-

nochy, która stanowi aby „najgodniejszy jego pomnik”, a jednocze nie s u y aby

pomoc  wybitnym polskim literatom27.

G ówn  intencj  cz onków komitetu by o utworzenie ze sk adek spo ecznych

funduszu, który w pierwszej kolejno ci zapewni by godziwy byt rodzinie K. Szaj-

nochy, a docelowo, w przysz o ci, by by wsparciem dla osób „pracuj cych wytrwale

na niwie literatury ojczystej”, znajduj cych si  w trudnej sytuacji yciowej28.

W odezwie czytamy: „Gdyby .p. Karol Szajnocha by  si  po wi ci  innemu za-

wodowi, w tpliwo ci nie podlega, e zdolno , pracowito , statek i inne cenne

przymioty, w które go tak sowicie uposa y a natura, by yby mu pr dzej czy pó niej

Fundacja imienia Karola Szajnochy – dzia alno  na rzecz rodziny Szajnochów

24 J.G. Kra jewsk i, op. cit., s. 39–40.
25 [W]Spomnienie o Karolu Szajnosze, „Biblioteka Ossoli skich. Pismo historyi, literaturze, umie-

j tno ciom i rzeczom naukowym po wi cone, poczet nowy”, 10 (1868), s. 443.
26 J. Wagilewicz, obok Markiana Szaszkiewicza i Jakuba G owackiego, nale a  do tzw. Ruskiej

Trójcy budzicieli wiadomo ci narodowej ludu ukrai skiego. Uko czywszy greckokatolickie semi-

narium duchowne, prze ladowany przez unick  hierarchi  ko cieln , w 1850 r. przeszed  na prote-

stantyzm. Wraz z liczn  rodzin  y  w skrajnej biedzie. Z Bielowskim czy y go wspólne zaintereso-

wania naukowe i ci ka walka o byt. Wagilewicz zmar  przedwcze nie, z ama a go praca zarobkowa

ponad jego si y. O oboj tno  w stosunku do wybitnego uczonego i niezmiernie prawego cz owieka

oskar a  Bielowski unick  hierarchi  ko cieln  i kuratora ZNiO hr. M. Dzieduszyckiego. M. Ga y-

ga, Z dzia alno ci Augusta Bielowskiego w Ossolineum 1851–1864, w: Z dziejów Zak adu Narodo-

wego im. Ossoli skich. Studia i materia y, red. J. Albin, Wroc aw 1978, s. 64–65; idem, Iwan Wahy-

lewicz [Jan Wagilewicz], w: Portrety ossoli skie..., s. 89; L. Z a s z k i l n i a k, Iwan Wahylewicz

(1811–1866), w: Z ota ksi ga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku, red. J. Maternicki przy wspó -

pracy L. Zaszkilniaka, Rzeszów 2007, s. 65–80.
27 Odezwa do Ziomków, „Biblioteka Ossoli skich” 10 (1868), s. 445–447. Autorem Odezwy… by

najprawdopodobniej A. Ma ecki, profesor j zyka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lwowskim.

B. Gubrynowic z, Antoni Ma ecki (1821–1913), Lwów 1920, s. 199.
28 Odezwa…, s. 446–447.
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zdoby y stanowisko niepo lednie i pod wzgl dem materialnych korzy ci. Zmar y

nasz przeniós  nad wszystkie inne zawody skromne powo anie pisarza. By oby

wstydem dla spo ecze stwa naszego, gdyby teraz móg  kto powiedzie : oto dla tego,

i  ycie Karola sp yn o na bezpo redniej s u bie oko o sprawy powszechnej, wi-

dzi si  obecnie osierocona rodzina jego zagro on  niedostatkiem”29.

Spo ecze stwo, na miar  trudnych czasów, nie zawiod o pok adanych w nim

nadziei. 20 I 1869 r. we Lwowie cz onkowie komitetu podpisali opracowany przez

A. Ma eckiego akt fundacyjny, w którym na wst pie czytamy: „Wszyscy wdzi cz-

ni rodacy poczuli wi ty obowi zek wzi cia na si  opieki nad pozosta  rodzin ,

a oraz przysporzenia rodków m odemu Szajnosze, aby móg  otrzyma  staranne

wychowanie i tym sposobem sta  si  u ytecznym cz onkiem towarzystwa, god-

nym nazwiska, które nosi. Lecz nie tylko potrzeba zaopatrzenia .p. Karola da a

si  czu  w chwili jego mierci. Jaskrawo wyst pi a tak e na jaw konieczno  zara-

dzenia, aby na przysz o  i innym m om pracuj cym na tej e niwie, z chlub

i z po ytkiem dla narodu mo na by o pomocn  podawa  r k , je eliby widzieli si

w konieczno ci si ga  po pomoc rodaków. Wszak tyle mamy fundacji stypendyj-

nych dla ucz cej si  m odzie y, tyle innych zak adów dobroczynnych, a adnego

funduszu dla potrzebuj cych wsparcia pisarzów polskich”30. Dokument ten zosta

podpisany przez c.k. Namiestnictwo 1 IV 1869 r.31

W wyniku kilkumiesi cznej zbiórki, propagowanej na amach niemal wszyst-

kich czasopism lwowskich, komitet organizacyjny uzbiera  16 778 z r. 08 ct. w.a.

w gotówce oraz 2700 z r. w papierach publicznych. Pieni dze ulokowano w nast -

puj cy sposób: 1) w listach zastawnych galicyjskiego banku hipotecznego w no-

minalnej warto ci 9900 z r., 2) w obligacjach pierwsze stwa kolei lwowsko-czer-

niowieckiej w nominalnej warto ci 9600 z r., 3) w ksi eczce galicyjskiej kasy

oszcz dno ci na kwot  45 z r. 12 ct.32

W za o eniach komitetu kapita  fundacyjny mia  by  ci gle pomna any przez

zyski z procentów oraz z przewidywanych w przysz o ci datków. Kapita  pierwot-

ny mia  by  nienaruszalny, a wszelkie zapomogi mia y by  wyp acane z zysków

pochodz cych z lokat33.

W akcie fundacyjnym bardzo szczegó owo okre lone zosta y zasady przyzna-

wania rodków pochodz cych z funduszu, zarówno cz onkom rodziny Szajnochy,

jak i literatom, precyzyjnie okre lono sposoby pomna ania kapita u fundacyjnego,

ponadto ustalono zasady powo ywania i funkcjonowania zarz du fundacji.

W paragrafie 6 czytamy: „ca y czysty dochód z tej fundacji, jaki si  oka e po

str ceniu podatków i wydatków z zarz dem po czonych i po zatrzymaniu dzie-

si tego procentu na pomno enie kapita u, pobiera  b d  przede wszystkim:
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29 Ibidem.
30 Akt fundacyjny fundacyi im. Karola Szajnochy, w drukarni W. ozi skiego we Lwowie 1869,

s. 1 – rkps LNB, f. 54, op. 2: akta nieprotoko owane, spr. 79: papiery Komitetu Fundacji im. K. Szaj-

nochy 1864–1914, k. 1.
31 Akt fundacyjny…, s. 11.
32 Ibidem, s. 2.
33 Ibidem, s. 4.
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a) w jednej po owie, pozosta a wdowa .p. Karola, Wna Joanna z Bili skich Szaj-

nochowa, jak d ugo y  b dzie; b) w drugiej po owie syn .p. Karola Szajnochy,

W adys aw, a  do uko czenia 24. roku ycia swego […]”.

W punkcie tym wymieniono równie  okoliczno ci, w jakich W adys aw mo e

utraci  prawo do zasi ku. Sta oby si  tak, gdyby przed uko czeniem 24. roku ycia

osi ga  dochód porównywalny z zasi kiem; w przypadku prawomocnego wyroku

za pope nion  zbrodni  lub przest pstwo spowodowane ch ci  zysku, a tak e wów-

czas, gdyby prowadzi  ycie niemoralne, nie przyk ada  si  do nauki lub gdyby „mia

pope ni  czyn jaki niehonorowy”. O ewentualnym odebraniu zasi ku W adys awowi

mia  decydowa  wy cznie komitet34.

Wsparcie literatów natomiast, w my l aktu fundacyjnego, b dzie mo liwe do-

piero wówczas, gdy zwolni  si  rodki przeznaczone dla rodziny Szajnochów. Za-

pomogi b d  wyp acane w zale no ci od potrzeb – jednorazowo, na okres kilku

lat lub nawet do ko ca ycia, mog  by  wyp acane warunkowo, np. w zamian za

wype nienie pewnych obowi zków, lub bezwarunkowo – taka decyzja by aby uza-

le niona od konkretnej osoby i sytuacji, w jakiej si  b dzie znajdowa 35.

Wszelkie prawo do zarz du fundacji i rozdawnictwa rodków mia  powo any

komitet, nosz cy nazw  komitet nieustaj cy fundacji im. K. Szajnochy, z siedzib

we Lwowie. W sk ad komitetu mia o wchodzi  siedmiu cz onków, z których ka -

dy mia  mie  swojego zast pc , przy czym przynajmniej pi ciu cz onków musia o

na sta e mieszka  we Lwowie. Na czele komitetu sta  prezes oraz jego zast pca,

wybierani spo ród grona cz onków na okres trzech lat, wi kszo ci  g osów. Sk ad

pierwszego komitetu by  nast puj cy:

Lp.         Cz onkowie komitetu              Zast pcy cz onków

1. Ksi  Leon Sapieha – prezes Maurycy Krai ski

2. August Bielowski Dr Wojciech Urba ski

3. Hr. W odzimierz Dzieduszycki Dr Micha  Gnoi ski

4. Dr Józef Majer Dr Fryderyk Skobel

5. Dr Antoni Ma ecki Dr Jozefat Zielonacki

6. Oktaw Pietruski Szymon Krawczykiewicz

7. Hr. Adam Potocki Hr. Stanis aw Tarnowski

Komitet zobowi zany by  corocznie sk ada , do publicznej wiadomo ci, spra-

wozdania ze swojej dzia alno ci, podawa  nazwiska osób, które uzyska y wspar-

cie, i okre la  wysoko  udzielonego zasi ku oraz szczegó owo zdawa  spraw  ze

stanu finansów fundacji36.

Po formalnym zatwierdzeniu aktu fundacyjnego przez w adze komitet ukonsty-

tuowa  si  na zasadach paragrafów 10–11 tego aktu. W wyniku g osowania na prze-

wodnicz cego jednog o nie wybrano ksi cia L. Sapieh , jego zast pc  natomiast

Fundacja imienia Karola Szajnochy – dzia alno  na rzecz rodziny Szajnochów

34 Ibidem, s. 5.
35 Ibidem, s. 6.
36 Ibidem, s. 7–9.
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zosta  O. Pietruski, cz onek Wydzia u Krajowego. Na spotkaniu tym zalecono skon-

taktowa  si  z J. Szajnochow , by ustali  dogodne dla niej terminy wyp at sub-

wencji. Osob  odpowiedzialn  za sprawy organizacyjno-finansowe zosta  O. Pie-

truski37.

Rodzina K. Szajnochy przez 15 lat otrzymywa a wsparcie finansowe zapew-

niaj ce godne warunki ycia. Wysoko  rocznych zasi ków uzale niona by a od

dochodów fundacji. Pocz tkowo wyp acano nale no ci z tzw. funduszu elaznego

i rezerwowego, z czasem jednak w sprawozdaniach finansowych nie rozgranicza-

no tych kwot, podaj c jedn  konkretn  sum .

Wyp aty dla Joanny Szajnochowej i syna W adys awa38

Rok z funduszu elaznego z funduszu rezerwowego

1869 500 z r.

1870 1094 z r. 02 ct.

1871 1065 z r. 88 ct. 15 z r. 94 ct.

1872 1000 z r. 73 ct. 22 z r. 16 ct.

1873 1000 z r. 05 ct. 34 z r. 11 ct.

1874 985 z r. 92 ct. 39 z r. 82 ct.

1875 992 z r. 28 ct. 47 z r. 36 ct.

1876 1056 z r. 08 ct.

1877 1092 z r. 33 ct.

1878 1199 z r. 48 ct.

1879 1222 z r. 56 ct.

1880 1421 z r. 46 ct.

1881 1067 z r. 89 1/2 ct.

1882 714 z r. 83 ct.

1883 441 z r. 73 ct.

1884 376 z r. 22 ct.

Poniewa  21 VI 1881 r. W. Szajnocha uko czy  24. rok ycia, w my l postano-

wie  aktu fundacyjnego z tym dniem utraci  on prawo do zasi ku. rodki, które

dot d by y mu wyp acane, decyzj  komitetu przyznane zosta y „znanemu ze zna-

komitych prac na polu naukowym matematykowi, panu Grachowi Henrykowi Nie-

w g owskiemu”, w dwóch ratach w wysoko ci 168 i 169 z r.39 Niew g owski jed-

nak wkrótce zmar , w tej sytuacji komitet nieustaj cy, na posiedzeniu 3 IV 1881 r.,

postanowi  przydzieli  te rodki redaktorowi „Gwiazdki Cieszy skiej”, Paw owi

Stalmachowi. By  on znanym polskim publicyst  i aktywnym dzia aczem spo ecz-

nym i narodowym na l sku Cieszy skim. Pomoc ta mia a by  wst pnie wyp aca-

na do ko ca 1884 r., pod warunkiem jednak, e b dzie on nadal wydawa  wspo-
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37 Protokó  obrad z 16 IV 1869 r. – rkps LNB, f. 54, op. 2, spr. 79, k. 8.
38 ród o: rkps LNB, f. 54, op. 2, spr. 79, k. 5–6, 13, 16, 19, 22, 28, 32, 35, 48, 51, 59, 62, 66,

75, 76, 82.
39 Sprawozdanie Komitetu Nieustaj cego im. K. Szajnochy za rok 1880, Lwów, dnia 9 I 1881,

ibidem, k. 62.
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mniane pismo w niezmienionej formie40. Ostatecznie otrzymywa  on wsparcie od

fundacji do ko ca swego ycia (zmar  w 1891 r.)41.

W. Szajnocha natomiast poszed  w lady ojca i postanowi  po wi ci  si  nauce.

W 1876 r. uko czy  gimnazjum we Lwowie, nast pnie studiowa  geologi  i pale-

ontologi  na uniwersytecie i politechnice w Wiedniu. W 1880 r. uzyska  stopie

doktora filozofii, podj  prac  w zak adzie geologicznym w Wiedniu, odby  szereg

podró y naukowych po Europie. W 1882 r. habilitowa  si  na UJ, trzy lata pó niej

mianowany zosta  profesorem nadzwyczajnym, a w 1886 r. obj  Katedr  Geolo-

gii Uniwersytetu Jagiello skiego i kierowa  t  instytucj  42 lata. By  on wybitnym

pedagogiem kszta c cym m ode pokolenia uczonych. By  cz onkiem Polskiej Aka-

demii Umiej tno ci, wspó za o ycielem Polskiego Towarzystwa Geologicznego,

autorem wielu prac naukowych. Zmar  1 VIII 1928 r. podczas bada  terenowych

w Jaworzu na l sku Cieszy skim42. Pomoc finansowa, któr  otrzymywa  od fun-

dacji, da a mu mo liwo  zdobycia gruntownego wykszta cenia uniwersyteckiego

oraz dalszej kariery naukowej. Nawet gdy w 1882 r. nie otrzyma  ju  tej subwen-

cji, nadal finansowo wspiera a go matka. Niespodziewanie jednak, 3 III 1883 r.,

zmar a J. Szajnochowa. Odebra a jeszcze 1 marca pierwsz  rat  zapomogi w wy-

soko ci 157 z r. 5 ct, a pozosta  kwot  ok. 550 z r. komitet postanowi  rozdyspo-

nowa  zgodnie z zasadami aktu fundacyjnego43.

Tym razem za m odym Szajnoch  wstawi  si  dawny dobroczy ca rodziny

hr. W. Dzieduszycki, który na posiedzeniu 14 i 15 III 1883 r. zaproponowa , by ca y

dochód z fundacji przyzna  m odemu Szajnosze, wówczas docentowi Uniwersy-

tetu Jagiello skiego, doskonale zapowiadaj cemu si  uczonemu, który legitymo-

wa  si  ju  znacz cym dorobkiem naukowym. Dzieduszycki podkre la , e ze wzgl -

du na cel fundacji, która powo ana by a z my l  o pomocy rodzinie Szajnochów,

W adys aw powinien otrzymywa  jeszcze wsparcie, tym bardziej e tej pomocy po-

trzebowa . Na posiedzeniu tym rozgorza a burzliwa dyskusja, nie wszyscy podziela-

li stanowisko Dzieduszyckiego. O. Pietruski twierdzi , e te pieni dze powinny tra-

fi  do wybitnego polskiego poety Teofila Lenartowicza, który przebywaj c za granic ,

nie mia  rodków do ycia. Po d ugich dyskusjach podj to jednak decyzj  o podziale

rodków pomi dzy P. Stalmacha, T. Lenartowicza i W. Szajnoch 44.

W. Szajnocha otrzyma  jeszcze wyp at  w 1883 r. w wysoko ci 284 z r. 68 ct.

oraz w 1884 r. 376 z r. 22 ct. Od 1885 r. jego nazwisko nie figurowa o ju  w rocz-

nych sprawozdaniach fundacji im. K. Szajnochy45.

Fundacja imienia Karola Szajnochy – dzia alno  na rzecz rodziny Szajnochów

40 Sprawozdanie… za rok 1881, Lwów, dnia 8 I 1882, ibidem, k. 66–67.
41 Ibidem, k. 139.
42 J. Dybie c, Uniwersytet Jagiello ski 1918–1939, Kraków 2000, s. 270–271, 420; J. F l i s, Je-

rzy Smole ski, w: Dziewi  wieków geografii polskiej. Wybitni geografowie polscy, red. B. Olszewicz,

Warszawa 1967, s. 390, 392, 397; Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1997, s. 159;

H. Urba n, W adys aw Szajnocha, www.pgi.gov.pl/muzeum/poczet/Wladyslaw_Szajnocha.
43 Protokó  z 14 i 15 III 1883 r. – rkps LNB, f. 54, op. 2, spr. 79, k. 72.
44 W toku tej dyskusji A. Ma ecki zwróci  uwag  na siostr  K. Szajnochy, Paulin  Szajnochówn , która

równie  znajdowa a si  w trudnej sytuacji i potrzebowa a pomocy finansowej. W jej sprawie komitet po-

stanowi  zwróci  si  z pro b  do Wydzia u Krajowego o udzielenie jej zapomogi, ibidem, k. 72–73.
45 Ibidem, k. 75, 82.
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Niew tpliwie W. Szajnocha docenia  wielk  pomoc, jak  otrzyma  ze strony fun-

dacji. Sw  pami  i wdzi czno  wyrazi  w testamencie sporz dzonym 12 XII

1926 r.: „Z papierów warto ciowych z o onych w depozycie Banku Gospodarstwa

Krajowego w Krakowie przeznaczam dla fundacji im. K. Szajnochy we Lwowie,

dla wspierania zas u onych polskich literatów, z której to fundacji ja i Matka moja

mieli my d ugoletnie utrzymanie, o ile w ogóle ta fundacja jeszcze istnieje, 780

akcji Banku Ziemian we Lwowie”46.

Oczywi cie fundacja ta istnia a we Lwowie a  do 1939 r. i niezmienne realizo-

wa a postulaty jej inicjatorów, roztaczaj c szczególn  opiek  nad zas u onymi dla

ojczyzny twórcami, którzy „z trwog  spogl dali w pe n  trosk staro ”47. Jej sty-

pendystami byli m.in. P. Stalmach, T. Lenartowicz, Zygmunt Mi kowski (T.T. Je ),

W adys aw Koz owski i wielu innych. Instytucja ta nie pozostawa a oboj tna rów-

nie  na potrzeby m odych adeptów nauki, wspieraj c, tu  przed II wojn  wiatow ,

m.in. Janin  Bergerówn  czy Stanis aw  Sajkiewiczówn .

Fundacja im. K. Szajnochy, dzi  zapomniana, zapisa a si  pi kn  kart  w histo-

rii, dlatego w najbli szym czasie b dzie przedmiotem pe niejszego opracowania.

46 Rkps LNB, f. 9: archiwalia ZNiO, spr. 29: papiery Komitetu Fundacji im. K. Szajnochy, k. 69.
47 Rkps LNB, f. 54, op. 2, spr. 80, k. 39.


