
staje si? miejscem stawiania pytan o ksztaft 
ludzkiego doswiadczenia, a przede wszystkim 
sposobem zobowigzuj^cego uprawiania prak-
tyk aksjologicznych. Esej to dia autora Lekcji 
ciemnosci - powrot aksjologii, z mozliwosci^ 
ujmowania jej w pytania, ktore mozna zada-
wac, cierpi^cym coraz bardziej na chorob? 
„parametryzacji", naukom spolecznym, nie 
mowi^c juz o naukach humanistycznych. 

W omawianym tu tomie esejow znajdzie-
my gl?binowe rozwazania, ktore mog^ inspi-
rowac historyka kultury zajmuj^cego si? pro-
blematyk^ „narracji pami?ci" i „narracj^ histo-
ryczn^", a takze relacj^ mi?dzy historic 
i literature. Staje tez problem: literatura jako 
zrodto historyczne, a przede wszystkim -
zrodlo antropologiczne. Uznaj? to za jedno 
z centralnych zagadnien Lekcji ciemnosci. 
Eseistyka Dariusza Czai pokazuje rowniez: jak 
kompetentnjTn bywa on filologiem, kiedy 
przychodzi taka potrzeba. Na kartach esejow 
obcujemy z permanentn^ krytykq tekstu, noto-
rycznym poprawianiem nawet klasycznych 
przekladow, odwolaniami do greki i laciny, 
wskazaniami nietraftiych interpretacji. Jest to 
prawdziwa szkola pisarstwa i szkola lektury, 
niezgoda na szerz^c^ si? bylejakosc pisarskie-
go i redaktorskiego rzemiosla. 

W kolejnym tomie esejow wraca problem 
doswiadczenia terenu. Dla Dariusza Czai 
eksplorowanym terenem staje si? Pohidnie 
Wloch, a przede wszystkim Apulia. W Gdzies 
dalej, gdzies indziej widzimy kompetentnego 
historyka kultury, ktory daje swiadectwo bezpo-
sredniej obecnosci w terenie, wytwarza w ten 
sposob nowy typ antropologicznych zrodel, 
okreslanych mianem „certyfikat6w obecnosci". 
Eseje Dariusza. Czai nie dose, ze znakomi-
tym przykladem krytyki „przemyshi turystycz-
nego", S4 przede wszystkim - antropologiczne 

historic kultury, inspirowan^ bezposredni^ 
obecnosci^ w terenie; antropologi^ historyczn% 
w ktorej liczy si? kategoria „przestrzeni do-
swiadczanej" i „czasu momentalnego". 

Odkrywczosc tych esejow polega na anali-
zie doswiadczenia przestrzeni tak wysoce 
zsemiotyzowanej, oznaczonej historycznie 
i estetycznie, jak Wlochy. Dariusz Czaja pre-
zentuje tu integralny warsztat badacza, gdzie 
akcentuje si? antropologiczne jednosc kultury 
symbolicznej, spolecznej i kultury bytu, by 
odwotac si? do tych klasycznych rozroznien; 
gdzie wydobywa si? nie tylko „jasne", ale 
rowniez „cienine" sfery doswiadczenia ludz
kiego i jego kulturowych konfiguracji (rytualy, 
instytucje).Autor esejow przekonuje, ze reflek-
sja antropologiczna to nie tylko akt poznaw-
czy, ale to takze dzialanie „w kulturze", orien-
tacja „ku wartosciom". Badacz odkrywa jed
nosc, gdzie tradycja akademicka widzi 
sprzecznosci. Tak jest chociazby w dwu zna-
komitych szkicach: Ukqszeni i Tarantella del 
Gargano. Doswiadczenie terenowe jest 
przedmiotem interpretacji i zarazem interpre-
tacja jest trescie (tworzywem) doswiadczenia. 
W omawianym tu zbiorze esejow teren jest 
swoistym testem wiedzy antropologicznej 
i historycznej, a zarazem impulsem dla jej 
reinterpretacji. Wynikaje st^d m.in. inspirujece 
pomysty interpretacji folkloryzmu jako swo-
istego stylu wspolczesnej kultury populamej.. 

Pisarstwo antropologiczne Dariusza Czai 
jest wyraznym powrotem do zasadniczych 
pytan o kondycj? wspolczesnej humanistyki, 
widzeniem swiata „poprzez" wartosci. Inter-
pretacyjna wirtuozeria oraz powaby eseistycz-
nej formy se wyrozniajec^ cech^ tego pisar
stwa, gwarantemjego osobnej tonacji. 

Roch SuUma 

SIEROSZEWSKIREDIVIVUS 

Andrzej Sieroszewski, Waclawa Sieroszew
skiego zywot niespokojny, z r?kopisu wydat, 
opracowal i uzupelni} Andrzej Z. Makowiecki, 
Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2015, ss. 479. 

Niezwykle intrygujecy zywot Waclawa 
Sieroszewskiego (1858-1945) niegdys uzna-
nego tworcy miodopolskiego, realizujecego 
model oryginalnego egzotyzmu literackiego, 
wielokrotnie zajmowal uwag? badaczy. Zad-
nemu z nich nie udalo si? jednak napisac 
i opublikowac osobnej monografii biograficz-
nej autora Dwunastu lat w kraju Jakutow, 

artysty, ktorego nietypowe pisarstwo i nietu-
zinkowa osobowosc nie przystawaly zupelnie 
- w swym d^zeniu do rownowagi i harmonii -
do dekadenckiej modemy i ortodoksyjnych 
wyznawcow hasla „sztuka dla sztuki". Nad 
monografie take pracowal przez wiele lat 
wnuk pisarza Andrzej Sieroszewski', profesor 

' Efektem tej pracy byto szereg publikacji, 
pocz^wszy od szkicu Wspomnienie wnulia. Slowo 
o Wadawie Sieroszewskim („Rocznik Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza" 1996, nr 31) 
- przez obszemy esej Slowo i czyn. Zycie i twor-
czosc Waclawa Sieroszewskiego (opublikowany 
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Uniwersytetu Warszawskiego, hungarysta i thi-
macz literatury w?gierskiej. Prac? t? niestety 
przerwala jego choroba. Zmarl latem 2012 
roku nie dokonczywszy ksi^zki o swym 
dostojnym dziadku - zeslancu syberyjskim, 
podrozniku-etnografie, entazjascie egzotycz-
nych swiatow, tworcy licznych dziel literackich, 
legioniscie Pilsudskiego i prezesie Polskiej 
Akademii Literatury. Dzi^ki staraniom zony 
Krystyny Sieroszewskiej i corki Zuzanny Siero-
szewskiej-Rolewicz, a przede wszystkim dzi?ki 
wysiikowi redakcyjnemu profesora Andrzeja 
Z. Makowieckiego wieloletnia praca wnuka 
zostala jednak sfmalizowana - wiosnq 2015 
roku nakladem Wydawnictwa Iskry ukazala si? 
pierwsza pelna biografia Waclawa Sieroszew
skiego. 

Andrzej Z. Makowiecki przygotowujqc 
do druku autograf Andrzeja Sieroszewskiego 
standi przed nietatwym zadaniem - mial do 
odczytania i przepisania tysi^cstronicowy 
r?kopis (15 grubych zeszytow), zapisany 
rzadkim, ale cz}^elnym pismem, ktory naleza-
lo nie tylko zredagowac, poczynic konieczne 
ustalenia, odcyfrowac wiele nazw geograficz-
nych, zweryfikowac realia i mniej znane 
nazwiska, uzupetnic o brakuj^ce przypisy, ale 
takze, C O trudniejsze, dopisac histori? ostatnich 
dwudziestu lat zycia pisarza, poniewaz opo-
wiesc biograficzna wnuka zostala doprowa-
dzona do drugiej polowy lat dwudziestych. 
Makowieckiemu udalo si? na tyle zr?cznie 
dostosowac styl i sposob narracji, ze z trudno-
sci^ da si? ustalic, od ktorego momentu 
zaczyna si? „obce pioro". 

Biografia tworcy Na kresach lasow opu-
blikowana zostala pod tytulem Waclawa 
Sieroszewskiego zywot niespokojny. 1 w isto-
cie, zgodnie z definicj^ slownikowq nieco juz 
dzis przestarzalego slowa 'zywot', stanowi ona 
bardzo dokladny „opis zycia; bieg i sposob 
zycia; zyciorys'" Waclawa Sieroszewskiego. 

w ksi^zce Z h-aju nad Lenq. Zwiqzki polsko-jakuckie 
dawniej i dzis, pod red. A. Kuczynskiego, Wroclaw 
2001), ktory zostal wydany osobno w 2008 r. 
z okazji mi^dzynarodowej konferencji zorganizowa-
nej w Pultusku (w grudniu 2008 r.), w zwi^zku 
ze 150. rocznicq urodzin pisarza, przez Osrodek 
Badaii Wschodnich Katedry Etnologii i Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Wroclawskiego - skoii-
czywszy zas na wnikliwym artykule Wac/aw Siero
szewski w kr^gu rodziny i przyjaciol, ogloszonym 
w tomie Waclaw Sieroszewski 1858-1945: zesianiec -
einograf- literal - politx'k (wydanym we Wroclawiu 
w 2011 r., pod red. A. Kuczynskiego i M. Marczyka), 
b?d?cym poktosiem puituskiej konferencji. 

" Zob. Slownik J^nka polskiego, pod red. 
M. Szymczaka, t. 3, Warszawa 1989, s. 1102. 

W pewnym sensie nawiqzuje tez do srednio-
wiecznego gatunku literackiego, ktorego sed-
nem byta prezentacja wzorcowych postaw. 
Bohater ksiqzki Andrzeja Sieroszewskiego jest 
przeciez uosobieniem gorliwego patrioty, 
rewolucjonisty-zeslanca realizuj^cego etos 
„ludzi podziemnych", krocz^cych buntowni-
czo sciezkami, ktore warunkowaly idee, 
wyrastajqce z romantycznej filozofii czynu 
i polskiej tradycji zrywow niepodlegloscio-
wych, z pami?ci o dziedzictwie przodkow 
i poczucia humanitamej wi?zi ze skrzywdzo-
nymi. Tytul ksi^zki posrednio nawi^zuje 
rowniez do artykuhi Jana Lorentowicza Boha-
terski zywot (1934), w ktorym mlodopolski 
krytyk trafhie nazwal „fenomenalny zywot" 
Sieroszewskiego „najciekawszym i najbardziej 
przejmujgcym jego utworem" , a ponadto do 
zbioru esejow Bohdana Cywiriskiego Rodo-
wody niepokornych (1971), gdzie legendama 
biografia Sieroszewskiego poshizyla jako 
przyklad nonkonformistycznej postawy etycz-
nej ludzi gotowych do poswi?cen''. 

Waclawa Sieroszewskiego z)!wot niespo
kojny to biografia napisana z pasja i umiej?t-
nosciq budowania dramaturgii - narrator dozu-
je napi?cie, wykorzystuje efekt zaskoczenia, 
odslania najwazniejsze momenty ewolucji 
swiatopogl^dowej pisarza, zr?cznie l^czy 
such^, topom^, faktograficzn^ mated? biogra-
ficzng z subtelnym opisem przezyc wewn?trz-
nych, intymnych wzruszeii, przyjazni ducho-
wych i fascynacji intelektualnych. 

Monografia sklada si? z 24 rozdzialow. 
Do lektury zaprasza krotka, zgrabnie napisana 
Przedmowa wydawcy oraz Slowo wst^pne 
od wnuka, ktory zapewnia czytelnika o ch?ci 
napisania „rzetelnej i uczciwej" biografii 
swego dziada, ale tez ujawnia swiadomosc 
niemoznosci „calkowitej bezstronnosci" zapi-
su. I w rzeczy samej, od poczqtku do kohca 
obszemej relacji (licz^cej bez mala 500 stron 
druku) zauwazalna jest silna nic sympatii 
mi?dzy pisz^cym a opisywanym. To, mimo 
d^zenia do obiektywizmu, ksiqzka bardzo 
osobista, b?d4ca swego rodzaju zobowi^za-
niem rodzinnym, konstruuj^ca swoistq legend? 
biograficznq przodka. 

K s i ^ k a o Waclawie Sieroszewskim 
wpisuje si? w tradycyjny model biografii 
literackiej - jej kompozycjq rzqdzi uj?cie 
kronikarskie, zdominowane chronologic wyda-

^ J . Lorentowicz, Bohaterski zywot (Wczterdzie-
stolecie piei-wszej ksiqzki Waclawa Sieroszewskiego), 
w: tegoz, Spojrzenie wstecz, Krakow 1957, s. 65. 

^ Zob. B . Cywiiiski, Rodowody niepokornych, 
wyd. 3 rozszerzone, Paryz 1985, s. 154-160. 
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rzen, opisywanych w ci^gu przyczjmowo-
skutkowym. Autor biografii umiej^tnie porz^d-
kuje zycie bohatera, osadzajac je na siatce dat 
i faktow, sprawnie porusza si? w labiryncie 
rodowych historii, -wykazuj^c jednoczesnie 
dobr^ znajomosc kontekstu spoteczno-obycza-
jowego, politycznego, historyczno-literaddego. 
Od czasu do czasu narracja lineama przerywa-
na jest uwagami o charakterze antycypacyj-
nym, ktore uprzedzaj^ dalsze wydarzenia albo 
zapowiadaje, jak dana sytuacja rozwinie si? 
w przysztosci. Gtownym materialem zrodlo-
wym opowiesci wnuka jest niezwykle obfita 
korespondencja pisarza^, znajduj^ca si? w po-
siadaniu rodziny Sieroszewskich i w biblio 
tecznych zbiorach archiwalnych, oraz jego 
nieocenione Pami§tmki i wspomnienia, za-
rowno te, ktore zostaly opublikowane w dwu-
dziestotomowym wydaniu zbiorowym Dziel 
Waclawa Sieroszewskiego (pod red. Andrzeja 
Lama i Jerzego Skomickiego, Krakow 1958-
1967), jak i te, ktore zachowaly si? w r?kopisie 
(w Bibliotece Narodowej, sygn. 11 5203). Przy 
okazji rekonstrukcji kolejnych etapow dziejow 
slawnego dziadka biograf krotko komentuje 
napisane lub opublikowane w danym momen-
cie utwory literackie, tworczo przetwarzaj^ce 
aktualne doswiadczenia zyciowe pisarza. Si?ga 
wowczas do wybranych opracowan krytyczno-
literackich, ale nie dokonuje pogl?bionej inter
pretacji tekstow. Z reguly poprzestaje na stresz-
czeniu ich fabuly, by ujawnic autobiograficzne 
podtoze pisarstwa Sirki. Andrzeja Sieroszew
skiego interesuje bowiem glownie rekonstrukcja 
biografii przodka, nie ma ambicji analizowania 
jego tworczosci literackiej, dlatego to nie ona 
wyznacza kierunek narracji i nadaje ton calej 
opowiesci, lecz fakty zyciowe decyduj^ 
o tematyce kolejnych rozdzialow' i to one 

' Andrzej Sieroszewski si^ga m.in. do: niepubli-
kowanej korespondencji zeslaiica z siostra Pauling 
Sieroszewski i listow do niej, ogloszonych przez 
B . Koc w pracy Listy z Syberii („Archiwum Literac
kie", t. 8: Miscellanea z pogi-anicza XIX i XX wieku, 
Wroclaw 1964); wydanych takze przez B . Koc 
Listow do G.N. i A.W. Potaninow, syberyjskich 
mistrzow Sieroszewskiego („Blok-Notes Muzeum 
Literatury" 1999, nr 12/13); pracy L . I . Rowniako-
wej Waclaw Sieroszewski] ijego russkije koriespon-
dent}' (w: tejze, Slawianskije literaturnyje swiazi, 
Leningrad 1968); niewydanych listow Sieroszew
skiego do zony Stefanii z Mianowskich, jakuckiej 
corki Marii, Boleslawa Wysloucha, Stanislawa 
Witkiewicza; ogloszonej korespondencji Elizy 
Orzeszkowej, Stefana Zeromskiego, Stanislawa 
Brzozowskiego, Gustawa Danilowskiego, Jozefa 
Pilsudskiego i wielu innycli. 

Wystarczy wymienic chocby kilka tytulow 
poszczegolnych rozdzialow: W ziemianskim dworze. 

stanowi^ najwazniejsze cezury czasowe. Wy-
j^tkiem jest jeden z ostatnich rozdzialow, 
zatytulowany Wokol dramatow „Bolszewicy" 
i „Zamach", w calosci poswi?cony recepcji 
i losom adaptacji teatralnych dwoch (jedynych 
zreszt^ w dorobku miodopolskiego prozaika) 
utworow dramatycznych napisanych na progu 
lat dwudziestych X X wieku. 

Opowiesc wnuka jest nie tylko ciekawie 
napisana (stylem dalekim od suchej faktogra-
fii), ale tez wyj^tkowo rzetelna: kompletna 
i kompozycyjnie spojna. Nie ma w niej miej-
sca na jakies zmyslone, nieprawdopodobne 
historic czy nieudokumentowane sfery zycia. 
Autor biografii chowa si? za zyciorysem swe
go bohatera, nie wprowadza do narracji wia-
snych przezyc czy opisu osobistych doswiad-
czeh. Nie prezentuje „zywota" Sirki przez filtr 
prywatnych fascynacji poznawczych, stara si? 
unikac dygresji autonarracyjnych, nie ekspe-
rymentuje z form^ biograficzn^', lecz zgodnie 
z blisk^ mu formula non-fiction przedstawia 
konkretne, sprawdzalne fakty. 

Z opowiesci Andrzeja Sieroszewskiego 
wylania si? barwna sylwetka tworcy monogra
fii o Jakutach, ktorego dhtgie zycie bylo 
z pewnoscig nietuzinkowe - obfitowalo 
w intryguj^ce przygody i niezwykle zdarzenia. 
By} czlowiekiem pelnym ciekawosci swiata 
i pasji poznawczej, otwartym na sytuacje 
nieznane i odmienne, zafascynowanym obcy-
mi kulturami i cywilizacjami, ale przede 
wszystkim byl czlowiekiem niepokomym. 
Urodzil si? w sierpniu 1858 roku jako poto-
mek zubozalej rodziny szlacheckiej. Wzrastal 
w tradycyjnym dworku ziemianskim na Kre
sach i od najwczesniejszych lat wykazywal si? 
duz^ odwage oraz inwencj^ tworcza w aran-
zowaniu awantamiczych zabaw. Czytal ptyn-
nie juz w wieku pi?ciu lat - do ulubionych 
lektur wczesnego dziecihstwa nalezaly Przy
gody Robinsona Kruzoe i Pan Tadeusz, 

Pierwsza szkola zycia, W swiecie robolniczym, 
W X Pawilonie, Ciupasem na Syberi^, W Wiercho-

jansku, W Paryzit, Wielka wojna, W „niemieckiej" 
Warszawie, Droga ku niepodleglosci, W Niepodle-
glej ltd. 

' Praca A. Sieroszewskiego nie jest typem 
biografii tematycznej (gdzie w kolejnych rozdzia-
lach biograf opisuje np.: j?zyk tworcy, gatunki 
literackie, przyjaznie, prac? zawodow^, podroze ltd.), 
ani tez biografi^ koncentraj^c^ si? wokol jakiegos 
jednego waznego epizodu z zycia osoby opisywanej 
(ktory jest pretekstem do nakreslenia szerokiego 
obrazu czasow, w ktorych zyla), ani tym bardziej 
biografiq postmodemistyczn^, „pisaniem zycia" 
a rebours, cechujacym si? rozsypaniera w^tkow, 
kolazowoscia uj?c, achronologi^ wydarzen itp. 
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a w czasach gimnazjalnych powiesci przygo-
dowe Mame'a Reida, Fenimore'a Coopera, 
Aleksandra Dumasa, Juliusza Vemego i Wal-
tera Scotta. Wyniostszy ze srodowiska rodzin-
nego imperatyw shizby patriotycznej oraz 
nakaz czynu zbrojnego, stanowil modelowy 
wr?cz przyklad osoby „wysadzonej z siodta". 
Po utracie maj^tku wskutek kontrybucji po-
styczniowych, przedwczesnej smierci matki 
i przymusowym wyjezdzie ojca do Galicji, 
wyjechai do Warszawy, gdzie zacz^t ucz?sz-
czac do gimnazjum, z ktorego go rychto rele-
gowano za angazowanie si? w radykalnq 
dzialalnosc spoleczno-narodow^. Od momentu 
wydalenia ze szkoly - wobec niemoznosci 
otrzymania matury otwieraj^cej drog? dalszej 
nauki (marzyl o studiowaniu medycyny) 
i koniecznosci samodzielnego utrzymania -
podj^i si? ci?zkiej pracy fizycznej i zacz^l 
praktykowac jako robotnik w firmie rzemiesl-
niczej, ucz^c si? zawodu slusarza. Wkrotce 
rozpocz^l nauk? w Warsztacie Instruktorskim 
Kolei Warszawsko-Wiedenskiej - do potudnia 
pracowal w warsztatach kolejowych, a popo-
hidniami doksztalcal si?. 

Snuj^c opowiesc o mlodosci dziadka, 
wnuk zwraca baczna uwag? na formuj^cy si? 
w przyspieszonym tempie, pod wplywem 
lektury nielegalnych wydawnictw socjali-
stycznych i ksi^zek polskich dzialaczy emi-
gracyjnych, swiatopogl^d polityczny hardego 
mlodzieiica, ktory scalal si? w aktywnosci 
konspiracyjnej: wspolorganizacji nielegalnych 
kolek robotniczych, przewozeniu zakazanej 
„bibuly" i cz?sci maszyn drukarskich, udziale 
w zebraniach tajnych stowarzyszeh itd. 
Zachowania antyrz^dowe przyczynity si? 
w kohcu do usuni?cia Sieroszewskiego 
z kolejowej szkoly technicznej i osadzenia go 
w X Pawilonie Cytadeli warszawskiej. 
W wi?zieniu, b?dqcym prawdziwq szkolg 
zycia, sprawdzianem wytrzymalosci psychicz-
nej i fizycznej, osiemnastolatek uczestniczyl 
w wielu buntach. Za udzial w jednym z nich 
skazano go na osiem lat twierdzy, jednak 
ze wzgl?du na mlodosc oskarzonego, a takze 
starania rodziny wyrok zlagodzono, a katorg? 
zamieniono na wygnanie i dozywotnie osie
dlenie si? w najodleglejszych miejscowosciach 
pohiocno-wschodniej Syberii. 

Od tej pory rozpocz^l si? szczegolnie 
trudny, ale zarazem najciekawszy okres 
w zyciu Sieroszewskiego. Ci?zka i wyczerpu-
j^ca podroz „etapami" na miejsce zsylki trwala 
prawie rok. Biograf nie kryje podziwu dla 
hartu ducha i woli zycia swego dzielnego 
przodka, ktory potrafil dostosowac si? 

do trudnych warunkow zycia na Syberii: 
nauczyl si? rybolowstwa i opanowal technik? 
polowania, a dzi?ki przywiezionym ze sob^ 
narz?dziom slusarskim, ktorymi naprawial 
broh, zepsute zegarki, metalowe naczynia 
i sprz?ty, zaskarbil sobie zaufanie tubylcow. 
Waclaw Sieroszewski okazal si? nietypowym 
zeslancem, bo obok oczywistej postawy nie-
ch?ci wobec wroga (manifestuj^cej si? 
dwukrotnq brawurowq prob^ ucieczki z „wi?-
zienia bez krat") bliskie mu bylo rowniez 
stanowisko bacznego obserwatora zycia 
otaczajqcych go tuziemcow, ktore spowodo-
walo, ze rychlo odrzucil martyrologi? zeslah-
cz^ na rzecz empatii i daleko idgcej integracji 
z obcym srodowiskiem. Zalozyl w nim 
„egzotyczne" rodzin?, wi^z^c si? z dwu-
dziestoletni^ Jakutk^ i opiekuj^c si? po jej 
smierci narodzonq z tego zwi^zku corkq 
Mari^. Za drug^ prob? ucieczki skazano go 
na pi?c uderzen knuta. Na szcz?scie nie bylo 
w poblizu Wierchojanska ani kata, ani knuta, 
totez kar? zamieniono na wieczyste osiedlenie 
„na kresach lasow", w miejscowosci polozonej 
na zupelnym odludziu. Pobyt w Andylachu 
stal si? w wygnanczym zyciu Sieroszewskiego 
prawdziwym przelomem. Pokonuj^c nostalgi?, 
nauczyl si? pracowac „po jakucku": kosic 
traw?, lowic ryby, polowac w tajdze. Tu takze 
zrozumial sedno swojego swiatopoglqdu pan-
teistycznego, przekraczaj^cego religi?, w kto
rej zostal wychowany, a przede wszystkim, 
zdajqc sobie spraw? z niemoznosci powrotu 
do kraju, znalazl eel dalszego zycia, dojrzal 
sens wygnahczej egzystencji - postanowil 
poznac egzotyczne otoczenie i zupelnie dlaii 
obcq kultur?, by j ^ zrozumiec i zostac pisa-
rzem Syberii. W ci^gu kilkunastu lat rozwinql 
si? jako osobliwy etnograf samouk. Nie trak-
towal Jakutow jak dzikiego, niecywilizowane-
go plemienia, lecz dostrzegal w nim rysy 
starozytnego narodu, ktory posiada swoj^ 
odr?bn4 kultur? oraz znamiona czlonkow 
narodu ciemi?zonego przez Rosjan, z ktorym 
nalezy si? solidaryzowac i ktoremu nalezy 
wspolczuc. Tubylcy zaglqdaj^c cz?sto do 
jakuckiej jurty obcokrajowca (po Andylachu 
zamieszkal w uroczysku Jqza, polozonym 
jeszcze dalej na potnoc, a w dalszej kolejnosci 
przebywal w bajagantajskim i namskim uhi-
sie), przynosili ze sob^ rozmaite opowiesci 
ludowe i niesamowite, choc autentyczne histo
ric, dostarczaj^c mu gotowe w^tki i tematy 
literackie. Jako pisarz Sieroszewski nalezal do 
tego typu tworcow, ktorzy najpierw chlonq 
zycie wszystkimi zmyslami, a potem dopiero 
pisz^ - jego tworczosc byla konsekwencj^ 
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okreslonych doswiadczen zyciowych, niejako 
naturalnym przedhazeniem burzliwego zywota. 

Po dwunastu latach pobytu w intrygujqcej 
krainie Jakutow Sieroszewskiemu udato si? 
wyrobic paszport osiedlenczy, umozliwiaj^cy 
pob)^ w calej wschodniej Syberii i swobodne 
poruszanie si? po imperium rosyjskim, z wyl^-
czeniem Rrolestwa Polskiego. Dzi?ki temu 
mogl wraz z cork^ wyjechac do Irkucka. Tutaj, 
a nast?pnie w Petersburgu kontynuowal swoje 
badania etnograficzne, owocuj^ce wydaniem 
monografii Jakuty. Opyt etnogrqficzeskogo 
issledowanija (1896), za ktor^ otrzymat zloty 
medal Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa 
Geograficznego i pozwolenie na wyjazd do 
kraju. Fakt ten zainicjowal nowy etap w zyciu 
czterdziestoletniego m?zczyzny. Po przybyciu 
do Polski zalozyl nowq rodzin?, zeniqc si? 
z mlodszq o cztemascie lat Stefani? Mianowsk^, 
z ktor^ mial pozniej trzech synow: Wladyslawa, 
Stanislawa i Kazimierza. Lami^c zakaz wszel-
kiej dzialalnosci politycznej, uczestniczyl 
w nielegalnych spotkaniach warszawskiej inte-
ligencji wspoldzialaj^cej z PPS. Wziql udzial 
w „akcji mickiewiczowskiej" PPS, zorganizo-
wanej w zwi^zku z uroczystosci^ odsloni?cia 
w Warszawie pomnika wieszcza, za co zostal 
ponownie wtr^cony do Cytadeli. Na szcz?scie 
surowa kar? (powrot do Irkucka) zamieniono 
mu, dzi?ki wstawiennictwu Petersburskiego 
Towarzystwa Geograficznego, na udzial w 
ekspedycji naukowej, maj^cej na celu badania 
antropometryczne Ajnow, zamieszkuj^cych 
polnocne wyspy japohskie. Ciekawy swiata 
globtroter-etnograf wyruszyl wi?c ochoczo do 
Japonii, zwiedzaj^c po drodze Mandzuri?. 
Pob}^ na wyspie Hokkaido, gdzie wraz 
z Bronislawem Pilsudskim i innymi naukow-
cami prowadzil badania wsrod „kosmatych 
ludzi", przerwal wybuch wojny rosyjsko-
japoiiskiej. W drodze powrotnej z Dalekiego 
Wschodu udalo mu si? zwiedzic Sachalin, 
Pohvysep Koreanski, Mongoli?, Chiny, Singa-
pur, Wietnam, Cejlon, Egipt i Wlochy (wraze-
nia z podrozy utrwalit w licznych reportazach, 
wspomnieniach i szkicach krajoznawczo-
historycznych). 

Kiedy w Krolestwie Polskim wybuchla 
rewolucja 1905 roku, przystqpil do niej 
z nieskrywanym zapalem. Wkrotce, co bylo do 
przewidzenia, byly zesianiec podzielil los 
wielu rewolucjonistow - zostal aresztowany 
i uwi?ziony na Pawiaku i po raz trzeci X Pawi
lonie. Po rychlym zwolnieniu (znowu na sku-
tek interwencji uczonych rosyjskich) wyjechal 
za kordon, do Galicji, gdzie ponownie anga-
zowat si? w dzialalnosc niepodleglosciowa. 

Nast?pnie na cztery lata wyemigrowal z rodzi
ny do Paryza (dzialal tarn m.in. w Towarzy-
stwie Artystow Polskich i odbyl szkolenie 
w paryskim oddziale „Strzelca"), z ktorego 
powrocil tuz przed wybuchem Wielkiej Woj
ny. Wraz z legionistami Pilsudskiego wyruszyl 
wspolnym szlakiem z krakowskich Olean-
drow, by walczyc o polsk^ spraw? z wyma-
rzonq broni^ w r?ku. Od tego momentu 
w zyciu autora Ku wolnosci rozpocz^l si? 
kolejny wazny etap: shizba zolnierska (naj
pierw w piechocie Drugiej Kompanii Kadro-
wej, a pozniej w slynnym oddziale ulanow 
Beliny-Prazmowskiego). Po odzyskaniu przez 
Polsk? niepodleglosci, jako zdeklarowany 
pilsudczyk, prowadzil nadal ozywionq dzialal
nosc polityczny u boku Naczelnika, ktoremu 
pozostat wiemy do koiica zycia. 

Okres dwudziestolecia mi?dzywojennego 
to w biografii Sieroszewskiego, mimo ze byl 
juz w podeszlym wieku, czas ciqgle intensyw-
nej pracy i wielu wyjazdow zagranicznych. 
Czas zawodowego spelnienia i realizacji pasji 
podrozniczo-etnograficznych. Aktywnie orga-
nizowal owczesne zycie literackie, m.in.: 
sprawowal funkcj? prezesa Zwiyzku Zawodo
wego Literatow Polskich, byl czlonkiem 
Zwiyzku Artystow Dramatycznych, przewod-
niczycym Polskiej Akademii Literatury, 
wspolpracowal z Instytutem Wschodnim 
nadzorujycym badania naukowe Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu, a takze byl delegatem 
polskiego oddzialu Pen Clubu, w zwiyzku 
z czym mogl odbywac podroze do Stanow 
Zjednoczonych i w?drowac po starej Europie -
zwiedzil: Angli?, Norwegi?, Jugoslawi?, Bul-
gari?, Francj? i Wlochy. I nadal niestrudzenie 
tworzyl oraz udzielal si? jako bezkompromi-
sowy publicysta i trybun, majycy odwag? 
bronic spraw niepopulamych. Jako czlowiek 
s?dziwy byl ciygle otwarty na sprawy nowe 
i nieznane - do takich nalezaly wowczas mass 
media (Polskie Radio i wytwomia filmowa 
„Panta-Film"), z ktorymi czynnie wspolpra
cowal. Kiedy wybuchla I I wojna swiatowa, 
zalowal, ze ze wzgl?du na swoj wiek (mial juz 
ponad osiemdziesiyt lat) nie moze przystypic 
do walki. Zmarl w kwietniu 1945 r. 

Nakreslona tu w encyklopedycznym zary-
sie biografia Waclawa Sieroszewskiego znaj-
duje kompletne rozwini?cie w opowiesci 
snutej przez jego wnuka. Wylania si? z niej 
portret czlowieka, ktorego zywot byl zaiste 
niespokojny i ktory zostal jakby ponad miar? 
doswiadczony polskim losem, ale umieral jako 
czlowiek spelniony. Oczywiscie jak kazdym 
„zycia pisaniem", relacjy o dziejach Siero-
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szewskiego rzqdzi logika opowiadajycego, 
ktory daje czytelnikowi wtasna propozycj? 
rozumienia „zywota" dziadka - po swojemu 
porzgdkuje fakty, dokonuje ich subiektywnej 
selekcji i wyboru metody ich opisu. Ksiyzk? 
zamyka Poslowie Andrzeja Z. Makowieckie
go, w ktorym wydawca krotko prezentuje losy 
rodziny Sieroszewskich po smierci tworcy 
Na kresach lasow, a takze przybliza zmienne 
koleje recepcji jego tworczosci. Pisze o mil-
czeniu na temat dokonah zdeklarowanego 
pitsudczyka i zashtzonego senatora I I Rzeczy-
pospolitej w czasach stalinowskich oraz doce-
nieniu jego rangi pisarskiej w stulecie urodzin 
przez dwudziestotomowe wydanie dziel. Ponad
to wskazuje najwazniejsze prace badaczy zaj-
mujqcych si? postaciq Sieroszewskiego, opubli
kowane w drugiej polowie X X i w pierwszym 
pi?tnastoleciu X X I wieku, b^dyce dowodem 
jego obecnosci we wspolczesnej swiadomosci. 

Zalety monografii jest naukowy aparat 
krytyczny. Oprocz przypisow, dzi?ki ktorym 
czytelnik ma okazj? gl?bszej penetracji „g?-
stego" materiatu biograficznego i nie jest 
narazony na lektarowe blydzenie czy poczucie 
dezorientacji wobec licznych cytatow i odnie-
sieh zrodlowych, w ksiyzce znajduje si? nie
zwykle przydatne w orientacji w burzliwym 
zyciu Sieroszewskiego Kalendarium. Pozy-
tecznq fimkcj? pelni tez zamieszczona w pracy 
bibliografia, umozliwiajqca odbiorcy, zach?-
conemu lekturq „niespokojnego zywota", 
pogl?bienie wiedzy na temat przedstawionych 
faktow czy wskazanych dziel literackich, oraz 

kilkunastostronicowy indeks osob, ulatwiajqcy 
sprawne poruszanie si? w nader szerokim 
gronie zaprezentowanych postaci: blizszych i 
dalszych krewnych Sieroszewskiego, jego 
dobrych znajomych i przyjaciol, czy badaczy 
zycia i tworczosci pisarza. 

Podkreslic nalezy, ze Waclawa Sieroszew
skiego zywot niespokojny zostal wydany bar
dzo starannie pod wzgl?dem edytorskim. 
Niewqtpliwie lektur? ksiazki uatrakcyjniajy 
zamieszczone w niej zdj?cia, pochodzqce 
z archiwum rodziny Sieroszewskich, ilustrujy-
ce wybrane momenty z zycia bohatera mono
grafii. Warto zatem si?gnqc po biografi? Sie
roszewskiego. Odbiorca nieznajycy tworczosci 
autora Dna n^dzy b?dzie mial okazj? poznania 
intrygujycej historii zycia wyjytkowego czlo
wieka, ktorego dzieje przypominaj^ fabul? 
pasjonujacej powiesci przygodowej. Z kolei 
czytelnik ceniqcy utwory Sieroszewskiego bye 
moze si?gnie do nich ponownie, by zobaczyc 
je w innym swietle, zrozumiec je gl?biej, 
bo jak pisal John Batchelor we wst?pie do 
pracy Art of Literary: Biography: „Czytamy 
jakies dzielo. Potem czytamy jakys biografi? 
jego tworcy. Nast?pnie zas czytamy to dzielo 
raz jeszcze i widzimy wi?cej"*. 
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