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Tym razem wyjątkowy poradnik, nie poświęcam go żadnym 

konkretnym książkom, lecz ich twórcom. To ich święto obchodzimy. 

Zawsze trochę w cieniu swoich dzieł, dzisiaj wychodzą na pierwszy plan. 

Święto to zostało ustanowione w 1984 roku przez Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Pisarzy - PEN-Club. Ma ono na celu upowszechnianie 

literatury, obronę wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy 

na świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chociaż wielu pisarzy, to w życiu codziennym zwykli nudziarze, 

większość z nich mogłaby się podzielić równie fascynującymi historiami, 

jakie opisują w swoich powieściach. 

Chciałabym przytoczyć wam garść ciekawostek o znanych 

i cenionych za swoja twórczość ludziach. 

 



1. Kochliwy Charles 

To, że Dickens był kobieciarzem, nie jest żadną tajemnicą. 

Doskonale czuł się w towarzystwie pań i co rusz zabiegał o atencję tych 

piękniejszych. Podrywał, flirtował, żartował, a wszystko po to, aby za 

chwilę znudzić się wybranką i zmienić obiekt swojej uwagi. Jego charakter 

doskonale poznała kobieta, która wyszła za niego za mąż - Catherine. 

Uprzejmy, szarmancki i elegancki Charles po ślubie zmienił się 

w mężczyznę, który robił wszystko, aby poniżyć żonę i wskazać jej swoje 

miejsce w szeregu. W końcu doszło też do tego, że wyrzucił żonę z domu, 

kiedy ich najmłodsze dziecko było zaledwie niemowlęciem. 

Największą krzywdą jednak, 

jaką wyrządził swojej żonie, zdaje 

się jego słabość do jej młodszej 

siostry. Spośród wszystkich kobiet 

upodobał sobie właśnie ją. 

Kiedy jako piętnastolatka 

upadła i w wyniku obrażeń zmarła, 

oszalał. Ogarnęła go tak wielka 

rozpacz, że do końca życia nosił jej 

pierścionek i obcięty pukiel włosów. 

Tej historii dedykowana jest 

nominowana do Nagrody Bookera 

powieść autorstwa Gaynor Arnold 

„Dziewczyna w błękitnej sukience”. Co prawda autorka zmieniła imiona 

wszystkich bohaterów, ale nie potrzeba wiele, aby domyślić się do kogo 

prowadzi nas swoimi słowami. 

Dobrą stroną Dickensa była zdecydowanie jego kotka, która już od 

samego początku była kotem literackim. Podobno zwierzę potrafiło wyczuć 

zmęczenie swojego opiekuna i gasiło łapką świecę, gdy zbliżała się 

godzina snu pisarza. 

 

 

https://lubimyczytac.pl/autor/72608/gaynor-arnold


2. Dobry aktor Hłasko 

Jako lekoman i hipochondryk Marek Hłasko 

często prosił znajomych i rodzinę o leki, twierdząc, 

że jest chory. 

Przeszedł jednak samego siebie, udając 

w aptece atak serca, aby zdobyć kolejne 

opakowania lekarstw. 

 

3. Podróżniczka Agatha 

Zastanawialiście się kiedyś, skąd Agatha Christie posiada tak 

szeroką wiedzę z dziedziny 

medycyny? 

Otóż okazuje się, że 

podczas obu wojen światowych 

pracowała w… aptece, zdobyła 

nawet Certyfikat Towarzystwa 

Aptekarzy w Londynie. 

Jednak farmakologia nie była jedyną pasją pisarki. Oprócz pisarstwa 

i zgłębiania wiedzy lekarskiej Christie uwielbiała podróżować. Zwiedziła 

Południową Afrykę, Australię, Nową Zelandię, Grecję, Włochy, Hawaje, 

Kanadę, USA, Syrię, Egipt. Orient Expressem dotarła aż do Bagdadu. Zimy 

lubiła spędzać na wykopaliskach w Iraku. 

 

4. Największy fan Sienkiewicza 

Podobno Witold Gombrowicz był 

ogromnym fanem twórczości Henryka 

Sienkiewicza, do tego stopnia, że 

powiesił w domu jego portret. Cenił 

pisarza przede wszystkim za jego 

patriotyzm, a kończące „Ferdydurke” 

słowa koniec i bomba, a kto czytał ten 

trąba! są parafrazą słów jego mistrza. 



5. Uzależniony Dostojewski 

Chociaż Dostojewski sprawia wrażenie 

dystyngowanego i uczonego starszego pana, 

tak naprawdę miał kilka wad - jedną z nich było 

uzależnienie od hazardu. „Gracz”, będący 

historią Aleksego Iwanowicza, opowiada o nim 

samym. Oprócz kąśliwych uwag na temat 

Polaków sporo tam oddanych uczuć względem 

hazardu. To zarazem książka, którą Dosto-

jewski napisał bardzo szybko, bo pod przy-

musem. Honorarium z „Gracza” miało spłacić 

jego karciane długi. 

 

6. 10 przykazań Sienkiewiczowskich 

„Oto dziesięcioro przykazań Sienkiewiczowskich, danych narodowi 

na raucie jubileuszowym dn. 22 r. 1900. 

Jam jest Henryk Sienkiewicz. Wielka Wielkość 

Twoja, którym Cię wywiódł na pole sławy 

wszechświatowej. 

1) Nie będziesz miał Mickiewicza, Słowackiego, 

Krasińskiego i innych nade mnie. 

2) Nie będziesz używał wielkiego Imienia Mego 

nadaremno. 

3) Pamiętaj, abyś Dzień Jubileuszu Mego świecił. 

4) Czcij Skrzetuskiego, Zagłobę, Wołody-

jowskiego i Baśkę Jego, a mnie nade 

wszystko, bom nieporównany jest. 

5) Nie śmiej używać na utworach moich. 

6) Nie używaj dzieł moich na podpałkę. 

7) Nie popularyzuj dzieł Moich bez dodatkowej opłaty na ręce moje. 

8) Nie fałszuj myśli mojej, gdyż lojalność jej murem stoi. 

9) Nie pożądaj żony Skrzetuskiego, albowiem Kniaziówną jest. 



10) Ani Oblęgorka, ani pióra brylantowego, ani zaprzęgów, ani jarzma na 

woły nie będziesz pożądał, ani pragnął, gdyż narodowym darem jest! 

Będziesz miłował każdego literata w miarę możności i chęci osobistej, 

a mnie bez żadnych zastrzeżeń. 

Te przykazania zostały podarowane Sienkiewiczowi przez przyjaciół 

w dniu jego 25 jubileuszu pracy. 

 

7. Uzależniony od pornografii? 

Franz Kafka był starym kawalerem 

i do 35 roku życia mieszkał z rodzicami. 

Podobno tuż po jego śmierci znaleziono 

w jego domu mnóstwo pornografii. Nawet tej 

z udziałem… zwierząt. 

 

 

8. Ciemniejsza strona Andersena 

Hans Christian Andersen nazywał sam siebie „brzydkim kaczątkiem”, 

bo w istocie takie przypominał - nieproporcjonalnie duże dłonie i stopy, 

nos przysłaniający całą twarz, wysoki wzrost i kościste ciało. 

W swoim dzienniku 

niejednokrotnie zaznaczał, 

że cierpi na samotność, 

bo żadna kobieta się nim 

nie interesuje… 

Andersen cierpiał też 

na liczne fobie; bał się 

ciemności, cmentarzy 

i pochowania żywcem, dlatego pod łóżko wkładał zawsze karteczkę 

z dopiskiem Ja tylko wyglądam jak umarły. 

Podobnym strachem napawała go podróż statkiem, spóźnienie się  

na pociąg i … wieprzowina. Co do tej drugiej, nie mam jednak pojęcia 

dlaczego. Nosił ze sobą też linę, na wypadek pożaru. 



9. Wyrachowany Mickiewicz 

O przyjaźni Mickiewicza z Puszkinem słyszał już 

chyba każdy, chociaż ciężko jednoznacznie stwierdzić, 

czy to była przyjaźń. Rosyjski poeta niejednokrotnie 

zarzucał naszemu polskiemu wieszczowi, że jest w 

swoich uczuciach interesowny  i przyjaźni się z nim 

tylko dlatego, że to pozwala mu na dogodniejsze 

życie w Moskwie, a w wolnych chwilach pisze przecież 

„Dziady”, które Rosjanom uwłaczają… 

Okazuje się jednak, że Mickiewicz wcale nie miał tak złotego 

charakteru, jak sądzimy. Kiedy przebywał na zesłaniu w Moskwie spędzał 

przyjemne wieczory w salonie księżnej Zinaidy Wołkońskiej. To właśnie 

u niej poznał przepiękną Karolinę, córkę niemieckiego profesora, która 

zaledwie 19-letnia, oczarowała 30-letniego już Mickiewicza nie tylko swoją 

urodą, ale i inteligencją. Mickiewicz był tak zauroczony dziewczyną, że 

zaproponował jej korepetycje z polskiego, a ta jego propozycję przyjęła 

z radością. Podczas lekcji oboje bardzo się do siebie zbliżyli, ale kiedy 

Mickiewicz dowiedział się, że cudowna Karolina nie może liczyć na posag, 

który dałby jej utrzymanie przez kolejne lata, wycofał się z obietnicy 

małżeństwa. Dziewczyna wpadła w rozpacz, więc postawiony pod ścianą był 

gotów poślubić ją z litości - zarzekł jednak, aby ta zachowywała się 

normalnie i nie chorowała, „bo chorych nie lubi”. Kiedy Karolina dostosowała 

się do jego zaleceń, Mickiewicz po raz kolejny wycofał się ze swoich słów, 

a rozkochana panna ostatecznie wszystko mu wybaczyła. 

 

10. Dumny Słowacki 

Chociaż „Kordian” z biegiem czasu stał się 

narodowym arcydziełem, nigdy nie zdobył miana 

„bestselleru”. Z początku podejrzewano nawet, że 

dramat jest dziełem Mickiewicza, co Kordianowi 

schlebiało. Dobrze wiemy, jak następnie układały się 

relacje tej dwójki… 



11. Na spacer z homarem 

Podobno Oscar Wilde przechadzał się po 

Oksfordzie z homarem na smyczy, a po centrum 

Londynu spacerował w krótkich spodenkach, 

w kożuchu i z kwiatkiem w ręku. 

Kiedy za homoseksualizm został zesłany na 

dwa lata ciężkich robót, postanowił już na zawsze 

ukrywać się pod pseudonimem Sebastain Melmoth. 

 

 

12. Dusza towarzystwa 

Pewnego razu, kiedy Dumas wrócił 

z proszonego obiadu, jego syn zapytał: 

- No i jak tam, wesoło było? 

- Bardzo - odpowiedział ojciec - ale gdyby 

mnie tam nie było, to umarłbym z nudów. 

 

 

Może wy znacie ciekawostki o znanych i czytanych autorach, 

podzielicie się ?  

Zapraszam do dodawania znanych Wam ciekawostek 

o ludziach pióra. 

  

 Ewa Nowikow 

 

 


