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List Zofii Szymanowskiej

W publikacji Archiwum Filomatów. Listy z zes³ania. Kr¹g Franciszka Malewskiego i Józefa Je-
¿owskiego (Zebra³, opracowa³ i wstêpami opatrzy³ Zbigniew Sudolski. Warszawa 1999), w dziale Listy
ró¿nych osób do Franciszka Malewskiego, znalaz³ siê list Zofii Szymanowskiej pisany w Rzymie,
28 wrze�nia 1852, do Heleny Malewskiej, opatrzony numerem 112, z adnotacj¹, ¿e og³aszany jest z au-
tografu w Bibliotece Polskiej w Pary¿u (MAM, sygn. 960). Znajduje siê tu takie zdanie: �bo a¿eby
z Tob¹ byæ, opu�ciæ muszê Anielê, drog¹ mi rodzinê, mamê3), tak jak ich ju¿ opu�ci³am dla Celiny;�
(s. 589).

Przypis 3) za� brzmi: �Mowa o Anieli Leszczyñskiej (ok. 1824�1872), siostrze Zofii i ich matce
El¿biecie z M³odzianowskich (ok. 1791�1847), drugiej ¿onie Józefa Szymanowskiego, poniewa¿
nie ¿yje ona ju¿ wówczas, wzmianka ta jest zagadkowa� (ibidem).

Zdanie to zosta³o odczytane b³êdnie. W autografie widnieje: �bo a¿eby z tob¹ byæ opu�ciæ mu-
szê Anielê, drog¹ mi rodzinê matki, tak jak ich ju¿ opu�ci³am dla Celiny;��

W tek�cie opublikowanym wydawca w wielu miejscach zmieni³ interpunkcjê lub wprowadzi³
j¹ tam, gdzie jej w autografie (jak w tym zdaniu) nie ma, podobnie jak doda³ nie istniej¹ce w auto-
grafie akapity, zmieni³ pisowniê nazwiska �Buteneff� na �Butenew� i zamieni³ ma³e litery w for-
mach �tobie�, �ciebie�, �wasze�, �twego� na du¿e.

Ten sam list zosta³ ju¿ opublikowany wcze�niej przez W³adys³awa Mickiewicza (o czym tu nie
ma wzmianki) w pracy Moja matka (Kraków 1926, s. 84�85), gdzie tekst cytowanego wy¿ej zdania
podano poprawnie (�drog¹ mi rodzinê matki�, s. 84), pisownia nazwiska jest zgodna z pisowni¹
autografu, nie wprowadzono akapitów ani nie zamieniono ma³ych liter na du¿e, choæ czê�ciowo
zmieniono interpunkcjê. Tu natomiast zamieniono �zaspokoiæ ciê� autografu na �uspokoiæ ciê�, a zda-
nie �dawno by pi�mienn¹ nasz¹ rozmowê ustna by³a zast¹pi³a� zmieniono na �dawno bym pi�mien-
n¹ nasz¹ rozmowê ustn¹ zast¹pi³a� (ibidem).
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Autoportrety Zofii Szymanowskiej

W publikacji Aliny Kowalczykowej �wiadectwo autoportretu (Wydawnictwo Instytutu Badañ
Literackich, b.r. [2009]), w rozdziale Zniewolenie i próby buntu � czyli autoportrety kobiet, znalaz³o
siê zdanie (s. 60):

�Na znanym z kopii autoportrecie Zofii z Szymanowskich Lenartowiczowej (1855) malarka
zwrócona ku widzowi pó³profilem siedzi w jasnej sukni z du¿ym obwiedzionym koronkami dekol-
tem, wyciszona, bez bi¿uterii, z opartymi na kolanach skrzy¿owanymi d³oñmi. Nowym elementem
jest widoczny przez po³ówkê okna pejza¿46�.



DYSKUSJE � KORESPONDENCJA258

1 O tym, jak bardzo � niezas³u¿enie � Zofia Szymanowska-Lenartowiczowa zosta³a zapomniana,
�wiadczy te¿ to, ¿e w wersji tego rozdzia³u �wiadectwa autoportretu, który autorka opublikowa³a
w �Pamiêtniku Literackim� (2006, z. 1), nie ma nawet tego jednego, sk¹din¹d mylnego zdania.

2 H.  B i e g e l e i s e n  (¯ona poety. Warszawa b.r. [1933], s. 120) podaje, ¿e w zak³adzie li-
tograficznym A. Dzwonkowskiego w Warszawie wykonano wed³ug tego autoportretu litografiê,
któr¹ mia³ w swoim posiadaniu, a nastêpnie ofiarowa³ (do zbiorów Muzeum Narodowego?) Leopold
Méyet.

Jest to jedyne zdanie po�wiêcone tej malarce w tek�cie g³ównym publikacji 1, a przypis 46 brzmi:
�Kopia reprodukowana w ksi¹¿ce Henryka Biegeleisena Lirnik mazowiecki (Warszawa 1913),

na nienumerowanej wklejce� (ibidem).
Autoportret Zofii Szymanowskiej z 1855 roku (wówczas nie by³a jeszcze Lenartowiczow¹)

znany jest nie z kopii 2; o ile wiem, kopia nie istnieje. Autorka �wiadectwa autoportretu sama przez
wiele lat spogl¹da³a na orygina³, który od 1952 roku jest w³asno�ci¹ Muzeum Narodowego w War-
szawie, a do 1977 roku jako depozyt Muzeum wisia³ na �cianie jednej z sal Instytutu Badañ Literac-
kich w Pa³acu Staszica w Warszawie. W roku 1999 na osobiste ¿yczenie ówczesnej minister Anny
Popowicz zosta³ wypo¿yczony do jej gabinetu w Ministerstwie Kultury i Sztuki; znajduje siê nadal
jako depozyt w obecnym Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku 1977 autoportret ten eksponowany by³ na wystawie Autoportrety malarzy polskich w £o-
dzi, a w 1991 roku na wystawie Artystki polskie, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w War-
szawie. Reprodukcja tego autoportretu widnieje w publikacji wydanej przez Muzeum Narodowe
w tym samym roku: Artystki polskie. Katalog wystawy. W publikacji tej znajduje siê tak¿e reproduk-
cja innego autoportretu Zofii Szymanowskiej, bêd¹cego w³asno�ci¹ Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza w Warszawie; inwentarz Muzeum okre�la datê jego powstania jako lata 1840�1846,
w katalogu wystawy podano mylnie rok 1860. Mylnie podano te¿ w biogramie Zofii Szymanow-
skiej-Lenartowiczowej (autorstwa El¿biety Charaziñskiej), ¿e �Tadeusz Boy-¯eleñski zarzuca³ jej
megalomaniê, szczególnie w pe³nych fantazji wywodach pamiêtnikarskich o w³asnej roli w ¿yciu
Mickiewicza� (s. 340); niczego takiego Boy-¯eleñski nie pisa³, jest to czysta fantazja autorki, krzyw-
dz¹ca osobê przyrodniej siostry Celiny Mickiewiczowej, która pozostawi³a w listach �wiadectwa
ogromnej wdziêczno�ci wobec Zofii za jej udzia³ w ¿yciu rodzinnym Mickiewiczów. A uwagi autor-
ki biogramu, ¿e czê�ciowo zachowany Pamiêtnik Zofii Szymanowskiej-Lenartowiczowej �budzi
w�ród biografów Mickiewicza wiele kontrowersji sw¹ pe³n¹ niedomówieñ tre�ci¹� (s. 340), �wiad-
cz¹ o tym, ¿e autorka ta o owej zachowanej czê�ci ani w ogóle o sprawie Pamiêtnika nie ma naj-
mniejszego pojêcia.

Na sta³ej wystawie we wspomnianym Muzeum Literatury po�wiêconej Adamowi Mickiewiczowi
eksponowany jest jeszcze inny autoportret malarki, z 1860 roku. Istnieje nadto autoportret Zofii Szy-
manowskiej wystawiany obecnie (po renowacji) w Muzeum Adama Mickiewicza w Bibliotece Pol-
skiej w Pary¿u oraz inny, który znajduje siê w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Informacje o zachowanej i zaginionej spu�ci�nie malarskiej Zofii Szymanowskiej-Lenartowiczo-
wej, artystki o osobowo�ci wyj¹tkowo jak na owe czasy niezale¿nej, przecz¹cej rozpowszechnionym
stereotypom tzw. kobieco�ci, znale�æ mo¿na w S³owniku artystów polskich i obcych w Polsce
dzia³aj¹cych (zmar³ych przed 1966 r.) (t. 5. Warszawa 1993). W po�wiêconym jej ha�le pojawi³y siê
jednak pewne b³êdy, które wskaza³am w rozprawie O �Pamiêtniku� Zofii Szymanowskiej (�Ruch
Literacki� 2007, z. 1, s. 11).


