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ELIGIUSZ SZYMANIS
(11 czerwca 1955  17 sierpnia 2009)
Wszystko siê dziwnie plecie
Na tym tu biednym wiecie,
A kto by chcia³ rozumem wszystkiego dochodziæ,
I zginie, a nie bêdzie umia³ w to ugodziæ 1.

Fragment pieni Jana Kochanowskiego, stanowi¹cy motto Marii Antoniego
Malczewskiego, równie¿ i dzi mo¿e pos³u¿yæ za ilustracjê tezy o znikomoci
wszelkich spraw tego wiata.
Wybiegaj¹c mylami w przysz³oæ, spodziewalimy siê ró¿nych wydarzeñ.
Jednym z nich, oczekiwanym od lat, by³o wydanie przez Eligiusza Szymanisa rozprawy zatytu³owanej Profeta nie mo¿e siê myliæ. Ksi¹¿ka ta mia³a stanowiæ ukoronowanie jego wieloletniej pracy nad dzie³em Mickiewicza. Jej celem by³a reinterpretacja podstawowych za³o¿eñ Mickiewiczowskiego mesjanizmu. Choæ rozprawa zosta³a ju¿ w du¿ej czêci przygotowana  Eligiusz nawi¹zywa³ do niej podczas
konferencji, wyk³adów, spotkañ naukowych i prywatnych rozmów  on wci¹¿ nie
móg³ siê zdecydowaæ na jej wydanie. Stale co w niej zmienia³, dopisywa³, poprawia³. Jakby siê ba³, ¿e postawieniem ostatniej kropki sprzeciwi siê romantycznej
idei dzie³a otwartego. Ksi¹¿ka, która po opublikowaniu mia³a stanowiæ podstawê
przewodu habilitacyjnego doktora Szymanisa, nigdy nie zaistnieje w takiej formie, jak¹ planowa³ jej autor.
Eligiusz Szymanis zmar³ 17 sierpnia 2009 wskutek ciê¿kich urazów odniesionych w wypadku samochodowym. Mia³ 54 lata.
Urodzi³ siê 11 czerwca 1955 w Radzyminie. Z miastem tym by³ zwi¹zany
przez ca³e ¿ycie. Jego rodzice, Halina i Leonard, którzy osiedlili siê w Radzyminie
po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej, byli urzêdnikami. W okresie dzieciñstwa i wczesnej m³odoci Eligiusza jego rodzina mieszka³a w oficynie dworskiej,
stanowi¹cej czêæ zabudowy nieistniej¹cego ju¿ dzi zespo³u pa³acowego. W otaczaj¹cym ów dworek malowniczym parku Eligiusz czytywa³ pierwsze ksi¹¿ki
i marzy³ o studiach polonistycznych.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Radzyminie podj¹³ studia na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (19741978). Dzia³alnoæ naukow¹ rozpocz¹³ ju¿ w okresie studenckim  jako cz³onek Warszawskiego Ko³a
Polonistów oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (od 1977).
1
J. K o c h a n o w s k i, Pieñ IX. W: Dzie³a polskie. T. 1. Oprac. J. K r z y ¿ a n o w s k i. Warszawa 1969, s. 252.
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W roku 1978 obroni³ pracê magistersk¹ zatytu³owan¹ Kategoria uczucia w wiatopogl¹dzie poetyckim Mickiewicza, napisan¹ pod kierunkiem dr hab. Marii Grabowskiej. Dwa lata póniej rozpocz¹³ na Uniwersytecie Warszawskim 4-letnie studia
doktoranckie. W roku 1983 zosta³ zatrudniony na Wydziale Polonistyki jako asystent, a nastêpnie adiunkt (1986). W roku 1985 uzyska³ tytu³ doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Romantyczna legenda Adama Mickiewicza,
pisanej pod kierunkiem prof. Stanis³awa Makowskiego (wersja ksi¹¿kowa, zatytu³owana Adam Mickiewicz  kreacja autolegendy, zosta³a opublikowana w 1992 r.
we Wroc³awiu nak³adem Wydawnictwa Ossolineum). W tym samym roku o¿eni³
siê z Ann¹ Klimkowsk¹. W roku 1986 przysz³a na wiat ich córka Emilia.
Rok póniej Eligiusz wyjecha³ z rodzin¹ do Frankfurtu nad Menem, gdzie
przez 5 lat prowadzi³ na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego lektorat jêzyka polskiego, a tak¿e seminaria i konwersatoria powiêcone literaturze polskiej.
Po powrocie do kraju od 1992 r. nieprzerwanie pracowa³ na Wydziale Polonistyki
Uniwersytetu Warszawskiego  na stanowiskach adiunkta, starszego wyk³adowcy
(od 2003) i docenta (od 2009). W latach 19932005 by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu Literatury Polskiej. Przez wiele lat wyk³ada³ tak¿e w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku (19952009) i w Szkole Wy¿szej Przymierza Rodzin w Warszawie (20022009).
Prowadzi³ aktywne ¿ycie naukowe. Wzi¹³ udzia³ w kilkudziesiêciu ogólnopolskich i miêdzynarodowych sesjach. Wspó³organizowa³ tak¿e konferencje wydzia³owe, spotkania naukowe i objazdy. Opublikowa³ oko³o stu tekstów: artyku³ów w ksi¹¿kach zbiorowych i periodykach, wstêpów do wydañ utworów romantycznych, opracowañ popularyzatorskich i podrêcznikowych, recenzji i sprawozdañ.
Jako cz³onek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza wyg³asza³
odczyty we wszystkich niemal oddzia³ach wojewódzkich Towarzystwa. Popularyzowa³ naukê o literaturze w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, Zwi¹zku Literatów Polskich, w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych oraz w orodkach kszta³cenia nauczycieli. Wspó³pracowa³ z Przegl¹dem Humanistycznym
i Rocznikiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Redagowa³
periodyk popularnonaukowy Ojczyzna Polszczyzna (1997). By³ cz³onkiem Rady
Redakcyjnej Zeszytów Naukowych Szko³y Wy¿szej Przymierza Rodzin i Studiów i Materia³ów do Dziejów Powiatu Wo³omiñskiego.
Przede wszystkim jednak realizowa³ siê jako dydaktyk, prowadz¹cy zajêcia
z historii literatury romantyzmu. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wypromowa³ oko³o 150 magistrów i kilkudziesiêciu licencjatów. Zrecenzowa³ ponad 200 prac. Podczas seminariów licencjackich i magisterskich gromadzi³ wokó³ siebie m³odych ludzi, których zachêca³ do powa¿nego zajmowania siê
literatur¹ romantyczn¹. Wielu sporód jego magistrantów podejmowa³o w efekcie
studia doktoranckie i dalsz¹ pracê naukow¹.
By³ cz³owiekiem s³owa mówionego, nie  pisma. Pos³ugiwa³ siê polszczyzn¹
po mistrzowsku. Najlepiej czu³ siê podczas kontaktów ze s³uchaczami, ¿ywo reaguj¹cymi na jego wypowiedzi. Eligiusz Szymanis mia³ niezwyk³y dar piêknego
mówienia o literaturze. W wyk³adach, które przesz³y do legendy Wydzia³u Polonistyki, udowadnia³, ¿e jest erudyt¹, poruszaj¹cym siê swobodnie w wielu rejonach
wspó³czesnej humanistyki. Niejedna sporód jego mia³ych interpretacji zosta³a
spo¿ytkowana w pracach studenckich. Nie potrafi³ nie rozmawiaæ o tym, czym siê
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aktualnie zajmowa³, bo ¿ycie prywatne i zawodowe splata³y siê w jego przypadku
w jedno.
Patrz¹c na niego z boku, mo¿na by³o odnieæ wra¿enie, ¿e ma w sobie niewyczerpane pok³ady energii. Zawsze umiechniêty i ¿yczliwy dla ludzi, nigdy nie
odmawia³, kiedy proszono go o pomoc  a tak¿e o odczyt, artyku³, udzia³ w konferencji, audycji czy uczestnictwo w jury konkursu literackiego. Sprawowa³ opiekê
naukow¹ nad Warszawskim Ko³em Polonistów, teatrami studenckimi dzia³aj¹cymi przy Wydziale Polonistyki, grupami m³odych poetów. Mia³ czas dla wszyst-
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kich  z wyj¹tkiem samego siebie. Praca uskrzydla³a go, a zarazem spala³ siê
w niej i nie potrafi³ siê zdobyæ na dystans wobec rzeczywistoci.
Eligiusz by³ nie tylko charyzmatycznym wyk³adowc¹, zdolnym zachêciæ innych do podjêcia trudu wnikliwej lektury dzie³ romantycznych. Dostrzega³ tak¿e
w swoich studentach równorzêdnych partnerów, którym próbowa³ przekazaæ, ¿e s³owem mo¿na kszta³towaæ rzeczywistoæ, a literatura ma moc ocalania od mierci. Ci,
którzy nie zd¹¿yli go poznaæ, stracili w edukacji polonistycznej co niezwykle cennego  i w tym sensie mieræ Eligiusza Szymanisa sta³a siê koñcem pewnej epoki.
Niezmiernie trudno jest siê pogodziæ z jego odejciem. Zabrak³o nagle cz³owieka w sile wieku, pe³nego energii i planów na przysz³oæ, któremu nie by³o
dane siê zestarzeæ i wiadomie po¿egnaæ ze wiatem. We wdziêcznej pamiêci przyjació³ i uczniów pozostanie ju¿ zawsze taki sam  smuk³y, m³odzieñczo umiechniêty, wiecznie siê gdzie spiesz¹cy.
Bêdzie go nam bardzo brakowa³o.
Maria Makaruk

(Uniwersytet Warszawski  University of Warsaw)
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Abstract
The text is a remembrance of a distinguished romantic literature scholar, Eligiusz Szymanis,
a brilliant academic teacher who worked for many years at the University of Warsaw, Polish Faculty.

