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JANUSZ  TAZBIR
(Warszawa)

�Z£OTA  WOLNO�Æ�  ZOFII  KOSSAK-SZCZUCKIEJ
W  OPINII  RECENZENTÓW

Zaj¹wszy siê w r. 1966 obrazem arian w literaturze piêknej stawia³em najwy-
¿ej pod wzglêdem artystycznym Z³ot¹ wolno�æ (1928) Zofii Kossak-Szczuckiej.
Nie dorównywa³o jej nieprzyjazne w du¿ej mierze braciom polskim pi�miennic-
two XIX stulecia ani te¿ oscyluj¹ca w kierunku laicko-marksistowskiej hagiogra-
fii beletrystyka XX wieku. Pisa³em wówczas:

Obraz arian przechodzi wyra�n¹ ewolucjê: od notorycznych zdrajców, jakich widzieli
w nich [Antoni] Wieniarski czy [Walery] Przyborowski, do niemal¿e �wiêtych przedstawia-
nych przez [Micha³a] Rusinka i [Bronis³awa] Heyduka 1.

Po przesz³o 40 latach mogê �mia³o powtórzyæ ten s¹d, albowiem ¿aden z pisa-
rzy, w których utworach wystêpuj¹ owi najbardziej radykalni przedstawiciele pol-
skiej reformacji, nie dorówna³ Kossak-Szczuckiej barwno�ci¹ obrazu, pozwalaj¹-
c¹ (do czego jeszcze powrócê) niektórym krytykom na porównywanie Z³otej wol-
no�ci  z utworami Sienkiewicza.

Podobnie jak od czasów pojawienia siê klasycznej monografii Stanis³awa
Kota po�wiêconej spo³ecznej i politycznej ideologii braci polskich (1932) brak
w literaturze naukowej ca³o�ciowej syntezy ich dziejów 2, tak i literatura piêkna
nie wyda³a dzie³a o arianach mog¹cego konkurowaæ ze Z³ot¹ wolno�ci¹. Do�æ
wierna �ród³owo powie�æ Edwina Jêdrkiewicza (1968), traktuj¹ca o ostatnich
latach pobytu arian w ojczy�nie 3, mo¿e tylko zniechêciæ czytelnika, który ju¿ po
pierwszych stronicach od³o¿y j¹ ze znudzeniem na pó³kê. Nic dziwnego, ¿e mia-
³a ona zaledwie jedno wydanie, podczas gdy Z³ota wolno�æ doczeka³a siê ponad
tuzina edycji.

Niewiele miejsca po�wiêci³ arianom Czes³aw Mi³osz (Dolina Issy, 1955), któ-
ry od pierwotnej fascynacji ich doktryn¹ przeszed³ do zdecydowanie negatywnego
s¹du. W Abecadle Mi³osza czytamy bowiem, i¿ �nie bez przyczyny zostali po
wojnie [ze Szwedami] wygnani, skoro pomagali przygotowywaæ plan rozbioru
pañstwa�. Albowiem niezadowolenie ze stosunków panuj¹cych w ojczy�nie nie

1 J. Ta z b i r, Arianie w literaturze piêknej. �Kwartalnik Historyczny� 1966, z. 3, s. 591.
2 Ksi¹¿ka Z. G o ³ a s z e w s k i e g o  Bracia polscy (Toruñ 2004) nie wype³nia tej luki.
3 E. J ê d r k i e w i c z, Wender, wender aryjani. Katowice 1968.
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upowa¿nia �do przej�cia na s³u¿bê innego pañstwa�, przy którego pomocy mamy
nadziejê te stosunki zmieniæ 4.

Wracaj¹c do Z³otej wolno�ci � równie¿ i obszerna recenzja Marka Wajsbluma,
traktuj¹ca o obrazie arian zarysowanym w tej powie�ci 5, nie znalaz³a kontynuato-
rów. Dopiero po og³oszeniu jego korespondencji ze Stanis³awem Kotem dowie-
dzieli�my siê, i¿ Wajsblum uzna³ tê recenzjê za zbyt krytyczn¹, podobnie jak swo-
je opinie o pracach Tadeusza Pasierbiñskiego, Aleksandra Kossowskiego czy ̄ anny
Kormanowej dotycz¹cych dziejów reformacji 6. Do tej ostatniej, licho napisanej
i pe³nej powa¿nych b³êdów rzeczowych, nie siêgnê³a równie¿ i Zofia Kossak, za-
pewne dlatego, ¿e traktowa³a ona o pocz¹tkach arianizmu. Wajsblum ocenia³ swo-
je recenzje jako �trochê zjadliwe�. I dodawa³: �Nawet nie tylko trochê. Có¿, kiedy
lepsze rzeczy mi siê nie dostawa³y�. Ale przecie¿ �ci¹gle psioczyæ i psioczyæ � te¿
trudno� 7. Niewykluczone, i¿ ostro�æ jego pióra mog³a byæ hamowana przez pa-
miêæ o niepolskim pochodzeniu oraz wzgl¹d na nader siln¹ pozycjê Kossak-Szczuc-
kiej w katolickim �wiecie.

Wajsblum nie zaj¹³ siê zreszt¹ literatur¹ przedmiotu, na której zosta³a oparta
Z³ota wolno�æ. Inna sprawa, ¿e literatura ta nie by³a zbyt rozleg³a: w li�cie Kossak-
-Szczuckiej do Edwarda Smajdora pisanym w styczniu 1939 czytamy, i¿ korzysta³a
ona z artyku³ów zamieszczonych w �Reformacji w Polsce�, z Ró¿nowierców Ale-
ksandra Brücknera, z historii S¹decczyzny pióra ks. Jana Sygañskiego oraz z Arian
polskich Szczêsnego Morawskiego 8. Ta ostatnia pozycja, stanowi¹ca � zdaniem
Brücknera � �dzieje kryminalne arian ma³opolskich� 9, mog³a w istocie silnie od-
dzia³aæ na powie�ciopisarkê, szczególnie ¿e sama znajdowa³a siê na pograniczu
beletrystyki. Wiêkszo�æ dialogów jest wytworem fantazji autora. Z jego to dzie³a
zosta³ te¿ chyba zaczerpniêty przez Zofiê Kossak wizerunek owych przeciêtnych,
szlacheckich przedstawicieli tego obozu jako k³ótliwych zabijaków, ma³o przej-
muj¹cych siê g³oszonymi na synodach naukami. Taka szlachta ariañska istnia³a
rzeczywi�cie, ale nie ona przecie¿ nadawa³a ton ¿yciu zborowemu.

Recenzja Wajsbluma, podobnie jak inne, przesz³a jednak bez echa; porówna-
nie edycji Z³otej wolno�ci: pierwszej oraz ostatniej za ¿ycia autorki (1965), wyka-
za³o, i¿ partie dotycz¹ce spraw wyznaniowych nie uleg³y ¿adnym zmianom. To
negli¿owanie g³osów fachowej krytyki wynika � jak siê wydaje � z faktu, i¿ naj-
drobniejsze nawet szczegó³y historyczne zosta³y w ksi¹¿ce podporz¹dkowane
ogólnej tezie przewodniej. Powie�æ ma przedstawiaæ zwyciêstwo Ko�cio³a nad
reformacj¹, odniesione pokojowymi �rodkami. Z tym g³ównym za³o¿eniem zwi¹-
zane s¹ te¿ wszystkie zasadnicze w¹tki. Wbrew prawdzie (na co zwraca uwagê

4 Cz. M i ³ o s z, Abecad³o Mi³osza. Kraków 1997, s. 131.
5 M. Wa j s b l u m, Reformacja w �Z³otej wolno�ci� Zofii Kossak Szczuckiej. �Reformacja w

Polsce� t. 6 (1935).
6 T. P a s i e r b i ñ s k i, Hieronim z Moskorzowa Moskorzowski. Kraków 1931. � A. K o s-

s o w s k i, Protestantyzm w Lublinie i w Lubelskiem w XVI�XVII w. Lublin 1933. � ¯. K o r m a n o-
w a, Bracia polscy 1560�1570. Warszawa 1929.

7 �Zawsze by³em ¯ydem dla Polaków i Polakiem dla ¯ydów�. Listy Marka Wajsbluma do
Stanis³awa Kota. Oprac. Z. P i e t r z y k  i  Z. K o z i ñ s k i. Kraków 1996, s. 24.

8 E. S m a j d o r, S¹decczyzna w polskiej literaturze piêknej. �Rocznik S¹decki� t. 2 (1949),
s. 29.

9 A. B r ü c k n e r, O ró¿nowierstwie polskim s³ów kilka. �Reformacja w Polsce� t. 1 (1921),
s. 7.
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Wajsblum) zbór ariañski zosta³ scharakteryzowany jako bezsilny twór, który id¹c
�od kompromisu do kompromisu, traci moraln¹ racjê istnienia, a¿ rozsypie siê
wreszcie i zamknie w maleñkiej bezsilnej garstce� 10.

Udowodnieniu tej, b³êdnej z gruntu, tezy s³u¿¹ tendencyjnie dobrane przyk³a-
dy i anachronizmy historyczne, które szczegó³owo prostowa³ ju¿ Wajsblum. Je�li
wiêc kto� (jak Sebastian Pielsz) znalaz³ siê w zborze dlatego, ¿e zale¿y mu na po-
znaniu prawdy oraz na bezkompromisowej realizacji idea³ów, to musi rozczarowaæ
siê arianizmem i sk³aniaæ siê do powrotu na ³ono Ko�cio³a. Najlepsi przedstawiciele
obozu reformacji, jak Czechowic i Farnowski w Z³otej wolno�ci czy Miko³aj Paruta
w Wielkich i ma³ych tej¿e autorki, my�l¹ zawsze z podziwem i zazdro�ci¹ o wspa-
nia³ej budowli katolicyzmu, imponuj¹cej im dyscyplin¹ i konsekwencj¹. Je�li inni
adherenci arianizmu nie ¿ywi¹ takich uczuæ, to s¹ oni albo p³askimi materialistami
(jak Maciej Dru¿yna czy Krzesz), sk³óconymi z klerem ze wzglêdów ekonomicz-
nych, albo te¿ tchórzliwymi oportunistami, jak sam przywódca zboru, Faust Socyn.
Wajsblum s³usznie pisze, i¿ tê piêkn¹ i duchowo wykwintn¹ postaæ autorka Z³otej
wolno�ci czyni �moraln¹ i fizyczn¹ karykatur¹ cz³owieka, samolubnym i zgry�li-
wym spekulantem ideowym, wyrazicielem moralnej nico�ci zboru Braci� 11.

Odpowiednio zostali te¿ przemodelowani przedstawiciele strony przeciwnej;
samolubnemu Socynowi przeciwstawiono Skargê, który wyg³asza w powie�ci
gor¹c¹ pochwa³ê tolerancji, potêpia �niepotrzebne stosy a mêki� i stwierdza, ¿e
gdyby nie prze�ladowania, �herezja� umar³aby naturaln¹ �mierci¹ 12. S³ów tych
darmo by�my szukali w pismach cz³owieka, który przyczyni³ siê do stracenia
w Wilnie (1611) kalwinisty Franca di Franco za obrazê Eucharystii; podobnie pró¿-
no by siê doszukiwaæ panteistycznych koncepcji, jakie Kossak-Szczucka wk³ada
w usta królewskiego spowiednika. Aby ow¹ �naturaln¹ �mieræ� arianizmu uczy-
niæ bardziej prawdopodobn¹, autorka okres roz³amu i sporów w obozie braci pol-
skich przenosi z lat 1563�1575 na czas akcji powie�ci, mimo ¿e pocz¹tek XVII w.
cechuje ostateczna konsolidacja polskiego zboru ariañskiego. Dlatego te¿ w cen-
trum �ariañskiej� czê�ci ksi¹¿ki stoi wygas³y w istocie spór z wyznawcami wiary
w dwie osoby Boskie (dytei�ci). Nie mog³o go jednak w Z³otej wolno�ci zabrak-
n¹æ, poniewa¿ dopiero na takim tle da³o siê plastycznie ukazaæ potêgê i harmoniê
wewnêtrzn¹ Ko�cio³a. Równie¿ i synody po to rozbrzmiewaj¹ w powie�ci dawno
nieaktualnymi w�ród arian debatami spo³ecznymi, by obraz ogólnego rozgardia-
szu w obozie przeciwnika wyznaniowego by³ tym pe³niejszy. Pomijamy ju¿ wy-
mieniane przez Wajsbluma liczne nie�cis³o�ci w datach i szczegó³ach biograficz-
nych, ra¿¹cy naiwno�ci¹ i uproszczeniami wyk³ad ideologii religijnej unitarian,
itd. W powie�ci szlachta ariañska jeszcze w pocz¹tkach XVII w. nosi drewniane
szable, czekany nie okute, szare kopieniaki etc. Jerzy Ziomek s³usznie zauwa¿a³,
i¿ arianie w Z³otej wolno�ci stanowi¹ niejako materia³ egzemplifikacyjny, ilustru-
j¹cy tragiczne skutki niezgody 13.

Niezgoda ta mo¿e byæ przezwyciê¿ona tylko drog¹ podporz¹dkowania siê su-
rowej ¿o³nierskiej dyscyplinie. Kossak-Szczucka w jednej ze scen z uznaniem
opisuje hetmana Stanis³awa ̄ ó³kiewskiego, który nakazuje dysydentom s³u¿¹cym

10 Wa j s b l u m, op. cit., s. 154.
11 Ibidem, s. 156.
12 Z. K o s s a k - S z c z u c k a, Z³ota wolno�æ. Poznañ 1996, s. 250.
13 J. Z i o m e k, Wizerunki polskich pisarzy katolickich. Szkice i polemiki. Poznañ 1963, s. 23.
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w jego chor¹gwi uczestniczenie w nabo¿eñstwie katolickim pod gro�b¹ przegna-
nia z wojska. Ró¿nowiercy bez wiêkszych oporów ustêpuj¹; arianin Pietrek Pielsz
�z pogodn¹ twarz¹ �piewa³ potê¿nie Bogurodzicê�. Zadowolony ¯ó³kiewski t³u-
maczy za� panu Aksakowi: �Heretyk to taki syn, co za du¿o i bez potrzeby my�li,
ergo nie mo¿e byæ dobrym ¿o³nierzem� 14. Autorka uczyni³a tu ze zwyk³ej zasady
wolno�ci sumienia jeszcze jeden przejaw samowoli i Wajsblum s³usznie stwier-
dza: �Pod wtór tych s³ów wygnano z Polski arian, by wygnaæ my�l, niepotrzebn¹
ju¿ w wieku rêbackiej bezmy�lno�ci� 15. Prze�ladowania wyznaniowe � jak wyni-
ka ze Z³otej wolno�ci � s¹ przede wszystkim wytworem wybuja³ej wyobra�ni ró¿-
nowierców, którzy wszêdzie wietrz¹ intrygi �papistów�. Inna sprawa, ¿e wygna-
nie arian wyda siê czytelnikom zabiegiem bezbolesnym, skoro � jak mo¿emy
z powie�ci wnioskowaæ � ich zbór i tak uleg³ ju¿ daleko wcze�niej faktycznej
samolikwidacji. Ten stronniczy obraz braci polskich zosta³ w du¿ym stopniu utka-
ny ze swoi�cie wybranych elementów wizji Brücknera, a mianowicie z cytowa-
nych przez niego paszkwilów na arian (plotki o zawieraniu �lubów nago, karyka-
turalny obraz Socyna, etc.). W charakterystyce podgórskich arian Kossak-Szczuc-
ka zbyt zawierzy³a ba³amutnemu i nie�cis³emu wspomnianemu ju¿ Szczêsnemu
Morawskiemu, który o ich ideologii mia³ pojêcie mniej ni¿ znikome, a wszystkie
sprawy nies³ychanie upraszcza³.

Wajsblum swe �zjadliwe� uwagi recenzyjne stara³ siê z³agodziæ komplemen-
tami pod adresem Z³otej wolno�ci, któr¹ nazwa³ �piêkn¹ ksi¹¿k¹ o z³otej wolno�ci
my�li i czynu szlacheckiego�, �wiadcz¹c¹, i¿ nasze pi�miennictwo zaczyna siê
wyzwalaæ spod przemo¿nej sugestii �literatury walcz¹cej i zawraca ku innym
zagadnieniom, zagadnieniom dziejowym polskiej kultury duchowej�. Zawarty
w Z³otej wolno�ci obraz �uderza czytelnika �mia³o�ci¹ i szeroko�ci¹ rysów synte-
zy dziejowej, a zarazem wnikliw¹ analiz¹ psychologiczn¹� jako pierwsza na wiêk-
sz¹ skalê �we wspó³czesnej literaturze naszej próba zg³êbienia warto�ci reforma-
cji polskiej. Na tym polu przecie¿ autorka jednego tylko mia³a poprzednika � sie-
bie sam¹ (Wielcy i mali, 1927)� 16.

Wystarczy wzi¹æ do rêki Z³ot¹ wolno�æ, by od razu poddaæ siê urokowi jêzyka, by zaton¹æ
w g³êbi dusz i my�li, choæby stworzonych przez autorkê, ale stworzonych piêknie. Porywa
szeroki rozmach zarysów epoki. Nêci czar przesz³o�ci osnuwaj¹cy ludzi i rzeczy, osnuwaj¹cy
nawet czytelnika, który w dziele szuka historii, który jej nie znajduje i dobrze sobie zdaje
sprawê z b³êdów, wykrzywieñ i przeinaczeñ 17.

Z tak pochlebn¹ opini¹ o ca³o�ci zgodzili siê w zasadzie niemal wszyscy re-
cenzenci. Z jednym wszak¿e wyj¹tkiem: Jana Ostaszewskiego, który na ³amach
miesiêcznika �Droga� og³osi³ naprawdê zjadliw¹ recenzjê. Czytamy w niej m.in.,
i¿ Z³ota wolno�æ �równie wyczerpuje temat jak czytelnika�. Stosunki pomiêdzy
lud�mi zosta³y ukazane w sposób ja³owy, konwencjonalny i ma³o odkrywczy.
Autorka opar³a siê na tradycyjnej wiedzy historycznej, jej powie�æ nie jest rewela-
cj¹ ani pod wzglêdem formy, ani tre�ci. Recenzjê koñczy zabójcza konkluzja, i¿
ksi¹¿ka Zofii Kossak �jest napisana nie wiadomo, kiedy, i nie wiadomo, po co.

14 K o s s a k - S z c z u c k a, op. cit., s. 146.
15 Wa j s b l u m, op. cit., s. 152.
16 Ibidem, s. 159.
17 Ibidem.
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Oto wszystko�. Ostaszewski sam sobie zreszt¹ przeczy³, skoro z jednej strony stwier-
dza³: �Szczucka umie pisaæ, ale nie ma o czym pisaæ�, a z drugiej zauwa¿a³, ¿e
w zakresie jêzyka nic nie zdzia³a³a 18.

Z tym ostatnim pogl¹dem zgadza³ siê Julian Krzy¿anowski, który, jak wynika
ze wspomnieñ jego uczniów, o �pani Kossak� zawsze wyra¿a³ siê z przek¹sem i ze
zjadliwym syczeniem, wyra�nie wymawiaj¹c podwójne �s�. Szczególnie mia³ jej
za z³e w³a�nie niefortunne archaizmy, o których mówi³: �wydaje siê czasem tej
czy owej sawantce, ¿e gdy umie�ci jedno s³owo z czasów króla Æwieczka, a drugie
z Kazañ Skargi, to uzyska jêzyk epoki� 19. Zarzucaj¹c pisarce, ¿e w Krzy¿owcach
przechodzi miejscami od prozy powie�ciowej do suchej relacji historycznej, Krzy-
¿anowski nie omieszka³ by³ dodaæ, i¿ Z³ota wolno�æ stanowi³a odstraszaj¹cy przy-
k³ad �powie�ci w ten sposób u³atwionej� 20. I bardzo siê oburza³, kiedy jego kry-
tycznej recenzji Krzy¿owców (�Nie mia³em zgo³a chêci zajmowaæ siê tym � po¿al
siê, Bo¿e � dzie³em historycznym� 21) dano tytu³ nieadekwatny do tre�ci, miano-
wicie Epopeja pierwszej krucjaty. Tymczasem mamy tu do czynienia z �rzeko-
mym arcydzie³em� 22.

Do krytycznych s¹dów na temat jêzyka powie�ci przy³¹czy³ siê rosyjski kry-
tyk Michai³ Osipowicz Onyszkiewicz. Zgadza³ siê on wprawdzie, choæ bez zbyt-
niego entuzjazmu, z lekk¹ tylko rusyfikacj¹ wypowiedzi rosyjskich bohaterów tej
powie�ci oraz z brakiem archaizacji jêzyka, jakim siê pos³uguj¹. Wskazywa³ nato-
miast na liczne b³êdy w przytaczaniu ukraiñskich (ma³oruskich, jak pisze) zwro-
tów. Jego zdaniem, Kossak-Szczucka zna³a ten jêzyk bardzo s³abo albo w ogóle
nie mia³a o nim pojêcia. W Z³otej wolno�ci jest on dziwn¹ mieszanin¹ polskiego
i �ma³oruskiego� jêzyka. ¯aden nawet �rednio wykszta³cony rosyjski czytelnik
nie uwierzy, pisa³ Onyszkiewicz, i¿ ksi¹¿ê Konstanty Ostrogski móg³ na synodzie
ariañskim w Hoszczy powiedzieæ: �Nema szczo bohaæko wybiraty�, a szlachcic
Niegalewski ¿aliæ siê w takich oto s³owach: �Korol protiw nam, a wyzuwity hirsze
szczezunów [...]. Bez ru¿ja [zamiast: oru¿ja] chot` propadaj�. Najbardziej wszak-
¿e oburzy³o Onyszkiewicza przekrêcanie pie�ni ukraiñskich 23.

Co ciekawe, przedstawienie w Z³otej wolno�ci arianizmu tylko jeden z kryty-
ków uzna³ za wrêcz znakomite. By³ nim jezuita, ks. Stanis³aw Bednarski, w które-

18 J. O s t a s z e w s k i, O rzeczywisto�ci powie�ciowej. Z powodu �Z³otej wolno�ci� Kossak
Szczuckiej. �Droga� 1929, nr 1, s. 373�375, 378�379. Podobn¹ opiniê znajdujemy u S. L i c h a ñ-
s k i e g o  (Literatura i krytyka. Warszawa 1956, s. 244), który zauwa¿a, ¿e kiedy bohaterowie Kos-
sak-Szczuckiej pos³uguj¹ siê zwrotami wyjêtymi ze s³ownika �redniowiecznej polszczyzny, �czêsto
mamy wra¿enie, ¿e to rozprawiaj¹ nasi wspó³cze�ni, poprzebierani nie wiadomo po co w �rednio-
wieczne kostiumy�.

19 Cyt. za: J. P e l c, wspomnienie w zb.: Z dziejów podziemnego Uniwersytetu Warszawskie-
go. Wstêp C. W y c e c h. Warszawa 1961, s. 62�63.

20 J. K r z y ¿ a n o w s k i, Epopeja pierwszej krucjaty. �Pion� 1936, nr 23, z 6 VI, s. 3.
21 Cyt. za: M. G r a b o w s k a, Warszawski ¿ywot profesora Juliana Krzy¿anowskiego. W zb.:

Ignis ardens. Julian Krzy¿anowski, cz³owiek i uczony. W stulecie urodzin. Red. M. Bokszczanin.
Warszawa 1993, s. 24.

22 J. K r z y ¿ a n o w s k i, Na polach elizejskich literatury polskiej. Portrety i wspomnienia.
Wybór i oprac. M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 1997, s. 154.

23 M. O n y s z k i e w i c z, Russkije i ich jazyk w �Zo³otoj swobodie� Kossak Szczuckoj. Lwow
1936, s. 13�14. Onyszkiewicz przyznaje jednak, i¿ Rosjanie zostali w tej powie�ci potraktowani
z wyra�n¹ sympati¹. Jego pracy nie odnotowuje ¿adne z bibliograficznych zestawieñ recenzji powie�-
ci Z. Kossak.
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go recenzji czytamy, i¿ zawartej w powie�ci oceny tego ruchu autorka nie mog³a
zaczerpn¹æ z dzie³ naukowych, poniewa¿:

jeszcze nie posiadamy syntetycznego ujêcia tego zagadnienia, a w ka¿dym razie jest ono prze-
wa¿nie wprost przeciwne, ni¿ je ujmuje Szczucka. Wiêc tylko w³asna intuicja, oparta na osobi-
stych studiach, które � oczywista � nie mog³y byæ wyczerpuj¹ce, a zatem same z siebie nie
mog³y wystarczaæ do syntezy naukowej, tylko intuicja, powtarzam, mog³a jej daæ tak¹ a nie
inn¹ wizjê polskiego arianizmu 24.

Ju¿ samo ujêcie prze¿yæ religijnych Sebastiana Pielsza (postaæ fikcyjna) daje
Z³otej wolno�ci �pe³ne prawo do arcydzie³a i nale¿y j¹ zaliczyæ do niewielu mi-
strzowskich rozwi¹zañ problemu religijnego w literaturze powie�ciowej �wiata� 25.
Odmiennego zdania by³ tak wybitny znawca arianizmu, jak Konrad Górski, który
uwa¿a³ wprowadzenie jego zwolenników do powie�ci za nied�wiedzi¹ przys³ugê
wyrz¹dzon¹ katolicyzmowi. Pisa³:

Czy nawrócenie Pietrka [Pielsza], któremu sprawy religijne s¹ zupe³nie obojêtne i który
¿yje tylko my�l¹ o wojaczce, albo nawrócenie Hanki, która pragnie mieæ szumny �lub i trady-
cyjne weselisko, s¹ jakimkolwiek triumfem katolicyzmu? Czy fakt, ¿e herezjarcha Farnowski
poj¹³ za ¿onê jak¹� jêdzê, lubuj¹c¹ siê w k³ótniach z ma³omiasteczkowymi kumoszkami, jest
jakimkolwiek argumentem za celibatem? � Z powie�ci Szczuckiej wynika ostatecznie, ¿e
wiêkszo�æ nawracaj¹cych siê na katolicyzm arian czyni to, aby uciec od religii trudniejszej
do ³atwiejszej, bardziej przystosowanej do ich duchowej pospolito�ci. Jedyny cz³owiek istot-
nie g³êboki i warto�ciowy, ¿yj¹cy ¿yciem wewnêtrznym, Sebastian Pielsz, choæ dostrzega
chwilami warto�ci katolicyzmu, wzglêdnie moraln¹ wysoko�æ jego wyznawców, pozostaje
uparcie mimo za³amañ przy ariañstwie. S¹dzê, ¿e historia nawrócenia Sebastiana by³aby
dopiero interesuj¹ca i godna opisania, ale z niepojêtych dla mnie powodów autorka wola³a go
zostawiæ arianinem. A przecie¿ wystarczy poznaæ historiê nawrócenia medyka lubelskiego,
Kaspra Wilkowskiego, aby siê przekonaæ, ¿e w dziejach duchowych ludzi owej epoki tkwi¹
nieprzebrane skarby moralne, obfituj¹ce w niezwyk³e mo¿liwo�ci artystyczne dla powie�ci
historycznej 26.

Natomiast po przesz³o pó³wieczu pozytywnie oceni zawarty w Z³otej wolno�ci
obraz nawrócenia rodziny Pielszów katolicki krytyk Waldemar Smaszcz. Wyra¿a
on zdziwienie, i¿ taka powie�æ mog³a powstaæ na d³ugo przed II Soborem Waty-
kañskim. Jej autorka �ufa, ¿e ka¿dy z nas prowadzony jest w³asn¹ drog¹ do Boga,
st¹d te¿ tak bardzo trudno jest j¹ os¹dziæ� 27.

Liczne zastrze¿enia znajdujemy w recenzji Tadeusza Grabowskiego, autora
m.in. ksi¹¿ki Literatura ariañska w Polsce (1908). Wyra¿a³ on w¹tpliwo�ci, czy
zawarty w Z³otej wolno�ci obraz arianizmu �odpowiada prawdzie, do jakiej jest
obowi¹zany i artysta�:

Raczej nie, gdy¿ dziêki wp³ywowi intelektualnej g³owy zboru, Fausta Socyna, zarazem
z wszelk¹ krañcowo�ci¹ usuniêto wewnêtrzne rozbicie, o którym autorka mówi, a zaprzeczono
te¿, przez usta polemisty zboru, Smalciusa, by arianie zwalczali zwierzchno�æ lub pañstwo.
Szko³a rakowska b³yszcza³a te¿ wtedy talentami i promieniowa³a kultur¹, na któr¹ zwraca³a
uwagê zagranica wtedy i potem, kiedy Grotius, Mersenne i inni nie mieli dla niej do�æ s³ów
uznania.

24 S. B e d n a r s k i, Na marginesie �Z³otej wolno�ci� Z. Kossak Szczuckiej. �Przegl¹d Po-
wszechny� t. 182 (1929), nr 545, s. 156�157.

25 Ibidem, s. 159.
26 K. G ó r s k i, recenzja Z³otej wolno�ci. ��wiat Ksi¹¿ki� z. 6 (marzec 1929), s. 24.
27 W. S m a s z c z, Problem nawrócenia w �Z³otej wolno�ci� Zofii Kossak. �Kierunki� 1986,

nr 23, z 8 VI, s. 12.
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U autorki znajdujemy same cienie w obrazie tej kultury, której patronowa³ niegdy� swym
intelektualizmem Frycz, kultury na wskro� racjonalistycznej, opartej o ascetyzm, dalekiej od
ambicji �wieckich i kastowo�ci, choæ nieco oderwanej od ¿ycia narodowego. Arianin Maciej
Dru¿yna nie p³aci czynszu dzier¿awnego mniszkom staros¹deckim, powstanie s³ynnej szko³y
lus³awickiej zawdziêczaæ nale¿y tylko poziomym motywom, g³owa zboru b³ogos³awi gwa³-
tom, synod przedstawia obraz zamêtu. Jak¿e wobec tego arianizm móg³by siê utrzymaæ jeszcze
pó³ wieku i wydawaæ takich ludzi, jak Wollzogen, Wiszowaty, Rzypkowski, wreszcie poeta
Wac³aw Potocki? Natomiast Skarga przedstawiony jest przez autorkê niew¹tpliwie zgodnie
z rzeczywisto�ci¹, choæ na jej miejscu nie k³ad³bym w usta s³ów o wy¿szo�ci tolerancji nad
gwa³tem. Przecie¿ o ni¹ w³a�nie � skoro zabezpiecza³a j¹ konfederacja warszawska � arianie
walczyli, gdy Skarga polemizowa³ ca³e ¿ycie. Natomiast Sebastian Pielsz, porównywuj¹cy rolê
Boga w �wiecie do wierchów tatrzañskich, obojêtnych na wszystko i wszystkich, przypomina
raczej wspó³czesnego modernistê ni¿ Boga zboru, o którego ³askê modli³ siê Potocki. Niemniej
trudno nie uznaæ, ¿e Skarga ma s³uszno�æ, gdy przemawia w obronie powagi i ³adu, i ¿e wygl¹-
da w powie�ci tak wznio�le, jak i w historii 28.

Trudno siê zgodziæ z t¹ opini¹, tym bardziej i¿ Kossak-Szczucka w³o¿y³a
w usta Skargi zdecydowan¹ obronê tolerancji. Autor Upominania do ewangelików
oraz innych broszur, które zachêca³y do pogromów wyznaniowych, w Z³otej wol-
no�ci mówi do Sebastiana Pielsza: �by nie one zgo³a niepotrzebne stosy a mêki
w Iszpanii, Anglii, Francji, Niemczech � dawno by ju¿ ¿adnej herezji nie sta³o� 29.
S³ów tych daremnie szukaliby�my w pismach cz³owieka, który tolerancjê nazywa³
cnot¹ letnich i chwali³ burzycieli zborów. Zaciêty przeciwnik arian, neguj¹cy ich
przynale¿no�æ do grona chrze�cijan, nie móg³by te¿ o�wiadczyæ, i¿ Pielsz jest �chry-
styjanin, czyli krze�cianin, jako i my wszyscy� 30. Zofia Kossak swe w³asne my�li
i uczucia przypisa³a szermierzom potrydenckiego katolicyzmu. By³a te¿ ona jed-
nym z inicjatorów wysuniêtego w r. 1936 postulatu beatyfikacji królewskiego ka-
znodziei 31.

Sienkiewicz, atakowany przez krytykê m.in. za Trylogiê, równie¿ nie czyni³
¿adnych zmian w kolejnych wydaniach jej trzech czê�ci. Kossak-Szczucka mia³a
wiêc godnych siebie poprzedników. Dzi�, po pó³ wieku intensywnych badañ nad
arianizmem, w którym propaganda komunistyczna pragnê³a widzieæ swój wzo-
rzec ideowy, mogliby�my dorzuciæ wiele dalszych sprostowañ czy poprawek do
Z³otej wolno�ci. Cennych monografii doczekali siê tacy czo³owi bohaterowie tej
ksi¹¿ki, jak Faust Socyn czy Marcin Czechowic, daleko wiêcej wiemy o Stanis³a-
wie Tarnowskim i Szymonie Budnym. Jak równie¿ o Stanis³awie ¯ó³kiewskim,
któremu Zofia Kossak po�wiêci³a tak wiele uwagi. Dziêki nowym publikacjom
�ród³owym lepiej znamy spory ideowe toczone w obozie ariañskim na prze³omie
XVI i XVII stulecia.

Ks. Bednarski nale¿a³ do krytyków dopatruj¹cych siê nie tylko ró¿nic, ale
i pewnych podobieñstw miêdzy powie�ciami historycznymi Sienkiewicza a twór-
czo�ci¹ Kossak-Szczuckiej. Podobieñstwa mia³y polegaæ nie tylko na zajmowaniu
siê t¹ sam¹ epok¹, lecz tak¿e na jednakowym stosunku do sprawy twórczo�ci arty-
stycznej.

28 T. G r a b o w s k i, �Z³ota wolno�æ� Zofii Kossak-Szczuckiej. �Kurier Poznañski� 1929,
nr 28, z 17 I. W podobnym �wietle przedstawi³ Skargê T. ¯ y c h i e w i c z  (¯ywoty. T. 2. Kalwaria
Zebrzydowska 1989, s. 140�141).

29 K o s s a k - S z c z u c k a, op. cit., s. 250.
30 Ibidem, s. 249.
31 Z. K o s s a k, Beatyfikacja Skargi. �Prosto z mostu� 1936, nr 41, z 20 IX.
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Ró¿nice za� pochodz¹ z ró¿nic talentu twórczego. Sienkiewicz i Szczucka nie uznaj¹ ha-
s³a �sztuka dla sztuki�. Dla nich twórczo�æ jest s³u¿b¹ narodowi i spo³eczeñstwu! St¹d to wskrze-
szaj¹c w swych dzie³ach obraz przesz³o�ci, nie ograniczaj¹ siê do mniej lub wiêcej wiernej
fotografii, ale ujmuj¹ tê przesz³o�æ twórczo, o¿ywiaj¹c j¹ jak¹� wielk¹, a równocze�nie i dla
wspó³czesno�ci ¿ywotn¹ ide¹. Gdy u Sienkiewicza w Trylogii i w Krzy¿akach ide¹ t¹ by³o
pokrzepienie ducha i wlanie otuchy w naród zgnêbiony i rezygnuj¹cy w my�l hase³ pozytywi-
zmu z aspiracji niepodleg³o�ciowych, to u Szczuckiej, pisz¹cej w Polsce odrodzonej, t¹ ide¹
¿yw¹ jej dzie³a jest powa¿ne memento. Sienkiewicz ukaza³ naród i dusze d�wigaj¹ce siê
z upadku jedno�ci¹ i mi³o�ci¹, Szczucka ukazuje naród i pañstwo chyl¹ce siê do upadku przez
brak jedno�ci, dyscypliny, mi³o�ci, przez samowolê i egoizm, czyli przez z³ot¹ wolno�æ 32.

Natomiast Górski pisa³:

Kossak-Szczucka jest jak dot¹d dopiero epigonem wielkiego twórcy, którego warto�ci �
choæ zawsze jeszcze ¿ywe � nabieraj¹ w naszych oczach posmaku epoki, co je stworzy³a, i nie
mog¹ byæ ju¿ naszym punktem wyj�cia w patrzeniu siê na przesz³o�æ! Szczucka nie dorówny-
wa Sienkiewiczowi prostot¹ i porywaj¹cym tokiem opowiadania ani wreszcie �wietnym zmy-
s³em kompozycyjnym, tak wa¿nym przy stwarzaniu wiêkszych ca³o�ci, natomiast idzie w jego
�lady, je�li chodzi o charakterystykê ogó³u szlacheckiego 33.

Józef Birkenmajer znacznie ogranicza³ podobieñstwa obojga pisarzy. Jego
zdaniem, najbli¿sza Z³otej wolno�ci by³a Po¿oga, traktuj¹ca o rewolucji bolsze-
wickiej na Ukrainie. Je�li za� Trylogia s³u¿y³a ku pokrzepieniu serc, to powie�æ
Zofii Kossak jest w swym nastroju zbli¿ona do Dumy o hetmanie. Jeden z jej
g³ównych bohaterów, Sebastian Pielsz, stanowi wcielenie smutku wyp³ywaj¹cego
przede wszystkim z pesymistycznego spojrzenia na przysz³o�æ Rzeczypospolitej.
Wed³ug Birkenmajera za wzór przewodni Kossak-Szczuckiej nale¿a³oby uznaæ
raczej Quo vadis? ani¿eli Trylogiê. Natomiast przeciwstawienie cywilizacyjnej
misji Polski destruktywnemu wp³ywowi Wschodu, wystêpuj¹ce tak wyra�nie za-
równo w Po¿odze, jak i w drugim tomie Z³otej wolno�ci, stanowi �rys i cel wspól-
ny z Sienkiewiczem (tym razem z Trylogi¹) zas³uguj¹cy na to, by go kiedy� do-
k³adniej rozwa¿yæ�. W swoim szkicu Birkenmajer porównywa³ Z³ot¹ wolno�æ do
wielkiej rzeki, skupiaj¹cej spor¹ czê�æ elementów z poprzednich dzie³ tej pisarki.
�Rzeka ta jeszcze nie zosta³a dostatecznie wyregulowana; bez trudu da³oby siê
wykazaæ znaczne wady w budowie powie�ci�. Na szczê�cie zosta³o ono okupione
niepospolitymi zaletami talentu, takimi jak przepyszna narracja, wspania³y humor
i barwno�æ malarska 34. A. Manarski wydawa³ siê przekonany, i¿ pod niektórymi
wzglêdami Zofia Kossak stoi wy¿ej od autora Trylogii. Stara siê ona bowiem
o �mo¿liwie obiektywne przedstawienie wydarzeñ�. Natomiast Sienkiewicz �przed-
stawia wojennych nieprzyjació³ w ujemnym i pogardliwym �wietle�, a nawet �nie
szczêdzi s³ów obra�liwych pod adresem wrogów. Nieprzyjaciel jest tam wyposa-
¿ony w jak najgorsze cechy�. Po lekturze jego powie�ci niekiedy odnosi siê wra-
¿enie, �¿e cz³owiek jest jakby besti¹, lubuj¹c¹ siê w mordowaniu, wbijaniu na pal
itp.� 35 Stefan Ko³aczkowski uzna³ porównywanie obu pisarzy za taki sam absurd

32 B e d n a r s k i, op. cit., s. 154. Por. odmienny s¹d na ten temat J. i D. C. M a l e s z y ñ-
s k i c h  (Nienawi�æ i literatura, czyli niezno�na lekko�æ s³ów. W zb.: Dwór maj¹cy w sobie osoby
i mózgi rozmaite. Studia z dziejów literatury i kultury. Red. B. Sienkiewicz, B. Judkowiak. Poznañ
1991).

33 G ó r s k i, op. cit., s. 23.
34 J. B i r k e n m a j e r, Zofia Kossak Szczucka. �Têcza� 1929, z. 15, z 13 IV.
35 A. M a n a r s k i, Zofia Kossak Szczucka. (Rozbiór krytyczny). Lwów 1936, s. 30�31. Wbrew

podtytu³owi jest to jedynie wierne i bardzo szczegó³owe streszczenie powie�ci.
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jak porównywanie np. Wieczorów florenckich Juliana Klaczki z monografi¹ �ci�le
naukow¹ o Dantem czy Michale Aniele. Zdaniem Ko³aczkowskiego, Z³ota wol-
no�æ to �piêkny zbiór beletrystycznych obrazów historycznych�, stoj¹cy gdzie�
pomiêdzy powie�ci¹ a szkicami historycznymi 36.

Krzy¿anowski twierdzi, i¿ sk³onno�æ Kossak-Szczuckiej do hagiografii odbi³a
siê niekorzystnie na jej pisarstwie historycznym. Nik³a wiedza autorki o przesz³o�-
ci nie pozwoli³a jej mroków historii �roz�wietliæ promieniami poszukiwanej prawdy.
Jej wiêc pogl¹d na arianizm polski równie¿ odbiega³ od rzeczywisto�ci, jak prze-
sadne zachwyty chwalców »braci polskich« i ich postawy politycznej� 37. Jeszcze
bardziej zgry�liwie wypowiada³ siê na temat Z³otej wolno�ci Jan Lechoñ; przy-
znawa³ on wprawdzie, i¿ ma s³abo�æ do wszystkiego, co historyczne. Przeczyta³
wiêc raz jeszcze tê powie�æ z przyjemno�ci¹.

Ale wszystko to pisane na kolanie, z wielkim talentem, zupe³nie zaniedbanym. Po Sigrid
Undset ju¿ tak nie wolno pisaæ powie�ci historycznych � je�li oczywi�cie ma siê ambicje byæ
now¹ Sigrid¹ 38.

Lechoñ nie znalaz³ te¿ dla Kossak-Szczuckiej miejsca w swoich wyk³adach
o literaturze polskiej, choæ jeden z nich po�wiêci³ powie�ci historycznej. Najdalej
poszed³ Ziomek, który uzna³ Z³ot¹ wolno�æ za �p³aski pamflet na arianizm� 39.

Ju¿ zreszt¹ w r. 1936 Manarski odkry³ w powie�ci Zofii Kossak nader aktualne
warto�ci z punktu widzenia wspó³czesnej mu pañstwowotwórczej propagandy sa-
nacyjnej. Na Z³otej wolno�ci � pisa³ on � �uczymy siê, jak dzi� szanowaæ i czciæ
w³asn¹ pañstwowo�æ, jak chroniæ j¹ przed warcholstwem i umacniaæ w duchu
twórczej i zgodnej pracy� 40.

Czytelników tego tekstu zdziwi zapewne fakt, i¿ kiedy� wyra¿ano siê tak kry-
tycznie o jednej z najg³o�niejszych powie�ci Kossak-Szczuckiej czy �miano kry-
tykowaæ jej sposób archaizacji jêzyka. Obecnie bowiem nie tylko osoba pisarki,
ale i ca³a jej twórczo�æ jest przedmiotem obowi¹zkowego uwielbienia. �wiadczy
o tym równie¿ przebieg sesji Czytaæ Zofiê Kossak w XXI wieku?, która odby³a siê
w dniach 17�18 listopada 2008 w Pa³acu Staszica. Nikt jednak nie o�mieli³ siê, jak
dot¹d, opublikowaæ nawet fragmentu ksi¹¿ki Das Antlitz der Mutter. Bilder und
Gedanken zur Geschichte Polens (Zürich 1948) � w której autorka wyra¿a³a do�æ
osobliwe s¹dy. W zwi¹zku z jej pogl¹dami na losy Polski w latach drugiej wojny
�wiatowej Zygmunt Nowakowski zapytywa³: �czy naprawdê historyk-dyletant musi
pisaæ tak okropne bzdury tylko dlatego, ¿e jest gorliwym katolikiem. Przecie¿ to
katolik powinien d¹¿yæ do prawdy�. Szczególnie oburzy³o go zdanie, i¿ stali�my
siê wasalem Rosji z wyroku Boga 41.

Maria Danilewiczowa w artykule opublikowanym na ³amach londyñskich
�Wiadomo�ci� pisze o uwagach Stanis³awa Pigonia na temat Sukni Dejaniry:

36 S. K o ³ a c z k o w s k i, recenzja Z³otej wolno�ci. �Pamiêtnik Warszawski� 1929, z. 1, s. 224�
227.

37 J. K r z y ¿ a n o w s k i, Dzieje literatury polskiej od pocz¹tków do czasów najnowszych. War-
szawa 1969, s. 621�622.

38 J. L e c h o ñ, Dziennik. T. 2: 1 stycznia 1951 � 31 grudnia 1952. Warszawa 1992, s. 149�
150.

39 Z i o m e k, loc. cit.
40 M a n a r s k i, op. cit., s. 30�31.
41 Z. N o w a k o w s k i, Forteca k³amstwa [...], albo Hitler i Stalin jako narzêdzia s³usznego

gniewu Niebios [...]. �Wiadomo�ci� (Londyn) 1949, nr 41, s. 3.
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42 M. D a n i l e w i c z o w a, Koncert na dwa fortepiany. Jw., 1962, nr 10.
43 T. P a r n i c k i, Dziedzictwo Walter-Scottowe. (Uwagi nad wspó³czesn¹ powie�ci¹ historycz-

n¹). �My�l Narodowa� 1931, nr 37, s. 71.
44 Ibidem, s. 71�72.

Spieraæ siê mo¿na, czy jest to powie�æ �wybitna� albo �dzie³o znaczne�, gdy¿, co tu mó-
wiæ, [Pigoñ] nie zostawi³ suchej nitki na pseudohistorycznym w¹tku utworu, a jasno i dosadnie
wykaza³ ¿a³osn¹ nieporadno�æ autorki w docieraniu do �róde³ i ich ocenie. A przecie¿ to jedna
z tzw. powie�ci historycznych g³o�nej pisarki. Jak wygl¹daj¹ poprzednie? 42

Danilewiczowa nie zna³a zapewne opublikowanych przed laty uwag Teodora
Parnickiego, który, z jednej strony, nie szczêdzi³ Z³otej wolno�ci komplementów
(autorka �stworzy³a rzecz niepospolit¹, któr¹ wielu uwa¿a za arcydzie³o, a niektó-
rzy przenosz¹ ponad Sienkiewiczowsk¹ trylogiê� 43), z drugiej wszak¿e � odma-
wia³ ksi¹¿ce Zofii Kossak miana... powie�ci historycznej. Wystêpuje w niej wpraw-
dzie mnóstwo postaci przeniesionych wprost ze szkolnego podrêcznika historii:

Wszyscy ci Chodkiewicze i ¯ó³kiewscy, Karolowie Sudermañscy i Zygmuntowie � ³ad-
nie, po stylowemu s¹ ubrani, uciekaj¹ spod Kircholmu lub k³óc¹ siê z Zamoyskim � ale nie
maj¹ ¿ywej duszy. Wie [czytelnik], jakim stylem pisze Chodkiewicz do ¿ony przed bitw¹, ale
nie dowie siê, o czym my�la³ surowy wódz w noc poprzedzaj¹c¹ walkê...44
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�GOLDEN FREEDOM� BY ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA
IN THE VIEW OF CRITICS

The article is devoted to critical opinions of Golden Freedom (1929) � a famous historical novel
by Zofia Kossak-Szczucka. The story takes place at the beginning of 17th century, mainly in
the community of the Arians (the Polish Brethren), who represented a radical wing of the Polish
Reformation. As a result, opinions of majority of critics focused on the extent to which the Arian
community was depicted faithfully, and whether the picture reflects the then state of research in this
matter.


