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Przyjmowana pierwotnie ich koncepcja redakcyjna modyfikowała się za sprawą indywidualności 
autorskich, prezentujących rozmaite szkoły badawcze, doświadczenia pokoleniowe, style myślenia 
i pisania. N ie widzieliśmy powodu, aby stanowczo nalegać na unifikowanie tych stylów wedle 
z góry narzuconej instrukcji. Wydało nam się rzeczą cenną zachowanie znacznych odrębności 
kształtu artykułów: od przeglądów faktograficznych po rodzaj esejów. Różnice te uwidoczniają się 
na różnych planach: w założeniach koncepcyjno-metodologicznych i »ideowych«, w sposobach 
porządkowania i egzemplifikowania wywodu, w zewnętrznych znamionach konstrukcji (np. 
wprowadzanie podtytułów lub rezygnowanie z nich), w rozmiarach (lub wręcz w braku) 
bibliografii, itd. Opracowanie redakcyjne nie zmierzało do zamazywania indywidualnych właś
ciwości tekstów, acz łączyło się z zachętami do uwzględniania konwencji wydawnictwa typu 
encyklopedycznego” 7.

Nie miejsce tu na dokładniejszą ocenę leksykonu ΧΙΧ-wiecznej literatury polskiej. Wszakże 
porównywanie typów słowników, których redaktorzy „rozdarci są” między chęcią poszanowania  
cudzych indywidualności i koncepcji autorskich a potrzebą rygoryzmu wykładowego („poeti- 
ca" — „necessitas"), budzi — poza pełnym uznania podziwem dla redaktorskich zmagań (zresztą nie 
tylko w tym zakresie) — refleksje natury ogólniejszej.

Chodzi mianowicie o to, że otrzymując wielkie dobra naukowe w postaci słowników  
poświęconych epokom literackim od średniowiecza po współczesność (jako że przygotowywany 
jest również leksykon literatury polskiej w. XX), musimy dobra te pomnożyć — nie tylko przez 
dopełnienie dzieł brakującymi ewidentnie hasłami, lecz i poprzez u s p ó j n ie n ie ,  może lepiej: 
zwiększenie stopnia koherentnego powiązania tych chronologicznie kolejnych kompendiów. 
Sprawa ta dotyczy już — oczywiście — powtórnych edycji, których redaktorzy winni chyba działać 
w bliskim porozumieniu, stosując (także przez odsyłacze) zasadę międzytekstowych (międzysłow- 
nikowych) „wiązań” haseł, tak aby czytelnik każdego z osobna leksykonu mógł zdobyć ściślejsze 
definicje, uświadomić sobie pełniej procesualny charakter pewnych zjawisk i zyskać informacje 
o ich wcześniejszych przejawach bądź późniejszych metamorfozach; być bowiem może, iż wielu 
odbiorców wie dużo, ale nikt — wszystkiego! „Мы/ii multa sciunt, nemo omnia!”

Maria Adamczyk

W a le r ia  S z y d ło w s k a - B r y k c z y ń s k a ,  EGZYSTENCJALISTYCZNE KRÓLESTW O, 
ALBO RO M ANTYZM  NA  W YG NA NIU . Chotomów 1991. „Verba”, ss. 116.

Ta książka jest eksperymentem interpretacyjnym. Dość szczególną — ze względu na 
krańcowość i konsekwencję ujęcia — próbą przyjrzenia się literaturze romantycznej z perspektywy 
współczesnej filozofii egzystencjalistycznej.

Część I (Egzystencjalistyczne przestrzenie jaźni) zawiera ogólną charakterystkę filozofii 
egzystencjalistycznej; na część II (Egzystencja, transcendencja, istnienie) składają się trzy rozdziały 
będące analizami Kordiana Słowackiego (Romantyczne świadectwo egzystencji), Dziadów  części III 
Mickiewicza (Historia pewnego eksperymentu) oraz Wyzwolenia Wyspiańskiego (Egzystencjalne 
wyzwolenie).

We wstępie autorka przedstawia koncepcję pracy i założenia metodologiczne; pisze: „Winniś
my »wygnać« literaturę romantyczną z jej historycznego dom ostwa” (s. 11), i ten zamysł 
analityczny — wyrwania tekstów romantycznych z ich historycznego kontekstu — konsekwentnie 
realizowany jest w całej książce. Waleria Szydłowska-Brykczyńska zapowiada również odrzucenie 
c a łe j  literatury przedmiotu: „o tekstach polskiego romantyzmu można myśleć zupełnie inaczej, niż 
to dotychczas czyniono”; „choć świadoma bogactwa bibliografii na temat literatury romantycznej, 
myślenie o niej pragnę raz jeszcze przeprowadzić od początku” (s. 9). Zamiar taki wydaje się 
z istoty swej dość szokujący i niezbyt płodny poznawczo, zwłaszcza że budzi zastrzeżenia 
charakterystyka literatury przedmiotu (s. 9), która pomija istniejące już próby czytania romantycz
nych tekstów poza ścisłym kontekstem historycznym — właśnie przede wszystkim jako zapisu 
doświadczenia egzystencjalnego. (M ożna tu wymienić przykładowo bardzo ważne i inspirujące 
refleksję egzystencjalną prace Marty Piwińskiej, wykraczające poza ściśle historyczny kontekst).

Równocześnie jednak egzystencjalistyczna interpretacja romantyzmu dokonana jest przez 
Szydłowską-Brykczyńską z wyjątkową i świadomą konsekwencją, co sprawia, że jej praca zajmuje 
w bibliografii na temat literatury romantycznej miejsce rzeczywiście osobne. Celem analiz nie jest

7 Słownik literatury polskiej X IX  wieku, s. 5 — 6.
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zresztą — jak można by wnioskować ze wstępnych deklaracji autorki — poszerzenie intersubiek- 
tywnej, obiektywnie sprawdzalnej wiedzy o romantyzmie, ale zapis jednostkowego, niepowtarzal
nego spotkania z utworem romantycznym: „tekst literacki dzieje się w naszej wewnętrznej, 
życiowej dyspucie, rzuca naszej jaźni nowe światło i nie pozwala przemknąć mimo naszym 
myślom” (s. 9). W świetle takich deklaracji o lekturze jako fakcie egzystencjalnym i sposobie 
budowania własnej, czytającego, przestrzeni wewnętrznej w pełni uprawomocnione stają się 
przytoczone powyżej uwagi autorki o odrzuceniu całej dotychczasowej literatury przedmiotu. 
Trzeba jednak zapytać, czy taką lekturę „szukającą wciąż prawdy o nas samych”, lekturę 
wspomagającą „fundamentalny dla egzystencji akt autokreacji świadomości, za każdym razem 
jednostkowy, wyjątkowy i niepowtarzalny” (s. 114), można zapisać w — paradoksalnie — dość 
spetryfikowanej wersji języka filozofii egzystencjalistycznej? A taki właśnie jest język analiz 
Szydłowskiej-Brykczyńskiej. Autorka narzuca bogatym, w istocie nieogarnionym semantycznie 
utworom romantycznym — wyraźną siatkę pojęć i terminów, siatkę języka filozofów egzysten- 
cjalizmu, nie weryfikując go ani w swoim własnym doświadczeniu językowym, ani przez zderzenie 
z językiem romantyzmu.

Najistotniejszym problemem pracy — tak w sensie metodologicznym jak i poznawczym  
— jest kwestia egzystencjalistycznej lektury tekstów romantycznych, zasadności takiego, jak 
proponuje Szydłowska-Brykczyńska, spotkania filozofii egzystencjalizmu i literatury romantycz
nej: jakie są efekty takiej lektury? czy spojrzenie na romantyzm z perspektywy współczesnego 
egzystencjalizmu odsłania nowe, dotąd niewidoczne aspekty tej literatury?

Autorka dokonuje swoistego eksperymentu poznawczego — zrównania dwóch antropologii 
i przemieszania dwóch języków: egzystencjalizmu i romantyzmu. Wskazuje nie tylko na szczególne 
współbrzmienie, ale i na zbieżność czy niemal tożsamość obu wizji człowieka: „Metafizyczny 
wymiar utworów romantycznych uobecnia się najpełniej w przestrzeni powołanej do filozofii sto 
lat później, paradoksalnie!” (s. 11); „Sami egzystencjaliści XX wieku nie stworzyli literatury zdolnej 
ukonstytuować w artystycznej formie taki świat: człowieka rzuconego w byt i znikającego wciąż na 
linii horyzontu bycia. Ta wizja egzystencji spełniła się jednak znacznie wcześniej w literaturze 
polskiej” (s. 11 — 12). Takie założenie wyznacza porządek wszystkich analiz przedstawionych 
w książce: literatura romantyzmu jako swoiste — bo antycypujące — spełnienie egzystencjalistycz
nej, XX-wiecznej filozofii człowieka. I założenie to — tak bezwarunkowo i ogólnie formułowane — 
musi budzić zasadniczy sprzeciw. Mimo wielu zbieżności są to przecież jednak dwie różne wizje 
egzystencji i po prostu nie można stawiać między nimi znaku równości, zwłaszcza gdy formułuje się 
prawa ogólniejsze, szersze od jednostkowych, konkretnych literackich realizacji.

Spośród trzech przedstawionych rozdziałów analitycznych tylko pierwszy, poświęcony K or
dianowi, potwierdza zasadność budowanej przez autorkę paraleli między egzystencjalizmem  
a romantyzmem. Dramat Słowackiego jest tu traktowany jako „świadectwo podstawowego  
konfliktu, ustanawiającego przedmiot filozofii egzystencjalizmu: śmiertelnej walki między ludzkim  
istnieniem a absolutną nicością” (s. 50); Kordian zaś „uosabia najbardziej skrajną formę absurdu 
egzystencji” (s. 60). Szydłowska-Brykczyńska odnajduje w tej postaci cechy Syzyfa. Rozważaniom  
przedstawiającym Kordiana jako bohatera absurdalnego, który nie może ustanowić sensu 
egzystencji, towarzyszą sugestywne opisy jego samotności. Jest to człowiek rzucony w byt, 
krańcowo samotny, pozbawiony oparcia, zmagający się z niebytem, z nicością.

Fragmenty pracy poświęcone Kordianowi są jej najlepszą częścią, a metoda zastosowana przez 
autorkę tu właśnie dała najlepsze wyniki poznawcze. Analizowany dramat bardzo dobrze poddaje 
się takiej — egzystencjalistycznej — interpretacji, potwierdzając raz jeszcze raczej wyjątkowość 
w tym względzie twórczości Słowackiego niż jej typowość dla polskiego romantyzmu. Czy bowiem  
można na podstawie jednego dramatu romantycznego, na dodatek wyrwanego z historycznego 
kontekstu, z tego dialogu, jaki Słowacki nieustannie prowadził ze swoją współczesnością, oraz 
z nurtów rozwojowych twórczości poety, formułować tak daleko idące wnioski — ogólne sądy 
o dramacie romantycznym jako zapisie (spełnieniu) egzystencjalistycznej wizji człowieka? Wydaje 
się to jednak nadużyciem interpretacyjnym. Bardzo trafne i wnikliwe analizy dramatu Słowackiego 
budzą sprzeciw, gdy przeradzają się w uogólnione rozpoznania romantycznej wizji egzystencji, 
dodajmy — rozpoznania, które nie znalazły pełnego potwierdzenia w sposobie interpretacji 
Dziadów, zaprezentowanym w rozdziale 2 części II.

Praca Szydłowskiej-Brykczyńskiej, w założeniu mająca przedstawić współbrzmienia i podo
bieństwa między literaturą romantyczną a filozoficznym namysłem egzystencjalizmu nad kondycją 
człowieka, ukazuje w sposób niezamierzony i paradoskalny raczej różnice między nimi niż 
zdecydowane i przekonujące pokrewieństwa. (M oże „zawiniło” tu również bardziej „ortodoksyjne” 
niż elastyczne, raczej zbyt ścisłe niż czerpiące inspiracje podejście autorki do systemu pojęciowego
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i języka egzystencjalistów? Właśnie do „systemu”, bo autorka buduje z tekstów filozofów 
egzystencjalizmu rodzaj systemu pojęciowego, zacierając przy tym indywidualne różnice między 
nimi.)

Tak więc literatura romantyczna „złapana” w siatkę interpretacyjną splecioną ze słów-kluczy 
XX-wiecznego egzystencjalizmu („pustka samotności”, „absurd”, „trwoga”, „nicość”, „brak opar
cia”) faktycznie przemienia się w literaturę „na wygnaniu”, przestaje bowiem być do siebie 
podobna, traci swą tożsamość.

O to kilka przykładów, które wskazują raczej na odległość romantyzmu od egzystencjalizmu 
niż ich poszukiwaną bliskość i pokrewieństwo. W części I, przedstawiającej główne wątki 
egzystencjalizmu, znajdujemy następującą charakterystkę wizji człowieka w tej filozofii: „Moje 
istnienie jest absolutnie samotne — i nie dlatego, że opuścili mnie moi bliscy, lecz dlatego, że ja sam 
jestem dany tylko samemu sobie, od siebie jedynie zależę, sam siebie tworzę, określam i pojmuję. 
To ograniczenie konstytuuje moje człowieczeństwo w opozycji do boskości bytu zdolnego ogarniać 
i ujmować w sobie inne byty i w opozycji do predestynacji wyznaczającej życie ludzkie podległe 
Bogu w metafizyce chrześcijańskiej. Ontologicznie wolny — jestem egzystencjalnie samotny” 
(s. 20). N a takiej wizji absolutnej samotności człowieka nie można zbudować paraleli: romantyzm
— egzystencjalizm; to jest koncepcja krańcowo przeciwstawna romantycznej. To samo dotyczy 
innych elem entów charakterystyki egzystencjalizmu zawartych w części I (a przecież prezentacja ta 
powinna być dokonana w sposób sfunkcjonalizowany i stanowić punkt wyjścia dla budowanej 
przez autorkę paraleli). Nie wiem np., czy do romantycznej antropologii można odnieść słowa: 
„Istota bytu ludzkiego zawarta jest w jego egzystencji” (cyt. z Heideggera, na s. 16), albo 
„egzystencjalizm [ . . . ]  nie może problemu człowieka sytuować w ponadindywidualnej sferze” 
(s. 20), czy też „Nie ma już boskiej bajki, która raduje i zaślepia, ale ziemski wygląd, gest i dramat, 
w których streszcza się trudna mądrość i pasja bez jutra” (cyt. z Camusa, na s. 36), „»Skazani na 
wolność«, czyli przez nic nie określeni, nie wspomagani, samotni, nie znający początku ani końca 
naszej drogi, tworzymy sami naszą istotę człowieczeństwa, kondycję człowieka [ . . . ] ” (s. 15).

Zatem — absolutnie samotny, pozbawiony oparcia, „człowiek rzucony w byt i znikający 
wciąż na linii horyzontu bycia” (s. 11 — 12), trwający „w otwartości bycia”, to — zdaniem autorki
— człowiek i egzystencjalizmu, i romantyzmu. Takie uogólnienie musi budzić sprzeciw. (Przypo
mnijmy, że mówimy tu nie o poszczególnych utworach romantycznych mniej lub bardziej 
poddających się egzystencjalistycznej interpretacji, ale o pewnej konstrukcji modelowej, która 
musi uwydatniać cechy istotne. Występujące w całej pracy uogólniające uwagi zdają się budować 
taki model i właśnie jako takie budzą największy sprzeciw.) Nie można zbudować modelu 
antropologii romantycznej pomijając zawsze towarzyszących samotnemu bohaterowi romantycz
nemu ważnych aktorów dramatu jego istnienia: Boga, szatana, losu oraz mistrza. Człowiek 
romantyczny nie jest w absolutnej wolności rzucony w byt i nie trwa w pustce całkowitej 
i bezwzględnej samotności. Zawsze „oko błękitu” czuwa, nawet jeśli szatan zwodzi. „Gdzie 
groźba, wyrasta również ratunek” (Hölderlin). Zawsze kiedy romantyk staje w obliczu niebez
pieczeństwa, którym może być także wolność absolutna lub pokusa takiej wolności, pojawia się 
przy nim opiekun, wysłannik boski, anioł, strażnik wartości. . .  A nawet gdy najbliżej bohatera 
romantycznego znajduje się szyderczy prześmiewca boskiego planu, to i wtedy romantyk nie jest 
sam. „Blisko, lecz trudno uchwytny jest Bóg”. Nie ma absolutnej samotności człowieka romantyz
mu, a zwłaszcza polskiego romantyzmu.

Bohater romantyczny — rozumiany jako modelowa konstrukcja światopoglądowa — nie jest 
„rzucony w byt” i nie trwa „w otwartości bycia”; dotyczy to zarówno jego losu jednostkowego* jak 
i szerszych kwestii epistemologicznych i aksjologicznych.

To prawda, że romantyk zmaga się w swym istnieniu wewnętrznym z prawdą absolutną, że 
musi być ona potwierdzona przez jego doświadczenie wewnętrzne, w nim zakorzeniona. Ale 
przecież zawsze tu jest k to ś , k to  w ie . Obok samotnego bohatera jest ktoś, kto wie. M oże to być 
jego drugie ,ja ”. Albo ktoś, kto w pokornej modlitwie kontaktuje się z Bogiem, by wyjednać dla 
buntownika łaskę poznania lub przebaczenie. Najczęściej jednak jest to mistrz — opiekun, 
nauczyciel, przewodnik. Prawdziwy lub fałszywy. Kochany lub nienawidzony. Wreszcie mistrz 
najważniejszy — Chrystus.

W dramatycznym i wolnym szamotaniu się bohater romantyczny pragnie zbliżyć się do 
Absolutu — potwierdzić jego istnienie prawdą własnej egzystencji. Ale ten Absolut trwa, je s t ,  
istnieje niezależnie od szamoczącej się i zrywającej wszelkie więzy, wciąż ulegającej zwątpieniu 
i narażanej na rozpacz pojedynczej egzystencji. Absolut trwa. Prawda i dobro istnieją, nawet 
rozdzierane cierpieniem ludzkim istnieją, jakkolwiek daleko odszedł od nich bohater romantyczny. 
Prawda często uosobiona w postaci mistrza (znamienne — nieraz odczłowieczonego, jak np.
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Halban lub nawet w pewnym stopniu ksiądz Piotr). Mistrza, który jest. Czuwa. I nie wystarczy na 
końcu rozważań o III części Dziadów  powiedzieć: „Na pewno dalsza droga romantycznej literatury 
rozchodzi się tu ostatecznie ze szlakiem myśli egzystencjalistycznej. Poszukiwanie absolutu przez 
romantyków usuwa w cień samotne istnienie jednostki” (s. 97 — 98). Jakkolwiek głębokie byłoby 
zwątpienie romantycznego bohatera egzystencji, ten absolut jest, trwa. Jakakolwiek ciemność 
panowałaby w celi Konrada, przestrzeń dramatu pozostaje na zawsze i trwale zwaloryzowana. Nie 
naruszona przez gwałtowną i rozpaczliwą Konradowską pokusę wolności. Jest anioł i diabeł. I Bóg 
czuwający. I Opatrzność. I mistrz — ksiądz Piotr — którego objawienie nie jest subiektywne. 
„Każde objawienie zdarza się jedynie w subiektywności ludzkiej jaźni, ma wiarę u swego źródła 
i nie pozostawia żadnych trwałych dow odów” (s. 84) — to zdanie jest znamienne dla przed
stawionego przez autorkę egzystencjalistycznego odczytania III części Dziadów, zawiera bowiem  
organizujące całą analizę dramatu wątki subiektywności doświadczenia Boga, kwestie objawie
nia (?) przeżywanego przez Konrada. Jak pisze Szydłowska-Brykczyńska: „absolut zostaje [ . . .]  
sprowadzony do wymiaru indywidualnego przeżycia” (s. 80). A przecież Bóg, z którym rozmawia 
Konrad, nie może być w dramacie rozpatrywany w kategoriach subiektywności i jedynie 
indywidualnego przeżycia. Panuje nad całym światem poetyckim utworu. W sobie koncentruje 
wszystkie źródła tego świata.

I w tym porządku trudno również powiedzieć, że w romantyzmie i w egzystencjalizmie 
„człowiekowi, jego życiu i dziełu” przywraca się „przed wiekami zapomnianą potęgę, wyposażoną 
w najwyższą, ontologiczną sankcję” (s. 10) — taka łącząca obie antropologie sugestia zdaje się 
pojawiać w rozważaniach Szydłowskiej-Brykczyńskiej. Każdy wybór i każdy akt kreacji roman
tycznej jest oczekiwany przez anioła i przez szatana, zawsze weryfikowany przez strażników  
wiecznego, metafizycznego ładu. A przede wszystkim — ładu aksjologicznego; i tego porządku, 
porządku istnienia wartości nie można pominąć w opisie egzystencji romantycznej. Pytania
0 wartości nie można zastąpić pytaniem o ontologię i pytaniem o poznanie — egzystencjalistycznie 
formułowanymi. „Dalsza lektura dramatu Mickiewicza pozwala nam [ . . .]  sądzić, że Konrad 
popełnił pewne wykroczenie: swą pieśnią naruszył o n t y c z n y  ład” (s. 95; podkreśl M. K.) — pisze 
autorka, wymijając w ten sposób (tu i w innych partiach pracy) istotną problematykę Dziadów. 
Konrad naruszył bowiem przede wszystkim pewien ład aksjologiczny.

Zwłaszcza rozdział o Mickiewiczu ujawnia niebezpieczeństwa przedstawionej koncepcji 
romantyzmu: wykluczenie z niej porządku wartości, zastąpienie refleksji aksjologicznej inter
pretacją „wyzutą” z namysłu nad wartością, zastąpienie Boga i szatana przez „byt”, „bycie”, 
„niebyt”, „nicość” — zdają się wymijać istotną problematykę nie tylko Dziadów, ale całego 
polskiego romantyzmu. Nawet jeżeli taka koncepcja sprawdziła się w odniesieniu do Kordiana, to 
jako ogólne rozpoznanie systemu romantyzmu polskiego, określonego przecież zwłaszcza przez 
romantyzm Mickiewiczowski, musi nasuwać zasadnicze wątpliwości.

Ale książkę tę winniśmy traktować jako eksperyment poznawczy, którego należało dokonać,
1 wtedy w odważnej kontrowersyjności rozważań autorki dostrzec możemy — i musimy — istotną 
wartość poznawczą.

Maria Kalinowska

B o g d a n  B u r d z ie j , IN N Y  ŚWIAT LUDZKIEJ NADZIEI. „SZKICE” ADAM A SZY
M AŃSKIEGO NA TLE LITERATURY ZSYŁKOWEJ. Toruń 1991. Nakładem autora, ss. 256.

Wyjątkowym zjawiskiem są w polskiej literaturze Szkice Adama Szymańskiego, których 
miejscem akcji jest ΧΙΧ-wieczna Syberia, a przedmiotem — losy i przeżycia przebywających na niej 
polskich zesłańców. Osobliwość stanowiło.już samo ich ukazanie się, przypadające na lata 1887 
(I seria) i 1890 (seria II), lata więc wzmożonego ucisku narodowego (aż dziwić mimo wszystko 
natomiast może, że ostatnie wydanie Szkiców  przypadło na rok 1927). Okoliczności ukazania się 
tych utworów — należących do literatury zsyłkowej i związanych z syberyjską biografią ich autora 
— są także nietypowe. Jeżeli wierzyć przekazom przywoływanym przez Bogdana Burdzieja, 
zawdzięczamy wydanie Szkiców  petersburskiemu cenzorowi, który je dopuścił do druku, gdyż 
został ujęty ich poziomem artystycznym (a przynajmniej tak właśnie później uzasadniał swą 
atakowaną przez zwierzchność decyzję).

Przede wszystkim jednak wyjątkowa — także na tle pozostałej polskiej XIX-wiecznej 
literatury zsyłkowej — jest problematyka utworów Szymańskiego i sposób jej ujęcia. Ukazujące 
losy rozmaitych zesłańców opowiadania są bowiem nakierowane przede wszystkim nie na


