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Robert SIKORSKI  

Cz stochowskie Towarzystwo Naukowe 

Rola Jasnej Góry w kszta towaniu wiadomo ci  

narodowej w XIX wieku 

Pielgrzymowanie jest dla wielu ludzi zwie czeniem ycia czy cho by pod-

sumowaniem pewnego jego etapu. Pielgrzym powinien w drodze przemy le  

swoje czyny, sformowa  program zado uczynienia za grzechy, odmieniony  

w miejscu wi tym wyrazi  swoj  skruch  i al. Powrót do domu ma odrodzi  

tak  osob  i spowodowa  jej nowe ycie. 

O wiecenie przynios o os abni cie zapa u religijnego, przesun o w drówk  

do innego poziomu – do poznania przyrody czy zabytków swego kraju i ich ba-

dania, próby zrozumienia, dlaczego je zniszczono czy wybudowano. Nie bez 

znaczenia by o stwierdzenie, e w nieistniej cym kraju zosta y pami tki wielkiej 

przesz o ci. I tutaj pojawi a si  nowa rola Jasnej Góry, sta a si  ona miejscem 

scalania narodu podzielonego mi dzy zaborców pod koniec XVIII wieku.  

Kiedy poziom umys owy w drowców pozwoli  nie tylko na bierne ogl danie 

zabytków, pojawi a si  potrzeba specyficznego rodzaju literatury – relacji. Po-

cz tkowo spostrze enia drukowane by y w prasie literackiej, pó niej w krajo-

znawczej. Je li relacja sk ada a si  na wi kszego rodzaju opis, powstawa a lite-

ratura przewodnikowa, fachowo nazwana literatur  przewodnick . Za jej inicja-

torów do  zgodnie uwa a si  dwie wielkie postacie polskiego o wiecenia – 

Stanis awa Staszica i Juliana Ursyna Niemcewicza1. Wielkie zas ugi dla prze-

wodnictwa polskiego mia  S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych 

krajów s owia skich2, dzie o wielotomowe, przybli aj ce nieraz w bardzo krót-

                                                 
1  J.U. Niemcewicz, Podró  do Wielkopolski i Szl ska. Podró e historyczne po ziemiach polskich 

mi dzy rokiem 1811 a 1828 odbyte, Pary  – Petersburg 1858, s. 470–485, [w:] Region Jurajski 

w pi miennictwie polskim od XV wieku do pocz tków XX wieku, wyb. A.J. Zakrzewski  

i W. Gworys, Cz stochowa 2004, s. 126–146. J.U. Niemcewicz odwiedzi  m.in. Wolbórz, 

Piotrków, Byk, Rozprz , Radomsko, Gidle i Cz stochow . 
2  S ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s owia skich, t. 1–15, oprac.  

B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880–1914. 
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kich notkach histori  miejscowo ci, zabytki i jej stan aktualny. By a to niezwy-

k a wskazówka dla przysz ych krajoznawców. Zami owaniu do bada  nad kultu-

r  s u y a te  dzia alno  naukowa Oskara Kolberga czy wy ej wspomniane 

czasopisma. 

Tak te  by o w pierwszej po owie XIX wieku. Jednym z „pielgrzymów XIX 

wieku” by  Micha  Bali ski (1794–1864) – literat, historyk3. Urodzony w Tere-

spolu niedaleko Witebska, autor czterotomowych Dziejów Polski i Historii mia-

sta Wilna, bra  udzia  w przygotowaniach powsta czych w 1831 roku na Litwie, 

za co zosta  zmuszony w 1836 roku przenie  si  do Królestwa Polskiego, do 

Warszawy. By  komisarzem do nadzoru handlu ksi garskiego w latach 1837–

1847, cz onkiem Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na nauczycieli w la-

tach 1837–1842 i cz onkiem komitetu do zebrania wiadomo ci statystycznych  

o Królestwie Polskim w latach 1837–1838. Oprócz pracy administracyjnej pro-

wadzi  badania naukowe. Owocem tych bada  by o wydanie wraz z Tymote-

uszem Lipi skim w latach 1844–1846 trzytomowego dzie a Staro ytna Polska 

pod wzgl dem historycznym, geograficznym i statystycznym opisana. Miasta: 

Stara Cz stochowa i Nowa Cz stochowa opisane zosta y w drugim tomie tego 

wydawnictwa4. 

Jasna Góra, jak wspomniano, by a natchnieniem, przyk adem zwyci skiej 

walki militarnej, miejscem modlitwy, cudów, wreszcie wielkiej nadziei  dla ca-

ego Narodu, jak i dla ka dego z osobna.  

Nadzieja to jedno z podstawowych dozna  cz owieka. W Biblii nadzieja to 

oczekiwanie pomy lnej przysz o ci pod przewodnictwem Boga5. 

Nadziej  na odnalezienie zabytków przesz o ci kierowa  si  M. Bali ski, 

przyje d aj c w lipcu 1838 roku do Cz stochowy. Zastanawiaj ca jest jedynie 

rozpi to  dat odbytej pielgrzymki i daty publikacji. Micha  Bali ski odby  swo-

j  peregrynacj  w 1838 roku, sprawozdanie z tej w drówki ukaza o si  w 1846 

roku pod tytu em Pielgrzymka do Jasnej Góry w Cz stochowie odbyta przez 

p tnika XIX wieku i wydana z r kopisu przez Micha a Bali skiego6. Ju  przyja-

                                                 
3  Biogram Micha a Bali skiego: Polski s ownik biograficzny (dalej PSB), t. 1, Kraków 1935,  

s. 240. Autor biogramu T. Turkowski. 
4  M. Bali ski, T. Lipi ski, Staro ytna Polska pod wzgl dem historycznym, geograficznym i staty-

stycznym opisana, t. 2, Warszawa 1845. Has o: „Stara Cz stochowa”, s. 119–124, „Nowa Cz -

stochowa”, s. 125–126. 
5  Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 810–812.  
6  Pielgrzymka do Jasnej Góry w Cz stochowie odbyta przez p tnika XIX wieku i wydana z r ko-

pisu przez Micha a Bali skiego, nak adem G. Sennewalda, ksi garza przy ulicy Miodowej N° 

487, w drukarni Józefa Ungera, Warszawa 1846, s. 1–433. Gustaw Adolf Sennewald (1804–

1860) ksi garz, nak adca. Do Warszawy przyby  za l ska Cieszy skiego. Od 1832 r. w a ci-

ciel drukarni A. Brzeziny. Wydawa  ksi gi religijne, elementarze, poradniki literackie i rolni-

cze, pó niej powie ci i dzie a naukowe (m.in. M. Bali skiego), S ownik pracowników ksi ki 

polskiej, pod. red. I. Treichel, Warszawa – ód  1972, s. 808; Józef Unger (1817–1874) na-

k adca, ksi garz. Pocz tkowo drukowa  u nak adcy G.A. Sennewalda. Od 1843 r. posiada  w a-
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ciel M. Bali skiego, Kazimierz W adys aw Wójcicki7, s usznie zauwa y : „I to 

by a jego ostatnia praca [to jest Pielgrzymka do Cz stochowy… – R.S.] zamyka-

j ca szereg pism Bali skiego wydanych podczas jego pobytu w Warszawie. 

Wzi wszy uwolnienie z urz du, w tym e samym roku 1847 wróci  do domowe-

go siedliska, gdzie wzywa y obowi zki i uczucia rodzinne”8. K opoty, które 

wzywa y M. Bali skiego na Litw  do maj tku Jaszuny, by y ró norodne. Wy-

st pi y trudno ci natury finansowej w prowadzeniu gospodarstwa przez on  Zo-

fi  Bali sk . O wiele powa niejsza by a sytuacja rodzinna. Przede wszystkim 

synowie M. Bali skiego przysparzali ojcu k opotów. Ludwik w 1847 roku zosta  

osadzony na cztery miesi ce w wi zieniu w Wilnie, a potem skazany na dziesi -

cioletni  s u b  wojskow  do Orenburga. Drugi syn Micha a, W adys aw, po 

zawodzie mi osnym z m atk , i to w dodatku Rosjank  (co wówczas by o nie-

dopuszczalne towarzysko), w tym samym 1847 roku pope ni  samobójstwo9. 

Nadziej  na zmian  z ego fatum wisz cego nad rodzin  kierowa  si  autor, pu-

blikuj c Pielgrzymk . „Pielgrzym XIX wieku” przyby  na Jasn  Gór  w lipcu 

1838 roku. „Ró ne powody sprowadzi y w t  stron  roku 1838 w drownika lu-

bi cego z wi kszym zami owaniem przypatrywa  si  s o cu i przyrodzeniom 

w asnej ziemi ani eli dziwom obcych krajów”10. Pierwsze wra enia po dotarciu 

do klasztoru przedstawia y si  nast puj co: „To, co zab ysn o w moich oczach 

nazajutrz, razem z pierwszym promykiem wschodz cego s o ca, by o jakby no-

wym zjawiskiem dla mnie. S awna wi tynia ze swoj  wie  pi trami d wigaj -

c  si  ku ob okom i rozleg e przy niej gmachy klasztoru sze ciu wysmuk ymi 

basztami naje one ja nia y na szczycie skalistej góry”11. 

Pobyt na Jasnej Górze pobudzi  jego poetyck  dusz , a religijne wzruszenie 

pozostawi o trwa y lad nie tylko na pi mie. Krótki opis ko cio a jasnogórskiego 

                                                                                                                         
sny zak ad. Od 1846 r. wydawa  w asnym nak adem i drukiem, pod. red. H. Skimbrowicza, 

„Józefa Ungra Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy”, od 1 pa dziernika 1859 r. Józef 

Unger wydawa  „Tygodnik Illustrowany”, S ownik pracowników…, s. 924–925. 
7  Kazimierz W adys aw Wójcicki (1807–1879), folklorysta, historyk, edytor. W latach 1845–

1861 g ówny archiwista i bibliotekarz Senatu oraz dyrektor Drukarni Rz dowej Komisji Spra-

wiedliwo ci. W latach 1843–1844 i 1850–1879 naczelny redaktor „Biblioteki Warszawskiej”  

i wspó redaktor „K osów”. Wspó redaktor w latach 1859–1868 „Encyklopedii powszechnej”  

S. Orgelbranda, wspó pracownik „Tygodnika Illustrowanego” i „Bluszcza”. Autor m.in. Histo-

rii literatury polskiej w zarysach, t. 1–4, (1845–1846, wydanie rozszerzone 1859–1861), zbioru 

materia ów biograficznych: Cmentarz Pow zkowski pod Warszaw , t. 1–3 (1855–1858, reprint 

1970), edycji ród owych m.in. Biblioteka staro ytna pisarzy polskich, t. 1–5 (1844, wydanie 

rozszerzone t. 1–6, 1854), pism m.in. A. Mickiewicza t. 1–8 (1858), Encyklopedia powszechna 

S. Orgelbranda, t. 15, Warszawa 1903, s. 500–501. 
8  K.W. Wójcicki, Micha  Bali ski. Wspomnienie Kazimierza W adys awa Wójcickiego, „Biblio-

teka Warszawska”, Poczet Nowy, t. 1, Warszawa 1865, s. 10–11. 
9  R. Naruniec, Micha  Bali ski jako mecenas polsko-litewskich wi zi kulturowych, Warszawa 

1995, s. 49–51. 
10  M. Bali ski, Pielgrzymka…, s. 1–2. 
11  Tam e, s. 16. 
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ko czy s owami: „Miliony gwiazd b yska y, zanurzaj c si  w b kicie firma-

mentu, a powiew agodnego powietrza po ca odziennym upale w ród lipca i ci-

sza zbli aj cej si  nocy przejmowa y dusz  rzewnymi uczuciami, kiedy stan -

em pierwszy raz na Jasnej Górze”12. 

Tylko osoba przebywaj ca w kaplicy Matki Bo ej mog a zanotowa  nast -

puj ce spostrze enia: „Modlitwa w ciszy i odosobnieniu zaniesiona przed tron 

Stwórcy jest mo e najzupe niejszym wylaniem si  duszy b agaj cej opieki jego  

i mi osierdzia. […] Zmrok pó nocy ogarn  wszystko, co mnie otacza o, i zosta-

em sam z my lami moimi, z nadziej , e jutro dost pi  tego, czegom tak gor co 

pragn , e stan  w przybytku, gdzie tylu mocarzy wiata korzy o si  przed ma-

jestatem Najwy szego Pana, tyle szcz liwych wylewa o zy wdzi czno ci, i tyle 

nieszcz liwych do wiadcza o mi osierdzia i pociechy. Takie by y moje wra e-

nia, pod jakimi pierwszego dnia powita em Cz stochow ”13. 

Umiej tne wykorzystanie róde  oraz opracowa , zarówno zakonnych, jak  

i wieckich, czyni prac  Micha a Bali skiego jeszcze bardziej rzeczow  i intere-

suj c , w której oba typy literatury, zarówno wiecka, jak i ko cielna, umiej tnie 

si  uzupe niaj . To w a nie dzie o M. Bali skiego przyczyni o si  do zaintere-

sowania histori  Cz stochowy przez literatów, a pó niej tak e przez historyków. 

Pierwszym niew tpliwie by  Józef Ignacy Kraszewski (1812–1887), pisarz, pu-

blicysta, historyk, krytyk literatury, krytyk sztuki, rysownik, kolekcjoner, mu-

zyk. Autor 223 powie ci, w tym 94 historycznych, oraz 15 dzie  scenicznych. 

Wyda  – pocz tkowo w „Athenaeum”, czasopi mie literackim wile skim przez 

siebie kierowanym14 – streszczenie Nowej Gigantomachii… o. Augustyna Kor-

deckiego15, a w 1848 roku (a wi c w dwa lata po wydaniu Pielgrzymki… M. Ba-

li skiego) dzie o Kordecki. By o ono jakby wst pem do dwutomowej powie ci 

Kordecki wydanej w 1852 roku. J. Starnawski w swoim artykule dokona  analizy 

obu utworów, Pielgrzymki… M. Bali skiego i Kordeckiego J. I. Kraszewskie-

                                                 
12  Tam e, s. 14. 
13  Tam e, s. 15. 
14  Pismo „Athenaeum” ukazywa o si  co dwa miesi ce w latach 1841–1852. J.I. Kraszewski pu-

blikowa  tam ró ne „staro ytne” materia y, rezultaty w asnych zbierackich pasji i zaprzyja nio-

nych z nim ludzi. Biogram Józefa Ignacego Kraszewskiego: PSB, t. 15, Wroc aw – Warszawa – 

Kraków 1970, s. 221–229.  
15  A. Kordecki, Nova Gigantomachia contra Sacram Imaginem Deiparae Virginis a Sancto Luca 

depictam et in Monte Claro Cz stochoviensi apud Religiosos Patres Ordinis Sanctae Pauli 

Primi Eremitae in celeberrimo Regni Poloniae Coenobito collocatam per Suecos et alios hae-

reticos excitata et ad perpetuam beneficiorum gloriosae Deiparae Virginis recordationem, suc-

cesurae posteritati fideliter conscripta, Kraków 1655. Ojciec Augustyn Kordecki (1603–1673), 

bohaterski dowódca obrony Jasnej Góry przed Szwedami podczas obl enia w 1655 roku. Pia-

stowa  kilkakrotnie urz d prowincja a polskiej prowincji paulinów w latach 1657–1660, 1660–

1663, 1671–1673, oraz urz d przeora Jasnej Góry w latach 1650–1653, 1653–1657, 1663–

1671. By  tak e prze o onym innych klasztorów polskiej prowincji zakonnej: w Wieluniu, Be-

szowej, Oporowie i Pi czowie. Biogram Ojca Augustyna Kordeckiego: PSB, t. 14, Wroc aw – 

Warszawa – Kraków 1968–1969, s. 53–55. Autor biogramu Adam Kersten. 
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go16. W sposób wyra ny wyodr bni  poszczególne partie dzie a Kordecki, oparte 

na Pielgrzymce… M. Bali skiego. 

J. Starnawski podkre li  e ca y wywód historyczny zaczynaj cy si  od hi-

storii wi tego wizerunku, poprzez dzieje klasztoru, opisanie napadów z 1430 

roku i 1466 roku, po pielgrzymki króla Kazimierza Jagiello czyka na Jasn  Gó-

r , wreszcie budow  twierdzy jasnogórskiej za panowania Zygmunta III, zosta y 

zaczerpni te z Pielgrzymki… Na opisie M. Bali skiego oparty by  tak e sam 

opis obl enia Jasnej Góry przez Szwedów w 1655 roku. J. Starnawski w sposób 

nies ychanie rzeczowy stwierdzi , e „pisarz [to znaczy J.I. Kraszewski – R.S.], 

z autopsji nieznaj cy Jasnej Góry, odnalaz  w tym dziele [tj. w Pielgrzymce… – 

R.S.] (t. 1, s. 170) plan twierdzy cz stochowskiej, co prawda, z 1813 roku”17. 

O ile fakt, e J.I. Kraszewski zainteresowa  si  dzie em M. Bali skiego, nie 

mo e dziwi , o tyle zastanawia jednak ch  takiego wykorzystania Pielgrzymki. 

Nale y pami ta , e obaj pisarze byli ze sob  poró nieni. Dalej, J. Starnawski  

w podsumowaniu stwierdzi , e „ksi ka Bali skiego, wbrew tytu owi, jest nie 

tylko opowie ci  o pielgrzymce, ile swego rodzaju monografi  klasztoru jasno-

górskiego”18. W innym miejscu autor artyku u wprost podaje kolejno  autorów 

pisz cych o Jasnej Górze, wymieniaj c pocz tkowo Now  Gigantomachi   

o. A. Kordeckiego, potem Obsidio Clari Montis Cz stochoviensis S. Kobierzyc-

kiego19. Trzecim dzie em, przybli aj cym dzieje Jasnej Góry, jest w a nie  

M. Bali skiego Pielgrzymka…, b d ca ród em powie ci (wraz z Now  Gigan-

tomachi  i Obsidio Clari Montis…) J.I. Kraszewskiego. J. Starnawski wymieni  

w uk adzie chronologicznym publikacje przedstawiaj ce dzieje Jasnej Góry. Ju-

bileusz obl enia (w 1855 roku) i pó niejsze drugie wydanie dzie a Kordecki w 

1857 roku uruchomi y fal  zainteresowania Jasn  Gór .  Ju  rok pó niej, w 1858, 

ukaza  si  przek ad dzie a A. Kordeckiego Nowa Gigantomachia, dokonany 

przez Józefa epkowskiego. Z obszernego opracowania M. Bali skiego na po-

trzeby niniejszego artyku u wybrano tylko fragmenty odnosz ce si  do terenu 

poza twierdz  i sanktuarium jasnogórskim. Samo obl enie twierdzy M. Bali -

ski przedstawi  bardzo szeroko (s. 132–195) – wydarzenie mówi ce o bohater-

stwie obro ców twierdzy, wed ug autora, by o najwa niejsze w dziejach Cz sto-

chowy. 

                                                 
16  J. Starnawski, Kraszewskiego „Kordecki” po stu czterdziestu latach, „Studia Claromontana” 

(dalej SC), t. 10, Cz stochowa 1989. 
17  Tam e, s. 366–367. 
18  Tam e, s. 367. 
19  S. Kobierzycki, Obsidio Clari Montis Cz stochoviensis, Deiparae imagine a Divo Luca de-

pictae in regno Poloniae celeberrimi, ab exercitu Suecorum, duce Burchardo Mellero, generali 

legato, Gda sk 1659. Stanis aw Kobierzycki (ok. 1600–1665), cze nik pozna ski w latach 

1627–1636, podczaszy kaliski w latach 1636–1643, kasztelan gda ski w latach 1643–1656,  

a w latach 1656–1665 wojewoda pomorski, historyk, pisarz. Autor Historia Vladislai Polonia 

et Sueciae principis i Obsidio Claris Montis Cz stochoviensi. Biogram S. Kobierzyckiego: 

PSB, t. 13, Wroc aw 1967–1968, s. 150–151. 
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J zykowo-literacki wp yw M. Bali skiego na przybli enie dziejów obl enia 

szczególnie widoczny jest w t umaczeniu dzie a o. Augustyna Kordeckiego. Ju  

tylko pobie ne porównanie obu utworów, to znaczy Pielgrzymki… i t umaczenia 

Nowej Gigantomachii dokonanego przez Józefa epkowskiego (wyd. 1858), 

wykazuje podobie stwo obu utworów. Zauwa alne jest to chocia by w charak-

terystyce Konstancji – pos a ca przeora A. Kordeckiego do Szwedów. M. Bali -

ski napisa : „Przypomniano ebraczk  imieniem Konstancja, znan  ze mia o ci 

swej, która yj c z ja mu ny pod sza asem w przekopie, za lichy datek nieraz 

najniebezpieczniejszych dokonywa a rzeczy. Ona to, nie l kaj c si  strzelaj -

cych do siebie nieprzyjació , wychodzi a zapala  domy szkodliwe obl onym, 

ona zbiera a troskliwie padaj ce po wa ach i fosach kule szwedzkie, znosi a roz-

pierzch e u amki drzewa, a czasem nawet upy zdobywa a i to wszystko za po-

karm oddawa a o nierzom. Tej wi c szczególnej kobiecie polecono, za kawa ek 

chleba, nie  Millerowi listy przeora. Z wielkim miechem przyj y tak osobli-

wego parlamentarza w starym czepku i achmanach przednie stra e obozu 

szwedzkiego i zaraz stawi y j  przed wodzem”. J. epkowski, t umacz c dzie o 

A. Kordeckiego, podaje: „Zjawi a si  Konstancja, kobieta stara a mia a, która 

si  z ebraniny zwykle utrzymywa a, a wtenczas w szczelinie ska y przy wa ach 

mieszka a. Ta za ma  nagrod  podpali a domy, które broni cym si  przeszka-

dza y, kule nieprzyjacielskie i muru od amy w fos  padaj ce zbiera a, drzewo na 

wa ach le ce znosi a, nie l kaj c si  wcale przeciwko sobie skierowanych kul 

nieprzyjacielskich, sprzedawa a wreszcie obl onym za ywno , gdziekolwiek 

co wyszuka a. Ta za bardzo ma  nagrod  (bo za kawa ek chleba) posz a noc  do 

obozu, z wielkim miechem od starszych nad stra  przyj ta i przed dowódców 

stawiona, odda a list”20.  

Wp yw dzie a M. Bali skiego na pó niejszych autorów by  znaczny.  

W 1858 roku wystawiono pomnik bohaterskiemu obro cy twierdzy Augustyno-

wi Kordeckiemu, a w 1860 roku ukaza o si  w dwóch wydaniach dzie o Fran-

ciszka Krajewskiego Xi dz Kordecki w obronie Cz stochowy.  

Na popularyzacj  dziejów klasztoru jasnogórskiego wp yn a publikacja  

w 1860 roku pierwszego przewodnika (okre lonego t  nazw ) – autorstwa Józe-

fa Lompy – pod tytu em Przewodnik dok adny dla odwiedzaj cych wi te do 

wieków cudami s yn ce miejsce w obrazie Naj wi tszej Panny Maryi na Jasnej 

Górze w Cz stochowie21. 

                                                 
20  Por. M. Bali ski, Pielgrzymka…, s. 188–189; A. Kordecki, dz. cyt., s. 160–161. 
21  J. Lompa, Przewodnik dok adny dla odwiedzaj cych wi te od wieków cudami s yn ce miejsce 

w Obrazie Naj wi tszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Cz stochowie, Nak adem Ksi garni 

Polskiej A. Dzwonkowskiego i spó ki przy ulicy Miodowej Nr 482. Warszawa 1860. Adam 

Stefan Aleksander Dzwonkowski (1815–1886) w latach 1835–1856 prowadzi  w Christianii 

(dzisiejsze Oslo) ksi garni , drukarni  i wydawnictwo, w 1858 roku osiad  w Warszawie, w la-

tach 1860–1873 w a ciciel Zak adu Litograficznego. W latach 60. firma Dzwonkowskiego wy-

sun a si  na pierwsze miejsce w zakresie produkcji wydawniczej, firma wydawa a g ównie al-

bumy miast, kalendarze dla kobiet, wydawnictwa dzieci ce, biograficzne, rolnicze, pedago-
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Józef Lompa (1797–1863) urodzony w Ole nie pisarz, dziennikarz, nauczy-

ciel, organista, czciciel Maryi i wielokrotny pielgrzym na Jasn  Gór , autor mi -

dzy innymi wydanego w 1822 roku Krótkiego wyobra enia historii l ska dla 

szkó  elementarnych. T umaczy  z j zyka niemieckiego wiersze Karola Teodora 

Kürnera, Fryderyka Gottlieba Klapstocka, a tak e Fryderyka Schöllera. W latach 

1819–1850 by  nauczycielem w Lubszy, w latach 1857–1862 mieszka  w Wo -

nikach, trudni c si  prac  t umacza s dowego i pisarza poda . Zaprzyja niony  

z Józefem Ignacym Kraszewskim pisa  w latach 1860–1862 do redagowanej 

przez niego „Gazety l skiej”22. 

W tym miejscu warto zastanowi  si  nie tylko nad tym, dlaczego ksi ka 

powsta a, ale te  i w jakim kr gu kulturowym pojawi a si  potrzeba zaistnienia 

tego typu wydawnictw. Jedn  z pierwszoplanowych postaci ówczesnej literatury 

by  Józef Ignacy Kraszewski. Do niego te  J. Lompa pisa  o swoim przewodniku 

jako istotnej i potrzebnej publikacji, skierowanej nie tylko do pielgrzymów 

przychodz cych z zaboru pruskiego, ale i do wszystkich pielgrzymuj cych. 

Inn  pierwszoplanow  postaci  ówczesnego wiata literackiego by , wcze-

niej wspomniany, W adys aw Kazimierz Wójcicki znany, jako redaktor „Bi-

blioteki Warszawskiej” – z nim tak e korespondowa  i jemu te  przesy a  swoje 

publikacje J. Lompa. Wreszcie wspomnie  nale y ówczesnych dobrodziejów 

(dzi  powiedzieliby my sponsorów) J. Lompy. Do nich zalicza a si  Aleksandra 

z Potockich Potocka. J. Lompa informowa  j  o swoich zamierzeniach wydaw-

niczych. Oprócz tego wsparcie otrzyma  u kresu ycia, czyli w okresie pisania 

Przewodnika…, od Micha a Konarskiego. Ten zmar y w 1861 roku pedagog i pi-

sarz zapisa  Lompie w testamencie 3240 marek niemieckich – pierwsz  z trzech 

cz ci tego legatu autor Przewodnika… otrzyma  w maju 1862 roku, co pozwoli-

o mu na uko czenie w Lubszy budowy domu. 

Miara ludzi przyjaznych wiadczy o znaczeniu J. Lompy w uk adzie kultu-

ralnym ówczesnego spo ecze stwa. O jego pisarskich umiej tno ciach daje 

wiadectwo natomiast dobór literatury, szczególnie w takiej materii, jak pisanie 

przewodnika. „Powa aj c sobie to za osobliwe szcz cie i najwy szy zaszczyt 

aski Boskiej i opieki N.P. Maryi, e u schy ku acz nader ciernistej i gorycz  na-

pe nionej ziemskiej w drówki mojej, to dzie ko dla potomno ci skre li  jeszcze 

zdo am, nie chc c si  jednak cudzymi piórami zdobi , e udzielaj c ku czci N.P. 

                                                                                                                         
giczne, literatur  pi kn . Nak adem A. Dzwonkowskiego ukazywa y si  nuty kompozytorów 

polskich, m.in. W. ele skiego czy S. Moniuszki. Jednym z g ównych wspó pracowników  

A. Dzwonkowskiego by  Józef Ignacy Kraszewski. On to zaprotegowa  A. Dzwonkowskiemu 

wydanie Przewodnika dok adnego… J. Lompy. K. Estreicher, Bibliografia polska, cz. 1: Stule-

cie XIX, Kraków 1870, s. 449–450; PSB, t. 6, Kraków 1946, s. 186–187. Autor biogramu W a-

dys aw Dzwonkowski. S ownik pracowników…, s. 199–200. 
22  Biogram Józefa Lompy: PSB, t. 17, Wroc aw – Warszawa – Kraków 1972, s. 533–536; J. Ma-

licki, ywot nieujarzmiony, [w:] J. Lompa, Przewodnik dok adny dla odwiedzaj cych wi te od 

wieków cudami s yn ce miejsce w Obrazie Naj wi tszej Panny Maryi na Jasnej Górze w Cz -

stochowie, Katowice 2003. 
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Maryi, co swoim w asnym zbiorem ask Jej nazywa  mog  i co jak pszczó ka 

skwapliwie zgromadza em, przytaczam szczerze: co z innych autorów w tym ce-

lu wzi em, za co mnie zaiste nikt o pismokradztwo winowa  nie b dzie, 

zw aszcza e i inni autorowie o Jasnej Górze pisz cy z innych róde  czerpali. 

Za ród a te s u y y mi powy ej ju  mianowane dzie a i r kopisma. Najszcze-

gólniejsza z tych za  jest Gigantomachia… ks. A. Kordeckiego, któr  obecnie 

Józef epkowski w Krakowie na j zyk polski przerabia. Dzieje zakonu Pauli-

nów: Fragmenta pani Corvi Proto – eremieritici, etc. i Historiae domus, obycza-

jem wszystkich innych zakonów przez jednego z wyznaczonych do tego ksi y 

codziennie utrzymywanych”23. Oprócz cytowanej literatury szczególnym sza-

cunkiem J. Lompy cieszy a si  wydana w 1846 roku M. Bali skiego Pielgrzym-

ka do Jasnej Góry w Cz stochowie… W dziele tym opisywa  M. Bali ski histo-

ri  klasztoru i miast cz stochowskich, pocz wszy od dziejów legendarnych, czy-

li od pobytu w. Wojciecha na wzgórzu zwanym potem jasnogórskim, poprzez 

powstanie Starej Cz stochowy, klasztoru jasnogórskiego, po opis wspó czesnego 

mu miasta, szczególnie z czasów pobytu w Cz stochowie w roku 1838. Ksi ka 

ta, a zw aszcza jej fragmenty opisuj ce stan ducha Bali skiego, cytowana by a 

przez J. Lomp  trzyna cie razy. 

W 1862 roku we Lwowie, rok pó niej w Warszawie, ukaza a si  Obrona 

wi tej Cz stochowy. Historia cudowna i prawdziwa o Jacku Brzucha skim or-

gani cie cz stochowskim24 na cze  i chwa  bosk  a dobrym ludziom na pocie-

szenie Józefa Szujskiego (1835–1883) – historyka, poety, publicysty, prozaika, 

w latach 1872–1883 sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiej tno ci  

w Krakowie, w latach 1865–1883 cz onka honorowego Pozna skiego Towarzy-

stwa Przyjació  Nauk. 

Z tematyk  obl enia Jasnej Góry w 1655 roku zmierzy a si  te  Jadwiga 

uszczewska (Deotyma, 1834–1908) – pisarka, powie ciopisarka, s ynna im-

prowizatorka25, która w 1863 roku wyda a poemat Kordecki. Po wygraniu kon-

kursu dramatycznego w 1872 roku, po raz pierwszy w Krakowie wystawiono 

dramat Przeor Paulinów, dramat historyczny z XVII wieku El biety Bo niackiej-

Tuszowskiej (wyst puj cej pod pseudonimem Juliana Moersa z Poradowa, 

1837–1904)26. Dramat ten cieszy  si  wielk  popularno ci . Po sukcesie krakow-

skim sztuk  wystawiono we Lwowie w 1873 roku, pó niej tak e w Bydgoszczy, 

Poznaniu, wreszcie w Królestwie Polskim – w Warszawie w 1906 roku. Liczb  

                                                 
23  Tam e, s. 7–8. 
24  Jacek Brzucha ski – XVII wiek, organista ko cio a parafialnego w. Zygmunta w Cz stocho-

wie. Zaufany o. Augustyna Kordeckiego, pos owa  z listami do dowódcy wojsk oblegaj cych 

sanktuarium i twierdz  jasnogórsk  gen. Bernharda Müllera von den Lühnena. On to poinfor-

mowa  26 grudnia 1655 roku obro ców o wycofaniu si  Szwedów. 
25 Biogram Jadwigi uszczewskiej (Deotymy): PSB, t. 18, Wroc aw – Warszawa – Kraków – 

Gda sk 1973, s. 581–583. Autor biogramu Andrzej Biernacki. 
26  Biogram Elizy Bo niackiej-Tuszowskiej: PSB, t. 2, Kraków 1936, s. 376–377. Autor biogramu 

Mieczys aw Rulikowski. 
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wystawie  sztuki Karol Estreicher ustali  na 1000, zarówno w kraju, jak i za 

granic 27. 

Obron  Jasnej Góry w 1655 roku najbardziej rozs awi  Henryk Sienkiewicz 

(1846–1916), pisarz, publicysta, dzia acz spo eczny28. Autor wielu powie ci, za 

jedn  z nich – Quo vadis – wydan  w wersji ksi kowej w 1896 roku, nagrodzo-

ny literack  Nagrod  Nobla w 1905 roku. W 1888 roku opublikowa  powie  

Potop, która pocz tkowo, w latach 1882–1884, ukazywa a si  w formie odcin-

kowej w czasopi mie „Czas”. W ród wielu róde , z których korzysta  Sienkie-

wicz, by a tak e Staro ytna Polska…, której wspó autorem by  M. Bali ski29.  

Z Potopem zetkn  si  w 1884 roku 20-letni zaledwie W adys aw Stanis aw 

Reymont (w a ciwie Stanis aw W adys aw Reyment 1867–1925), dziennikarz  

i pisarz. Autor m.in. powie ci Ch opi ukazuj cej si  pocz tkowo w odcinkach  

w „Tygodniku Illustrowanym” w latach 1902–1903, 1905–1906, 1908, w latach 

1904–1909 w wersji ksi kowej, nagrodzonej w 1925 roku literack  Nagrod  

Nobla30. Wspomina  on zim  1884 roku: „Jako  mroczno by o na wiecie, nieg 

pada  g sty, dzwoni y jakie  sanki, akuratnie jak w Wodoktach, gdym z panem 

Kmicicem zaje d a  do Ole ki. […] sko czy em ksi k , w g owie mi si  kr ci-

o i nie bardzo musia em by  przytomny, gdy  nie potrafi em zrozumie , jaki to 

dzie  przeszed , ni jaka to noc zagl da w okno rozja nionymi gwiazdami”31. 

Trzydniowe „zaczytanie” w Trylogii mia o swoje nast pstwa – W.S. Reymont 

zapomnia  o wa nym spotkaniu ze swoim dobrodziejem i obiecane przeniesienie 

z ni szego urz du nadzorcy budowy kolei na wy sze stanowisko kolejarskie nie 

dosz o do skutku. Ironi , a mo e celowym zrz dzeniem losu by o, e W.S. Rey-

mont odby  swoj  peregrynacj  10 lat pó niej, w 1894 roku. Relacja ukaza a si  

najpierw w „Tygodniku Illustrowanym”, a nast pnie w 1895 roku jako utwór 

Pielgrzymka do Jasnej Góry32. 

W dobie nieudanych powsta  – z 1830 i 1831 roku, z lat 1863–1865, rewo-

lucji krakowskiej z 1846 roku, wydarze  Wiosny Ludów w Wielkim Ksi stwie 

Pozna skim z 1848 roku – Jasna Góra pozostawa a o rodkiem królewskim. Tu 

by a Królowa, z dziejów sanktuarium czerpano otuch  dla dalszego istnienia Na-

                                                 
27  D. Bili ska, Przedziwna kariera sceniczna dramatu El biety Bo niackiej-Tuszowskiej pt „Prze-

or Paulinów”, „Studia Claromontana”, t. 7, Jasna Góra 1987, s. 183–184. 
28  Biogram Henryka Sienkiewicza: PSB, t. 37, Warszawa – Kraków 1996–1997, s. 203–216. Au-

tor biogramu H. Markiewicz. 
29  Niestety, w ród literatury wykorzystanej podczas pisania Trylogii, Pielgrzymka do Cz stocho-

wy M. Bali skiego nie jest wymieniana. Pe ny zasób pomocnej literatury H. Sienkiewicz umie-

ci  w czasopi mie „S owo” 18 czerwca 1885 roku, jako odpowied  na list „Adresata nieznane-

go z Cz stochowy”. H. Sienkiewicz, Dzie a, t. 55: Korespondencja, t. 1, pod red. J. Krzy a-

nowskiego, Warszawa 1955, s. 1–3. 
30  Biogram W adys awa Stanis awa Reymonta: PSB, t. 21, Wroc aw – Warszawa – Kraków – 

Gda sk – ód  1988–1989, s. 223–229. Autor biogramu Henryk Markiewicz.  
31  J. Kijas, „Potop” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1960, s. 89–92. 
32  W.S. Reymont, Pielgrzymka do Jasnej Góry, Warszawa 1895. 
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rodu, jak i poszukiwano ratunku w trudnych sytuacjach osobistych. Czo ow  

person  zwi zan  z dziejami cz stochowskiego konwentu by  ojciec Augustyn 

Kordecki. Micha  Bali ski, autor pierwszego przewodnika o klasztorze i mie cie 

Cz stochowie, wystawi  bardzo pozytywn  ocen  g ównej postaci obl enia 

twierdzy z 1655 roku – o. Augustynowi Kordeckiemu: „Na czele takiej garstki 

jeden ubogi w duchu i nieznany zakonnik dzielno ci  woli i moc  przekonania  

o dobrej sprawie swej zdo a  wstrzyma  ca  pot g  zwyci skich Szwedów i na 

skalistym szczycie samotnej góry pokaza  wspó braciom, jak broni  kraju nale-

y! […] Wielkie to dzie o nadzwyczajnego ocalenia Jasnej Góry, do którego 

opatrzno  powo a a Kordeckiego, jemu te  samemu tylko zostawione by o do 

przekazania potomno ci w dok adnym i zajmuj cym opisie, z którego czerpali-

my podane tu ni ej zdarzenia”33 (A. Kordecki, Nova Gigantomachia… – przyp. 

R.S.). Dzie o to pobudza o ch  odwiedzenia wi tego Przybytku, ale te  i da-

wa o pomys  do powstawania dzie  literackich. To w tym miejscu mia o spotka-

nie dwóch, wydawa o by si , sprzecznych narracji: literatury przewodnickiej 

(nastawionej na opis wra e ) i literatury pi knej (nastawionej na kszta cenie 

dusz). Z tego spotkania stworzono iskr  nadziei, która jest jednym z podstawo-

wych dozna  cz owieka. W Biblii nadzieja to oczekiwanie pomy lnej przysz o-

ci pod przewodnictwem Boga34. 
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Rola Jasnej Góry w kszta towaniu wiadomo ci narodowej  

w XIX wieku 

Streszczenie 

W XIX wieku Jasna Góra zamienia swoje duchowe oblicze. To ju  nie tylko miejsce modlitw  

i religijnych uniesie , ale i historyczna skarbnica polskiego narodu. Czerpano z wydarze  dziej -

cych si  w tym wi tym miejscu, powstawa y utwory literackie opisuj ce dzieje klasztoru i zako-

nu, przedstawiaj ce bohaterów jako wzorzec zachowa  ludzkich, obywateli i zatroskanych o dobro 

ojczyzny patriotów. Niniejszy artyku  przedstawia przyczyny poszukiwa  ludzi pióra i ich dzie a 

s awi ce Jasn  Gór  w tym okresie. 

S owa kluczowe: Jasna Góra, klasztor, Polska, patriotyzm, naród, wiadomo , to samo .  

The Role of Jasna Gora in Formation of the National  

Consciousness in the 20th Century 

Summary 

In the 19th century Jasna Gora changed its spiritual image. It became not only the place of 

prayer and religious elation, but a historical treasury of the Polish nation as well. It was drawn 

from the events taking place in this holy shrine. Literary works were written describing the history 

of the Monastery and the Order, showing heroes as a model of human behaviour of the citizens 

and patriots worried about the good of their homeland. Reasons for research made by men of let-

ters and their works glorifying Jasna Gora at that time are discussed in this paper. 

Key words: Jasna Gora, the monastery, Poland, patriotism, the nation, awareness, identity. 

 


