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Jak lekarz pomógł Sienkiewiczowi w jego literackim 
debiucie 

    

 

Jest to artykuł z pogranicza historii medycyny i historii literatury. Przedstawiono krótko 
curriculum vitae warszawskiego laryngologa i pulmonologa Konrada Dobrskiego (1849-
1915). Ukazano jego przyjacielskie stosunki z Henrykiem Sienkiewiczem w okresie 
młodzieńczym. Szczegółowo zrelacjonowano udział Dobrskiego w powstaniu pierwszej 
powieści pisarza "Na marne", jak również pomoc Józefa Ignacego Kraszewskiego w tej 
sprawie.  

Podczas wakacji 1869 roku Henryk Sienkiewicz, jeszcze jako student wydziału filologiczno-
historycznego, rzucił od niechcenia na papier wyrazy:"Otóż i Kijów - tak mówił do siebie 
młody człowiek ..."Tak rozpoczyna się pierwsza powieść Sienkiewicza "Na marne". Pisał ją 
w Bielicach pod Warszawą u swoich krewnych, Woronieckich. Świadczy o tym jego list do 
kolegów Konrada Dobrskiego i Hipolita Hantowera: " Bielice, 1869, września 26 Ad 
Conradium et Hipolitum. Amici! O mnie niewiele mogę napisać, tłumaczę Tacyta i Jean 
Chasol z Revue des deux mondes..., Piszę powieść także co dzień ale powoli idzie, bo 
masami skreślam, są też w niej wskutek tego różne szczerby, niby luki, które muszę 
zapełnić...Drżę do tego, żeby się z Wami tem wszystkiem podzielić! ... " 
Od trzeciej klasy gimnazjum realnego w Warszawie Sienkiewicz i Dobrski zostali dobrymi 
kolegami. Tak dobrymi, że wraz z kilkoma innymi przenieśli się jesienią 1864 roku do IV 
Gimnazjum im. Wielopolskiego. Na życie Sienkiewicz zarabiał korepetycjami. Długo nie 
zagrzał miejsca w szkole; zmuszony biedą, po siódmej klasie przerwał naukę, obejmując 
posadę guwernera w domu ziemiańskim nb. u znajomych Dobrskiego, w Poświętnem pod 
Płońskiem. Obok zajęć nauczycielskich, intensywnie przygotowywał się do matury, 
rozczytując się w Słowackim i Mickiewiczu, zarobkowo pisując artykuły do warszawskich 
redakcji.  

Szukał sobie miejsca w życiu i nie znajdował go. Kordianizował: "Mogłem być czymś, jestem 
niczym", zastanawiał się nad wyborem zawodu, "wahając się między wojskiem, 
ekonomstwem a samobójstwem", ostatecznie zaś zaczął tworzyć. Tu w Poświętnem wyszły 
jego pierwsze literackie próbki. Tu obudził się w nim pociąg do pióra. Ulubionym zajęciem 
Sienkiewicza było jednak korespondowanie z kolegami, przede wszystkim z Dobrskim, 
"chłopcem z tych samych klas, tyle, że młodszym o trzy lata". Sienkiewicz pisywał do kolegi 
listy o banalnej nieraz treści, ozdabiane śmiesznymi rysunkami takie listy, jakie mogą pisać 
do siebie młodzieńcy przed dwudziestką. Listy te, stanowiące barwny, a zarazem intymny 
pamiętnik, rzucają znamienne światło na charakter i umysłowość autora, świadczące o dużej 
zażyłości, rozpoczynały się w taki mniej więcej sposób: "Kochany Konradzie!", "Konradio!", 
"Ad Conradium ...". Pisał o sprawach sercowych: " Chciałbym się zakochać , tylko dlatego , 
żebym mógł ... donosić o kolejach mojej miłości", donosił, że zbiera fotografie "szyków" , tj. 
znajomych warszawskich panien. Oznajmiał także bez żenady o swoich kłopotach: " Mój 
bracie, jeżeli tylko możesz, bądź łaskaw pożyczyć mi pieniędzy, jak będziesz mógł najwięcej 
- jestem teraz w potrzebie". Dobrski został więc powiernikiem najintymniejszym. 
 

Kto zacz ten Dobrski? Czyż nie warto poznać chociaż w zarysie sylwetki człowieka, który 
nierozerwalnie związany był przyjaźnią, przyjaźnią, która wytrzymała próbę czasu, z naszym 
wybitnym pisarzem? 
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Urodził się 26 listopada 1849 roku w Warszawie. Studia ukończył w Cesarskim 
Uniwersytecie Warszawskim, potem uczestniczył w wojnie francusko-pruskiej w Niemczech i 
Francji. Rok 1871 spędził w Wiedniu, uczęszczając do klinik Johanna von Oppolzera, 
Josepha Skody i Leopolda von Schroettera, poświęcając się głównie studiom 
laryngologicznym. W roku następnym mianowany został asystentem kliniki diagnostycznej 
Ignacego Baranowskiego. Był współzałożycielem otwartej w 1872 roku lecznicy dla 
niezamożnych chorych, przyjmując tam głównie pacjentów ze schorzeniami krtani i płuc. W 
latach 1878-1890 prowadził "Warszawski Dom Zdrowia", a w latach 1890-1909 - własny 
zakład leczniczy. Był głównym lekarzem Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "Przezorność", 
lekarzem Kolei Nadwiślańskiej. Działał w Kasie im. Józefa Mianowskiego, będąc jej jednym z 
inicjatorów, a także w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim; za zasługi dla tego 
Towarzystwa mianowany został jego członkiem honorowym. Był redaktorem, "Pamiętnika 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" i "Zdrowia". Był cenionym ekspertem w sprawach 
higieny i epidemiologii. Żywo zajmowały go sprawy etyki. Żonaty był z Anną 
Tomaszewiczówną (1854-1918), pierwszą na ziemiach polskich kobietą uprawiającą zawód 
lekarza, która w Zurichu uzyskała stopień doktora po obronie pracy "Beitrage zur Physiologie 
des Ohrlabirynths". Konrad Dobrski zmarł 28 lutego 1915 roku w Warszawie. Spoczywa na 
Cmentarzu Powązkowskim (kwatera 178, szereg 5).  

Ale wracajmy do obu przyjaciół. O nieudanej powieści pt. "Ofiara" , którą wsadzony na 
Pegaza młodzieniec tworzył przez 3 miesiące w 1865 roku, a po skończeniu zniszczył, 
Sienkiewicz pisał do kolegi z rozbrajającą szczerością: "...pióro skrzypi, ja mam minę 
niezmiernie przejętą własną wielkością i słowo daję, zdaje mi się, że nie wiem, jakie 
arcydzieła tworzę - ósmy cud świata"... "Nie wiem, co moi bohaterowie i moje bohaterki mają 
do siebie mówić, jak trzymać ręce, głowy i nogi, i inne organiczne członki". "Nie wiem jak 
przejść z dialogu do opisu, z opisu do rozumowania, słowem, jestem czasem jak tabaka w 
rogu".  

Jesienią 1866 roku Sienkiewicz wrócił do Warszawy, zdał maturę, poddał się egzaminowi 
wstępnemu do Szkoły Głównej Warszawskiej, i mimo dwójek z greki i historii naturalnej, 
przyjęty został na wydział prawny, z którego przeniósł się na lekarski, a ostatecznie, w lutym 
1867 roku na filologiczno-historyczny. Te wahania młodego studenta powstawały 
niewątpliwie w związku z naciskami, które wywierano nań w domu, a którym on 
przeciwstawiał się. Świadczy o nich wymownie list matki Sienkiewicza do Dobrskiego, 
napisany w przeddzień przeniesienia się syna na filologię. "Sąd pana o Henryku z takim był 
oczekiwany upragnieniem i niespokojnością... zmartwiłam się bardzo, że porzucił zawód 
lekarski i tę zmianę przypisuję, więcej niestałości i lekkości charakteru aniżeli wrodzonym 
zdolnościom i popędom, które pan tak pięknie tłumaczy... W dzisiejszym położeniu kraju... 
jeden tylko zawód lekarski jest niezawisłem od nikogo, zatem zapewniający byt dobry, 
własną pracą pozyskany, którego ani ogień nie spali, ani woda nie zaleje, ani złodziej nie 
ukradnie". Tak więc intuicja matczyna miała zawieść na całej linii, zaś intuicja zbuntowanego 
syna okazała się trafna.  

Sienkiewicz próbował także pisać wierszem. Wiersz pt. "Sielanka młodości", żartobliwie 
wierszowany obrazek z 1867 roku - mający głębokie przeświadczenie o zupełnie niezwykłym 
talencie kolegi, Dobrski wysłał do redakcji "Tygodnika Ilustrowanego". Odmowa redakcji 
umieszczenia utworów w czasopiśmie spowodowała, że Sienkiewicz postanowił już więcej 
nie składać rymów. Powieść "Na marne" osnuta była na tle życia młodzieży uniwersyteckiej 
w Kijowie. Początkujący pisarz konstatował: "W opisie studenckiego życia rozwinąłem 
pewien przepych razem prawdy i fantazji". Jak twierdził publicysta "Przeglądu 
Tygodniowego" , Sienkiewicz realistycznie nakreślił "cały ruchliwy zamęt tego małego 
ogniska", Józef Szczublewski określił tę pozycję tak: "Raczej duża nowela niż powieść. Ani 
dobra, ani zła, pełna migotliwego ruchu". Zrelacjonowanie dziejów powieści "Na marne" 
możliwe było dzięki Ignacemu Chrzanowskiemu (1866-1940), historykowi literatury polskiej 
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oraz Stefanowi Dembemu (1862-1939), bibliografowi i bibliofilowi warszawskiemu, którzy 
oparli się przede wszystkim na korespondencji Sienkiewicza z Dobrskim. 

Początkowo Sienkiewicz nie miał zamiaru ogłaszania tej powieści drukiem; powstał on 
dopiero w końcu 1870 roku, kiedy to Dobrski wróciwszy z wojny francusko-pruskiej do 
Warszawy, namawiał usilnie młodego pisarza do wykończenia powieści. Obiecał także, że 
dołoży starań i wyda ją własnym kosztem. Wkrótce Dobrski wyjechał do Wiednia, 
Sienkiewicz nie ustawał natomiast w pracy nad powieścią. W lutym 1871 roku "dokonał 
dzieła", niezupełnie jednak zadowolony z powieści, "przerobił koniec zupełnie", a nosił się 
także z zamiarem napisania zupełnie nowej.  

Miedzy Warszawą a Wiedniem, między Sienkiewiczem a Dobrskim zaczęły krążyć listy. 
Pierwsze listy dotyczyły samej powieści. Debiutujący pisarz namawiał kolegę: "Proszę Cię, 
abyś jakkolwiek znasz początek, wszystko przeczytał jeszcze raz: przeczytał, a nawet 
poprawił - nie sens lub treść, ale rozmaite stakata, których, sto razy przeglądając, 
niepodobna autorowi uniknąć"... "Rozdział XII jest najsłabszy i gdybyś go chciał zmienić lub 
w ogóle coś zmienić - z wyjątkiem głównych rzeczy - nie miałbym nic przeciwko temu. Im 
wydanie będzie piękniejsze, tem książka będzie miała większy pokup... Jeszcze jedna rzecz 
- przejrzyj interpunkcyę: czasem się gdzie za dużo nakładzie znaków, a czasem zapomni"... 
"Z obawy krytyki wolałbym może pseudonim, zwłaszcza, że i moje nazwisko znaczy tyle, co 
pseudonim, ale nie upieram się przy tem". Wymyślił sobie pseudonim Litwos. W innych 
listach donosił m.in "Kochany Konradzie!... zmieniłem koniec zupełnie, ale nie w zupełności 
poszedłem za Twemi radami, zwłaszcza co do układu scen końcowych i co do sposobu ich 
przedstawienia... Tytuł zmieniłem - będzie "W rozbrat" lub "Na marne"". Młody warszawski 
lekarz postanowił zwrócić się z prośbą do samego Józefa Ignacego Kraszewskiego o 
przeczytanie, ocenę i ewentualnie o wydrukowanie rękopisu kolegi; Kraszewski miał, jak 
wiadomo, własną drukarnię. Sienkiewicz wyrażał na to swój placet: - ...ciekawym zdania 
Kraszewskiego. Na poprawki, gdyby Kraszewski chciał jakie zrobić, spodziewam, zgodzisz 
się. Jeśli można, poproś go nawet, żeby ci napisał, co myśli o powieści i zdolnościach 
autora..."  

W kwietniu 1871 roku z Wiednia Dobrski wysłał list do Kraszewskiego, przypominając na 
wstępie o fakcie, iż w listopadzie 1870 roku wracając z frontu, był łaskawie przez niego 
przyjęty. Przeszedł następnie ad rem, oznajmiając: "Henryk Sienkiewicz był od lat 
dziecinnych moim szkolnym kolegą. Należy do rodziny, która już zaznaczyła kilka imion w 
literaturze światowej. dziś liczy 23 lata. W młodym wieku rozwijał niepospolite zdolności i 
zamiłowanie do historii i literatury... sam bardzo ograniczone środki posiadam ale 
spodziewam się, że przy względności SzPana uda mi się podać rękę przyjacielowi, co może 
na jego przyszłość wywrzeć wpływ bardziej stanowczy". Dobrski dalej perorował 
przewidująco: "A spodziewam się prawie, że sąd SzPana o powieści wypadnie dość 
korzystnie dla jej autora i od dalszej pracy odstręczać go nie zechce"... "mam nadzieję, że mi 
SzPan nie odmówi, w podaniu ręki przyjacielowi. Swej tyle znanej uczynności i względności, 
jeśli się zwłaszcza pokaże, że ze względu na zdolności, autor na zachętę zasługuje". 
Odpowiedź nadeszła natychmiast. Jakże satysfakcjonująca obu przyjaciół. Kraszewski 
donosił: "Z wielką przyjemnością śpieszę na Jego wezwanie odpowiedzieć naprzód tem 
zapewnieniem, że się również żywo zajmę pracą przyjaciela Pańskiego,... a mam nadzieję, 
że w ten sposób pomożemy zdolnemu młodzieńcowi do dalszego uprawiania tej biednej niwy 
naszej wiedzy i talentu, jaki mu Bóg dał... jestem tego przekonania, że autor przede 
wszystkim musi słuchać własnego natchnienia. Z sądu Pańskiego tyle tylko wnoszę, że 
fantazya bujna, serce gorące i że natura bogato uposażona - resztę czas, doświadczenie, 
życie przyniesie". Sienkiewicz, powiadomiony przez Dobrskiego, że Kraszewski powieść 
przeczyta, nadesłał tym czasem ocenzurowany już rękopis do Wiednia, a Dobrski przesłał 
go dalej Kraszewskiemu do Drezna. Taka była odpowiedź Kraszewskiego z końca maja 
1871 roku, będąca pierwszym głosem polskiej krytyki o twórczości Sienkiewicza: "powieść 
"Na marne" pisana jest wybornie. Czytałem ją z wielkim zajęciem i jednem szczerem słowem 
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mogę powiedzieć to tylko, że rzadko pierwsza praca jest tak dojrzałą. Winien to autor i 
talentowi i tej wielkiej trafności, z jaką obrał sobie przedmiot - z własnego lub widzianego i 
znanego życia, a mógł malować z natury". Jednak wobec sprzedaży drukarni, nie mógł 
Kraszewski podjąć się druku. Radził: "Jeżeli chcecie, mogę uczynić staranie o to, aby 
księgarzowi ją sprzedać". Powieść zyskała pochwały "za przedmiot z własnego lub 
widzianego i znanego życia, za malowanie z natury" - słowem za realizm. Czytana dzisiaj 
może wydać się blada, konwencjonalna, inaczej wyglądała jednak na tle współczesnej 
beletrystyki. W kilka dni później Sienkiewicz oznajmiał koledze: "Wielce mnie ucieszyły 
słowa Kraszewskiego, a choć pierwsze wrażenie już przeszło, zawsze jestem kontent, 
poczuwszy się, jak to mówią, na siłach". Przekomarzając się sam z sobą, pisał do 
Dobrskiego: „"Na marne" nie pójdzie na marne, bo je zaniosę do pierwszej lepszej redakcji i 
każę ... z góry sobie zapłacić.  

 
Pochlebna opinia Kraszewskiego, która doszła do wiadomości publicznej sprawiła, że do 
Sienkiewicza zwróciły się redakcje "Bluszczu" i "Gazety Warszawskiej" z propozycją druku 
powieści w odcinkach. Sienkiewicz filozofował: Większa jest nieśmiertelność z książki, niż z 
gazety, ale o nieśmiertelności łatwiej, niż o druk kiedy drukarni nie ma. Zresztą na 
nieśmiertelność mam czas. Zwrócił się zatem Dobrski do Kraszewskiego z prośbą o 
odesłanie rękopisu do Warszawy. Kraszewski widocznie nie spieszył się z tym, bo jeszcze 
dwukrotnie prosił Dobrski Kraszewskiego o nadesłanie powieści. W liście z dnia 12 sierpnia 
1871 roku donosił, że autor znalazł "na powieść nabywcę w osobie C. Orgelbranda, który od 
1 stycznia roku następnego wydawać będzie tygodnik "Wieniec", dodając, że "od prędkiego 
nadesłania rękopisu zależnym będzie pośpiech w płaceniu honorarjum autorowi, który jako 
student mocno potrzebuje". Za miesiąc w liście do Kraszewskiego prosił "o odpis chociażby 
w trzech wyrazach , co z rękopismem się stało i kiedy w Warszawie i na czyje ręce 
spodziewać się go może". Ostatecznie rękopis powrócił z Drezna do Warszawy, a pierwszy 
odcinek powieści ukazał się w "Wieńcu" w maju 1871 roku, a w osobnej książce nakładem 
"Przeglądu Tygodniowego" w 1876 roku. Wcześniej, bo w 1869 roku Sienkiewicz 
zadebiutował jako recenzent teatralny w "Przeglądzie Tygodniowym", w latach 1869-1870 
ogłosił studium z literatury staropolskiej. W 1872 roku wyszły także w "Przeglądzie 
Tygodniowym" dwa tomiki opowiadań pt. Humoreski z teki Worszyłły". 
Kraszewski pisząc kiedyś, że "... resztę czas, doświadczenie, życie przyniesie", nie 
przewidywał zapewne, że czas przyniesie aż tyle. Nie przewidywał tego chyba sam 
Sienkiewicz, nie przewidywał chyba aż w takim stopniu Dobrski. 

Jako najbliższy przyjaciel Sienkiewicza młody warszawski laryngolog i ftyzjatra Konrad 
Dobrski miał wpływ na jego wszelkie młodzieńcze poczynania. Dobrski cieszył się także 
autorytetem w rodzinie Sienkiewicza; świadczy o tym list jego matki do przyjaciela syna. 
Dobrski był powiernikiem Sienkiewicza we wszystkich, nawet najintymniejszych sprawach; 
ukazuje to styl korespondencji przyszłego pisarza. Nieustanna namowa Dobrskiego do 
rozwijania talentu literackiego, oferowana pomoc, przede wszystkim materialna w wydaniu 
pierwszej powieści, a szczególnie usilne starania Dobrskiego w celu nawiązania kontaktu z 
Józefem Ignacym Kraszewskim, uwieńczona zresztą powodzeniem - musiały wytworzyć w 
Sienkiewiczu chyba pewien psychiczny komfort tak bardzo potrzebny dla dalszego rozwoju 
jego literackiej kariery.  

Andrzej Kierzek 
Piśmiennictwo u autora. 
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Gazeta Lekarska - pismo izb lekarskich. Wydawca: Naczelna Rada Lekarska. 
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie. 

 


