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Zdania te, bez żadnej zmiany, można powtórzyć dziś,po pię— 
oiu lataoh od ioh napisania.

Mgr Aniela Piorunowa

ZEBRANIE NAUKOWE POŚWIĘCONE TADEUSZOWI MICFŃSKIEMU

Pracownia Historii Literatury Okresu Młodej Polski Instytutu 
Badań Literackich zorganizowała w dniaoh 29-30 kwietnia 1974 r. 
w Warszawie zebranie naukowe poświęoone twórczości Tadeusza Mi- 
cińskiego. Obradom przewodniczyli doc.dr hab. Maria Podraza- 
-Kwiatkowska i prof. Kazimierz Wyka. 7 programie znalazło się 
dziewięć referatów przedstawionych przez reprezentantów ośrod
ków akademickich Krakowa, Torunia, Łodzi, Lublina i Warszawy.

Zainteresowania referentów skupiły się przede wszystkim na 
twórozośoi lirycznej i dramatycznej poety, zabrakło natomiast 
referatów poświęoonych jego powieściom. Epika przywoływana była 
tylko kilkakrotnie, głównie jako kontekst literacki i ideowy li
ryków. Beferaty w większości oparte były na szozegółowyoh ana
lizach, badaniaoh dokumentalnych, biografioznych 1 filologicz
nych, rzadziej zaś sięgały po formułowanie sądów ogólnyoh,dają- 
oyoh syntetyczny obraz tego pisarstwa. Dowodzi to świadomości 
nowego etapu w badaniaoh nad Mioińskim - etapu weryfikacji u
tartych sądów i etykiet, którymi przez wiele lat zbywano tę 
twórczość. Zadania tego można było dokonać jedynie wychodząc od 
analiz szozegółowych.

Obrady przedpołudniowe pierwszego dnia konferencji poświę- 
oono twórczości dramatycznej poety. Dyskusję zainspirowały trzy 
referaty: dr Elżbiety R z e w u s k i e j  - "Przestrzeń teat
ralna w dramataoh Mioińskiego", dr Alioji O k o ń s k i e  j 
- "Wyobraźnia malarska w dramatach Micińskiego" i dra Francisz
ka Z i e j k i  - " ^Bazilissa Teofanu<C na tle dramatów o
Bizancjum". Po południu wysłuchano referatów o liryoe autora "W 
mroku gwiazd" autorstwa dra Jana P r o k o p a  - "Kiciński w
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w świetle psyohoanalizy", i mgra Wojoieoha G u t o w s k i e 
g o  - "Chaos ozy ład? (2>W mroku gwiazd <( na tle wozesnej 
twórczości Micińskiego)". Trzeci referat, oparty na badaniach 
biografioznyoh, próbował odpowiedzieć na pytanie, które również 
nurtowało przedmówoów: o ideologię młodego poety. Była to roz
prawka dra Jerzego T y n e c k i e g o  - "Mistyk wśród rady
kałów. (0 udziale Mioińskiego w radykalnych ruohaoh młodzieżo
wych)" .

Referenci występujący w drugim dniu konferencji podjęli pro
blemy komparatystyczne: prof.dr Maria S t r z a ł k o w a  - 
■Kiciński a literatura hiszpańska", prof.dr Eugeniusz S ł u s z- 
k i e w i o z  - "Aluzje do Indii i reminisoenoje indyjskie w 
twórczości Mioińskiego", oraz dr Aniela Ł e m p l o k a  - 
"Wyspiański a Mioiński" (referat ten przedstawiono w skróoie).

. Mioiński - pisarz-ideolog pojawia się jako rezultat błyskot
liwej analizy Franoiszka Ziejki, rozważającego historyzm "Bazi- 
lissy". Badania te zrewidowały potoozne przekonania, inspirowa
ne erudyoyjną informacją Micińskiego we wstępie do dramatu, że 
jest to dramat stricte historyczny. Po sprawdzeniu źródeł, ioh 
wyzyskania i istotnej hierarohil ważnośoi dla dzieła, zamąconej 
przez samego poetę, referent konstatuje niezwykłą wierność w 
szozegółaoh obok dowolności traktowania faktów historycznyoh.Mi
oiński przemieszcza w ozasle 1 nakłada wzajemnie na siebie zda
rzenia z okresu poprzedzającego akoję dramatu oraz postaoi his
toryczne. Prowadzi to do wniosku o dążnośol stworzenia syntety- 
oznej wizji Bizanojum jako kultury w pełni rozkwitłej i zmierz- 
ohająoej. Mioiński-ideolog chce widzieć szansę jej ooalenla i 
przemiany, zapoozątkowanej przez Bazilissę - "matkę królów"zwiją- 
zanyoh ze Słowiańszczyzną, w dziejowej roli Słowian. 0 układzie 
zdarzeń deoyduje więo nie historia, leoz projekoja na nią włas
nych, aktualnyoh przekonań politycznych Mioińskiego, bliskioh 
postawom słowianofilskim i nie obojętnym wobec popularnych w e- 
pooe koncepcji Sołowjowa unii moralnej i intelektualnej Wsohodu 
i Zachodu, w której szczególną rolę miała odegrać Polska.

Referaty Alicji Okońskiej i Elżbiety Rzewuskiej traktowały 
o roli teatralnych środków ekspresji w dramatach Mioińskiego. 
E.Rzewuska uważa, że teoretyczne postulaty Mioińskiego "Teatru 
- Świątyni", teatru o funkcji obrzędowej i magicznej, objaśnia
jącego porządek historii 1 losu ozłowieka, były realizowane w
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strukturze jego dramatów. Dramaturgia Mioińskiego jest podpo
rządkowana propagandzie ideologii i historiozofii, zakorzenio
nej w trądyoji mistyki romantycznej, "Króla-Duoha", koncepcji 
lucyferyoznyoh i ideologii odnowy moralnej. Teatr ma być rewe- 
latorem tej ideologii, i to decyduje o wyborze konwenoji teat- 
ralnyoh. Z czasem młodzieńoze propozyoje teatru neoromantycz- 
nego, poetycko lekceważące kłopoty insoenizacyjne, ustępują 
miejsoa fascynaojom bogaotwem soeny naturalistycznej Stanisław
skiego, a później misteryjnym propozycjom wzorowanym na Clau- 
delu i Hellerau. Jednakże nawet w okresie entuzjazmu dla Sta
nisławskiego Kiciński nie dąży do osiągnięoia iluzji wnętrza, 
operuje obrazem płaskim, wzorowanym na malarstwie bezperspek- 
tywioznym. Celem jego nie jest t w o r z e n i e  obrazu świa
ta, leoz jego o c e n a .  Osiąga to przez szczególny typ 
zabudowy soeny, oparty na wertykalnej hierarchii miejsoa,przez 
ruoh symboliczny, komplikaoje planów akcji, wprowadzanie wizji 
i wielopiętrowego "teatru w teatrze", przybliżanie planów jako 
środek poetyckiego wartościowania. Mioiński jest więo przede 
wszystkim poetą Słowa, któremu przeznacza w spektaklu szcze
gólną rolę, częstokroć rezygnując z możliwośoi przekładu jego 
sensów na język teatru. Dlatego też w późnej twórczości tak 
chętnie korzysta z możliwości sceny misteryjnej, rezygnującej 
z wystawy, a eksponująoej słowo, mające u poety rangę zaklę
cia.

Alicja Okońska skonoentrowała uwagę na drukowanych tekstach 
d:*amatyoznyoh poety, a! więo w zasadzie nie sięgała do utworów 
pcźniejszych od "Bazilissy" i "Patiomkina". Zafrapowała ją 
przeto bogata wystawa soenograficzna, którą szczegółowo zana
lizowała. Rozważania nad możliwośoiami inscenizacyjnymi dopro
wadziły ją do tezy o filmowośoi wizji "Bazilissy".

Niezwykle bogata, wieloplanowa, amorficzna i nie pozbawio
na nieporozumień, leoz dowodząca żywego zainteresowania pisa
rzem dyskusja nad tymi trzema referatami koncentrowała się na 
następujących problemach:

- metodologii badań tekstu dramaty<5znego i problemach prze
kładu teatralnego, pojęcia "teatralności", obrazowania poetyc
kiego i przekładalnośoi słowa na tworzywa pozasłowne, syneste- 
z ji;
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- zasadności interpretacji strukturalnej i mitografiozKej 
tekstów Micińskiego;

- kontekstu kulturowego myśli poety, roli tradycji roman
tycznej i ideologii "Króla-Ducha*, mistyoznyoh dramatófr Sło
wackiego, wagneryzmu;

- stosunku Kicińskiego do Wyspiańskiego, roli poety w kształ
towaniu się światopoglądu Witkacego i - Parniokiego;

- inspiraoji formalnych poety, roli Hellerau, sztuki bez- 
perspektywicznej, soeny misteryjnej, a szozególaie - filmowoś- 
oi jako kategorii opisu estetycznego i kategorii historyoznej;

- chronologii powstania dramatów 1 loh ukończenia.
Referaty popołudniowe podjęły próbę odnalezienia zasad rzą- 

dząoyoh skłębioną wizją poetyoką liryków Mioińeklego. Odozyta- 
ny pod nieobecność autora referat{ Jana Prokopa zaproponował 
odwołanie się do pojęć i kategorii jungowskloh, których odpo
wiedników szukał w tekstaoh poety.

Wojoieoh Gutowski pytał o związek fora wyobraźni poetyokiej 
Mloińsklego z jej semantyką. Poszukująo zasad aitjoznej kon
strukcji świata poetyokiego, autor poddał analizie kategorię 
ruchu w lirykach "W mroku gwiazd" i we wozeanej twórozośoi na
szego poety ("Hauozyoielka", "Panteista" i"Młodzian dobierają
cy oręża", "Veni Creator"). Gutowski opisuje ruoh horyzontalny 
jako wędrówkę bez oelu, bezskuteozną, 1 ruoh wertykalny, scho
dzenie w głąb. Jest to sohodzenle w głąd duszy, upadek, który 
jest zarazem wywyższeniem i zapowiedzią reintegracji bohatera. 
Badacz dostrzega w tym akoie symbolioznym nawiązanie do ohrześ- 
cijańsklej konoepojl upadku Luoyfera, pysznego buntownika grze
chu, równooześnle myśli gnostyoznej o upadku Duoha w Materię, 
zaniku transoendenoji. W wyniku Bubtelnyoh analiz Gutowski do
wodzi, iż owo wejście w głąb jest aktem symbolizującym utratę 
kontaktu z transoendenoją przez bohatera, a zarazem przyjęoie 
własnej skońozonośoi ("świata przez boga") jako źródło reinte
gracji 1 odnowienia człowieka.

Jerzy Tyneokl pokazał aspekt biografiozny kształtowania się 
postawy ideowej przyszłego poety. Zetknięcie zię absolwenta 
szkół warszawskich, przyjaciela radykałów, ze etęchłą atmosfe
rą stańczykowskiego Krakowa i udział w waloe o samorząd Czy
telni Uniwersyteckiej jest punktem wyjśoia dla formułowania
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ideologii poety. Rzeczowa ocena marazmu i oportunizmu środowis
ka młodzieży galioyjskiej - to zapowiedź motywu "Moozaru naro
dowego", który, pojawiając się później w twórczości Mioińskie
go, będzie interpretowany jako konoepoja mistyczna i odległa od 
realiów społeoznyoh.

Dyskusja, powracająo raz jeszoze do podjętyoh już problemów 
genezy, źródeł i kontekstów ideowych Mioińskiego, podjęła także 
wątek oniryoznośoi i surrealizmu tej poezji oraz jej fascynacji 
estetyką barokową.

Przedstawiony w drugim dniu obrad referat Marii Strzałkowej 
dotyozył reminisoenoji poetyckich hiszpańskiego epizodu życia 
poety, który na przełomie lat 1897-1898 gośoił u Lutosławskioh 
w La Mera. Dwagę badaozki przyciągnęły teksty poetyckie związa
ne z literaturą hiszpańską, tj. tłumaozenia Teresy z Avila i 
wiersza Zofii Casanowa-Lutosławskiej. Wnioski mówią o dość po
wierzchownej znajomośol przez Kicińskiego języka i kultury hisz
pańskiej oraz o stosunkowo niewielkioh wpływaoh hispanistyki na 
jego twórczość poetycką, sposób myślenia i estetykę. Rozprawka 
"Słowaoki i Calderon w £>Księoiu niezłomnym <£ * dowodzi silnej 
fasoynaoji Słowaokim, nie zaś Calderonem.

Edward Słuszkiewioz ograniczył realizaoję niezmiernie cie
kawego i rozległego tematu reminisoenoji indyjskioh w twórczoś- 
ol Mioińskiego do analizy filologioznej obeonyoh w jego twór
czości pojęć hinduskich. Dowiódł, że wbrew legendzie,pisarz nie 
znał sanskrytu, a wiedzę w tym zakresie ozerpał ze źródeł po- 
średnioh, ozęsto drugorzędnych. Elementy wiedzy o religiaoh in
dyjskioh traktował Mioiński jako ozdobniki lub nakładał na nie 
własne, synkretyozne konoepcje.

Jako ostatnia referentka wystąpiła Aniela Łempioka sygnali- 
zująo problematykę swego obszerniejszego studium. Badaczka Wys
piańskiego pokusiła się o porównanie poglądów, sposobu myśle
nia, przekonań estetycznych i fascynacji obu pisarzy, zwracając 
uwagę na odmienność ich stosunku do "ozynu spełnionego" i "prawd 
prostych", śledząo motywy liryków i poematów Mioińskiego Łem
pioka odkrywa i omawia te, które później pojawiły się u Wyspiań
skiego.
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Ważna dla badaczy okresu konferenoja pozwoliła na konfron
tację różnorodnych postaw badawczych wobec twórczości poety, 
uświadomiła punkty konfliktowe w interpretacji jego ideologii 
i wskazała na miejsce tego poety na tle tradycji i epoki. Pod
jęła też pierwsze próby rozwiązania problemu balastu erudycyj- 
nego pisarza. Jako ważny postulat badawczy potraktowano konie
czność wydania zachowanych dramatów i wznowienia powieści Ta
deusza Micińskiego.

Dr Elżbieta Rzewuska


