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EMIL ZEGADŁOWICZ 
życie i twórczość 

Emil Zegadłowicz - rysunek węglem Brunona 
Schulza. Drohobycz, marzec 1939 r. 

U rodził się 20 lipca 1888 roku w Bielsku. 
Był synem Tytusa Zegadłowicza (ur. 
1822), nauczyciela, i Elżbiety Kaiszarów

ny (ur. 1855). Dzieciństwo spędził w Wadowi
cach i Gorzeniu Górnym, gdzie jego ojciec ku
pił dwór. Na przestrzeni kilku lat (1899-1905) 
stracił najbliższe osoby. W 1899 r. zmarł oj
ciec, w 1900 r. Wacław Kaiszar, dziadek Emila, 
w lutym 1905 r. matka, w grudniu tego samego 
roku babka Anna Kaiszarowa. Po otrzymaniu 
świadectwa dojrzałości w gimnazjum w Wa
dowicach (1906) Emil Zegadłowicz rozpoczął 
studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. 

Zadebiutował w 1907 r. tomem wierszy 
Tętenty (oryginalna pisownie Tententy). Po 
otrzymaniu „dekretu dojrzałości" w 1908 roku 
stał się pełnoprawnym właścicielem majątku w 
Gorzeniu Górnym. W następnych latach ukaza
ły się kolejne tomy poezji Nad rzeką i Powrót. 
Rycerz krzyżowy- Miasto. Poezje i poematy. 

Podczas I wojny światowej w 1915 r. został 
wcielony do wojska austriackiego, przebywał 
w jednostce wojskowej w Wagstadt (obecnie 
B1lovec) na Morawach. Podczas urlopu wziął 

ślub z Marią Kurowską, w następnym roku 
przyszła na świat ich pierwsza córka, Halsz
ka; druga córka, Atessa, urodziła się w 1920 r. 
W 1916 r. Zegadłowicz został zwolniony z wojska. 

Pracował nad przekładami poezji Heinricha 
Heinego i wydał kolejne tomy poezji. W 1919 r. 
objął stanowisko referenta w Wydziale Litera
tury Ministerstwa Sztuki i Kultury w Warszawie. 
W 1920 r. w związku z wojną polsko-bolszewic
ką zgłosił się do służby wojskowej, został jed
nak uznany za niezdolnego do walki na froncie 
i przydzielony do wydziału prasowego. W 1921 
wydał ekspresjonistyczny poemat U dnia, któ
rego nie znam, stoję bram. 

W 1921 r. założył grupę poetycką Czartak, 
a w roku następnym ukazał się pierwszy numer 
miesięcznika „Czartak"; ostatni numer pisma 
został wydany w lutym 1928 r. 

W 1923 r. zostały opublikowane Powsinogi 
beskidzkie i Kolędziotki beskidzkie oraz Ballada 
o Wowrze, powsinodze beskidzkim świątkarzu, 
o Bogu prawdziwym i Chrystusie frasobliwym 
rzeźbiącym patrona Beskidu. 

Powsinogi to ballady opiewające Beskidy 
i życie w górach, zawierają liryczne wizerunki 
wiejskich rzemieślników, wędrowców. Autor 
sportretował w nich autentyczne, zapamięta
ne z dzieciństwa i czasów mu współczesnych 
sylwetki druciarza, szklarza, sadownika, 
świątkarza, kamieniotłuka i zduna, opisując 

ich ciężką dolę i znój w słowach i melodii be
skidzkiej gwary. 

„Książka to istotnie osobliwa, ale zarazem 
jedna z tych, które stać się mogą bliskiemi, ale 
bliskiemi tylko dla niewielu. Dziwnie pan w niej 
połączył codzienność z mistycznością, szarość 
z promieniami niebios, nędzę i pracę z wyide
alizowaniem - czuć, że wżył się pan w te drogi 
szare, kamieniste, co im Pan Jezus z kaplicami 
i świątkami patronuje wśród dnia każdego." 
(z listu Juliusza Kleinera do E. Zegadłowicza) 

Szczególną wagę Zegadłowicz przywiązywał 

do ballady o czwartym powsinodze, w której 
uwiecznił postać Jędrzeja Wowro, artysty samo
uka z pobliskiego Gorzenia Dolnego. Zachęcony 
przez Zegadłowicza Wowro powrócił do porzu-



conej sztuki snycerskiej, a efekty jego pracy ar
tystycznej szybko przyniosły mu sławę nie tylko 
w Polsce, lecz także za granicą. Zegadłowiczowi 
zawdzięczamy także utrwalenie szczegółowej 
biografii Jędrzeja Wowro, człowieka, którego 
analfabetyzm, bieda i życiowa pokora nieodwo
łalnie skazałyby w innym przypadku na anoni
mową egzystencję w podbeskidzkiej wsi. 

Od 1924 r. datuje się znajomość Zegadłowi
cza ze Stanisławą Wysocką (1877-1941), ak
torką, reżyserem teatralnym, dyrektorem te
atrówi pedagogiem w jednej osobie, nazywaną 
„nową Modrzejewską". Zegadłowicz wysłałjej 

swoje pierwsze utwory dramatyczne: Nawie
dzonych i Lampkę oliwną. Wysocka odniosła się 
do słów młodego dramaturga nadzwyczaj ser
decznie. Z treści i tonu jej odpowiedzi możemy 
wnioskować, że list Zegadłowicza wywarł na 
niej wielkie wrażenie: artystka nie tylko zdo
była się na list przekraczający znacznie zakres 
konwencjonalnej korespondencji, lecz także 
wręcz prosiła o pomoc w zdobyciu harmonii 
wewnętrznej podobnej tej, jaką - w jej mnie
maniu - cieszył się samotnik z Gorzenia: 

„Oto widzi Pan , jak z nim gawędzę, szczerze 
po przyjacielsku. - Człowieku nieba i ziemi -
niech przez Pana spłynie na mnie ten spokój 
- to dobro, jakie dać może niebo i ziemia - bo 
ludzie - jakkolwiek żal mi ich szczerze - psują 

mi pracę nad samą sobą. Potrzebny mi Pan jest 
- potrzebne mi to przeświadczenie - że mogę 

do Pana napisać to, co mnie boli - potrzeb
ne mi są słowa Pana. A że ja mam też takich, 
których wyciągam z otchłani życia - więc Pan 
będzie tym pierwszym - który ten łańcuch po
ciągnie ku niebu. Dobrze?" 

Korespondencja pomiędzy Wysocką a Ze
gadłowiczem trwała ponad jedenaście lat. 
Stanowi ona szczegółową kronikę uczuć, ja
kimi artystka przez wiele lat darzyła pisarza. 
Wysocka widziała w Zegadłowiczu nadzieję 

polskiej dramaturgii i „męża opatrznościowe
go polskiego teatru", nie sposób jednak usta
lić, ile było w tym uwag natury prywatnej czy 
wręcz intymnej, a ile opinii doświadczonego 
reżysera teatralnego i utalentowanej aktorki. 

31 maja 1924 r. w Teatrze im. J. Słowac
kiego w Krakowie w reżyserii Stanisławy Wy
sockiej odbyła się premiera Lampki oliwnej, 
debiutu dramaturgicznego pisarza. W tym 
samym roku autor ukończył groteskę łyżki 

i księżyc. W 1925 r. również w reżyserii St. Wy
sockiej odbyła się premiera Alcesty (Teatr im. 
J. Słowackiego w Krakowie). 

11 września 1925 r. prapremierą Głazu gra
nicznego zainaugurował sezon teatralny Teatr 
Nowy w Poznaniu. Dramat opracowała scenicz
nie Stanisława Wysocka, ponadto wystąpiła 
w roli Opętanej. Ogółem, zgodnie z ustalenia
mi autora w sztuce występowały trzydzieści 
dwie osoby. Dramat Zegadłowicza, jeśli wie
rzyć recenzjom teatralnym - które wymieniały 
Zegadłowicza jako najwybitniejszego przed
stawiciela dramatu polskiego - przyjęty został 

entuzjastycznie, i grano go przez pięć kolej
nych dni. Jedną z takich pochwalnych recenzji 
Emil Zegadłowicz włączył do autorskiego eg
zemplarza dramatu. 

„Wybitne wydarzenie artystyczne. Sukces 
niepowszedniej miary. Tryumf młodej po
ezji polskiej i tryumf aktorskiej sztuki. Oto 
w dwóch słowach to, cośmy przeżyli wczoraj 
w Teatrze Nowym. Sukces wielki, oklaski gorą
ce, kwiatów moc i powodzenie pewne." 

Głaz graniczny doczekał się inscenizacji 
w innych teatrach: 31października1925 r. sztu
kę Zegadłowicza wystawiono w warszawskim 
Teatrze Odrodzonym na Pradze. Na warszaw
skiej premierze obecny był, oprócz autora i St. 
Wysockiej, również Tadeusz Boy-Żeleński, który 
z apropatą napisał zarówno o autorze („nowo 
pokazany Warszawie autor jest zjawiskiem, któ
re dla jego świeżości, trzeba przyjąć z otwarte
mi rękami"), jak i o spektaklu („był to piękny 
dzień Teatru naprawdę 'Odrodzonego"'). 

12 marca 1926 r. Głaz graniczny miał pre
mierę w wileńskim teatrze Reduta , 15 wrze
śnia 1928 w Teatrze Pomorskim w Toruniu. Po 
premierze recenzent napisał: „Głaz graniczny 
- piękny poemat dramatyczny, przedstawia
jący odwieczne symbole dobra walczącego 

ze złem - wywarł na widowni duże wrażenie. 





Zdolność opanowania widza treścią poematu 
dramatycznego jest wielką zaletą zarówno au
tora, jak i jego dzieła ." 

27 lutego 1926 r. odbyła się premiera Fau
sta Goethego w tłumaczeniu Zegadłowicza 

w Teatrze Narodowym w Warszawie. Po premie
rze rozpoczęła się gwałtowna polemika na temat 
wartości przekładu. Jedni krytycy zarzucali Ze
gadłowiczowi pospieszność przekładu i nieści 

słości filologiczne. In ni bronili przekładu, widząc 
w nim przezwyciężenie regionalizmu i wyniesie
nie polskiej sztuki na poziom uniwersalny. 

Zegadłowicz pracowałta kże ja ko kierownik 
literacki , najpierw w latach 1927-1930 w Te
atrze Polskim w Poznaniu, następnie w 1933 r. 
w Teatrze Polskim w Katowicach. 

Poezja Zegadłowicza doczekała się tłuma
czeń na język czeski: Balladę siódmą o Babce 
Góra/czyczce przetłumaczył Otto Forst Babler 
(Ba/oda o babce Hora/Cicke, 1928), Balladę 

o świątkarzu Paul Eisner (Ba/oda o Wowrovi, 
Praga 1929), Godziny przed jutrznią Franciszek 
Bicek (Hodiny pied jitfnf, Praga 1930) . W tym 
samym roku w Ostrawie ukazał się wybór poezji 
Bósne w przekładzie Otto Forst Bablera i Josefa 
Svitila, w 1932 w Ołomuńcu Budziejowickie łąki 
(Budejovicke /ouky), a w 1933 w Ostrawie Dzie
sięć ballad o powsinogach beskidzkich (Beskyd
ske ba/ody) w tłumaczeniu Jaroslava Zavady. 

Podróż Zegadłowicza do Rumunii zaowo
cowała tłumaczeniem antologii poezji ru
muńskiej (1931 r.). W tym też roku prezydent 
Rzeczypospolitej odznaczył pisarza Krzyżem 

Oficerskim Odrodzenia Polski. 
Od 1932 r. pisał kronikę towarzyską własne

go dworu zatytułowaną „Księga Gości i Zda
rzeń". Świadomość historycznego znaczenia 
wydarzeń i kontaktów zawodowych i towarzy
skich , których był świadkiem i uczestnikiem, 
kazała pisarzowi pieczołowicie gromadzić 

materialne świadectwa czasu, który na jego 
oczach stawał się kulturalną, literacką, poli
tyczną, towarzyską i obyczajową legendą Dru
giej Rzeczypospolitej. 

W maju 1933 r. Rada Miejska w Wadowicach 
uczciła 25-lecie pracy artystycznej Zegadło-

wicza, nadając mu honorowe obywatelstwo 
miasta, a ulicę Tatrzańską w Wadowicach prze
mianowano na ulicę Zegadłowicza. W lutym 
1936 r. (w wyniku zagorzałych dyskusji, jakie 
rozpętały się po wydaniu powieści Zmory) wła
dze Wadowic odebrały pisarzowi honorowe 
obywatelstwo, jednocześnie ulicy jego imienia 
przywrócono poprzednią nazwę. 

W 1933 Zegadłowicz poznał Marylę Stachel
ską, a owa znajomość stanowiła kres wielolet
niego zv.~ązku łączącego pisarza ze Stanisławą 
Wysocką. Stachelska, która na kilka lat stała 
się wielką miłością pisarza, została unieśmier
telniona jako jedna z dziewięciu muz w powie
ści Motory. Poświęciłjej również poemat Wrzo
sy (tytuł nawiązuje do panieńskiego nazwiska 
Stachelskiej), ewenement w dotychczaso
wej twórczości , zawie rający wątki erotyczne 
i śmiałe opisy zmysłowej miłości. 

W sierpniu 1935 r. ukazała się powieść Zmo
ry. Kronika z zamierzchłej przeszłości, która 
zapoczątkowała burzliwą dyskusję w prasie 
literackiej i publicznych spotkaniach. 

Dodatkowego rozgłosu przysporzyło Zmo
rom oficjalne potępienie powieści z ambon 
kościołów archidiecezji krakowskiej oraz kry
tyka administracji państwowej. Krakowskie 
kuratoria nakazały wycofanie nie tylko Zmór, 



ale wszystkich książek Zegadłowicza z biblio
tek szkolnych w całym województwie. Drugi 
nakład powieści, wydany w grudniu 19 35 r., 
został niezwłocznie skonfiskowany. 

Podobny los spotkał kolejną powieść Ze
gadłowicza pt. Motory, której pierwszy i drugi 
tom został skonfiskowany w 1937 r. 

Zegadłowicz pisał w liście: „Książka jest 
straszna i nieobyczajna (czy niezwyczajna 
- tego nie wiem); nie omieszkałem też oszka
lować świętości narodowych. ( ... )Te 'Motory' 
- psiakrew; rzecz dzieje się na obu półkulach 
- nie tylko globu, ile w ogóle. Dwie kobiety mi 
w trakcie pisania umarły, główną pos tać zabi
ła po licja. Cóż dziwnego, że czuję się fatalnie, 
złowrogo, świńska. " 

Od 1937 r. datuje się znajomość pisarza z ko
lejną „muzą" swego życia - Marią Koszyc-Sza
łajską, której w testamencie zapisał wszystkie 
swoje rękopisy: 

„Bardzo chory - lecz pełen świadomości -
spisuję moją ostatnią wolę: mojej Jedynej Miło
ści - przed Życiem i Przyrodą Żonie mojej Marii 
z Koszyców Szałajskiej zapisuję i polecam wszyst
kie moje rękopisy - wszystkie dzieła moje całą 
spuściznę moją pisarską. ( ... ) Kocham Cię Eli 
moja - żegnam Cię na okruch wiecznoś ci. ( ... )" 

24 lutego 1941 r. Emil Zegadłowcz zmarł 
w szpitalu w Będzinie. Pochowany został na 
cmentarzu w Sosnowcu. 

Po śmierci pisarza niemieccy żołnierze zra
bowali dobytek zgromadzony w rodzinnym 
dworze w Gorzeniu Górnym. Zrabowane przez 
Niemców dzieła sztuki oraz ogromna bibliote
ka pisa rza nigdy nie wróciły do Gorzenia Gór
nego. Dzięki heroiczn emu poświęceniu rodzi
ny Zegadłowicza, jednego z najgłośniejszych 
pisarzy dwudziestolecia międzywojennego, 

w Gorzeniu Górnym, w dworze, w którym Emil 
Zegadłowicz spędził całe swoje życie, znajduje 
się dziś muzeum biograficzne, strzegąc pamię

ci artystycznego i duchowego dzieła gorzeń
skiego sa motnika. 

(Fragm enty książki Mirosława Wójcika 
Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila 

Zegadłowicza , Kielce 2005, opracowała -jw-) 
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