Wojciech Kaliszewski
"Wiersze polityczne czasu
konfederacji targowickiej i sejmu
grodzieńskiego 1793 roku",
opracowała Krystyna Maksimowicz,
Gdańsk 2008 : [recenzja]
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej 15, 380-383

2009

380 Recenzje, om ów ienia

w epoce, bądź też nadano je dla potrzeb obecnej edycji. Gdyby policzyć osobno utw ory
wchodzące w skład cyklów w poszczególnych tom ach, podana wyżej liczba jeszcze by
wzrosła, ale niezależnie od tego, jaki przyjm iem y sposób liczenia, m am y do czynienia
z ogrom nym zbiorem .
Podsumowując, edycja im ponuje rozległością zebranego materiału literackiego, po raz
pierwszy udostępnionego czytelnikom na taką skalę. Przynosi wiele utw orów dotychczas
nieznanych. Jest adresowana do środowiska naukowego, ale z powodzeniem m oże sięgnąć
po tę lekturę odbiorca zainteresowany podjętą w niej problematyką. Dzięki tej publika
cji na czasy konfederacji barskiej m ożna spojrzeć szeroko z punktu widzenia literaturo
znawcy, który twórczość barską postrzega jako jeden z etapów rozwoju okolicznościowej
literatury politycznej w Polsce. Wydane teksty stanowią prawdziwą kopalnię bardziej lub
mniej głębokiej, ale niezwykle cennej wiedzy na tem at naszej przeszłości. Cała edycja jest
wielkim osiągnięciem badawczym Janusza Maciejewskiego i Jego Zespołu.
Krystyna M aksimowicz

W ie rsze p o lity c zn e czasu konfederacji targow ickiej i sejm u grodzieńskiego 1 7 9 3

opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008, Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego 2008, ss. 478.
roku,

Tom Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku opraco
w any przez Krystynę Maksimowicz wypełnia istniejącą dotąd lukę w prezentacji poezji
politycznej czasów panowania Stanisława Augusta. Pod rządami tego m onarchy Rzecz
pospolita przeżywała prawdziwie groźne i dramatyczne chwile. Warto przypomnieć,
że polityczne spory przeciwników i zw olenników Poniatowskiego, tak wyraźnie zazna
czone ju ż w czasie bezkrólewia, po śmierci Augusta III Sasa w 1763 roku nie wygasły
i tliły się przez całe trzydziestolecie rządów ostatniego władcy Polski, wybuchając co pe
w ien czas ogniem w ew nętrznych konfliktów. Istota owych sporów tkwiła w odm iennym
pojm owaniu wolności, nie tylko jako prawa gwarantującego podm iotow y byt jednostki,
ale także jako fundam entu politycznego istnienia państwa. H istoria tego sporu zamknięta
klamrami dat rocznych 1763 i 1793 jest — niestety — także historią kurczącego się dra
matycznie obszaru polskiej suwerenności i niezależności decyzyjnej. Sterowane przez
rządy coraz bardziej potężnych sąsiadów polskie fakcje polityczne stawały się zakładnika
m i europejskich monarchii, kreślących nową mapę podziału kontynentu.
O m aw iany tom przynosi 145 utworów, stanowiących aktualny wierszowany kom en
tarz do wydarzeń lat 1792-1793. Sytuacja polityczna tego okresu była niezwykle napięta
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— z jednej strony obradujący od 1788 roku sejm stwarzał podstawy do istotnej i now o
cześnie zaprojektowanej przebudow y struktur państwa, z drugiej zaś gwałtownie radykalizowało się stanowisko obrońców status quo. Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski
manifestacyjnie opuścili Polskę, by wkrótce ogłosić się jedynym i obrońcam i prawdziwej
wolności Rzeczypospolitej. Zawiązana przez nich konfederacja targowicka miała być od
powiedzią na uchwaloną 3 maja 1791 roku Konstytucję, a także na wszystkie inne ustawy
Sejm u Wielkiego. W grę nie wchodził więc dialog stron, a kom prom is był z góry w yklu
czony. M alkontenci — jak Potockiego i Rzewuskiego nazywa Juliusz N ow ak-D łużew ski
— zwrócili się w prost do Rosji, stwarzając Katarzynie II doskonały pretekst do ingerencji
i działań na terenie Polski. W kraju wrzało i dla nikogo nie było tajemnicą, że stanie się to,
co zapowiadał niezwykle w tedy aktywny obrońca ustaw sejmowych, Niemcewicz:
N iechaj zatrą w zajem ne ognie i pałasze:
Pokażm y światu, w polu stawiając się godnie,
Kto cnoty, a kto srogie prześladuje zbrodnie1.
Edycja Wierszy politycznych czasu konfederacji targowickiej... pozwala spojrzeć na teatr
tam tych dram atycznych w ydarzeń w sposób prawie kom pletny i ram ow o uporządko
wany. Jest to perspektywa ważna, nie da się jej zastąpić ani lekturą pism politycznych,
ani tym bardziej kom entarzem historycznym . Okolicznościow a poezja polityczna m a
zawsze przewagę nad wszystkim i innym i zapisami źródłow ym i, bow iem polega ona
na uchw yceniu i zachowaniu w stanie zbliżonym do autentycznych przeżyć zrodzo
nych bezpośrednio w ogniu wydarzeń. C zytelnik zyskuje więc — dzięki takiej edycji
— niepowtarzalną szansę, by poczuć się swoistym adresatem pobudek, apeli i wezwań,
ale także głębiej zrozum ieć gniew i oburzenie wywoływane przez nazwiska zdrajców.
W świetle zebranych w tom ie w ierszy wypadki lat 1792-1793 charakteryzują się
ciekawą dynamiką, która — jak wyraźnie wynika z lektury — miała swe źródło rów nież
w sytuacji zagranicznej. W ydarzenia Wielkiej Rewolucji Francuskiej stawały się w spo
sób oczywisty kontekstem dla sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. O szukaniu
i dostrzeganiu wówczas takich analogii świadczą w ym ow nie choćby liczne przeróbki
i nawiązania do francuskiej pieśni ę a ira.
Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej... mają charakter edycji źródłowej.
To pierwsza taka edycja tych materiałów, chociaż w arto pamiętać, że wiele z zamiesz
czonych tutaj w ierszy znalazło się wcześniej w antologiach poezji oświeceniowej.
Wydanie o charakterze źródłow ym nakłada na edytora szereg obowiązków i zm usza

1 J. U . N iem cew icz, Do rycerstwa polskiego przy wyjeździe J. K. Mci do obozu. Dnia czerwca roku 1792, w:
Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, oprac. K. M aksim ow icz,
G dańsk 2008, s. 97-98.
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go do rozstrzygania licznych kwestii związanych z poprawnością tekstu i jego atrybucją. W przypadku okolicznościowej poezji politycznej nie jest to łatwe. Bardzo często
— co zrozum iałe — autorzy nie chcieli ujawniać swoich nazwisk, a naw et celowo
wprow adzali fałszywe tropy, mające zmylić tych, którzy podjęliby się próby ich o d 
szukania. Ostatecznie udało się ustalić tylko dw unastu autorów. Są w śród nich: Julian
N iem cew icz — pisarz bardzo aktywny w czasie obrad Sejm u C zteroletniego — Woj
ciech Bogusławski, JózefW ybicki i Stanisław Trembecki. Działania atrybucyjne zostały
szczegółowo przedstaw ione we wstępie do edycji. Warto jednak zauważyć, że ta lista
nie m oże być uznana za zamkniętą. Istnieje bow iem praw dopodobieństw o, że uda się
ją, być m oże, poszerzyć w trakcie kolejnych kw erend i poszukiwań.
Wydanie wierszy politycznych z czasów konfederacji targowickiej i sejmu grodzień
skiego pozwala poznać stosunek znacznej części opinii szlacheckiej nie tylko do dra
matycznych wydarzeń tego okresu, ale także do samych przywódców konfederacji. Ich
wierszowane portrety, kreślone najczęściej przez obrońców ustaw Sejmu Czteroletniego,
tworzą galerię ludzi złych, pozbawionych godności i miłości do ojczyzny. Ton potępienia
konfederacji targowickiej w wielu utworach wprost prowadzi do nazwania jej twórców
zdrajcami. Przeciwko ich działaniom kierowane są apele, wezwania i pobudki do stawania
w obronie wolności i honoru. O to jak wołał jeden z anonim owych autorów tego czasu:
N arodzie, pom nij sławy, jakiejeś dochodził!
C zy się jarzm em niewoli brzydziłeś pozornie?
Czyż się na to w swej sławie i prawach odrodził,
Abyś podłe kajdany brał na się pokornie?2
Apel do zachowania zbiorowej pamięci o daw nych cnotach jest w ym ow nym dow o
dem budow ania jasno określonej tożsam ości i solidarności politycznej opartej na pra
wie do sam ostanowienia. Jednocześnie autor wskazuje na now y wzorzec politycznego
projektu ratow ania Polski, jakim były ustawy sejm u z lat 1788-1792. Zarysowana tutaj
alternatywa niewoli i w olności jest teraz i była wówczas czytelnym układem przeci
wieństw, mających istotny w pływ na niepodległy byt narodu.
Dzięki tym w ierszom m ożem y prześledzić w zrost napięcia politycznego i tem pe
ratury emocji, która rzeczywiście osiągała wówczas najwyższe wartości. I taka właśnie
rola edycji jest nie do przecenienia nie tylko dla historyka literatury, ale także dla histo
ryka dziejów politycznych Pierwszej Rzeczypospolitej.
A utorka opracowania poprzedziła edycję w stępem , który stanowi po pierwsze w aż
ny kom entarz wydawniczy, po drugie kreśli tło historyczne i porządkuje genezę wy
padków bezpośrednio wywołujących wierszowane reakcje polityczne. Z łożone kwestie

2 N .N ., Do narodu, w: Wiersze p o lityczn e., op. cit., s. 251.
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polityczne i personalne tego okresu uzyskały w e w prow adzeniu Krystyny M aksim owicz syntetyczny i przejrzysty obraz. W stęp ukazuje także całą skalę problem atyki targowickiej i grodzieńskiej, skłaniając dzisiejszego odbiorcę do bardziej wyważonych
ocen postaw i podejm ow anych wówczas indyw idualnych decyzji.
Lektura kom entarza edytorskiego pozwala natom iast zorientować się w trudnościach,
wspom nianej ju ż wyżej, kwestii atrybucji i sposobach ustalania podstaw wydania. Wraz
z umieszczonym i przy każdym wierszu przypisami stanowi on opis działań edytor
skich. W tym obszarze mieści się także swoista historia edycji, której nie m ożna pom inąć
i w której nie mogło zabraknąć nazwisk tak znakomitych i wytrwałych badaczy poezji po
litycznej jak Juliusz N ow ak-D łużew ski, E dm und Rabowicz czy Rom an Kaleta. To także
dzięki ich wcześniejszym kw erendom wydanie to mogło się ostatecznie ukazać.
Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku zbierają
i prezentują utw ory zgodnie ze stanem dzisiejszej w iedzy i wynikam i dotychczaso
w ych poszukiwań. U zupełnienie w ten sposób luki w historii poezji politycznej XVIII
w ieku zasługuje nie tylko na uwagę, ale i na pochwałę.
Wojciech Kaliszewski

Alina Kowalczykowa, Ś w i a d e c t w o a u to p o r tr e tu , W arszawa 2008,
wydawcy: B iblioteka W W SH , Fundacja H um anistyczna, IBL
PA N , ss. 187 (187 ilustracji + indeks nazwisk)

Książka o dziejach malarstwa, której autorem nie jest historyk sztuki, często budzi nie
pokój i podejrzenie, czy nie jest to kolejny zbiór pięknie napisanych esejów, choćby tak
wspaniałych jak klasyczne dzieło Zbigniew a H erberta1; on sam przecież czuł się w śród
dzieł sztuki jak „barbarzyńca”. Książka napisana przez badacza literatury m oże rodzić
pytania o związki i m ożliwość relacji m iędzy światem sztuki i dziełami literackimi.
W dziejach kultury w ażna rolę odegrał, nieco przypadkowo, słynny postulat H o ra
cego, aby dzieło literackie analizować jak obraz. Sam Horacy, nawiązał owym: U t pictura
poesis do aforyzm u Sim onidesa z Kos (V w. p.n.e.): „Poezja jest m ówiącym malarstwem ,
obraz niem ym poem atem ”.
Literaturoznaw cy zawsze pragnęli, żeby obraz był jak literatura: aby m ożna o nim
pisać tak, jak o dziele pisarza. Stąd zapewne wzięła się pokusa, aby historię sztuki

1 Zob. jedną z pozycji Herbertowskiego cyklu esejów o sztuce Barbarzyńca w ogrodzie (Warszawa 1962).

