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W lutym 2006 zmar³a Zofia Sinko, emerytowana profesor Instytutu Badañ
Literackich, historyk literatury doby o�wiecenia, komparatystka, a tak¿e t³umacz-
ka i edytorka wa¿nych utworów tej epoki i innych dzie³ literatury angielskiej. Jej
wieloletnia obecno�æ w �rodowisku badaczy literatury polskiej nie tylko zaowoco-
wa³a licznymi dokonaniami, znakomicie ukazuj¹cymi jej talenty i dyspozycje in-
telektualne, ale tak¿e pozostawi³a trwa³y �lad i pamiêæ w�ród osób, które mog³y
poznaæ j¹ bli¿ej, w warunkach wspólnej pracy i spotkañ bardziej bezpo�rednich.
Zofia Sinko nale¿a³a do pokolenia uformowanego w warunkach do�æ odleg³ych
od dzisiejszej rzeczywisto�ci, jej osobowo�æ wyra�nie wyró¿nia³a siê � poprzez
styl bycia, upodobania, a nawet wygl¹d � w�ród otoczenia, w którym pracowa³a
i które obserwowa³a oraz ocenia³a z subteln¹ wnikliwo�ci¹.

Po ukoñczeniu przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ elitarnej szko³y �redniej i po spo-
wodowanej wojn¹ przerwie w edukacji rozpoczê³a studia anglistyczne w Uniwer-
sytecie Jagielloñskim, które trwa³y do 1948 roku. W tym te¿ czasie wysz³a za m¹¿
za Grzegorza Sinkê, równie¿ anglistê i badacza teatru; po studiach zosta³ on wy-
k³adowc¹ Uniwersytetu Wroc³awskiego, a pó�niej profesorem Uniwersytetu War-
szawskiego. Z dyplomem magistra filologii angielskiej Zofia Sinko pracowa³a
najpierw w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wroc³awiu, a potem � ju¿ po doktora-
cie obronionym w 1952 roku � w Instytucie Badañ Literackich, w zespole zajmu-
j¹cym siê studiami nad o�wieceniem. Nastêpnie przenios³a siê wraz z mê¿em do
Warszawy i kontynuowa³a pracê naukow¹ jako cz³onek Pracowni Literatury O�wie-
cenia w Instytucie Badañ Literackich. W roku 1967 zosta³a doktorem habilitowa-
nym, w 1987 uzyska³a tytu³ profesora.

Badania prowadzone przez Zofiê Sinko mia³y konsekwentnie charakter kom-
paratystyczny i dotyczy³y relacji miêdzy polskim pi�miennictwem o�wiecenio-
wym a ró¿nymi zjawiskami literatury europejskiej. Kompetencje filologa angiel-
skiego, zarazem za� znawczyni jêzyków i literatur zachodnich umo¿liwi³y jej pod-
jêcie prac o du¿ym zasiêgu problemowym, dotycz¹cych spraw niezwykle wa¿nych
dla wiedzy o polskim o�wieceniu, a wcze�niej nie podejmowanych systematycz-
nie lub na�wietlanych w sposób fragmentaryczny i przypadkowy. Tymczasem pod-
stawowym d¹¿eniem Sinkowej i g³ówn¹ cech¹ jej poczynañ badawczych by³a w³a-
�nie gruntowno�æ i systematyczno�æ poznawcza, wnikliwa penetracja materia³u
�ród³owego, pracowita dociekliwo�æ w poszukiwaniu wszelkich �ladów oraz prze-
jawów zbli¿eñ miêdzy literackim pi�miennictwem polskim i europejskim. Tak
powsta³a jej ksi¹¿ka �Monitor� wobec angielskiego �Spectatora� (Wroc³aw 1956),
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która by³a pierwszym szczegó³owym przedstawieniem relacji miêdzy naszym g³ów-
nym periodykiem o�wieceniowym a jego angielskim pierwowzorem. Po raz pierw-
szy te¿ badacze naszego o�wiecenia mogli przeczytaæ prze³o¿one przez ni¹ na
jêzyk polski i opatrzone jej obja�nieniami artyku³y �Spectatora� w antologii �Spec-
tator�. Wybór  (Wroc³aw�Kraków 1957). W 1961 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka Zofii
Sinko Powie�æ angielska osiemnastego wieku a powie�æ polska lat 1764�1830.
Proza polska wieku XVIII w jej kontaktach z literatur¹ zachodnioeuropejsk¹ sta³a
siê odt¹d g³ównym przedmiotem zainteresowania i badañ uczonej. Podda³a ona
systematycznej kwerendzie ogromny zespó³ ró¿norakich �róde³ i dokumentów,
które stanowi³y podstawê obserwowania recepcji, czytelnictwa, ocen, a tak¿e lite-
rackich filiacji miêdzy ró¿nymi gatunkami twórczo�ci prozatorskiej o�wiecenia
polskiego i europejskiego. Choæ pojedyncze spostrze¿enia i okazjonalne uwagi na
ten temat by³y wcze�niej formu³owane w literaturze przedmiotu, to dopiero te pra-
ce przynios³y ca³o�ciowy, oparty na gruntownych i wszechstronnych badaniach
obraz funkcjonowania w polskiej kulturze literackiej europejskich dokonañ w za-
kresie nowego, wa¿nego gatunku powie�ciowego. Kontynuacj¹ badañ nad recep-
cj¹ powie�ci angielskiej by³a nastêpna ksi¹¿ka: monografia Powie�æ zachodnioeu-
ropejska w kulturze literackiej polskiego o�wiecenia (Wroc³aw 1968), która dot¹d
pozostaje niezast¹pionym �ród³em wiedzy na temat pocz¹tków polskiej powie�ci,
jej odmian oraz relacji z narracyjn¹ twórczo�ci¹ angielsk¹, francusk¹ czy niemiec-
k¹. Do dzi� szacunek budzi szczegó³owo�æ kwerend, ogrom �róde³ i rozleg³o�æ
wiedzy o pi�miennictwie europejskim, które sta³y siê podstaw¹ formu³owanych
w tej ksi¹¿ce z du¿¹ ostro¿no�ci¹ oraz rozwag¹ wniosków i uogólnieñ. Ale mate-
ria³y tam zgromadzone ci¹gle s³u¿yæ mog¹ za punkt wyj�cia dalszych prac, od
nowa problematyzuj¹cych zjawiska zwi¹zane z rozwojem polskiej powie�ci. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e Zofia Sinko, pisz¹c tê, jak te¿ kolejne swoje ksi¹¿ki, wykona³a
fundamentaln¹ pracê, która dla nastêpnych badaczy podjêtych przez ni¹ proble-
mów stanowi wzór historycznoliterackiej skrupulatno�ci, wnikliwo�ci i wszech-
stronno�ci.

Innym obszarem dociekañ uczonej sta³ siê wa¿ny i charakterystyczny gatunek
literacki o�wiecenia: rozmowy zmar³ych. Ksi¹¿ka O�wieceni w�ród Pól Elizejskich.
Rozmowy zmar³ych: recepcja � twórczo�æ oryginalna (Wroc³aw 1976) tak¿e by³a
pierwszym w naszej literaturze przedmiotu ca³o�ciowym przedstawieniem realizacji
gatunku w polskim o�wieceniu w kontek�cie europejskim, ukazywa³a przyczyny
popularno�ci i znaczenie tego typu pi�miennictwa. Nastêpnie Zofia Sinko zajê³a siê
sztandarowym gatunkiem o�wiecenia � powiastk¹ w jej ró¿nych odmianach i reali-
zacjach. Powiastka w o�wieceniu stanis³awowskim (Wroc³aw 1982) jest w Polsce
ksi¹¿k¹ pioniersk¹, przedstawia skomplikowane sprawy poetyki i historii powiastki,
jej zró¿nicowanie, a w tym � odmienno�æ powiastki filozoficznej, ukazuje funkcjo-
nowanie w�ród naszych o�wieconych najg³o�niejszych dokonañ pisarzy francu-
skich oraz rozleg³o�æ produkcji pi�mienniczej podejmuj¹cej ten typ wypowiedzi
literackiej. Kontynuacj¹ zainteresowañ problemami mniejszych form narracyjnych
by³a ksi¹¿ka przedstawiaj¹ca sytuacjê w tym zakresie w pocz¹tku XIX wieku:
Proza fabularna w czasopismach polskich 1801�1830 (Wroc³aw 1988). Tu rów-
nie¿ podziw budzi wielo�æ zebranego materia³u, skrupulatno�æ kwerend, chyba po
raz pierwszy przeprowadzonych tak systematycznie w prasie pierwszych dziesiê-
cioleci XIX wieku, a tak¿e nowo�æ opartych na tym materiale obserwacji, do�æ za-
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sadniczo zmieniaj¹cych pogl¹d na kierunki rozwojowe pi�miennictwa tego czasu,
w którym proza okazuje siê dziedzin¹ czêsto uprawian¹ i graj¹ca wa¿n¹ rolê z punk-
tu widzenia upodobañ czytelniczych. Wreszcie podjê³a uczona badania nad o�wie-
ceniow¹ recepcj¹ wybitnego angielskiego pisarza XVII stulecia � Johna Miltona.
Zbieraj¹c skrupulatnie w Twórczo�ci Johna Miltona w o�wieceniu polskim (Warsza-
wa 1992) przejawy funkcjonowania jego dzie³ w Polsce XVIII-wiecznej � szuka³a
przyczyn zaciekawienia nimi w epoce, która wydawaæ siê mo¿e odleg³a od zaintere-
sowañ i tematyki utworów autora Raju utraconego.

Siedem wymienionych ksi¹¿ek Zofii Sinko nie wyczerpuje wykazu jej publi-
kacji. Du¿¹ warto�æ, a tak¿e aktualno�æ maj¹ równie¿ rozprawy drukowane
w czasopismach naukowych oraz w tomach zbiorowych krajowych i zagranicz-
nych. Prace uczonej na temat o�wieceniowych tendencji i kierunków literackich,
jak youngizm, russoizm, a w szczególno�ci gotycyzm nie tylko precyzyjnie doku-
mentowa³y ich przejawy w naszej literaturze, ale te¿ porz¹dkowa³y sposób ich
pojmowania, wskazywa³y warunki i swoisto�æ polskich realizacji. To, co wiemy
dzi� o zwi¹zkach polskiego pi�miennictwa o�wieceniowego z literatur¹ zachod-
nioeuropejsk¹, zawdziêczamy niestrudzonej, cierpliwej pracy �ród³owej oraz sub-
telno�ci interpretacyjnej Zofii Sinko. By³a ona te¿ �wietnym t³umaczem, maj¹cym
doskona³e wyczucie jêzyka epoki, a tak¿e starannym edytorem, m.in. Sterne�a,
Fieldinga, Lewisa (opracowana przez ni¹ w pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych ubie-
g³ego wieku dla serii �Biblioteka Narodowa� edycja powie�ci Henry�ego Jamesa
Ambasadorowie, z przek³adem eseju teoretycznego, bardzo istotnego dla zrozu-
mienia pisarstwa tego autora, nie zosta³a dotychczas wydana).

Wa¿nym terenem dzia³alno�ci naukowej Zofii Sinko by³a wspó³praca zagra-
niczna, najpierw rozwijana na forum spotkañ konferencyjnych organizowanych
przez Wêgiersk¹ Akademiê Nauk, a potem � ze �rodowiskami francuskimi, gdzie
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uczestniczy³a m.in. w pracach zespo³owych na temat form i gatunków prozy XVIII
wieku. By³a cenion¹ uczestniczk¹ i referentk¹ na wielu wa¿nych krajowych oraz
zagranicznych kongresach i sympozjach. ̄ ywo zainteresowana badaniami porów-
nawczymi, bra³a udzia³ w opracowaniu � zaniechanej, niestety � bibliografii pol-
skiej komparatystyki. Jej ostatnie przedsiêwziêcie naukowe, dotycz¹ce polskiej
recepcji Alexandra Pope�a, pozosta³o w papierach � nieukoñczone.

Niezwyk³a, ofiarna pracowito�æ, fascynacja podejmowanymi tematami oraz
wielkie poczucie odpowiedzialno�ci w tropieniu nawet drobnych faktów i szcze-
gó³ów, w zdawaniu sprawy ze stanu badañ nad studiowanym problemem, w wa¿e-
niu opinii i uogólnieñ � to cechy postawy naukowej Zofii Sinko, dla której pozna-
wanie rzeczywisto�ci literackiej by³o zarazem dzia³aniem sytuowanym w sferze
etycznej.

W ogólnopolskim �rodowisku badaczy o�wiecenia by³a osob¹ ciesz¹c¹ siê
du¿ym autorytetem, szacunkiem i przyja�ni¹, zarówno z powodu walorów twór-
czo�ci naukowej, jak i szlachetnych cech osobowo�ci. Ujmuj¹ca w sposobie by-
cia, odznaczaj¹ca siê elegancj¹ zewnêtrzn¹ i wewnêtrzn¹ dostojno�ci¹, a zarazem
dyskrecj¹ i subtelnym poczuciem humoru, dzielna, emanuj¹ca pogod¹ ducha wbrew
wszelkim nieprzychylnym obrotom rzeczy, z którymi przychodzi³o jej siê zmagaæ
� taka pozostanie w pamiêci kolegów oraz przyjació³. Wszyscy inni otrzymali
w spu�ci�nie cenny, rozleg³y dorobek jej umys³u i pióra, który z czasem nie traci
warto�ci.

Teresa Kostkiewiczowa


