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udział. Sfałszowane proporcje wartości, lansowane przez część krytyki literackiej i przez 
pilnującą tego kanonu, choć ze zmienną gorliwością, cenzurę, wystarczały, by taka 
synteza nie mogła się udać.

Przypominam tutaj okoliczność oczywistą i banalną, ale dla zrozumienia zagad
kowej (jeśli popatrzeć z zewnątrz) specyfiki naszej historii literatury współczesnej 
pamięć o istnieniu tej okoliczności będzie niezbędna. A właściwie już teraz staje się 
niezbędna: obecni nasi studenci liczyli sobie w r. 1989 lat 14 czy 15 i wiedza o istnieniu 
tzw. polityki kulturalnej i cenzury, a zwłaszcza o stopniu ich swoistej „kreacyjności”, nie 
jest już im dostępna z autopsji. Przyszłe podręczniki historii literatury okresu PRL będą 
musiały pamiętać o wyjaśnieniu roli cenzury jako zasadniczo istotnego „współautora” 
twórczości tej epoki.

Trudno o tym nie myśleć i nie wspomnieć, gdy się jest czytelnikiem wieloautorskiej 
pracy pt. Literatura polska 1918 — 1975 i mimowolnym świadkiem własnych dziejów tej 
książki. Jej tom 1 ukazał się 20 lat temu, w r. 1975 \  tom 2 dopiero co, o publikacji 
następnych na razie nie słychać2. Pod względem rozpiętości w czasie dwa tomy już 
istniejące są więc syntezą prawie na miarę epoki, którą opisują. W nocie Od Redakcji, 
otwierającej tom 2, czytamy, że ukazuje się on „po kilkunastoletnim czekaniu na 
możliwość publikacji”.

To kilkunastoletnie czekanie odbyło się oczywiście kosztem czytelników, a zatem  
w jakimś stopniu także kosztem jakości uniwersyteckiej dydaktyki polonistycznej. 
Ale nie — powiedzmy to od razu — kosztem jakości dzieła. Zresztą pisane głównie 
w 1976 r. rozdziały autorzy aktualizowali w r. 1986, kiedy przed książką pojawiła się 
perspektywa druku. Widocznie jednak druk trwał długo, gdyż zamieszczony w tomie 2 
aneks do Dokumentacji bibliograficznej 1918 — 1944 nie wymienia kilku nowszych 
publikacji, wśród nich tak zasadniczego opracowania, jak Literatura Dwudziestolecia 
Jerzego Kwiatkowskiego, ogłoszona niezupełnie ostatnio, bo w roku 1990. Z innych 
drobnych usterek, mających chyba tę samą przyczynę, wskazać można niekonsekwencję 
w umieszczaniu dat urodzenia i śmierci przy nazwiskach omawianych pisarzy. Brak 
drugiej daty w przypadku autorów zmarłych przed rokiem czy dwoma jest zrozumiały 
i da się wytłumaczyć tzw. cyklem produkcyjnym (choć i ten skraca się ostatnio nawet do 
kilku miesięcy). Ten sam jednak brak przy nazwiskach pisarzy, którzy odeszli dawniej 
(jak np. Jerzy Zagórski), uznać trzeba za niedopatrzenie. Tego rodzaju braków jest na 
szczęście niewiele i powiedzieć należy, iż opracowanie, przygotowywane przecież 
w innym kontekście polityczno-kulturowym, w innym stanie wiedzy literaturoznawczej, 
nie tylko nie zawiera informacji i sądów zdezaktualizowanych, ale wzbogaca i modyfi
kuje dzisiejszy stan wiedzy. Jednakże z wnioskami tego rodzaju zaczekać chyba należy 
na przedstawienie argumentacji.

Obydwa tomy pracy, ten z r. 1975 i ten niedawny, zostały tak pomyślane 
i wykonane, aby mogły pomieścić w sobie całe literackie Dwudziestolecie, z naddatkiem  
literatury czasu drugiej wojny światowej.

Początkowa data okresu, rok 1918, nie budzi już kontrowersji i została przyjęta we 
wszystkich właściwie opracowaniach. Wprawdzie kiedyś Tomasz Burek, jeden z auto
rów obecnej syntezy, optował za cezurą roku 1905, wprawdzie były koncepcje, by 
początek epoki widzieć w roku 1914, ale ostatecznie zwyciężył rok 1918. Jego wyraziście 
graniczna rola nie zamknęła się w obrębie zmian politycznych, lecz otrzymała wymiar 
historyczny, potwierdzony również w twórczości i w życiu literackim.

Literacka średniówka okresu również nie została poddana rewizji. Kazimierz Wyka 
zaproponował niegdyś, by uznać, iż przypada ona na rok 1932. Data owa, jakkolwiek 
umowna, wyznaczona jest przez przełomowe zjawiska polityczne, społeczne i ekono
miczne, i wreszcie literackie (np. debiut nowej generacji, widoczna zmiana dominującej 
estetyki). Autorzy obecnego opisu polskiej literatury XX-wiecznej przyjęli tę datę,

1 Zob. recenzje A. K o w a lc z y k o w e j  i M. P ła c h e c k ie g o .  „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2.
2 Być może, znajdują się w druku, od dość dawna bowiem są już przygotowane.

13 — Pamiętnik Literacki 1995, z. 2
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monstrancje — używano dopiero od w. XV, gdy tworzy się kult Eucharystii. Trzeba 
jednak pamiętać, że cały wiersz wyraźnie nawiązuje do średniowiecznych legend 
o św. Aleksym (wspomina o tym nawet sama edytorka), także przez swe ukształtowanie 
formalne; i ten właśnie kontekst (realia wieków średnich) stanowi dlań układ od
niesienia, a nie czasy, w jakich żył św. Aleksy. Podobne pretensje można by przecież 
wysuwać w stosunku do tekstu średniowiecznego Legendy o św. Aleksym, znanego 
wszystkim ze szkolnych podręczników. Precyzyjniej natomiast należałoby określić 
wyraz „feretron” w tymże wierszu. Ołdakowska-Kuflowa pisze: „obraz lub przenośny 
ołtarzyk noszony w procesji” (s. 93). Trzeba pamiętać, iż pierwotnie były to nosze do 
relikwi używane w czasie procesji (gr. pheretron — nosze, łac. feretrum — katafalk, 
mary, całun), a dopiero z czasem obustronny obraz lub figura religijna na podstawie 
z drążkami. W balladzie Władysław Warneńczyk rozmawia z ojcem swym Jagiełłą 
wers 5 otrzymał jedynie objaśnienie imienia „Perkunas”. Otóż cały ten fragment („Legł 
Perkunas z kamienia ciosany — nad Dubissą”, s. 145) wymaga szerszego komentarza. 
Odnosi się on bowiem do historycznego wydarzenia: w 1382 r. na mocy układów nad 
rzeką Dubissą, zagrożony w walkach o władzę, Władysław Jagiełło, wtedy jeszcze tylko 
książę litewski, oddał Zakonowi Krzyżackiemu część Żmudzi i — co najważniejsze dla 
tekstu Iłłakowiczówny — zobowiązał się do przyjęcia chrztu w ciągu 4 lat objętych 
rozejmem. Zdarzają się też usterki w pisowni nazwisk, jak np. w przypisie na s. 73 miast 
„Rypina” winno być „Riepina”.

Daleki wszakże jestem od dyskredytowania całego komentarza. Tym bardziej iż jest 
to w przypadku poezji Iłłakowiczówny praca pionierska, trudna. Wydaje się, że wielu 
edytorów będzie jeszcze długo korzystać z tych objaśnień. Powiedziałbym, iż dział 
komentarzy jest w miarę poprawny, choć muszę też przyznać, iż spośród wszystkich 
elementów edytorskich książki chyba najsłabszy.

Mogą czytelnika irytować również pewne niedociągnięcia w Uwagach bibliograficz
nych — zamieszczone w nich informacje są bardzo skromne oraz niepełne; np. Ołda- 
kowska-Kuflowa nie odnotowała, iż Wiersze zebrane w edycji warszawskiej z 1971 r. 
ukazały się w dwu tomach.

Sądzę, że Poezje Iłłakowiczówny w opracowaniu edytorskim Mirosławy Ołdakow- 
skiej-Kufi owej wydane w serii „Biblioteka Utworów Religijnych” stanowią godną 
polecenia pozycję na naszym rynku księgarskim. Przybliżają nam tę poetkę i ukazują jej 
poezję, głęboko zakorzenioną w religijnej tradycji chrześcijańskiej. Sądzę, iż Ołdakow- 
skiej-Kuflowej należy się ogromna pochwała za wielki wkład pracy w przygotowanie tej 
publikacji. To wartościowa pozycja, która zmienia i wzbogaca obiegowe opinie na 
temat charakteru całej twórczości autorki Płaczącego ptaka i może nawet nieco 
przyczynić się do modyfikacji obrazu naszej literatury współczesnej.

Piotr Chlebowski

LITERATURA POLSKA 1918-1975 . Tom 1: 1918-1932 . Redaktorzy naukowi: 
A l i n a  B r o d z k a ,  H e l e n a  Z a w o r s k a ,  S t e f a n  Ż ó ł k i e w s k i .  Recenzenci: M i c h a ł  
G ł o w i ń s k i ,  Je r z y  K w i a t k o w s k i .  Wydanie drugie. Warszawa (1991), ss. 792. — 
Tom 2: 1933 — 1944. Redaktorzy naukowi: A l i n a  B r o d z k a ,  S t e f a n  Ż ó ł k i e w s k i  . 
[Wydanie pierwsze]. Warszawa (1993), ss. 1092. — J a n u s z  S t r a d e c k i ,  D O K U M E N 
TACJA BIBLIOGRAFICZNA 1918 — 1944 DO TOM ÓW  1 i 2. Redaktorzy naukowi: 
A l i n a  B r o d z k a ,  H e l e n a  Z a w o r s k a ,  S t e f a n  Ż ó ł k i e w s k i .  Recenzenci: Je r z y  
K w i a t k o w s k i ,  H e n r y k  M a r k i e w i c z .  Wydanie drugie. Warszawa (1991), ss. 192. 
Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”. „Z Prac Instytutu Badań Literackich”.

Jedną z niemożności znamiennych dla okresu Polski Ludowej była niemożność 
dokonania syntezy literatury obecnego stulecia. I nie tylko, jak wiadomo, nikły dystans 
do obserwowanych zjawisk literackich, ale i inne przyczyny miały w tym zasadniczy
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scena VIII, Pan Senator), rezygnując zupełnie z informacji o ludowości, a owo krótkie 
objaśnienie zamieścić na samym początku tego komentarza, gdyż odnosi się to do 
całego utworu Iłłakowiczówny.

Podobnie jest też w innych komentarzach do różnych utworów. Np. przy wierszu 
Pogrzeb Pana Jezusa edytorka wspomina o nakładaniu się tu obrazów z teraźniejszości 
na ewangelijne, co pozwala utożsamiać podmiot liryczny zarówno z autorką, jak i ze 
św. Magdaleną. Tego typu objaśnienie wyraźnie przekracza konwencje komentarza, 
a podąża w kierunku interpretacji. Komentarzy-interpretacji jest w tej edycji popularnej 
sporo. Nie zawsze spełniają one konstruktywną funkcję w odbiorze tekstu poetyckiego. 
A i same interpretacje utworów (dla czytelnika „popularnego”) bywają nieraz wymuszo
ne; np. na s. 131 w objaśnieniu do wiersza Przestroga Ablom czytamy: „Jest to pierwszy 
wiersz z cyklu W ierszy gwiaździstych, w których pojawia się wizja katastrofy czyhającej 
na świat [ . . . ] ”. Natomiast przy wierszu Nieznane (s. 107) Ołdakowska-Kuflowa mówiąc
0 inspiracjach mistycznych („opis duszy” przypomina analogiczne fragmenty z pism  
św. Teresy z Awili), posługuje się streszczeniem utworu przedstawiając sytuację, w jakiej 
znalazł się „podmiot-bohater”. A oto inny przykład. Wśród objaśnień do wiersza 
Czarne i białe, który jest prośbą w formie modlitewnej o Boże wsparcie w dokonywaniu 
wyborów ludzkich między dobrem a złem — pojawia się zupełnie nieuzasadniona aluzja 
do wiersza Różewicza Ocalony, chociaż sama badaczka stwierdza, że w przeciwieństwie 
do Iłłakowiczówny „U Różewicza słowa o poszukiwaniu nie są kierowane do żadnego 
adresata” (s. 106). Poza tym wątpliwe wydaje się, aby utwór autora Kartoteki po
dejmował problem poszukiwania: ukazuje raczej pewien stan, sytuację egzystencjalną 
człowieka po doświadczeniach drugiej wojny światowej. Pomijam już fakt, iż Ocalony 
powstał około 20 lat później niż wiersz Iłłakowiczówny.

Podobnych „przegadanych” komentarzy jest w tej książce dużo więcej. Trudno 
byłoby, oczywiście, przywołać tu wszystkie tego typu przypadki. Ogólnie należy tylko 
stwierdzić: nie ułatwiają one zrozumienia tekstu, wręcz je utrudniają, często odbierają 
czytelnikowi możliwość własnej oceny czy interpretacji. Przytłaczają go nadmierną 
erudycją, ale również — ogólnikowością, a nawet naiwnością informacji. Z drugiej 
strony, jest wiele takich miejsc, które domagają się edytorskich objaśnień. Np. przy 
wierszu Gdyby się nauczyć (s. 173) brak komentarza do wyrazu „runią”. Również 
niezbędny wydaje się komentarz do słowa „infuły” pojawiającego się w wierszu Wyrok 
(s. 149). Przy wierszu Chodzę za Tobą, Chryste... (s. 150) zabrakło informacji, że opisana 
w nim sytuacja jest stylizowana na sceny z życia Chrystusa. Brak także objaśnienia 
(choćby w postaci lokalizacji odpowiedniego miejsca w Biblii) „gorejącego krzaka”, 
nie mówiąc już o wyrażeniu „Bóg Mojżesza”. Podobnie jest przy wierszu Wyrok 
(s. 148—149), pełnym różnorodnych odniesień do Pisma świętego, pominiętych cał
kowitym milczeniem ze strony edytorki.

Wreszcie należy nadmienić, że niektóre z komentarzy są nieprecyzyjne. Np. przy 
wierszu Wspomnienie o Bożym Narodzeniu 1943 roku komentarz do wyrazu „chasyd” 
w istocie niczego nie wyjaśnia, brak w nim bowiem podstawowej informacji o specyfice
1 odrębności tego żydowskiego ruchu religijnego: „Chasyd — Żyd wyznający i prak
tykujący swą wiarę w sposób, w jaki było to przyjęte w religijnym ruchu chasydzkim  
powstałym w XVIII w. na Podolu i nawiązującym do chasydyzmu aktywnego w sta
rożytności, w czasach machabejskich (hebr. chasid — pobożny)” (s. 142). Niepełne też 
wydaje się objaśnienie terminu muzycznego „scherzo” (w wierszu Przy Tobie, Chryste. 
M otet, s. 144), zabrakło w nim bowiem dość istotnej wzmianki o zmiennej nastrojo- 
wości, charakterystycznej dla tego typu utworów. Niezbyt precyzyjnie objaśniono tu też 
„motet”. Ten gatunek muzyczny przez wieki ulegał przecież ciągłym transformacjom.

Niesłuszne wydaje się „wytykanie” ze strony edytorki „historycznej nieprawdy” 
zawartej w utworze Opowieść małżonki świętego Aleksego. Ołdakowska-Kuflowa 
w przypisie na s. 91 wymienia owe anachronizmy, np.: „Słowo »rycerz« w odniesieniu 
do człowieka żyjącego na przełomie IV i V w. jest anachronizmem, gdyż z pojęciem tym 
spotykamy się dopiero w VIII w.”; bijące w Rzymie dzwony — pojawiły się w w. IX;
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Wątpliwości moje wzbudziła również publikacja fragmentów niektórych wierszy 
czy poematów. Przykładem może być Tęsknota świętego Sawiniusza i anielskie zjawienie 
lub O biednym bogaczu i świętym żniwiarzu. O ile w przypadku cykli utworów praktykę 
taką można jeszcze uzasadnić, to w stosunku do tekstów zwartych, stanowiących 
niepodzielną całość, wydaje się ona nie uprawniona. Wprawdzie publikowanie frag
mentów poematów uprawiano jeszcze na początku lat osiemdziesiątych, dziś jednak 
wyraźnie unika się tego typu rozwiązań. Każdy bowiem tekst (dłuższy lub krótszy) 
stanowi niepodzielną całość — pewien zamknięty wewnętrznie świat, i nie da się z tego 
świata, przyjmując, iż nadal istnieje on w tej samej formie, wyjąć kilku dowolnie 
wybranych fragmentów.

Przejdźmy do oceny komentarza. Na początku pragnę mocno podkreślić, że ta część 
pracy edytorki świadczy o jej dużej wiedzy na temat twórczości Iłłakowiczówny, a także
0 znaczącym zapleczu analityczno-interpretacyjnym. Odzwierciedla również rzetelność 
edytorki. Ale jednocześnie właśnie komentarz — może zabrzmi to paradoksalnie 
w świetle tych ocen — wydaje mi się w całej publikacji najbardziej kontrowersyjny.

W Tekstologii i edytorstwie dzieł literackich Konrada Górskiego czytamy: „Komen
tarz nawet przystosowany trafnie do poziomu odbiorcy nie będzie dobrze zredagowany, 
jeśli z okazji wyjaśnianego miejsca tekstu wda się w skojarzenia i refleksje dalsze, dla 
zrozumienia sensu komentowanego słowa czy zdania niepotrzebne. Objaśnienia winny 
dawać minimum rzeczy dla owego zrozumienia koniecznych. Komentarz zbytecznie 
gadatliwy jest równie trudny do strawienia, jak komentarz pisany na tematy, które do 
jego zadań nie należą” 1.

Niebezpieczeństw, które wymienia Górski, nie udało się całkowicie uniknąć edytorce 
Poezji Iłłakowiczówny. Komentarz bowiem w wielu miejscach jest przegadany, zbyt 
rozwlekły, nie ogranicza się do niezbędnego minimum. Nawet jak na popularny 
charakter całej serii — zbytnio jest rozbudowany w odniesieniu do niektórych utworów
1 nierzadko przytłacza swą erudycją. Ograniczę się do kilku wyrazistych przykładów. 
Przy poemacie Opowieść o moskiewskim męczeństwie wyjaśniając, kim był ks. Konstanty 
Budkiewicz, Ołdakowska-Kuflowa zbędnie informuje o stosunku władzy radzieckiej do 
Kościoła, o przejmowaniu przez nią majątków kościelnych, zakazie nauczania religii 
w szkołach. Zbędne również wydają się szczegółowe informacje o działaczach rewolucyj
nych, których postacie pojawiają się w tekście Iłłakowiczówny. Np. w przypadku 
Trockiego: „Zmarł w Meksyku w wyniku obrażeń odniesionych podczas zamachu na 
jego życie” (s. 58); Cziczerina: „W 1936 został ludowym komisarzem sprawiedliwości, 
w tym samym roku aresztowany, skazany, stracony; w 1956 zrehabilitowany” (s. 60). 
Wszystkie te informacje nie odnoszą się bezpośrednio do tekstu poematu.

W innym znów miejscu (komentarz do w. 56 — 63) edytorka stwierdza, że Iłła- 
kowiczówna „dostrzega szczególne znaczenie czasu, w jakim miały miejsce tragiczne 
wydarzenia” (s. 61). Zaraz potem, zupełnie chyba niepotrzebnie, odwołuje się w komen
tarzu do Dziadów Mickiewicza („Mickiewicz w Dziadach porównuje ofiarę skazanej za 
działalność patriotyczną młodzieży do ofiary Chrystusa głównie przez wprowadzenie 
sceny sprawowanej mszy św.”, s. 61), choć tekst wiersza w tym miejscu do tego nie 
upoważnia. Odniesienie do Dziadów pojawia się także przy objaśnieniach do w. 45 — 73 
tego utworu. Edytorka sugeruje (dlaczego w tym miejscu?), że cały utwór nawiązuje do 
ludowej tradycji romantycznej, eksponującej walkę dobra ze złem, towarzyszącej 
ścieraniu się dwu postaw ludzkich. Jako przykład przywołuje właśnie Mickiewiczowski 
dramat, nie określając jednak, o którą konkretnie jego część chodzi: II, IV czy III. 
Nawiązanie do ludowości pozwalałoby przypuszczać, że o Dziady kowieńskie, ale 
w następnym zdaniu mowa o „procesie niewinnych Polaków oraz skazaniu ich przez 
władze carskie” (s. 60), co z kolei kieruje do Dziadów drezdeńskich. Należałoby taką 
sugestię zawęzić ze względu na treść utworu, dotyczącą męczeństwa, do niektórych części 
III Mickiewiczowskiego dramatu (np. „scena więzienna”; scena VII, Salon warszawski;

1 K. G ó r s k i ,  Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Wyd. 2. Warszawa 1978, s. 279.
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I jeszcze drobne uwagi terminologiczne. Sądzę, iż nazwanie ateistycznym pierw
szego, młodzieńczego okresu twórczości autorki Ikarowych lotów jest grubą przesadą. 
Określenie to wydaje się zgoła niestosowne do ideowej zawartości poezji Iłłakowiczów- 
ny tamtego czasu. Należałoby raczej poszukać innego słowa. Sama Ołdakowska- 
-Kuflowa pisze przecież, że poetka była wtedy pod dużym wpływem m.in. Nietzschego 
(widoczna jest w jej poezji idea nadczłowieka, podobnie jak we wczesnej twórczości 
Staffa). Może więc nazwać ten okres ostrożniej — młodopolskim?

Wybór obejmuje 80 utworów poetyckich Iłłakowiczówny. Oczywiście trudno tu 
ocenić słuszność selekcji, zawsze będzie ona nacechowana jakimś pierwiastkiem  
subiektywizmu, zarówno co do wartości artystycznej, jak i adekwatności wyboru 
problematyki, jaką określa seria. Trzeba jednak przyznać, iż wybór jest zasadniczo 
zbieżny z założeniami przedstawionymi w Uwagach wydawcy. Przede wszystkim  
zamieszczono tu „wyłącznie utwory religijne, to znaczy takie, w których wypowiadający 
się podmiot uznaje istnienie świata nadprzyrodzonego, wobec tego świata przyjmuje 
postawę wyznawcy, a ponadto problematyka religijna stanowi ich tematyczną domi
nantę” (s. 30). Ponadto ważne były jeszcze dwa inne kryteria: „wartość artystyczna [ ...]  
oraz reprezentatywność dla różnych nurtów i faz twórczości”. Rzecz jasna, można by się 
spierać o szczegóły — np. dlaczego znalazły się tu wiersze Stary koniuch Jędroszyk czy 
Wyszlim ran o..., dość słabo eksponujące motywy sakralne czy wartości chrześcijańskie, 
a i artystycznie niezbyt nośne, zrezygnowano zaś z kilku bardziej znaczących, jak 
choćby Wiersz na cześć M atki Boskiej Częstochowskiej (z tomu Z  głębi serca), Szukanie 
Boga, Tak było  w Nazaret czy Chrystus nie poznany (z tomu Poezje 1940 — 1954). Ale to 
przecież nie zmieni pozytywnej oceny doboru.

Słuszne wydaje się też przyjęcie dla całości, wzorem zresztą Wierszy religijnych 
z r. 1955 tejże poetki, chronologicznego układu utworów. Układ taki, uzasadniony 
przez edytorkę, pozwala czytelnikowi prześledzić m.in. rozwój tematyki religijnej 
w twórczości Iłłakowiczówny. Zastosowanie kategorii tematycznych — jak w tomie 
z r. 1967: Ta jedna nić. Wiersze religijne — byłoby rozwiązaniem najmniej szczę
śliwym.

Cenne w tym zbiorku wydaje się zwłaszcza przybliżenie czytelnikowi tekstów nie 
znanych lub mało znanych. Po raz pierwszy został tu opublikowany np. wiersz bez 
tytułu, o incipicie „Jeśli uda się ...”, wydobyty ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN. 
Edytorka zamieściła też kilka utworów z tomiku Opowieść o moskiewskim męczeństwie. 
Z ło ty  wianek, objętego w czasach PRL-u cenzurą; a także wiersz O B oże..., dotyczący 
zbrodni katyńskiej, powstały jeszcze w latach wojny, zamieszczany dotąd jedynie 
w niskonakładowych wydawnictwach prasy podziemnej z lat osiemdziesiątych.

Mam natomiast zasadnicze pretensje co do Uwag wydawcy. Pierwsza, podstawowa, 
dotyczy braku jednoznacznego określenia, na jakich tekstach opiera się Ołdakowska- 
-Kuflowa. Wprawdzie różne jej sugestie i aluzje każą przypuszczać, iż podstawą 
edytorską publikacji były W iersze zebrane (Warszawa 1971), ale myślę, że przydałoby 
się tu krótkie stwierdzenie typu: „teksty oparto, poza kilkoma wskazanymi przypad
kami, na wydaniu: Wiersze zebrane”. Słuszne byłoby też, aby owe przypadki zostały 
wskazane w komentarzu, a nie tylko we wstępie. Choć i w tym zakresie mamy do 
czynienia z dość dowolnym postępowaniem. Mianowicie: edytorka wskazuje niektóre 
źródła tekstów (jak w przypadku wymienionego już utworu O B oże... czy Jeśli uda 
się...), natomiast o innych nie informuje. Np. brak dokładniejszych danych biblio
graficznych na temat źródła tekstów ze zbiorku Opowieść o męczeństwie moskiew
skim — zapewne idzie tu o jego wydanie warszawskie z r. 1927 (opatrzone nazwiskiem: 
I. K. Iłłakowicz). Podobnie jest z wierszem bez tytułu, o incipicie „Umiera na ręku 
m oim ”, który pochodzi z tomu Trzy struny. Nie został on dopuszczony przez 
komunistyczną cenzurę do publikacji w Wierszach zebranych. Powstaje zatem pytanie, 
jakim wydaniem posłużyła się edytorka: czy pierwodrukiem (Piotrograd 1917), czy 
raczej wydaniem następnym, zmienionym (Warszawa —Kraków 1919).
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Opowieść o moskiewskim męczeństwie, w której „autorka pragnęła przyczynić się do 
beatyfikacji zastrzelonego w Moskwie księdza [Konstantego Budkiewicza], znanego jej 
jeszcze z czasów dzieciństwa” (s. 26).

W rozdziale pt. Odnalezienie człowieka, który może stanowić podsumowanie 
rozważań zawartych w całym wstępie, autorka omawia lirykę religijną Iłłakowiczówny 
na tle stosunku poetki do osobowości człowieczej. Tu właśnie najpełniej ujawnia się 
sakralny wymiar tej poezji i jednocześnie najwyraźniej widoczna jest ewolucyjność myśli 
poetki: od „pragnienia niezależności, wolności, siły, a nawet uczucia pewnej wyższości” 
(s. 27), poprzez współczucie, przebaczenie, aż po pełną afirmację każdego, bez względu 
na to, kim jest.

Całości wstępu dopełniają Uwagi wydawcy oraz Uwagi bibliograficzne. Ponieważ 
łączą się one z zagadnieniem doboru tekstów poetyckich i komentarzem do nich, 
omówię je w dalszej kolejności.

Wstęp dosyć wszechstronnie przedstawia twórczość Iłłakowiczówny w aspekcie 
religijnym. Dobrze przygotowuje i wprowadza czytelnika w lekturę tekstów. Porząd
kuje główne nurty religijnej poezji Iłłakowiczówny. Dąży do stworzenia — co bardzo 
cenne — portretu autorki Zwierciadła nocy w odniesieniu do jej poetyckiego doświad
czenia sacrum. Uwagi i analizy dotyczące poszczególnych utworów wydają się przeważ
nie słuszne i celne. Ołdakowska-Kuflowa stara się w sposób wyważony i subtelny 
wiązać biografię Iłłakiewiczówny z jej twórczością. Wywód jest jasny i klarowny, 
z zasady pozbawiony zbędnej erudycyjności: przedstawia najważniejsze aspekty tej 
poezji religijnej. Wypada wspomnieć o kilku wątpliwościach, jakie nasuwa lektura tego 
szkicu. Dotyczą one m.in. interpretacji niektórych szczegółów z biografii poetki. Tak np. 
pisząc o zainteresowaniach Iłłakowiczówny Biblią Ołdakowska-Kuflowa sugeruje, 
jakoby wpływ na to miał pobyt młodej wówczas poetki w domach pastorów w Anglii. 
Wprawdzie zastrzega się, iż jest to tylko jej hipoteza, niemniej argument, jaki przytacza 
(występowanie aluzji literackich odnoszących się do psalmów oraz Pieśni nad pieśniami 
we wczesnym utworze Z księgi złudzeń w tomiku Ikarowe loty, 1912) — wydaje się 
naciągany. Natomiast nieco dalej czytamy: „W korespondencji poetki systematyczna 
lektura Biblii poświadczona jest dopiero w roku 1961. Nawet ta data jest wcześniejsza 
od daty rozpoczęcia Soboru (w 1962 r.). Dopiero w czasie jego trwania, a szczególnie po 
jego zakończeniu, świeccy katolicy zostali zachęceni do osobistej lektury Objawienia” 
(s. 15—16). Ołdakowska-Kuflowa sugeruje zatem pewne prekursorstwo Iłłakowiczów- 
ny. Oczywiście faktem jest, iż dopiero po Soborze Watykańskim II świeccy katolicy 
zostali zachęceni do czytania Pisma świętego, ale przecież właściwie Kościół w nowszych 
czasach oficjalnie nie zabraniał zgłębiania tajemnicy Objawienia. Lektura Biblii była, 
zwłaszcza właśnie w środowiskach literatów czy szerzej — artystów, czymś powszech
nym na przestrzeni wieków, np. w romantyzmie. Wystarczy wymienić Norwida, 
Słowackiego czy Krasińskiego.

Autorka wstępu pisząc o oryginalności poezji religijnej Iłłakowiczówny wspomina: 
„Znana teoretykom i praktykom droga duchowego rozwoju jest w tej poezji na nowo 
odkrywana również dzięki zastosowaniu całkiem odmiennych poetyckich obrazów  
i symboli” (s. 24). Za takie „odmienne” czy, powiedzmy, nowatorskie obrazy uznaje np. 
metaforę pustej muszli czy skały rozsypującej się w piasek. Możliwe, że te elementy są 
nietypowe dla nurtu religijnego poetów Dwudziestolecia — Ostrowskiej, Staffa, 
Lieberta czy Bąka, ale znów nie stanowią chyba jakiegoś novum na tle całej tradycji 
literackiej; żeby daleko nie sięgać: pełno ich w twórczości romantyków i modernistów.

Kolejna uwaga dotyczy rozdziału Sprzeczność ocen. O ile jego pierwsza część jest 
zgodna w swej treści z tytułem (omawia bowiem opinie na temat religijności w dorobku 
poetyckim Iłłakowiczówny oraz jego komunistyczne kondemnaty) — to część druga, 
która stanowi refleksję krytyczną nad utworami religijnymi Iłłakowiczówny ekspo
nującymi otwarcie tematykę, motyw, sytuację sakralną, niezupełnie pasuje do tytułu 
i chyba do początku tego rozdziału.
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Autorka wstępu podkreśla, iż Iłłakowiczówna zawsze podążała własną drogą 
poetycką. Była pisarką niezależną. W Dwudziestoleciu międzywojennym, tak obfitym 
w różnorodne szkoły i grupy literackie, nie wiązała się formalnie z żadną z nich. 
Wprawdzie bliskie stosunki utrzymywała ze Skamandrem i z poznańskim „Zdrojem”, 
ale zawsze starała się zachować wobec nich jakiś wewnętrzny dystans, widoczny nie 
tylko w jej „poetyckim warsztacie”, lecz również w kontaktach towarzyskich. Wśród 
ludzi pióra była jedną z nielicznych osób, które po drugiej wojnie światowej nie poszły 
na ustępstwa i kolaborację z komunistami. Nb. podobnie niezależny stosunek przed 
wojną wykazywała wobec grup i związków katolickich. Nie należała np. do „Kółka” 
ks. Korniłowicza, choć doskonale znała środowisko Lasek (publikowała na łamach 
„Verbum”), jak i samego księdza: w r. 1931 słuchała przecież jego nauk rekolekcyjnych, 
odbyła też u niego spowiedź generalną.

Przełom w postawie Iłłakowiczówny nastąpił w drugiej połowie lat dwudziestych. 
Jego odbiciem jest twórczość. W zbiorkach z tego okresu: Opowieść o moskiewskim 
męczeństwie. Z ło ty  wianek (1927), Płaczący ptak (1927), Z głębi serca (1928), zauważalne 
jest częste wykorzystywanie motywów, symboli, tematów religijnych oraz eksponowanie 
własnych postaw. Wśród czynników, które wpłynęły na duchowe przeobrażenie poetki, 
Ołdakowska-Kuflowa wymienia: tradycję wyniesioną z domu Zofii Buyno (choć w tym 
przypadku można mieć pewne wątpliwości, skoro w innym miejscu wstępu czytamy, że 
atmosfera religijna panująca w tej rodzinie stała się jedną z przyczyn młodzieńczego 
buntu) i doświadczenia życiowe związane z pierwszą wojną światową, tj. uczestnictwo 
bezpośrednie w ludzkim cierpieniu (pracowała jako sanitariuszka na froncie), przebycie 
tyfusu, w trakcie którego poetka walczyła ze śmiercią, ale właśnie dzięki temu odnalazła 
drogę ku Bogu. Niemały wpływ na kształtowanie się jej postawy miały także lektury: 
pisma św. Jana od Krzyża, św. Teresy z Awili, św. Tomasza à Kempis (można rzec, że 
nie rozstawała się z jego książką O naśladowaniu Jezusa Chrystusa), Victora Poucela, 
Daniela Considine’a, Johna Chapmana i oczywiście Biblia. Iłłakowiczówna zatem 
podążała „własną drogą”, niezależnie, jakby trochę z boku, ale do tego samego celu, jaki 
środowisku Lasek nakreślił ks. Korniłowicz.

Ołdakowska-Kuflowa dostrzega w twórczości Iłłakowiczówny kilka sposobów  
ewokowania sacrum. Pierwszy związany jest z wprowadzaniem do utworów postaci, 
motywów, symboli, tematów ze świata religijnego. Czasem sacrum funkcjonuje, zwłasz
cza w pierwszych latach zmagań ze słowem, jako rodzaj ornamentu, przezroczy
stej figury poetyckiej. Drugi sposób, wydaje się, że ważniejszy, bardziej subtelny 
i artystycznie nośniejszy, ujawnia się w liryce bezpośredniego wyznania: dotyczy 
wartości życiowych i doznań bohatera lirycznego. Najczęściej motyw i tematyka 
religijna są tu zastępowane przez wizję świata i człowieka oraz przez wartości, które 
w swej najgłębszej istocie są zakorzenione w sferze sacrum. Metaforyka tych utworów 
jest budowana w oparciu o wzorce wypracowane przez mistyków. Zdarza się, iż sama 
poetka dąży do niejednoznaczności, pewnej nieokreśloności swych utworów. Znamien
nym przykładem może być tu modyfikacja pierwotnego tytułu wiersza Tuż obok Boga 
na Tuż obok. Trzeci nurt twórczości religijnej Iłłakowiczówny, równie bogaty i znaczą
cy, stanowią wiersze nawiązujące do Biblii. W tym przypadku można mówić o dwu 
podgrupach: pierwsza odwołuje się wprost do scen, postaci, symboli, motywów  
biblijnych, druga wprowadza te elementy w sposób bardziej aluzyjny, stwarzając 
odbiorcy pole do jego własnej interpretacji. I wreszcie czwarty nurt, uznawany przez 
Ołdakowską-Kuflową za nowatorski, a wprowadzający pierwiastki komiczne i humo
rystyczne do świata sacrum, które według niej nie podlega przez to profanacji lub 
deprecjacji, lecz pogłębia religijną postawę poetki.

Autorka Lekkomyślnego serca nie stroniła też od okazjonalnej twórczości w typie 
publicystycznym. I to związanej nie tylko z zagadnieniami społecznymi czy historycz
nymi, ale także religijnymi. Utwory tego rodzaju są znacznie słabsze, jakby pozbawione 
wewnętrznej ekspresji, choć i wśród nich zdarzają się wyjątki, a przykładem może być
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i kompetentny komentarz Stanisława Burkota niewątpliwie ułatwi odbiór nawet 
niespecjalistom. Jednocześnie jednak lektura korespondencji budzi apetyt na kolejne 
inicjatywy edytorskie związane z kontaktami Kraszewskiego. Zaryzykowałbym twier
dzenie, iż był on najważniejszą postacią w kulturze polskiej w. XIX, i to nie tylko 
dlatego, że „stworzył czytelnictwo i książkę polską” wówczas, „gdy poezja emigracyjna 
nie istniała dla kraju i nie starczała na chleb powszedni” 2, ale też ze względu na to, że 
„w czasach gdy nie było już między nami walecznych wodzów, wielkich ministrów 
i w ogóle kierowników losami politycznymi kraju” 3, w najpełniejszy sposób przejął ich 
funkcje. Wystarczy przeczytać, kto i w jakich sprawach zwracał się do pisarza jako do 
najważniejszego autorytetu. Wykaz korespondentów sporządzony przez Adama Bara 
obejmuje 100 stronic w dwóch szpaltach, a same listy — 101 tomów. Tylko znikomą ich 
część dotychczas opublikowano...

Janusz Kostecki

K a z im ie r a  I ł ła k o w ic z ó w n a ,  POEZJE. Wybór, wstęp i komentarz M ir o 
s ła w a  O łd a k o w s k a - K u f lo w a .  Lublin 1993. Redakcja Wydawnictw Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, ss. 188 +  1 wklejka ilustr. „Biblioteka Utworów Religij
nych”. [N r] 2. Zespół redakcyjny: S ta n is ła w  F ita , Jan G o tfr y d , P io t r  N o w a -  
c z y ń s k i.  Katolicki Uniwesytet Lubelski. Zakład Badań nad Literaturą Religijną.

Pojawienie się już drugiej książki w serii „Biblioteka Utworów Religijnych” 
(pierwszą, przypomnijmy, były w r. 1991 Wiersze Norwida, opracowane przez Stefana 
Sawickiego), wydawanej pod auspicjami Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL, 
cieszyć musi wielu czytelników, niekoniecznie tylko tych, których szczególnie interesuje 
sakralny aspekt twórczości literackiej.

„Biblioteka Utworów Religijnych” ma za zadanie dotrzeć do możliwie szerokiego 
kręgu czytelników, zarazem dostarczając im podstawowych, niezbędnych informacji na 
temat prezentowanego autora, z uwzględnieniem jego poglądów w aspekcie sacrum. 
Seria ta przypomina swym kształtem edytorskim dwie inne, od lat zadomowione na 
rynku wydawniczym: „Naszą Bibliotekę” oraz „Bibliotekę Narodową” (w jej przed
wojennej formie). Zwłaszcza pierwszej z wymienionych jest bliższa KUL-owska seria, 
choć jej specyfika określona w samej nazwie sygnalizuje charakterystyczny wyróżnik.

Wypada się zatem zastanowić, czy wybór wierszy religijnych Iłłakowiczówny 
opracowany przez Mirosławę Ołdakowską-Kuflową spełnia postulaty, jakie stawia się 
każdemu edytorowi przygotowującemu antologie poetyckie, ale także — czy ukazuje 
i przybliża czytelnikowi religijność poezji autorki Niewczesnych wynurzeń we wszystkich 
segmentach owej antologii.

Wstęp zatytułowany „Na lutni w czasie” przynosi skrótowy zarys biografii poetki. 
Badaczka stara się tu uwypuklić związek poezji Iłłakowiczówny z rozmaitymi, często 
tragicznymi wydarzeniami z jej życia. Ten biograficzny zarys pozwala też przedstawić 
w sposób pełniejszy ewolucję światopoglądu poetki, odzwierciedlonego w jej twórczości: 
początkowo przepojonej buntem, przejawiającym się w odrzuceniu wszelkich auto
rytetów, i niewiarą w Boga, stopniowo zmierzającej ku poszukiwaniu sacrum, aż po 
doświadczenia niemal mistyczne. Warto wspomnieć, iż czytelnik otrzymuje w tym 
krótkim biogramie kilka interesujących informacji, nieodkrywczych, co prawda, dla 
znawców poezji Iłłakowiczówny, ale nowych dla przeciętnego czytelnika, a może nawet 
dla niejednego polonisty.

2 A. B r ü c k n e r , Dzieje literatury polskiej w przekrojach historycznych. W: Kultura — 
piśmiennictwo — folklor. Warszawa 1974, s. 314.

3 A. K ra u sh a r , K artki z pamiętników Alkara. T. 1. Kraków 1910, s. 103.
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wcale o rękopisy. [ .. .]  Księgarze, którym pomogłem zrobić majątki, nie dadzą mi 
grosza zadatku i będą chcieli raczej skorzystać z mego położenia, niż wziąć je pod 
uwagę” (s. 328; zob. też s. 365).

Prawdę powiedziawszy, i wcześniej trudno znaleźć w korespondencji pisarza jakieś 
pochlebne wzmianki na ich temat, choć z wieloma przecież (jak np. z Gustawem  
A. Gebethnerem i Augustem R. Wolffem) utrzymywał wieloletnie przyjazne kontakty. 
Księgarzy lwowskich (prawdopodobnie chodzi o Władysława Gubrynowicza i Atanaze
go J. Rogosza) uważa za „łotrów” (s. 126), o spółce Gubrynowicz i Władysław Schmidt 
pisze, że „są goli i tchórzliwi, i tępi” (s. 213; zob. też s. 210), o Janie K. Żupańskim  
z Poznania, że „nudziarz” i że „najciekawsze rzeczy w świecie trzyma po lat kilka [nie 
wydając]” (s. 135; zob. też s. 194, 212), „Bibliotekę Warszawską” i inne redakcje 
stołeczne posądza zaś, iż zasłaniając się cenzurą, skracają nadsyłane teksty (s. 258). 
A były to, bądź co bądź, jedne z najpoważniejszych firm ówczesnych. Podstawowym  
źródłem konfliktów stała się niewątpliwie sprawa honorariów. Nie chodziło przy tym 
tylko o to, że — głównie z powodu niewielkich nakładów oraz wieloletniego okresu ich 
wyprzedaży — proponowano niskie stawki („Wolałbym pewnie, żeby za tom po tysiąc 
rubli płacili, ale to u nas niepodobieństwo”, s. 193; rozmaite dane szczegółowe zob. np. 
s. 75 — 76, 105, 179, 192, 194, 199, 218, 287), ale przede wszystkim o to, że redakcje 
i wydawcy jednostronnie zmieniali warunki umowy (s. 172, 194, 365), bezwzględnie 
wykorzystywali w negocjacjach swą uprzywilejowaną pozycję (s. 203 — 204, 283) oraz — 
na skutek pogorszenia się ogólnej sytuacji gospodarczej bądź nagłego kryzysu swej 
firmy — wielokrotnie wstrzymywali wypłaty (s. 209, 211, 234, 321).

Choć omawiane ostatnio problemy zajmują w korespondencji Kraszewskiego 
z rodziną zauważalne miejsce, to jednak listy te (być może ze względu na ich adresatów) 
są — mówiąc oczywiście w dużym uproszczeniu — nie tyle listami pisarza, ile przede 
wszystkim emigranta. Jak wiadomo, Kraszewski sam podjął decyzję o pozostaniu za 
granicą. Być może dlatego właśnie niemal do końca życia chciał wrócić do kraju. 
A krajem dla niego było nie tyle kilkakrotnie odwiedzane Poznańskie czy Galicja, 
w której od 1866 r. mógł się przecież nawet osiedlić (s. 38 — 40, 42), z czego jednak 
wówczas zrezygnował ze względu na brak satysfakcjonującego go zajęcia (s. 38, 45), ile 
przede wszystkim Królestwo. O przyjeździe na stałe myślał już w końcu r. 1864, „choć 
z boleścią i nie bez obawy” (s. 23; zob. też s. 24), potem starał się tylko o możliwość 
krótkich odwiedzin, m.in. na początku lat siedemdziesiątych (s. 128, 150) i kilka razy 
w latach 1 8 7 7 -1 8 8 2  (s. 2 1 5 -2 1 6 , 2 3 0 -2 3 1 , 250, 258, 2 6 0 -2 6 1 , 2 6 6 -2 6 7 , 270, 274, 
286, 299), miotając się między nadzieją a zupełnym zwątpieniem (zob. s. 19, 30 — 31, 36, 
305 — 306). W latach osiemdziesiątych powrócił do planów zamieszkania w Galicji 
(s. 284, 303, 362), ale projekty te nie przyjęły realnych kształtów.

Kraszewski pisywał nie tylko o sobie; niezwykle interesujące są też jego relacje 
o losach całej drezdeńskiej kolonii, zwłaszcza te odnoszące się do lat bezpośrednio 
popowstaniowych. Kilkakrotnie, jak choćby w wypadku takiego zestawienia: „nigdy 
a nigdy tyle dla nas nie było sympatii” (26 II 1863, s. 15) i „Europa tak jest obojętną na 
dolę naszą, tak nam niechętną, że sobie tego wyobrazić niepodobna [...] . Prześladują 
nas wszędzie, ścigają, pędzą, a gdy kto zarabia na kawałek chleba, wyganiają za to, że 
zarabia, bo innym odbiera kąsek, wyganiają, gdy nie może zarobić, za to, że głodny” 
(26 IV 1865, s. 29; zob. też 23 X 1864, s. 23) — trudno wręcz powstrzymać się od 
szukania porównań z późniejszą, już XX-wieczną historią. Dziwnie znajomo brzmią 
także informacje, że — z jednej strony — „z niedostatku, głodu, nędzy mrą seciny, 
samobójstwa się mnożą [...] . Widuję, niegdyś majętnych, młodych ludzi z Wołynia, 
z których jeden jest tu u krawca, a drugi u modniarki rachunki robi. Inni to i kamienie 
tłuką” (s. 29), z drugiej zaś: „Mimo to znajdziesz wszędzie towarzystwa polskie ba
wiące się, skaczące, tańcujące na zabój. Szał ogarnął niedobitków” (s. 33; zob. też 
s. 3 0 - 3 1 ,  50).

Jak się więc wydaje, Listy do rodziny powinny zainteresować nie tylko badaczy 
twórczości autora Ulany czy ogólniej — historyków literatury, tym bardziej że staranny
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szukać brudu i zła, lecz piękna i ideału — zawsze tak sądziłem i zawsze tak czyniłem. 
Zapewne, pisarz nie może uniknąć cieni i plam, ale jest winny, jeśli ich szuka, by je 
uwypuklić” (s. 342). Ustępstwa wobec oczekiwań odbiorców i narodowej mitologii 
były — jego zdaniem — całkowicie usprawiedliwione czy wręcz pożądane („Zaś gdy 
naród cały w swych tradycjach uświęca postać lub potępia, ja skłaniam głowę. Nigdy 
nie dopuszczę, aby ś<w.) Stanisława nazywano zdrajcą, gdy vox populi wyniosło do 
dostojności reprezentanta idei wielkiej — i nigdy nie będę rehabilitował, co potępił ogół. 
[ ...]  Choćby historia przeczyła i miała rację, od historii prawdziwszą jest bajka, którą 
wieki z ducha swojego stworzyły”, s. 199; zob. też s. 225, 331). „Wszelki materiał 
historyczny — pouczał brata — używaj jak Walter Scott, jako materiał do szczegółów, 
a nie wiąż się nim nigdy co do planu ogólnego i budowy. Rzeczywistość nie zawsze 
odpowiada warunkom artystycznym, musi ją pisarz wybierać i trochę po swojemu 
przyrządzić. Historyczny koloryt tylko czerp z rękopismów, do tego one są nieocenio
ne” (s. 196; zob. też s. 197). Należy w związku z tym — twierdził — unikać faktów  
i bohaterów zbyt znanych (s. 178). Podstawową sprawę stanowi zwarta kompozycja, 
umiejętność rezygnacji ze zbędnych szczegółów (s. 186, 196—198, 227, 261, 299), ale 
ważna jest też plastyczność postaci (s. 176), krajobrazów (s. 227), strona stylistyczno- 
-językowa (s. 176) — wszystko, co mogłoby spotęgować wrażenie autentyczności.

Stosunek Kraszewskiego do własnej twórczości był złożony. Niewątpliwie zdawał 
on sobie sprawę z tego, iż „czuć [w niej] pośpiech” (s. 176), co było skutkiem sytuacji, 
„gdy się literalnie dla chleba pisze” i gdy „pisze się tego ciągle m nóstwo” (s. 121), a także 
ze słabości utworów dramatycznych („Ty tego samego nie umiesz, co i ja, po
prowadzenia sztuki, ułożenia jej, rozwinięcia”, s. 121). Jednocześnie wszakże uważał, że 
traktuje swoje pisarstwo (zwłaszcza historyczne) wyjątkowo uczciwe („A że w pocie 
czoła i mozole rodzę te powieści, możesz wierzyć”, s. 206), choć czasem żałował, że ,jest 
skazany na powieść” i „że często w niej utopić musi, co by poważniej mogło wyjść” (s. 
300). Mimo rzemieślniczego w gruncie rzeczy podejścia do zawodu, podstawową rolę 
przypisywał natchnieniu: „Jest dla mnie zupełną niemożnością cóś z r o b io n e g o  
w chwili natchnienia p r z e r o b ić . Nie umiem. Rychlej bym nowe napisał. Styl mogę 
poprawić, ale rzeczy przerobić — na to trzeba fabrykanta, a ja nim nie jestem. Piszę, jak 
Bóg dał i natchnął [ . . . ] ” (s. 192).

Będąc przywiązany do realizowanej przez siebie koncepcji pisarstwa historycznego, 
Kraszewski niesłychanie emocjonalnie reagował na wszelką jej krytykę, zwłaszcza 
formułowaną przez pozytywistów. W grudniu 1877 zwierzał się Kajetanowi: „nikt na 
świecie tego nie wie, co one [tj. powieści historyczne] kosztują mnie, a potem przy
chodzi taki p. Pilecki lub p. Chmielowski i dyktatorskim tonem wyrokuje, że to nie są 
bardzo złe rzeczy, ale że ani historycznie, ani artystycznie, ani z tyłu, ani z przodu nie 
wytrzymują młodej krytyki. Wiem, że są durnie, a jednak mnie to drażni. Wiem, że tym 
sposobem chcą się dać poznać jako bardzo tędzy” (s. 222; zob. też s. 131, 188, 206, 231). 
Niejako więc dla przeciwwagi zaczął z rosnącą satysfakcją odnotowywać tłumaczenia 
swych utworów na języki europejskie (s. 267; zob. też s. 186, 255, 262, 273, 275, 
2 8 2 -2 8 3 , 289, 297, 3 2 1 -3 2 2 , 356, 362).

Od momentu aresztowania poczucie niedocenienia w kraju przekształciło się — 
tym razem nie bez wyraźnych powodów — w poczucie całkowitego niemal opuszczenia : 
„Nie skarżę się na moich przyjaciół w Warszawie — ujdzie jeszcze, lecz w Prusach; 
ci — którzy mogliby mi być pomocni [ .. .]  — nie dali znaku życia. [ . . .]  Cudzoziemcy, 
Niemcy, którzy mieliby więcej powodów, by pozostać obojętnymi, bardzo często 
okazywali mi pewną sympatię [ ...] . Ci, których uważałem za mych braci, zupełnie mnie 
opuścili” (16 XI 1884, s. 321; zob. też s. 334, 345 — 346, 360). Od „podróży do Krakowa, 
Lwowa i Poznania, gdzie mnie — jak donosił w swoim czasie Kraszewski — takie 
spotykały tryumfy, owacje, że od nich ledwie dyszę [ . . . ] ” (s. 57), minęło co prawda 
lat 17, ale od mających charakter ogólnopolski uroczystości jubileuszowych (zob. liczne 
wzmianki na s. 218 — 249) dopiero lat 5. Szczególnie zawiódł się pisarz na krajowych 
wydawcach. W liście z marca 1885 czytamy: „Redakcje robią oszczędności, nie proszą
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ku z tym stała obawa przed przyszłością, np. w grudniu 1873 pisał: „ciągle jestem  
w strachu niedostatku i głodu. Nuż ręce [ .. .]  odmówią posługi, nuż i głowa? Gdzież na 
łaskę, do szpitala? Dlatego męczę się, aby cóś odłożyć i nie być sobie ni nikomu 
ciężarem” (s. 156).

Listy emigracyjne przynoszą wiele świadectw potwierdzających przysłowiową wręcz 
pracowitość pisarza. „Wstaję rano o ósmej, herbata, maluję do 1, ubieram się, obiad, 
przechadzka krótka, czytanie, a wieczór przy stoliku do 1 lub 2 w nocy” (s. 30) — 
relacjonował np. w kwietniu 1865, a w październiku 1867 skarżył się m.in.: „Żeby żyć, 
trzeba pisać, a to już mi po 10—12 godzin w dzień dojadło tak, że wolałbym, wolałbym  
nic nie robić” (s. 66; zob. też np. s. 52, 54, 57, 66, 71, 129, 145, 156, 159, 164, 193, 281). 
Dopiero na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pogarszający się stan 
zdrowia zaczął wymuszać dłuższe okresy odpoczynku: ,ja  sam zakazałem sobie 
pracować, bo i nie mogę. Trzy tygodnie nic oprócz listów i czytania” (s. 249); „Pracę 
skróciłem, bo nie mogę jej podołać” (s. 257; zob. też m.in. s. 227, 298, 302, 305, 315, 
318) — donosił wówczas Kajetanowi.

Natomiast informacje na temat planów twórczych i aktualnych prac, choć liczne, są 
na ogół krótkie i ogólnikowe. Próby malarskie (w tym akwarele, a także na porcelanie), 
sztychowanie czy muzykowanie doczekały się tylko lakonicznych wzmianek (np. s. 33, 
50, 102, 236, 273, 318), podobnie aktywność odczytowa (m.in. s. 46, 52, 54, 119). 
Z analogiczną powściągliwością Kraszewski traktował w listach swą działalność 
edytorską i pisarską. Na ogół ograniczał się do powiadamiania brata o ukazaniu się 
kolejnych tekstów (bądź w czasopismach, bądź w formie książkowej). Lekturę kilku 
z nich nawet mu polecał, nie tyle jednak ze względu na szczególną wartość, jaką 
im przypisywał, ile raczej z uwagi na temat, mogący zainteresować Kajetana (np. 
Ostatnie chwile księcia wojewody, Papiery po Glince, Pod Blachą czy Polska w czasie 
3 rozbiorów). Większe znaczenie informacyjne mają doniesienia na temat prac rozpo
czętych, ale nie ukończonych lub nie zachowanych (Historia cywilizacji w Polsce — s. 54, 
258; poemat Rok polski — s. 74, 79, 82; dzieje dramatu w Polsce — s. 286, 300, 309).

Chyba za najważniejszą część swego dorobku uważał pisarz serię powieści histo
rycznych „Dzieje Polski” i tylko im poświęcał więcej uwagi. W grudniu 1883 
relacjonował np.: „Skończywszy parę powieści dla powszedniego chleba, wróciłem do 
cyklu historycznego: Dwie królowe [ . . . ] ” (s. 309; zob. też s. 204). Ciągle bał się, czy zdąży 
przed śmiercią doprowadzić ów cykl do zamierzonego końca. W styczniu 1880 zwierzał 
się bratu: „ani spać, ani nic robić. Już mnie to chyba dobije. Dlatego spieszę okrutnie 
z powieściami historycznymi, aby wydobyć się z ciemności i dojechać do epok, na 
których bym mógł pozostać” (s. 254; zob. też s. 205, 206, 273). Wyjątkowo także obawiał 
się, jak cykl zostanie przyjęty. Przy okazji pracy nad „obrazem” Królewscy synowie 
pisał: „Tylko ludzie poważni zasmakują w nim, dla wielu zda się nudny. A dalej, co 
legend, co treści! Mój Boże, życia na to nie stanie. Czasem się palę i przepalony choruję, 
bo mi się w nocy śnią te obrazy niezliczone. Czasem znowu myślę, kto to zrozumie, 
oceni i powie: Bóg zapłać! Przyjdzie smarkacz jaki i kopnie nogą” (s. 213; zob. też 
s. 205). Najbardziej zadowolony był — jak się zdaje — z Boleszczyców  (s. 213) oraz 
Stacha z Konar (s. 231).

Relacjonując prace nad powieściami historycznymi oraz oceniając teksty, które 
nadsyłał mu przed oddaniem do druku Kajetan, Kraszewski wypowiedział się kilka
krotnie na temat najważniejszych cech warsztatu pisarskiego. Podstawowe znaczenie 
przypisywał znajomości źródeł, choć „więcej zawsze roboty przygotowawczej i wiórów  
niż tego, co wyjdzie w końcu” (s. 269; zob. też s. 197, 204, 231, 237, 253, 268 — 269, 289, 
313, 331, 339). Uważał, że lepiej pominąć jakiś fakt, niż go przedstawić fałszywie („Do 
tego momentu w Warszawie, gdy Prusacy wychodzili i Kochler ją zdał ks. Józefowi, 
szczegółów nigdzie nie mam, więc go nie tknę. Przez jakiś ułamek można by nabyć 
pojęcia i odtworzyć tę chwilę, ale bez tej pruszynki — ani rusz”, s. 241). Nie znaczy to 
jednak, że rolę autora sprowadzał do beznamiętnego relacjonowania przeszłości. 
„Mówisz o obowiązkach pisarza — zwracał się do Kajetana — który nie powinien
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Kraszewski pisywał względnie regularnie (począwszy od 1872 r. przeciętnie prawie 
co miesiąc, a w latach 1867 — 1868 — dwukrotnie częściej), tak więc — z wyjątkiem  
może okresów 1863 — 1865 i 1869 — 1871 — opublikowany zbiór stanowi swoistą 
kronikę emigracyjnych losów pisarza.

Jeśli chodzi o treść listów, zdecydowanie przeważają wzmianki dotyczące ciągle 
pogarszającego się zdrowia Kraszewskiego. Bóle żołądka, nerek (kamica nerkowa), 
wątroby, głowy, a później także serca; reumatyzm (czasowo utrudniający nawet 
utrzymanie pióra w ręku), obrzęk nóg, wysypki, nudności, torsje, ogólne osłabienie, 
podwyższona temperatura, bezsenność, a przede wszystkim będący skutkiem rozedmy 
płuc ciągły kaszel — to reprezentatywny, choć niekompletny jeszcze zestaw dolegliwości 
trapiących pisarza. Stwierdzenia w rodzaju: „Zdrowie moje, jak nigdy nie było gorsze: 
kaszel, katar, scintyka, nerki, ból głowy, bezsenność” (16 I 1879, s. 237) spotkać można 
niemal w co drugim liście. Okresy poprawy — z czasem coraz krótsze — następowały 
zazwyczaj po kolejnych pobytach w uzdrowiskach (Kraszewski wierzył zwłaszcza 
w skuteczność „kuracji winogronowych”). Potem zwykle było gorzej: „Morfium, 
opium, china, żelazo, emetyk — ogień i woda w robocie, a człowiek mimo to kiepski” 
(17 X 1881, s. 281).

Drugim stałym tematem korespondencji były kłopoty finansowe pisarza. M otyw  
ten szczególnie często pojawiał się w latach sześćdziesiątych (np. „Jechać do Pizy ani 
podobna. Mnie też ciężko często list zapłacić i telegram, a co dopiero jechać” — 
24 IV 1868, s. 90), ale powracał — już w innej skali — i później (zwłaszcza po 
aresztowaniu). Kraszewski — nie mogąc liczyć na pieniądze z kraju („Od 4 lat z domu 
ani złamanego szeląga, nie licząc, że po trosze ja jeszcze dawałem” — s. 66, zob. też 
s. 98) — imał się różnych zajęć, nie tylko literackich. Początkowo duże nadzieje wiązał 
z malowaniem i sprzedażą swych obrazów. „Zdaje się, że przy stosunkach można by 
prawie mieć z tego chleba kawałek” (s. 30) — donosił w kwietniu 1865. Optymizm ten 
okazał się jednak przedwczesny (s. 46, 98). Był więc okres, w którym pisarz dawał lekcje 
literatury (s. 30, 36, 54), a także łudził się, że wygra na loterii (s. 66, 102, 179). Poważ
ne rozczarowanie przyniosła Kraszewskiemu drezdeńska drukarnia nakładowa („po 
wszystkich pismach znajdziesz moje powieści, bo one mi fundują drukarnię i utrzymują 
ją i mnie” — 5 II 1870, s. 117), której losy (zwłaszcza zabiegi wokół jej utworzenia, 
a potem utrzymania w okresie: październik 1868 — listopad 1870) szczegółowo  
relacjonował w korespondencji do kraju.

Jak się więc zdaje, dopiero współpraca z wywiadem francuskim (w zawoalowany 
sposób sygnalizowana w listach od połowy r. 1873, a podjęta 8 — 9 miesięcy wcześniej) 
pozwoliła mu na względnie dostatnie życie (s. 179). 26 czerwca 1873 zwierzał się bratu: 
„mam obowiązek pisania listu co  t r z e c i  d z ie ń  [ ...] . A przerwawszy pisanie, 
straciłbym najznaczniejszy mój dochód, o który mi bardzo idzie, przechodzi ón bowiem  
cały ten dochód, jaki z polskiego pisarstwa mieć mogę” (s. 150, zob. też np. s. 155, 166). 
W styczniu 1881 dochód „z korespondencji” szacował pisarz na 5 tys. franków rocznie 
(s. 269), a w kwietniu następnego roku informował brata: „Odpadły korespondencje 
francuskie, z których się dom opędzał itp., a tu i Zofii trzeba posyłać (minimum  
1000 r. sr. rocznie), i Tuni bym chciał dać w czerwcu 3000 r. Wszystko to z tego pióra 
zmęczonego” (s. 289). Biorąc pod uwagę wysokość wymienionych kwot, pamiętając 
o wielokrotnych przeprowadzkach do większych i wygodniejszych domów oraz 
o częstych zakupach dzieł sztuki, książek i rękopisów, można przypuszczać, iż 
niedostatek, na który skarżył się Kraszewski, miał — zwłaszcza w późniejszym okre
sie — nie tyle obiektywny, ile subiektywny charakter. Pisarz stykał się wielokrotnie 
z biedą innych emigrantów, ale porównywał się — co zrozumiałe — głównie 
z Kajetanem, którego sytuacja majątkowa była coraz lepsza, a przede wszystkim  
znacznie bardziej stabilna. W marcu 1875 w dramatyczny sposób definiował swoje 
położenie: „Nie jestem wolny [ ...] , bo nie mam, mój Drogi, ani Waszego Romanowa, 
ani Dołhego, ani moich niegdyś Kisiel, nic tylko moją strudzoną rękę i głowę. [ .. .]  Na  
starość przyszło być parobkiem” (s. 176). Niewątpliwie Kraszewskiego dręczyła w związ
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Bardzo dobrze się stało, że prawie równocześnie z Kalendarzem  ukazała się w serii 
„Rozpraw” Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opracowana również przez 
Mariana Ptaszyka podmiotowa Bibliografia prac Samuela Bogumiła Lindego (Toruń 
1990). Obejmuje ona w układzie chronologicznym 134 prace, zarówno drukowane, jak 
i pozostawione w rękopisie. W wypadku tych ostatnich — znajdujemy bardzo cenną 
i wyczerpującą informację o zachowanych w Bibliotece Jagiellońskiej fragmentach 
rękopiśmiennych Słownika. Niestety, z około 11000 kart zachowało się zaledwie 2172, 
a więc w przybliżeniu 1 /513. Mimo to jest to doskonały materiał dla badaczy warsztatu 
leksykograficznego Lindego. Obie publikacje uzupełniają się, co pozwoliło autorowi 
uniknąć powtarzania wielu informacji.

Przedstawiona zawartość Kalendarza, zakres i sposób wykorzystania źródeł oraz 
oprawa edytorska zyskują wysoką ocenę recenzenta. Wraz z Bibliografią badacze życia 
i twórczości Lindego otrzymują wspaniałe kompendium, stanowiące podstawę do 
dalszych studiów szczegółowych oraz do opracowań monograficznych. W przyszłości 
nie będzie można pisać o Lindem bez odwoływania się do opracowań Mariana 
Ptaszyka. Wartość Kalendarza wykracza znacznie poza warsztat historyka języka 
i leksykografa, dzieło to stanowi również doskonałe źródło dla badaczy schyłku XVIII 
i pierwszej połowy XIX wieku.

Franciszek Pepłowski

J ó z e f  I g n a c y  K r a s z e w s k i, LISTY DO  RODZINY. 1863 — 1886. Część II: 
NA EMIGRACJI. Opracował S t a n is ła w  B u rk o t. (Recenzent: J ó z e f  B a c h ó r z . 
Indeks osób wykonała B e a ta  N a w ro t). Wrocław —Warszawa —Kraków 1993. Za
kład Narodowy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, ss. 384 +  6 wklejek ilustr.

W 11 lat po części pierwszej ukazała się drukiem część druga korespondencji Józefa 
Ignacego Kraszewskiego z rodziną. Obejmuje ona 241 listów (niespełna 40% zawârtych 
w obu tomach), pochodzących z okresu od 6 lutego 1863 do 29 października 1886. 
Większość z nich (około 80%) wysłał pisarz z „wybranego sobie tymczasowo Drezna” 
(s. 13), w którym mieszkał jednak przeszło 21 lat; po kilkanaście — z więzienia 
w Magdeburgu (lata 1884—1885) i z San Remo, gdzie spędził ostatnie lata życia; resztę 
(po 1 — 3) — z Genewy, Lwowa, Wiednia, Florencji, Genui oraz rozmaitych uzdrowisk 
(chronologicznie — Krynicy, Vichy, Homburga, H of Gastein, Hyères, Wildbadu, Ems 
i Schinznach les Bains). Nie jest to cała korespondencja Kraszewskiego z najbliższymi: 
Zofia Kraszewska przed śmiercią wszystkie listy od męża spaliła, nie zachowały się też 
listy pisarza do siostry — Joanny MOraczewskiej, syna Franciszka, obu córek — 
Augusty Marii i Konstancji, oraz kilku innych członków rodziny1. W rezultacie 
głównym adresatem jest młodszy o 15 lat brat — Kajetan (korespondencja z nim 
stanowi 92,5% całości). Pozostałymi odbiorcami są: drugi z braci, Lucjan (12 listów), 
jego żona, Stefania (2), syn pisarza, Jan (1), ojciec (1) oraz bratankowie (synowie 
Kajetana), Bogusław i Krzysztof (1 list). Jednak i ta część korespondencji jest 
niekompletna. Stanisław Burkot przypuszcza np., że Kajetan, który pieczołowicie 
gromadził i przechowywał w Romanowie listy od najstarszego brata, świadomie usunął 
z kolekcji listy z okresu maj 1863 — luty 1865, ponieważ znalazły w nich odbicie 
rodzinne konflikty majątkowe (s. 25 — 26).

13 Aneks do Bibliografii prac S. B. Lindego, dodany do Kalendarza (s. 347).

1 Zob. A. Bar, Indeks korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego przechowywanej 
w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Kraków 1929, s. 58 — 59 (wykaz tych spośród członków  
rodziny, którzy utrzymywali kontakt z pisarzem).
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okresy i dziedziny działalności Lindego mają równomierną dokumentację. Np. z powo
du spalenia w 1944 r. Archiwum Oświecenia Publicznego ograniczeniu uległy informa
cje o pracy pedagogicznej i bibliotecznej Lindego. Szczególnie cenne okazały się 
materiały dotyczące Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz rękopisy 
przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej, w Bibliotece i Archiwum Czartoryskich, 
w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w archiwach Krakowa, Warszawy 
i Torunia.

Obok gruntownej kwerendy w archiwach autor uwzględnił liczne monografie, 
rozprawy i opublikowaną korespondencję ludzi tej epoki. Wykorzystanie „Diariusza 
Sejmu Królestwa Polskiego” (1818 r.) i „Dziennika Posiedzeń Izby Poselskiej” (1820 r.) 
przyniosło informacje o wystąpieniach Lindego na posiedzeniach Sejmu, a także 
o sposobie jego głosowania w poszczególnych sprawach (s. 142 n.). Bardzo dużo 
wiadomości wprowadził Ptaszyk do Kalendarza dzięki ówczesnym gazetom, które 
podawały informacje o zapisach do Liceum, o popisach i egzaminach maturalnych jego 
uczniów, jak również ogłoszenia o ukazywaniu się kolejnych tomów Słownika oraz 
o czasie i miejscu ich odbioru. Na podstawie tych ogłoszeń, korespondencji i za
chowanych rachunków udało się badaczowi ustalić daty i czas trwania druku nawet 
poszczególnych arkuszy kolejnych tomów Słownika10. W zbadanych archiwach zna
lazły się też wiadomości o stanie majątkowym Lindego oraz o zasobie jego biblioteki 
w dniu śmierci; były w niej 1024 dzieła, liczące 1328 tomów, w tym dzieł polskich 
294 tomy, niemieckich 302 tomy, rosyjskich 264 tomy, łacińskich 193 tomy (s. 247).

Pod względem edytorskim publikacja jest opracowana bardzo starannie; wyróż
nione tłustym drukiem daty oraz żywa pagina ułatwiają korzystanie z niej. To samo 
dotyczy pięknego i łatwo czytelnego druku (duża czcionka). Na podkreślenie zasługuje 
jasny, przejrzysty i zwarty sposób przekazywania informacji o zdarzeniach. Z referowa
nego źródła badacz wybiera rzeczy istotne, unika rozwlekłego ich przedstawiania. 
Uderza też ostrożność w formułowaniu wniosków. Tam, gdzie brak pewnych faktów, 
Ptaszyk możliwe zdarzenia poprzedza stale formułami typu: „prawdopodobnie” (s. 30), 
„Wydaje się” (s. 22), „Być może” (s. 20), „trudno ustalić” (s. 19). Przedstawiane 
wydarzenia i fakty są poparte przypisami, podającymi informację o źródłach i wykorzy
stanej literaturze, a także w razie potrzeby o osobach biorących w tych wydarzeniach 
udział. Jeżeli wydarzenia są ze sobą powiązane, badacz słusznie łączy je w przypisach 
odsyłaczami. Wartość Kalendarza podnosi starannie opracowany indeks osób 
(s. 349 — 365), jak też dołączonych 20 ilustracji, w tym 3 portrety Lindego, z których 
jeden jest rysowany kredką przez Fryderyka Chopina. Książkę zamykają równie cenna 
mapka wypraw bibliotecznych Lindego oraz jego drzewo genealogiczne.

Mniej doświadczony czytelnik Kalendarza byłby wdzięczny autorowi, gdyby we 
wstępie znalazł krótką informację o zawartości poszczególnych archiwów11. Byłoby też 
dobrze, gdyby do publikacji dołączono zestawienie wartości walut, w których podawane 
są w źródłach ceny, pobory, emerytury, nagrody itp.; znajdujemy tu dukaty, guldeny, 
ruble, talary, złote polskie, reńskie. W związku z pomocą Adama Kazimierza Czarto
ryskiego przy opracowywaniu Słownika można by cytowane źródła w przypisie 1 do 
1795 r. i w przypisie 4 do r. 1796 uzupełnić o ogłoszoną pośmiertnie jego pracę 
Słowniczek wyrazów przyjętych do mowy polskiej ze wschodnich ję zyk ó w 12. Pozytywną 
ocenę strony edytorskiej podnosi także starannie wykonana korekta. W całym tekście 
zauważyłem zaledwie 5 błędów drukarskich, literowych, przy czym tylko jeden z nich, 
na s. 18, może być znaczący: data 10 VI, umieszczona między 27 III a 7 V; tymczasem  
powinno tu być: 10 IV, z treści bowiem wynika, że chodzi o uroczystości wielkanocne. 
Pozostałe błędy są rzeczywiście drobne i nie wywołują nieporozumień.

10 P ta sz y k , Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego, s. 108—109.
11 Informacje te w pewnym stopniu podaje Bibliografia.
12 „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego im. Ossolińskich” z. 2 (1828).
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Dla historyka języka i językoznawstwa szczególnie cenne są bogate i uporząd
kowane chronologicznie przekazy dotyczące prac językoznawczych Lindego, a przede 
wszystkim samego Słownika. Kalendarz jest tu wspaniałym źródłem, przynoszącym  
informacje o powstawaniu, druku i rozprowadzaniu tego dzieła. Poznajemy nazwiska 
osób, które przesyłały Lindemu rzadkie i nieznane wyrazy, otrzymujemy szczegółowe 
informacje o sprzedaży Słownika wraz z nazwiskami jego odbiorców. Np. na polece
nie Aleksandra I za 1200 dukatów zakupiono 100 egzemplarzy Słownika (s. 137), 
a księgarnia Józefa Zawadzkiego zamówiła 96 egzemplarzy tomu 6, ale na ich transport 
do Wilna trzeba było uzyskać zezwolenie z Petersburga (s. 114). Sprzedaż Słownika m.in. 
z powodu wysokiej ceny8 przebiegała wolno i po śmierci Lindego, a więc po 32 latach 
od ukazania się ostatniego tomu, pozostało jeszcze 9 kompletów oraz 120 tomów  
zdefektowanych i nie rozprowadzonych (s. 247). Dowiadujemy się też o kłopotach 
Lindego z zecerami, sprowadzonymi do drukowania tomu 1 aż z Lipska (s. 55). 
Trudności te wynikały nie tylko z braku wykwalifikowanych drukarzy w Warszawie, ale 
także z powodu toczących się wojen. W związku z tym wyjątkowo długo trwał druk 
ostatniego tomu, bo aż 25 miesięcy, podczas gdy poprzednie wykonywano w ciągu 
12—16,5 miesiąca. Czasem na opóźnienie druku wpływały bardzo przyziemne sprawy,
0 których Linde tak m.in. pisze: „Drukarze moi pili przez wszystkie te święta, a dzieło 
w druku śpi” (XII 1814, cyt. na s. 111).

Wielokrotnie znajdujemy w Kalendarzu informacje o związkach Lindego z Toru
niem, w którym spędził pierwsze 18 lat swego życia. Obok faktów już znanych
1 opublikowanych, a dotyczących głównie zainteresowania Lindego jako członka Izby 
Edukacji Narodowej stanem szkół toruńskich i obsadą stanowiska rektora gimnazjum, 
do którego Linde sam uczęszczał (s. 77, 79, 88, 91), znajdujemy też w Kalendarzu 
wydobyte z archiwów mało lub w ogóle nie znane wiadomości o odwiedzeniu przez 
Lindego w 1805 r. matki, o jej pobycie u syna w Warszawie (s. 53) oraz o jej śmierci 
i pochowaniu w Górsku pod Toruniem (s. 105). Za pośrednictwem matki przekazywał 
Linde kolejne tomy Słownika dla gimnazjum i dla Magistratu Torunia. O popularności 
Lindego w rodzinnym mieście i o zainteresowaniu jego dziełem może świadczyć taki 
drobny szczegół: w liście z 20 VIII 1825 toruński lekarz Karl Weese prosi Lindego
0 objaśnienie terminów lekarskich „kołtun”, „krzeszyce” ( =  „krzczyce”), „goźdź”
1 „wieszczyca” (s. 209), które zresztą zostały wprowadzone do Słownika.

Autor Kalendarza  jest doskonale przygotowany do tak trudnego, wymagającego 
żmudnych poszukiwań i wielkiej pracowitości zadania. Swobodnie obraca się w epoce, 
zna nie tylko zasoby archiwalne, ale także bogatą literaturę dotyczącą tego okresu 
i posiada doskonale opanowany warsztat historyka, bibliografa i bibliotekarza. Przed 
wydaniem Kalendarza ogłosił kilka prac poświęconych Lindemu oraz ludzion i zagad
nieniom z nim związanym9. W recenzowanym tu dziele wykorzystał wszystkie znane 
i dostępne archiwalia. Opracował przede wszystkim 369 listów Lindego, około 480 jego 
pism urzędowych oraz 466 listów, które Linde otrzymał od 206 osób. Nie udało się 
autorowi dotrzeć do wszystkich listów, szczególnie adresowanych do zagranicznych 
uczonych. Marian Ptaszyk ma też świadomość, że pewne dokumenty mogą się jeszcze 
znajdować w nie zbadanych krajowych archiwach terenowych (s. 9). N ie wszystkie

8 Linde borykał się z trudnościami finansowymi przez cały czas druku Słownika. Na jego 
propozycję podwyższenia ceny już przy tomie 1 A. K. Czartoryski zaproponował zmniejszenie 
objętości przez usunięcie podobnych, a więc jego zdaniem zbędnych cytatów (20 X 1806, s. 57).

9 M. P ta s z y k :  Prospekty  „Słownika” Samuela Bogumiła Lindego z 1197 r. „Acta Universitatis 
Nicolai Copernici”. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Z. 81: Filologia Polska, t. 13 (1977); 
Prospekty  „Słownika polskiego wyrazów zadawnionych i teraz używanych” Samuela Bogumiła 
Lindego z 1797 r. „Ze skarbca kultury” z. 38 (1983); Kilka druków polskich z tłoczni lipskich z okresu 
Konfederacji Targowickiej. Jw., z. 40 (1984); Drukarskie zamierzenia i dokonania Lindego. „Roczniki 
Biblioteczne” 1993, z. 1/2; Rękopis „Słownika” Lindego. Jw., 1994, z. 1/2.



178 RECENZJE

Mimo tak rozległej i różnorodnej działalności Linde nie doczekał się monografii 
poświęconej jego życiu, działalności i twórczości naukowej4. Wyjątek stanowią jedynie 
dwie publikacje książkowe: Oleny Błażejewicz i Tadeusza Lewaszkiewicza5. Poza  
trudnościami merytorycznymi, spowodowanymi zniszczeniem lub niedostępnością wie
lu źródeł, na taki stan wpłynęła też niewątpliwie dwuznaczna postawa Lindego po 
upadku powstania listopadowego. Z zebranych w Kalendarzu materiałów wynika, że 
Linde początkowo opowiedział się za powstaniem, podpisując 29 XII 1830 w imieniu 
Generalnego Konsystorza Ewangelickiego zarządzenie o stosowaniu się do zaleceń 
„władzy krajowej” (s. 22), a 9 II 1831 zarządzenie o publicznych modłach w kościołach 
ewangelickich „o pobłogosławienie polskiemu orężowi w walce o niepodległość” (cyt. na 
s. 223). Ale już 14 X 1831 wraz z pracownikami Biblioteki Publicznej — jako jej 
dyrektor — oraz z profesorami Uniwersytetu i nauczycielami szkół warszawskich złożył 
przysięgę na wierność Mikołajowi I i następcy tronu Aleksandrowi (s. 223). Ciesząc się 
zaufaniem władz rosyjskich brał udział — jako dyrektor Biblioteki Publicznej — 
w wywożeniu od 14 II 1832 do 6 V 1836 zbiorów warszawskich bibliotek do Rosji 
(s. 225 n.)6. Być może, iż gorliwość w wykonywaniu poleceń władz carskich wynikała 
z oskarżeń, jakie składano Iwanowi F. Paskiewiczowi na Lindego za jego sprzyjanie 
powstaniu (s. 230, 232, 236). Należy jednak lojalnie zaznaczyć, że Linde organizując 
wywóz zbiorów bibliotecznych do Rosji zabiegał równocześnie o ograniczenie grabieży, 
o uratowanie choćby części książek, o czym świadczy m.in. jego list do Paskiewicza 
z 13 III 1832 (s. 226 n.)7. Tak więc krytycznie oceniana działalność Lindego w tym  
okresie wymaga gruntownego zbadania i odpowiedzialnie wyważonego osądu.

Przedstawiony rozległy i często sporny zakres działalności Lindego dowodzi, że 
opracowanie i wydanie Kalendarza było decyzją słuszną. Obok informacji już znanych 
z innych opracowań Kalendarz przynosi sporo faktów dotąd nie znanych lub mało 
znanych i trudno dostępnych. Znajdujemy w nim wiele szczegółów, a nawet szczególi
ków dotyczących życia Lindego, jego stosunków rodzinnych, stanu zdrowia i finansów. 
Często np. w nie wydanej korespondencji powtarzają się wiadomości o chorobach jego 
żon oraz narzekania Lindego na bóle reumatyczne w ręce. Kalendarz podaje też 
na podstawie wpisów metrykalnych dokładne daty urodzin i zgonów rodzeństwa, 
żon i dzieci Lindego. Można z tego wyciągnąć ogólniejsze wnioski o bardzo dużej 
śmiertelności niemowląt i dzieci. Np. z ośmiorga rodzeństwa Lindego aż pięcioro 
zmarło w roku urodzenia, podobnie z dwanaściorga jego dzieci troje zmarło tuż po 
urodzeniu, a pięcioro żyło od roku do osiemnastu lat. Zwraca też uwagę fakt, iż Linde 
nadawał dzieciom po wiele imion; tylko jedno otrzymało imię pojedyncze, 
dwoje po dwa, czworo po trzy, troje po cztery, a jedno miało aż pięć imion. Można się 
także przekonać o sprawności ówczesnej poczty; np. wysłany Janowi Śniadeckiemu 
6 III 1815 t. 6 Słownika dotarł do Wilna 14 III. Dowiadujemy się również z zacho
wanej korespondencji o niepokojach Lindego w związku z pracami Alojzego Osiń
skiego nad słownikiem języka polskiego. Linde obawiał się, że ewentualne rozpi
sanie przez Osińskiego prenumeraty może utrudnić sprzedaż jego dzieła (s. 114, 
132, 133).

4 Nie wypełnia tego braku popularna praca F. P r z y łu b s k ie g o  Opowieść o Lindem i jego  
słowniku (Warszawa 1955).

5 O. B ła ż e je w ic z ,  Samuel Bogumił Linde — bibliotekarz i bibliograf. Wrocław 1975. — 
T. L e w a s z k ie w ic z ,  Panslawist у  с zne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia 
wspólnego języka słowiańskiego. Wrocław 1980.

6 W ywieziono cały Gabinet Rycin (ponad 102 000 pozycji); z przeszło 134 000 tomów  
pozostało zaledwie około 40000, a z około 2000 rękopisów zachowały się tylko 303 pozycje. 
Zob. O. B ła ż e je w ic z ,  Warszawski okres działalności Lindego. „Prace Filologiczne” t. 30, 
s. 44.

7 Zob. ibidem.
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M a r ia n  P ta s z y k , KALENDARZ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI SAM UELA BO
GUM IŁA LINDEGO. Wrocław 1992. Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze” Fundacji 
dla Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 366 +  9 kart ilustr. +  wklejka: drzewo genealo
giczne Lindego +  luźna kartka: mapka podróży bibliofilskich Lindego.

Upłynęło 180 lat od wydania w 1814 r. ostatniego tomu Słownika języka polskiego 
Samuela Bogumiła Lindego. (Faktycznie druk ukończono na początku r. 1815.) To 
epokowe, nowatorskie i przełomowe w dziejach leksykografii polskiej dzieło nie 
doczekało się dotąd monograficznego opracowania, choć liczne prace szczegółowe 
umożliwiają już podjęcie tego trudu. Zainteresowanie Słownikiem i jego autorem 
wzrosło znacznie po drugiej wojnie, kiedy to poza opracowaniami na temat samego 
Słownika ukazały się m.in. prace źródłowe Jerzego Michalskiego, dotyczące koncepcji, 
dziejów wydania i opinii współczesnych o tym dziele1. O zmianie stosunku do Lindego 
świadczy też zorganizowana w Warszawie w dniach 22 — 24 XI 1977 — w 130 rocznicę 
śmierci — międzynarodowa konferencja naukowa „Michał Samuel Bogumił Linde 
a leksykografia słowiańska”, na której wygłoszono 17 referatów poświęconych Lindemu 
i jego Słownikowi2. Nie ulega wątpliwości, że dzieło Lindego, podobnie jak Thesaurus 
Grzegorza Knapiusza i Słownik wileński3, zasługuje na szczegółowe opracowanie, 
pokazujące jego zalety i wady oraz wprowadzające w warsztat leksykograficzny 
i wydawniczy znakomitego słownikarza.

Linde należał do czołowych postaci życia naukowego, kulturalnego i politycznego 
schyłku XVIII w. i pierwszej połowy wieku XIX. Od czasu zetknięcia się w drugiej 
połowie 1792 r. z przebywającą w Lipsku emigracją aż do powstania listopadowego 
obracał się stale w kołach ówczesnej polskiej elity. Szerszym kręgom Linde jest dotąd 
znany przede wszystkim jako autor pierwszego historycznego Słownika języka polskiego, 
będącego jego szczytowym osiągnięciem. Znakomity leksykograf był równocześnie 
bibliotekarzem, bibliografem, tłumaczem, pedagogiem, wydawcą, a nawet drukarzem, 
który na wypożyczonym od pijarów i przeniesionym do własnego mieszkania warszta
cie drukarskim wydał prawie cały Słownik (poza 67 arkuszami tomu 1). Pełnił też licz
ne funkcje zawodowe i społeczne. Był organizatorem oraz wieloletnim dyrektorem 
i profesorem Liceum (1804—1835), przekształconym po powstaniu w Szkołę Wydzia
łową, a następnie w Wojewódzkie Gimnazjum Warszawskie. Uczestniczył w orga
nizowaniu Uniwersytetu Warszawskiego, należał do jego Rady Ogólnej, kandydował na 
stanowisko rektora i przez pewien czas wykładał na tej uczelni. Był twórcą i pierwszym 
dyrektorem Biblioteki Publicznej, był także członkiem Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Izby Edukacji Narodowej oraz prezesem Towarzystwa do Ksiąg 
Elementarnych. Stworzył podstawy, gromadząc księgozbiory, dla późniejszych bibliotek 
Ossolineum i Uniwersytetu Warszawskiego. Czynnie też uczestniczył w organizowaniu 
życia religijnego warszawskich ewangelików pełniąc od końca 1813 r. funkcję prezesa 
Kolegium Zboru Ewangelicko-Augsburskiego, a od 1814 do 1820 r. prezesa Dozoru 
Szkoły Podwydziałowej przy Kościele Ewangelickim w Warszawie. Na zgromadzeniu 
gminnym w dniu 28 XI 1817 został wybrany deputowanym do Sejmu, na którego 
posiedzeniach wielokrotnie zabierał głos. Poza środowiskiem warszawskim Linde 
utrzymywał też stale kontakty osobiste i korespondencyjne z czołowymi zagranicznymi 
przedstawicielami ówczesnej slawistyki.

1 J. M ic h a ls k i:  Spór o koncepcję „Słownika" Lindego. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki 
Polskiej” t. 2 (1954); „Słownik języka  polskiego" Samuela Bogumiła Lindego w opinii współczesnych. 
Jw., t. 6, seria A, cz. 2/3 (1958 — 1959); Dzieje wydań „Słownika" Lindego. Jw., seria A, z. 4 (1961).

2 „Prace Filologiczne” t. 30 (1981).
3 Zob. J. P u z y n in a , „Thesaurus” Grzegorza Knapiusza. Siedemnastowieczny warsztat pracy 

nad językiem  polskim. Wrocław 1961. — B. W a lc z a k , „Słownik wileński" na tle dziejów polskiej 
leksykografii. Poznań 1991.

12 — Pamiętnik Literacki 1995, z. 2
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wywód sił i działań umysłowych oraz O słowach jako wyrazach pojęć i o języku  
jako instrumencie myślenia11, które łączą poglądy Śniadeckiego z nurtem racjonali
stycznym w filozofii polskiej i wskazują na powiązania z racjonalistyczną myślą 
angielską (J. Locke, T. Cambell, D. Stewart). Z kolei w rozprawie O języku polskim18 
utrzymuje Śniadecki, iż właśnie w języku przejawia się charakter narodu, konieczne jest 
więc, aby język był jasny, prosty i bogaty. Muszę tu nadmienić, iż Libera właśnie 
w sposób prosty, a zarazem jasny streszcza i komentuje poglądy uczonego, który 
w świadomości powszechnej uchodzi głównie za znakomitego przedstawiciela nauk 
ścisłych.

Książkę zamyka studium „Barbara Radziwiłłówna”, w którym Libera po przy
pomnieniu na ogół pozytywnych opinii ówczesnych krytyków i wysokiej oceny, 
jaką zyskała w sądach potomnych tragedia klasycystyczna Alojzego Felińskiego 
(premiera 27 lutego 1817), zwraca uwagę na wpisaną w utwór problematykę moralną 
i polityczną. Postawę moralisty reprezentuje Zygmunt August, który wierny jest nie 
tylko swemu uczuciu, ale również przyjętym przez siebie zobowiązaniom wobec 
Barbary. Credo polityczne związane jest natomiast z faktem, iż jest to tragedia 
narodowa oparta na materiale historycznym (co prawda, nie zawsze zgodnym z fak
tami historycznymi), w której czyn króla — oddanie sprawy małżeństwa z Barbarą 
pod obrady sejmu — był zgodny z ówczesnymi zasadami prawa i dowodził politycz
nego rozsądku. „Ideał współpracy króla z sejmem, szacunek dla postępowania 
parlamentarnego — oto morał polityczny tragedii odpowiadający programowi libera
łów warszawskich broniących zasad monarchii konstytucyjnej” — pisze Libera (s. 374). 
Tragedia przemawiała do patriotycznych uczuć Polaków; powodzenie zapewniła jej 
również wysoka wartość artystyczna oparta na wzorach klasycystycznego dramatu 
francuskiego.

W Nocie zamieszczonej na końcu książki podano, że — z wyjątkiem studiów 
o tolerancji oraz o głównych programach literackich — prace były już drukowane 
w rozmaitych księgach zbiorowych i czasopismach, a Oświecenie w Polsce w oczach 
Joachima Lelewela opublikowane zostało w języku litewskim w księdze poświęconej 
temu uczonemu, wydanej w Wilnie w 1987 roku. Dobrze się stało, że autor zebrał 
rozproszone w różnych publikacjach studia i szkice pod nadrzędnym, pięknym 
tytułem. Poruszone w nich problemy obejmują znaczny obszar zjawisk charaktery
stycznych dla polskiego Oświecenia, których wyrazem stała się publicystyka, literatu
ra, pamiętniki i korespondencja. Wiele z tych zagadnień ma już swoje opracowania, 
Libera je odnotowuje, lecz jednocześnie proponuje często nieco inne, nowe spojrzenie 
na podejmowany problem. Cenne są zawarte w niektórych szkicach sugestie, iż dany 
temat autor tylko sygnalizuje, uznając, że wart byłby rozszerzenia; tym samym 
wysuwa propozycje pod adresem historyków literatury, zachęca do zainteresowania 
się tym problemem. Przykładowo wymienić tu można sprawę tolerancji w sensie 
„ludzkiego” stosunku do dzieci i kobiet oraz sprawę emancypacji kobiet w Oświeceniu 
polskim (s. 38 — 40). Z kolei, omawiając rolę ośrodków prowincjonalnych, postuluje 
autor szersze opracowanie geografii literackiej ziem Rzeczypospolitej z punktu widze
nia działalności „instytucji i inicjatyw prywatnych w dziedzinie życia kulturalnego” 
(s. 270).

Wszystkie studia i szkice cechuje trafność i bogactwo cytatów, jasność i precyzja 
wywodów, a całość umożliwia nam postrzeganie istotnych elementów sceny Oświe
cenia polskiego, wzbogacone dzięki pracy jednego z najwybitniejszych znawców 
przedmiotu.

Zofia Sinko

17 W: Pisma rozmaite. T. 4. Wilno 1822.
18 W: jw., t. 3 (1818). (Powst.: 1814-1816).
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Wincentego Pola oraz o Bitwie racławickiej Teofila Lenartowicza, utworach o akcen- 
taęh radykalnych i demokratycznych. Wspomina szerzej o dramacie Władysława 
Ludwika Anczyca Kościuszko pod Racławicami, jednym z najpopularniejszych widowisk 
teatralnych, które wystawiono po raz pierwszy na scenie krakowskiej 26 grudnia 1880. 
Było tam często grywane; należało również do repertuaru teatrów ludowych. Dodajmy, 
że ostatnio dla uczczenia dwusetnej rocznicy insurekcji kościuszkowskiej wystawił 
sztukę Anczyca Teatr na Woli z udziałem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego 
Wojska Polskiego. Premiera odbyła się 3 maja 199415. Tematy z powstania kościusz
kowskiego pojawiają się m.in. u Józefa Ignacego Kraszewskiego, Walerego Przybo- 
rowskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Wacława Berenta, Marii 
Dąbrowskiej, a także w powieściach powojennych Stanisława Ryszarda Dobrowol
skiego, Stanisława Czernika i popularnej książce dla młodzieży Weroniki Tropaczyń- 
skiej-Ogarkowej. Przy różnych ujęciach i skoncentrowaniu się piszących na rozmaitych 
wydarzeniach związanych z insurekcją i jej tragicznym końcem, Kościuszko pojawia się 
w wyobraźni powszechnej jako przedstawiciel całego narodu i wódz w chłopskiej 
sukmanie, a w dowodzonym przez niego powstaniu dostrzeżono walkę nie tylko
0 wolność narodu, ale i o sprawiedliwość społeczną.

Ostatnie 3 szkice przenoszą nas w wiek XIX. W pierwszym — „Ćwiczenia 
Naukowe” i „Pamiętnik Naukowy”. (Uwagi i obserwacje) — autor podejmuje rozważania 
nad miejscem w ówczesnym życiu literackim „Ćwiczeń Naukowych” z r. 1818 oraz 
„Pamiętnika Naukowego” z r. 1819, będącego, pod zmienionym tytułem, kontynuacją 
„Ćwiczeń”. Redagowane przez wychowanków Liceum Krzemienieckiego pismo, w któ
rym znaczną rolę odegrał Tymon Zaborowski, przyciągnęło już uwagę badaczy. Libera 
rozważa jednak problematykę związaną z tym periodykiem z nieco innego punktu 
widzenia: interesują go nowe wartości, jakie wniosło czasopismo do naszej kultury,
1 jego rola w okresie przechodzenia od klasycyzmu do romantyzmu. Wyróżnia kilka 
rozpraw, utworów literackich i recenzji, wzmiankując również o przekładach. Dostrzega 
różnorodność tematyczną pisma i jego eklektyczny charakter, ale również nieśmiałe 
torowanie drogi nowym prądom. Zastanawia mnie jednak fakt, że w piśmie, w którym 
znalazł się ciekawy i aprobatywny artykuł O romansach anonimowego autora, nie 
zamieszczono ani jednego utworu fabularnego oryginalnego lub tłum aczonego16. Jeśli 
chodzi o literaturę piękną, pismo interesowało się przede wszystkim poezją w jej 
rozmaitych formach. I jeszcze drobna uwaga: Juliana Ursyna Niemcewicza Jest nas 
siedmioro, ballada z angielskiego to tłumaczenie jednego z wczesnych wierszy Williama 
Wordswortha (W e are seven), należącego do pierwszej generacji angielskich poetów  
romantycznych.

W studium O zainteresowaniach językoznawczych Jana Śniadeckiego pisze autor 
o poglądach świetnego matematyka i astronoma na temat języka i językoznawstwa. 
Rozważaniami o języku (rozprawy i uwagi rozproszone w korespondencji) wpisał się 
Śniadecki w oświeceniowy nurt walki o mowę ojczystą, jej poprawność i wydosko
nalenie, podjęty w dobie stanisławowskiej i kontynuowany w w. XIX głównie przez 
członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W pracach naukowych Śniadecki „rozpatruje 
słowa jako wyrazy pojęć oraz zastanawia się nad językiem jako instrumentem myślenia” 
(s. 357). Istotne są tu zwłaszcza rozprawy Filozofia umysłu ludzkiego, czyli rozważny

15 W programie zamieszczono szkic R. Węgrzyniaka pt. Powrót, z którego dowiadujemy się, 
iż sztukę po raz ostatni zagrano w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego 19 II 1928, dając jej 
402 przedstawienie. Grana była też w Teatrze Polskim w Warszawie w r. 1933. Po raz pierwszy po 
drugiej wojnie światowej Kościuszkę pod Racławicami wystawiono w Teatrze im. Stefana 
Żeromskiego w Kielcach 24 VI 1989, w reżyserii B. Augustyniaka. Jest on również reżyserem 
przedstawienia warszawskiego w Teatrze na Woli.

16 Wykazałam to w książce Proza fabularna w czasopismach polskich 1801 — 1830 (Wrocław 
1988, s. 216).
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0  aktualności spojrzenia Lelewela na drugą połowę w. XVIII świadczą liczne 
ΧΙΧ-wieczne edycje Panowania. W dziele tym znalazły się ostre akcenty krytyczne, ale
1 akcenty optymistyczne w ocenie pozytywnych dokonań i dzielności charakterów wielu 
działających podówczas ludzi.

Szkic Pamiętnik syberyjski Karola Lubicz-Chojeckiego omawia wspomnienia Cho
jeckiego opublikowane w w. XVIII, jeszcze za życia autora, co w historii naszego 
XVIII-wiecznego pamiętnikarstwa należy do rzadkości. Książka pt. Pamięć dzieł 
polskich, podróż i niepomyślny sukces Polaków  ukazała się w Warszawie w r. 1789, 
oraz po raz drugi w Krakowie pod zmienionym tytułem Polak konfederat przez Moskwę 
na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puhaczewa dnia 20 miesiąca 
8-bra 1790. Zarówno osoba Chojeckiego, jak i jego dzieje znalazły się w polu widzenia 
historyków oraz badaczy literatury syberyjskiej. Libera przydaje jednak do dawnych 
wzmianek sporo materiału faktograficznego i przytacza refleksje autora wspomnień — 
konfederata barskiego. Pamiętnik jako dokument historyczny służył pracom nad 
konfederacją barską; Liberę bardziej interesuje literackość dziełka: zwięzłość i kon
kretność zapisów Chojeckiego, spokojny tok narracji, wrażliwość moralna i subiek
tywizm ujęcia.

Powstanie kościuszkowskie w literaturze polskiej to studium bogate w materiały, 
a przy tym ujmujące temat w sposób przejrzysty, uporządkowany. „Powstanie koś
ciuszkowskie weszło do powszechnej świadomości jako pierwsza w historii narodu 
walka o niepodległość polityczną i wolność ludu” — pisze Libera (s. 318), wskazując na 
wyselekcjonowane zdarzenia i epizody insurekcji, które znalazły się w polu zaintereso
wania naszej literatury. Autor nie zmierza do kompletności (pełne ujęcie tematu 
wymagałoby pokaźnej książki), odnotowuje tylko rozprawy, antologie i bibliografie, 
jakie ukazały się na temat powstania kościuszkowskiego i jego głównych uczest
ników 13. Uwagę poświęca natomiast ważniejszym utworom literackim związanym  
z przysięgą Kościuszki na Rynku Krakowskim, bitwą pod Racławicami, insurekcją 
warszawską, klęską maciejowicką i rzezią Pragi. Wskazani też zostali główni bohatero
wie dramatycznych wydarzeń, którzy przyciągnęli uwagę piszących, a więc Kościuszko, 
Jakub Jasiński, Wojciech Bartosz Głowacki, Jan Kiliński, a w okresie późniejszym — 
i Berek Joselewicz. Poezja XVIII-wieczna, która zrodziła legendę Kościuszki, była 
przeważnie anonimowa; można w niej dostrzec różnice formalne (rozmaitego rodzaju 
wiersze) oraz ideowe (utwory wyrażające postawy umiarkowane bądź też jakobińskie). 
Znalazły się również akcenty ludowe, np. Śpiewka włościan krakowskich w Krakowiaku, 
pojawiło się pojęcie narodu w szerszym, nowym znaczeniu, co ilustruje fragment 
rewolucyjnego wiersza Jasińskiego Do Narodu. W niektórych utworach dostrzec można 
z kolei akcenty mesjanistyczne, jak np. w wierszu Franciszka Kniaźnina N a rewolucję 
1794. D o tradycji powstania nawiązują słowa M azurka Dąbrowskiego, w którym  
pobrzmiewają tony idei społecznych. O Kościuszce, bitwie racławickiej i insurekcji 
warszawskiej wspomina w tonie elegijnym Adam Jerzy Czartoryski w Bardzie polskim, 
powstałym jeszcze w XVIII wieku.

Przechodząc do czasów romantyzmu, przypomina Libera fragmenty Pana Tadeusza 
odnoszące się do powstania kościuszkowskiego oraz kilka wypowiedzi Mickiewicza, 
w których m.in. uznaje on Kościuszkę za swego rodzaju następcę P iasta14. Autor 
studium przypomina aluzje do insurekcji w Horsztyńskim  Słowackiego oraz w licznych 
wierszach i poematach czasów romantyzmu. Pisze o Historii szewca Kilińskiego

13 I. G ó r s k i, Kościuszko w literaturze polskiej X V I I I  wieku. „Przewodnik Naukowy 
i Literacki” 1914—1916. — W. H a h n , Kościuszko  w polskiej poezji dramatycznej. Poznań 1958. — 
S. P a p é e , Tadeusz Kościuszko w literaturze polskiej. Antologia. 1746 — 1946. Poznań 1946. — 
P. G r e n iu k , Z. T u r sk a , Kościuszko w pieśni i poezji. Łódź 1946. — J. N o w a k - D łu ż e w s k i ,  
Poezja powstania kościuszkowskiego. Kielce 1946.

14 W wykładzie paryskim z 15 III 1842.



RECENZJE 173

polskiej wersji klasycyzmu. Był to program najbardziej znany i realizowany w wielu 
ówczesnych dziełach literackich. Dmochowski pojmował literaturę jako naśladowanie 
natury, ale wyselekcjonowanej, kładł nacisk na zgodność utworu poetyckiego z rozu
mem, zwracał uwagę na jego walory artystyczne i dydaktyczne. Libera przedstawiając 
podstawowe refleksje ujęte w tych trzech tekstach nie rozpatruje ich propozycji 
w kategoriach prądów czy nurtów i tylko przy Dmochowskim wspomina o polskiej 
odmianie klasycyzmu. A przecież w Listach Szymanowskiego dostrzec można wiele 
elementów z poetyki rokoka, w traktacie Karpińskiego zaś refleksje bliskie sentymenta
lizmowi. Nie jest to pominięcie, ale świadomy zamysł badacza; rozważania o głównych 
prądach Oświecenia polskiego z uwzględnieniem ich filozoficznego zaplecza oraz form 
literackich preferowanych przez dany prąd stanowiłyby temat na osobny szkic.

W Refleksji historycznoliterackiej w pracach polskiego Oświecenia poświęconych 
literaturze zajmuje się autor przykładami myślenia historycznoliterackiego w przełożo
nym z języka francuskiego popularnym podręczniku Juvenala de Carlencas Historia 
nauk wyzwolonych, w traktacie Filipa Nereusza Golańskiego O wymowie i poezji oraz 
w poetyce Dmochowskiego, wspomnianej w szkicu poprzednim. Libera wyjaśnia, że 
„Refleksja historycznoliteracka oznacza [ .. .]  próbę interpretacji zjawisk literackich 
w następstwie czasowym. Poza elementem informacyjnym i opisowym wchodzi tutaj 
w grę pierwiastek porównawczy i oceniający” (s. 235). Z tej właśnie perspektywy 
przygląda się badacz wymienionym tu dziełom, stwierdzając, iż we wszystkich mniej lub 
bardziej wyraźnie pojawia się zarys rozwoju literatury od czasów najdawniejszych do 
obecnych. Po przedstawiającej się ubogo literaturze średniowiecza (nb. pojęciem  
literatury obejmowano niemal całe piśmiennictwo tej epoki) nastąpił jej rozkwit 
w złotym wieku zygmuntowskim, a potem upadek oraz kolejne odrodzenie w czasach 
stanisławowskich. Rzecz oczywista — pisze Libera — że na okres rzekomego ubóstwa 
czy upadku literatury spoglądamy dzisiaj inaczej, o czym świadczą liczne prace 
zajmujące się interpretacją i rewaloryzacją baroku. Ciekawa jest zrekonstruowana na 
podstawie omawianych tu dzieł lista godnych wspomnienia i uznania pisarzy działają
cych w epoce staropolskiej. Należą do nich Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Szymon 
Szymonowicz, Szymon Zimorowicz, Wacław Potocki, Wespazjan Kochowski, Andrzej 
Morsztyn, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Stanisław Konarski, Krasicki i Narusze
wicz. Palmę pierwszeństwa przyznano Kochanowskiemu; współczesny stan badań jak 
najbardziej potwierdza tę ocenę.

W studium Oświecenie w Polsce w oczach Joachima Lelewela zaprezentował autor 
w przejrzystym skrócie rozprawę Lelewela Panowanie króla polskiego Stanisława 
Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestolecie usilności narodu podźwignienia 
się, ocalenia bytu i niepodległości, która ukazała się w „Bibliotece Warszawskiej” 
w 1818 roku. Dzieciństwo i młodość Lelewela, urodzonego w r. 1786, przypada na 
przełom dwóch wieków i można go uważać jeszcze za dziecko Oświecenia. Kształciła go 
szkoła pijarska i Uniwersytet Wileński; wiedzę czerpał z pism XVIII-wiecznych 
historyków i filozofów zachodnioeuropejskich, co pozwoliło mu tworzyć dzieła histo
ryczne przy pomocy nowoczesnego aparatu naukowego. W rozprawie, którą omawia 
Libera, Lelewel kładł nacisk na dramatyzm czasów stanisławowskich, płynący z licz
nych sprzeczności w życiu społecznym i politycznym kraju. Okiem socjologa spoglądał 
na pozytywne zmiany w dziedzinie gospodarczo-społecznej, zwracał uwagę na „roz
szerzenie podstawy społecznej narodu” (s. 302), mając na myśli udział ludzi różnych 
warstw w późniejszej fazie walk o niepodległość. W pełni docenił rozwój nauki 
i oświaty, bogactwo literatury pięknej i udoskonalenie języka. W upadku państwa 
dojrzał zalążki odrodzenia narodu; wierzył bowiem w jego siły żywotne i patriotyzm  
obywateli. Rozprawę zakończył obrazem króla jako człowieka i polityka; docenił jego 
osobiste przymioty i zasługi dla kultury polskiej, lecz wiele mu zarzucił jako politykowi. 
Libera podkreśla obiektywizm Lelewela w ocenie zjawisk oraz — znamienne dla 
republikanina i demokraty — zwrócenie uwagi na powstające nowe siły społeczne.
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porozbiorowej (całość Rozmów ukazała się w tomie 7 wydania zbiorowego w r. 1804; 
fragmenty, tj. 5 „rozmów”, opublikował Krasicki w czasopiśmie „Co tydzień” <1798, 
1799)). Przywołany przez Liberę (s. 198) Ryszard Przybylski dostrzega w Rozmowach 
zmarłych „przesłanie do narodu przekazane mu w najdramatyczniejszych chwilach jego 
istnienia. Krasicki przemawiał do zmarłych politycznie Polaków przeciwstawiając 
przemocy siłę ducha i potępiając stanowczo rozpacz jako reakcję na doznane nie
szczęście” 10. Libera dostrzega w Rozmowach wiele innych refleksji, np. wątki anty- 
heroistyczne, które nie wykluczają uznania dla rzetelnego bohaterstwa, dyskusję nad 
postępem cywilizacyjnym, rozważania na temat swobody w literaturze i krytykę 
krępujących ją prawideł. Nie są to oczywiście wszystkie zawarte w 30 „rozmowach” 
tematy, jakie omawia Libera. Rozmowy, podobnie jak Wiersze różne, nie cieszyły się 
szczególnym zainteresowaniem historyków literatury; poświęca się im sporo uwagi 
w publikacjach najnowszych.

W Uwagach nad antykiem  w twórczości Krasickiego autor wskazuje na bezpośrednie 
nawiązania XBW do pisarzy starożytnych oraz na jego głębsze związki duchowe 
z filozofią i literaturą Greków i Rzymian. Prześledzenie inspiracji antycznej w mottach 
i napomknieniach świadczy tylko o ogromnej erudycji Księcia Biskupa, natomiast 
pewna wspólnota poglądów na człowieka i życie zachodząca między Krasickim 
a niektórymi pisarzami antyku, ujawniona szczególnie wyraźnie w późniejszej twór
czości polskiego poety (m.in. w Rozmowach zmarłych, Uwagach i Pismach różnych), 
przybliża nam jego sylwetkę jako myśliciela. Bliska jest mu horacjańska zasada aurea 
mediocritas, bliska refleksja Epikteta i Teogonisa z Megary (wartość przyjaźni, godność 
ludzka, trzymanie na wodzy namiętności). Libera wskazuje również na wiele innych 
propozycji zaczerpniętych z kultury starożytnych. Natomiast bardziej związana z idea
mi Oświecenia wydaje się dyskusja z mitologią i rewizjonizm historyczny, który 
występuje m.in. w Historii i Rozmowach zmarłych.

Skoro jesteśmy przy antyku, wspomnę o krótkim szkicu Antyk w podręcznikach 
szkolnych polskiego Oświecenia. Dokonany w nim przegląd wypisów, podręczników
1 dykcjonarzy wskazuje na bardzo ambitny program nauczania klasycznego w szkołach 
Komisji Edukacji Narodowej, które — jak pisze Libera — „spełniało przede wszystkim  
funkcje wychowawczo-obywatelskie” (s. 266).

Problemom estetyki dzieła literackiego oraz rozważaniom historycznoliterackim  
ujętym w poetykach, podręcznikach, rozprawach i rozmaitych zbiorach poświęcone są
2 studia. W pierwszym, pt. Główne programy literackie w krytyce artystycznej polskiego 
Oświecenia w dobie stanisławowskiej, omówił autor w sposób zwięzły i przejrzysty
3 programy literackie sformułowane w Józefa Szymanowskiego Listach o guście, czyli 
smaku (1779)u , w traktacie Franciszka Karpińskiego O wymowie w prozie albo wierszu 
(1782)12 oraz w Sztuce rymotwórczej Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1788). 
Zawarte w nich rozważania świadczą o rozwoju i zróżnicowaniu estetyki literackiej 
w czasach stanisławowskich, która zresztą miała swoje antecedencje w piśmiennictwie 
staropolskim oraz pierwszej połowy XVIII wieku. Pisze o tym Libera na początku 
swego szkicu. Szymanowski kładzie nacisk na kategorię gustu, dostrzegając jego ścisły 
związek ze sztuką poetycką. Na gust — zdaniem Szymanowskiego — „składają się” trzy 
cechy: czułość, delikatność i trafność, natomiast ideał piękna wywodzi się z zasady 
stosowności (bienséance). Karpiński z kolei propaguje literaturę opartą na czułości serca 
i pięknych wzorach, dbałą o wartości estetyczne i etyczne. Natomiast program Dm o
chowskiego nawiązuje do refleksji starożytnych i wzorów Boileau, wyrażając poglądy

10 R. P r z y b y ls k i ,  Klasycyzm , czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 
1983, s. 135.

11 Zamieszczonych w Listach krytycznych o różnych literatury rodzajach i dziełach, które 
zostały opublikowane w dodatku do komedii A. K. C z a r t o r y s k ie g o  Kawa (Warszawa 1779).

12 Zamieszczonej w tomie 2 Zabawek wierszem i prozą  (Warszawa 1782).
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niepospolitym. Libera zastrzega się, iż w swoim szkicu nie pretenduje do pełnego ujęcia 
tematu, podaje jednak wiele trafnie dobranych wypowiedzi czy anegdot z ówczesnych 
pamiętników (w tym również pisanych przez cudzoziemców) i korespondencji. Krasicki 
jawi się tu jako człowiek towarzyski i dowcipny, pełen zalet nie tylko świetnego umysłu, 
ale i wielkiego serca. O wartościach artystycznych i wychowawczych twórczości 
Krasickiego świadczy fakt, że jego wiersze znalazły się w ówczesnych podręcznikach 
szkolnych, a tym samym ich autor wszedł do powszechnej świadomości. Przyczyniły się 
do tego powtórne wydania niektórych z jego utworów jeszcze w w. XVIII, pochlebne 
wzmianki w poetykach i notach informacyjnych. Jean Baptiste Dubois de Jancigny 
w Essai sur l’histoire littéraire de Pologne (1778) chwalił Krasickiego za umiejętność 
łączenia miłego z pożytecznym, co Voltaire uważał za cechę literatury XVIII wieku. 
Dodajmy na marginesie, że ta umiejętność, przejęta w dużej mierze ze „Spectatora” 
angielskiego, cechowała wiele esejów „Monitora”, a hasło „utile cum dulce” łączyło wiele 
utworów wierszem i prozą, które składają się na literaturę stanisławowską. Mimo iż 
doceniono również prozatorskie dzieła XBW, szczególnie Doświadczyńskiego i Pana 
Podstolego, Krasicki w opinii literatów (Trembecki, Węgierski) był przede wszystkim  
poetą; za największego z ówczesnych poetów uznał go Stanisław August. Na początku 
w. XIX Franciszek Ksawery Dmochowski chwalił prywatne cnoty Krasickiego i rów
nież dostrzegał w nim głównie poetę, podobnie jak Stanisław Kostka Potocki, który 
twierdził, że „sława wierszopisa zaćmiewa w nim prozę pisarza” (cyt. na s. 154).

W szkicu Krasicki w oczach czytelnika końca wieku X X  autor zwięźle omawia stan 
badań nad twórczością XBW w powojennym 40-leciu, świadczący o dużym zaintereso
waniu historyków literatury życiem i dziełami Krasickiego. Zaowocowało ono 8 studia
mi monograficznymi, dużą liczbą rozpraw analitycznych i komentowanych wydań 
utworów. Dokonany przez Liberę przegląd można uznać za rozumowaną, opatrzoną 
komentarzem bibliografię najważniejszych prac o Krasickim. W powojennych opraco
waniach zwrócono uwagę na dotychczas mało znane lub nie docenione obszary 
twórczości Krasickiego, w których ujawniły się jego poglądy historiozoficzne, filozofia 
rozsądku i umiaru oraz głęboka refleksja nad kondycją ludzką. W tym sumiennym  
przeglądzie, w którym zwrócono szczególną uwagę na nowatorskie ujęcia poszczegól
nych dzieł Krasickiego, pominięta jednak została praca Józefa Tomasza Pokrzywniaka 
Ignacy Krasicki (Warszawa 1992); jest to krótka monografia poety dopełniona licznymi, 
niekiedy nowymi materiałami. Pominięcie tłumaczyć można obecnym długim cyklem 
wydawniczym książek.

W szkicu O „Wierszach różnych’’ Krasickiego poddaje autor analizie kilkanaście 
liryczno-refleksyjnych utworów, w których najpełniej ujawnił się patriotyzm poety 
w obliczu dramatycznych lub radosnych wydarzeń na polskiej scenie politycznej 
(np. Konstytucja 3 Maja) oraz filozofia życiowa Księcia Biskupa. Była nią — jak pisze 
Libera — „pochwała umiaru, akceptacja zasady złotego środka, aurea mediocritas” 
(s. 188), co zbliża Krasickiego do postawy Kochanowskiego i Horacego. Szkic dobrze 
służy przypomnieniu artystycznych i refleksyjnych wartości poezji lirycznej Krasickiego. 
Jej niezwykle wysoką ocenę zawarł w swoim opracowaniu włoski badacz literatury 
polskiej XVIII wieku — Sante Graciotti9. Libera dostrzega w Krasickim-liryku poetę 
wolności i nadziei, Graciotti widzi w nim również filozofa stawiającego pytania 
egzystencjalne.

W szkicu o Rozmowach zmarłych Krasickiego podaje badacz zwięzłe informacje 
o gatunku mającym antyczne antecedencje i popularnym niemal w całej oświeceniowej 
Europie. Dialog zmarłych był formą, w której przekazywano rozmaite postawy i prze
konania przy bardzo szerokich możliwościach w zakresie tematyki. Przekazywał je 
także Krasicki, przy czym jego refleksja związana była w dużej mierze z sytuacją Polski

9 S. G r a c io t t i ,  wstęp w: I. K r a s ic k i , W ybór liryków. Wrocław 1985, s. XXXV —XL. 
BN I 252.
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tualnych zainteresowaniach króla mówią również pamiętniki cudzoziemców podróżują
cych po Polsce (Johanna Bernoulli, astronoma i matematyka szwajcarskiego, oraz 
Williama Coxa, historyka angielskiego). Powszechne mniemanie o zasługach króla- 
-mecenasa potwierdzają wypowiedzi historyków literatury naszej doby, którzy widzą 
w osobie Stanisława Augusta przewodnika, inicjatora i opiekuna literatury — mimo 
zastrzeżeń, jakie budziła i budzi jego działalność polityczna.

Mecenat króla związany był przede wszystkim z Warszawą. Był to ośrodek 
najbardziej prężny, mający określony program i obfitujący w kulturotwórcze inicjatywy 
i dokonania. Szkic Rola ośrodków prowincjonalnych w kulturze polskiego Oświecenia 
mówi o działalności i inicjatywach podejmowanych przez instytucje oraz osoby 
prywatne na terenie Rzeczpospolitej. Autor zastrzega się, że sprawa ta mimo prac 
Elżbiety Aleksandrowskiej o geografii literackiej tej epoki7 nie jest jeszcze do końca 
zbadana i że porusza ją tylko „w skromnych wymiarach rekonesansu badawczego” 
(s. 270). Ów rekonesans przynosi wiele wiadomości, ujętych zgodnie z zamiarem Libery 
szkicowo, ale zachęcających do dalszych badań w tej dziedzinie, które, o ile mi 
wiadomo, podejmowane są obecnie w Pracowni Literatury Oświecenia Instytutu Badań 
Literackich PAN. Libera zauważa, iż przyglądając się takim ośrodkom jak Wilno, 
Kraków czy Puławy wypada uwzględnić czynnik czasu: Wilno to przede wszystkim  
wspaniały ośrodek kulturalny w czasach późnego Oświecenia, Kraków to ostatnie 
dekady w. XVIII i początek w. XIX, Puławy zaś to 3 okresy historyczne: 1782—1796, 
1796—1815, 1815 — 1830, pełniące odmienne funkcje kulturowe. W dalszych roz
ważaniach autor zwraca uwagę na kulturotwórczą rolę teatrów i bibliotek magnackich, 
inicjatywy szkół zakonnych, rozwój prowincjonalnego drukarstwa; wspomina również
0 ośrodkach kultury mieszczańskiej w Toruniu i Gdańsku. Uważam ten szkic za dobry 
przewodnik dla tych wszystkich, którzy bardziej szczegółowo zajmują się lub zajmą tą 
właśnie problematyką.

Krasickiemu poświęcił Libera 5 studiów: 2 z nich zajmują się recepcją twórczości 
poety u współczesnych i potomnych, 3 mówią o problemach związanych z poszczegól
nymi utworami. Ze szkicu Krasicki w oczach współczesnych dowiadujemy się, jak 
postrzegali Krasickiego jako człowieka, pisarza i poetę ludzie, którzy przeważnie 
zetknęli się z nim osobiście, a w każdym razie go czytali, oceniając jego twórczość na 
gorąco i upatrując w niej krytykę obyczajów współczesnych, wskazania etyczne
1 zdroworozsądkowe rady lub z kolei przybrane często w atrakcyjną formę bajki lub 
powiastki ogólne refleksje moralne o nieprzemijającej aktualności, które propagowały 
wartości oparte na rozumie i cnocie.

Trembecki w poetyckim liście Do Ignacego Krasickiego biskupa warmińskiego na 
przyjazd jego do W arszawy pisał:

Byłeś przedtem rozumny, przyjeżdżasz z rozumem,
Byłeś wzięty z przymiotów, wracasz z ozdób tłumem

— i dalej:
Jakeś nową ludzkością, bo dawnych nie wspomnę 
Pochwał, które cię poślą na czasy potomne,
Ożywił moją słabość, dobył pióra z pleśni8.

Trembecki, który cenił Krasickiego jako człowieka i poetę, dostrzegł u niego 
najbardziej ceniony w dobie Oświecenia atrybut — rozum. Inni chwalili walory 
intelektualne XBW, wzmiankując o jego wybitnym umyśle, nazywając człowiekiem

7 E. A le k s a n d r o w s k a :  Geografia środowiska pisarskiego. W zbiorze: Problemy literatury 
polskiej okresu Oświecenia. T. 2. Wrocław 1976; Geografia literacka. W: Słownik literatury polskiego 
Oświecenia. Pod redakcją T. K o s t k ie w ic z o w e j .  Wrocław 1977.

8 S. T r e m b e c k i, Pisma wszystkie. Opracował J. K o tt .  T. 1. Warszawa 1953, s. 154, 156. 
Libera cytuje te wiersze na s. 143.
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„sprawiedliwej”, w obronie przed napaścią i gwałtem. Polska wojna „sprawiedliwa” 
w obronie wolności i niepodległości zakończyła się jednak klęską insurekcji kościusz
kowskiej i trzecim rozbiorem.

Studium Ż ydzi i sprawa żydowska w literaturze pięknej i w pamiętnikach w czasach 
Stanisława Augusta przynosi liczne, a mało znane informacje związane z problematyką 
żydowską w publicystyce oraz w polskich powieściach i pamiętnikach. „W drugiej 
połowie XVIII wieku sprawa żydowska [ .. .]  stała się jednym z głównych zagadnień 
publicznie dyskutowanych. Chodziło o określenie statusu prawnego Żydów w Polsce,
0 zakres praw obywatelskich, o ich miejsce i rolę w społeczeństwie” — pisze Libera 
(s. 75). O problemie tym debatowano w okresie Sejmu Czteroletniego. Prócz głosów  
krytycznych, np. Staszica, pojawiło się sporo opinii aprobatywnych, np. Kołłątaja, który 
w imię tolerancji opowiadał się za asymilacją Żydów. Z pozycji humanistycznych
1 oświeceniowych wychodził Mateusz Butrymowicz w rozprawie Sposób reformowania 
Żydów polskich. W swoich propozycjach „opierał się na idei uobywatelnienia Żydów  
i włączenia ich do stanu miejskiego” (s. 79). Na tolerancyjny i utrzymany w duchu 
Oświecenia stosunek Stanisława Augusta do Żydów wskazują jego pamiętniki. Libera 
przytacza w swoim szkicu sporo nazwisk i wiele argumentów wytaczanych przez 
ówczesnych publicystów za i przeciw asymilacji Żydów.

Znacznie skromniej niż w publicystyce przedstawiała się sprawa żydowska w po
wieściach, w których na ogół nie wychodzono poza raczej negatywne stereotypy. 
Interesująca jest wzmianka o przyjaznej wobec Żydów postawie Trembeckiego oraz 
Karpińskiego, który dał przykład tolerancji wypowiadając się o nich w przedmowie do 
Psalmów Dawida. Wspomina Libera również o najbardziej antysemickim wierszowanym  
utworze pewnego anonima, który pisał:

Bo to szpiegi, filuty, zbrodnie i złodzieje,
Mają różne kondykta, wiedzą, co się dzieje, [s. 8 7 ]5

W pamiętnikach z kolei (m.in. Marcina Matuszewicza, Jędrzeja Kitowicza, Juliana 
Ursyna Niemcewicza, Baltazara Pstrokońskiego) Żydzi występują jako anonimowa 
masa lub dość schematycznie ujęte sylwetki karczmarzy, furmanów, rzemieślników 
i kupców, choć trafiają się czasem zabawne związane z Żydami anegdoty (np. u Niem 
cewicza i Pstrokońskiego). Nieschematyczny i pozytywny obraz polskiego Żyda 
patrioty pojawi się dopiero w Panu Tadeuszu w osobie Jankiela.

W studium Stanisław August Poniatowski — opiekun i miłośnik literatury autor 
stawia pytanie, jaką rolę w kształtowaniu ówczesnej oświeceniowej kultury (literatura 
piękna i publicystyka, teatr, oświata, czasopiśmiennictwo) odegrał król. Jego mecenat 
w stosunku do sztuk plastycznych i architektury stał się tematem szczegółowych badań 
naukowych6, natomiast mniej wiemy o mecenacie Stanisława Augusta w odniesieniu do 
literatów i literatury. Lukę tę wypełniają cytowane przez Liberę obszerne fragmenty 
korespondencji króla z Naruszewiczem, Krasickim, Trembeckim i Karpińskim. Można 
z niej odczytać jego zrozumienie dla społecznej wartości literatury, która służy ogładzie 
i oświeceniu narodu, pełniąc ważną rolę wychowawczą, a także uwrażliwienie monarchy 
na estetyczne walory literatury pięknej. O zasługach Stanisława Augusta na polu 
kultury świadczą także skierowane doń wiersze panegiryczne, m.in. te związane 
z instytucją obiadów czwartkowych oraz dedykacje książkowe. O wiedzy oraz intelek

5 Zwierciadło polskie dla publiczności, choć niekształtne, ale w reprezentacji rzetelne, w którym  
widzieć można różnych ludzi i wielorakie ich defekta, a osobliwie Żydów, szczególności i powszechno
ści szkodliwych, dnia 12 października 1789 r. zrobione, a teraz dla przejrzenia się w nim i widzenia 
wielu ciekawości dnia 10 listopada 1790 r. odkryte. W: M ateriały do dziejów Sejmu Czteroletniego. 
Opracowali i przygotowali do druku A. E ise n b a c h , J. M ic h a ls k i ,  E. R o s tw o r o w s k i,  
J. W o liń sk i. T. 6. Warszawa 1969, s. 251.

6 T. M a ń k o w s k i,  Mecenat artystyczny Stanisława Augusta. Warszawa 1970. — M. K w ia t 
k o w sk i, Stanisław August, król-architekt. Wrocław 1983.
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wiły się też nieliczne opinie związane z tolerancją w nieco węższym rozumieniu: 
szacunku dla dziecka (Stanisław Konarski, Wincenty Skrzetuski), uznania dla kobiety 
jako żony, matki i gospodyni. Libera zauważa, że ten problem nie stał się dotąd 
przedmiotem większego zainteresowania badaczy; wydaje się, że ważne jest jego 
zasygnalizowanie, mogące zachęcić do bardziej szczegółowego opracowania tego 
tematu.

Za przeciwieństwo tolerancji uznawano powszechnie fanatyzm i o nim autor szerzej 
wzmiankuje w szkicu Kilka uwag o wierszu Franciszka Karpińskiego „Przeciwko 
fanatyzmowi”. Utwór ukazał się w tomie 7 Zabawek wierszem i prozą (1787), powstał 
przypuszczalnie w latach 1784 — 1786 i do niedawna nie przyciągał szczególnej uwagi 
badaczy. Napisany przez autora W ierszy nabożnych i Psalmów jest wypowiedzią 
człowieka szczerze religijnego, powodowanego przekonaniem, iż fanatyzm niezgodny 
jest z przykazaniem miłości bliźniego i stanowi zaprzeczenie prawdziwej wiary. Libera 
dostrzega w wierszu zarówno apel moralny, jak i wypowiedź poety-publicysty w okresie 
przygotowań do Sejmu Czteroletniego oraz dyskusji na temat praw Żydów i dysyden
tów. Analizę wiersza Karpińskiego uzupełniają wzmianki o ogólnej niechęci naszych 
oświeconych do fanatyzmu. Jego potępienie znalazło się nie tylko w wierszach poetów  
nurtu libertyńskiego (Stanisław Trembecki, Tomasz Kajetan Węgierski, Jakub Jasiński), 
ale także w poglądach i wypowiedziach m.in. króla, Krasickiego, Adama Naruszewicza. 
Za pośrednią krytykę fanatyzmu religijnego można również uznać sformułowanie 
w Konstytucji 3 Maja, gwarantujące innowiercom „opiekę rządową” i „wszelkich 
obrządków i religii wolność w krajach polskich” (s. 105)3.

W studium Zagadnienie wojny i pokoju w literaturze polskiego Oświecenia wskazuje 
Libera analogie z przekonaniami Oświecenia europejskiego. Pacyfistyczne i anty- 
heroistyczne postulaty w. XVIII, z jego pochwałami pokoju, który sprzyja zasobności 
kraju, rozwojowi kultury i szczęściu obywateli, oraz protesty przeciw bezsensowi wojny 
i jej okrucieństwu pojawiały się zarówno w zachodnioeuropejskiej (szczególnie fran
cuskiej) publicystyce i literaturze, jak i w licznych wypowiedziach polskich. Jednakże 
polskie refleksje na ten temat nie stanowiły (oczywiście z wyjątkami) zapożyczeń 
z literatury obcej, lecz związane były z najbardziej żywotnymi dla Polski sprawami. 
Pisze o tym przekonywająco Libera, zauważając, że w Polsce „myśl o wojnie i pokoju 
nie mogła się rozwijać w kategoriach abstrakcyjnych” (s. 44). W kraju, w którym 
postulowano rozwój szeroko rozumianej kultury oraz wprowadzenie reform politycz
nych i gospodarczych szczególnie ceniono pożytki pokoju, co lapidarnie stwierdzał 
Naruszewicz:

Pokojem państwa kwitną, a kto więc zdobyczy
Z wojen szuka, mniej zysku, więcej szkody liczy4.

Problemy wojny i pokoju były aktualne w czasach konfederacji barskiej, w okresie 
po pierwszym rozbiorze, a potem w trakcie przygotowania do obrad oraz w samych 
obradach Sejmu Czteroletniego nad unowocześnieniem i organizacją wojska. Zagad
nienie to dyskutowano w „Monitorze”, pojawiało się w publikacjach wybitnych pisarzy 
politycznych — Józefa Wybickiego, Stanisława Staszica, Hugona Kołłątaja, Franciszka 
Salezego Jezierskiego. Antyheroistyczne hasła znalazły się w Historii i Rozmowach 
zmarłych Krasickiego. Sprawy wojny i pokoju rozpatrywano „zarówno w kategoriach 
filozoficznych, jako zjawisko historyczne, społeczne i polityczne, jak też w kategoriach 
pragmatycznych, w powiązaniu z sytuacją Polski” (s. 55). W sytuacji polskiej, opowia
dając się za pokojem i przeciw okrucieństwom wojny, nie sprzeciwiano się wojnie

3 Konstytucja 3 Maja. Opracował J. К o w e ck  i. Przedmową opatrzył B. L e śn o d o r s k i .  
Warszawa 1981, s. 82.

4 A. N a r u s z e w ic z ,  Na śmierć Augusta III,  króla polskiego, w. książęcia litewskiego i elektora 
saskiego w r. 1763. W: W ybór poezji. Warszawa 1882, s. 15. Libera cytuje ten dwuwiersz na s. 65.
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Lata panowania Stanisława Augusta były epoką wielkich nadziei i rozczarowań, 
okresem ważnych przeobrażeń i dokonań w kulturze, życiu literackim, a także, wobec 
zagrożenia bytu państwowego, czasem ożywienia politycznego, którego ukoronowa
niem stała się Konstytucja 3 Maja. Były to również lata militarnych zrywów za
kończonych klęską maciejowicką i trzecim rozbiorem. Wiele studiów Libery pisanych 
jest właśnie z tej perspektywy: ambitnych dokonań w dziedzinie publicystyki, literatury 
i edukacji, wspieranych mecenatem króla oraz inicjatywami pedagogów i oświeconej 
elity kraju, a podejmowanych w konfrontacji z tragicznymi wydarzeniami politycznymi 
tamtych czasów. W części szkiców porusza autor zjawiska ogólniejsze, związane 
z ideologią Oświecenia, która rzutowała na sprawy społeczno-polityczne i znajdo
wała wyraz w naszej publicystyce. Pokaźne miejsce — 5 studiów — poświęca Libera 
Ignacemu Krasickiemu. W związku z rozważaniami o guście pisze także o głównych 
programach literackich epoki, w refleksji nad kulturą Oświecenia polskiego zwraca 
uwagę na znaczenie mniejszych ośrodków w jej kształtowaniu; występowały tam często 
zjawiska różniące się od oficjalnego modelu kultury, jakiemu patronował Stanisław 
August. Niektóre ze szkiców wychodzą poza wiek XVIII; mówią o kulturowych 
i literackich zjawiskach ostatniej fazy Oświecenia polskiego w pierwszych dekadach 
XIX wieku.

Książkę otwiera studium Z problemów tolerancji w publicystyce i literaturze czasów 
Stanisława Augusta ujmujące temat na szerokim tle porównawczym; autor przytacza 
wypowiedzi zarówno ludzi w. XVIII, jak i współczesnych historyków idei i literatury. 
„Idea tolerancji była jednym z naczelnych haseł kultury europejskiego Oświecenia” — 
pisze Libera (s. 17), przywołując m.in. opinie André Morelleta (1762), Montesquieugo, 
Voltaire’a, Johna Locke’a i Encyklopedii Diderota, a ze współczesnych badaczy m.in. 
Daniela Morneta, Paula Hazarda i George’a G usdorfa1. Tolerancja uznana za jedną 
z kardynalnych cnót epoki Oświecenia, nie wiązała się tylko z poglądami religijnymi, 
politycznymi czy społecznymi. Poczęto domagać się jej stosowania wobec wszystkich 
istot słabszych czy upośledzonych — dzieci, kobiet, rdzennych mieszkańców posiadłości 
kolonialnych, których Europejczycy uczynili niewolnikami. Tak pojęta idea tolerancji 
łączyła się z charakterystycznym dla Oświecenia humanitaryzmem i pojęciem po
wszechnego braterstwa.

W Polsce, jak stwierdza autor, „problem tolerancji — i w sensie religijnym, 
i w znaczeniu ogólnym — nie był najważniejszym hasłem epoki Oświecenia” (s. 26). Na 
otoczoną różnowiercami Polskę (luteranie w Prusach, prawosławni w Rosji) sąsiedzi 
wywierali nacisk, domagając się dla dysydentów pełnych praw obywatelskich, w czym 
nasza strona dostrzegała ingerencje obcych w sprawy polskie. Jednakże znaleźli się 
ludzie światli, a przede wszystkim sam król, który opowiadał się za tolerancją i przeciw 
fanatyzmowi.

Postulaty tolerancji znalazły się w „Monitorze” (1773, nr 32), w którym jeden 
z korespondentów pisma (przypuszczalnie osoba fikcyjna) prosił, aby krytycznie ocenić 
właściwą „ziomkom naszym [ ...]  zbyteczną, nierozumną i samym tylko fanatyzmem 
nadętą o wiarę gorliwość” (s. 29). W publicystyce okresu piękne słowa o tolerancji 
można było wyczytać m.in. w „Pamiętniku Politycznym i Historycznym” Piotra 
Świtkowskiego (1783) oraz w obszernej wypowiedzi Teodora Tomasza Weichardta — 
lekarza, filozofa, tłumacza i poety oraz wielkiego zwolennika myśli Voltaire’a 2. Poja

1 Zob. D. M o r n e t:  Les origines intellectuelles de la révolution française 1715 — 1787. Paris 
1967, s. 111 — 112; La pensée française au X V I I I e siècle. Paris 1969, s. 48 —49. — P. H a za r d ,  
M yśl europejska w XV I I I  wieku. Od Monteskiusza do Lessinga. Przełożyła H. S u w a ła . Warszawa 
1972, s. 161 — 162. — G. G u sd o r f , Les principes de la pensée au Siècle des Lumières. Paris 
1971, s. 390.

2 List Imć Pana a Trahciew do nauczycielów filozofii w Polszczę, zapraszając do obchodzenia 
pamiątki śmierci pana Woltera. Lipsk 1781.
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Hanny-Doroty — jest już tylko piękną „okrutnicą”; cielesność i zm ysłowość nie 
pozwalają jej być duchową przewodniczką zakochanego mężczyzny.

Przemożny wpływ petrarkistowskięj descriptionis personae ujawniają znamienne dla 
autora Lutni kunsztowne sekwencje wyliczeń — prezentujące „różne części ciała 
i w zasadzie tylko jedną ich cechę, mianowicie kolor, który symbolizują tradycyjne 
epitety metaforyczne” (s. 33). Zdarza się jednak, co trzeba podkreślić z mocą (a czego 
zdaje się nie dostrzegać autorka rozprawy), że poeta śmiałym konceptem sprzeniewierza 
się tradycji i konwencjom. Oto w kalamburowym erotyku Na zapłonienie obserwacja 
zarumienionego oblicza Jagi, które przypomina „szkarłatne cynobry” i „wesołą barwę 
jabłek przepłonistych” 13, przeistacza się w subtelny dyskurs barw i uczuć. Czerwień — 
symboliczna barwa miłości — „opalizuje” odcieniami wyrażającymi falowanie emocji: 
zachwyt i nadzieję wzajemności, obawy i przeczucia zakochanego.

Kluczowa dla Morsztynowej poezji leksyka odzwierciedla rezultaty zmysłowego 
postrzegania świata. Czołowy marinista polski nie podporządkowuje się jednak 
otaczającej rzeczywistości; on ją „reorganizuje” — z jej elementów „preparuje” 
rekwizyty poetyckie. Podmiot autorski „studiuje” tematy, gromadzi materiały porów
nawcze, szuka nowych odniesień i nieoczywistych znaczeń, które pomogą mu najtrafniej 
wyrazić treść liryczną. Poeta — niepewny potencjału acutum — mnoży spetryfikowane 
metafory, waloryzując ich znaczenia w konceptualnych ciągach skojarzeń; stąd temat 
przędzenia służy perswazji miłosnej (Prządka), a podanie jabłka spowodować może 
zarówno szczęście, jak i zgon zakochanego (Na jabłko)14.

W świecie Morsztynowych wierszy erotycznych (bo te głównie bada Ostaszewska) 
dominuje kobieta, a właściwie reprezentujące ją piękno cielesne. Poeta szczodrze czerpie 
ze skarbca kultury miłosnej, powiela „ogólny schemat ujmowania wdzięków kobiety — 
hierarchię ich wyliczania i opisu” (s. 74). Całe bogactwo języka poetyckiego i — dodać 
wypada — poetyckiego obrazowania ujawnia się w kunsztownych konceptach uwypuk
lających zmysłowy wymiar „niewieścich powabów”. Nie leksykon jednak ani też dobór 
tematów, ale kojarzenie zjawisk (podstawa operacji metaforycznych) i jego artystyczne 
realizacje decydują o maestrii i indywidualizmie poezji Morsztyna.

Lekturę rozprawy Danuty Ostaszewskiej o języku poetyckim Jana Andrzeja 
M orsztyna15 — rozprawy nienagannej metodologicznie z punktu widzenia lingwistyki, 
cennej i potrzebnej, bo wpisującej się w nurt badań nad językiem i stylem epoki ba
roku — można zakończyć jednym zasadniczym pytaniem: w jakim zakresie praca ta jest 
analizą tekstów poetyckich Morsztyna, a w jakim — tekstów zebranych w edycji Leszka 
Kukulskiego (której rozstrzygnięcia traktuje autorka obligatoryjnie)?

Janusz K . Golmski

Z d z is ła w  L ib era , ROZW AŻANIA O W IEKU TOLERANCJI, RO ZU M U  
I G USTU. SZKICE O XVIII STULECIU. Warszawa 1994. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, ss. 400.

Zbiór 20 studiów i szkiców Zdzisława Libery poświęcony jest wybranym pro
blemom polskiego Oświecenia. Tematy, przy dużym ich zróżnicowaniu i rozmaitych 
sposobach ujęcia, nawiązują do podstawowych kategorii Oświecenia europejskiego, 
takich jak tolerancja, rozum oraz gust. Kilka studiów stosuje ujęcia komparatystyczne, 
co pozwala dostrzec w omawianych na szerszym tle zjawiskach specyfikę spraw pol
skich uwarunkowanych przez tradycję oraz społeczne i polityczne realia kraju.

13 J. A. M o r s z ty n , Utwory zebrane. Opracował L. K u k u ls k i .  Warszawa 1971, s. 268.
14 Zob. N o w ic k a - J e ż o w a , M orsztyn i Marino — poeci dwóch kultur, s. 41.
15 I jeszcze drobiazg „kosmetyczny” : w przypisach wypadałoby przestrzegać rodzaju grama

tycznego zaimków łacińskich (w przypadku autorów: idem, w przypadku autorek: eadem).
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a wartością nabytą przez wyraz w poetyckim użyciu”9. I tu rodzi się pewna wątpliwość, 
zasugerowana zresztą przez samą autorkę: Morsztyn — poeta kultury — chce za
dziwiać „cudami własnych i cudzych słów” 10, które z potocznym leksykonem erotycz
nym i przysługującymi mu znaczeniami łączy raczej wątła nić. Znakomita większość 
wyrazów przywołanych przez Ostaszewską jako „słowa-klucze”, jak również wiele 
aktualizacji znaczeń (opartych na przesunięciach metaforycznych) stanowi dzie
dzictwo wielowiekowej tradycji europejskiej liryki miłosnej. Autor Kanikuły — spadko
bierca Petrarki, Kochanowskiego i Marina — buduje liryczny język miłości ze słów 
zastanych, ze spetryfikowanych „poetyzmów”, które twórczo waloryzuje. W przypadku 
Morsztynowego języka poetyckiego stosowniejsze wydaje się mówienie o transformacji 
kodu, o ponawianiu i przetwarzaniu „mowy zastanej”, o zjawisku wtórnej poetyzacji — 
wynikającej z napięcia, jakie rodzi się pomiędzy „nacechowaniem” semantycznym  
(uświęconym tradycją i praktyką „wielokrotnych powtórzeń”) a inwencyjnymi próbami 
jego uatrakcyjnienia, „odświeżania”.

Obszerny (odwołujący się do prac Jadwigi Kotarskiej i Barbary Falęckiej11) passus 
o dawnej kulturze erotycznej, o jej piętnie rodzimym i inspiracjach obcych, o kunsztow- 
ności barokowej poezji miłosnej, a wreszcie o marinizmie i konceptyzmie sytuuje liryki 
Morsztyna dedykowane Cyprydzie na trzech poziomach rzeczywistości literackiej: 
pośród jego własnych utworów, w kręgu innych erotyków staropolskich oraz na tle 
europejskiej poezji miłosnej. Perspektywa językoznawcza wydaje się jednak nie sprzyjać 
takiemu właśnie „opisowi” barokowej poezji kunsztownej, bo oto Ostaszewska bada 
język poetycki twórcy Lutni poza stylem autora, poza wyobraźnią poetycką, poza 
tradycją i konwencjami (o których wspomina i . ..  tylko wspomina), poza dworską 
kulturą obyczajową i literacką, pomija konceptualną inwencję skierowaną na słowo. 
W szkicu o języku poetyckim najwybitniejszego polskiego marinisty poznawcza 
aktywność podmiotu, twórcy konceptów, rozpisana zostaje na wykresy i tablice 
„frekwencyjne”, a odkrywcza eksploracja słowa, wieloznacznego znaku rzeczywistości, 
tonie w statystyce leksykalnej wyimkowo notującej „słowa-klucze” i ich znaczenia.

Przyjęte a priori założenie o wysokim stopniu skonwencjonalizowania erotyków  
Morsztyna (s. 6, 19) wiąże autorka z leksykonem europejskiej poezji miłosnej — ze 
słowami i znaczeniami utrwalonymi, „uświęconymi” wielowiekową tradycją. W toku 
analiz konfrontuje je z zestawionym przez Teresę Skubalankę słownikiem poezji 
erotycznej, systematyzującym zasoby leksykalne od Kochanowskiego po XIX w iek12. 
Badaczka, ustalając repertuar słownictwa najczęściej przez poetę stosowanego, pomija, 
niestety, zagadnienia barokowej metaforyki erotycznej, nie weryfikuje swych analiz 
paradygmatami topicznymi („zrekonstruowanymi” przez Jadwigę Kotarską w studiach 
o staropolskiej liryce miłosnej).

Uwagi o leksykonie autora Lutni i Kanikuły wspiera rzetelny i uporządkowany 
przegląd słownictwa i znaczeń utrwalających wizerunek kobiety. Leksykalny portret 
„panny” z Morsztynowych erotyków kształtuje autorka według wzorca petrarkistow- 
skiego: opis „niewieścich powabów” rozpoczyna więc od „przedniejszej głowy”, by 
zakończyć go na linii „pieszczonych rąk”. Bohaterki staropolskich erotyków dziedziczą 
schedę po Laurze i jej poetyckich wcieleniach, są „ulepione” z tej samej materii 
topicznej, choć jednocześnie znacznie pewniej „stoją na ziemi”. Morsztynowa donna 
angelicata — daleka powinowata petrarkistowskiej Madonny Laury i czarnoleskiej

9 S k u b a la n k a , Struktura słownictwa poezji, s. 226.
10 L. M a r in e l li ,  K. M r o w c e w ic z ,  Wprowadzenie. W: G. M a r in o -A n o n im , Adon. 

T. 2. Roma —Warszawa 1993, s. 21.
11 J. K o ta r s k a , Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980. — B. F a lę c k a ,  

Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku. Wrocław 1983.
12 T. S k u b a la n k a , Słownictwo poezji miłosnej Juliusza Słowackiego na tle tradycji. 

Toruń 1966.
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Na tym tle warto rozpatrywać zwięzłą rozprawę (czy może raczej szkic, bo nie 
monografię) Danuty Ostaszewskiej poświęconą wybranym zagadnieniom semantyki 
języka poetyckiego Jana Andrzeja Morsztyna. Sama badaczka zaznacza, że zamiesz
czone w książce analizy — przeprowadzone na materiale całej twórczości poetyckiej 
autora Lutni i Kanikuły — odnoszą się wyłącznie do zagadnień onomazjologiczno- 
-semazjologicznych (s. 4).

Książka Ostaszewskiej składa się z dwóch wyraźnie odrębnych części: statystycznej 
(obejmującej rozdział 1 uzupełniony zamieszczonymi na końcu tabelami „frekwencyj- 
nymi”), która zawiera ilościową analizę słownictwa Morsztynowej poezji nakierowaną 
na wyodrębnienie tematycznych kręgów „leksyki najczęstszej”, oraz semantyczno- 
-stylistycznej (wypełniającej rozdziały 2 i 3), która składa się z interpretacji leksykonu 
kluczowego ujawniających mechanizmy semantyki poetyckiej, znamienne nie tylko dla 
całości dzieł autora Baletu królewskiego, ale także dla pojedynczych utworów lub ich 
wyodrębnionych zbiorów6. W swych badaniach autorka wyzyskuje dane historyczno- 
-porównawcze, dzięki którym odnotowuje struktury leksykalne i frazeologiczne „trwa
jące” w Morsztynowej poezji jako dziedzictwo nierzadko wielowiekowej tradycji. 
Dokonane analizy dalekie są (rzec trzeba: niestety) od „panoramicznych” ujęć Błoń
skiego, Weintrauba czy Kostkiewiczowej. Ostaszewska podąża szlakiem lingwistycz
nym — skupia się wyłącznie na zagadnieniach leksykalnych i semantycznych, pomijając 
problematykę konceptualnej inwencji skierowanej na słowo. Daje publikację cenną 
i potrzebną, pracę lingwistyczną nienaganną metodologicznie, choć jednocześnie 
kontrowersyjną i dyskusyjną, skłaniającą nade wszystko do myślenia o stanie współ
czesnej humanistyki, a dokładniej — do zastanowienia się nad kondycją rodzimej 
filologii.

Jeśli dla językoznawcy, badającego ewolucję stylu literackiego, „poetyzmy” — 
współtworzące kanon leksykalny — jednoznacznie poświadczają ciągłość semantyczną 
i stylistyczną słownictwa analizowanej liryki, to dla historyka literatury „opalizują” one 
pełną gamą znaczeń nieznanych i nieoczywistych, nabierają sensów wielorakich 
w kontekście historycznym, kulturowym i artystycznym, pośród zjawisk literackich 
i plastycznych7. Chcąc ujawnić znamienne dla Morsztynowej poezji wątki i tematy 
(uobecnione w semantycznej warstwie „słów-kluczy”), Ostaszewska buduje klasyfikację 
znaczeniową owej „nacechowanej” leksyki. „Poetyzmy” Lutni, Kanikuły, Erotyków  bada 
narzędziami statystyki językoznawczej, nie zapominając wszakże (co wydaje się zaletą 
tego szkicu) o ich glebie macierzystej: o poezji barokowej i wyobraźni poetyckiej 
XVII stulecia. Zauważa także wielorakie zależności zachodzące pomiędzy leksykonem  
poetyckim a „oficjalnością” i „prywatnością” aktów twórczych. Czyni wiele celnych 
uwag o Morsztynowej liryce: o człowieku jako jej centrum, o uprzywilejowanej pozycji 
kobiety, o niespełnionej miłości (rozpiętej między wolnością a niewolą, walką a zwąt
pieniem), o „światowych rozkoszach”, o zmysłowej percepcji kultury i natury8. W toku 
analiz wyzyskuje jednak ów materiał raczej sporadycznie, a poza tym wyimkowo 
i jednostronnie.

Najobszerniejsza część szkicu Ostaszewskiej poświęcona została kontekstowej 
interpretacji słownictwa kluczowego. Analizę semantyczną języka poetyckiego Jana 
Andrzeja Morsztyna badaczka mimowolnie podporządkowuje poglądowi, że wiele 
wyrazów o barwie z pochodzenia potocznej uzyskuje nacechowanie w tekście wskutek 
„poetyzacji”, a więc w wyniku „napięcia, jakie się rodzi między wartością posiadaną

6 Zob. P. G u ir a u d , Zagadnienia i metody statystyki językoznawczej. Tłumaczyła M. K n ia -  
g in in o w a . Warszawa 1966.

7 Zob. T. S k u b a la n k a , Struktura słownictwa poezji. W zbiorze: Z polskich studiów  
slawistycznych. Seria 3. Warszawa 1968.

8 Zob. A. N o w ic k a - J e ż o w a , M orsztyn i Marino — poeci dwóch kultur. „Barok” 1994, 
nr 1/1.
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D a n u ta  O s ta s z e w s k a , JĘZYK POETYCKI JANA ANDRZEJA M OR
SZTYNA. Z ZAG ADNIEŃ SEM ANTYKI. (Publikację opiniowała T e r e sa  S k u b  α
ία n к a). Wrocław —Warszawa —Kraków 1993. Zakład Narodowy im. Ossolińskich — 
Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 104. Polska Akademia Nauk — Oddział 
w Katowicach. Komisja Językoznawstwa.

Lata powojenne, a zwłaszcza ostatnie 10-lecia zaowocowały szeregiem cennych 
publikacji syntetycznych — rejestrujących aktualny stan badań nad kulturą, sztuką 
i literaturą epok dawnych. Osobne miejsce pośród nich mają nie nazbyt jeszcze liczne 
studia o języku i stylu poszczególnych pisarzy. Znakomitą monografię Jana Błońskiego 
Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku należy tu przywołać jako opracowa
nie wzorcowe1. Tropem badawczym Błońskiego podążył Jerzy Kaczorowski w studium 
o obrazowaniu poetyckim w Rymach duchownych Sebastiana Grabowieckiego2. Szlak 
ten nie jest obcy średniej i młodszej generacji historyków literatury: Alinie Nowickiej- 
-Jeżowej, Antoniemu Czyżowi czy choćby Piotrowi Wilczkowi.

Świat poetycki Sępa — fenomen ascetycznej surowości obrazów — opisuje Błoński, 
wyzyskując osiągnięcia badaczy francuskich: prace Pierre’a Guirauda o „słowach- 
-kluczach”, opracowania Gastona Bachelarda o „wyobraźni poetyckiej”, rozprawy 
Georges’a Pouleta o literackich „metamorfozach” odwiecznych wątków i m otywów3. 
Te orientacje badawcze dalekie są od rozdzielania stylu, języka i znaczeń. Przeciwnie 
w toku lektury i interpretacji dzieła pozwalają rozpoznać je jako cząstki „świata 
przedstawionego”, ujawniając jednocześnie wzajemne ich związki.

Nie tylko jednak prace pozostające w kręgu francuskiej „krytyki tematycznej”: 
studia Bachelarda, Pouleta, Błońskiego, Kaczorowskiego pokazują wartość analizy 
stylistycznej i jej związek z zagadnieniami interpretacji. Poniekąd bliskie próbom  
rekonstrukcji form i znaczeń „świata przedstawionego” wydają się także te kierunki 
w badaniach literackich, które nawiązują do dziedzictwa stylistyki i poetyki opisowej 
o rodowodzie strukturalistycznym. W nurcie tym sytuuje się klasyczna już rozprawa 
Wiktora Weintrauba Styl Jana Kochanowskiego oraz prace nowsze, np. studium Teresy 
Kostkiewiczowej o języku poetyckim Ignacego Krasickiego4. One również wytyczają 
ścieżkę od opisu języka i stylu do interpretacji. Ważna wydaje się — wreszcie — 
syntetycznie ujęta Historyczna stylistyka języka polskiego Teresy Skubalanki, bliższa 
jednak orientacjom lingwistycznym5.

1 J. B ło ń s k i ,  Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Kraków 1967.
2 J. K a c z o r o w s k i,  Poeta barokowej awangardy. Z  zagadnień obrazowania w „Rymach 

duchownych” Sebastiana Grabowieckiego. „Roczniki Humanistyczne” 1973, z. 1.
3 P. G u ir a u d , Semantyka. Tłumaczyła M. K n ia g in in o w a . Warszawa 1976. — G. B a

c h e la r d , Wyobraźnia poetycka. W ybór pism. Opracowali i tłumaczyli A. T a ta r k ie w ic z ,  
H. C h u d a k  i J. B ło ń s k i.  Warszawa 1975. — G. P o u le t ,  Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne. 
Opracowali J. B ło ń s k i  i M. G ło w iń s k i.  Warszawa 1977.

4 W. W e in tr a u b , Styl Jana Kochanowskiego. Kraków 1932. Przedruk w: Rzecz czarno
leska. Kraków 1977. — T. K o s t k ie w ic z o w a , O języku poetyckim Ignacego Krasickiego. 
W: H oryzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia. Warszawa 1984.

5 T. S k u b a la n k a , Historyczna stylistyka języka  polskiego. Przekroje. Wrocław 1984.
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Zakończę tę sylwetkę Wacława Gasztowtta kilkoma fragmentami ze 
wspomnienia pośmiertnego zamieszczonego w warszawskim „Tygodniku Ilu
strowanym”:

Przez pół wieku reprezentował w Paryżu Polskę, która dla obcych była już tylko 
terminem geograficznym.

Długoletni „ambasador” Polski uciemiężonej w Paryżu, najdostojniejszy obok Włady
sława Mickiewicza jej przedstawiciel, który w rękach swoich trzymał do ostatka wszystkie nici, 
łączące wychodźstwo polskie z ojczyzną...

Jemu szkoła polska w Batignolles zawdzięczała przetrwanie, a emigranci przywiązanie do 
języka polskiego.

Nie imały się go etykiety stronnictw [ ...] , nie rozumiał walki rozpętanej przez 
namiętności polityczne i dzielącej wychodźstwo polskie we Francji na dwa zwalczające się 
wzajemnie obozy27.

I wreszcie niejako podsumowująca opinia:
Powszechnie szanowany przez swoich i obcych, zasłużony istotnie i dobrze sprawie 

polskiej, posiadał do tego wyjątkowe warunki osobiste: połączenie sentymentu polskiego 
z litewską wytrwałością i taktem francuskim28.

27 Wacław Gasztowtt. Wspomnienie pozgonne. „Tygodnik Ilustrowany” 1920, nr 15, s. 292. 
W biogramie podano tu błędne imię ojca: Gabriel.

28 Ibidem, s. 292. We wspomnieniu tym podkreślano zasługi Gasztowtta, a także znaczenie 
dla polskiej kultury redagowanego przez niego pisma „Bulletin Polonais”. Niestety, dotąd nie ma 
bibliografii zawartości tego periodyku, a dla badań historycznoliterackich i badań nad kulturą 
polską we Francji byłaby ona bardzo pomocna.


