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Krótka opowieść o biskupie, 
który był żołnierzem, a chciał być poetą

1.

Ludwik Łętowski był niewątpliwie jednym z najbardziej ekscentrycznych książąt 
Kościoła nie tylko krakowskiego, ale i polskiego. Potwierdzali to jemu współcześni, 
uzasadnia to twierdzenie zachowany jego dorobek. Ludwik hr. Dębicki, autor wie-
lu prac o ludziach związanych z Krakowem w XIX wieku, w biografi i tego biskupa, 
skreślonej na podstawie pozostałych po nim pamiętników, przypomina anegdotę, 
którą godzi się tu przywołać. Oto mieszkający w latach pięćdziesiątych XIX wieku 
we Lwowie Aleksander Fredro, po krótkim pobycie w Krakowie, miał oświadczyć: 
„widziałem [w Krakowie] biskupa z postacią żołnierza, a jenerała z zachowaniem 
biskupa”1. Słowa te odnosiły się z jednej strony do biskupa Łętowskiego, z drugiej 
zaś – do gen. Jana Skrzyneckiego. Wiele wskazuje na to, że autor Zemsty bardzo 
celnie ujął charakterystykę obu przywołanych ludzi. O skromnym i cichym spo-
sobie życia gen. Jana Skrzyneckiego, trwale zapisanym w dziejach powstania listo-
padowego, a którego trzy ostatnie lata upłynęły mu w Krakowie między domem 
a kościołem, zachowało się wiele świadectw2. Co do Łętowskiego, Fredro również 
się nie mylił. Wszak Dębicki w swojej rozprawie dowodził: 

Łączy on [bp Łętowski – przyp. F.Z.] namaszczenie pasterza z żołnierskiej przeszłości zabyt-
kami, szlachecką częstokroć rubaszność i weredyczność starca mającego wysoką ogładę czło-
wieka wielkiego świata, świetność umysłu uczonego [...], dowcip wrodzony, częstokroć do-
tkliwy, a czasem zbyt swobodny światowca, co to znał życie z wszystkich jego stron, z głęboką 
wiarą kapłana, wzorową surowością dla siebie, a wielką miłością i miłosierdziem dla bliźnich.

1 L. Dębicki, X. Biskup Łętowski. Według pamiętników pozostałych po nim w rękopisie, Lwów 1873, 
s. 6.

2 Zob. H. Żaliński, Kraj, emigracja, niepodległość. Studia i szkice, Kraków 2006.
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Autor dodawał jednak: 

Weredyczność ks. biskupa Łętowskiego nie przechodziła nigdy w marudztwo i zbytnie mo-
ralizowanie, nie ciążyła ona towarzystwu, zawsze okraszona dowcipem, rzucała swe pociski 
w chwilach właściwych; czasem były to strzały ostrego naboju, częściej jednak przechodziły 
w tę lekką, choć nigdy czczą szermierkę słów, w której najczęściej zwyciężał, ale czasem 
nawet odnosił porażkę3. 

Henryk Barycz, znany powszechnie badacz dziejów oświaty i kultury polskiej, 
pisał na początku lat sześćdziesiątych XX wieku o Łętowskim: 

Żołnierz i kapłan, polityk i książę Kościoła, moralista i facecjonista, dziwaczny pisarz i uczo-
ny historyk, miłośnik i kolekcjoner książek, mówca i gawędziarz – oto kalejdoskop dzie-
dzin, które składają się na jego bogatą indywidualność. [...] Skupił on w sobie pierwotny 
sarmatyzm i szlachetczyznę starego pokroju z dość luźnym i swobodnym stosunkiem do 
życia, wyrobionym pod wpływem prądów oświecenia. Epoka napoleońska wpoiła weń zro-
zumienie koncepcji państwa nowożytnego, postępowego, ściśle centralistycznego, roman-
tyzm – wiarę w nieśmiertelność narodu i ideę czynnej, nieustannej walki z zaborcami oraz 
natchnienie mesjanistyczne. Klęska powstania listopadowego skierowała go na tory legity-
mizmu (dość spóźnionego), wyznawania zasad ancien régime’u łączonego z wykluwającym 
się ultramontanizmem4. 

Okazuje się, że nawet ta charakterystyka nie oddaje w pełni skomplikowanej 
osobowości tego kapłana, historyka, pamiętnikarza, wierszopisa, a nade wszystko 
– człowieka, który trwale wpisał się w krajobraz Krakowa czasów narodowej nie-
woli. Odsyłając zatem zainteresowanych do istniejących opracowań5, w tym miej-
scu – po skreśleniu zasadniczych linii życia Łętowskiego – pragnę przypomnieć 
tutaj jego dorobek literacko-historyczny, którym to zagadnieniem dotychczas nikt 
się nie zainteresował.

Ludwik Łętowski urodził się w roku 1786 w Bobowej koło Nowego Sącza, w ro-
dzinie ziemiańskiej. Był równolatkiem Andrzeja Brodzińskiego i Wincentego Re-
klewskiego, dwóch znanych na początku XIX wieku poetów krakowskich. W prze-
ciwieństwie jednak do tamtych, nigdy nie uczęszczał do szkół. Nie studiował także 
na uniwersytecie. Aż do dwudziestego roku życia pobierał nauki w dworze ro-
dzinnym (zajmowało się nim czterech guwernerów), który trudno byłoby uznać 
za ognisko polskości. Jak twierdzą historycy, był to dom całkowicie oddzielony od 
spraw narodowych, godzący się z panującą sytuacją polityczną w kraju. Zresztą 
potwierdza to sam Łętowski, pisząc w pamiętnikach, że w czasach młodości nigdy 
nie słyszał na przykład o powstaniu kościuszkowskim! W roku 1806 bohater na-
szej opowieści trafi ł do gwardii galicyjskiej w Wiedniu. Po trzech latach natomiast, 

3 L. Dębicki, X. Biskup Łętowski, s. 4–5.
4 H. Barycz, Ludwik Łętowski, ekscentryczny książę Kościoła [w:] tegoż, Wśród gawędziarzy, pa-

miętnikarzy i uczonych galicyjskich, Kraków 1961, t. 1, s. 117.
5 Oprócz wzmiankowanych wyżej prac Henryka Barycza i Ludwika Dębickiego godzi się wspo-

mnieć o pracy T. Glemmy, Działalność dobroczynna biskupa L. Łętowskiego, „Caritas” 1949, nr 51.
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w roku 1809, zgłosił się w Krakowie do formowanego pod wodzą arcyksięcia Fer-
dynanda ochotniczego batalionu strzelców (batalion ten, co ciekawe, występował 
w strojach kozackich), który miał toczyć boje z wojskami księcia Józefa! Dopiero 
po klęsce wojsk austriackich Łętowski zdecydował się wstąpić do wojska polskiego 
pozostającego pod wodzą księcia Józefa. W roku 1812, już w stopniu kapitana, 
wziął udział w wyprawie Napoleona na Moskwę. W czasie odwrotu Wielkiej Ar-
mii, po bitwie pod Berezyną, dostał się do niewoli, w której pozostawał przez dwa 
lata6. W roku 1817 były żołnierz napoleoński – ku zaskoczeniu niemal wszystkich 
– wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach. Już po roku został wyświęcony 
na księdza i objął probostwo w Końskich, a wkrótce potem został skierowany do 
parafi i w Stopnicy. Jak piszą biografowie, do swych probostw dojeżdżał rzadko, 
niemal wyłącznie na odpusty. Czas spędzał najczęściej w Kielcach lub w Krakowie 
(tu przy boku bpa Jana Pawła Woronicza). Henryk Barycz twierdzi, że w tym cza-
sie prowadził życie właściwie całkowicie świeckie (szaty cywilne zrzucił dopiero 
w 1845 roku, gdy w Petersburgu otrzymał święcenia na biskupa joppejskiego!). 

W roku 1825 został kanonikiem katedry wawelskiej, a równocześnie człon-
kiem Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej. Odtąd zasłynął jako salo-
nowiec, wielbiciel dobrego stołu, a także pięknych pań (z arystokracji). Zarazem 
zdobył sławę znakomitego kaznodziei7. W czasie powstania listopadowego, jako 
weteran napoleoński, włączył się w bieg wydarzeń („błogosławi oddziały powstań-
cze udające się na pole walki, jeździ do głównej kwatery, przyjmuje z rąk Rządu 
Narodowego administratorstwo biskupstwa sandomierskiego”8). W roku 1833 

6 Jak wspomina Ludwik Dębicki, miał spędzić owe dwa lata w domu jednego z obywateli Litwy, 
który uzyskał od władz rosyjskich pozwolenie na przechowywanie u siebie „pod gwarancją” kilku 
jeńców wojennych. Autor ten przypomina przy tej okazji znamienne wydarzenie z późniejszych lat, 
kiedy Łętowski był już biskupem. Oto okazuje się, że w roku 1850 przybył do Krakowa syn owego 
obywatela i zgłosił się do bpa Łętowskiego. Ten postanowił odpowiednio dobrze uraczyć gościa: „za-
prosił wszystkich starych wojskowych napoleońskich, jacy podówczas mieszkali w Krakowie. Zasiadł 
przeto do stołu jenerał Skrzynecki, jenerał Załuski, pułkownik Michał Badeni i pułkownik Salezy 
Gawroński wokoło gościa z Litwy. Przypadek zrządził, że obiad ten wypadł w rocznicę wejścia do 
Moskwy. Przy obiedzie przypomniano sobie tę datę, co jeszcze bardziej ożywiło rozmowę i zwróciło 
ją do wspomnień strasznej kampanii. Uczestnik tej skromnej biesiady weteranów opowiada, że biskup 
był wymowniejszym niż kiedykolwiek, obecność litewskiego gościa, wspomnienia niewoli, wznieciły 
zapał i rozrzewnienie w starcach, którzy taką wojenną i obywatelską mieli za sobą przeszłość” (L. Dę-
bicki, X. Biskup Łętowski, s. 60).

7 Henryk Barycz pisze: „W okresie wystąpień Łętowskiego przed katedrą stało do kilkadziesiąt 
karet, zbiegowisko ludzi było ogromne, zamawiano sobie miejsca naprzód. Popisami kaznodziejskimi 
Łętowskiego interesowali się nawet wybitni literaci przejezdni (J.U.  Niemcewicz), jak i miejscowi. 
F. Wężyk jeszcze przed pokłóceniem się z nim pasował go na nowego Skargę. Z czasem popularność 
kaznodziejska Łętowskiego spadła, a jego rubaszne przenośnie i zbyt realistyczne obrazy w przemó-
wieniach wywoływały rozbawienie i ściągały ludzi dla rozrywki” (H. Barycz, Ludwik Łętowski, ekscen-
tryczny książę Kościoła, s. 134).

8 Tamże, s. 136. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej zachował się egzemplarz rozprawy Łętow-
skiego O sprawie narodu polskiego (Kraków 1831), w której uzasadniał prawo Polaków do odzyskania 
wolności poprzez wojnę, przekonując, że powstanie nie jest rewolucją, a sprawą narodową „podnie-
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w ramach retorsji za otwarte popieranie powstania w Królestwie, na wniosek re-
zydentów Dworów Opiekuńczych w Krakowie, został usunięty ze składu Senatu 
Rzeczypospolitej Krakowskiej. Po kilku latach bohater nasz jednak zmienił po-
glądy i zaczął sprzeciwiać się prowadzonej w Galicji narodowej konspiracji oraz 
wpływom Wielkiej Emigracji na kraj, za co został nagrodzony jesienią 1839 roku, 
kiedy to na nowo powołano go w skład Senatu miasta Krakowa. W dwa lata póź-
niej, w roku 1841, został administratorem generalnym diecezji krakowskiej. Stało 
się to w okolicznościach dość niezwykłych, a przy tym mało znanych. 

W roku 1835 rezydent rosyjski, jeden z trzech „opiekunów” Rzeczypospolitej 
Krakowskiej, doprowadził ostatecznie do wypędzenia (czyt. usunięcia) z Krako-
wa9 biskupa Karola Skórkowskiego, który w 1831 roku naraził się carowi otwartym 

sioną w obronie praw i swobód krajowych” (s. 2). Rozprawa to skądinąd bardzo interesująca jako 
dowód toczonych naówczas w kraju sporów. Warto tu przywołać choćby niektóre z twierdzeń autora. 
Pisał więc on na przykład: „Którzy mówią, że Polska nierządem upadła, nic nie wiedzą, gdyż dała 
była sobie konstytucję 3-Maja. Rozbiór Polski był dziełem obcych i nie mógł być samą winą naszą, 
i dlatego stał się klęską powszechną” (s. 6). Gdzie indziej przekonuje: „Naród upadły walczy zatem, 
czyli broni się od zguby swojej, a wszelkie środki jakowe ku obronie swojej używa, należą mu się 
z przyrodzonego prawa obrony bytu własnego” (s. 7). W dalszych partiach Łętowski bardzo dobit-
nie przekonuje, że Polacy mieli i mają prawo upominać się o byt polityczny. Za wybuch powstania 
odpowiedzialni są ci, którzy dokonali rozbiorów: „Kto Polskę rozebrał, ten powstanie uczynił. Od 
pół wieku nie kochamy go. Słuchamy go, a spoglądamy na pałasz na ścianie. Każda jemu przygoda 
niedobra jest nam weselem. Dla każdej nadziei opuszczamy go. Wychodzimy z domów własnych, od 
żon i matek, dziatki zostawując sierotami, szukać zagranicą ojczyzny. Obca ziemia była nam nieraz 
milsza nad swoją, niewolą splamioną” (s. 11). Tak wyraźnie opowiadając się za powstaniem, autor 
równocześnie z mocą występuje przeciw zamysłom połączenia go z próbami reform społecznych. 
Te bowiem uznaje za przejaw rewolucji. Powstanie narodowe – pisze – „nie nadweręża socjalnego 
porządku, ale przeciwnie, usiłuje nas do niego przywrócić” (s. 15). W gruncie rzeczy „nie idzie u nas 
rzecz o reformę narodu, ale o istnienie narodowe” (s. 24). Lektura tego obszernego (66 stron druku!) 
elaboratu prowadzić musi do jednego wniosku: że w roku 1831 Łętowski całym sercem był po stronie 
powstania. Tym większym zaskoczeniem jest późniejsza zmiana jego poglądów.

9 Sprawa bpa Karola Saryusz-Skórkowskiego zasługuje na odrębne omówienie. Wiadomo, że 
bp Skórkowski ofi cjalnie w marcu 1831 roku zgłosił akces do powstania, że odprawiał w katedrze 
wawelskiej msze święte dziękczynne za polskie zwycięstwa, że przekazał pokaźną kwotę na rzecz Rzą-
du Narodowego, że wreszcie w lipcu 1831 roku – po klęsce wojsk polskich – udzielił schronienia 
gen. Skrzyneckiemu w swoim pałacu w Krakowie. Lektura wydawanych przez niego w okresie po-
wstania listów pasterskich przekonuje, że był człowiekiem krystalicznego charakteru. Nie dziw, że te 
jego działania i pisma sprowokowały przeciwdziałanie ze strony zaborców. Rosja jeszcze w roku 1831 
podjęła skierowane przeciw niemu kroki. Gdy jesienią tego roku wojsko moskiewskie wkroczyło do 
Krakowa, bp Skórkowski znalazł się natychmiast w areszcie domowym. W lipcu 1833 roku car Mi-
kołaj I wydał dekret zabraniający mu przekraczania granicy Królestwa Kongresowego i sprawowania 
władzy nad położonymi tam dekanatami należącymi do diecezji krakowskiej. Rząd rosyjski wyzna-
czył do sprawowania nadzoru nad tą częścią diecezji krakowskiej archidiakona Adama Paszkowicza, 
na co bp Skórkowski zareagował natychmiast, nakładając na niego ekskomunikę. W tej sytuacji amba-
sada rosyjska w Rzymie nasiliła zabiegi o usunięcie niepokornego biskupa z urzędu. Niechętny Pola-
kom papież Grzegorz XVI uległ naciskom i w dniu 30 maja 1835 roku podpisał breve (dekret), w któ-
rym nakazał ordynariuszowi krakowskiemu czasowe opuszczenie diecezji. Stało się to 1 lipca 1835 
roku. Bp Skórkowski przekazał wówczas sprawy biskupstwa sufraganowi Franciszkowi Zglenickiemu, 
a sam udał się do Opawy na Czeskim Śląsku (w diecezji ołomunieckiej). Osiadł w klasztorze fran-
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wsparciem powstania10. Pod nieobecność bpa Skórkowskiego administratorem 
diecezji był bp Franciszek Zglenicki. Po śmierci tegoż, 27 stycznia 1841 roku kapi-
tuła katedry wawelskiej wybrała na administratora generalnego diecezji Ludwika 
Łętowskiego. Wybór został zatwierdzony przez „opiekunów”, Łętowski bowiem 
wykazywał w tym czasie wobec nich znaczną spolegliwość. Co więcej, w nagrodę 
za przykładną wręcz współpracę z dworami „Mocarstw Opiekuńczych” doczekał 
się on w roku 1845 tytułu biskupa joppejskiego i nominacji na biskupa sufragana 
w diecezji krakowskiej. Pamiętając o tym, łatwiej zrozumieć, dlaczego ten niegdy-
siejszy żołnierz księcia Jozefa w czasie tzw. rewolucji krakowskiej w 1846 roku 
wiernie stał przy „opiekunach”. Gdy 11 listopada 1846 roku, po wydarzeniach owej 
rewolucji, rząd cesarski z Wiednia wydał dekret o przyłączeniu Krakowa do mo-
narchii austriackiej, bp Łętowski wraz z pozostałymi siedmioma członkami Sena-
tu Wielkiego Miasta Krakowa i 30 posłami złożył przysięgę na wierność cesarzowi 
Austrii. 

W rok później doszło jednak do jego konfl iktu z władzami rosyjskimi. Oka-
zuje się, że w roku 1847 car zażądał, aby w liczącym 18 dekanatów i 230 para-
fi i wikariacie kieleckim, wciąż należącym do diecezji krakowskiej, odprawiano 
nabożeństwa religijne za członków rodziny carskiej wyznania prawosławnego. 
Bp Łętowski odmówił, wskutek czego 22 kwietnia 1848 roku został zmuszony do 
rezygnacji z zarządzania wikariatem kieleckim, który przeszedł bezpośrednio pod 
zarząd Watykanu. Wkrótce znacznie pogorszyły się także jego stosunki z dworem 
austriackim. Nieskłonny do dalszych kompromisów, 4 maja 1849 roku zrezygno-
wał z zarządu leżącą w obrębie monarchii austriackiej częścią diecezji krakowskiej 
(następcą jego został ks. Mateusz Gładyszewicz). 

ciszkanów, gdzie przeżył szesnaście lat, aż do śmierci (25 stycznia 1851 roku). W tym czasie, mimo 
nieustannej inwigilacji i cenzurowaniu korespondencji, podtrzymywał ścisły kontakt z Krakowem. 
Znamienne, że dzięki podjętym wówczas przez niego zabiegom doprowadził do beatyfi kacji s. Broni-
sławy, norbertanki ze Zwierzyńca (23 sierpnia 1839 roku), a także do przyznania diecezji krakowskiej 
nowego patrona – św. Izydora rolnika. Współpracujące ściśle z carską Rosją władze austriackie nawet 
po śmierci bpa Skórkowskiego nie zgodziły się na przewiezienie jego zwłok do Krakowa. Wpraw-
dzie po uroczystościach pogrzebowych franciszkanie opawscy 30 stycznia wyekspediowali trumnę 
z doczesnymi szczątkami biskupa do Krakowa, ale obawiający się rozruchów w Galicji, a przede 
wszystkim w Krakowie, Austriacy zatrzymali kondukt pogrzebowy we wsi Katarzynki (Katherein) 
koło Opawy i nakazali trumnę złożyć w miejscowym kościele. Dopiero w roku 1913 translacji jego 
prochów dokonał ks. bp Adam Stefan Sapieha (trumnę z prochami biskupa Skórkowskiego w dniu 
9 października tego roku przewieziono do Krakowa i złożono na Wawelu w krypcie pod kaplicą 
św. Stanisława Szczepanowskiego, obok trumny kardynała Albina Dunajewskiego). Zob. S. Karwow-
ski, Karol Saryusz Skórkowski, biskup krakowski. Poznań 1906. Warto tu zauważyć, że autor ten zakoń-
czył swoją broszurę apelem o przeniesienie prochów biskupa patrioty z Opawy do Krakowa, ale apel 
ten pozostał bez echa, w krakowskiej diecezji rządził bowiem oddany całkowicie Austriakom bp Jan 
Puzyna. Dopiero po jego śmierci i objęciu władzy w diecezji przez bpa Stefana Adama Sapiehę, można 
było przewieźć prochy biskupa Skórkowskiego do Krakowa.

10 L.  Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T.  1: Biskupi krakowscy, 
Kraków 1852, s. VII.
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Uwolniony od obowiązków administratorskich, zajął się bp Łętowski ba-
daniami historycznymi oraz twórczością literacką. Pracował na tym polu przez 
dwadzieścia lat. W roku 1859 zakupił parcelę z kościółkiem pod wezwaniem 
św.św. Szymona i Judy przy ul. Warszawskiej 8, aby ofi arować je przybyłym właśnie 
do Krakowa ss. Szarytkom. Siostrom tym przekazał także fundusze, dzięki któ-
rym w latach 1869–1871 zbudowały one przy ul. Warszawskiej klasztor i wzniosły 
nowy kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gdy bp Łętowski 
zmarł 25 sierpnia 1868 roku, pochowano go w podziemiach katedry wawelskiej, 
ale w 1872 roku, po wzniesieniu zabudowań klasztornych i kościelnych ss. Sza-
rytek, zgodnie z jego życzeniem przeniesiono jego szczątki doczesne do kościoła 
przy ul. Warszawskiej.

2.

Bp Ludwik Łętowski podjął wyzwanie pisarskie w późnym wieku, zostawił jednak 
dość pokaźny dorobek. Na jego czoło wysuwa się bez wątpienia czterotomowy Ka-
talog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, wydany drukiem w Krakowie 
w latach 1852–1853. Było to przedsięwzięcie niezwykle ważne, pionierskie. Jak 
autor pisał we Wstępie, zafascynowała go trwałość tej krakowskiej instytucji koś-
cielnej. „Kapituła krakowska, która przetrwała dziewięć wieków na Wawelu, jak 
ta skała, na której stoi, nieporuszoną [pozostała] na wszystkie wypadki ludzkie”11. 
Zafascynował go przede wszystkim znakomity zastęp ludzi, którzy tę instytucję 
tworzyli w ciągu wieków: wielkich pasterzy Kościoła, mądrych kanclerzy i dyplo-
matów, ludzi kochających sztukę, ale także zasłużonych dla historiografi i. 

Wszystko to są ludzie przedni i mężowie pierwsi. Budownic[z]y kościołów, założyciele zgro-
madzeń klasztornych, fundatorowie szpitali i brokarn, szafarze wierni chleba duchownego 
i namiętliwi miłośnicy kraju swego [...] chciałem pokazać, co winien im kraj i kościół12. 

W przekonaniu Łętowskiego historia kapituły krakowskiej 

[...] byłaby niemal historią kościoła i narodu polskiego. Co tylko mieliśmy ludzi znakomitych 
w stanie duchownym, wszyscy zasiadali po stalach u nas. Nie było sprawy krajowej w ciągu 
dziewięciu wieków, aby się nie oparła o którego z biskupów lub prałatów krakowskich13. 

W rzeczy samej, skreślone piórem Łętowskiego portrety kilkudziesięciu bisku-
pów krakowskich i bardzo wielu prałatów oraz kanoników wawelskiej świątyni 
stanowią ważne, choć nie zawsze obiektywne źródło wiedzy nie tylko o Kościele 

11 Tamże, s. IX.
12 Tamże, s. XI.
13 Tamże, s. XI.
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krakowskim, lecz także o sprawach państwa polskiego w ciągu kolejnych stuleci. 
Temperament autora sprawił, że nie zawsze jego oceny były wyważone i sprawied-
liwe, ale i w tym wolno upatrywać wartość tego dzieła: jest to bowiem historia bar-
wna, nasycona wieloma wyciągniętymi z dawno zapomnianych ksiąg szczegółami 
czy nawet anegdotami14.

Swoistym dopełnieniem owego wielkiego dzieła była kolejna księga Łętow-
skiego: Katedra krakowska na Wawelu (Kraków 1859). To pierwsza monografi a 
katedry wawelskiej, przygotowana na podstawie obfi tej bazy materiałowej, jakim 
jest archiwum kapituły, a także liczne prace kronikarzy i historyków. Jeśli na bok 
odłożymy skierowaną do cesarza Franciszka Józefa I dedykację, uniżoną i pełną 
pokory, to samo dzieło, zaopatrzone w znakomite ilustracje, zadziwia bogactwem 
materiałów, wielką erudycją autora. Znamiennie brzmią jego słowa zamieszczone 
już we Wstępie: 

Kościół na Wawelu jest kartą tej księgi, w którą zapisaliśmy pamięć po sobie. Ujęci za rękę 
i oprowadzeni po nim, spotykamy się z dziewięciowiekowym obliczem życia naszego i przy-
gód krajowych15. 

Autor zwraca uwagę na wyjątkowe miejsce, jakie katedra wawelska zajmuje 
w naszych narodowych dziejach. Pisze: 

[...] trzydzieści sześć pokoleń przeszło, trzy rody królewskie zużyły, a elekcyjnych panów 
zabrakło; gdy on trzyma się na Wawelu i rośnie w poszanowanie z każdym wiekiem. Przemi-
jają państwa i narody, a instytucje religijne unoszą się po tym potopie czasu, jak ta skrzynia 
Noego, w której złożone mamy najdroższe wspomnienia sobie16.

Lektura tego dzieła nie jest łatwa, nasycona jest bowiem olbrzymią ilością 
informacji, odwołań i wskazówek bibliografi cznych. Jednak uważnego czytelni-
ka wciąga, powstawała bowiem z wielkiego umiłowania przedmiotu opisu przez 
autora. On sam zresztą nie kryje osobistego stosunku do spraw, o których pisze. 
W pewnym momencie przyznaje: 

Chodzę po tym kościele lat trzydzieści z górą, kanonikiem, kustoszem, w końcu teraz dzie-
kanem jego; z dniem każdym, choć życie mi ucieka, urasta miłość moja ku niemu. Każdy 
w nim kamyczek przemawia do serca mego, i przy każdym myśl mi przychodzi: iż praca 
moja wdzięczną być może kiedyś, gdyż wszystko z czasem zamiera, jeśli czytać by ludzie 
potem nie umieli. Brązy i marmury martwieją i stają się przedmiotem odległej sztuki, cie-
kawymi pomnikami dla jej badaczów; ale ludzkiego pisma jest to dziełem, przechować tego 
ducha co się w nią obwinął i wionąc w nie nieśmiertelność, iż żyłby dla przyszłych pokoleń17.

14 W Miscellaneach pisał: „Za Katalog biskupów i kanoników krakowskich wołano na mnie jak na 
nieprzyjaciela duchowieństwa. Są ludzie, co dobrzy są każdemu, jak wygodne buty, lecz dobroć nie 
jest głupotą, do prawdziwej dobroci trzeba serca, duszy i rozumu”.

15 X. L. Łętowski, Katedra krakowska na Wawelu, Kraków 1859, s. I.
16 Tamże, s. IV.
17 Tamże, s. VIII.
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Nie miejsce i czas, aby szczegółowo omawiać to dzieło Łętowskiego. Jedno jest 
pewne: pokazał on w nim swój kunszt historyka, umiejącego z kamieni i murów 
c z y t a ć  przeszłość, przywracać pamięć o setkach i tysiącach ludzi, którzy zapisali 
w tej świątyni Polaków tak bogatą h i s t or i ę. Miał on niewątpliwie rację, że dla 
wielu późniejszych autorów katedra wawelska stała się nade wszystko kościołem 
wypełnionym dziełami sztuki, dla „późnych wnuków” często już martwymi. Dla 
niego była to jednak świątynia żywa, bo przywołująca pamięć o tych, co ją w ciągu 
wieków budowali czy przekształcali, którzy do niej spieszyli ze swoimi troskami 
czy trudnymi sprawami w poszukiwaniu pociechy, a często i radości. Dlatego tę 
monografi ę katedry wawelskiej wolno uznać za niewątpliwie najważniejsze dzieło 
bpa Łętowskiego. 

3.

Jak wspomniano, Łętowski miał spore ambicje literackie. Już w roku 1816 ogłosił 
tom pt. O poezji. Podróż do Rzeczpospolitej uczonych. Powieść, który jednak nie za-
chował się w dostępnych autorowi zbiorach bibliotecznych. Po czterdziestu latach 
wrócił do literatury, przygotowując do druku dwie tragedie: Jadwiga, żona Jagiełły 
oraz Samuel Zborowski. W dziesięć lat później, w roku 1866, wydał drukiem kolej-
ne dwa tomy: Próby wierszów miarowych oraz Miscellanea prozą i wierszem. Ogląd 
jego dorobku skłania do przyznania racji Henrykowi Baryczowi, który przed laty 
pisał, że 

[...] Łętowski miał w sobie wiele cech pisarza staropolskiego. [...] chwytał za pióro na gorąco, 
pod wrażeniem chwili, na poczekaniu, przy lekturze książki, ulotnego świstka czy artykułu 
dziennikarskiego, tego czy innego zdarzenia18. 

Przekonuje o tym lektura nie tylko owego dorobku literackiego, lecz także pa-
miętników. Wolno przypuszczać, że pisarz ten mieściłby się znakomicie w gronie 
autorów siedemnasto- czy nawet osiemnastowiecznych, którzy pozostawili nam 
rozliczne zbiory sylw i pism o charakterze okolicznościowym. Na dobrą spra-
wę nie sposób go połączyć natomiast z jakimkolwiek nurtem literatury polskiej 
w XIX wieku19.

Uderza przy tym jedno: Łętowski, podobnie jak jego dawni antenaci, z dużą 
nonszalancją odnosił się do swojego dorobku literackiego i pamiętnikarskiego. 
Próby wierszów miarowych poprzedził wstępem, w którym wyznał: 

18 H. Barycz, Ludwik Łętowski, ekscentryczny książę..., s. 146.
19 Warto tu dodać, że ten typ pisarstwa uprawiał od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku aż do 

śmierci (przyszła w 1942 roku) pisarz i działacz ludowy Jakub Bojko (zob. J. Bojko, Gorące słowa. 
Wybór pism. Wybór, wstęp i oprac. F. Ziejka, Kraków 2002).
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Spaliłem był w roku 1833 Historię kościoła polskiego z ostatnich czasów, w dwóch tomach 
opisaną; potem Pamiętniki Królestwa Polskiego od roku 1815 po rok 1833, tom gruby; na ko-
niec Pamiętniki moje własne, czego sporo było; a to z uwagi, że nie przystało mi wiele rzeczy 
pisać, i o wielu rzeczach zdanie mieć, wypisane i objawione, oglądając się na tę powagę, co 
wysoki wiek każdemu słowu jego nadaje20.

Okazuje się, że pastwą płomieni padła także pierwsza wersja rozprawy o mia-
rowych wierszach polskich, czyli o prozodii polskiej. Po latach autor powrócił jed-
nak do tego tematu i przygotował nową rozprawę, którą przedstawił czytelnikowi 
wzmiankowanego tomu z 1866 roku. Zaprezentował on w niej dość oryginalną, 
jeśli nie użyć słowa dziwaczną (?), koncepcję poetyki normatywnej. Przyjął, iż 
prozodię polską należy oprzeć na iloczasie. Polegając jedynie na własnej intuicji 
i powoływanych w miarę potrzeby autorytetach pisarzy starożytnych, postanowił 
przekonać czytelnika, że 

[...] iloczas jest też jednym z warunków mowy ludzkiej, tak że nie może być mowy ludzkiej 
bez iloczasu, jak nie może być jakiegokolwiek głosu ludzkiego bez natchnienia: to bólu, to 
gniewu, to wesela itp. [...] Myśl i mowa spajają się w jeden rytm i są tą pieśnią, którą niesie 
człowiek świadectwo natury swojej21.

W konkluzji Łętowski powiada, iż „nie ma języka bez iloczasu, a zatem bez 
zgłosek długich i krótkich”22. Nadrzędną tę myśl rozwija, pisząc: 

Nie mamy stóp i miar łacinników, ale nie możemy zupełnie być bez swoich. Nie mamy 
tego iloczasu co łacinnicy, ale musimy swój mieć koniecznie, dla żyjącej mowy na ustach 
naszych23. 

W tej sytuacji uznał, że jedynym wyjściem z sytuacji jest stworzenie iloczasu 
w języku polskim! 

„Wynalazek” Łętowskiego był nad wyraz skomplikowany. Pisarz zdecydował 
się zaprzeczyć powszechnie znanym zasadom o akcencie padającym w języku pol-
skim na przedostatniej zgłosce wyrazu. Chcąc wykorzystać rzekomą czy prawdzi-
wą „muzyczność” mowy polskiej, postanowił wprowadzić nowe zasady akcento-
wania, którym ma „pomagać” także nowa zasada interpunkcji. W konsekwencji 
lektura zarówno jego rozprawy o prozodii, jak i przede wszystkim jego prób li-
terackich, w których usiłuje zastosować swój „wynalazek”, prowadzi do smutnej 
konstatacji, iż był to jeszcze jeden dziwaczny pomysł ekscentrycznego biskupa. 
Pomysł, który zasługuje na przypomnienie jedynie bodaj jako ciekawostka, a nie 
jako rzetelna propozycja z zakresu poetyki. Może kiedyś zainteresuje ona badaczy 
dziejów prozodii polskiej, wątpić jednak należy, aby zainteresowała szersze grono 

20 [X. L. Łętowski], Próby wierszów miarowych, Kraków 1866, s. 1.
21 Tamże, s. 4.
22 Tamże, s. 5.
23 Tamże, s. 11.
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czytelników. Niestety, na takie zainteresowanie nie mogą liczyć także pozosta-
wione przez Łętowskiego próby poetyckie, w których postanowił zaprezentować 
swój „wynalazek”, a które zamknął w trzech dość obszernych tomach. Lektura ich 
wymaga – trzeba przyznać – wielkiej cierpliwości, graniczącej często z samoza-
parciem. Warto chyba je tu jednak przypomnieć, choćby ze względów czysto do-
kumentacyjnych. 

W pierwszej kolejności na przywołanie zasługuje poemat pt. Pielgrzymka do 
grobu matki czyli Odwiedziny Krakowa, który Łętowski napisał w roku 1854, ale 
drukiem ogłosił dopiero w 1866. Jest to zamknięty w czterech pieśniach opis po-
bytu w Krakowie anonimowego „Litwina”. Rozrzucone w tekście przesłanki po-
zwalają stwierdzić, że błaha akcja poematu (czterodniowy pobyt bohatera w pod-
wawelskim grodzie) rozgrywa się w późnych latach dwudziestych XIX wieku. 
Główną przesłanką tego twierdzenia jest fakt przywołania przez autora postaci 
biskupa Jana Pawła Woronicza, który prowadzi w jednej z pieśni poematu procesję 
Bożego Ciała z Wawelu na krakowski Rynek. Dziełko przesiąknięte jest wielkim 
uczuciem miłości do dawnej stolicy Polski. W przedmowie autor wyjaśnia: 

Nie będą one moje odwiedziny Krakowa mieć za osnowę wypadku historycznego. Bohatera 
też nie szukaj tutaj, gdyż ostoi za niego rodzinna niwa i czysta jej miłość. Litwina poczciwe-
go sprowadziłem do nas w gościnę, dla tej zgody dwóch ludów, która jest jedną z pięknych 
kart w historii narodów i zjawiskiem niemałym w dziejach ludzkich24.

Czytelnik w towarzystwie owego Litwina zwiedza w ciągu czterech dni Kra-
ków, a także pobliską Wieliczkę. Gość z dalekiej Litwy przybywa do miasta od 
strony Michałowic. Ze wzgórz michałowickich postrzega on też panoramę wyła-
niającego się z porannych mgieł, położonego w dolinie, miasta: 

Co krok zrobię, to nowy zachwyca mnie widok, 
mgła opada a rosną, ponad miastem wieże, 
dachy świątyń, a Zamek, nad wieże, nad gmachy 
piętrzy się, jakby drugie miasto ponad miastem25. 

Autor prowadzi czytelnika najpierw do Rynku i opuszczonych po większej 
części Sukiennic, potem do Ratusza, a wreszcie do kościółka św. Wojciecha. Już 
ten pierwszy dzień pobytu Litwina w Krakowie sygnalizuje przyjętą przez pisarza 
strategię: chodzi mu o przywołanie przed oczy czytelnika utraconej dawnej chwały 
i potęgi Rzeczypospolitej. Autor raz po raz czyni też wyprawy w przeszłość, przy-
wołuje niegdysiejszych bohaterów, dawne wydarzenia, czasy szczęścia i wielkości 
Krakowa. Z przykrością przy tym konstatuje, że z bogatego niegdyś, tętniącego ży-
ciem zamku wawelskiego ostały się jedynie walące się, opuszczone mury. Jedynie 

24 Tamże, s. 58.
25 Tamże, s. 61.
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Wisła, której „żadna wielkością wspomnień, w dziejach nie wyrówna”26, pozostała 
taka, jak niegdyś: wspaniała i dumna!

W czasie lektury poematu Łętowskiego przychodzi na pamięć dzieło Fran-
ciszka Wężyka o okolicach Krakowa. Podobnie jak tamten, prowadzi on nas na 
Wawel, pisze o widocznych z tego wzniesienia Bielanach, Zwierzyńcu, Tyńcu czy 
Łobzowie, w przeciwieństwie jednak do swego poprzednika, ani słowem nie wspo-
mni o Kopcu Naczelnika Kościuszki. Wystrzega się także jakiejkolwiek wzmianki 
o obecności w Krakowie wojsk austriackich. Nieznający bliżej dziejów dawnej sto-
licy Polski nie dowiedziałby się z poematu Łętowskiego o stacjonowaniu w dawnej 
stolicy Polski liczącego około sześciu tysięcy wojska okupanta. Zamiast takich in-
formacji, znajdujemy w poemacie inne, na przykład o katedrze wawelskiej i strze-
gących ją świątnikach. Autor wydanej kilka lat wcześniej monografi i wawelskiej 
świątyni oprowadza nas po kaplicach katedry, przywołuje z przeszłości ludzi, któ-
rzy je budowali lub którzy przyczynili się do ich ozdobienia. Ta skrócona, wier-
szowana wersja monografi i świątyni, spisana trudnym językiem, nie przyciągnie 
z pewnością czytelnika. Zainteresuje go może natomiast dość udany opis proce-
sji Bożego Ciała, jaki autor wprowadził do swego poematu. To wydarzenie, które 
tak wielkie wrażenie zrobić miało na zwiedzającym Kraków młodym Norwidzie, 
znalazło w osobie Łętowskiego dość dobrego kronikarza. Dla urozmaicenia partii 
opisowych poematu autor od czasu do czasu wprowadza sceny rodzajowe z życia 
miasta: a to potyczkę Litwina z gromadą podpitych mieszkańców Kleparza w go-
spodzie (nasz Litwin występuje w obronie dobrego imienia Matki Bożej!), to znów 
bijatykę parobków w karczmie na żydowskim Kazimierzu. Niestety, nie wnoszą 
one zbyt wiele urozmaicenia do dziełka, które nuży swą oryginalną, czy raczej 
dziwaczną formą. Gdy jednak odważny czytelnik przedrze się już przez wiele stron 
tego tekstu, w nagrodę znajdzie w zakończeniu wyznanie pisarza o miłości do oj-
czyzny, drogiej jego sercu, wciąż wystawianej na rany zadawane przez własnych jej 
synów. Autor oddaje ową ojczyznę pod opiekę św. Stanisława, a żegnając Kraków, 
odwołuje się do dość powszechnych naówczas kalek językowych. Nazywa go więc 
„polskim Syjonem, drugą Jerozolimą”:

Gdy z góry Michałowskiej, obejrzę się, Kraków,
stanie mi, wyjdę z wozu, i rzucę jak długi;
rosiłem łzami ziemię, po której królowie,
stopy kładli, za nimi, wodze i rycerstwo,
obciążone łupami, wracające w miasto,
Jerozolimę drugą, ten nasz Syjon Polski.
Czy Bóg przyjął te modły, tak jak łzy me wsiąkły,
do ziemi, tego nie wiem; lecz rozświeci słońce,
a na Wawelu z góry, krzyż złocisty błyśnie27.

26 Tamże, s. 68.
27 Tamże, s. 121.
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W ogłoszonym w roku 1866 tomie Miscellanea oprócz wzmiankowanego poe-
matu o Krakowie Łętowski umieścił kilkadziesiąt innych utworów: sielanki, ody, 
ballady, fraszki, bajki, sonety, a także tłumaczenia z Horacego. Nie zasługują one 
jednak na szersze zainteresowanie. Na pewno jednak warte są uwagi dwa dramaty 
Łętowskiego, obydwa wydane w roku 1856: o królowej Jadwidze oraz o Samuelu 
Zborowskim. 

Tematyka obu dzieł nie zaskakuje. Mieści się bowiem w repertuarze klasycz-
nego dramatu polskiego. Podejmowało ten temat wielu ówczesnych dramaturgów. 
Interesujące jest w tym wypadku pojmowanie przez Łętowskiego istoty dramatu 
narodowego. Pamiętajmy, że swoje utwory pisał on pod koniec lat czterdziestych, 
a wydawał w roku 1856, kilkadziesiąt lat po Dziadach Mickiewicza czy Kordia-
nie Słowackiego. Tymczasem już w przedmowie do Jadwigi autor stwierdza, że 
„dramat narodowy ma być wziętym z dziejów narodowych i być nauką dla nas”28. 
Aspekt dydaktyczny jest niezwykle silnie eksponowany przez autora, co znacząco 
pomniejsza rangę jego utworów. 

Drugą niezwykle ważną cechą warsztatu Łętowskiego dramaturga jest jego dąż-
ność do odtworzenia możliwie wiernego obrazu wydarzeń sprzed wieków. W tej 
dążności idzie tak daleko, że opatruje swoje dramaty historycznymi rozprawkami, 
które służą jako wstępy do poszczególnych dzieł, ale i przypisami, w których z ko-
lei sam wskazuje, od kogo zaczerpnął daną informację czy charakterystykę. W ten 
sposób oba jego dramaty stają się na swój sposób rozprawami historycznymi, tyle 
że napisanymi trudnym w lekturze wierszem. Gwoli ścisłości należy dodać, że 
autor spłaca jednak dług tradycji literackiej, bowiem w jego dziełach występuje 
Chór, który „wprowadza” czytelnika w istotę sprawy, wypowiada także sentencje 
oraz nauki. Jest to jednak twór sztuczny, w żaden sposób niepowiązany z biegiem 
wydarzeń w dramatach. 

Łętowski miał ambicje stworzenia dzieł o charakterze historiozofi cznym. W Ja-
dwidze twierdzi więc, że sprawa ofi ary Królowej, czyli rezygnacji z małżeństwa 
z Wilhelmem na rzecz związku z Jagiełłą, jest tylko epizodem właściwego drama-
tu, bowiem 

[...] dramatem narodowym jest tu ona ciągła walka Zachodu ze Wschodem, do której 
potrzeba było połączenia dwóch narodów, polskiego z litewskim. Opatrzność wszystko 
ustrugała do tego. Jadwidze dała urodę i koronę, Jagielle do ręki Litwę i Żmudź, a szlachcie 
polskiej pierś żelazną i chciwość władzy niepohamowaną. Zatem poszło: chrzest ostatnich 
pogan w Europie, czyli dobro całego chrześcijaństwa; złamanie karku krzyżakom, czyli za-
chowanie Polski i Litwy; a tron elekcyjny, czyli ten interes osobisty panów i szlachty, za który 
płacą oni niewolą później. Lecz wszystko to jest prowidencjalnym, i nie byłoby też można 
wtedy podnieść ręki na Polskę bez zagrożenia upadkiem cywilizacji europejskiej29.

28 L. Łętowski, Jadwiga, żona Jagiełły, Kraków 1856, s. I.
29 Tamże, s. 4.
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Krótka opowieść o biskupie, który był żołnierzem, a chciał być poetą

Podobnie we Wstępie do Samuela Zborowskiego autor przekonuje, że jego Samuel 

[...] występuje w tragedii jako obrazek epoki swojej. Miłości przy tym nie szukać, gdyż naród 
nasz był wojennym bractwem na koniu szlachty do obrony kraju; kruszyła ona kopie o łby 
tatarskie i tureckie, ale nie kruszyła je przed oczyma kobiet na ganku30. 

Mimo owych górnolotnych założeń historiozofi cznych, Łętowski obraca się 
w sferze raczej przyziemnej. W dramacie o Królowej nie skąpi na przykład dość 
pikantnych szczegółów o jej życiu prywatnym i rzekomym współżyciu z Wilhel-
mem (Spytek powiada w pewnym momencie: „Miała go w łożu całe dwa tygo-
dnie!” – s. 49). W Samuelu Zborowskim czytamy z kolei o ujęciu bohatera przez 
Zamoyskiego w domu kochanki, prostej kobiety, niejakiej Katarzyny Włodkowej. 

Nie wchodząc w szczegóły prowadzonej w dramatach akcji, dość stwierdzić 
jedno: żadne z tych dzieł nigdy nie ukazało się na scenie i zapewne nigdy się nie 
ukaże. Napisane zostały bowiem, podobnie jak inne utwory, według mozolnie wy-
pracowanej przez pisarza recepty na tzw. język poetycki. Ów koncept języka poe-
tyckiego okazał się chyba największą porażką Łętowskiego, ale zarazem porażką 
szkoły klasycznej w literaturze polskiej, opartej wszak na poetyce normatywnej. 
W czasach, gdy romantycy tworzyli arcydzieła, gdy rozwijali twórczo język, Łę-
towski zdecydował o zamknięciu owego języka w obcych mu z natury prawidłach. 
Wystąpił pr z e c iw  naturalnemu rozwojowi języka, ale za to w imię wydumanej 
przez siebie teorii, która miała rzekomo być polską wersją poetyki Arystotelesa 
i Horacego. Nie widział, albo raczej nie chciał dostrzec, że język polski rządzi się 
innymi prawami i regułami niż język grecki czy łaciński, toteż jego twórczość lite-
racką wolno uznać za graniczne, ostatnie ogniwo klasycyzmu polskiego, pojmowa-
nego jako wierność zasadom wypracowanym przez starożytnych. Łętowski poka-
zał (oczywiście nieświadomie!), że droga, którą kroczyli klasycy, wiedzie donikąd. 
Co więcej, że literatura polska rozwija się nie według zasad wypracowanych przez 
tego czy innego prawodawcę, ale w sposób naturalny, czerpiąc obfi cie z języka 
nie tylko elity intelektualnej, lecz także warstw tzw. niehistorycznych. Co więcej, 
że wzbogaca się poprzez kontakt z innymi językami czy kulturami. Łętowski jest 
dobrym przykładem pisarza, który wolał błądzić po ścieżkach wydumanych reguł 
i zasad, niż iść prostą drogą, którą w jego epoce wybrała zdecydowana większość 
twórców. Jeśli go jednak tu przypominamy, to również po to, aby pokazać skalę 
poszukiwań dróg rozwoju polskiej literatury w XIX wieku. Droga, którą obrał, 
prowadziła na manowce, ale przecież zawsze ktoś musi błądzić, aby inni mogli iść 
jasnym i pięknym gościńcem. A takim gościńcem szli w czasach Ludwika Łętow-
skiego romantycy. Także ci z Krakowa.

30 L. Łętowski, Samuel Zborowski, Kraków 1856, s. IX.




