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Kiedy przed laty, pod koniec pierwszej połowy ostatniego stule- 
cia dwudziestego wieku jako uczeń szkoły podstawowej wśród 
czytanek na lekcjach języka polskiego spotkałem postać pana 
Zagłoby oraz fragment rozmowy Andrzeja Kmicica z księ- 
ciem Bogusławem w Pilwiszkach (Postaw sukna). Obie z Potopu. 
Od drugiej części Trylogii (sześć tomów z ilustracjami Antoniego 
Uniechowskiego, w ojcowskiej szafie z książkami rozpoczęła się 
moja przygoda z najwspanialszym dziełem Henryka Sienkiewi- 
cza. Zaraz potem przyszła kolej na Ogniem i mieczem a następnie 
na trzytomowe wydanie Pana Wołodyjowskiego. Przez kilkana- 
ście lat wierzyłem, że ukazują one najświętszą prawdę o wyda- 
rzeniach z połowy XVII wieku a zwłaszcza o występujących 
na ich kartach postaciach. Do pewnego stopnia owe doznania 
przetrwały do czasu dzisiejszego, mam bowiem przed oczyma 
przemawiające do wyobraźni – właśnie dzięki Uniechowskie- 
mu – przygody Andrzeja Kmicica i innych bohaterów wojny 
z najazdem szwedzkim, Edycja pierwszej i trzeciej części cyklu 
nie posiadała ilustracji, toteż tu zadziałała własna wyobraźnia. 
Po latach w jednym z wywiadów prasowych powiedziałem: 
jestem świadom, że Zagłoba to postać fikcyjna, ale wierzę, że pan 
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Onufry istniał... Płakałem jako dziesięciolatek, kiedy czytałem 
rozdział o upadku Kamieńca Podolskiego i samobójczej śmier- 
ci Wołodyjowskiego. Nie przypadek to, że młodszy mój syn 
otrzymał pierwsze imię: Michał. A kiedy stosunkowo niedaw- 
no podczas wycieczki po kresach znalazłem się na dziedziń- 
cu tamtejszego zamku, szukałem miejsca, w którym odłamek 
cegły po wybuchu prochów w baszcie zamkowej położył kres 
życiu Jerzego Wołodyjowskiego, stolnika przemyskiego. On 
to bowiem został wprowadzony na karty powieści, ale dopiero 
pisząc Potop autor poznał tę autentyczną postać, którą połączył 
w jedną z funkcjonującym wcześniej w Ogniem i mieczem panem 
Michałem. 

Podczas studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poz- 
naniu wiedziałem, że powieść i historia rządzą się swoimi pra- 
wami a że byłem ciekaw pierwowzorów postaci literackich 
w Trylogii zacząłem gromadzić materiały źródłowe i opraco- 
wania związane z Kmicicem, Wołodyjowskim (a także małż- 
onką Hektora Kamienieckiego) a z czasem też innych postaci, 
tych – mówiąc językiem dzisiejszym „z pierwszych stron gazet” 
Zaczęło się jeszcze przed doktoratem, kiedy na łamach miesięcz- 
nika historycznego „Mówią Wieki”, krakowskiego „Przekroju”, 
poznańskiego „Nurtu” i „Gazety Poznańskiej” oraz stołecz- 
nych „Problemów” a także „Filipinki” ukazało się kilkanaście 
moich artykułów, zaś redakcje wykazały zainteresowanie tek- 
stami debiutanta. Oto niektóre tytuły: Państwo Wołodyjowscy 
w powieści i w historii, Zagłoba i jego krewniacy, Imć pan Skrzetuski 
rodem z Wielkopolski, Historia w powieściach Henryka Sienkiewicza, 
Jasna Góra w 1655 roku, Lwie pacholę” pana Henryka, W sprawie 
stanu cywilnego Małego Rycerza, Konkurent Pana Skrzetuskiego, 
Skrzetuskich było dwóch. 

Zainteresowanie tematyką wymienionych redakcji oraz czy- 
telników a także zbliżająca się premiera filmu Pan Wołodyjow- 
ski sprawiły, że powstał zamysł napisania eseju książkowego, 
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który początkowo miał mieć tytuł Pan Skrzetuski i inni a osta- 
tecznie przybrał postać Na tropach bohaterów Trylogii opubliko- 
waną w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy przez Wydawnictwo 
Książka i Wiedza w popularnej serii „Biblioteczka Światowida”. 
Rzecz – która ukazała się równocześnie z uzyskaniem doktora- 
tu (Dokumenty i kancelaria wielkiego księcia Witolda) rozeszła się 
szybko, bo i wkrótce na ekrany wszedł wspomniany fi lm, święcąc 
triumfy frekwencji a za parę lat miała miejsce ekranizacja Poto- 
pu. Na marginesie dodam, że napisałem również dwa literackie 
opowiadania: Pani Wołodyjowska oraz Zajazd. Opowieść autentycz- 
na (o nieudanych podchodach matrymonialnych „prawdziwego” 
Skrzetuskiego). W krótkim czasie Na tropach... osiągnęło zawrot- 
ny nakład 200 tys. egzemplarzy dzięki znacznie poszerzonym 
trzem kolejnym wydaniom (1973, 1975, 1986). Wydanie piąte, 
tym razem znacznie odchudzone, miało datę: 1996. 

Badania nad pisarstwem historycznym autora Trylogii zajęły 
trwałe miejsce w moim dotychczasowym dorobku – efektem jest 
kilkanaście książek i kilkadziesiąt artykułów naukowych, nie 
licząc wielu tekstów prasowych. Ich zestawienie zawiera opu-
blikowana na 40-lecie pracy naukowej książka Sienkiewiczow- 
skie fascynacje Marcelego Kosmana (Lublin 2005). Jej inspiratorką 
i autorką bibliografi i była prof. Iwona Hofman z UMCS w Lubli- 
nie, co z wdzięcznością dziś przypominam dziękując zarazem 
za piękne posłowie do tej – już szóstej – edycji mej debiutanckiej 
książki. Z kolei dr Bogumił Wojcieszak, który jest inicjatorem 
jej kolejnego wznowienia, włożył wiele wysiłku i edytorskiego 
doświadczenia w jej przygotowanie do druku w nowej szacie. 
Serdeczne dzięki. Podziękowanie składam też rektorowi Wyż- 
szej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, panu drowi Andrzejowi 
Zduniakowi za zapewnienie środków na jej publikację i objęcie 
jej swoim patronatem. 

 
MARCELI KOSMAN, Poznań, we wrześniu 2016 r. 


