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WOKÓŁ LISTU ZOFII KĘCZKOWSKIEJ
DO WŁADYSŁAWA ORKANA
ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ W KRAKOWIE

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się obszerne archiwum lite-
rackie Władysława Orkana1, gorczańskiego i podhalańskiego pisarza przełomu 
XIX i XX wieku, w swoim czasie uznawanego za znaczącego przedstawiciela 
literatury Młodej Polski.

W jego niezwykle bogatej spuściźnie epistolograficznej zachował się nastę-
pujący list Zofii Kęczkowskiej2, współpracowniczki „Gazety Kaliskiej”, z 1909 r.3:

1  W archiwum literackim Władysława Orkana (BJ, sygn. 8540 III – 8663 III) 
zgromadzono m.in.: pisemka studenckie redagowane przez pisarza, autografy utworów 
literackich i dokonań publicystycznych, papiery i dokumenty osobiste, notatki, notesy, 
wycinki z prasy i numery czasopism z artykułami dotyczącymi jego życia i twórczości. 
Na uwagę zasługuje w szczególności korespondencja rodzinna z lat 1891-1930, a w niej 
listy różnych osób i instytucji do Orkana (sygn. 8604 III – 8638 III) oraz niemal 3000 
listów Orkana do poszczególnych adresatów (sygn. 8641 III – 8655 III). 

2  Zofia Kęczkowska, córka Leopolda Kęczkowskiego, patrona b. Trybunału 
Cywilnego i Teofili Dąbrowskiej, urodziła się 15 maja 1873 r. w Kielcach. Wychowywała 
się w Kaliszu, w domu krewnej - stryjenki Edwardowej Kęczkowskiej. Od najmłodszych 
lat interesowała ją poezja. W kwietniu 1891 r. w „Kaliszaninie” opublikowała swój 
pierwszy wiersz pt. Czemu? Pierwszy zbiorek poetycki Na strunach duszy, poezje 
treści religijnej ukazał się nakładem wydawnictwa warszawskiego w 1899 r., kolejne 
O Maryjo, bądź pozdrowiona (1901) i doceniony przez redakcję „Gazety Kaliskiej” 
tomik „Promyki” (1902). Następne dwa tomiki, także o tematyce religijnej, poświęciła 
św. Józefowi, jego kaliskiemu obrazowi oraz św. Mikołajowi. Od 1902 r. podjęła 
szeroką działalność społeczną, pedagogiczną i publicystyczną. Artykuły zamieszczała 
początkowo na łamach „Gazety Kaliskiej”, a następnie w „Kurierze Kaliskim”. Własnym 
sumptem wydała kilka broszur. Po 1906 r., kiedy stwierdzono u niej początki gruźlicy, 
wyjeżdżała do Zakopanego. Tam powstały dwa zbiorki poezji: Z gór, dolin i hal oraz 
W Tatrach. Na łamach „Gazety Kaliskiej” pojawiły się również artykuły o tematyce 
tatrzańskiej i zakopiańskiej. Pomimo kłopotów zdrowotnych pracowała intensywnie 
do końca swego życia. Zmarła 25 czerwca 1916 r., nie doczekawszy się odzyskania 
przez Polskę niepodległości. - Maria Kubacka-Gorwecka, „Zofia Kęczkowska – kaliska 
poetka, publicystka, społecznica”, Bliżej Biblioteki. Pismo bibliotekarzy Wielkopolski 
południowo-wschodniej, 1/2 (2019): 24-25.

3  BJ, sygn. 8615 III, k. 189.
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Zakopane, d[nia] 4/4 1909
willa-pens[jonat] „Jolanta”
ul. St[ara] Polana4

Wielmożny Panie!
Z upoważnienia Redaktora „Gaz[ety] Kaliskiej”5, p[ana] Józ[efa] Radwa-

na6, zwracam się do W[ielmożnego] Pana z gorącą prośbą o zaszczycenie ju-
bileuszowego numeru naszej „Gazety” drobnym jakim, lecz zawsze cennym 
utworem w poezji lub prozie.

Bawiąc w Zakop[anem] dla kuracji, miałam szczerą chęć wybrać się do 
Poręby W[ielkiej]7, by osobiście W[ielmożnemu] Panu prośbę tę przedstawić 
i przy tej sposobności poznać autora W roztokach8 – lecz zły stan zdrowia nie 
pozwala mi obecnie na tę przyjemność; zmuszoną więc jestem listownie prosić 
bardzo o tę wielką dla pisma, w którym pracuję, przysługę. Jubileuszowe nu-
m[ery] „Gazety Kaliskiej” sprzedawane będą na cel dobroczynny. Mam miłą 
nadzieję, że W[ielmożny] Pan łaskawie prośbę moją przyjmie i zechce w krót-
kim czasie nadesłać na moje ręce do Zakopanego cośkolwiek – może wiersz 
który z pięknej pracy poetyckiej pt. Z tej smutnej ziemi9. O ile mi się zdaje, 
poezje te nie wszystkim są w stronach kaliskich znane.

4  Stara Polana – ulica w północnej części Zakopanego, między ul. Sienkiewicza a Chramcówkami, 
pocz. (w XIX w.) aż do Spyrkówki. Wzmiankowana już w 1886 r., pod tą nazwą do 1948 r. - Lidia 
Długołęcka-Pinkwart, Maciej Pinkwart, Zakopane od A do Z (Warszawa: Sport i Turystyka, 
1994),  301). - Obecnie stanowi fragment  ul. Nowotarskiej. Przy Starej Polanie mieszkała wówczas 
siostra Orkana, Maria Moszowa z rodziną.

5  „Gazeta Kaliska” – pismo polityczne, społeczne i ekonomiczne, wydawane w latach 
1893–1939 w Kaliszu pod redakcją Józefa Radwana (zob. p. 6); od 1898 r. dziennik. 
„Gazeta Kaliska” była kontynuatorką „Kaliszanina” – pisma wydawanego dwa razy 
w tygodniu w Kaliszu w latach 1870–1892.

6  Józef Radwan (1858-1936), dziennikarz, prawnik, wydawca i drukarz, od 1884 r. związany 
z Kaliszem. W 1893 r. zaczął redagować „Gazetę Kaliską”. Faktyczne zwierzchnictwo nad 
drukarnią i redakcją pisma sprawował aż do 1930 r., kiedy to przekazał prowadzenie drukarni 
i wydawnictwa „Gazety Kaliskiej” swym synom, Józefowi i Antoniemu. Józef Radwan był 
człowiekiem wszechstronnym, potrafiącym pogodzić zawód prawnika z zaangażowaniem 
w bieżącej pracy redakcyjnej i wydawniczej, jak również z żywą i szeroką aktywnością 
społeczną na rzecz miasta i kaliskiej społeczności lokalnej.

7  Poręba Wielka – wieś w woj. małopolskim (gmina i poczta Niedźwiedź), w Gorcach, 
na wys. 500-600 m, ok. 50 km na południe od Krakowa; miejsce urodzin i rodzinna 
wieś Władysława Orkana. W Porębie Wielkiej znajduje się zbudowana przez pisarza 
Orkanówka (obecnie muzeum). Jest ona klasycznym przykładem willi wzniesionej 
w stylu witkiewiczowskim.

8  Władysław Orkan, W roztokach – najgłośniejsza powieść pisarza. „Kurier Lwowski” 
opublikował ją w numerach 12-247 z 1902 r. (wyd. osobne całości t. 1-2 Towarzystwo 
Wydawnicze. Lwów 1903).

9  W. Orkan, Z tej smutnej ziemi – tomik poetycki. Zawiera m.in. poemat pt. Z tej smutnej 
ziemi zamieszczony uprzednio w numerach 19-21 „Tygodnia” z 1900 r., odznaczony 
w 1899 r. na konkursie poetyckim „Prawdy”. Poemat wraz z innymi wierszami ukazał 
się w osobnym tomiku we Lwowie w 1903 r. (wyd. przez Księgarnię Polską Bernarda 
Połonieckiego).
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Serdecznie prosząc o łaskawą odpowiedź, w krótkim czasie, łączę wyrazy 
prawdziwego szacunku, z jakim pozostaję

Współpracowniczka
 „Gazety Kaliskiej”
Zofia Kęczkowska

Kęczkowska przebywała wówczas w Zakopanem, jak się mawiało, „dla po-
ratowania zdrowia”, gdyż przed kilku laty stwierdzono u niej objawy gruźlicy.  
Będąc tam zamierzała kaliskiemu czytelnikowi przedłożyć szerszą relację ze 
swego pobytu u podnóża Tatr.

W willi „Jolanta” przy Starej Polanie dowiedziała się, że w pobliżu mieszka 
siostra pisarza, Maria Moszowa10 wraz z rodziną. To od niej najpewniej uzyskała 
adres gorczańskiego twórcy i napisała powyższy list.

Orkan należał do czołowych przedstawicieli literatury Młodej Polski. W do-
robku swym miał już cztery tomy nowel11, dwie powieści12, trzy utwory drama-
tyczne13 i tomik poezji. Wnioskujemy, że autorka listu znała jego najgłośniejszą 
powieść pt. W roztokach, która przyniosła gorczańskiemu twórcy należny roz-
głos, a także czytała jego wiersze z tomiku pt. Z tej smutnej ziemi.

Pisarz od połowy grudnia 1908 roku do połowy maja 1909 roku przebywał 
głównie w Poroninie, od czasu do czasu wychylając się do swej sadyby w Porę-
bie Wielkiej, do Zakopanego czy do Krakowa. Z listem Kęczkowskiej zapoznał 
się około Wielkanocy, która w 1909 roku przypadła 11 kwietnia. Wygląda na to, 
że twórcy i autorce listu nie dane było się spotkać.

W artykule pt. Z Zakopanego, który ukazał się w 101 numerze „Gazety Ka-
liskiej” z 6 V 1909 roku (s. 1-2), znajdujemy jedynie sygnalne informacje o Janie 
Kasprowiczu, Wacławie Sieroszewskim, Kazimierzu Tetmajerze, Gustawie Da-
niłowskim i Stefanie Żeromskim. Wszystkie one mają charakter zasłyszanych, 
niewskazujących na osobisty kontakt kaliszanki z ludźmi pióra.

Podczas pobytu w Poroninie Orkan pisał trzecią powieść pt. Pomór oraz za-
biegał o drugie wydanie powieści W roztokach. Pracował intensywnie – powieść 
ukazała się jesienią na łamach „Kuriera Lwowskiego”, a po roku w wydaniu 
książkowym14. O tym, że pracuje obecnie nad Pomorem Kęczkowska mogła nie 
wiedzieć. Ale dlaczego, choćby „słówka”, nie poświęciła Orkanowi?

Może z obawy przed rosyjską cenzurą.
10  Maria Mosz (1878-1930), siostra W. Orkana, od 1898 r. żona Jana Mosza (1869-

1950), mistrza ślusarskiego.
11  W. Orkan, Nowele. Z przedmową K. Tetmajera. Warszawa 1898; Nad urwiskiem. 

Szkice i obrazki. Lwów 1900; Herkules nowożytny i inne wesołe rzeczy. Kraków 1905; 
Miłość pasterska. Lwów 1908.

12  W. Orkan, Komornicy. Lwów 1900; W roztokach. Lwów 1903.
13  W. Orkan, Skapany świat. Dramat w 4 aktach z epilogiem. Lwów 1903; Wina 

i kara. Kraków 1905; Franek Rakoczy. Epilog w 3 aktach. Lwów 1908.
14  W. Orkan, Pomór (Kraków: Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1910).
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W okresie tym pisarz żywo zaangażował się w obronę Stanisława Brzozow-
skiego15, oskarżonego o współpracę z carską ochraną. Należał do tych nielicz-
nych przedstawicieli środowiska literackiego, którzy nigdy nie uznali Brzozow-
skiego za winnego.

W dniach 24 marca i 4 kwietnia 1909 odbyły się [w Krakowie – G. B.] 
dwa zebrania sędziów, na których przygotowano materiał do następnych pu-
blicznych posiedzeń (…) Sędziowie zapoznali się z szeregiem listów i doku-
mentów, które zostały dostarczone przez obronę lub wpłynęły po odroczeniu 
publicznych posiedzeń sądu16.

W obradach sądu nastąpiła dłuższa przerwa. Przewodniczący sądu pragnął 
przyspieszyć zwołanie kolejnego posiedzenia. Był tego świadom również Orkan 
i wraz z przyjaciółmi Brzozowskiego wykorzystywał czas ze zdwojoną energią 
w poszukiwaniu dowodów wskazujących na niewinność autora Legendy Młodej 
Polski.

Ale o tym w ówczesnej prasie kaliskiej Kęczkowska zapewne nie mogłaby 
napisać, choć czytelnicy byliby jej wdzięczni za odniesienie się do tej nieszczę-
snej „sprawy”.

W artykule pt. Z Zakopanego Kęczkowska przypomina tragiczną śmierć 
w Tatrach kompozytora Mieczysława Karłowicza, zawraca uwagę na funkcjono-
wanie Towarzystwa Tatrzańskiego i wspieranie tworzonego – jak to ujęła – „Po-
gotowia ratunkowego” w Zakopanem, tj. Tatrzańskiego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego17. Zwraca też uwagę na działalność oświatową i charytatywną 
w mieście oraz szereg innych inicjatyw (m.in. literackich i artystycznych).

Osobny fragment artykułu stanowi opis wycieczki do „zlodowaciałych” 
„wodospadów Mickiewicza”. Wycieczka początkowo odbywała się wozem, 
a następnie, do samych Wodogrzmotów Mickiewicza, saniami. Dalsza podróż 
czy wędrówka w kierunku Morskiego Oka była, jej zdaniem, niemożliwa.

Dotarcie nad Morskie Oko okazało się jednak możliwe dla Orkana. W liście 
do żony, Marii Smreczyńskiej z 17 IV 1909 r. pisarz informował: „dziś jadę do 
Morskiego Oka (w sprawie Brzoz[owskiego])”18. Przyszło mu tam spędzić noc 
z 17 na 18 IV 1909 r. w tzw. żony z 22 IV 1909 r. stwierdza:

15  Stanisław Leopold Brzozowski (1878-1911), filozof, pisarz, publicysta, krytyk 
teatralny i literacki epoki Młodej Polski, znany gł. jako autor Legendy Młodej Polski 
(Lwów 1910). W 1908 r. oskarżony o współpracę z carską policją polityczną (ochraną).

16  Stanisław Brzozowski, Listy, oprac., przedm., komentarz i aneks M. Sroka, Kraków 
1970, t. 2, s. 691.

17  Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zostało formalnie utworzone 27 X 
1909 r.

18  Władysław Orkan. Listy 1891-1910, t. 2: 1905-1910, oprac. G. Brodacki, Warszawa 
2012, s. 293.



Artykuły82 

„Wycieczka do Morskiego Oka kosztowała dużo, ale dała mi wiele. Naprzód 
dla oczu i duszy. Patrzyłem z bliska na lecące lawiny – cuda! (…) Potem dla 
sprawy Brzoz[owskiego] wiele wydostałem wiadomości”19.

Nie wiemy, jak długo Kęczkowska przebywała w Zakopanem. Na pewno 
wyjechała w drugiej połowie kwietnia, ponieważ pod koniec artykułu podała 
jeszcze informację o ogólnej liczbie gości od 1 stycznia do 15 kwietnia 1909 
roku20.
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SŁOWA KLUCZOWE
Zofia Kęczkowska, Władysław Orkan, korespondencja

19  Tamże, s. 294-295.
20  „Ogólna liczba gości, bawiących w Zakopanem od 1 stycznia r.b. do 15 kwietnia, 

wynosiła 1641 osób, o 200 osób więcej niż w roku ubiegłym w tym samym czasie” (s. 2).



Grzegorz Brodacki – Wokół listu Zofii Kęczkowskiej... 83

STRESZCZENIE

Artykuł zawiera list Zofii Kęczkowskiej, współpracowniczki „Gazety Kaliskiej”, do 
Władysława Orkana, pisarza, przedstawiciela literatury Młodej Polski, z 4 kwietnia 1909 r. ze 
zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Autorka listu zwróciła się do pisarza z prośbą o utwór 
literacki do jubileuszowego numeru „Gazety Kaliskiej”; dochód ze sprzedaży pisma miał 
być przeznaczony na cel dobroczynny. Kęczkowskiej nie udało się nawiązać bezpośred-
niego kontaktu z Orkanem, a do spełnienia jej prośby nie doszło. Autor omawia także 
pobyt Kęczkowskiej w Zakopanem oraz przedstawia informacje na temat kaliskiej poetki 
i publicystki oraz W. Orkana. 

ON ZOFIA KĘCZKOWSKA’S LETTER TO WŁADYSŁAW ORKAN
FROM THE JAGIELLONIAN LIBRARY COLLECTION IN CRACOW

KEYWORDS
Zofia Kęczkowska, Władysław Orkan, correspondence

SUMMARY
This article contains a letter from the Jagiellonian University collection. The letter 

was written on 4 April 1909 by Zofia Kęczkowska, a contributor to the Gazeta Kaliska 
newspaper, to Władysław Orkan, a writer representative the Young Poland literary move-
ment. The author of the letter asked the writer for a literary work for the jubilee issue of 
Gazeta Kaliska. The funds raised from the sale of the magazine were to be donated to a 
charity. Kęczkowska did not manage to make direct contact with Orkan, and her request 
went unheard. The author also discusses Kęczkowska’s stay in Zakopane and reveals 
some information about her and W. Orkan.


