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Z A G A D N I E N I A  J Ę Z Y K A  A R T Y S T Y C Z N E G O

DYMITR LICHACZEW

WOLA AUTORA I DOCIEKLIWOŚĆ BADACZA

Jednym  z podstawowych pojęć współczesnej tekstologii jes t pojęcie 
„ostatniej woli au to ra” . Przygotow ując tekst „kanoniczny” lub w ybie
rając  redakcję jako podstaw ę wydania, a naw et ustalając skład dzieł 
wszystkich pisarza, współczesny tekstolog k ieru je się tą  „ostatn ią wolą 
au to ra”, k tó rą  rekonstruu je  zarówno na podstawie bezpośrednich, jak  
i pośrednich danych. Dane bezpośrednie byw ają stosunkowo rzadkie; 
o wiele częstsze są pośrednie. Pośrednie wskazówki mówiące o woli 
autora tekstologowie widzą w  sam ym  fakcie kontynuacji p racy  au to ra  
nad tekstem  utw oru. Ucieleśnienia ostatniej woli autorskiej tekstolo
gowie szukają w  ostatn im  w ydaniu za życia autora, w  ostatn im  au to r
skim rękopisie, w  ostatn iej korekcie tekstu  dokonanej ręką autora. Uw a
ża się, i najczęściej słusznie, że ostatni tekst u tw oru  sporządzony za 
życia au to ra  najw yraźniej wciela autorski zam iar i że właśnie on jest 
najlepszy w sensie artystycznym , najbardziej przem yślany i skończony.

Co praw da, wątpliwości budziły się już bardzo dawno. Borys To
maszewski pisał:

Istnieje jedna uniwersalnie stosowana zasada wyboru redakcji, tj. zasada 
ostatniego tekstu autorskiego. Zasada ta na ogół daje poprawny rezultat. Ale 
sama w  sobie jest troszkę mechaniczna, a w ięc nie może być podstawą dla 
krytyki tekstów. Jest to raczej praktyczne prawidło, które się najczęściej spraw
dza.

W dalszym  ciągu Tomaszewski stw ierdzał:

indywidualność artystyczna autora zmienia się, i sam autor w  rezultacie prze
staje być tym samym sobą. Czasem zmiany, jakim podlega indywidualność 
autora, są tak głębokie, że następuje konflikt z własną twórczością. Taki jest 
los autorów, którzy przeżywają wszelkie „kryzysy”, „nawrócenia” itp. Dobrze 
jeżeli na starość autor po prostu odchodzi od tworów swojej młodości. Tak np. 
dla Puszkina po 1828 r. nie mogło być problemu przeróbek Gawriiliady. On po 
prostu odciął się od swojej przeszłości, wyrzekł się jej. Konflikt był zbyt wielki.
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L. Tołstoj po prostu odszedł od swojej twórczości artystycznej. A le czasem kon
flikt jest nie tak ostry i autor usiłuje przestawić na nowe tory swoje stare dzieło. 
W ogóle wszelka przeróbka dzieła jest zmianą w  całości lub w  części poetyckie
go systemu autora. Im bliższa jest ona chwili stworzenia dzieła, tym bardziej, 
tym organiczniej ta zmiana systemu odpowiada podstawowej m yśli artystycz
nej. Ale im dalej odchodzi autor od swojego utworu, tym częściej taka zmiana 
system u staje się zwykłą łatą nowego stylu na starym, w  zasadzie obcym mu, or
ganicznym l.

O statnio pojawiło się wiele prac z zakresu tekstologii. W pracach 
tych  po daw nem u wiele uwagi poświęca się określeniu woli autorskiej, 
je j odczytaniu z tekstów  w ydanych lub sporządzonych za życia pisarza. 
W autorskiej woli tekstologowie po daw nem u widzą ra tunek  we w szyst
kich trudnych  w ypadkach swojej pracy. W ydaje się, że w ystarczy zna
leźć ową ostatn ią wolę autora, i m ożna łatw o zadecydować, jaką  re 
dakcję dzieła w ybrać dla wydania, jaki tekst publikować, a naw et 
„kanonizować”, jak  dobrać u tw ory do w ydania dzieł w szystkich itd . 
Ale im  więcej tekstologowie piszą o tej ostatn iej autorskiej woli, tym  
bardziej niejasne i peszące sta je  się to pojęcie...

Nie tak  dawno tem u zagadnienie ostatniej woli au to ra  było w łaśnie 
przedm iotem  m iędzynarodowej d y sk u sji2. Po referacie w ybitnego pol
skiego tekstologa, K onrada Górskiego (we w rześniu 1961 na posiedzeniu 
kom isji tekstologicznej M iędzynarodowego K om itetu  Slaw istów  w  W ar
szawie), jednogłośnie uznano, że jest rzeczą konieczną oddzielanie tw ór
czej woli au tora  od nietwórczej, związanej z wszelkim i ubocznymi 
rachubam i i celam i autora: obawą przed zakazami cenzury, rachubam i 
finansowym i, przejaw am i starczej obojętności dla swoich dzieł itd. Na 
przykładzie w ydań za życia au to ra  dzieł Adam a M ickiewicza Górski 
w sposób przekonyw ający pokazał, że wola au tora  może nie tylko do
skonalić jego utw ory, ale także psuć je  w  sposób oczywisty. Uznano 
dlatego, że jes t rzeczą konieczną branie pod uwagę tylko t w ó r c z e j  
woli autora, liczenie się tylko z twórczym i zmianam i tekstu .

W prow adzenie te j popraw ki w  istocie w  zasadniczy sposób zm ienia 
charak te r zasady, k tó rą  dotąd kierowali się tekstologowie w ybierając 
tekst u tw oru  do publikacji. Zasada „ostatniej woli” straciła  ów w ygodny 
praw niczy charakter, k tó ry  pozwalał tekstologom  w  w ielu  w ypadkach 
ograniczać się do form alnego określenia te j „ostatniej w oli” przy w y
borze tekstu . Pojęcie woli au to ra  zostało rozbite na „tw órczą” i „nie-

1 Б. В. Т о м а ш е в с к и й ,  Писатель и книга. Очерк текстологии. Ленинград 1928, 
s. 163, 164.

* Zob. Д. С. Л и х а ч е в ,  Заседание Эдиционно-Текстологической Комиссии Междуна
родного Комитета Славистов в Варшаве. „Известия АН СССР”, Отделение Литературы 
и Языка, 1962, t. 21, s. 170—172.
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tw órczą”. A więc teraz  już nie można ograniczyć się do rekonstrukcji 
woli, trzeba jeszcze tę  wolę zbadać w  jej istocie, w yjaśnić jej historię, 
odszukać jej skom plikowane powiązania z pom ysłem  artystycznym , oce
nić ten  pomysł. W istocie zasada, w której tekstologowie usiłowali zna
leźć środki ra tu n k u  przed wszystkim i trudnościam i tekstologii, znikła. 
Ponętna możliwość łatwego odrzucenia wszelkich trosk  związanych 
z w yborem  tekstów  po w ydobyciu „ostatniej woli au to ra” (czasem spro
wadzało się ono tylko do określenia, k tó ry  tekst jest ostatni) została 
utracona. Znów pow stała konieczność nie tylko przyjm ow ania rezu lta 
tów, ale i zdobywania ich upartą  pracą.

Spraw a nie ogranicza się do bardzo skom plikowanej operacji ch iru r
gicznej, oddzielającej wolę twórczą od nietwórczej. Przecież najw ażniej
sze: jeśli m am y do czynienia z niesform ułow aną wolą autora, jeśli ją  
trzeba wydobywać z danych pośrednich, z samego fak tu  istnienia „osta t
niego tek stu ”, to oddzielenie w tej ostatniej woli m om entów tw órczych 
od nietw órczych jest skomplikowane.

Ale spraw a polega nie tylko na trudnościach, które są związane 
z wydobyciem  „praw dziw ej”, rzeczywistej, twórczej ostatn iej woli au 
tora. W ola au to ra  często wchodzi w  bardzo skom plikowany i in te resu 
jący konflik t z... wolą czytelnika.

W rzeczy sam ej, w ogólnym zarysie m ożna ustalić dwa sposoby 
czytania u tw oru  artystycznego: zwykłe „czytelnicze” i naukowe. A utor 
liczy na to, że czytelnik zaufa m u i w  pewnej m ierze pójdzie za jego 
autorską wolą. Przecież au to r zawsze k ieru je  czytelnikiem , liczy na 
pewne jasno określone następstw o lek tury , liczy na zaufanie czytelnika 
do jego autorskiej w yobraźni i do jego pom ysłu stw orzenia arty stycz
nych iluzji. A utor zakłada, że czytelnik pójdzie za jego autorską wolą. 
Jeżeli np. au to r „schował się” za stw orzony przez siebie obraz n a rra 
to ra  (Biełkina, Rudego Pańki i in.), jeżeli chce stworzyć w rażenie, że 
dany tekst pow stał od jednego rzutu, to oczywiście nie leży w  jego 
interesie rozwianie się tej iluzji. N iezbyt dociekliwy czytelnik, nie 
zastanaw iając się dłużej, w ierzy autorowi. L ek tu ra  badacza przeciw 
nie — jest „nieufna”, nie poddaje się woli autora. Poprzez obraz 
n arra to ra , którego pisarz stw orzył, badacz chce zobaczyć właściwego 
autora, bada okoliczności pow stania utw oru, niszczy iluzję bezpośred
niości i „jednoczasowości” jego napisania.

W rzeczy sam ej pom ysł u tw oru  nie istnieje w postaci gotowej i n ie
zm iennej, lecz kształtu je  się w  m iarę swego ucieleśniania się w  teście. 
Świadczą o tym  bru liony  i ko rek tu ry  autora. Pom ysł w  m iarę swojego 
ucieleśniania się zaczyna ujaw niać działanie na autora, w prow adza go 
w  swoją w ew nętrzną logikę. A utor w  procesie ucieleśniania swojego za
m ierzenia zaczyna widzieć jego braki i zalety. Pom ysł rozw ija się —
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i odpowiednio wola autorska zmienia swój k ierunek. Proces ucieleśnia
nia zam ierzenia to proces jego doskonalenia i rozwoju. Tekstolog musi 
badać zm iany i rozwój pom ysłu oraz odpowiadające im zm iany woli 
autorskiej. Ale czyżby w zakres „autorskiej woli” mogło wchodzić ba
danie tych zmian autorskiej woli? Badacz studiuje rękopisy, bruliony — 
m ateria ły  w sposób oczywisty „zakazane” dla obcych oczu z punk tu  
w idzenia woli autorskiej. Badacz publikuje nie skończone dzieła, s tu 
d iu je  i publikuje pryw atne listy  i dzienniki autora. A więc badacz, 
i w  pierwszym  rzędzie tekstolog, stale narusza wolę autorską, i bez tego 
naruszania nie jest możliwa działalność badacza.

Do takiego podziału czytelników na „po prostu  czytelników ” i czy
telników  badaczy można by się było ograniczyć, gdybyśm y nie obser
wowali jeszcze jednej ważnej tendencji: w  m iarę w zrostu inteligencji 
czytelnika coraz bardziej s tara  się on zajrzeć za kulisy  autorskiej woli, 
p rzeniknąć „tajem nice” twórczości pisarza, k tó re  przed czytelnikiem  
ukryw a wola pisarska.

Czytelnik in teresu je  się nie tylko dziełami pisarza, ale i biograficz
nym i okolicznościami ich stw orzenia, które chyba nie sta łyby  otw orem  
przed  nim, gdyby decydowała wola autora. I co dziwniejsze, to zainte
resow anie bynajm niej nie zabija artystycznego czaru utw oru, jeśli to 
je s t u tw ór rzeczywiście pierwszej rangi —  lecz przeciwnie, wzbogaca 
go. W łaśnie dlatego, być może, zainteresow ania „badaw cze” są w pajane 
czytelnikom  jeszcze w szkole średniej, gdy uczy się ich biografii pisa
rza, historii pow stania tych lub innych utworów. Gdy czytam y lirykę 
Puszkina znając okoliczności biograficzne jej powstania, sta je  się ona 
d la nas artystycznie bogatszą, a więc granica m iędzy lek tu rą  naukową 
literackich tekstów  i zwykłą — w m iarę w zrostu inteligencji czytelnika 
przesuw a się coraz bardziej w stronę lek tu ry  naukow ej.

Tak więc wola uczonego wchodzi ciągle w  konflik t z wolą pisarza. 
Uczony odnosi w  tym  konflikcie zwycięstwo, i to zwycięstwo wzbogaca 
nie tylko jego samego i czytelnika, ale również pisarza, k tó ry  poniósł 
„porażkę” .

Pow staje problem , czy tekstologia może uważać za swoje podstawowe 
zadanie spełnienie „ostatniej woli au to ra” — i jednocześnie, zgodnie 
z sam ym  charakterem  tej dyscypliny, pracować nad naruszeniem  au 
torsk iej woli? Jasne, że tekstolog nie powinien staw ać się praw nikiem  
poszukującym  wyobrażalnego testam entu  au tora  i przypisującym  m u 
ch a rak te r dokum entu, k tó ry  jes t nie do zachwiania, dokum entu  o bez
w zględnej sile praw nej.

Tak więc gdy tekstologowie wprowadzali pojęcie „woli au to ra” , 
wszystko wydawało się proste. Teraz zaś jest rzeczą jasną, że wola 
au to ra  to zjawisko skomplikowane, m ające swoją historię — twórczą 
i nietw órczą; obok woli autorskiej jest i au torska bezwolność, wola m o
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że być chora lub zdrowa, może znajdować się w  ścisłych relacjach 
z całym  szeregiem  innych zjaw isk psychologii twórczości. W szystko to 
trzeba badać. Co więcej, wola autora nie jest bynajm niej nienaruszalna, 
naw et w  swoich elem entarnych przejawach! Im usilniej badam y tę 
wolę, tym  bardziej ją  naruszam y, choćby w  rezultacie tego właśnie 
badania.

Jak  skom plikowany jest problem  woli autora, doskonale w skazuje 
osta tn i a rtyku ł N ikolaja Gudzija Co uważać za kanoniczny teks t  „W oj
n y  i pokoju” 3. P raw da — będziemy zmuszeni korzystać z tego artyku łu  
w brew  „autorskiej woli” samego Gudzija, ale tak i jest obowiązek czy
teln ika, jeśli chce on zorientować się w jednym  z najbardziej żywotnych 
problem ów prak tyk i tekstologicznej: jakiż tekst W ojny  i pokoju  należy 
publikow ać i czytać? Gudzij szeroko i ciekawie dowodzi, że ostatn ia 
w ola autorska Lwa Tołstoja w stosunku do W ojny i pokoju  w yraziła 
się nie w  w ydaniach z la t 1863— 1869, które zwykle stanow ią podstawę 
w szystkich współczesnych nam  edycji tej powieści, lecz w w ydaniu 
z r. 1873, z którego usunięto i częściowo przeniesiono do dodatku roz
w ażania filozoficzne, zaś tekst francuski został zastąpiony rosyjskim  
przekładem . I Gudzij dowiódł tego. Ale cóż to za „ostatnia w ola” Toł
stoja? Tołstoj w yraził ją  wówczas, gdy czuł obojętność dla swego utw o
ru . Pozwalam  sobie powtórzyć to, co cytuje także Gudzij w  swym  po
budzającym  do m yślenia artykule:

dla mnie Wojna i pokój jest teraz wstrętna cała — pisał L. Tołstoj do A. A. 
Tołstej w  początku lutego 1873. — W tych dniach wypadło mi zajrzeć tam, by 
rozstrzygnąć pytanie, czy poprawić dla nowego wydania, i nie mogę pani wyrazić 
uczucia żalu, wstydu, które przeżyłem przeglądając w iele miejsc! Uczucie podob
ne do tego, które przeżywa człowiek widzący ślady orgii, w  której brał udział...

Czyż to uczucie obojętności dla swojego u tw oru  jako całości mogło 
stać się rzeczywistym  tw órczym  bodźcem, mogło zmusić au tora do obro
ny  swojego dziecięcia przed obliczem krytyki? Z t y m  uczuciem  nie
chęci dla swego u tw oru  (dla całego utw oru, a  nie jakiejkolw iek jego 
części) Tołstoj rozpoczął „popraw ianie” tekstu . Jednocześnie pisał w liś
cie do Strachow a z 25 m arca 1873:

Boję się ruszać dlatego, że tyle według mnie złego, że chce się jak gdyby 
malować od nowa na tej kanwie.

Mimo dokonywania popraw ek lub zlecania tej pracy Strachowow i 
— Tołstojowi żal było swego tekstu . W liście z 22 czerwca tegoż roku 
pisał do Strachow a:

zniszczenia francuskiego czasem mi żal...

ja jestem niezdecydowany i proszę, by pan zdecydował, jak lepiej.

3 H. К. Г у д з и й ,  Что считать „каноническим” текстом „Войны и мира”. „Новый 
Мир”, 1S63, nr 4.



154 DYM ITR LICH ACZEW

Zaś w liście z 4 września:

Daję panu to pełnomocnictwo [na poprawienie powieści] i dziękuję za przed
sięwzięty trud, ale, przyznaję się, żal mi.

Mnie się wydaje (na pewno się mylę), że tam nie ma nic zbytecznego. Kosz
towało mnie to w iele trudu, i dlatego mi żal. Ale niech pan kreśli, i odważnie.

Oto w  jakich słowach w yraża Tołstoj swoją wolę, k tó rą  m am y „ka
nonizować” ! Cóż to jest: wola autorska czy b rak  woli, zam iar czy ustęp
stwo, pragnienie udoskonalenia u tw oru  czy odsunięcia go od siebie? 
W reszcie — czy to twórczość Tołstoja, czy Strachowa? Francuski tekst 
należy do Tołstoja, ale rosyjski, k tórym  m am y go zastąpić, w sposób 
Gczywisty do niego nie należy. Czy m ożem y w takich w ypadkach zga
dzać się z pragnieniem  autora?

Jest jasne, że klucz, k tó ry  w edług opinii tekstologów otw iera wszyst
kie trudności w ydania tekstu  —  otw iera drzwi w  pustkę, jeżeli wola 
au tora  nie została zbadana przez tekstologów, a może także przez lite- 
raturoznaw ców  i psychologów. W ola autora to bardzo skomplikowane 
zjawisko, które wydawało się proste tylko dlatego, że używano go, nie 
zawsze się nad nim  zastanaw iając.

W yboru tekstu  do publikacji należy dokonywać na podstaw ie głę
bokich studiów  nad historią tekstu, h istorią zam ierzenia autorskiego. 
D la większości utw orów  artystycznych podstaw ą w ydania powinien być 
tekst, w  k tórym  najpełniej ucieleśnił się najbardziej konsekw entny 
w arian t zam ierzenia autora. Tekstolog jest obowiązany w ybrać ten  
tekst, w  którym  jest najm niej w ew nętrznych sprzeczności i k tó ry  w n a j
większym  stopniu realizuje jedność artystycznej idei. P rzy  tym  należy 
badać rozwój te j artystycznej idei, artystycznego zam ierzenia i ujm o
wać tekst w najw yższym  punkcie tego rozwoju. Oczywiście, w  w ięk
szości w ypadków ów najw yższy punkt będzie ostatnim  lub jednym  
z ostatnich w ariantów  utw oru, ale niekoniecznie tak  być musi. Tylko 
na podstawie wszechstronnego przebadania całej historii tekstu , zam ie
rzenia, autorskiej woli — tekstologowi wolno dokonać wyboru.

Ale ta  zasada w yboru tekstu  do w ydania nadaje się tylko dla utw o
ru  artystycznego, k tóry  nie stracił swojej artystycznej wartości. Jeżeli 
w ydajem y źródło historyczne m ające historyczne znaczenie — zasada 
w yboru tekstu  będzie inna, historyczna. Za podstaw ę w ydania powinien 
być p rzy ję ty  ten  tekst, k tó ry  odegrał w  swoim czasie rolę historyczną. 
Może zaistnieć potrzeba ogłoszenia różnych tekstów  tego samego doku
m entu , w  zależności od tego, dla jakiego celu jest sporządzana publi
kacja. Jeżeli m a ona dać obraz konkretnej postaci historycznej, publi
kować należy ten  tekst, k tó ry  wyszedł spod jej pióra. Jeżeli publikacja 
powinna dać obraz zdarzeń historycznych, należy w ybrać tekst, k tóry
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był opublikow any w swoim czasie i dostępny dla współczesnych, itd. 
Należy zauważyć, że nie tylko historyczne źródło, ale i u tw ór artystycz
ny m ożna publikow ać ze w zględu na jego historyczną rolę, jeżeli m a 
się na celu rozwiązanie zagadnień czysto historycznoliterackich.

Niewątpliw ie, w ybór tekstu  na podstawie wszechstronnego przeba
dania h istorii tek stu  danego u tw oru  to zadanie znacznie bardziej skom
plikow ane i odpowiedzialne niż w ybór na podstawie u jaw nienia „ostat
niej w oli” .

P ytan ie  konkretne: jak  postępować z tekstem  W ojny  i pokoju, k tóry  
z tekstów  wydawać? czy odrzucać dygresje filozoficzne i zastępować 
francuski tekst rosyjskim ? Problem  ten  nie może być rozw iązany tylko 
na podstawie listów Tołstoja, W ymaga on od tekstologa skrupulatnej 
analizy artystycznej obu w ariantów . Musimy w yjaśnić funkcję a rty 
styczną dygresji filozoficznych Tołstoja w Wojnie i pokoju  i artystyczną 
funkcję języka francuskiego w  tkance powieści. P rzed nam i wielka 
praca. Ale W ojna i pokój  jest w arta  te j pracy.

Z rosyjskiego przetłum aczyła Maria Renata Mayenowa


