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Elżbieta Dałek

KONWENcjE „WYcZERPANE” AcZ „WYćWIcZONE” 
(W TWÓRcZOścI EPIgOńSKIEj) — NA PRZYKŁADZIE ZbIORU 

OPOWIADAń „gNIAZDA SZlAchEcKIE” mIchAŁA SYNORADZKIEgO

słowa kluCzowe

epigon; konwencja; proza historyczna; historyzm

Korzystniej dla dziedzictwa narodowego jest przywrócić pamięć zapomnianego 
autora czy odnowić wartość utworu „skreślonego” przez czas, aniżeli krytykować 
dzieła uznane i odejmować im nadaną kiedyś rangę, jak to dzieje się np. z pisarstwem 
Henryka Sienkiewicza (Samborska-Kukuć 2012: 20),

przekonuje Dorota Samborska-Kukuć w dedykowanym adeptom literaturoznaw-
stwa skrypcie, postulując, a wręcz domagając się pozytywnego rewizjonizmu 
pisarzy, z którymi proces historycznoliteracki obszedł się obcesowo. Słowa te, bez 
wątpienia, stanowią inspirującą zachętę kwerend badawczych, w orbicie których 
są sylwetki pisarzy minorum gentium. Zacytujmy autorkę:

Z większym pożytkiem dla nauki oraz „pracy u podstaw” własnego warsztatu jest 
wybór skromniejszy niż na przykład arcydzielność Pana Tadeusza, Lalki czy Quo 
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vadis. […] Marzenie o pożyteczności można w pełni zrealizować, znajdując dla siebie 
miejsce skromne — interesującą pracę badawczą nad pełnym zagadek, bo dotąd 
nierozpoznanym, autorem drugorzędnym. (Samborska-Kukuć 2012: 11)

Nieprzypadkowo cytowany passus rozprawy Samborskiej-Kukuć jako wyraziste 
exemplum przywodzi pisarzy rodzimych, których działalność reprezentuje połowę XIX 
i początek XX stulecia, a literackie realizacje uwikłane są w kontekst historyczny epoki, 
stanowiąc wykładnię uwarunkowań polskiej rzeczywistości porozbiorowej. Niezwy-
kle popularna i odpowiadająca na powszechne w wieku XIX narodowe zapotrzebo-
wanie, powieść historyczna popularyzowała optymistyczną wizję dziejów, dając sprag-
nionemu czytelnikowi krzepiący wykład historii uobecniający się poprzez pochwałę 
staropolskiego obyczaju, cnót rycerskich oraz osiągnięć w dziedzinie kultury. Sui gene-
ris literackie procesy gloryfikacji czasów barokowego sarmatyzmu i schyłku Rzeczy-
pospolitej oraz funkcja patriotycznej wykładni tradycji, budującej stający się źródłem 
ogólnonarodowej pociechy „kompensacyjny mit wielkości narodowej” (Wyka 1956: 
122–127), występowały niejako równolegle obok tekstów rozwijających romantyczną 
konwencję mesjanistycznego resentymentu. Bogata twórczość prozatorska tego okresu 
miała przypominać osiągnięcia i blaski dawnej państwowości, ewokując dojmującą 
tęsknotę za tym, co utracone. Choć elementy te znajdowano w utworach urodzonego 
w 1857 roku w Płocku Michała Ludwika Synoradzkiego1, nie zyskały one jednak 

1 Dziennikarz i literat ściśle związany z Mazowszem. Urodził się 25 sierpnia 1857 r. w Płocku 
(chociaż bibliografia „Nowy Korbut” jako datę urodzenia podaje 28 sierpnia 1860 r. (NK 1978: 
617): podobne rozbieżności odnajdziemy w przywoływanych w artykule publikacjach: W. Feld-
mana, J. Chojnackiego czy notach z „Gazety Porannej”, „Kuriera Codziennego”, czasopisma 
„Świat”: dla autorki rozstrzygająca jest jednak deklaracja syna pisarza — Tadeusza — który 
w nieopublikowanych, a dostępnych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, Wspomnieniach 
o ojcu i pisarzu taką właśnie datę narodzin wskazał) jako trzecie dziecko znanej i szanowanej 
w Płockiem rodziny Synoradzkich. W 1873 r. ukończył Gimnazjum Gubernialne w Płocku i właś-
nie z tego okresu pochodzą jego pierwsze próbki pisarskie. Rodzice sprzeciwiali się literackim 
ambicjom Michała, gdyż paranie się pisarstwem nie określało pozycji społecznej, uwłaczając szla-
checkiemu pochodzeniu. W 1878 r. Synoradzki poślubił córkę naczelnika Izby Skarbowej, Walen-
tynę Chądzyńską. Młodzi małżonkowie wyjechali do Bieżunia, gdzie teść, który nie chciał mieć 
w rodzinie „pismaka”, kupił mu aptekę jako zabezpieczenie materialne. Synoradzki powierzył 
jednak aptekę prowizorowi, sam zaś, wbrew woli rodziców i teściów, zajął się działalnością kultu-
ralną i literacką. Pierwszą poważniejszą i systematyczną pracę podjął późniejszy pisarz w latach 
1886–1887 w regionalnym periodyku „Korespondent Płocki”. Pobyt w Bieżuniu nie należał do 
najszczęśliwszych chwil w życiu pisarza; po śmierci jednej z dwóch córek Synoradzki sprzedał 
aptekę i wrócili do Płocka. Niedługo potem początkujący pisarz wyjechał do Warszawy, gdzie 
rozpoczął studia uniwersyteckie na Wydziale Historii i Przyrody. W tym też czasie został stałym 
współpracownikiem tygodnika satyrycznego „Kolce” oraz „Gazety Warszawskiej”. Po roku 1890 
Synoradzki pracuje jako redaktor i sekretarz redakcji „Biesiady Literackiej”, zaś w latach 1911– 
–1917 staje się właścicielem i wydawcą tego pisma. Praca w „Biesiadzie” trwała prawie trzydzieści 
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większego powodzenia ani szerszego rezonansu, skazując nazwisko niezwykle płod-
nego pisarza i publicysty2 na zupełną niepamięć. Młodszy od Elizy Orzeszkowej, Bole-
sława Prusa, Henryka Sienkiewicza — debiutujący zaś niewiele wcześniej niż Stefan 
Żeromski, Władysław Reymont, Stanisław Wyspiański — Synoradzki nie potrafił 
wprowadzić do swego pisarstwa żadnych elementów nowatorskich, oryginalnych, zwia-
stujących zbliżającą się nową epokę literacką. Opierając się na utartych, wyeksploato-
wanych wzorcach (twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewi-
cza), z góry skazany był na programowy wręcz epigonizm i anachronizm. U schyłku 
bowiem XIX stulecia powieść historyczna zbliżyła się już niebezpiecznie do poziomu 
drugorzędności, oscylując ku masowej produkcji łatwo przyswajalnych, miernych fabuł, 
łączących natarczywy dydaktyzm z poetyką powieści przygody.

Powtarzalność pewnych chwytów konstrukcyjnych, ich schematyzm, kopiowa-
nie docenionych na rynku czytelniczym pomysłów — to, bez wątpienia, czynniki 
degradujące i będące przyczyną przesilenia i spospolicenia w obrębie tego popu-
larnego w okresie zaborów gatunku literackiego. Powstają dzieła nikłej warto-
ści artystycznej, do głosu dochodzą całe rzesze pisarzy minorum gentium, którzy 
braki talentu rekompensowali oczytaniem i sprzyjającą koniunkturą. Aleksander 
Brückner tak określił sytuację dziewiętnastowiecznej prozy historycznej:

Były to właśnie czasy zupełnej prostracji romansu historycznego, owego bastarda 
romansu i  historii owej „prawdziwej” kawy figowej3, to obrażającego poczucie 

lat; w 1917 r. pisarz zmuszony był jednak z powodu poważnych kłopotów finansowych zaprzestać 
wydawania tygodnika. Rok później objął stanowisko sekretarza Zarządu Miast Polskich, działał 
również w Towarzystwie Literatów i Dziennikarzy. Pisarz zmarł 26 stycznia 1922 r. w Warsza-
wie, pozostawiając imponujący dorobek literacki. Przez całe życie pozostawał mocno zaanga-
żowany społecznie. Jako czynny dziennikarz, podpisujący się pseudonimami: Michał Halina, 
Michał Mazur, Pątnik, Kustosz, pisał artykuły publicystyczne, szkice etnograficzne i historyczne. 
Próbował nawet swych sił w większych traktatach naukowych z dziedziny literatury polskiej.

2 Jego twórczość powieściopisarska obejmuje bowiem ponad czterdzieści utworów, np.: Czarny 
rok (1883), Rogata dusza (1883), Stara miłość nie rdzewieje (1883), Utrapieniec (1885), Wańko Srogi 
(1886), Zatrute owoce (1891), Sąd Boży (1896), Wychrzta (1898), Muszkieterowie króla jegomości 
(1899), Słońce Jagiellonów (1900), W czepcu się urodził (1900), Przygody towarzysza pancernego (1902), 
Farmazon (1905), Hetmani (1903), Zbrodnia kasztelana (1904), Jaksa z Miechowa (1904), Judaszowe 
srebrniki (1904), Potępieńcy (1904), Gniazda szlacheckie (1914), Mazur-czart (1916); oprócz tego 
wydawał krótkie utwory dla dzieci, m.in.: Nowe przygody Tomcia Palucha (1899), Krwawe apostolstwo 
(1903), Żołnierz wędrownik (1910) i jednoaktowe komedie, które drukował w czasopiśmie „Przy-
jaciel Dzieci”: Ciocia Milcia. Krotchwila w 1 akcie (1882), Bursztyn Kasi (1886), Modnisie. Komedia 
w 1 akcie (1891), Dożynki. Komedyjka ze śpiewami w 2 odsłonach (1898).

3 Słynne paradoksalne określenie powieści historycznej jako „prawdziwej kawy figowej” poja-
wiło się podczas odczytów Jerzego Brandesa (opublikowanych w dwóch tomach w latach 1885 
i 1887). Określenie Brandesa przytoczyła „Gazeta Polska” 1887, nr 158.
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prawdy, to schodzącego na suchą kronikę. (Brückner 1903: II, 455, cyt za: Bujni-
cki 1996: 11)

Powyższe uwagi dotyczą również powieściopisarstwa Michała Synoradz-
kiego, które w podobnych — deprecjonujących ich artystyczną wartość — kate-
goriach sklasyfikował współczesny pisarzowi krytyk Wilhelm Feldman:

Pobłogosławiony przez Sienkiewicza Gąsiorowski staje się synonimem gatunku całej 
rzeszy Synoradzkich i Stasiaków, pozbawionych wyższego talentu, elementarnego 
szacunku dla sztuki, obdarzony zatem płodnością króliczą i umiejętnością trafiania 
do felietonów „szanujących się” dziennikarzy, tudzież do księgarzy mających preten-
sje do miana mecenasów literatury polskiej. (Feldman 1905: 33)

Ten sam autor zamieścił w innym miejscu równie kąśliwą opinię:

Powieść historyczna zastępuje wyobraźnię twórczą, łechce często próżność naro-
dową, ma przy tym markę „obywatelską”. Bibliografia notuje też co roku kilka 
tomów Choińskiego, Gąsiorowskiego, Gomulickiego, Synoradzkiego itp., którzy 
podejmują — niby garderobę przez „państwo” znoszoną — tematy i formy wielkich 
panów, trywializują je, podają czytelnikom jeszcze mniej wybrednym. O takiej to 
„historii” myślał Konrad Wyspiańskiego, gdy się żachnął: „Co mnie obchodzą wasze 
płotki!”. (Feldman 1905: 374)

Wedle poglądów tego krytyka, twórczość Synoradzkiego może konkurować 
jedynie z tandetną produkcją romansową, lichym wytworem tkliwych „bajczarek 
literatury”, „kumoszek” gawędzących na łamach „nieśmiertelnych kurierków” 
(Feldman 1905: 374), stając się emblematem złego gustu literackiego i opacznie 
pojętego tradycjonalizmu. Konserwatywny kierunek i epigonizm jest jednak 
rysem swoistym poetyki prozy historycznej. Zwrócił na to uwagę Janusz Tazbir. 
Jego wypowiedź w pewnym stopniu usprawiedliwia imputowaną przez współ-
czesnych autorowi krytyków literacką nieporadność Synoradzkiego4:

Powieść historyczna nie była bowiem nigdy przedmiotem eksperymentów pisar-
skich, co więcej — rozwijała się niejako na uboczu od modnych prądów literackich. 
Zachowując antypozytywistyczny charakter […], pozostawała obojętna również i na 
wpływy Młodej Polski. Choć rozwinęła liczne podgatunki […], to jednak daremnie 

4 Przykładem są recenzje H. Gallego (1905a, b), K. Wroczyńskiego (1880, 1881, 1883a, b), 
F. Morzyckiej (1904), C. Jellenty (1887), S. Jeleńskiego (1905) oraz K. Hoffman (1904).
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by w niej poszukiwać jakiejś odmiany powieści psychologicznej lub — dla odmiany — 
prób wprowadzenia elementów fantastyki naukowej […] traktującej o współczesno-
ści. Ten konserwatyzm wynikał, jak się wydaje, z jednej strony, z rozlicznych serwi-
tutów, które sprawa narodowa nałożyła właśnie na powieść historyczną, z drugiej 
zaś — z adresowania jej do masowego czytelnika. (Tazbir 1984: 59)

Serwitutem takim, w przypadku Synoradzkiego, była również lojalność wobec 
credo swego literackiego mistrza i mentora. Nie ukrywał on, czego dowodem 
jest zachowana korespondencja (por.: Konarska-Pabiniak 1986)5, iż swoją twór-
czość pragnie rozwinąć w oparciu o literackie wzorce stworzone przez Kraszew-
skiego. Zaznajomiony dokładnie z tekstami mistrza, wyróżniony możliwością 
utrzymywania kontaktów listownych z pisarzem, a wreszcie kilkakrotnie przez 
niego pochwalony za działalność społeczną i literacką6, w sposób bardziej lub 
mniej świadomy tworzył powieści powielające schematy wypróbowane wcześ-
niej na kartach dzieł Kraszewskiego. Prasa czyniła mu z tego powodu zarzuty. 
W jednym z listów do Kraszewskiego sam nawet pisał na ten temat:

Pewne z pism warszawskich, robiąc wzmiankę o drukującej się obecnie powieści mojej 
[…] wyraziło się, że w pracach moich znać wpływ Kraszewskiego. Zapewne była to 
mowa o stylu, jak zresztą o tym się przekonałem. Z tego względu pozwalam sobie 
zapytać Cię czcigodny Panie: Czy owo pismo miało słuszność? Czy piszący, prze-
jąwszy się wierszem Mistrza i bezwiednie cząstką drobniuchną formy tego uchwy-
ciwszy, jest winny i czy mu za grzech poczytać należy? (Cyt. za: Konarska-Pabiniak 
1994: 124)

W związku z tym incydentem, Synoradzki postanowił bliżej zapoznać mistrza 
ze swoją twórczością. W tym celu polecił warszawskiej księgarni Paprockiego 
wysłać do Drezna cztery powieści, które osadzone są w realiach XVIII wieku 
(jedna z nich, zresztą, zadedykowana była Kraszewskiemu). Poprosił także redak-
cje „Korespondenta Płockiego” i „Gazety Lubelskiej”, aby „pomieszczone w nich 
powieści przez lat kilka zebrały i również posłały do Drezna” (cyt. za: Konarska-
-Pabiniak 1994: 124). Podobną estymą darzono Kraszewskiego we wszystkich 
domach płockiej inteligencji; recepcja jego utworów miała niemal znamiona 
kultu. W guberni płockiej, która przejawiała w odbiorze nowych prądów opóź-
nienie, obecność w domowych bibliotekach książek „rycerza pióra”, „wielko-

5 W oparciu o korespondencję J.I. Kraszewskiego znajdującą się w zbiorach Biblioteki Jagiel-
lońskiej. Rkps sygn. 6001–7000.

6 Kraszewski wspierał Synoradzkiego w inicjatywie zabezpieczenia i utrzymania zbioru archi-
wum płockiego oraz pomyśle stworzenia archeologicznej mapy powiatu płockiego.
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ści narodowej”, jak okrzyknął Kraszewskiego „Korespondent Płocki”, stawała 
się moralnym imperatywem7. Nic więc dziwnego, że gust estetyczny młodego 
Synoradzkiego ukształtowany był pod wpływem tradycji romantycznej. Znacz-
nie późniejszy kontakt z prozą Sienkiewicza, ocenianą zresztą przez Kustosza 
bardzo wysoko8, nie zdołał zmienić ugruntowanych literackich preferencji.

O tym, iż w dorobku Michała Synoradzkiego znajdują się prawie wyłącz-
nie prace historyczne, przywołujące XVII i XVIII stulecie, zadecydowała nie 
tylko powszechna w wieku XIX fascynacja narodową przeszłością oraz dostęp-
ność źródeł szlacheckich. W przypadku Kustosza możemy mówić o uwarunko-
waniu biograficznym9. Pochodził bowiem ze starej rodziny szlacheckiej, która 
wsławiła się udziałem w bitwach pod Grochowem i Ostrołęką, a w płockim 
środowisku inteligencji odgrywała niemałą rolę. Ojciec Michała, Antoni Syno-
radzki herbu Rola, był panem znacznych włości w Lubelskiem i sędzią Trybu-
nału Płockiego, matka zaś, Augusta z Lewandowskich, również wywodziła się 
z dobrego szlacheckiego rodu, była nawet spokrewniona z Chopinami. Dzie-
ciństwo Synoradzki spędzał w atmosferze żywego zainteresowania sprawami 
aktualnymi i kulturalnymi. Poprzez odpowiedni dobór lektur z dość specy-
ficznie wyposażonej domowej biblioteki10, rozbudzano zainteresowanie chłopca 
historią i ojczystą kulturą. Wychowany w kulcie dla dawnej świetności szlache-
ckiej, wśród lektur, które utrwalały wyidealizowany wzór szlacheckich mitów 
i symboli, w dorosłej pracy literackiej pragnął „nawiązać przerwaną nić trady-
cji” (Synoradzki 1916a: 134–135) poprzez apologię świata Rzeczypospolitej szla-
checkiej. Przeświadczenie o słuszności idei więzi pokoleń, z której czerpie się 
narodową siłę, stało się dla pisarza inspiracją do indywidualnych poszukiwań 
i literackiej konserwacji pisanych pamiątek narodowych. Synoradzki nobilituje 
dokument o charakterze prywatnym, uważając, iż tylko taki przekaz daje szansę 
poznania prawdziwego charakteru narodowego. Stając przed wyborem między 

7 Jak pisze B. Konarska-Pabiniak, inteligencja płocka prezentowała postawy tradycyjne, zako-
rzenione w epoce minionej (Konarska-Pabiniak 1994: 218).

8 Synoradzki był autorem cyklu, ukazującego się w „Biesiadzie Literackiej” (1916, t. 82, 
nr 21–34) pt. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin genialnego twórcy Sienkiewicza — sylwetka litera-
cka Henryka Sienkiewicza. Pisał w nim m.in.: „Sienkiewicz, jako powieściopisarz historyczny, stoi 
do dziś niedorównany, jak Homer wśród twórców epopei…” (Synoradzki 1916b, nr 25: 390).

9 O roli tzw. „osobistych tradycji” por.: Jaskólski 1979: 72.
10 W bibliotece rodzinnej oprócz Żywotów i Kazań P. Skargi, Pieśni J.U. Niemcewicza, Nowych 

Aten ks. B. Chmielowskiego, Historii Napoleona, Życiorysów marszałków Francji, Historii Konsulatu 
i Cesarstwa, Kodeksu Napoleona, Dziennika Praw, Herbarza K. Niesieckiego, kompletu Orła Białego 
i Co kto lubi, znajdował się cały szereg tzw. Kalendarzyków politycznych i historycznych, które ojciec 
Synoradzkiego z wielką uwagą odczytywał. Znajdowały się w nich m.in.: spisy oficerów wojska 
polskiego i wykazy urzędników wojewódzkich (Synoradzki 1916a: 134–135).
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dokumentarną wizją dziejów Kraszewskiego a bardziej nowoczesną i uniwersalną 
koncepcją prozy historycznej stworzoną przez Sienkiewicza, Synoradzki konse-
kwentnie wybiera antykwaryzm schyłku romantyzmu, miejsca swojego upatrując 
w niewolniczej wierności źródłom. „Oryginalność jest to sumienność w obliczu 
źródeł” — mógłby skonstatować za Cyprianem Kamilem Norwidem (O Juliu-
szu Słowackim, cyt. za: Balbus 1993: 11), deklarując się jako swoisty „historio-
man” (Parnicki 1980: 45)11. Kustoszowi bliska była w ogóle cała stworzona przez 
Kraszewskiego koncepcja literatury, jej roli, kształtu i celów. Nadto imponowała 
osobowość, pracowitość, „twórczy reżim” oraz intelektualna i społeczna aktyw-
ność autora Starej baśni (por. Zielińska, red. 1990: 139–155). Wpływ teoretycz-
nych założeń prozy historycznej był jednak największy, choć mimo usilnych 
autorskich starań, dziełom Synoradzkiego daleko do artyzmu i literackiej spraw-
ności utworów Kraszewskiego, które notabene przez współczesnych krytyków 
również ocenione bywają z powściągliwością. Epigoński profil twórczości Kusto-
sza jest zatem w dużej mierze konsekwencją wyboru wyeksploatowanej konwencji 
czy raczej przebrzmiałej tendencji literackiej, która nie mogła wytworzyć dzieła 
oryginalnego, nowatorskiego, lecz tylko sprowokować swoistą pisarską karyka-
turę uprawianego modelu beletrystyki. Stanisław Balbus taki rodzaj inspiracji 
klasyfikuje jako intertekstualność czystą (Balbus 1993: 144).

Paradoksalnie w tym właśnie upatruję atrakcyjność twórczości Synoradz-
kiego. Intelektualny — a, moim zdaniem, jeszcze niedostatecznie wyzyskany, 
potencjał samego zagadnienia literackiego epigonizmu i jego interesująca „strate-
gia intertekstualna” („aktywna kontynuacja” w opozycji do „jawnego naśladow-
nictwa”, „alegatywne dialogi”, „naturalna metoda kontaktu twórców z tradycją 
literacką” — Balbus 1993: 198–217) stanowi intrygujący powód, który może 
uzasadniać potrzebę refleksji nad twórczymi dokonaniami Kustosza, kuszący 
tym bardziej, że literatura przedmiotu wskazuje deficyt tego typu dociekań12. 
Problem z literackim zjawiskiem epigonizmu, pojawia się — według mnie — już 
na płaszczyźnie definicji pojęcia. Używamy bowiem terminu nieprecyzyjnego, 
nieostrego, potocznego, któremu przypisano znaczenie emocjonalnego, wartoś-
ciującego pejoratywnie epitetu13. Epigonizm nie jest równoznaczny z brakiem 
talentu, a  jest tego talentu chybionym wykorzystaniem. Epigonizm nie jest 

11 Dla autora Aecjusza historia jest jednak zagadką, podstawą dla szukania aluzji, możliwości.
12 Co prawda mamy rozprawę Marty Zielińskiej (1984), dotyczącą miejsca twórczości epigoń-

skiej w procesie historycznoliterackim, lecz autorka problem zawęża do literatury romantycznej 
i naśladownictwa pisarstwa Mickiewicza. Nieoceniony jest również teoretycznoliteracki namysł 
nad tym zjawiskiem Stanisława Balbusa (1993) czy refleksja Marii Janion (2000: 94–100).

13 Bogdan Zakrzewski wskazuje na zacierające się kryterium między grafomanią, wpisywa-
niem się w stylistykę kiczu, brakiem talentu, czy wreszcie epigonizmem, a nie są to przecież zjawi-
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też kiczem literackim, bo ten zakłada raczej niesprawność umysłu, prymity-
wizm — przy jednoczesnej sprawności warsztatowej. Zjawisko to nie jest tożsame 
z grafomanią, ponieważ ta oznacza zazwyczaj niezdarne wykonanie, brak umie-
jętności zwerbalizowania nawet wartościowych odczuć czy myśli. Epigon nie 
zawsze pozbawiony jest talentu, nie należy pochopnie ani ryczałtowo impu-
tować mu umysłowej indolencji, ani zarzucać braku umiejętności warsztato-
wych — nie reprodukuje on mechanicznie zbanalizowanych stereotypów, ale 
je samowładnie (oryginalnie?) tworzy w przeświadczeniu, że to jedyna możliwa 
realizacja postulatów estetycznych epoki. Ufa, że jego dzieło nie straciło jeszcze 
swej wyższej, uniwersalnej wartości, posiada moc oddziaływania społecznego. 
Jestem przekonana, że tak jest w przypadku Synoradzkiego. W koresponden-
cji, tekstach publicystycznych i recenzjach deklarował się on jako wyznawca 
koncepcji prozy dokumentarnej Kraszewskiego14, niejako świadomie decydując 
się na miano epigona, który oswoił i zastosował sprawdzony model, podejmuje 
się literackiej budowli na starym fundamencie, a czynił to w czasach, gdy już 
powieść Kazimierza Tetamjera Koniec epopei okrzyknięto anachroniczną, nowy 
kształt prozy historycznej wyznaczały bowiem Popioły Stefana Żeromskiego. 
Fryderyk Nietzsche w Niewczesnych rozważaniach15 problem epigonizmu ujął 
jako nadmiar świadomości historycznej, dręczący i ograniczający, uniemożliwia-
jący twórczą inwencję, jako swoistą wręcz „wyniszczającą gorączkę historyczną” 
(Nietzsche 1996: 85). Epigoni klasyfikowani wedle takich kryteriów nie stano-
wią, moim zdaniem, zjawiska peryferyjnego. Stają się tym samym interesujący, 
ponieważ przyspieszają ewolucję czy też rewolucję estetyczną. Naśladując spraw-
dzony w określonych warunkach wzór, mimowolnie kompromitują go, pokazują 
niejako w krzywym zwierciadle i wymuszają konieczność sprawniejszej innowa-
cji, oryginalnych (autorskich, twórczych) poszukiwań estetycznych. Poznając lite-
raturę w porządku diachronicznym, skupiając się na dziełach wybitnych, mamy 

ska synonimiczne. Na to samo zwraca uwagę Marta Zielińska czy już wcześniej (walczący z tzw. 
„talentyzmem”) Karol Irzykowski (Zielińska 1984: 5–10).

14 Proza Kraszewskiego wydaje się dość twórczym fundamentem dla epigonów nawet czasów 
późniejszych, można by bowiem w takim kontekście wymienić: J. Dobraczyńskiego, K. Bunscha, 
Z. Kossak, E. Nowacką.

15 Przywoływany tekst wyda się również cenny w kontekście wcześniejszych refleksji dotyczą-
cych przemian w dyskursie historycznym. Nietzsche, bowiem już w 1874 r. zwracał na to uwagę 
w drugiej rozprawie z Niewczesnych rozważań. Choć posługiwał się jeszcze pojęciem historii, to 
dokonując podziału na historię monumentalną, antykwarską i krytyczną, przedstawił idee, które 
dziś podejmowane są w teoriach pamięci zbiorowej. Jego propozycje mogły się w pełni rozwinąć 
dopiero po zaakceptowaniu faktu, że subiektywna perspektywa jednostki lub całej społeczności 
(M. Halbwachs), a także źródła niebędące dokumentami w sensie historycznym (A. Warburg), są 
tak samo istotne w kształtowaniu wyobrażeń o przeszłości, jak materiały archiwalne.
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wrażenie, że proces historycznoliteracki przebiega „od arcydzieła do arcydzieła”, 
a tak przecież nie jest. Epigoni napędzają potrzebę sukcesywnych zmian, inten-
syfikują ją — są ważni, wręcz niezbędni. Balbus, mimo że niepochlebnie ocenia 
ten rodzaj „intertekstualnego dialogu”, jakim jest epigońskie naśladownictwo, 
sugeruje, że, być może, postawa pisarska epigona wyjaskrawia nowatorstwo litera-
ckiego eksperymentu, wskazując kierunek rozwojowy i równocześnie zamykając 
pewien obszar literackich działań jako zdecydowanie niepłodny (por.: Markie-
wicz 1967: 5–22). W takim kontekście „Synoradzcy” muszą eksploatować to, co 
anachroniczne; postępować w sposób zautomatyzowany, rytualny i upraszczając 
wzorzec, by na takim tle wybrzmiało nowe (por.: Tynianow 1978: 64, przyp. 1). 
Ich literackie „cykle treningowe”, zakorzenione w ramach utartej konwencji, 
powodują, iż literatura wkracza na tereny nowe, niewykorzystane twórczo; co 
prawda, nie jest to już udziałem epigonów, ale ich rówieśników i następców. Stają 
się „późnymi zwycięzcami” — a na to przecież wskazuje etymologia terminu 
epigon (epigonoi), o czym przypomina Wioletta Kazimierska-Jerzyk w książce 
„Strategia rewaloryzacji” we współczesnej refleksji nad sztuką. Piękno, eklektyzm, 
epigonizm, infantylizm (Kazimierska-Jerzyk 2008: 141–165), która — powołując 
się na autorytet Jacquesa Derridy (Derrida 1998: 6) — również dowartościowuje 
kulturę epigońską i domaga się arbitralnego, jednoznacznego uściślenia pojęcia 
epigonizmu, a nawet jego rewaloryzacji.

Współcześnie doceniać można część pisarstwa Synoradzkiego dowodzącą 
zainteresowań autora jako pasjonata historii, antykwariusza, dokumentalisty, 
który z niezwykłym namaszczeniem podchodzi do źródłowego materiału archi-
walnego. Proza Synoradzkiego utrwaliła — czy fortunniej by rzec, zapośredni-
czyła i uprzystępniła — wiele z pewnością już dziś nieistniejących dokumentów 
ze źródeł szlacheckich. Synoradzki, podpisujący się — nomen omen — Kustosz, 
w  toku samodzielnych kwerend wyzyskiwał przede wszystkim autentyczne 
siedemnasto- i osiemnastowieczne zapiski o charakterze osobistym (raptula-
rze, diariusze, pamiętniki, wszelkiego rodzaju silva rerum), często prezentujące 
nie węzłowe zwroty historyczne a codzienną egzystencję grup wykluczonych 
z dyskursu tzw. „wielkiej historii”16. Teksty autora Gniazd szlacheckich mogą 
być uznane za próbę udanej transkrypcji i upowszechnienia takiego skazanego 
na niepamięć materiału źródłowego. Nobilitacji wymaga również działalność 
publicystyczna autora, co zresztą już nastąpiło w wydawnictwach ściśle specjali-
stycznych i publikacjach regionalnych (por.: Konarska-Pabiniak 1994: 123–125; 
Boetzel-Zombiert 1978: 33–35; Gieysztor, red. 1978: 598; Chojnacki, red. 1959: 

16 Rzecznikiem wdrażania „historii podrzędnych”, wyrugowanych z oficjalnej wersji historii, 
jest Dipesh Chakrabarty (2010: 391–417).
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163; 1969: 98; Nycek 1983: 236; Ilski 1996: 5–105; Mieszkowski 1996: 9–35; 
Nowacki 2012). Michał Synoradzki był bowiem pisarzem uwrażliwionym na 
tematykę regionalną, ściśle związanym z  Mazowszem, a  przede wszystkim 
z terenami byłego województwa płockiego. Współpracując z prasą mazowiecką 
poprzez publikowanie rozpraw etnograficznych i historycznych, przyczynił się do 
usystematyzowania dziejów swego rodzinnego regionu17. Jego cenne (nie tylko 
przyczynkarsko, lecz także literacko) korespondencje Z Bieżunia publikowane 
w „Korespondencie Płockim” przynoszą atrakcyjny i wiarygodny obraz regionu. 
Nic więc dziwnego, że pamięć dokonań pisarza ożywa w pracach płockich mono-
grafistów18. Dla Synoradzkiego jednak to działalność powieściopisarska wyra-
stała do rangi opus magnum i stała się przedmiotem warsztatowych starań i arty-
stycznej uwagi, będąc — być może — z punktu widzenia recepcji ówczesnych 
i współczesnych czytelników wyborem chybionym. Inne działania literackie, 
które można by dziś lokować na pograniczu kroniki i felietonu19, stać się miały 
poligonem warsztatowym, przestrzenią ćwiczeń artystycznych.

Szlifem sprawności literackiej, a  równocześnie tekstem prezentującym 
typową technikę literacką Synoradzkiego, są Gniazda szlacheckie, opubliko-
wane w roku 1914 przez warszawskie Wydawnictwo Synów Stanisława Niemiry 
pod egidą redakcji „Biesiady Literackiej”. Problematyka, ujęcie, język utworu 
są doskonałą wykładnią techniki pisarskiej Kustosza i mogą stanowić materiał 
badawczy, pomocny w charakteryzowaniu i rekonstruowaniu sylwetki litera-
ckiej tego prozaika. Prezentowana tu hipoteza dotycząca genezy dzieła pozwala 
potraktować tekst jako kompilację literackich wprawek pisarza, utwór zawiera 
bowiem jedenaście krótkich form epickich. Mimo trudności, jakie napotyka się 
przy próbie określenia genologicznej natury zbioru literackiego, oraz wobec braku 
rozstrzygających ustaleń w zakresie tej problematyki badawczej, w odniesieniu 
do książki Synoradzkiego uprawnione są (stosowane wymiennie) terminy: zbiór 
i cykl (cykl tematyczny) (por.: Marczewska 1980: 155–164). Można przypusz-

17 Współpracował z prasą mazowiecką, redagował „Korespondenta Płockiego”, pisywał do 
takich regionalnych czasopism, jak: „Dzwonek Częstochowski”, „Kaliszanin”, „Echo Łomżyń-
skie”, „Gazeta Lubelska”, „Lechita”. Drukował tu liczne rozprawy etnograficzne dotyczące prob-
lematyki regionalnej. Spod jego pióra wyszły m.in. prace: Z przeszłości Lublina, Materiały do 
historii miast i miasteczek dawnego Mazowsza. Jako sekretarz Zarządu Miast Polskich Synoradzki 
miał zamiar opracować syntetyczną historię miast polskich, ale śmierć przerwała te plany.

18 Chęć wpisania Michała Synoradzkiego do panteonu wielkich bieżunian (obok A. Zamoj-
skiego, J. Wybickiego, S. Gołębiowskiego i S. Dyksińskiego) przyświecała również najnowszej 
monografii poświęconej autorowi Gniazd szlacheckich — Stefanowi Nowackiemu (Nowacki 
2012).

19 Synoradzki nazywa swoje artykuły listami, gawędami, artykułami, polemikami, koresponden-
cjami, pogadankami, kroniczkami, jeremiadami, sprawozdaniami (za: Mieszkowski 1996: 30).
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czać, iż poszczególne rozdziały powstawały niezależnie od siebie w ciągu kilku-
nastu lat i, w zamierzeniu autora, nie miały, początkowo, stanowić integralnych, 
konsekwentnych fragmentów spójnej całości. Elementem jednoczącym w przy-
padku utworu Synoradzkiego okazuje się tytuł. Tytułowe wyrażenie: „gniazdo 
szlacheckie” prezentuje kryterium doboru20, a podtytuł „opowiadania histo-
ryczne” — wskazuje na gatunkowy charakter komponentów, chociaż opowie-
dziane przez niego historie, wchodzące w skład całego zbioru, są doskonałym 
przykładem fazy przejściowej w ewolucji opowiadania, która kumuluje cechy 
różnych gatunków literackich, skłaniając się bardziej ku formie noweli i gawędy 
niż ku wzorcowi opowiadania w dzisiejszym rozumieniu norm tego gatunku.

Traktując Gniazda szlacheckie jako hieroglif taktyki (i praktyki) literackiej 
Kustosza, nie trudno dostrzec, iż przyswajanie reguł poetyki prozy historycz-
nej odbywało się poprzez pośrednictwo, swoisty filtr powieści Kraszewskiego. 
Podobnie jak upatrzony wielki mistrz pióra, pojmował Synoradzki katego-
rię prawdy historycznej i jej rolę w powieściowym świecie przedstawionym. 
W zapoczątkowanej w latach czterdziestych XIX stulecia, a trwającej do dziś, 
dyskusji o „prawdę” i „zmyślenie” w prozie historycznej21 mógłby Synoradzki 
stanąć ze swymi utworami po stronie koncepcji reprezentowanej właśnie przez 
Kraszewskiego. Proza Synoradzkiego bowiem to proza w zamierzeniu doku-
mentarna, w której do minimum ograniczona jest rola fikcji literackiej. Anty-
kwaryzm stawiał twórcy wymóg rozległej kompetencji historycznej. Wskazanie 
proporcji, w jakich odbywa się w narracji gra elementów własnych (fikcyjnych) 
i tych prawdziwych (historycznie wiarygodnych), jest w prozie Synoradzkiego 
niezwykle trudne. Przyswojona w wysokim stopniu wiedza, dotycząca histo-
rii Mazowsza Płockiego, pozwalała autorowi nasycać dzieła wielością moty-
wów pochodzących ze źródeł i opracowań dziś już z pewnością niedostępnych. 

20 Tytuł dzieła, a w związku z tym i kryteria wpływające na selekcję utworów mających wejść 
w obręb cyklu, można rozumieć wieloznacznie. Słowo „gniazdo” jest bowiem pojęciem pojemnym 
znaczeniowo i pojawiło się w różnych kontekstach semantycznych już w staropolszczyźnie. Słow-
nik języka polskiego (Linde 1994: 73) jako synonim „gniazda” notuje m.in.: ród, dom, pokolenie, 
szczep, skąd kto pochodzi, pomieszkanie, siedliska. Słownik polszczyzny XVI w. (Słownik 1973: 
449–450) rozszerza termin o pojęcia: ojczyzna, familia, a także: ośrodek, zalążek, początek czegoś. 
Tytułowe gniazda szlacheckie mogą być więc rozumiane jako: dom rodzinny, miejsce zamieszkania 
wybranego i zaprezentowanego w opowiadaniu rodu szlacheckiego; szeroko pojmowane siedlisko, 
ośrodek prawdziwej (bo szlacheckiej) polskości; miejsce, które należy uważać za źródło, zalążek 
powszechnej, ogólnonarodowej tożsamości; gałąź rodu szlacheckiego związana uznanym jeszcze 
pokrewieństwem (nobilium gentis propago, cuius cognatio cum gente rate tenetur) — do takiej suge-
stii upoważnia Słownik staropolski (Słownik 1956–1959: 436).

21 Falę polemik zapoczątkowali Kraszewski i M. Grabowski (głos zabierają również m.in.: 
H. Rzewuski, M. Czajkowski, F. Wężyk). Por.: Bartoszewicz 1959: 63–82; Burkot 1968: 56–83.
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Mazowieckie poszukiwania dały mu możliwość kontaktu nie tylko z materia-
łem pisanym, ale i opowieścią, ludową legendą ustną. Losy bohaterów utwo-
rów Synoradzkiego osadzone są w rzeczywistości spoza tzw. wielkiego planu 
historii, co również sprawia trudność w dotarciu do opracowań historycznych, 
rozstrzygających o prawdziwości. Czytelnik może podjąć lekturę tekstu wspartą 
na minimalnej wiedzy o faktach z przedstawianej przeszłości, taką jednak, 
by móc opisywaną rzeczywistość rozpoznać i osadzić w pewnej historycznej 
chronologii. Cykl Gniazda szlacheckie wykazuje charakterystyczną prawidło-
wość: tam, gdzie Synoradzki zagłębia się w źródle, niebezpiecznie zbliża się ku 
formom publicystycznych traktatów historycznych czy też historycznego repor-
tażu, w których beletryzacja wątków ma dość powierzchowny charakter. Widać 
wtedy elementy nieoczyszczonego dziejopisarstwa i bezpośredniego wykorzy-
stania faktów. Często nawet kompozycja tekstu źródłowego odzwierciedlonego 
w utworze pozostaje nienaruszona. Taki właśnie realistyczny dokumentaryzm 
cechuje zamykające tom drugi opowiadania: Pani starościna skalska i Ostatnie 
chwile króla Jana III. Pierwszy z wymienionych powstał po lekturze dokumen-
tów starościny skalskiej — Marianny Tarłowej „pani rządnej, gospodyni nad 
gospodynie” […] żony, […] matki idealnej” (Synoradzki 1914: 128)22. Teks-
tami źródłowymi, na które jawnie powołuje się autor, są tu: raptularz staroś-
ciny (II, 133), księga rachunkowa (II, 128), umowy z pracownikami (II, 132) 
oraz listy (II, 129). Synoradzki nie stara się ukryć źródła informacji, przytacza 
nawet fragmenty przekazu genetycznego dosłownie, zamieszczając w tekście 
utworu opatrzone cudzysłowem cytaty (II, 130). Jawne przywołanie autory-
tetu źródła występuje również w przypadku tekstu Ostatnie chwile króla Jana 
III, który w zamierzeniu autora miał stać się świadectwem wydarzeń związa-
nych bezpośrednio ze śmiercią Sobieskiego. W celu uwiarygodnienia prze-
kazu, Synoradzki dokonuje świadomej interpolacji: wypis źródłowy włączony 
zostaje w tekst utworu. Obecność materiału genetycznego jest stosownie zapo-
wiedziana (np.: II, 139; II, 141; II, 152). Cytat jednak jest tu o wiele dłuższy, 
a całość utworu wykazuje znikomy stopień autorskiej inwencji. Ograniczony 
zgromadzonymi źródłami, wydaje się Synoradzki raczej odkrywcą i relacjo-
nującym wypadki niż ich kreatorem. Autentycznymi materiałami, na których 
oparte zostały główne zręby fabuły, są: listy biskupa płockiego Andrzeja Chry-
zostoma Załuskiego (Załuski 1761), korespondencja Marii Kazimiery Sobie-
skiej do siostry króla, księżnej Radziwiłłowej oraz Pamiętniki byłego lekarza 

22 Dalej lokalizacja skrócona wg tego wydania; liczba rzymska wskazuje tom, arabska — 
stronicę.
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królewskiego, Bernarda O’Connora23. Najwięcej czerpał Synoradzki zapewne 
z obszernego zbioru Epistoliae historco-familiares Andrzeja Załuskiego. Biskup 
płocki staje się też drugim — oprócz autora — narratorem utworu, który 
czasami przejmuje narrację, mocniej podkreślając autentyzm wypowiedzi.

Wydaje się, iż w  utworach Swaty hetmańskie, Muszkieter króla jegomo-
ści i Konfederat materiał źródłowy uległ mocniejszej asymilacji. Tutaj warstwa 
rzeczywistości odtwarzanej i weryfikowalnej w znacznym stopniu przenika się 
i współistnieje ze sferą rzeczywistości kreowanej. Dzięki wprowadzeniu przypisu, 
a rzadziej: krótkiej, odautorskiej dygresji zamieszczonej wprost w tekście, istnieje 
możliwość wydobycia i zinterpretowania autentycznej warstwy historycznej. Nie 
stosuje już Synoradzki tak powszechnie jak poprzednio cytatu, częściej w jego 
miejsce wprowadzając materiał genetyczny poddany literackiej obróbce. Swaty 
hetmańskie prezentują oba wspomniane sposoby manifestowania prawdziwości 
przekazu. O ile mało konkretny wydaje się przypis (ograniczający się do stwier-
dzeń: historyczne, dokument autentyczny), o tyle sygnały wewnątrztekstowe dają 
wystarczającą informację lokalizującą tekst pierwotny.

Dokumentaryzm Synoradzkiego nie ograniczał się tylko do odszukiwania i wyzy-
skiwania z materiału źródłowego fabuł, które mogłyby stać się zawiązkiem atrakcyj-
nych, frapujących tekstów literackich. Decydował on także o nasyceniu utworów 
realiami o charakterze antykwarycznym na różnych płaszczyznach tekstu. Stąd też na 
kartach opowiadań Synoradzkiego pojawiają się rzesze autentycznych postaci, rezy-
dujących w miejscach, których prawdziwość można poświadczyć. Sam zresztą autor, 
po raz kolejny, przychodzi czytelnikowi z pomocą w dokonywaniu swoistej literackiej 
dekonspiracji. Utyskując na niedbałość badawczą niektórych heraldyków, wskazuje 
na herbarze będące najbardziej autorytatywnymi. Są nimi: Wiadomość o klejnocie 
szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich Ewarysta Kuropatnickiego (Kuropat-
nicki 1789) i wydana we Lwowie praca ks. Kaspra Niesieckiego Korona Polska, herby 
i familie rycerskie (Niesiecki 1728–1743). Dokładna lektura uświadamia jednak, że 
Synoradzki twórczo wykorzystywał również inne herbarze. Czerpał zapewne z prac 
Bartosza Paprockiego, gdyż tylko ten autor utrwalił legendę herbu Mora (Papro-
cki 1858: 725–726), którą Kustosz przybliża czytelnikowi przy okazji opowiadania 
Pan Nietyksza. Przemilcza również Synoradzki istnienie źródeł pomagających mu 
odtworzyć szlachecką obyczajowość, chociaż ich bezpośrednia obecność w teście lite-
rackim jest znaczna. Źródłem podstawowym i eksploatowanym najsilniej jest Opis 
obyczajów… Jędrzeja Kitowicza. Wypisy z tego dzieła w znacznej części składają się 
na treść opowiadania Podstolicowa zwyciężyła, a stopień przyswojenia tekstu Kito-

23 Chodzi zapewne o książkę Bernarda O’Connora History of Poland wydaną w Londynie 
w 1696 r. Wspomina o niej J. Szujski (1894: 8) i P. Jasienica (1989: 353).
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wicza jest znaczny. Jako przykład może posłużyć fragment opowiadania dotyczący 
osobliwego krakowskiego obyczaju, który nazywany był comber (Kitowicz 1951: 
553; Synoradzki 1914: I 69).

Efekt historycznej patyny chciał też Synoradzki osiągnąć w warstwie języ-
kowej. Proza Synoradzkiego wzoruje się i utrwala styl potoczny polszczyzny 
XVIII wieku w nurcie nazwanym przez Teresę Skubalankę (Skubalanka 1969: 
9–18) „średnim”24. Pobieżna analiza stylistyczno-językowa zbioru Gniazda szla-
checkie ujawniła różnorodne zjawiska językowe, które według Elżbiety Umiń-
skiej-Tytoń (Umińska-Tytoń 1992: 224–231) można przypisać potocznej odmia-
nie języka wieku XVIII. Są to: ekspresywność, spontaniczność, formuliczność, 
konkretność, niedookreśloność25. Wszystkie te elementy sprawiają, iż językowa 
stylizacja na potoczną polszczyznę epoki saskiej staje się newralgicznym elemen-
tem, uwierzytelniającym dokumentarny, literacki przekaz Synoradzkiego.

Warsztat pisarski autora cyklu Gniazda szlacheckie podlegał również wpływom 
techniki literackiej Waltera Scotta, przyswojonej przez filtr teoretycznoliterackich 
deklaracji Kraszewskiego26. Uwidacznia się to między innymi w portrecie przedstawi-
ciela epoki. Poprzez plastyczny konterfekt szlachetnego sarmaty starał się Synoradzki 
dotrzeć do istoty moralnego piękna dawnych „gniazd szlacheckich”. Stąd też status 
bohatera literackiego, będącego konsekwencją manifestacji przekonań autora, wydaje 
się dość istotny. Postać literacka staje się medium, za pośrednictwem którego czytel-
nik dokonuje percepcji ewokowanego, dawnego świata. Nieprzypadkowo dziewięć 
spośród jedenastu, stanowiących zbiór, utworów, już w nagłówkach zwraca uwagę 
czytelnika na osobę bohatera, a nie na zdarzenie będące przedmiotem opisu. Tytu-
łowa postać wciela pewien stereotyp, regułą staje się szablonowość i podporządkowa-

24 Nurt „średni” stylu potocznego — czyli odmiana języka używana w kontaktach codzien-
nych, powszednich, przez przeciętnego, wykształconego użytkownika polszczyzny. Oczywiście, 
w tym miejscu, z naszych rozważań należy wyłączyć fragmenty opowiadań Synoradzkiego, będące 
bezpośrednimi cytatami z osiemnastowiecznych dokumentów oficjalnych (np.: mowa abdyka-
cyjna Jana Kazimierza) oraz te części, które mają charakter zintelektualizowanego wykładu 
historycznego.

25 Rozumiane jako doraźność sytuacji wypowiedziotwórczej, nasycenie tekstu frazeologią, 
stosowanie zwrotów obrazowych, plastycznych, często nieprecyzyjność wypowiedzi, nadużywa-
nie zaimków.

26 W wydanym w 1843 r. zbiorze studiów Kraszewski pisał, że w romansie historycznym 
zadaniem pisarza jest: „pole w większej części białe zapełnić, umarłych wskrzesić do życia, czyn-
ności ich wytłumaczyć, oblicze nam pokazać”. Według pisarza, w tego typu utworach niece-
lowe było wybieranie na bohaterów wielkich postaci dziejowych, bowiem „romans bierze typy, 
wystawia obyczaje, tworzy postacie, które tylko charakterami swymi, piętnem swych czynności 
są historyczne” (Kraszewski 1843: 179, cyt. za: Okoń 1992: 83), przez co ważniejsza dla prawdy 
artystycznej była umiejętność doboru „typów” i „charakterów” mniej znanych, lecz reprezenta-
tywnych dla ukazywania epoki.
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nie wybranemu rysowi charakteru. Czytelnik szybko uzyskuje pełną ocenę bohatera, 
ponieważ zarówno w czynach, jak i w wypowiedziach, prezentuje się ona nader wyra-
ziście. Jest to możliwe dzięki istnieniu obszernych narracyjnych fragmentów, przyno-
szących charakterystykę bezpośrednią, zazwyczaj występujących już w pierwszych 
akapitach opowiadania. Każda postać otrzymuje bowiem wstępnie zespół danych 
charakterologicznych, biograficznych i zewnętrznych, opisowych, które przeważ-
nie nie ulegają żadnym zmianom. Czytelnik obserwuje konsekwentną charakte-
rologiczną statyczność i  przewidywalność zachowań bohaterów. Rozbudowane 
charakterystyki w opowiadaniach Synoradzkiego realizują, popularny od schyłku 
XVIII wieku, schemat fizjonomiczny Johanna K. Lavatera (Lavater 1876).

Gdy o śmierci Michała Synoradzkiego w styczniu 1922 roku donosiły trzy 
popularne warszawskie dzienniki27, nekrologi, w sposób powściągliwy, lecz bardzo 
trafny, charakteryzowały ogół dokonań literackich aktywnego i  pracowitego 
powieściopisarza i publicysty. Warszawski „Kurier Polski” żegnał autora ponad 
czterdziestu powieści słowami: „Prace zmarłego, jakkolwiek może być nie zali-
czają się do świetnych, odznaczają się jednak wielką poprawnością, pięknym języ-
kiem i szlachetną tendencją” („Kurier Polski” 1922, nr 27). Dziś ta krótka prasowa 
opinia dla większości czytelników jest nieweryfikowalna. Utwory Synoradzkiego, 
zapomniane i zapoznane, właściwie od czasu pierwszych edycji nie wznawiane28, 
nie mogą dotrzeć do szerszego odbiorcy. Niewielkie jest także zaplecze materia-
łowe, które mogłoby pomóc potencjalnemu czytelnikowi w zgromadzeniu wiedzy 
dotyczącej genezy, odbioru czy kontekstów i odniesień literackich interesującego go 
dzieła. Do dyspozycji badacza pozostają krótkie recenzje prasowe, które ukazywały 
się jako natychmiastowa odpowiedź na druk kolejnych utworów Synoradzkiego29. 
O formie ich i treści niejednokrotnie decydowało prawo komercji i reklamy, a nie 
obiektywnej prawdy i oceny. W niektórych recenzjach widać ślad polemiki z auto-
rem dzieła, mającej źródło nie w treści recenzowanego utworu, lecz będącej odpo-
wiedzią na wcześniejsze publikacje prasowe Synoradzkiego lub stanowiącej echo 
osobistych kontaktów autora notki z powieściopisarzem30. Te wszystkie elementy 
zaciemniają rzetelną informację i sprawiają, że uwagi zawarte w recenzjach wydają 

27 [nekrologi:] „Gazeta Poranna” 1922, nr 32; „Gazeta Warszawska” 1922, nr 27; „Kurier 
Polski” 1922, nr 27.

28 Powieść z czasów Polski przedhistorycznej pt. Wizymirz żeglarz wznowiła w r. 1959 Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza. Utwór ten otwierał wielotomowy cykl: Powieści o dziejach ojczystych, 
przygotowany w związku z tysiącleciem państwa polskiego. Zauważyć można wzmianki o Syno-
radzkim na blogach historyków-amatorów, którzy powołują się na jego prace.

29 Por. przypis 4.
30 Np.: Feldman 1905: 33; 1930: 374. Synoradzki zaś, niejako w rewanżu, stosował w pejora-

tywnym znaczeniu określenie „feldmanszczyzna” (Synoradzki 1909: 262).
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się niewystarczające i nie spełniają wymagań współczesnego literaturoznawcy. 
Nowsze interesujące prace czytelnik odnajdzie w wydawnictwach ściśle specja-
listycznych lub też w unikatowych publikacjach regionalnych31. Rewaloryzacja 
sylwetki literackiej autora odbywa się pod kątem jego zaangażowania w doku-
mentowanie ówczesnego życia regionu oraz jako biograficznego kuriozum pisarza 
zapoznanego32. Dla autorki niniejszego artykułu casus Kustosza to przyczynek do 
głębszej refleksji nad wartością beletryzacji szeroko pojętego źródła historycznego, 
rolą pisarzy minorum gentium w tworzeniu wielkiej narracji historii, wreszcie udzia-
łem literatury epigońskiej w tworzeniu procesu historycznoliterackiego. „Trady-
cja bowiem nie jest konduktem pogrzebowym — jest ciągiem zmartwychwstań” 
(Krzysztof Maurin; cyt. za: Samborska-Kukuć 2012: 20), pisze cytowana już we 
wstępie Samborska-Kukuć podkreślając równocześnie, iż: „monografia twórców 
literackich peryferii to nie tylko wyzwanie, ale i satysfakcja z końcowego efektu” 
(Samborska-Kukuć 2012: 20). W takim kontekście analiza „cyklu treningowego”33 
epigona staje się nie tylko historyczno- i teoretycznoliterackim namysłem, ale 
i cyklem treningowym początkującego historyka literatury.
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Elżbieta Dałek

„exhausted”, yet still „well-praCtiCed” Conventions 
in epigoniC literary works — MiChał synoradzki’s 

„noBility nests” ColleCtion Case study 
(summary)

Hoping to revalue the literary profile of Michał Synoradzki, a writer familiar to, though 
underestimated both by his contemporaries and a new generation of readers, the author 
of the article focuses on the most representative collection of stories in his career, namely 
Gniazda szlacheckie (Nobility Nests from 1914).

A multi-faceted analysis of the text concentrates on an interesting, but still lacking 
sufficiently exploited intellectual potential, problem of epigonism. Basing on Synoradzki’s 
literary work, the author of the article by rejecting the commonly accepted, yet inaccu-
rate and definitely pejorative definition of epigonism, attempts to prove that epigonism 
does not necessarily involve lack of talent, graphomania, or kitsch aesthetics. An epigone 
may turn out to be a skilful and clever writer; therefore, one should not judge his work 
as flat indolent or lacking any technical skill. It happens that an epigone writer does not 
reproduce mechanically clichéd stereotypes, but, paradoxically, creates them autocrati-
cally (originally?), thus believing that this is the only way to pursue aesthetic postulates 
of the epoch. The author claims that it is the case of Synoradzki, who, in his correspond-
ence, journalistic writings and reviews classified himself as the follower of Jozef I. Krasze-
wski’s documentary prose, and who, praised by his mentor and urged to continue prac-
ticing his literary skills, pursued eagerly his credo.
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Synoradzki’s case contributes to the proof of the thesis that epigones may arouse 
readers’ curiosity as they intensify the aesthetic evolution and revolution. Imitating 
a fixed scheme conceived in specific conditions, they involuntarily discredit it and show, 
as it were, its distorted image thus provoking and stimulating the necessity of innovative, 
original (individual and creative) solutions. Studying literature diachronically, we tend 
to focus mainly on great and outstanding works. Hence, we have the impression that 
the process of literary history is built upon „from masterpiece to masterpiece” principle 
although it is not quite so. Epigones intensify the necessity of gradual changes, their role 
in literary development is important, if not crucial. Their literary „training cycles” rooted 
in conventionalised stylistics push the literature towards new, creatively untapped areas 
which, in fact, are fully explored by their contemporaries and successors. Nevertheless, 
epigones become „late winners”, as it is indicated by etymology of the key word itself.
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