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STANISŁAW  PIGOŃ: Wśród twórców. Studia ii' szkice z  dziejów 
literatury i oświaty. Kraków 1947, Wydawnictwo M. Kot, s. 380, 
4 nlb.

Nowa książka z  zakresu historii literatury polskiej zasłużonego 
uczonego, który znany jest niie tylko szczupłemu gronu specjalistów, 
lecz także wśród kręgów czytelniczych zdobył popularność dzięki 
przejrzystej i zaciekawiającej formie wszystkich swoich publikacji, 
nie odbiega w zasadzie od ustalonych poprzednio przez badacza 
i wyraźnie sprecyzowanych torów w zakresie kompozycyjnym, nie
mniej jednak przynosi w treści kilka świeżych ujęć i  przenikliwych 
spojrzeń w dziedziny, do których rzadko kto współcześnie zagląda, 
polegając na tradycją ustalonych czy to określeniach, czy też po
jęciach. Zamieszczone w książce rozprawy obejmują okres mniej 
więcej dwudziestu lat badań, powstały okazyjnie lub jako szersze 
marginesy innych publikacji, a dzielą się na trzy zasadnicze grupy 
zatytułowane: I. W  kręgu wileńskim, II. W śród wróżbitów i misty
ków, III. W śród twórców. Łączy je w  pewnym sensie osoba Mickie
wicza i  duch i Mickiewiczowskiej twórczości; dlatego na karcie tytu
łowej widnieje nagłówek trzeciej grupy studiów.

Omawiając troski o język i  literaturę polską księcia kuratora 
Adama Czartoryskiego, autor maluje tło, na którym miał kształcić 
się Mickiewicz, w  drugim zaś szkicu zatytułowanym M iędzy ka
zalnicą a lożą  uwypukla działalność masonerii) i tym samym dopeł
nia Chrzanowskiego Chleb macierzysty „Ody do młodości“. Te dwa 
szkice wiążą się z  następnymi. Pierwszy łączy się z młodzieńczą 
twórczością Mickiewiicza, z której autor omawia w części trzeciej 
sprawę autorstwa K ar y lii, drugi z  zagadnieniem dwoistej teozofii 
Tremtowskiego. Mickiewiczowska adoracja Towiiańskiego ma swój 
odpowiednik w Spojrzeniu ku „Monsalwatowi“ A . Górskiego. 
Szczytowy punkt szkiców stanowi recenzja monografii Windakie- 
wicza o Mickiewiczu. Dalsze rozprawy: Słowacki pod pierwszym  
urokiem „Pana Tadeusza“ (a wiązać tę rozprawkę można z wcze
śniej umieszczoną Czas akcji w „Panu Tadeuszu“), W anda—Astrea, 
Krasiński w „Zwolonie“ Norwida, Cześnika z  Rejentem pojedynek 
literacki, Oratorium wieszcze Goszczyńskiego — to jakby wnikliwe 
wejrzenie w twórczość i osobowość tych — z  epoki Mickiewicza. 
Z duchem' sztuki Mickiewiczowskiej wiąże się artykuł Jeszcze jeden 
protoplasta imć p. Zagłoby oraz dwa ostatnie szkice Goście z  za
świata na „W eselu“ i Karol Hubert Rostworowski. Ostatni) szkic 
ciekawy szczególnie przy zestawieniu z pracą Henryka Życzyń- 
skiego Twórczość Karola Huberta Rostworowskiego, Lublin 1938. 
Jest niepoślednią wartością szkiców Pigonia, że można ustalić po
między niimi łączność bliższą, jak się wykazało, czy nieco dalszą, 
jako sprawy per analogiam, np. starania Jeżowskiego o katedrę kra
kowską i nasuwające się pamięci czytelnika daremne wysiłkii Mickie
wicza o zdobycie chleba w Uniwersytecie Krakowskim po zamknię
ciu kursów*literatury słowiańskiej w Paryżu. Ale równocześnie
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każdy szkic stanowi zamkniętą całość i jest w swoim wąskim za
kresie wyczerpujący.

Wśród zbioru szkiców, do których autor odsyła czytelnika (Kal
lenbacha, Kleinera, Krzyżanowskiego) książka Pigonia zajmuje 
swoistą pozycję. Autor posługując się w miej trzema metodami: hi
storyczną, estetyczną i filologiczną, ukazuje, jak właśnie przedmiot 
decyduje o wyborze metody ii jak dochodzi się do- wyników niezbitych 
i pewnych, szczególnie w zakresie zagadnień, o których powinna 
rozstrzygać filologia. Są to więc studia przede wszystkim filologiczne.

Autor każdą wypowiedź zawartą w liście czy literackim utwo
rze bada co do stopnia „szczerości“. A więc zapiski pamiętnikarskie 
zestawia z  faktami pozaartystycznymi. Po skonfrontowaniu danych, 
a więc przez swoiście pojęty koimparatyzm określa, żę posłużymy 
się obcym terminem, rolę podmiotu mówiącego przez psycholo
giczną analizę.

Relacje częstokroć drobne, pozornie mniej ważne urastają nie
jednokrotnie przez to, że badacz zastanawia się szczególnie nad 
faktami, o których one nie mówią ii szuka przyczyn ewentualnych 
przemilczeń, a w ten sposób pogłębia poznanie osobowości relator a.

Rodowody literackie wydobyte i przedstawione z całą precyzją 
pozwalają ocenić stopień żywotności pewnych koncepcji i  motywów, 
a równocześnie uwypuklają swoiste pierwiastki psychiki lub arty
stycznych ujęć, dozwalają zrozumieć, na czym polegała odrębność 
danych postaci i  autorów. Tu wystarczy przytoczyć choćby taki sąd
0 Towiańskiim: „W wyobrażeniach swych o randze swego ducha — 
ziemskiej chluby dla siebie nie szukał, daleki był od praktycznej, 
życiowej megalomanii proroków — posiadaczy absolutu“ (s. 115), 
albo, jeśli o tekst chodzi, np. precyzyjne ustalenie stopnia zbieżności
1 odrębności z Szekspirem jednego obrazu poetyckiego Mickiewicza 
w Sonetach krymskich.

Poszczególne rozprawy wiążą się z  pracami szerszymi autora, 
jak Na wyżynach romantyzmu  w odniesieniu do przepowiedni Wer- 
nyhory i do Oratorium wieszczego Seweryna Goszczyńskiego oraz 
z innym zbiorem szkiców Z epoki M ickiewicza, przy omawianiu 
kultu Towiańskiego, lub też z  poszczególnymi rozprawami, do któ
rych czyni autor liczne odsyłacze. Cytując swoje prace poprzednie, 
pozwala autor odnaleźć czytelnikowi spojenia poszczególnych roz
praw z całym swoim warsztatem naukowym i w ten sposób uza
sadnia wybór tematu. Niektóre ze szkiców zamieszczonych w książce 
Pigonia uzupełniają (z wyżej wspomnianych szkic Chrzanowskiego, 
albo też Dzieje mesjanizmu polskiego Ujejskiego) innych autorów, 
albo też ostatecznie rozstrzygają w sprawach spornych (przepowie
dnia Wernyhory, katolicyzm Trentowskiiego, czas w Panu Ta
deuszu) .

Książka również wnosi- nowe materiały, o które w obecnych cza
sach bardzo trudno. Przepowiednia Wenn y hory (s. 59—-86) — autor 
analizuje i komentuje tekst pierwotny z r. 1809 i ukazuje grunt ma
cierzysty Przepowiedni. Do Zdań i uwag (s. 184—208) podaje nie
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które źródła: przygodne — z  St. Martina i z Baadera — w przypi
sach (s. 192) omawia sprawy stosunku Zdań i uwag do Cherubini
scher Wandersmann Anioła Ślązaka — prostuje pracę Bruchinal- 
skiego Zdania i uwagi Anioła Ślązaka  w przekładzie Mickiewicza 
(Pam. Tow. Lit. im. A. \.Mickiewicza, II, 1899). Stawia po raz 
pierwszy zagadnienie stosunku Mickiewicza do Baadera. W rozpra
wie zatytułowanej Oratorium wieszcze Seweryna Goszczyńskiego 
(s. 301—314) daje rekonstrukcję zamysłu poematu Bogarodzica 
i zawiązek Ostatniego męczeństwa.

Pracy Pigonia nie możina zaliczyć do przyczynkarskich i choć 
nie ma charakteru syntetycznego z natury rzeczy, przecież autor 
splata szczegóły w organiczną całość. I trzeba przyznać, że wią
zania są mocne. Zresztą trudno bez dłuższego studium w ogóle coś 
mówić O1 szczegółach, bo i to jest właśnie symptomatyczne dla tzw. 
drobiazgu naukowego, że w zasadzie wykrywa się go przypadkowo 
i częstokroć metodyczne poszukiwania nie doprowadzają do spo
strzeżenia nietrafności. Dlatego też jeśli poczynimy pewne zastrze
żenia, to tylko jako nasuwające się mimochodem, w toku lektury. 
Postawie badawczej i ideologicznej tym bardziej trudno się przeciw
stawić, że i  autorytet i argumentacja przemawiają do przekonania. 
Nasuwają się jednak pewne zastrzeżenia, które warto zaznaczyć. 
Wynikają one zresztą albo ze stylistycznego ujęcia albo też są ce
lowo taik właśnie zbudowane — trudno rozstrzygnąć.

O Jeżowskim mówi autor: „Po latach powrócił w strony ro
dzinne, ale — podobnie jak Zan — powrócił jako ruiiina dawnego, 
wiele zapowiadającego pracownika naukowego“ (s. 57). Nie można 
przecież zainteresowań przyrodniczych Zana uważać za zapowiedź 
pracownika naukowego.

Albo zwrot: „Toteż na potrącenie przezeń (Towiońskiego) 
sprawione zareagował Mickiewicz -oczywiście w ten sam właściwy 
sobie sposób: oddźwięknął natychmiast pełną duszą, stanął do 
służby bez zastrzeżeń ii otamowań“ (s. 89). Prawda, że Towiański 
reprezentował typ człowieka o potężnej, skoncentrowanej religijno- 
śoi, o wyraźnie skrystalizowanym kształcie moralnym (ibid), ale 
nie zawsze to było oczywiste i  Mickiewicz nie zawsze zdobywał się 
na taki oddźwięk, choćby przytoczyć Szopena, z  którym w ostatnim 
spotkaniu przed śmiercią artysty nawet obszedł się niegrzecznie, 
ó w  oddźwięk duszy nie był więc u Mickiewicza szczególnie czymś 
mu właściwym,.

W blasku osoby Czartoryskiego, który z  katedry wymowy i po
ezji w Wilnie chciał uczynić kuźnicę nowego prądu literackiego, 
ukryła się postać Śniadeckiego. On bodajże pierwszy myślał o na
ukowym ujęciu zagadnień literackich, czego autor nie uwydatnia. 
Skromny zakres wymagań stawianych przez Śniadeckiego kandy
datowi na katedrę przeciwstawił autor rozmachowi Czartoryskiego, 
doprawdy romantycznemu, dla uwypuklenia jakby pionierskich po
czynań kuratora w dziedzinie odrodzenia języka polskiego.



3 6 2 RECENZJE I SPR A W O ZD A N IA

Zagadnienie czasu w Panu Tadeuszu trzeba zdaje się sprowa
dzić z  jednej stromy do spraw związanych z powolnym bądź co bądź 
powstawaniem utworu, a niekonsekwencje są wymiiikiem tej właści
wości twórczej Mickiewicza, że irodzące się w toku pomysły rozsa
dzają jednolitość kompozycyjną, więc ii czasową utworu (inny przy
kład — D ziady  w poszczególnych częściach; proces narastania 
można obserwować na przestrzeni, lat dziesięciu) ; po wtóre ustalona 
już wizja poetyckiego' świata cofnęła się w dal 'perspektywiczną, 
którą symbolizuje wyraz „ostatni“, dla .poszczególnych zaś feno
menów tego świata, 'ostatnich 'reprezentantów przeszłości — miejsca 
w tej ogólnie wziętej przestrzeni mogły być bliżej i1 dalej wysunięte 
i o synchroniiizaq‘ę tych punktów poeta nie dbał.

Jeśli spróbowaliśmy określić, dlaczego ponnimo bogatego mate
riału erudycyjnego, skrzętnie zgromadzonego w książce nic nie traci 
ona na swojej poczytności, że czyta się ją z zaciekawieniem, to trzeba 
podkreślić umiejętność istawianiia przez autora coraz to nowych py
tań „po drodze“, które podsycają ciekawość, a równocześnie pozwa
lają zapoznać się z narastaniem i  sposobem cieniowania obrazu śro
dowiska, osobowości, wewnętrznej 'struktury utworów artystycznych 
i naukowych, które autor w książce omawia lub recenzuje. Ton po
lemiczny zastosowany w kilku wypadkach również ożywia całość 
zbioru, nadaje piętno naukowej dyskusji, która kończy się konkluzją 
upewniającą czytelnika o słuszności takiego, ozy innego poglądu.

Książka Pigonia Wśród twórców  jest nie tylko nowym, wkła
dem do tak już bogatego dorobku naukowego profesora, nie tylko 
stanowi nową tego rodzaju pozycję, tak charakterystyczną dla jego 
twórczości', ale osiąga nowe i  trwałe zdobycze na dawnych szlakach 
tradycji filologicznych.

Marian Smereka

DJORDJE ŻlVAlNOVIĆ: Srbi i poljska knjiievnost (1800—1871). 
Beograd 1941, Sztampa „Mlada Srbija“, s. VI, 2 nlb. i 276.

Sprawa naszej ekspansji literackiej na Południową Słowiań
szczyznę stanowi problem o dużej wadze zarówno dla nas samych, 
jako przykład trwałej siły atrakcyjnej polskiego piśmiennictwa na 
Bałkanach, jak też dla tamtejszych narodów doszukujących się 
źródeł i bodźców własnego życia kulturalnego. Niestety, dziwnym 
zbiegiem okoliczności tematy związane z tą kwestią leżały dotych
czas odłogiem zaTówrio w Polsce jak też w Jugosławii. Zajmowa
liśmy się raczej dziejami polskiej ekspansji politycznej, zwłaszcza 
na Serbię, czego dowodem z międzywojennego dwudziestolecia są 
prace historyczne Marcelego Handelsmana, Adama Lewaka i Hen
ryka Batowskiego po stronie polskiej oraz rozprawy Dragoljuba 
Stranjakoviicia ii Ljubomiira Durkovicia-Jakszicia >po stronie serb
skiej. Więcej też szczęścia miał temat odwrotny: dzieje polskich za
interesowań literaturą i kulturą Słowian Południowych. Samo za
gadnienie południowo-słowiańskiej poezji ludowej w literaturze poi-


