
LEONARD SMO KA

Wroc aw

OBRAZ STATYSTYCZNY KORESPONDENCJI

EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W WIETLE

JEGO ZAPISÓW DZIENNYCH Z LAT 1851–1871

Wprawdzie zachowana do dzi  i opublikowana kilka lat wcze niej korespon-

dencja Edmunda Bojanowskiego (ur. 1814) pochodzi z lat 1829–1871, a wi c z 43

ostatnich lat jego ycia1, jednak nie wszystkie listy, zarówno wys ane, jak i ode-

brane, rejestrowa  na bie co. Pierwszy lad po takiej rejestracji zachowa  si

w r kopisie nieregularnych zapisów dziennych Bojanowskiego, zatytu owanym

Ochronka Podrzecka 1851[–1854]. Zapisy dotyczy y zaj  w asnych, w tym edy-

torsko-wydawniczych, zw aszcza za  funkcjonowania za o onej przez niego 3 V

1850 r. pierwszej Ochronki wiejskiej w Podrzeczu k. Gostynia, która da a pocz -

tek nowemu, polskiemu, e skiemu zgromadzeniu zakonnemu, tj. S u ebniczkom

NMP. Bojanowski prowadzi  nieregularne zapisy od 29 IV 1851 r. do 24 X 1854 r.

na przeznaczonych do sporz dzania notatek czystych kartach przypisywanej mu

publikacji, znanej jako Skazówka dla opiekunek odwiedzaj cych Domy Ochrony.

Ukaza a si  ona kilka lat wcze niej, w 1844 r., w Drukarni Walentego Stefa skie-

go w Poznaniu2, w zwi zku z zak adaniem wówczas przez Bojanowskiego wraz

z dr. Ludwikiem G siorowskim, tamtejszym lekarzem, pierwszych ochronek – za-

k adów dla biednych lub osieroconych dzieci, najpierw w Poznaniu (1844), pó niej

równie  w innych miejscowo ciach, m.in. w Gostyniu (1845)3.

1 Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1871. Obja ni , skomentowa  i zarysem

monograficznym poprzedzi  L. Smo ka (dalej: Korespondencja EB), t. 1: Listy Edmunda Bojanow-

skiego z lat 1836–1871; t. 2: Listy do Edmunda Bojanowskiego z lat 1829–1868, Wroc aw 2001.
2 Czyste karty formatu 13×8,5 cm z poz acanym brzegiem (95, z których 83 Bojanowski ponu-

merowa  i zapisa , kilka bardzo starannie atramentem, pozosta e o ówkiem) by y edytorsko wspó -

oprawne tward  ok adk  – poz acan  po wszystkich brzegach lini  ci g  i dwiema wzd u  grzbietu

– ze Skazówk . Wydawnictwo by o instrukcj  zawieraj c  100 punktów-zalece  (s. 5–16) dla spe-

cjalnych opiekunek, które wizytowa y powierzone im ochronki i zbiera y pieni dze na ich utrzy-

manie.
3 Z Bojanowskim wspó pracowa  w tej sprawie ju  przed 1844 r. tak e m.in. August Cieszkow-

ski, nieco pó niejszy autor rozprawki O ochronkach wiejskich (Lwów 1845) i inicjator trójzaborowej

Ligi Polskiej (1848–1850), której Bojanowski by  cz onkiem.
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O ile zapisy w Ochronce Podrzeckiej mia y charakter dora ny, na ogó  ma o

staranny i niezwykle skrótowy, a je li chodzi o rejestracj  listów, sporadyczny, by

nie powiedzie  jednostkowy, o tyle w za o onym przez Bojanowskiego 1 IV 1853

r. Dzienniku – pomy lanym zrazu jako dziennik literacki – sta y si  one regularne

i staranne, opisowe, refleksyjne i retrospektywne, obj to ciowo zatem obszerniej-

sze, ponadto za  rejestruj ce prawie wszystkie listy, zarówno wychodz ce z jego

kancelarii, jak i wchodz ce do niej, co wi cej: zawieraj ce w zale no ci od stop-

nia wa no ci tre ci ich streszczenia i omówienia, niejeden raz tak e dos owne lub

prawie dos owne brzmienie, zaznaczone cudzys owem. W regularnym prowadze-

niu Dziennika do 23 VII 1871 r.4, a wi c prawie do mierci Bojanowskiego (7 VIII

1871 r.), by y mu niezwykle pomocne zapisy robocze na tzw. lu nych kartkach

Dziennika, sporz dzane niemal przez ca y czas, co najmniej do 1868 r. w cznie,

przypominaj ce skrótowo ci  zapisu zawarto  r kopisu Ochronki Podrzeckiej.

Cz ciowo zachowane do dzi  (186 kartek), pochodz  notabene z okresów, w któ-

rych z ró nych powodów – zw aszcza innych, wa niejszych zaj  lub z ego stanu

zdrowia – Bojanowski nie zd y  nada  im ostatecznego kszta tu redakcyjnego

w czystopisie r kopisu Dziennika5. Z biegiem lat, w miar  rozwoju struktur nowe-

go zgromadzenia, obj cia nim nie tylko ziem polskich w trzech zaborach i Górnego

l ska, ale i penetrowania mo liwo ci za o enia placówek zw aszcza w g bi Nie-

miec, Kanadzie i Anglii, Dziennik zatraca  charakter literacki. Stawa  si  w coraz

wi kszym stopniu niezwykle u ytecznym notatnikiem, mo na powiedzie  rozbu-

dowanym dziennikiem podawczym, owszem, rejestruj cym przede wszystkim pra-

wie w ca o ci obfit  korespondencj , cho  zawieraj cym tak e najwa niejsz  jej

tre  i spostrze enia dotycz ce codzienno ci.

W dotychczasowych, fragmentarycznych edycjach Dziennika Bojanowskiego

w j zyku polskim (1988 i 1999)6 oraz w oskim (1996)7 pomini to tzw. lu ne kart-

ki Dziennika8. W czono je natomiast do wydania pe nego (2009), uzupe nionego

ponadto dwoma aneksami, w tym Ochronk  Podrzeck  1851[–1854]9, której cz

Leonard Smo ka

4 R kopis Dziennika sk ada si  z 92 zeszytów o zró nicowanej liczbie stron ( cznie 2292) i for-

macie (19,5×16 cm i 20,2×18 cm), w tym 70 oprawnych w ró nokolorowe ok adki, zdobione histo-

rycznymi rycinami i wierszami o tre ci religijnej i patriotycznej. Pozosta e zeszyty maj  ró nokolo-

row  ok adk  kartonow , a w trzech wypadkach sztywn .
5 Wspomniane r kopisy Bojanowskiego (Ochronka Podrzecka, Dziennik i tzw. lu ne kartki Dzien-

nika) znajduj  si  w tzw. Archiwum Bojanowskiego u Sióstr S u ebniczek w D bicy.
6 E. Bo janowsk i, Dziennik 1853–1871, wybór, wst p i przyp. A. i T. Szafra scy, Warszawa

1988, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 1999.
7 Diario del Servo di Dio 1853–1871, w: Beatificationis et canonizationis Servi Dei Edmundi

Bojanowski, viri laici, fund. Congreg. Ancillarum B. M. V. Imm. (1814–1871). Positio super virtuti-

bus ex officio concinnata, Romae 1996, vol. 1, s. 602–1060.
8 Wyj tkiem by o opublikowanie w drugim wydaniu polskim fragmentów zapisów z 26 i 27 oraz

ca o ci zapisu z 28 XII 1866 r.
9 E. Bojanowsk i, Dziennik. Wyd. kompletne r kopisu i lu nych kartek Dziennika wraz z za-

pisami dziennymi Ochronka Podrzecka 1851–1854 i relacj  s. El biety Szkud apskiej Ostatnie dnie

ycia i pogrzeb. Obja ni , skomentowa  i wst pem poprzedzi  L. Smo ka, t. 1: 1853–1855, t. 2:

1856–1860, t. 3: 1861–1866, t. 4: 1867–1871 [z dwoma aneksami], Wroc aw 2009 (dalej: Dziennik

EB).
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zapisów z 1853 r. (od 6 kwietnia) i wszystkie z 1854 r. (do 24 pa dziernika) trzeba

konfrontowa  z zapisami za o onego 1 IV 1853 r. Dziennika. Wype nienie braków

w zapisach czystopisu r kopisu Dziennika roboczymi notatkami z tzw. lu nych kar-

tek pozwoli o zmniejszy  luki w zapisach dziennych z lat 1853–1871 o ponad 40%,

konkretnie: z ponad 44 miesi cy do nieco ponad 18 miesi cy. Poszerza to, tak jak

opublikowanie aneksów, nie tylko wiedz  o zgromadzeniu10, ale pozwala te  do-

k adniej przyjrze  si  m.in. statystyce korespondencji Bojanowskiego w wietle

zapisów dziennych, znanej dok adnie tylko wyrywkowo, w odniesieniu do 1867 r.,

wybranego przy okazji opublikowania korespondencji. Ca o ciowa i dok adniej-

sza analiza wydanych obecnie zapisów dziennych z lat 1851–1871 pozwoli a uzy-

ska  w miar  mo liwo ci pe ny obraz statystyczny listów wychodz cych z kance-

larii Bojanowskiego i wchodz cych do niej.

Nim przedstawi  jej efekty, warto zapozna  si  bli ej ze sposobem odnotowy-

wania korespondencji przez Bojanowskiego nie tyle w Ochronce Podrzeckiej, gdzie

mia o to charakter incydentalny, ile od 1 IV 1853 r. – przez 19 lat – w Dzienniku,

który w zamierzeniu pierwotnym Bojanowskiego mia  mie  charakter literacki11.

Wprawdzie ani literatura, ani w asna twórczo  literacka nie by y obce propagato-

rowi pracy organicznej w ród ludu, nie by y te  jednak celem jego ycia, staj c si

z biegiem czasu tylko jego t em. Dziennik za , nie zatracaj c do ko ca w tków li-

terackich, sta  si  u ytecznym narz dziem u atwiaj cym utrzymywanie bardzo sze-

rokich kontaktów zwi zanych z tworzeniem zr bów nowego zgromadzenia zakon-

nego. Rejestrowanie w nim wysy anych listów w asnych i otrzymywanych sta o

si  regu  ze wzgl dów praktycznych, cho  jaka  cz  korespondencji z ró nych

powodów i tak w nim si  nie znalaz a. Trudno jednak przypuszcza , by wcze niej-

sza, szeroko zakrojona dzia alno  publiczna Bojanowskiego w latach 1839–1850,

a tak e po 1850 r., mog a obej  si  bez jakiej  formy rejestracji listów. W jego

zachowanej spu ci nie mo na bowiem znale  szcz tkowe materia y archiwalne

w postaci notatek w asnych z wykazami ochronek lub sióstr i prowadzonej z nimi

korespondencji. W powi zaniu z zauwa onymi w Dzienniku z 1855 r. przes ankami

nieodnotowywania w nim wszystkich listów12 oznacza to, e kartoteka korespondencji

sta a si  konieczno ci , zw aszcza wtedy, kiedy oprócz ochronki w Podrzeczu (1850),

po o onej blisko miejsca zamieszkania Bojanowskiego w Grabonogu, pojawi y si

trzy inne: w Kopaszewie (1854), Turwi i R biniu (1855), oddalone od jego miejsca

zamieszkania na tyle, e sta y kontakt z nimi mog a zapewni  przede wszystkim ko-

respondencja, powi zana z obowi zkiem dostarczania przez przewodniczki co dwa

tygodnie sprawozda  finansowych i merytorycznych. Koniecznego w takich wypad-

Obraz statystyczny korespondencji Edmunda Bojanowskiego w wietle jego zapisów...

10 Szczególnie dotkliwe dla wiedzy o nim s  jednak braki zapisów z dwóch d u szych okresów:

4 III–18 VII 1865 r. i od 19 IX 1870 r. do 12 VI 1871 r., cznie wi c z ponad roku.
11 W zwi zku z tym, pierwszy t umacz na j zyk polski poematu dramatycznego Manfred Geor-

ge’a Byrona (wyd. W.B. Korn, Wroc aw 1835), w drugim i trzecim dniu pisania swojego Dziennika,

powróci  do lektury jego Dziennika, by „od wie y  w pami ci tok podobnego rodzaju pi miennic-

twa”. Dziennik EB, t. 1, s. 27, 29 (2 i 3 IV 1853 r.).
12 Zob. obja nienie ibidem, t. 1, s. 716 (4 IX 1855 r.)
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kach minimum biurokracji nie mog o bynajmniej unikn  kie kuj ce wówczas zgro-

madzenie.

Pierwsze odnotowane w Dzienniku dwie notatki o listach otrzymywanych przez

Bojanowskiego i wysy anych przez niego dotycz  jednego z przejawów jego dzia-

alno ci zwi zanej w tym wypadku z redagowaniem i wydawaniem, wraz ze Sta-

nis awem Egbertem Ko mianem, drukarzem Ernestem Güntherem i zawiadowc

jego drukarni Napoleonem Kamie skim, „Pok osia”13. Zapisy wtopione w narra-

cj  wypowiedzi trudno jednak kojarzy  z jak  sformalizowan  koncepcj  czy wy-

pracowanym schematem rejestracji listów. Stan taki utrzymywa  si  przez jaki  czas,

cho  problem zwi kszaj cej si  ilo ci korespondencji narasta . W lutym 1856 r.

w Dzienniku, a nie dopiero w lipcu 1860 r. na tzw. lu nych kartkach, pojawi o si

bodaj po raz pierwszy s upkowe zestawienie pism w obr bie dnia, zarówno wy-

chodz cych z kancelarii Bojanowskiego, oznaczone my lnikami, jak i listów wp y-

waj cych do niej, oznaczone numerycznie. W przypadku obydwu rodzajów kore-

spondencji nowe rozwi zanie jej rejestracji ewoluowa o w nast pnych miesi cach

ku oznaczeniom numerycznym w obr bie dnia, mimo wyst powania niekiedy oby-

dwu sposobów, a tak e pojawiania si  nadal zarówno notatek o listach nieozna-

czonych w tek cie zapisu14, jak i s upkowych zestawie  korespondencji nieozna-

czonej w obr bie dnia na tzw. lu nych kartkach15.

Kontynuuj c generaln  zasad  numeracji obydwu rodzajów korespondencji

w obr bie dnia, pocz wszy od zapisów z 15 i 16 II 1861 r., Bojanowski zmodyfi-

kowa  zapisy listów wymienianych z siedzib  zgromadzenia w Jaszkowie, z urz -

duj c  tam prze o on , s. Matyld  Jasi sk , i mistrzyni  nowicjatu, s. El biet  Szku-

d apsk . Opatrywa  je dodatkowo na marginesie Dziennika kolejnym numerem pism

kierowanych do niego w danym roku z Jaszkowa (w tym wypadku nr. 5, nadanym

pierwotnie przez kancelari  sióstr) i wysy anych tam przez siebie z Grabonoga,

gdzie mieszka  (w tym wypadku nr. 4)16. Z kolei od lipca 1861 r., chc c u atwi

kontrol  i panowanie nad korespondencj , Bojanowski zrezygnowa  w Dzienniku

z równoleg ej, dziennej numeracji wszystkich pism wchodz cych i wychodz cych,

wprowadzaj c w zamian numeracj  ci g  w skali miesi ca, oddzieln  dla ka dej

z tych grup listów17, i kontynuuj c dodatkow  numeracj  pism jaszkowskich w skali

roku. W zwi zku z wype nieniem luk w zapisach Dziennika (25 VIII–31 XII 1861 r.)

13 Chodzi o korespondencj  S.E. Ko miana do Bojanowskiego z 1 IV 1853 r. i Bojanowskiego

do Napoleona Kamie skiego z 5 IV 1853 r. Ibidem, t. 1, s. 30–31, 33 (4 i 5 IV 1853 r.)
14 Ibidem, t. 2, s. 25, 28–29, 51–52, 101, 106, 114, 116 (11, 21 i 23 II, 6 i 8 IV, 23 i 30 VIII, 18

i 22 IX 1856 r.) i nn. Zob. i por. ibidem, t. 2, zw . s. 773–774 (21 i 25 VII 1860 r.), kiedy zasada

odr bnej numeracji korespondencji wchodz cej do kancelarii Bojanowskiego i wychodz cej z niej zado-

mowi a si  w Dzienniku na dobre, mimo drobnych odst pstw od niej, a tak e t. 3, s. 9, 10 (7 i 11 I 1861 r.).
15 Ibidem, t. 2, s. 768–773 (26 VI– 20 VII 1860 r.).
16 Dodatkow  numeracj  pism jaszkowskich pomini to w edycji Dziennika, poniewa  zawiera

wiele pomy ek, ponadto za  zwi kszy aby tylko obj to  wydawnictwa, nie daj c w zamian warto ci

badawczych. Pozostawiono j  jednak wtedy, kiedy jest integraln  cz ci  zapisu. Pierwszy taki przy-

padek odnotowano 1 IV 1861 r. W podawaniu dodatkowych numerów i dat pism jaszkowskich bra-

kuje jednak niekiedy konsekwencji. Wi cej zob. Ibidem, t. 3, s. 24–25 (15 i 16 II 1861 r.).
17 Ibidem, t. 3, s. 70–71 (3 VII 1861 r.) i nn.

Leonard Smo ka
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tzw. lu nymi kartkami trzeba jednak pami ta , e Bojanowski stosowa  na nich

dawn  numeracj  korespondencji wychodz cej i wchodz cej, oddzieln  w obr bie

dnia, ale utrzyma  ci g  w skali roku dla pism jaszkowskich, zak ócon  niekiedy

pomy kami, brakiem odnotowania jakiego  pisma lub nadania mu numeru wyj cio-

wego, tak w Grabonogu, jak w Jaszkowie. Jednocze nie za , na marginesie, doko-

nywa  roboczych podsumowa  korespondencji z danego miesi ca z my l  o stwo-

rzeniu podstaw do ostatecznej wersji zapisów Dziennika z 1861 r., ale pracy tej

nie doko czy 18. W roku nast pnym zaistnia a taka sama sytuacja, w zwi zku

z czym w edycji 1862 r. Dziennika luki w czystopisie jego r kopisu (2 VIII–31 XII

1862 r.), tak jak w 1861 r., znacz co wype niaj  tzw. lu ne kartki. O ile w sierpniu

1862 r. Bojanowski kontynuowa  na nich sposób rejestracji korespondencji z po-

przedniego roku, to od wrze nia równie  do zapisów roboczych zastosowa  zasa-

d  numeracji pism w skali miesi ca19.

Ujednolicenie sposobu rejestracji listów na tzw. lu nych kartkach i w Dzienni-

ku skutkowa o wi ksz  przejrzysto ci  jego zapisów, cho  nie wyklucza nast pstw

daj cych si  zauwa y  ró norakich usterek w procesie rejestracji korespondencji,

zarówno na tzw. lu nych kartkach, jak i w Dzienniku, na tyle jednak ma o istot-

nych, e nie uniemo liwiaj  uzyskania na ich podstawie obrazu statystycznego ko-

respondencji Bojanowskiego. Warto jednak zwróci  uwag , e cz ci koresponden-

cji z Jaszkowa nie nadawano tam numeracji. Dzia o si  tak obligatoryjnie w czasie

wyjazdów z Jaszkowa prze o onej, s. Matyldy Jasi skiej, i mistrzyni nowicjatu,

a zarazem sekretarki, s. El biety Szkud apskiej, np. na pocz tku lat 60. XIX w. do

Galicji, czy od 1866 r. na Górny l sk, na wizytacj  ochronek wielkopolskich lub

pogrzeb itp.20 Natomiast po obj ciu funkcji prze o onej w Galicji przez s. Szku-

d apsk , zwyczajem i zasadami numerowania listów mi dzy Star  Wsi  a Boja-

nowskim w Grabonogu i central  zgromadzenia w Jaszkowie obj to te  jego cz

tamtejsz  21.

Obraz statystyczny korespondencji Edmunda Bojanowskiego w wietle jego zapisów...

18 Wi cej zob. ibidem, t. 3, s. 91–92 (24 VIII 1861 r.) i nn.
19 Wi cej zob. ibidem, t. 3, s. 237 (2 VIII 1862 r.) i nn.
20 Ibidem, np. t. 3, s. 114, 119, 139, 148, 362, 366 (29 XI i 18 XII 1861 r., 25 I i 9 II 1862 r., 1 X

1863 r.).
21 Ibidem, t. 3, s. 366, 386 (19 XI 1863 r., 10 I 1864 r.).
22 W Ochronce Podrzeckiej i Dzienniku nie odnotowano wszystkich zachowanych i opublikowa-

nych Listów z tych lat. W nawiasach podano procent listów zachowanych i opublikowanych w sto-

sunku do odnotowanych.
23 Chodzi o zapisy w Ochronce Podrzeckiej od 29 IV 1851 r.
24 Wliczono tu znany List Stanis awa Egberta Ko miana do Bojanowskiego z 27 listopada, nie

odnotowany w zapisach i opublikowany bez daty rocznej. Dzi  ju  wiadomo, e chodzi o rok 1851.

List by  odpowiedzi  na pismo Bojanowskiego zarejestrowane w Ochronce Podrzeckiej. Zob. i por.

Korespondencja EB, t. 2, s. 683 (nr 676); Dziennik EB, t. 4, Aneks 1, s. 684 (2 XI 1851 r.).

Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1851–1871

odnotowana w zapisach dziennych (zachowana i opublikowana)22

Rok Listy Edmunda Bojanowskiego Listy adresowane do Edmunda Bojanowskiego

185123 3/0 1/524
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25 W Ochronce Podrzeckiej z lat 1853–1854 Bojanowski nie odnotowa  adnej korespondencji,

a od 1 IV 1853 r. zapisywa  j  w Dzienniku, w którym brakuje zapisów z 22 dni tego roku: 30 V – 20

VI 1853 r.
26 Nie wliczono tu znanego Listu Bojanowskiego do Magistratu i Rady Miejskiej w Gostyniu z 15

II 1853 r., a wi c z okresu, w którym Bojanowski Dziennika jeszcze nie prowadzi . Korespondencja

EB, t. 1, s. 126–130 (nr 11).
27 Tu nie wliczono natomiast dwóch znanych Listów Pauliny Wilko skiej do Bojanowskiego z 15 I

i 22 II 1853 r., które tak e pochodzi y z okresu poprzedzaj cego za o enie Dziennika. Ibidem, t. 2,

s. 91–92 (nr 65–66).
28 W 1855 r. w Dzienniku brakuje zapisów z 21, 22 i 30 (cz ciowo) oraz 31 sierpnia.
29 W 1856 r. w Dzienniku brakuje trzech zapisów dziennych, z 29–31 marca.
30 Wliczono tu znany List Bojanowskiego do ks. Józefa Osmólskiego, opublikowany bez daty.

Dzi ki konfrontacji jego tre ci z informacjami Dziennika dzi  ju  wiadomo, i  pochodzi z 1857 r.

Zob. i por. Korespondencja EB, t. 1, s. 454 (nr 308); Dziennik EB, t. 1, s. 640–642 (13 i 14 V 1855 r.).
31 Tu tak e wliczono znany List Marii z Szo drskich Szo drskiej do Bojanowskiego, równie  opu-

blikowany bez daty. Z tre ci jednego z zapisów Dziennika mo na jednak wnioskowa , i  pochodzi

z wiosny 1861 r. Zob. i por. Korespondencja EB, t. 2, s. 684 (nr 677); Dziennik EB, t. 3, s. 54 (18 V

1861 r.).
32 Brakuje zapisów z 28 dni 1862 r., z dwóch okresów: 2–11 VIII i 21 IX– 8 X.
33 Wliczono tu dwa znane Listy „do niezidentyfikowanej Siostry” pozbawione datacji, pochodz -

ce zapewne z pocz tku lat 60. XIX w. Korespondencja EB, t. 1, s. 454–455 (nr 309–310).
34 Brak zapisów dotyczy 39 dni, z okresu 11 X–18 XI 1863 r.
35 Brakuje zapisów z 10 dni, z okresu 11–20 VI 1864 r.
36 Znacz cy brak zapisów w Dzienniku dotyczy okresu 4 III–18 VII 1865 r.
37 Brakuje zapisów z 12 dni, z okresu 27 VIII–7 IX 1866 r.
38 Uwaga dotyczy rubryki/lat 1866–1867. W rubryce 1866 r. nie wliczono znanego Listu ks. Igna-

cego Wadzy skiego do Bojanowskiego z 13 III 1866 r., który ma myln  dat  roczn  i tak zosta  opu-

blikowany – Korespondencja EB, t. 2, s. 490 (nr 492) – cho  dzi  wiadomo ju , i  Bojanowski otrzy-

ma  go rok pó niej i dlatego List uwzgl dniono w rubryce 1867 r. Dziennik EB, t. 4, s. 51 (14 III

1867 r.) We wst pie (t. 1, s. 15), na podstawie wyliczenia dotycz cego 1867 r. (t. 4, s. 6), zani ono

liczb  listów Bojanowskiego ogó em o ponad 100.

   1 2 3

1852 ½ 0/1

185325 141/6 (4,3%)26 87/1 (1,2%)27

1854 154/4 (2,6%) 129/20 (15,5%)

185528 263/32 (12,1%) 228/25 (11%)

185629 203/9 (4,5%) 200/23 (11,5%)

1857 243/10 (4,1%)30 266/6 (2,25%)

1858 199/12 (6%) 233/28 (12%)

1859 192/12 (6,25%) 254/59 (23,2%)

1860 206/15 (7,3%) 279/82 (29,4%)

1861 269/13 (4,8%) 327/53 (16,2%)31

186232 335/4 (1,2%)33 436/28 (6,4%)

186334 287/4 (1,4%) 400/26 (6,5%)

186435 326/13 (4%) 457/13 (2,8%)

186536 353/36 (10,2%) 390/55 (14,1%)

186637 409/32 (7,8%) 519/53 (10,2%)38
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   1 2 3

186739 417/53 (12,7%) 477/73 (15,3%)

1868 370/31 (8,4%) 408/65 (15,9%)

1869 310/5 (1,6%) 290/0

187040 162/4 (2,5%) 174/0

1871 15/4 (26,6%) 20/0

Razem41 4858/299 (6,15%) 5575/610 (11%)

Trzeba pami ta , e w cz ci tabeli dotycz cej procentowego obliczenia ilo ci

korespondencji zachowanej i opublikowanej wykazano tylko t , która pochodzi

z okresu odnotowywania jej przez Bojanowskiego w Dzienniku, i to bez wzgl du

na to, czy j  zarejestrowa , czy nie. cznie chodzi zatem o 299 spo ród 310 za-

chowanych i opublikowanych Listów Bojanowskiego oraz o 610 spo ród 679

takich Listów adresowanych do niego po 1 IV 1853 r.42 Przewa aj ca wi kszo

korespondencji zarejestrowanej jest znana tylko z zapisów Bojanowskiego w Dzien-

niku. Procentowo, najmniej jego listów zachowa o si  z lat 1862 (1,2%), 1863

(1,4%) i 1869 (1,6%), najwi cej za  z ostatniego roku ycia, 1871 (26,6%), i z lat

1867 (12,7%) oraz 1855 (12,1%), natomiast wska nik zachowanych listów Boja-

nowskiego od momentu za o enia Dziennika do mierci wynosi rednio 6,15%.

W tym samym okresie znacznie wy szy stopie  zachowania cechuje korespondencj

adresowan  do Bojanowskiego (11%), mimo e ca kowicie zagin a a  z trzech

ostatnich lat jego ycia (1869–1871), a stopie  zachowania takich listów z 1853 r.

jest taki sam, jak pism Bojanowskiego z 1862 r. (1,2%). Jednak dwa inne lata

z najni szymi odsetkami zachowanej korespondencji adresowanej do niego maj

ju  wska niki nieco wy sze: 1857 (2,25%) i 1864 (2,8%). Co wi cej, zdecydowa-

nie korzystniej prezentuj  si  listy, zw aszcza z prze omu lat 50. i 60. XIX w., za-

chowane a  w 29,4% (1860), 23,2% (1859) i 16,2% (1861), a tak e z wi kszo ci

innych lat, dla których odsetek korespondencji zachowanej przekroczy  znacz co

15% (1854, 1867, 1868), lub osi gn  poziom o kilka punktów ni szy: 14,1%

(1865), 12% (1858), 11,5% (1856), 11% (1855), 10,2% (1866).

Celem licznych obja nie  do prezentowanej tabeli, w tym przypomnienia dat

rozpocz cia zapisów w Ochronce Podrzeckiej i Dzienniku (przyp. 23, 25 i 41) oraz

pokazania luk w zapisach Dziennika w poszczególnych latach (przyp. 25, 28, 29,

39 W Dzienniku z 1867 r. brakuje trzech zapisów, z 29–31 grudnia.
40 Je li nie liczy  ostatnich dni ycia Bojanowskiego (24 VII–7 VIII 1871 r.), znacz cy brak za-

pisów dziennych w dwóch ostatnich latach jego ycia dotyczy: 28 V, 1, 4, 7, 9–10, 13–14, 16, 18–19,

21–22 VI, zw aszcza za  okresu: 19 IX 1870–12 VI 1871 r.
41 Podsumowanie pomija informacje statystyczne w tabeli sprzed 1 IV 1853 r., a wi c z okresu

poprzedzaj cego za o enie Dziennika.
42 Spo ród listów zachowanych i opublikowanych, pochodz cych sprzed 1 IV 1853 r., z oblicze

procentowych przedstawionych w tabeli wy czono wi c 11 Listów Bojanowskiego i 69 adresowa-

nych do niego, w tym List Stanis awa Egberta Ko miana, uwzgl dniony w tabeli pod 1851 r., a tak e

dwa pozbawione datacji: List Zawadzkiego i Nadawcy nieznanego, pochodz ce z lat 30. XIX w. Ko-

respondencja EB, t. 1, s. 111–130 (nr 1–11); t. 2, s. 5–93, 683–685 (nr 1–66, 676, 678–679).
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32, 34–37, 39, 40), a tak e podania powodów w czenia do tabeli lub wy czenia

z niej jakiej  korespondencji (przyp. 24, 26, 27, 30, 31, 33, 38), jest przede wszyst-

kim uczynienie obrazu statystycznego korespondencji czytelnym z jednej strony,

z drugiej za  wyja nienie daj cych si  zauwa y  ró nic mi dzy wykazem zacho-

wanej korespondencji Bojanowskiego z lat 1829–1871, opublikowanej kilka lat

wcze niej w ca o ci43, a tabel  opracowan  obecnie na podstawie analizy wszyst-

kich zapisów dziennych Bojanowskiego z krótszego okresu, tj. z lat 1851–1871,

wówczas w cz ci w ogóle niedost pnych (Ochronka Podrzecka i tzw. lu ne kart-

ki Dziennika) lub dost pnych w stopniu ograniczonym (Dziennik). Uzyskany w ten

sposób ogólny obraz statystyczny korespondencji (blisko 5 tys. listów Bojanow-

skiego i ponad 5,5 tys. pism adresowanych do niego) jest w miar  pe ny.

Generalnie trzeba jednak powiedzie  bardzo wyra nie, e korespondencji Bo-

janowskiego by o znacznie wi cej, i to nie tylko w latach 1851–1871, ale równie

w okresie wcze niejszym, z którego zachowa o si  jej o wiele mniej. Wystarczy

wi c przypomnie , e wymiana listów, notabene merytorycznie powa nych, towa-

rzyszy a Bojanowskiemu ju  w latach m odzie czych i by a zwi zana m.in. z jego

zainteresowaniami literackimi, historycznymi i spo eczno-politycznymi, a tak e

muzycznymi. Pierwszy znany dzi  list Bojanowski otrzyma  maj c zaledwie 15 lat

(1829) od Walerego Jonemana, wówczas studenta prawa Uniwersytetu Wroc aw-

skiego, który w 1831 r. zgin  w powstaniu listopadowym44. Ju  od pocz tku lat

30. XIX w. Bojanowski, pó niejszy student Uniwersytetu Wroc awskiego i Uni-

wersytetu w Berlinie, korespondowa  m.in. z: Idzim Stefanem Raabskim, redakto-

rem „Gazety Wielkiego Ksi stwa Pozna skiego”; Julianem Klemczy skim, pó niej-

szym cz onkiem akademickiej gwardii narodowej w powstaniu listopadowym,

emigrantem, pianist  i kompozytorem; duchownymi – Kazimierzem Lerskim, ka-

nonikiem gnie nie skim i t umaczem, oraz Janem Jakubem Siwickim, dzia aczem

spo ecznym i politycznym; ksi garzami i drukarzami – Józefem Czechem w Kra-

kowie i Karolem Reyznerem w Poznaniu; Janem Popli skim, nauczycielem gim-

nazjalnym i wspó redaktorem leszczy skiego „Przyjaciela Ludu”; Ludwikiem G -

siorowskim i Teodorem Teofilem Mateckim – wówczas studentami Uniwersytetu

Wroc awskiego, pó niejszymi lekarzami i dzia aczami spo ecznymi, a tak e z Ka-

rolem M. Grabowskim i Sewerynem Skórzewskim45. Pierwszy natomiast znany dzi

list Bojanowskiego z Lipska (1836) do przyrodniego brata Teofila Wilko skiego

zawiera m.in. mi e wspomnienie pobytu w Dre nie w towarzystwie Antoniego

Edwarda Ody ca, poety, t umacza, wydawcy i pami tnikarza, oraz informacj

o zawarciu „wielu znajomo ci”46.

Owszem, zamierzaj c ustali  ilo  korespondencji, w tym wypadku Bojanow-

skiego, dobrze jest niew tpliwie pami ta  o rozmaitych ograniczeniach, takich jak

Leonard Smo ka

43 L. Smo k a, Edmund Bojanowski i jego korespondencja z lat 1829–1871, w: ibidem, t. 1, s. 41.
44 List Walerego Jonemana z Wroc awia do Bojanowskiego z 12 XII 1829 r., w: ibidem, t. 2, s. 5–6

(nr 1). Zob. te  jego wroc awski List z 24 XI 1830 r., w: ibidem, t. 2, s. 16–18 (nr 11).
45 Ibidem, t. 2, passim.
46 List Bojanowskiego z Lipska do Teofila Wilko skiego w Grabonogu z 12 V 1836 r., w: ibidem,

t. 1, s. 111–114.
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np. kilkadziesi t w sumie listów zachowanych i opublikowanych, cho  z bardzo

ró nych powodów nieodnotowanych w zachowanych rodkach ewidencyjnych47;

kompletny brak róde , je li chodzi o rodki rejestracji korespondencji Bojanow-

skiego przed 1851 r.; istniej ce – cho  zlikwidowane do minimum dzi ki wyko-

rzystaniu tzw. lu nych kartek Dziennika, czyli roboczych zapisów dziennych, sta-

nowi cych dla Bojanowskiego podstaw  ostatecznej wersji czystopisu r kopisu

Dziennika – luki w jego zapisach dziennych, zw aszcza w dwóch d u szych okre-

sach, kilkumiesi cznych, w 1865 r. i w latach 1870–1871, dla których mo na wy-

liczy  ró ne warianty redniej arytmetycznej na podstawie danych statystycznych

z tych lub innych lat. Takich mo liwo ci jest niew tpliwie wiele, cho  nie nale y

spodziewa  si  po nich jakich  radykalnych zmian w przedstawionym obrazie sta-

tystycznym korespondencji Bojanowskiego z lat 1851–1871.

Istotne jest natomiast to, e jednodniowe, kilkudniowe, a nawet kilkunasto-

dniowe przerwy w zapisach dziennych nie musz  mie  w ogóle wp ywu na obraz

ilo ciowy korespondencji, zw aszcza e w rodkach ewidencyjnych, przy okazji

odpowiedzi na jaki  list, niejeden raz mo na znale  notatk  wiadcz c  o wcze -

niejszej ekspedycji lub wp ywie zwi zanego z nim pisma wrzutowego. Wida  to

bardzo wyra nie tak e bezpo rednio po okresach najwi kszych luk w zapisach

Dziennika, przy czym uchwycenie na przyk ad ilo ci korespondencji jaszkowskiej

w takim okresie, w 1865 r., by o mo liwe tylko dzi ki wcze niejszemu wprowa-

dzeniu przez Bojanowskiego numeracji rocznej do systemu rejestracyjnego kore-

spondencji, zarówno swojej, jak i centrali zgromadzenia w Jaszkowie48. Ponadto

uchwycenie jakiej  wcze niejszej korespondencji dopiero w momencie rejestrowa-

nia odpowiedzi na ni , jest mo liwe równie  wtedy, kiedy brak rejestracji pisma

47 Np. List Bronis awa Potworowskiego z Kosowa z 28 lutego 1860 r., datowany „Kos. wtorek

[18]60” i opublikowany wcze niej jako pismo „Od nadawcy niezidentyfikowanego” – którego, tak

jak i datacj , mo na by o ustali  dopiero po analizie tre ci zapisu dziennego i zaistnia ej sytuacji –

Bojanowski odebra  za po rednictwem pos a ca w pobliskim Grabonogu, w dworku przyrodniego

brata T. Wilko skiego, u którego mieszka . Rezygnuj c jednak z proponowanego przez nadawc  spo-

tkania w cukierni w Gostyniu celem wytypowania miejsca lokalnego nabo e stwa, obchodu a ob-

nego w intencji zmar ego gen. Jana Skrzyneckiego i zapraszaj c go w zamian na rozmow  do siebie

w tym samym dniu, Bojanowski nie odnotowa  w Dzienniku samego Listu, dotycz cego „ma ego in-

teresiku”, lecz przedmiot przeprowadzonej w Grabonogu rozmowy z jego nadawc . Natomiast List

ks. Hilarego Koszutskiego z Miel yna z 30 XII 1860 r. Bojanowski odebra  w trakcie podró y, w ho-

telu Stanis awa Paprzyckiego we Wrze ni. Jego tre  – zapewnienie Bojanowskiemu rodków trans-

portu z Wrze ni do Miel yna – po powrocie stamt d po Nowym Roku do domu w Grabonogu zde-

zaktualizowa a si , a sam List nie zosta  wi c odnotowany w Dzienniku. Korespondencja EB, t. 2,

s. 321, 322 (nr 308, 310); Dziennik EB, t. 2, s. 723, 815 (28 II i 30 XII 1860 r.).
48 Zob. Dziennik EB, t. 3, s. 239–241, 529–530 (20, 27 i 28 VIII 1862 r., a zw . 19 VII 1865 r.),

gdzie w obja nieniach, oprócz 33 Listów zachowanych i opublikowanych (w tym 5 Bojanowskiego,

pozosta e adresowane do niego), z okresu kilkumiesi cznej luki w zapisach uchwycono na podstawie

analizy zapisów pó niejszych 61 pism innych, w tym – 27 z Jaszkowa do Bojanowskiego, 19 jego

listów do Jaszkowa i 15 innych adresowanych do niego; t. 4, s. 658, 661, 665 (14 VI, 3 i 20 VII

1871 r.), gdzie chodzi o list s. Anny Böhm z Por by ko o Góry w. Anny do Bojanowskiego z 17 V

1871 r., a tak e o korespondencj  Bojanowskiego zwi zan  z jego kontaktami z prze o onymi jadwi-

anek we Wroc awiu (s. Antonina Marks) i boromeuszek w Nysie (s. Maria Helena Tichý) celem pod-

j cia przez nie wspó pracy ze s u ebniczkami.



576 Leonard Smo ka

wrzutowego t umacz  inne wzgl dy ni  luki w zapisach. Zdarza si  równie  i tak,

e o cz ci korespondencji, w tym wypadku o listach adresowanych do Bojanow-

skiego przez drukarza Jana Bernarda Langego z Gniezna w czerwcu 1860 r. i przez

Konstancj  z Bojanowskich Wodpol p.v. ubie sk  z Marcelina 24 VII 1860 r.,

wiemy sk din d pewnie, ale tak e tylko po rednio, poniewa  korespondencja ta

ani nie zachowa a si  do dzi , ani nie zosta a odnotowana przez niego w zachowa-

nych rodkach ewidencyjnych jego kancelarii. Jest jednak wzmiankowana w innej

korespondencji, zachowanej i opublikowanej, w tym wypadku zarejestrowanej rów-

nie  w Dzienniku49, cho  tak nie musi by  zawsze. Na przyk ad list imieninowy

do Bojanowskiego z listopada 1870 r., nadany przez s. Leon  Jankiewicz ze Starej

Wsi, o którym wiadomo tylko z jego znacznie pó niejszej korespondencji zwrot-

nej do niej, zachowanej i opublikowanej50, móg  by  oczywi cie w swoim czasie

zarejestrowany, ale tak jak pismo zwrotne Bojanowskiego, pochodzi z okresu luk

w zapisach jego Dziennika.

49 S  ni  np. List Bojanowskiego do Konstancji z Bojanowskich Wodpol p. v. ubie skiej z 12 IX

1860 r. i List ks. Hilarego Koszutskiego z Miel yna do Bojanowskiego z 10 VI 1860 r. Koresponden-

cja EB, t. 1, s. 250–251 (nr 106); t. 2, s. 278 (nr 261); Dziennik EB, t. 2, s. 764, 785 (12 VI i 12 IX

1860 r.).
50 List Bojanowskiego do s. Leony Jankiewicz w Starej Wsi z 11 IV 1871 r. Korespondencja EB,

t. 1, s. 450 (nr 305). Zob. te  Dziennik EB, t. 4, s. 658 (14 VI 1871 r.).


