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LITERACKIE FASCYNACJE PROFESORA. 
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ZE WSPÓŁCZESNOŚCIĄ

Profesor Przemysław Mroczkowski był człowiekiem renesansu, jeśli 
pod tym określeniem rozumiemy osobę odznaczającą się nieczęsto 
spotykaną wielością i różnorodnością zainteresowań i umiejętności. 
Gdyby odnieść do osoby Profesora współczesną terminologię, bar-
dzo obecnie modną w dyskursie akademickim, trzeba by go nazwać 
naukowcem interdyscyplinarnym. 

Należy tu podkreślić, że w sylwetce naukowej profesora Mrocz-
kowskiego wyraźny rys interdyscyplinarny pojawił się w czasach, 
kiedy studia humanistyczne, w tym literaturoznawcze, były podpo-
rządkowane – merytorycznie i organizacyjnie – studiom fi lologicz-
nym. Tej fi lologii, która w duchu wnikliwych rozważań pochyla się 
nad słowem, jest w nim rozmiłowana, poddaje je drobiazgowej ana-
lizie, aby wydobyć z niego bogactwo, którego nośnikiem są dyskurs 
i tekst – by znowu użyć nowoczesnego, czy postmodernistycznego, 
żargonu krytyki literackiej, którego sam Profesor nie używał, ale 
w jego duchu tkwił, prowadząc swoje, to znaczy fi lologa uniwersyte-
ckiego, dogłębne i rzetelne analizy. Był fi lologiem i badaczem litera-
tury w najgłębszym znaczeniu tego pojęcia: rozmiłowanym w słowie, 
oczytanym, z warsztatem mocno zakotwiczonym w badaniach źród-
łowych i solidnej bazie naukowej.

Nazwanie Profesora mianem „człowiekiem renesansu” okazu-
je się jednak niewystarczające, jeżeli ma się tylko na myśli szerokie 
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spektrum prac badawczych i wielość różnorodnych zainteresowań. 
Refl eksja nad sylwetką profesora Mroczkowskiego wymaga pogłę-
bionego spojrzenia na „człowieka renesansu”. Jest to osoba patrzą-
ca na sobie współczesny świat z pozycji potężnego imperatywu po-
znawczego, który nie pozwala jej popaść w intelektualny marazm 
i rutynę. Nieustanne rozszerzanie swojego pola działania i twórcze 
poszukiwania nowych terytoriów w badaniach naukowych, refl ek-
sji intelektualnej i estetycznym przeżyciu z pewnością są swoistym 
„renesansowym” wyróżnikiem osobowości Profesora. Wystarczy 
tu wspomnieć, że wśród licznych jego prac historyczno- i krytycz-
noliterackich znalazły się też eseje o liturgii chrześcijańskiej zatytu-
łowane Znaki na głębiach1. O książce tej jej Autor skromnie pisze, 
że – jakkolwiek oparta na licznych lekturach – nie ma ona pretensji 
naukowych i nie jest wynikiem badań źródłowych, a jedynie zbio-
rem refl eksji człowieka świeckiego, „który spróbował na nowo i po 
swojemu zobaczyć rzeczy bardzo stare i powszechne oraz starał się 
swoją nowoczesną soczewkę nastawić na bezczasowe dzieło kultu 
człowieka dla Potęgi, od której czuje się on zależny”. A następnie, 
pochylając się nad słowem „soczewka”, z iście fi lologiczną dbałoś-
cią o oddanie sprawiedliwości słowu i temu, co ono oznacza, Autor 
kontynuuje: „Skoro się użyło przenośni z soczewką, dorzućmy, że 
akcent spoczywa w znacznym stopniu na stronie wizualnej, a także 
dramatycznej, liturgii”2. 

Strona wizualna i dramatyczna rytuału, a tym przecież z formal-
nego punktu widzenia jest liturgia, przemawiała do zbiorowej wy-
obraźni średniowiecza. Nieprzypadkowo celebrowana w kościołach 
liturgia wielkanocna dała impuls do powstania średniowiecznego 
dramatu misteriów. Fascynację rytuałem, w którym dramaturgia 
wydarzenia wpisuje się w słowo i gest, odnajdujemy w twórczości 
wybitnego modernisty Th omasa Stearnsa Eliota. I nieprzypadko-
wo Eliot, tak bardzo w swoim czasie awangardowy i – mogłoby się 
wydawać – poetycko odległy od literackich smaków i preferencji 

1 P. Mroczkowski, Znaki na głębiach. Eseje wokół liturgii, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1957.

2 Ibidem, s. 7–8.
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Profesora, był jednakowoż dla Profesora Mroczkowskiego twór-
cą ze wszech miar zasługującym na uznanie, pogłębione studium 
i promocję wśród czytelników. I to bynajmniej nie tylko dlatego, że 
przyznano mu literacką Nagrodę Nobla. Mord w katedrze3, sztuka 
teatralna T.S. Eliota, która łączy w sobie elementy moralitetu śred-
niowiecznego z celebracją dramaturgii gestu i słowa, a także z trakta-
tem moralnym o trudnych wyborach na granicy tego co ludzkie i co 
Boskie, zajmowała szczególne miejsce w lekturach osobistych i fa-
scynacjach literackich Profesora, chociaż nie należała do głównego 
nurtu jego działalności akademickiej. To właśnie dla tej Eliotowskiej 
sztuki, obok dzieł dramatycznych Szekspira, rozpalał Profesor entu-
zjazm wśród młodych terminatorów sztuki aktorskiej działających 
w Kole Anglistów. Dzięki temu młodsi studenci wiedzieli już wcale 
niemało o dramacie Mord w katedrze, zanim jeszcze poznali, w ra-
mach konwersatorium literackiego, najbardziej chyba znany poemat 
jego autora, Ziemię jałową4. 

W sposób naturalny, niemal instynktowny, instynktem wybit-
nego badacza literatury profesor Mroczkowski realizował w swojej 
pracy naukowej i działalności dydaktycznej prawo podstawowe, ja-
kie Eliot sformułował w jednym ze swoich esejów krytycznolitera-
ckich (Tradition and the Individual Talent5) o istnieniu w każdym 
dziele literackim dialogicznej współzależności między usankcjono-
waną historycznie tradycją a teraźniejszością. W tym duchu profesor 

3 T.S. Eliot, Murder in the Cathedral, Faber and Faber, London 1935; Idem, Mord 
w katedrze, tłum. J.S. Sito, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1979.

4 T.S. Eliot, Th e Waste Land, Horace Liveright, New York 1922 (pierwsze wy-
danie angielskie ukazało się rok później, w 1923 roku, nakładem Hogarth Press, 
Richmond); idem, Ziemia jałowa, tłum. C. Miłosz, Wydawnictwo Literackie, Kra-
ków 2004.

5 Esej na temat tradycji i indywidualnego talentu, w którym T.S. Eliot sprzeci-
wia się ekspresji realnego „ja” poety i formułuje swoją koncepcję depersonalizacji 
podmiotu poetyckiego oraz istoty tradycji literackiej, po raz pierwszy ukazał się 
w 1919 roku w ważnym piśmie modernizmu „Th e Egoist”, a następnie w 1920 roku 
w pierwszym zbiorze esejów na temat poezji i krytyki Th e Sacred Wood (Święty 
gaj). Potem wielokrotnie publikowany wraz z innymi wybranymi tekstami prozy 
krytycznoliterackiej, np. T.S. Eliot. Selected Prose, ed. J. Hayward, Penguin Books, 
Harmondsworth 1965. 
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Mroczkowski doskonale wpisywał się w modernistyczne postulaty 
Eliota, choć z pewnością nie był modernistą sensu stricto. Zakochany 
w bogactwie tego, co go otacza w jego współczesności – odsłaniał 
stare fundamenty, potwierdzał ich trwałość oraz nieprzemijającą 
wartość i na nich budował, zapatrzony w przyszłość. Akademickie 
zainteresowania, inicjatywy i przedsięwzięcia profesora Mroczkow-
skiego, zwłaszcza gdy patrzymy na nie z perspektywy czasu, wydają 
się także wypełnieniem fi lozofi cznej refl eksji T.S. Eliota z Burnt Nor-
ton, wchodzącego w skład poematu Four Quartets6: „Czas przeszły 
i obecny czas / Oba obecne są chyba w przyszłości, / A przyszłość 
jest zawarta w czasie przeszłym”7 („Time present and time past / Are 
both perhaps present in time future, / And time future contained in 
time past”). 

Na podobieństwo swoich poprzedników z epoki renesansu profe-
sor Mroczkowski otwierał swoją współczesność na odradzający po-
wiew bardzo szeroko pojętego średniowiecza, epoki, która w oczach 
Profesora była pełna intelektualnego i kulturowego bogactwa. Pro-
fesor Mroczkowski patrzył na literaturę XX wieku oczami medie-
wisty. Takie spojrzenie jednak nie tylko nie uwsteczniało, ale wręcz 
poszerzało horyzont widzenia; nie tylko nie zatapiało w martwej 
przeszłości, ale też twórczo otwierało na przyszłość i impuls nowego 
życia. Postrzegając literaturę sobie współczesną oczami mediewi-
sty, Profesor tym lepiej widział to wszystko, co uniwersalnie ważne 
i istotne, wyprowadzał to na główne fale dyskursu naukowego, aby 
w ten sposób uczestniczyć w realizowaniu najważniejszego zadania 
Uniwersytetu, czyli dążenia do prawdy, formowania człowieka i bu-
dowania lepszego świata. Takim programem dotyczącym zadań dla 
naukowca, anglisty i fi lologa na czas obecny Profesor doskonale wpi-
sywał się w wizję innego z pisarzy, tym razem dziewiętnastowieczne-
go, Johna Henry’ego Newmana, zajmującego prominentne miejsce 

6 T.S. Eliot, Four Quartets, Faber and Faber, London 1944 (przekład polski: 
Cztery kwartety). Wiersze wchodzące w skład Four Quartets najpierw ukazywały 
się oddzielnie, a pierwszym z nich, opublikowanym w 1935 roku, był Burnt Norton. 

7 T.S. Eliot, Burnt Norton, tłum. K. Boczkowski, w: idem, Wybór poezji, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990 (Biblioteka Narodowa, seria II, nr 230), 
s. 236.

2-łamanie.indd   50 2015-03-10   09:50:02



51

na liście lektur Profesora, zarówno własnych, jak i polecanych innym 
adeptom nauki. 

W całej swojej działalności uniwersyteckiej profesor Mroczkow-
ski był człowiekiem podobnym do pewnej symbolicznej postaci, jaka 
pojawia się wielokrotnie u twórcy szczególnie bliskiego Profesorowi 
– powieściopisarza, poety, wszechstronnego eseisty i publicysty, czyli 
Gilberta Keitha Chestertona. Tą postacią jest budowniczy mostów, 
który łączy to wszystko, co paradoksalnie wydaje się nie do połącze-
nia, jak dwa brzegi rzeki, które bezwzględnie rozdziela nurt prze-
pastnej wody. Należy tu nadmienić, że „paradoks” był wielką pasją 
Chestertona, nazywanego często księciem paradoksu, a jednocześnie 
stanowił bardzo istotny punkt odniesienia w literackich i naukowych 
zainteresowaniach Profesora Mroczkowskiego, jako myśliciela i ba-
dacza literatury. Profesor potrafi ł przerzucić solidny most między 
swoim i naszym czasem a wiekami średnimi, które na pozór odległe 
i same w sobie pełne paradoksów, w odczuciu Profesora paradoksal-
nie wpisywały się w serce współczesności. Wieki średnie bynajmniej 
nie były dla Profesora  prymitywne i osnute ciemnością, ale wprost 
przeciwnie: subtelne, uduchowione, pełne światła, kolorów i dźwię-
ków muzyki, stały się ujmującą wizytówką „Wesołej Anglii” („Merry 
England”)8.

Profesor przerzucił więc most między swoim wiekiem XX i śred-
niowieczem. Co jednak najistotniejsze, w całym swoim aktywnym 
życiu akademickim nieustannie taki most przemierzał; a przemierzał 
go nie sam – zachęcał swoich studentów, a potem współpracowni-
ków, do przerzucania podobnych mostów i ciągłego przechodzenia 
między egzystencjalnym tu i teraz a ponadczasowym i uniwersal-
nym dziedzictwem czasu minionego. 

Na takiej właśnie fi lozofi i mostów opierała się fascynacja Profe-
sora postacią i twórczością Chestertona (1874–1936), który uosabiał 
poglądy i ten nurt myślenia o życiu, świecie i literaturze, jaki był 
Profesorowi szczególnie bliski. Cała fi lozofi a Chestertona  wyrastała 
z jednej strony z jego zachwytu nad kulturą średniowiecza, z drugiej 

8 Wyrazem fascynacji Profesora Mroczkowskiego średniowieczem jest m.in. 
jego popularnonaukowa książka Katedry, łyki, minstrele (Znak, Kraków 1962).
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zaś z oczarowania racjonalnym pięknem chrześcijaństwa. Kultura 
średniowiecza, podobnie jak przenikające ją na wskroś chrześcijań-
stwo, w oczach Chestertona zawsze pozostawały w najgłębszej har-
monii i sprzyjały zarówno istocie człowieczeństwa, jak i optymalne-
mu kształtowaniu świata.

Taką wizję Chestertona, pełną rozmachu i otwartą na wyzwania 
współczesności, Profesor realizował, publikując i współpracując ze 
środowiskiem naukowców i entuzjastów Chestertona związanych 
mniej lub bardziej ściśle z kwartalnikiem „Th e Chesterton Review”9. 
Nie tylko uczestniczył sam, lecz także wciągał swoich studentów 
w literacki świat myśli Chestertona. A działo się to w czasach, kiedy 
był on, jako pisarz niepoprawny politycznie i wielki przyjaciel Polski 
przedwojennej, niemile widziany przez ofi cjalne czynniki PRL-ow-
skiego establishmentu. Mimo to inspirowane przez Profesora Koło 
Anglistów z wielkim zaangażowaniem organizowało studencką sesję 
naukową poświęconą Chestertonowi. 

Chesterton był dla profesora Mroczkowskiego nie tylko pory-
wającym poetą i twórcą o nadzwyczaj płodnej wyobraźni, ale także 
– a może przede wszystkim – wybitnym myślicielem na miarę po-
trzeb XX wieku. Stanowił kwintesencję angielskości, którą Profesor 
ukochał bezinteresowną miłością badacza literatury i kultury. Był 
także Chesterton Europejczykiem, obywatelem Europy, którą Pro-
fesor obejmował umysłem naukowca, świadomego jej fundamen-
tów, korzeni oraz dziedzictwa intelektualnego i kulturowego. Profe-
sor Mroczkowski, jak mało kto, już wówczas dostrzegał wagę myśli 
Chestertona i wątków tematycznych rysujących się w jego fi kcji li-
terackiej dla przyszłości i oblicza Europy. Wystarczy wspomnieć tu 
choćby Napoleona z Notting Hill10, gdzie lokalne społeczności Lon-
dynu przywracają średniowieczne, dawno zapomniane formy i zwy-
czaje, akcentujące ich odrębną tożsamość, a wszystko po to, by nie 

9 Kwartalnik ten jest wydawany do dziś, pierwotnie w Kanadzie, obecnie 
w Stanach Zjednoczonych; wychodzi w kilku wersjach językowych, poza angielską 
istnieje także wersja francuska, włoska, hiszpańska i portugalska.

10 G.K. Chesterton, Th e Napoleon of Notting Hill, Bodley Head, London 1904 
(przekład polski J. Popławskiej-Łaszczowej. Napoleon z Notting Hill, E. Wende 
i Spółka, Warszawa 1924).
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być wchłoniętym i nie ulec zatraceniu w jednej globalnej metropo-
lii; albo Kulę i krzyż11, podejmującą problematykę pluralistycznego 
świata, gdzie trzeba zdecydowanie bronić własnej wiary i poglądów, 
ale też zachować pełny szacunek dla przeciwnika; czy intrygującą 
powieść-groteskę Człowiek, który był Czwartkiem12, która uświada-
mia niebezpieczeństwa i demaskuje wszelkie nihilistyczne i relatywi-
styczne ideologie zagrażające cywilizacji europejskiej. 

Proszę pozwolić, że zakończę tych kilka refl eksji o profesorze 
Mroczkowskim i jego fascynacjach literackich łączących średniowie-
cze ze współczesnością wątkiem osobistym, który rzuca szczególne 
światło na osobę Profesora jako naukowca i opiekuna naukowego. 
Profesor Mroczkowski miał zwyczaj, nawet jeśli sam nie prowadził 
seminarium magisterskiego, a tylko tak zwane seminarium uzupeł-
niające, indywidualnie rozmawiać ze studentami o wybranych przez 
nich tematach prac magisterskich. Ja również na taką rozmowę zo-
stałam do Profesora zaproszona. Kiedy powiedziałam, że zamierzam 
pisać magisterium z twórczości Grahama Greene’a, Profesor stwier-
dził: „Już bardzo dużo na temat Greene’a napisano, proszę pomy-
śleć o pisaniu pracy z literatury średniowiecznej, z Szekspira albo 
z Chestertona. Proszę się nad tym zastanowić i za dwa dni dać mi od-
powiedź”. Kiedy po dwóch dniach ponownie przyszłam do gabinetu 
Profesora, wybrawszy Chestertona jako pisarza najbardziej tkwiące-
go we współczesności XX wieku i chronologicznie najbliższego Gra-
hamowi Greene’owi, usłyszałam: „Będzie pani pisała na temat euro-
pejskości Chestertona. To jest teraz ważne w kontekście jednoczenia 
się Europy”13. W pierwszej chwili hasło „europejskość” w odniesie-
niu do pisarza niewiele mi mówiło. Profesor natychmiast jednak do-

11 G.K. Chesterton, Th e Ball and the Cross, London, John Lane Company, New 
York 1909; idem, Kula i krzyż, tłum. M. Skibniewska, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1992.

12 G.K. Chesterton, Th e Man Who Was Th ursday: A Nightmare, J.W. Ar-
rowsmith, United Kingdom 1908; idem, Człowiek, który był Czwartkiem, tłum. 
M. Skibniewska, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1973.

13 Proces integracji europejskiej na Zachodzie nabrał tempa w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Już działała Rada Europy z siedzibą 
w Strasburgu. W 1957 roku zostały podpisane tzw. traktaty rzymskie. 
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rzucił: „Proszę wziąć pod uwagę takie kwestie, jak: chrześcijaństwo, 
racjonalizm (wartość rozumu), demokracja i personalizm”. W ten 
sposób w jednym zdaniu ujął to, co stanowi kwintesencję Europy 
i co miało wyznaczać pierwsze naukowe poszukiwania magistrantki.

To był rok 197914 i wtedy Unia Europejska, jaką ją dziś znamy, 
jeszcze się de facto nie narodziła. Funkcjonowała Europejska Wspól-
nota Gospodarcza, ale Profesor już dostrzegał procesy i poziomy in-
tegracji europejskiej wykraczające poza sferę czysto ekonomiczną. 
I wtedy, przygotowując swoją pracę magisterską, odkrywałam, jak 
bardzo te wszystkie elementy, które mój Promotor wymienił jednym 
tchem, obecne są u Chestertona. A potem, przez wiele następnych 
lat utwierdzałam się w przekonaniu, jak mocno są one zakorzenione 
w historycznej przeszłości i jak bardzo są potrzebne Europie, takiej, 
jaką widział Chesterton i której światłym obywatelem, w najszerszym 
słowa tego znaczeniu, był Przemysław Mroczkowski, znamienity an-
glista i humanista, wybitny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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