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ROMANTYZM. ZARYS PROBLEMATYKI 
I ORGANIZACJA BADAŃ





Pracownia Historii Literatury Okresu Romantyzmu istnie
je w IBL od r. 1950. Jej pierwszym kierownikiem był

S.Żółkiewski. Zwrócenie sią tego właśnie badacza ku literatu
rze polskiego romantyzmu traktować można jako znamienny sygnał 
zmiany kierunku poszukiwań postępowych i rewolucyjnych trady
oji naszej socjalistycznej współczesności. 3F pierwszyoh lataoh 
powojennyoh teren zainteresowań stanowił przede wszystkim po
zytywizm i w pewnej mierze Oświecenie, bliskie nowej współozes- 
nośoi ze wzglądu na tradycją filozoficznej myśli racjonalisty
cznej, postępowe wartości poznawoze oraz realistyczny obraz 
epołeozeństwa, przekazywany głównie w powieśoi realizmu kryty- 
0 znego.

Dla S.Żółkiewskiego nowym punktem obserwaoji zjawisk lite
raokioh stał sią romantyzm, epoka uznana za jedną z najwybit
niejszych w polskiej kulturze, epoka geniuszy, zarazem jednak 
zaanektowana przez badaczy o skłonnośoiach apologetyozno-wyz- 
nawozyoh, konserwatywnych przeświadozeniach ideowyoh i świato
poglądzie aktywnie religijnym. Ta sytuaoja stała sią dla kie
rownika Praoowni Romantyzmu swego rodzaju prowokacją intelek
tualną, skłaniająoą do rewizji badawozej i przewartościowania 
ocen. Ponadto romantyzm - okres powstań narodowych i związanej 
z nimi literatury - wydał sią Żółkiewskiemu szczególnie ważny 
dla kształtowania się polskiej świadomośoi narodowej,nowoczes
nego pojąoia narodu oraz genealogii współozesnyoh postaw ideo- 
wo-polltyoznyoh, traktowanych w swych fundamentalnych zróżni- 
oowaniaoh: rewoluojonizmu i konserwatyzmu. Zwłaszoza odrębność 
dążeń rewolucyjnyoh okresu romantyzmu znalazła się w orbiole 
żywych zainteresowań ówczesnej Pracowni Romantyzmu. Szlaoheoki
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rewoluojonizm i rewolucyjny demokratyzm - to kategorie ideolo
giczne (żywotne zresztą do dziś, jedynie z mniejszą ortodoksją 
stosowane', w które próbowano ująć niejednolite pod względem 
społecznego radykalizmu dążenia rewolucyjne doby romantyzmu.

Pracownia pozyskała wówozas do współpracy K.Wykę i W.Kubac
kiego oraz rozciągnęła opiekę nad młodzieżą polonistyozną, in
spirując próby marksistowskiej reinterpretaoji wiedzy o roman
tyzmie polskim. Tej problematyce poświęoona została konferen
cja w Spalę oraz Zjazd Związku Kół Polonistycznych we Wrocła
wiu w r. 1951.

"Spór o Mickiewicza" S.Żółkiewskiego (1952' jest książką 
najpełniej oddająoą sposób ówozesnego myślenia o romantyzmie. 
Już zawarte w tytule tej książki słowo "spór" charaktery? 4e 
atmosferę polemik i przewartościowań tradyoji badawczej, bez 
której niepodobna było formułować konstruktywne propozycje mark
sistowskie. Książka Żółkiewskiego zarysowała ówozesny sposób 
widzenia epoki. Była bowiem nie tylko polemiką z poprzednikami 
- była również próbą praktyoznego zastosowania narzędzi badaw
czych i kategorii myślowych marksizmu.

Tak więc już w tej pracy ujawniły się zarówno pewne obse
sje, jak fobie ówczesnyoh marksistowskich badaozy romantyzmu. 
Widoczna w niej rezerwa wobec mistyki, skłonność do pomniej
szania jej znaczenia w nurtaoh myślowych epoki i biografiach 
pisarzy, będzie towarzyszyła przez czas jakiś marksistowskiej 
refleksji o romantyzmie. Znamienne dla stylu myślenia tych lat 
było również zainteresowanie stosunkiem wielkioh romantyków do 
realizmu (por. dyskusję o realizmie romantycznym: K.Wyka, M. 
Żmigrodzka, "Pamiętnik Literacki" 1952, z.3/4; 1954, z.3).

Z kolei podniesiona w książoe S.ŻÓłkiewskiego ludowość sta
nie się problemem faworyzowanym, wyprowadzanym przez badaczy 
tego kierunku z rejonów dociekań wyłącznie folklorystycznych. 
Ludowość poczęto traktować jako kategorię estetyczno-światopo- 
glądową i w tym charakterze występuje ona np. w pracaoh U. Ja
nion o Ryszardzie Berwińskim, Lucjanie Siemieńskim ozy Edmun
dzie Wasilewskim.

Przywołane nazwiska pisarzy»należących do tzw. literatury 
krajowej, sygnalizują zarazem kierunek zainteresowań zespołu 
badaozy romantyzmu w IBL. Mniej więoej w ciągu dziesięoioleoia
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1950-1960 zespół ten zajmował się pisarzami minorum gentium, 
działającymi pod zaborami w okresie zamkniętym historycznymi 
datami dwu wielkich powstań: 1830/1631 i 1863 r. Niewątpliwie 
setna rooznioa Wiosny Ludów, wypadająca w r. 1948,ożywiła za
interesowania tzw. "krajem" - jego historią, zwłaszcza dzie
jami spisków, literaturą, a już szczególnie czasopiśmiennic
twem. Ta poniekąd okazjonalna, rocznicowa penetraoja terenu 
literackiego pokazała, jak bogate on kryje możliwości eksploa
tacyjne i w jakiej mierze czeka na odkrywoów - materiałowoówi 
interpretatorów. Była to bowiem dziedzina romantyzmujzdecydo
wanie mało zbadana i w dodatku opatrzona przez historyków J l i —  
teratury odstraszającymi epitetami: epigońskiej, jałowej myś
lowo, nieudolnej artystycznie, wypełnionej "młooką wierszową".

Nie tylko wszakże ambioja odkrywoów i ohęć wymierzenia 
sprawiedliwości pokrzywdzonej "piśmienności krajowej" kiero
wała wówczas zespołem badaczy iblowskich. Bardzo szybko do
cenili oni ideowe zaangażowanie tej literatury,Jej rewolucjo
nizm, o wiele bardziej radykalny niż poezji emigracyjnej,a po
nadto wyzbyty otoczą mistyoyzmu. Literatura drugiego rzędu 
miała także tę zaletę, iż klarowniej ukazywała zjawiska typo
we, odsłaniała przebieg procesu literackiego,potwierdzała pew
ne prawidłowośoi, które w naukach społeoznyoh odkrywał mate
rializm historyczny. Dla moono soojologizująoej praktyki mark
sistowskiej tych lat była znakomitym warsztatem badawozym,po
zwalającym na wdrażanie metody w materiał stosunkowo dobrze 
zestrojony z mało jeszcze wysubtelnionym sposobem postępowa
nia badawczego.

.Większość ówczesnej Praoowni Bomantyzmu, kierowanej od r. 
1957 przez K.Żmigrodzką, skupiała swe praoe na literaturze 
krajowej, i w ten sposób powstało w IBL najsilniejsze w Pol- 
soe centrum badawoze poświęcające uwagę temu okresowi dziejów 
literaokioh. Prowadzone wówczas badania obejmowały poezję,pro
zę i krytykę literacką. Ich wynikiem są następująoe publika- 
oje: M.Janion: Byszard Berwiński, "Księga żyoiaiśmieroi"(wy
bór i opracowanie), 1953; "Lucjan Siemieński - poeta romanty- 
ozny" oraz L.Siemieński, "Ogrody i poeoi" (wybór pism), 1955; 
E.Wasilewski, "Wybór poezji", 1955? "Antologia romantycznej 
poezji krajowej", 1958; W.Pol, "Wybór poezji", 1963» oraz stu
dia o ludowości i słowianofilstwie w literaturze krajowej.
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M.ŻmigrodzkieJ, "Edward Dembowski i polska krytyka romantycz
na", 1957} studia o J.Dzierzkowskim, L.Dunin-Borkowskim, H. 
Rzewuskim oraz o waloe o realizm w krytyoe krajowej. K.Stra
szewskie j, "Czasopisma literackie w Królestwie Polskim w la
tach 1832-1848", ozęśó I-II, 1953 i 1959. Praoe M.Olszanieo- 
kiej o Żmiohowskiej i Zmorskim, K.Sierookiej o Wolskim.

Takže znacznie później opublikowane praoe J.Sosnowskiej, 
(członka Praoowni w lataoh 1955-1962), zwłaszoza książka o Jó
zefie Dzierzkowskim, i studia E.Warzenicy o Józefie Ignacym 
Kraszewskim genetycznie wywodzą sią z ówozesnej koncentracji 
badawczej zespołu iblowskiego.

Mimo że dzisiejsza Pracownia Romantyozna znacznie zmieni
ła kierunek swoich zainteresowań, nadal gromadzi ona w swym 
gronie znawców epoki miądzypowstaniowej. Dowodem - przygoto
wany "Obraz literatury polskiej XIX i XX w.", którego tomy 
poświąoone literaturze krajowej zawierają syntetyozne studia 
o poezji - pióra M.Janion, i o prozie - M.Żmigrodzkiej (tamże 
wiele przez te autorki opraoowanyoh sylwetek pisarzy). Z war
sztatu tych badaczek wyjdzie także tom podręcznika akademic
kiego poświąoony literaturze krajowej.

Stulecie śmierci Adama Mickiewicza w 1955 r. ożywiło za
początkowane przez S.Źółkiewekiego badania poświąoone temu 
poeoie. Do dorobku sesji jubileuszowej należy m.in. klasyczne 
we współozesnej mickiewiczologii studium M.Janion o"Konradzie 
Wallenrodzie" oraz refleksje Z.Stefanowskiej (związanej z Pra
cownią w lataoh 1953-1970) dotycząoe "Ksiąg narodu i piel- 
grzymstwa polskiego". Utworem tym zajęła się Stefanowskaw spo
sób trwały, publikując w r. 1962 jego monografię pt. "Histo
ria i profecja", za którą uzyskała nagrodę im. Tadeusza Mi
kulskiego (196З) i habilitację (1965). Także A.Witkowska od 
ozasu rocznicowej sesji mickiewiczowskiej nie porzuoiła zain
teresowań twórozośoią poety, ozego efektem była książka "Ró- 
wieśnioy Miokiewioza. Żyoiorys jednego pokolenia", traktująca 
o młodym Mickiewiczu i środowisku filomatów wileńskioh(l962), 
Jak również "Wybór pism Filomatów", z obszernym wstępem, wyda
ny w serii Biblioteka Narodowa.' Obeonie ta sama autorka pub
likuje próbę oałośoiowego zarysu żyoia i twórozośoi Adama Mio- 
kiewicza. Praoa ta wchodzi w zakres prowadzonyoh przez Insty
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tut kompleksowych badań nad Miokiewiozem, inicjowanych i pro
wadzonych przy stałym współudziale Pracowni, takich jak:"Słow
nik języka Adama Mickiewioza", "Kronika żyoia i twórozośoi 
Mickiewicza", wydanie krytyczne "Dzieł wszystkich",wydanie fo- 
totypiczne dzieł Adama Mickiewioza.

Przemiany metodologiczne w obrębie marksistowskiej nauki 
o literaturze zaznaozyły się w poważnej mierze właśnie w dzie
dzinie badań nad romantyzmem. W porównaniu z poprzednim okre
sem wprowadzono nową problematyzację romantyzmu, ze szczegól
nym uwzględnieniem romantycznej historii idei - tj.takiego zes
połu problemów, jak np. historyzm, indywidualizm, mesjanizm, 
wizja rewolucji. Dla wyodrębnienia nowego pola badań szozegól- 
ne znaczenie miała sesja naukowa poświęcona twórczości Słowac
kiego w r. 1959.

Bomantyzm - ze względu na swój oharakter - stwarzał wyjąt
kowo dogodne możliwości dla różnego typu badań monograficznych, 
a zwłaszcza dla prób monograficznego ujęcia życia i twórozoś
oi. Pracownia Bomantyozna podjęła to zadanie z dwojakim zamia
rem: po pierwsze, w chęoi uzyskania monografii o wielkich pos- 
taoiaoh romantyzmu (przede wszystkim o tzw. wieszczach4; po 
drugie, w trosoe o badawoze przygotowanie terenu pod przyszłą 
syntezę epoki. Nie wszystkie z tych zamierzeń doczekały się 
realizacji. Do dziś dnia ze środowiska IBL nie wyszła monogra
fia Norwida i prawdę mówiąc, Pracownia nie rozwinęła badań nor
widowskich. Jedynymi sygnałami aktywności na tym polu pozosta
ją: ogólnopolskie kolokwium norwidowskie zorganizowane przez 
Pracownię w maju 1967 r. i sesja rocznicowa w 150-leoie uro
dzin (23-25 IX 1971 r.), której materiały wkrótce ukażą się 
drukiem. Nie ma także pełnej monografii Juliusz Słowacki, choć 
z kręgu Praoowni wyszły dwie książki temu poeoie poświęcone,o- 
bie pióra Stefana Treugutta (członka Praoowni w 1. 1951-1970):
"Pisarska młodość Słowackiego" (1958) oraz "^Beniowski<C• Kry
zys indywidualizmu romantycznego" (1964). Tenże autor konty
nuuje prace nad pełnym ujęciem monograficznym twórczości Sło
wackiego.

Stosunkowo najfortunniej potoczyły się badania nad Zygmun
tem Krasińskim (sesja poświęcona jego twórozośoi odbyła się w 
r. 1959; efekt jej stanowi książka zbiorowa pt. "Zygmunt Kra-
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siŕ.ski. W stulecie śmierci", 1960), którym zainteresowała sią 
M.Janion publikując w r. 1962 książką: "Zygmunt Krasiński. De
biut i dojrzałość" (wyróżnioną nagrodą naukową Wydziału I PAK 
za r. 1962). Nie jest to wprawdzie monografia całej twórczoś
ci, ale znaczna jej oząść poświęcona została interpretacji ar
cydzieła dramatu romantyoznego i zarazem najwybitniejszego u- 
tworu Krasińskiego - "Nie-Boskiej Komedii". Z tego też wzglądu 
książka dotyczy oentralnej problematyki twórozości poety; jest 
zarazem interesującą i świadomie przeprowadzoną próbą nowoczes
nego przeformułowania zasad dawnej monografistyki typu: żyoie
i dzieło. Ubocznym produktem pracy nad monografią stało sią,ma
jące już kilka ulepszanych wznowień, wydanie "Nie-Boskiej Ko
medii" w Bibliotece Narodowej.

W pewnej mierze w tej grupie przedsięwzięć umieścić należy 
także książkę A.Witkowskiej o Kazimierzu Brodzińskim, wydaną w 

r. 1968 w PIW-owskiej serii Ludzie Żywi. Jest to bowiem tak 
pomyślana biografia pisarza, iż twórozość staje się w niej de
cydującym komponentem duchowego portretu autora. Obok wiąo ma
teriałów ściśle biografioznych i historycznych komentowany 
przez Witkowską ów głos własny pisarstwa Brodzińskiego czyni z 
tej książki wytwór znacznie przekraczający ramy opowieści o ty
ciu. (Pozycja ta uzyskała nagrodę im. Tadeusza löikulskiego oraz 
Fundacji im. Kościelskioh.)

Prace nad Brodzińskim, a wymienić tu trzeba także opraco
wane przez tę samą autorkę wydanie jego pism w Bibliotece Na
rodowej, są jednym z przejawów kontynuowania przez Pracownią 
badań poświęconych tzw. okresowi przejśoiowemu między Oświeoe- 
niem a romantyzmem. Późny klasycyzm, sentymentalizm i w ogóle 
szerzej - literatura Królestwa Kongresowego, oto pole badań 
eksploatowane w Praoowni głównie przez A.Witkowską (książka: 
"Sławianie, my lubim sielanki...", 1972, wyróżniona nagrodą Wy
działu I PAN, oraz wydanie w Bibliotece Narodowej tomu pt. "Pol
ski romans sentymentalny", 1970). Obecnie, wraz z pozyskaniem 
dla Pracowni B.Przybylskiego, ten nurt literatury, zwłaszcza 
klasycyzm, uzyska nowego interpretatora.

W polu zainteresowań Pracowni znalazły się także badania 
nad życiem literackim okresu. W r. 1968 odbyła sią ogólnopol
ska konferencja poświęoona socjologii literatury romantycznej
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ôraz metodologii badań nad życiem literaokim, a w r. 1970 uka
zała sią pionierska praca J.Kamionkowej pt. "Życie literackie 
w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku". Autorka ta kontynuuje 
badania nad tym zagadnieniem, skupiając sią zwłaszcza nad kon
wencjami społecznymi i normami moralnymi, wyznaczającymi hory
zont myśli i wyobrażeń literatury pierwszej połowy XIX wieku.

Zatrudniona w Praoowni od r. 1968 M.Piwińska zająła sią 
-funkojonowaniem romantyzmu w świadomośoi społecznej XX w. oraz 
tzw. antyromantyoznymi kontynuaojami romantyzmu w literaturze 
współczesnej. Jej książka pt. "Legenda romantyozna i szydercy" 
(1972) stanowi jedno z oryginalniejszych spojrzeń na pośmiert
ne dzieje romantyzmu w Polsce.

Około r. 1968 zespół podjął inicjatywą prao zbiorowych o 
szerokiej użyteoznośoi naukowej. Wymienić tu trzeba przede ws^h 
stkim opracowanie tomów dotyoząoych romantyzmu, a wohodząoyoh 
w skład nowego wydawniotwa IBL pt. "Problemy literatury pol
skiej". Seria pierwsza "Problemów polskiego romantyzmu" ukaza
ła sią w r. 1971, seria druga została przygotowana do druku. 
Zaawansowane są Już prace nad serią trzecią. Ogólna koncepcja 
wszystkich tomów romantycznyoh tego wydawniotwa, a także opub
likowany już tom początkowy, wskazują na to, że "Problemy pol
skiego romantyzmu" mają sią stać laboratorium nowych idei nau
kowych dotyczących romantyzmu - idei oząsto znajdujących sią 
dopiero w stadium zaczątkowym, ale już ujawniająoyoh interesu
jące perspektywy badań, nowe metody. Studia pomieszczone w po- 
szozególnyoh tomach przynoszą w związku z tym nie ostateczne 
rozstrzygnięcia, leoz propozycje, poszukiwania, konfrontacje 
postaw i poglądów.

W planaoh Praoowni znajduje sią jeszcze inne wydawniotwo 
zbiorowe — "Encyklopedia literaoka epoki romantyzmu" (pod re
dakcją J.Kamionkowej^. Obok stałego uozestniotwa członków Pra
cowni w "Obrazie literatury polskiej", jest to trzeoia zbioro
wa impreza niewielkiego przecież zespołu. Ponadto zaś opraco
wano - wydany już - inny ważny tom zbiorowy poświęcony Tli Mię
dzynarodowemu Kongresowi Slawistów (Warszawa, sierpień 1973) 
pt. "Studia romantyozne". Pracownicy zespołu uczestniczyli też 
autorsko we wspólnej publikacji IBL i moskiewskiego Instytutu 
Słowianoznawstwa i Bałkanistyki, dotyoząoej wybranych próbie-



mów romantyzmu polskiego i rosyjskiego (w druku w języku ro
syjskim).

Na konoie poważnych społeoznyoh i naukowyoh zobowiązań zes
połu zanotować trzeba partyoypaoję w fundamentalnej imprezie 
IBL - opraoowaniu uniwersyteckiej syntezy historii literatury 
polskiej. Nie jest to praca zespołowa w sensie śoisłym,ale wią
że ona znaczną ozęść indywidualnych sił autorskich Pracowni.̂  
M.Janion i M.Żmigrodzka opracowują bowiem dwa spośród planowa
nych cztereoh tomów syntezy historyoznoliteraokiej doby roman
tyzmu. Są to: wczesny romantyzm oraz literatura w kraju między 
rokiem 1831 a 1863. Dwóoh innych pracowników zespołu(A.Witkow
ska i B.Przybylski)przygotowuje tom poświęcony epooe przejścio
wej między Oświeoeniem a romantyzmem. Jak wynika z aktualnego 
zaawansowania prao, najwcześniej - przy końou r. 1973 - gotowy 
będzie tom poświęcony literaturze krajowej. Tom wozesnoroman- 
tyczny, w znacznej mierze już opraoowany, został nieoo odsu
nięty w ostateoznej realizacji.

Od r. 1966 Praoownia nawiązała współpracę z badaczami ro
mantyzmu wszystkich środowisk polonistycznych kraju, organizu
jąc wspólne Imprezy wydawnicze (jak np. wspomniane już "Studia 
romantyozne") oraz konferenoje naukowe (jak np.dwudniowe spot
kanie poświęcone dyskusji nad pierwszą serią "Problemów pol
skiego romantyzmu”). Członkowie zespołu uczestniczyli też - 
wygłaszająo referaty i biorąc udział w dyskusjaoh - w sesjach 
naukowych organizowanyoh przez inne instytucje (np. w sesji le
ninowskiej IS PAN pt. "Bomantyka rewoluoyjna w sztuce" ozy w 

sesji poświęconej twórczości Lenartowioza, Kraków, 1972).
Praoownia Bomantyozna zapewniła sobie również istotne miej

sce w prowadzonej przez IBL naukowej współpracy z zagrańioą. 
Zwłaszoza intensywne są kontakty z moskiewskim Instytutem Sło- 
wianoznawstwa i Bałkanistyki oraz z berlińskim Instytutem Li
teraturoznawstwa. Wymienić tu trzeba: dyskusję nad przygotowa
nym przez Instytut Słowlanoznawstwa podręcznikiem historii li
teratury polskiej} sesję poświęooną romantyzmowi polskiemu,któ
ra odbyła się w Moskwie w r. 1972; razem przygotowaną książkę 
w języku rosyjskim na VII Kongres Slawistów. Wspólnie z Insty
tutem Historii Literatury Bosyjskiej i Puszkinowskim Domem w 
Leningradzie Praoownia zorganizowała w Warszawie w r.1965 kon-
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ferencję poświęooną rozwojowi powieśoi w wieku XIX. W ramaoh* 
prao przygotowawczyoh do VII Kongresu Slawistów członkowie Pra
cowni uczestniczyli, wygłaszając referaty, w konferenojiw Bra
tysławie na temat romantyzmu słowackiego. W zakresie współpra
cy z Instytutem Literaturoznawstwa Akademii Nauk; NRD wymienić 
należy uczestnictwo członków Pracowni w konferencjach nauko
wy oh poświęconyoh problematyce rewolucji w literaturze XIX i 
XX wieku. Zaplanowana została wspólna niemiecko-polska publi
kacja dotycząca literatury doby Wiosny Ludów w Europie.

W okresie omawianym w Praoowni Bomantyoznej doktoryzowało 
się dziewięć osób, habilitowały - oztery, dwie osoby zaś uzys
kały profesury.

Doc.dr hab. Alina Witkowska


