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Bolesław Prus: Kroniki. Tom X* Str. 530. Cena zł 50. - Państwo
wy Instytut Wydawniozy
W r. 1960 edycja "Kronik” Bolesława Prusa, w opracowaniu
Z. Szweykowskiego, wzbogaoiła się dwoma tomami: wkrótce po to
mie IX (omówionym w poprzednim zeszycie "Biuletynu”) ukazał się
tom X. Zawiera kroniki tygodniowe ogłaszane w r. 1887 w "Kurie
rze Warszawskim" (od stycznia do kwietnia włącznie) i"Kurierze
Codziennym" (od maja do grudnia włącznie) oraz "Korespondencje
z Warszawy" opublikowane w tymże roku w petersburskim "Kraju".
Teksty kronik, jak i w poprzedniołi tomach, uzupełnione są
przypisami, indeksami i notą wydawniczą.
ROZPRAWY DOKTORSKIE
(streszczenia autoreferató*)
. Redakcja BP rozpoczyna w bieżącym zeszycie
druk streszczeń autoreferatów rozpraw dok
torskich w zakresie historii literatury pol
skiej, po promocji.,Redakcja pragnie w ten
sposób zapoznać ogół polonistów, przynaj
mniej w zwięzłym streszczeniu, z wynikami
prac młodej kadry. Zwracamy się do wszyst
kich katedr historii literatury polskiej
oraz do nowych doktorów filologii polskiej
o regularne nadsyłanie takich streszczeń
(l-2 str. maszynopisu).

Łeoh Kukulski: "Prolegomena filologiozne do twórczośoi Waoła
wa Potookiego" (promotor: prof. J. Krzyżanowski, recenzenci:
prof. R. Poliak i doc. T. Ulewioz). IBL.
Przedstawiona praca składa się z trzech studiów. Pierwsze z
nich poświęcone jest filologioznej problematyce "Moraliów" Po
tockiego. Szozegółowa analiza dzieła prowadzi tu do ustaleń za
sadniczo wyczerpujących to zagadnienie. Najważniejsze wnioski
analizy są następujące: Potooki przy pisaniu "Moraliów" posługi
wał się wydaniem "Adagiów" Erazma z r. 1551j egzemplarz będąoy
niegdyś własnością poety, opatrzony mnóstwem własnoręoznyoh je
go marginaliów, znajduje się obeonie w posiadaniu Biblioteki
IBL. Przypowieśoi "Moraliów", oparte na kolejnych hasłach leksy
konu Erazma, narastały w porządku z n a n y m- з c e s t o p i s u у obrębie
lat 1688-96
"Adagia" v; мгпегпЪое
Potockiego
uległy
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poważnym transformaojom funkcjonalnym, Użyteoznośó dzieła Eraz
ma jako łacińskiego leksykonu paremiografioznego nie została
przez polskiego poetę przejęta ani też odtworzona w materiale
polskim. Paremie polskie, aozkolwiek nader liczne, mają w "Moraliaoh" charakter wtórny i nie stanowią punktu wyjścia dla
treści poszczególnych wierszy, takim bowiem punktem wyjśoia są
zawsze paremie łacińskie* Również funkcja dzieła Erazma jako
akarbca wiedzy o starożytności nie została w "Moraliach” zre
konstruowana. Natomiast komentarz wartośoiujący, który w "Ada
giach” pojawia się marginalnie, w ”Moraliaoh” wysuwa się na
pierwszy plan* 0 ile Erazm dociekał w paremiach ech prastarej
mądrości, PotooKi weryfikuje przysłowia z punktu widzenia za
leceń etyki ewangelicznej. Inspiracja "Adagiów” daje się wy
raźnie stwierdzić jedynie w zakresie przejętych przez Potockie
go pacyfistycznych i polityczno-ustrojowyoh poglądów Erazma,
a także w zakresie krytyki obyczajowo-kościelnej•
Drugie studium poświęcone jest ’’Ogrodowi nieplewionemu*.
Analiza porównawoza zachowanych rękopiśmiennych przekazów ut
woru pozwoliła zrekonstruować jego pełny kształt (znacznie ob
szerniejszy od wersji znanej z wydania Brucknera)j umożliwiła
również ustalenie kolejnych etapów powstawania i redagowania
dzieła* Ostateczny wniosek zamyka się w formule, że "Ogród nieplewiony" zestawiony został w całość na przełomie 1690/91$ ja
ko część czwarta weszły w jego skład "Iovialitates", zredago
wane pierwotnie w 1677, natomiast wiersze części I-III napisa
ne zostały głównie w okresie 1677-1690*
Trzeoie studium ma za przedmiot zagadnienie chronologii
dzieł Potockiego. Zaproponowana' periodyzacja twórczośoi poety
opiera się na konkretnych wynikaoh filologicznej analizy teks
tów* Tak więc wyróżnić można kolejno: okres ariański (1648-58,
w tym obok tekstów religijnych "Judyta” i ”Wirginia” 1652, "Ka
talog monarohów” i ”Rokosz gliniański” 1654), okres epiki
(1658-72, w tym kolejno: "Syloret”, ’’Lidia”, "Argenida”, ”Tressa i Gazela”, ’’Transakcja wojny chocimskiej”), okres utvíorów
okolicznośoiowyoh (1672-76, w tym m.in. trzy teksty dramatycz
ne z r. 1676, ’’Dialog ó Zmartwychwstaniu", "Sielanka" i "Li
busza”), okres twórczości religijnej (1677-82, w tym pięć"ut
worów nie zaohowanych), wreszoie okres wielkich zbiorów wier
szy (1683-96, w tym główny zrąb "Ogrodu", dalej "Poozet herbów”
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1 ’’Moralia”). Studium zawiera wiele konstatacji szozegółowyoh;
najważniejsze z nioh dotyozą utworów wieloredakoyjnych. Jak się
okazuje, przeróbkom ulegały •’Wirginia11 (I red. 1652, II-IV red,
1674/5), flHistoria o Argenidzie” (oztery redakoje: przed 1669,
po 1672, ok. 1678, po 1691), «Poczta” (1674, 1676). Dwa pierwo
tne odiębne teksty, ”Merkuriusz” (1672/73) i ’’Pogrom tureoki”
(1674), zostały przez poetę następnie złąozone i przeredagowanej
przeróbka ta nosi tytuł ’’Marsowa pod Kałuszą z Ordą transakcja”
(1675).
W ’’Dodatku” do ’’Prolegomenów” omówiony został wpływ lektury
dzieł Tacyta na twórozość Potookiego. Głównie chodzi tu o pro
zaiczną ”Przemowę” do ’’Wojny chooimskiej”, w której Potooki
przy pomooy kilkudziesięciu zaczerpniętych z Tacyta fraz wypo
wiada swe poglądy na najbardziej aktualne wydarzenia; dopiero
rozszyfrowanie cytatów pozwala tekst poety poprawnie odczytać
i zinterpretować.
Zbigniew G o l i ń s k i : Studia nad tekstologią dzieł I.Krasiokiego (promotor: prof. К. Górski, reoenzenci: prof. M. R.Mayenowa i prof. St. Pigoń). IBL.
Na całość pracy składają się trzy studia, których wnioski,
sumująosię, mają dać łąoznie próbę odpowiedzi na pytanie, ja
kie przekazy stanowić winny podstawy edytorskie zarówno utworów
za życia Kra^iokiego ogłoszonych, jak i drukowanyoh dopiero po
śmiertnie •
Biorąo pod uwagę podstawowe założenia edytorskie, mówiąoe, że
wydawca powinien rozpatrzyć i rozpoznać wszelkie przekazy pod
kątem: l-o ustalenia ich autoryzaoji (oo jest problematyczne
głównie wobeo druk 'w i odpisów nieautorskioh) oraz 2-o zaawan- sowania procesu twórczego (dotyozy zwiaszoza autografów) - ko
lejne etapy badań ułożono jak następuje. Ustalono przede wszys
tkim stopień autoryzaoji wszelkioh tekstów drukowanych za życia
autora w pierwszej rozprawie :’’Nieautoryzowane wydania pism".
Prześledzono tu okoliczności współpracy Krasiokiego z wydawca
mi, a właśoiwie głównym wydawoą jego dzieł, M. Gröllem. Do roz
ważań tyoh nie można było wciągnąć wszakże wydania zbiorowego,
które ze względu na złożony podkład faktograficzny i integralny
związek z blokiem pism pośmiertnie ogłoszonyoh wymagało studium
oddzielnego: "Pierwsze zbiorowe wydanie pism”. Edyoja pism poś
miertnych uwikłana w sytuację wymagająoą szczególnej uwagi -

•przygotowywał ją bowiem przez pewien ozas sam Krasiokl, tuż
przed śmierolą, wraz z pełnomoonym wydawoą Fr. Ks. Dmoohowskim - objęła również dzieła za życia publikowane, co z kolei
stworzyło nakaz skrupulatnego prześledzenia i zbadania tej edy
cji ze względu na pierwszy blok* Toteż pisząc o tym wydaniu wy
padło poświęoió wiele miejsoa okolicznościom przygotowań ma
teriałów, warunkom jego ostatecznej realizacji, a także metodzie przygotowywania tekstów przez Dmochowskiego* Zawartość tej
edycji omówiona została dwudzielnie: osobno pisma za żyoia Kra
sickiego publikowane, osobno inedita ogłoszone tu na prawach
pierwodruku. Pierwsze rozpatrywano głównie od strony ioh aktu
alnej autoryzacji, drugie - pod kątem ogólnej oceny ze stanowi
ska obu wyżej wymienionyoh kryteriów wartościowania. Zagadnie
nie pism pośmiertnyoh otrzymało w tym studium wnioski wiążąoe,
wyczerpujące w zasadzie problematykę tekstologiozną, natomiast
pierwszy, główny i najoenniejszy - w sensie przejścia do żywej
tradycji literaokiej - trzon pism dojrzał po tyoh kolejnych
badaniach do rozważań i konkluzji następnych: oznaczenia pod
staw tekstowych dla poszczególnych utworów i zespołów poetyc
kich, jak satyry, bajki, listy* Problematykę tę rozwija trze
cie studium: "Próba kanonu dzieł"- Przeprowadzono w nim szcze
gółową dyskusję wszelkich przekazów, jakimi dysponuje dzisiaj
badaoz dla każdego z dzieł osobno, aż do propozycji konkret
nych włącznie, tj. do odpowiedzi na postawione we wstępnym
sformułowaniu pytanie. W toku dyskusji wypadło raz po raz za
jąć stanowisko polemiczne w stosunku do sądów, a co ważniej
sza, praktyk edytorów dotyohczasowyoh*
W sumie, z przesłanek otrzymanyoh z analizy każdego dzieła
bądź oyklu poetyokiego wyniknął wniosek ogólny, niespodziewa
nie jednobrzmiąoy: jako podstawy tekstowe prawie wszystkich
pism Krasickiego za żyoia publikowanyoh zakwalifikowano teksty
druków, nie dająo tych praw autografom. W rozważaniach i dys
kusji raz po raz wypadło stanąć przed alternatywą: albo przy
jąć tekst w postaoi "czystej" autorskiej (lecz ze świadomośoią,
że nie jest to ostatnie słowo pisarza), albo ze śladami oboej
ingerenoji, jakkolwiek stopień tej ingerencji nie zawsze da
się oznaczyć do końoa. W tym miejsou uprzedzić należy własno
ręcznie niejako ukuty zarzut przeoiwko sobie, jakobym postępu-
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jąo w ten sposób nie dopełniał jednego z podstawowych warunków
przyjętyoh jako założenie: nieodzownośó rzeczywistej autoryza
cji tekstów. Ale też pojęcie autoryzaoji dla tekstów publikowanyoh w XVIII w« jest względne, jego zakres oznaczono też wyra
źnie na podstawie przesłanek historycznych w rozprawie pierw
szej. Wszakże dla pogodzenia stanowisk kontrowersyjnych wypad
nie kierować się dodatkowymi argumentami. Widzę je w potrzebie
obszernej dyskusji o roli wydawców polskiego Oświecenia w dzie
le kształtowania języka literackiego, w dziele jego unifikacji
w momenoie historyoznym, kiedy stawał się w toku wielkiej, ogól
nonarodowej polemiki panująoą normą. Jest to problem o wielkim
znaozeniu, wiążący się z zagadnieniem kultury językowej w XVIII w.,
i nie może być w rozważaniaoh tekstologa niedoceniony.
Jako załącznik o oharakterze czysto materiałowym przydano do
pracy rejestr bibliograficzny osiemnastowiecznych wydań pism
Krasickiego.
Jan B a c u l e w s k i : Poezja programowa pierwszego dziesięoioleoia po powstaniu styozniowym (promotor: prof. S# Żółkiewski,
recenzenoi: prof. J. Krzyżanowski i prof. J* Z. Jakubowski).IBL.
Najbardziej znamienną tendenoją poezji pierwszych lat powsta
niowych był naśladowozy bajronizm i mussetyzm. Na prawach wyjąt
kowych znaleźli się w tej grupie Leonard Sowiński i Adam Asnyk#
Z Asnykiem i Sowińskim spokrewniona formą i nastrojem była tzw.
poezja ”dni krwawyoh", stanowiąca wyraźny nurt patriotyozny i
reprezentowana przez takich poetów, jak K. Swidziński, L. Brzo
zowski, Wł. Bełza, H. ívierzbach, A. Pajgert, P. Kostecki, Wł.Krenz,
M. K. Kochanowski i wielu innyoh.
Inną grupę, najmniej liczną, tworzyli poeoi o tendencjaoh estetyzującyoh (jak np. F. Faleński, Deotyma, W. Gomulioki). Wyod
rębnione tendencje nie stały się znamieniem określonego kierunku,
leoz występowały w różnym nasileniu w twórczośoi poszozególnyoh
poetów.
Ze wszystkimi wymienionymi grupami i tendenojami poezji postromantycznej ówozesna krytyka literacka prowadziła walkę już w
okresie przedpowstaniowym, ale po powstaniu walka ta wzmogła się
i stale przybierała na sile. Na czele tej walki stanęli od r.1870
młodzi krytyoy pozytywistyczni. Rozprawa przedstawia czczegółowy
przebieg antypoetyckiej kampani pozytywistycznej.

.21 Dla poezji popowstaniowej rygory pozytywistyczne w dziedzinie
tematyki społeoznej i programowej stały się niemal powszechnie
obowiązująoe. Rozprawa przedstawia najbardziej typowe tematy i
analizuje je na przykładzie utworów Pileckiego, Grudzińskiego
i Ordona.
Nie wszyscy jednak pisarze ówcześni uprawiający tego rodzaju
tematykę przynależeli do obozu pozytywistycznego* Samo przyjęoie tego rodzaju tematyki nie mogło byó uznane za zrealizowa
nie postulatu czynnego udziału poezji w służbie społecznej.
Od poezji żądano tendencyjności.
Dla poezji tendencyjnej charakterystyczne jest postępowanie
polegające na zagęszozaniu elementów konstrukoji sytuacyjnej,
zespalanie motywów oraz taki układ logicznego następstwa szozegółów i taki ioh dobór, aby w pełni odpowiadały pryncypialnej
zasadzie. Metoda gromadzenia nadmiernej ilośoi jednorodnych mo
tywów prowadzi do rozkładu artystyoznej struktury wypowiedzi.
Nadmiar motywów powoduje ohaos w rozwoju wydarzeń oraz brakdostatecznej motywacji psychologicznej.
Realizacją założeń "nowej poezji" są wiersze programowe w
śoisłym tego słowa znaozeniu. Rozprawa daje analizę najbardziej
typowych wierszy programowyoh: Pileokiego, Grudzińskiego, áwidzińskiego, Oohorowioza, Ordona, Szeligi i Gomulickiego.
W zakresie form poezji programowej na czoło wybija się obrazek
poetycki.
Obrazek pozytywistyozny najłatwiej można powiązaó z gawędą.
Różnioa polegała głównie na przeniesieniu punktu oiężkości ze
spraw zogniskowanych zwykle koło bohatera w gawędzie i na pod
porządkowaniu wypowiedzi określonej tendencji w obrazku. Inne
typy wierszy lii.yoznyoh wówozas uprawianych osoylują - w różnjm
zresztą stopniu - w tę właśnie stronę.
Drugim typem wypowiedzi częśoiej spotykanym u poetów tego ok
resu jest wiersz konstruowany jakby na wzór przemówienia. Ten
typ realizują głównie wiersze programowe, takie jak S. Grudziń
skiego "Bohaterowie pracy" ozy K. Świdzińskiego "Naprzód praoą!"
Znikomy procent wypowiedzi stanowią wiersze, w których podmiot
liryczny wypowiada przede wszystkim własne uczucia. Wśród nioh
zaś najrzadziej pojawiają się erotyki.
W zakresie kompozyoji jednym z ulubionyoh środków staje się
metoda zestawienia, oparta na kontraśoie. Ta metoda operowania

22 oczywistymi przeciwstawieniami pojawia się przede wszystkim w
wierszaoh wyposażonych w określoną tendencję społeozną. V/ wier
szach o strukturze monologu-przemówlenia wypowiedź najczęśoiej
dzieli się jakby na dwie części: pierwsza zawiera zwykle zdanie
na "nie" - można je nazwać "przeciwwskazaniami", gdy część dru
ga przynosi sformułowanie "programowe".
W odniesieniu do sprawy języka, dążenie do wyrażenia programu,
chęć dotarcia z poetyokim apelem do "mas" sprawiły, że poetyka
musiała z konieczności uciekać się do powszeohnie znanyoh i łat
wych środków wyrazu# Toteż obserwujemy zjawisko poetyzacji,
oparte najczęściej na sposobaoh utrwalonych już w poetyoe ro
mantycznej. Szeroka fala motywów od smutku po grób staje się
szozególnie ulubionym zespołem leksykalnym pozytywistów. Dobo
rem słowniotwa rządzi bardzo często dążenie do przejaskrawień,
tworzące czasem naturalistyczne opisy z lekkim nachyleniem ku
makabrycznośoi.
Równocześnie te same wiersze wykazują wiele podobieństwa do
utworów pisanyoh 50 lat wcześniej przez warszawskich klasyków.
Y/iersze programowe operują prozaizmami, zwykle pozbawionymi
wartości poetyckich.
Poetyka okresu pozytywizmu nie wykształciła jednolitej metody
literackiej obejmująoej wszystkie warstwy utworu (od słowniotwa
po kompozycję). Nowości w zakresie poetyki ograniczają się bo
daj jedynie do poszerzenia kręgu tematyki o nowe tereny i nowe
motywy spraw społecznych.
Miohał Głowiński: "Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka"
(promotor: prof. К. Budzyk, reoenzenci: prof. К. Wyka i prof*
Cz. Zgorzelski). IBL.
Praoa, nie będąo monografią, stanowi jedynie opis związków
liryki Tuwima z przeszłością literaoką - z tym, że i tutaj nie
został ujęty całokształt zjawisk. Przeprowadzona selekoja umo
tywowana została wysunięoiem na plan pierwszy problematyki nad
rzędnej. Przy tym rozważania szczegółowe miały być nie tylko
analizą konkretnego materiału, ale także dokumentaoją tez bar
dziej ogólnyoh. Te sprawy ogólne pozwalają się ująć w trzech
płaszozyznaoh: l) w płaszczyźnie metody podjęto próbę trakto
wania historii dzieła literaokiego jako elementu jego struktu
ry (bzn. że geneza stanowi część wewnętrznej budowy utworu i
poprzez jego analizę daje się odczytać )$2) w płaszczyźnie teo-
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rii praoa usiłuje zdefiniować tradycję literacką jako element
procesu historyoznoliteraokiego oraz składnika struktury dzieła;
3) w płaszozyźnie historycznoliterackiej szuka odpowiedzi na py
tanie, jakie miejsoe zajmuje twórczość Tuwima w prooesie rozwoju
liryki od czasu wielkich romantyków oraz w dziejach liryki 20-leoia.
Tak nakreślona problematyka nadrzędna zdecydowała o budowie
pracy, która składa się z 7 rozdziałów.
Rozdział I, ’’Problemy tradycji literaokiej”, przedstawia teoretyozne założenia oałości. Tradycja stanowi immanentny składnik
jej badania (różni się więc öd tzw. ’’wpływów”). Tradycja jest
zawsze wyborem - nigdy rekonstrukoją. Odnosi się zawsze do więk
szych całości literackich, jest zjawiskiem historyoznie zrelątywizowanym i na ogół synkretyoznym. Istnieją dwa typy stosunku
do tradycji; a) dynamiczny, b) statyczny#
Rozdział II, ”0 pewnych przemianach monologu lirycznego od
czasu romantyków”, stanowi eksperyment badawozy. Autor stara się
w sposób bardzo skrótowy ująć przemiany, którym podlegał monolog
liryozny od ozasu Mickiewicza po pierwsze wystąpienia awangardy.
Centralnym punktem obserwacji jest konstrukcja podmiotu lirycz
nego, zasadniczego elementu struktury poetyckiej - przekształ
cenia jego ujęć ujawniają najwyraziściej zmiany historyczne.
Podmioty traktowany jest jako fakt śoiśle literacki, stanowiący
swoiste uogólnienie postaw społecznych. Z tej racji dzieje mo
nologu lirycznego nie są rozpatrywane jako zjawisko autonomicz
ne, wymagają pewnyoh odniesień pozaliterackich. Fakty pozaliterackie obserwowane są jednak o tyle tylko, o ile mają swe odpo
wiedniki w strukturze monologu, która stanowi bezpośredni przed
miot analizy.
Zarysowanie tak szerokiego ciągu rozwojowego konieozne było
ze względu na główny przedmiot pracy. Rozdział II zawiera sze
reg stwierdzeń, do któryoh znajdują się odwołania w częśoiach
szczegółowyoh, jak również wypracowuje typ analizy stosowany w
całej pracy. Część szczegółowa składa się z 4 rozdziałów: ”Tradycje młodopolskie”, ’’tradycje romantyczne”, '”\V kręgu Norwida”,
’’Tendencje klasycystycżne”.
Tradyoje modernistyczne działają przede wszystkim we wczes
nym okresie twórozośoi Tuwima. Poeta, przejmując, poddaje je

- 24 tak daleko idącym przekształceniom, że tworzy, przesłanki dal
szego rozwoju. Przekształcenia polegają na owej konstrukoji
podmiotu liryoznego jako uozestnika określonej sytuaojl społecz
nej. Ma to konsekwenoje w postaci wprowadzenia żywiołu mowy potooznej a także sięgnięoia po takie gatunki, jak: wiersz-monodram oraz wiersz o strukturze bezpośredniej relacji.
Działanie tradyoji romantyoznyoh przypada na dojrzały okres
twórczości. Podstawę recepoji tworzy ujęcie problemu stosunku
poety do społeozeństwa. Tuwim nawiązuje do romantycznej wersji
tej kwestii - stanowi to fundament kształtowania monologu na
wzór wielkioh romantyków. Inne umotywowanie ma Jięgnięoie po
konwencje poetyki romantyoznej - obserwuje się tu zjawisko sty
lizacji, ozęsto ironicznej. Przejmuje też Tuwim takie gatunki,
jak ballada i poemat dygresyjny.
W cieniu oddziaływania romantyzmu pozostaje reoepcja Norwida
i poetyk klasyoystyoznyoh. Na wzór Norwida kształtuje Tuwim ob
sesyjnie powraoająoy problem słowa - najczęściej w wietszaoh
pół-dyskursywnyoh. Z poetyk klasyoystyoznyoh ozerpie Tuwim ok
reślone gatunki (dytyramb, oda) - najważniejsza jest jednak
konstrukoja podmiotu jako człowieka kultury, który jest spadko
biercą wielowiekowego doxobTcu humanistycznego, przeciwstawiane
go współczesności.
Rozdział VII, HZamknięoieM, usiłuje uplasować Tuwima w prooesie rozwojowym liryki. Poeta zamyka oiąg rozwojowy zapoczątkowa
ny przez wielkioh romantyków. Jego znaczenie historycznoliterac
kie polega na tym, że pewne elementy tego oiągu uwspółcześnił,
inne przezwyoiężył. W ten sposób przygotował grunt pod rozwój
tych poetyk, które swą praktyką wykraczały poza doświadczenia
wyżej wzmiankowanego oiągu rozwojowego.

