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Nawiązując do w. 102 Epilogu: „I dotąd pole b itw y zwą polem L itew k i” autorka
utrzymuje, że krytycy stw ierdzili zgodnie fikcyjność tej informacji, bo nie ma
takiej nazwy pola. Dodajmy jednak, że ci krytycy tak pisali przed ogłoszeniem pracy
Borowego Nowogródczyzna Mickiewiczowska. W poczuciu M ickiewicza to nie była
fikcja. Na północ od Nowogródka leży m iejscowość Litówka, której nazwę
w brzmieniu białoruskim poeta rozumiał jako „Litewka”, a tę najzupełniej praw 
dziwą informację Borowego należy jeszcze uzupełnić szczegółem, że leżącą na te 
renie tej w si obszerną równinę ludność m iejscow a nazywa „wielkim polem ” 2.
Tak więc „pole L itew ki” nie jest całkowitą fikcją literacką.
Ostatnie studium analizuje przełożony z języka francuskiego w iersz Morlach
w Wenecji. Autorka daje sporo szczegółów o m istyfikacji Mériméego i zestawia
parafrazę M ickiewicza z oryginałem , aby dojść do w niosku o artystycznej w y ż
szości polskiej w ersji nad pierwowzorem. M ickiewicz pogłębił również problem aty
k ę utworu pomijając szczegóły lokalne, a wprowadzając protest przeciw niew oli
i wynarodowieniu. W ten sposób polski tekst otwiera perspektyw ę na tragizm za
grożonego narodu i ze sprawy lokalnej czyni problem ogólnoludzki. N ikt nie za
jął się dotąd bliżej tym przekładem, w ięc w yw ody autorki przyjmujemy do w ia
domości jako cenny szczegół w całokształcie w iedzy o Mickiewiczu.
Z tego, co tu powiedziano, w ynika zresztą, że cały zbiór studiów Szmydtowej
jest poważnym tej w iedzy rozszerzeniem i pogłębieniem , za co należy się autorce
nasza rzetelna wdzięczność.
Konrad Górski
C z e s ł a w Z g o r z e l s k i , O LIRYKACH MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO.
ESEJE I STUDIA. Lublin 1961, s. 296. Towarzystwo Naukowe Katolickiego U ni
w ersytetu Lubelskiego. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego 25.
1
Książka Czesława Zgorzelskiego O lirykach Mickiewicza i Słowackiego —
pomimo że prace o obydwu poetach: książki, studia, przyczynki idą już nie w setki,
a tysiące — ma w szystkie cechy nowatorstw a także tem atycznego. Liryka bo
wiem , pomimo że stanowi jeden z najżywotniejszych artystycznie odcinków
twórczości w ielkich romantyków, stosunkowo najrzadziej podlegała naukowemu
oglądowi. N iew ielu bowiem można w ym ienić poprzedników czy tych, którzy
przygotow yw ali teren dla rozważań tego typu, jakie prezentuje w swej książce
Zgorzelski. W pierwszym rzędzie eseje poetów, znakomite szkice Juliana Przy
bosia i M ieczysława Jastruna, następnie zaś studia W acława Borowego o poezji
M ickiewicza, Manfreda Kridla — o poezji Słow ackiego, rozprawy Marii Dłuskiej,
które w szakże ujm owały sprawę z w ersyfikacyjnego punktu widzenia, a w ięc nie
było ich zadaniem ogarnięcie całości problem atyki, odpowiednie fragm enty dwu
w ielkich monografii Juliusza Kleinera, a zupełnie ostatnio — odkrywcze arty
kuły Wacława Kubackiego. Jeśli się zw aży na rozpiętość bibliografii przedmio
towej o dwu w ielkich romantykach, trudno nie przyznać, że dorobek w tym za
kresie nie jest ilościowo zbyt rozległy. I — rzecz charakterystyczna — jest on, poza
nielicznym i wyjątkam i, prawie w całości św ieżej daty, w szystkie niemal prace
powstały w ciągu ostatniego piętnastolecia.
Sytuacja taka nie w ydaje się przypadkowa. A lbowiem w pracach w cześniej
szych, w których nawet — jak w obszernych m onografiach, pisanych przez pozy
2 Stw ierdziłem to podczas pobytu w Nowogródczyźnie w lecie 1929 roku.
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tyw istów czy zw olenników psychologizmu — m ówiło się o liryce obydwu poetów,
nie bywała ona zazwyczaj traktowana jako liryka, gdyż była bądź przedmiotem
rozważań filologicznych, a w ięc nie chodziło o utwory, a tylko o ich teksty, roz
ważań biograficznych, w których nie traktowano jej jako zespołu utworów li
terackich, lecz źródła do poznania życia ich autorów, w ściśle związanych z po
przednimi rozważaniach psychologicznych ujmowana była z kolei jako dokument
o życiu duchowym poety, komparatyści („wpływologowie”) skłonni zaś byli w niej
w idzieć zespół obiegowych m otywów, nad których funkcją w pewnej określonej
całości już się nie zastanawiali. Widać w ięc z tego krótkiego przeglądu, że n ie
porozumienia wokół liryki rozpoczynały się w punkcie początkowym działania
naukowego: staw iano bowiem w adliw e pytania, tak że odpowiedzi nie m ogły do
tyczyć tego, co się w obrębie spraw liryki w ydaje zagadnieniam i najważniejszym i,
decydującymi o sw oistości zjawiska.
Owe w adliw e pytania nie były jedyną przyczyną zaniedbań w interesującej
nas dziedzinie. Ściśle były z nim i związane braki w zakresie metody, metody ro
zumianej zresztą dość wąsko jako sposób w yjaśniania tekstu lirycznego, sposób
jego analizy. P ozytyw iści w ydoskonalili streszczenie jako chwyt przy anal zie
utworu, działać ono mogło jednak sprawnie tylko w odniesieniu do ć z e ł fabu
larnych, w zastosowaniu do liryki prowadziło do nieporozumień, a czasem nawet
efektów hum orystycznych, w tedy m ianowicie, gdy badacz w łasnym i słowam i opo
w iadał zawartość wiersza, rozpoczynając od sakram entalnego „poeta mówi, że...”
Można w ięc powiedzieć, iż nie pcsiadano w łaściw ego języka do rozważań o liryce,
że już sam język, jaki stosowano, prowadził na manowce. Był to w zasadzie język
potoczny, w tym sensie, że odpowiadał pewnym obiegowym mniemaniom, że kryła
się poza nim sui generis teoria, zdroworozsądkowa i z pozoru całkowicie naturalna.
Zjawisko to ujawnia się w yraziście już na przykładzie zasadniczej w odniesieniu
do liryki kategorii analitycznej, kategorii „ja” lirycznego. Dla badaczy pozytyw i
stycznych (a także niektórych późniejszych) owo „ja” równało się po prostu —
zgodnie z potocznymi intuicjam i — poecie. Miało to przejrzyste konsekwencje, bo
poza sform ułowaniem „poeta X w wierszu A. wyraża swoją m iłość do panny Z.”
kryje się — jak się już rzekło — określona teoria, nawet wtedy, gdy formułujący
takie zdanie nie zdawał sobie z tego sprawy i mniemał, że stwierdza rzecz oczy
w istą. Otóż konsekwencją tak rozumianego języka potocznego jest przeświadczenie
o wierszu lirycznym jako dokumencie biograficznym, psychologicznym itp. Samo
w ięc używanie języka potocznego, przy nieobecności języka naukowego, było przy
czyną nieporozumień w tej materii, w ekslow ało problematykę na fałszyw e tory.
Aby w ięc stworzyć sytuację sprzyjającą analizie liryki, nie tylko zresztą
w pracach ściśle naukowych, ale także w krytyce literackiej, trzeba było zacząć
od zadania najbardziej elem entarnego: wypracowania takiego języka, który
um ożliw iałby w yzw olenie spod tyranii potocznych, a tak m ylących odczuć. W y
daje się, że obecnie język taki istnieje, w tej przynajmniej postaci, że dostarcza
term inów zasadniczych, takich np. jak „podmiot liryczny”, choć nie sposób stw ier
dzić, że jego stan jest już zadowalający i pozwala badaczowi na pełną rezygnację
ze sform ułowań potocznych (w sensie wyżej określonym). Wydaje się, że powstanie
tego języka analitycznego było sw ego rodzaju koniecznością — zwłaszcza w pro
cesie odwrotu hum anistyki od psychologizmu. Wtedy to bowiem sformułowania
potoczne okazały się nie tylko nieprecyzyjne, zorientowano się także w ich fa ł
szyw ych im plikacjach teoretycznych. W momencie tym ujawnia się wielka zasługa
form alistów rosyjskich, którzy pierwsi bodaj wypracowali nowoczesne m etody
analizy utworu lirycznego, do dziś zresztą aktualne, także chyba i dla tych, któ
rym nie odpowiadają założenia, tkw iące u podstaw tej metody. Formaliści zresztą
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w pierwszym okresie zajm owali się niem al w yłącznie liryką i językiem utworów
w ierszow anych (takie rozprawy jak Borysa Eichenbauma o kompozycji Płaszcza
Gogola należały raczej do w yjątków , a głośna Teoria prozy Wiktora Szkłowskiego,
opublikowana w r. 1925, reprezentuje już w łaściw ie drugi etap funkcjonowania
szkoły). Kto w ie, czy jedną z przyczyn uformowania nowego kierunku, a także
krańcowości jego sądów nie był żałosny na ogół stan wiedzy o liryce i niemożność
jego zm iany przy zachowaniu starych przyzwyczajeń. Działalność form alistów
jest zresztą św ietnym przykładem tego, jak zmiany w technice analitycznej,
jeśli mają być um otyw owane, w spółw ystępują z konstruowaniem nowej teorii.
2

Doświadczenia rosyjskich form alistów znajdują się niew ątpliw ie u podstaw
tych tradycji naukowych, z których wyrastają badania Czesława Zgorzelskiego.
Pow staje w ięc od razu pytanie, jakie elem enty owych doświadczeń współczesny
badacz przejmuje — czy teorię dzieła literackiego, czy też tylko pewne sposoby .jego
analizy, pierwotnie z tą teorią ściśle powiązane, lecz mogące istnieć później sa
m oistnie, poza jej oddziaływaniem . Wydaje się, że zasadniczym czynnikiem w ią 
żącym jest technika analityczna, czyli elem ent dorobku naukowego form alistów
najbardziej żyw otny, gdyż ekstrem istycznie form ułowana teoria wym aga nie tyle
korektur (sama w sobie jest przecież spo.sta i konsekwentna), ile uzupełnień, bo
po latach w ydaje się zbyt wąska, zbyt ogranicza przedmiot zainteresowań bada
cza literatury. Zresztą w rozważaniach Zgorzelskiego analiza jest sprawą naj
w ażniejszą, jego książka jest w istocie książką empiryka, który chce skonstruować
sprawdzalną w iedzę o konkretnych przedmiotach, jak dotąd przez naukę o litera
turze raczej zaniedbywanych, pozostawiając sprawę uogólniających refleksji teore
tycznych raczej na uboczu, nie form ułując bezpośrednio zasad postępowania na
ukowego. Zasady ow e, bardzo jednak w yraziste i spójne, ujawniają się tylko w to
ku analizy, tkw ią w jej podtekście, są jakby niewidocznym sternikiem, który
niezauważalną ręką kieruje ich biegiem , są czynnikiem organizującym analizę.
W tej m aterii Zgorzelski — jak się zdaje — także odchodzi od krańcowości
form alistów z pierwszego okresu ich działalności. Stanie się to wyraziste, gdy się
zestawi jego narzędzia analityczne z tym i, które proponuje badaczowi Wiktor Żirmunskij w jednej ze sw ych w czesnych książek, Композиция лирического стихотворения
Dla Żirmunskiego, w pierwszym okresie jego działalności, istniały w zasadzie tylko
jako przedmiot zainteresow ań elem enty układu językow ego wiersza lirycznego,
zestawiane jednakże ze sobą w ten sposób, że jeśli przy analizie konkretnego
utworu uw zględni się je w szystkie, jeśli utwór ów opisze się w edług propono
wanych przez uczonego wzorów badawczych, nie pow stanie jeszcze o nim wiedza
jako o pew nej określonej całości. Dzieje się tak nie dlatego, że Żirmunskij uw zglę
dnia tylko elem en ty kom pozycji językow ej, nie zwracając uw agi na inne w spół
czynniki kom pozycyjne utworu lirycznego, dzieje się tak z tej racji przede w szyskim, że — w ychodząc od problem atyki językow ej — reprezentuje przedstrukturalistyczny etap badań, tzn. nie zdaje sobie spraw y z tego, w jaki sposób ana
liza języka poetyckiego otwiera perspektyw ę na analizę całości utworu, kategorie
opisu języka są tu jeszcze ograniczone, zam knięte w sobie. Otóż zasadniczą ce
chą analiz Zgorzelskiego w ydaje się to w pierwszym rzędzie, że dążą one do opi
su utworu jako pew nej całości zorganizowanej w edług określonych zasad, a w kon
sekwencji — do odkrycia tych zasad. Wobec takiego założenia wypracowane przez
Żirmunskiego lat temu czterdzieści kategorie analityczne przestają wystarczać,
trzeba je uzupełnić o nowe, w ten sposób jednak, by te, którym i posługiwali się
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tak św ietni analitycy poezji, jak form aliści, nie zostały zagubione, lecz pogłębione,
by nabrały w nowym kontekście nowego znaczenia.
Zasadniczą kategorią analityczną Zgorzelskiego jest pojęcie podmiotu lirycz
nego, albowiem w nie form ułowanej, ale znajdującej się u podstawy dociekań
teorii on stanow i zasadniczy elem ent kompozycyjny utworu, a w ięc w konsekw encji
analiza sposobu, w jaki funkcjonuje w wierszu, zapewnia ujęcie ow ego wiersza
jako swoiście zorganizowanej całości. Pociąga to dalsze następstwa — zmusza
bowiem do zastanawiania się nad tym, jaką w izję świata podmiot liryczny kreuje,
jakie formuje modele przeżywania. Można powiedzieć, że na pierwszym planie
zainteresowań uczonego znajduje się zawartość liryczna, wyrażana w wierszu. Za
wartość liryczna pojmowana nie jako zjawisko psychologiczne, ale im m anentny
składnik tekstu, elem ent strukturalny, w sw oisty sposób uwarunkowany histo
rycznie. Stanowi on tu jakby komponent budowy stylistycznej. Albowiem w pra
cach swych Zgorzelski styl zdaje się rozumieć bardzo szeroko — odnosi go nie
tylko do budowy językowej, ale całości utworu. Jest w ięc w tej m aterii bliski
nie współczesnem u językoznawstwu, ale Kazimierzowi W óycickiemu, który w kla
sycznej swej pracy Jedność stylow a utworu poetyckiego styl rozumiał jako czyn
nik wyróżniający tak poszczególne elem enty budowy utworu, jak utw ór jako ca
łość. Czesław Zgorzelski także nie rezerwuje pojęcia stylu tylko dla w arstw y
słownej dzieła — styl tutaj to tyle, co zespół czynników decydujących o sw oistości
i odrębności dzieła, a także — o jego wartości. Można w ięc tu m ówić o kom po
zycyjnym rozumieniu stylu, który jest konglom eratem składników uczestniczących
w danej całości. Tak w ięc elem entem stylu w równym stopniu co metafora i bu
dowa syntaktyczna będzie owa zawartość liryczna.
Tak szeroko rozumiany ma styl w studiach Zgorzelskiego głębsze znaczenie,
w iąże się z podstawowym i założeniam i teoretycznym i. Kojarzy się bowiem ze
stylem w znaczeniu „styl epoki”, w znaczeniu określonej poetyki, tu konkretnie:
poetyki romantycznej. Pozwala w ięc wprowadzić w obręb analizy szersze per
spektyw y, w istocie służy jej historyzacji. A lbowiem badając poszczególne utwory
nie ma badacz tylko ich na względzie, chodzi mu o wprowadzenie ich w szerszy
kontekst literacki, pokazanie ich związku z określonym i procesami rozwojowym i,
nie przez zestawianie z innym i utworami, ale metodą analizy w ew nętrznej (jak
ona się prezentuje — o tym szczegółowo w dalszych partiach niniejszej recenzji).
Owo otoczenie literackie analizowanego utworu, jeśli naw et nie jest przywoływane
bezpośrednio, zawsze znajduje się w pobliżu badanego wiersza, tkw i w podtekście,
stanow i ono jakby przem ilczany składnik porównania, ale zawsze funkcjonuje, i to
funkcjonuje wyraziście. Zgorzelski, jeśli nawet poświęca całą rozprawę jednemu
wierszowi, nie traktuje go nigdy jako rzeczywistości istniejącej w izolacji, zam knię
tej w sobie. Jest on bowiem zawsze w jego ujęciu uczestnikiem jakiegoś procesu
rozwojowego, składnikiem jakiegoś ciągu historycznoliterackiego. To w łaśnie w y 
daje mi się najw iększym osiągnięciem om awianej tu książki: szczegółowa analiza
skrystalizowanych form poetyckich nie ujmuje ich jako zamkniętą i raz na zaw 
sze określoną konstrukcję, ale jako zjawisko i dynamiczne, i określone historycz
nie. W najostrzejszym sform ułowaniu można powiedzieć, że Zgorzelski badając
strukturę utworu bada utrwalony w niej proces rozwojowy. Historyzuje w ięc tę
dziedzinę badąń, która do tej pory zazwyczaj pozostawała poza postawą zoriento
w aną historycznie — byłby to dalszy elem ent, różniący założenia naukowe Zgo
rzelskiego od tych fundam entów teoretycznych, które dla swych analiz poezji
w znieśli formaliści.
Zasadnicza problematyka książki jest zresztą w całej pełni historycznoliterac
ka — centralnym zagadnieniem, zespalającym w jedną zwartą i konsekwentną

R E C E N Z JE

629

m yślow o całość zarówno studia o M ickiewiczu, jak i o Słowackim jest to, w jaki
sposób się krystalizował, rozwijał i przekształcał styl romantyczny w liryce. To
też, jeśliby ktoś chciał w łączyć książkę Czesława Zgorzelskiego do określonego
działu nauki o literaturze, to ze względu na głów ny problem zebranych w niej
studiów oraz z racji stosowanej w nich metody (można by ją tradycyjnie określić
jako „analizę form alną”), m usiałby ją w łączyć w zakres poetyki historycznej.
A w ięc w zakres tej nauki, która z jednej strony stoi niezwykle blisko poetyki
opisowej (jako działu teorii literatury), z jej dążeniem do deskrypcji struktur
historycznie nie relatyw izow anych i w ogóle do tworzenia narzędzi opisu, z drugiej
zaś — historii literatury z jej konkretnym, empirycznym nastawieniem . Książka
znajduje się w ięc jakby na przecięciu dróg.
To w łaśnie wyznacza jej sw oistość — dla autora bowiem najważniejszym
przejawem krystalizowania się romantyzmu jest rozwój „sztuki lirycznej” dwu
najw iększych jego przedstawicieli. Swoistość tę ujawnia np. studium o Smutno
mi Boże... Słow ackiego — zwłaszcza że niem al równolegle do szkicu Zgorzelskiego
(nieco tylko później) ukazała się rozprawa Wacława Kubackiego Religia s m u tk u I,
poświęcona temu samemu wierszowi. Porównanie tych studiów może być intere
sujące, tym bardziej że obydwa, choć różnymi m etodami i przy pomocy różnych
języków naukowych, prowadzą do podobnych w istocie wniosków, które tyczą
w prowadzenia gatunku hymnu w obręb w ypow iedzi intym nej. Postępowanie b a 
dawcze Kubackiego sprowadza się do tego, co można nazwać „wmontowywaniem
w kontekst historycznoliteracki”. Autor, by określić charakter i pozycję hymnu
Słowackiego, przywołuje m asę zjaw isk literackich, sięga do różnorakich prądów
ideowych, nie tylko zresztą poprzedzających napisanie om awianego wiersza, ale
także nieco od niego późniejszych (zjawiska z lat czterdziestych X IX wieku).
U tw ór Słow ackiego oglądany jest tutaj z zewnątrz, badacz dociera do niego przez
rozważania o zjawiskach, które m ogły go w jakiś sposób określić, bądź też tylko
stanowią odpowiednie tło dla takiego czy innego elem entu pojawiającego się
w wierszu. Zgorzelski zaś z takiej metody badawczej rezygnuje całkowicie —
usiłuje um ieścić w iersz Słowackiego w rozwoju liryki romantycznej poprzez ana
lizę jego kompozycji i w łaśnie szeroko rozumianego stylu, czyli jego „sztuki li
rycznej”. U siłuje w ydobyć na pierwszy plan to, co wydaje się najbardziej charak
terystyczne dla utworu samego, jak i procesów, w których uczestniczy.
To stanow i w ogóle w łaściw ość w szelkich przeprowadzonych przez Zgorzel
skiego analiz. Nie opisuje on po prostu całego utworu — dążenie takie musiałoby
poprowadzić do nieporozumień, gdyż do opisów tego rodzaju dąży ten tylko, kto
nie ma w łasnego porządku interpretacyjnego, kto daje się wodzić materiałowi.
Opisuje w ięc zjawiska z punktu w idzenia konstrukcji utworu najważniejsze,
a z punktu widzenia rozwoju historycznego — najistotniejsze. Czasem w ięc przed
miotem analizy są zjawiska bardzo szczegółowe, dopiero opis uwidacznia ich
znaczenie w budowie całości. Zgorzelski nie tworzy jakiejś z góry założonej
hierarchii ważności, to bowiem , czy dany elem ent jest istotnie ważny, zależy od
roli, jaką gra w całości. Toteż np. w pewnych rozprawach pozostawia na uboczu
sprawę budowy w ersyfikacyjnej, w innych zaś poświęca jej bardzo dużo uwagi —
w tedy m ianowicie, gdy dostrzega w niej istotny czynnik stylistyczny. Tak dzieje
się np. w obszernym studium O pie rwszych balladach Mickiewicza czy w rozpra
w ie Słowackiego — „śpiewu tajem nice”. Obydwie te prace w ydają się bardzo no
w atorskie w traktow aniu zjaw isk w ersyfikacyjnych jako kom ponentów stylu,
1 W. K u b a c k i , Religia smutku. „Przegląd H um anistyczny”, 1960, nr 4, s. 13—
48; nr 5, s. 103—128.
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autor bowiem pokazuje ich funkcje wobec innych elem entów strukturalnych —
w pierwszej z w ym ienionych rozpraw w ersyfikacja traktowana jest jako czynnik
kształtującego się gatunku, w drugiej — jako istotny w yróżnik poetyki określo
nych nurtów w liryce Słowackiego, pokazano w niej bowiem, czym się różni bu
dowa wierszowa utworów o charakterze retorycznym od w ersyfikacji w utworach,
w stosunku do których zw ykło się m ówić o „śpiew ności”. Rozprawy te wydają się
wzorem znakom itego wykorzystania osiągnięć w ersyfikacji dla badań stylistycz
nych. W innych znów studiach na plan pierwszy w ysuw a badacz zjaw iska skład
niowe, subtelnie je analizując, w innych jeszcze — sprawy m etaforyki itp. Zaw
sze jednakże warunkiem przyznania jakiemuś elem entow i w agi zasadniczej jest
jego funkcja w całości utworu. Bo też studia Zgorzelskiego dotyczą — w ynika to
już po części z przyjętego w nich rozumienia stylu — kompozycji utworu. Kompo
zycja jest tutaj tym punktem wierzchołkowym , w którym zbiegają się w szystkie
linie, jej analiza jest w ynikiem dążenia do całościowego, syntetycznego oglądu
utworu. Tendencja ta wyraża się jeszcze w ujm owaniu poszczególnych utw orów
w ich aspekcie gatunkow ym — jest to zresztą tendencja ta sama, bo przecież ga
tunek mcżna ująć jako spetryfikowany typ kompozycji. Rozważania o gatunkach
są zrrsztą m ożliwe w pewnych tylko przypadkach, w tych m ianowicie, w których
w epoce romantyzmu, a w ięc okresie zanikania świadom ości genologicznej zw ła
szcza w zakresie liryki, gatunek jest jeszcze realnością historyczną.
Dążenie do ujm owania całości wyraża się nie tylko przy analizie poszczegól
nych utworów czy określonych ich grup, wyraża się w odniesieniu do twórczości
lirycznej obydwu poetów w ogóle. Pomimo że Czesław Zgorzelski nie analizuje
w szystkich utworów lirycznych M ickiewicza i Słowackiego, książka jego zaryso
wuje obraz całości. Każda z analiz szczegółowych jest bowiem przyczynkiem do
ujęcia tej dziedziny twórczości obydwu rom antyków i m ieści się w w izji jej roz
woju, jaką autor zarysował. D latego sądzę, że przeprowadzone analizy należą do
analiz rzędu najwyższego, do tych, które bądź już stanowią cząstkę syntezy, bądź
też przygotowanie do niej. Widzenie syntetyczne jest w om awianej tu książce
czynnikiem nadrzędnym, tym, który nadaje bardzo nieraz szczegółowym an ali
zom ich w yższy sens.
3
Kiedy się czyta pracę taką jak książka Czesława Zgorzelskiego, o wyraziście
określonym profilu, tak w zakresie metody, jak teorii stanowiącej fundam ent
szczegółowych rozważań, nasuwa się pytanie, jakie są perspektyw y zawartych
w niej badań. A lbowiem wydaje się, że w książkach nowatorskich nie chodzi
tylko o stworzenie w iedzy na tem at konkretnego materiału, ale spowodowanie ta
kiej sytuacji, która by pozwoliła posunąć daną dziedzinę badań, wzbogacić jej
metody, ujawnić potrzebę spojrzenia na analizowany m ateriał z nowego punktu
widzenia. Książka Zgorzelskiego otwiera nowe perspektyw y nie tylko w tym sen
sie, że wydoskonala metody analizowania liryki. Wydaje się, że w ykazując spraw 
ność użytych sposobów i operatywność zastosowanych narzędzi analitycznych,
om awiane tu rozprawy stwarzają interesujące podstawy do poszerzenia tego typu
badań, w łączenia w ich obręb tych zjawisk, które bądź w tej dziedzinie w ogóle
się nie pojawiły, bądź pojaw iły się nieśm iało i marginesowo. Poszerzenia, które by
w ykazyw ały w agę tego typu badań, które by w ykazyw ały, że — odpowiednio roz
szerzane — są one w stanie ogarnąć duży obszar problem atyki historycznoliterac
kiej. Poszerzenia, które by z historii form literackich czyniły ogólnie historię lite 
ratury, w jakiej forma byłaby pojmowana szeroko, jako sw ojego rodzaju „eks
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presja” różnorakich zjaw isk zachodzących w obrębie życia literackiego i przede
w szystk im świadomości literackiej.
Jak się zdaje, takie m ożliwości nadania badaniom reprezentowanym przez
Czesława Zgorzelskiego szerszego wymiaru daje zasadnicza także w jego studiach
kategoria podmiotu lirycznego. Ów podmiot liryczny jest bowiem zjawiskiem
złożonym i prowokuje do ujęcia — by tak powiedzieć — w ieloaspektowego. Sta
now i niew ątpliw ie, jako podmiot wypowiadający, zasadniczy elem ent strukturalny
utworu lirycznego. Rozważania o nim otwierają w ięc m ożliwość analizy wiersza
jako sw oistej i odpowiednio zorganizowanej kompozycji. Dają jednak także m ożli
w ości ujęcia go — tak jak się wyraża w strukturze w iersza — jako reprezentanta
określonych postaw społecznych, filozoficznych, najogólniej — światopoglądowych.
A naliza struktury obejm owałaby w tedy, nic nie tracąc ze swego dotychczasowego
stanu posiadania, zjaw iska szersze, a zakres działania poetyki historycznej oka
załby się nieopisanie rozleglejszy niż ten, którym dysponuje ona obecnie. Sądzę,
że badania Czesława Zgorzelskiego, które u nas w łaściw ie inaugurują ten typ
rozważań o liryce i praktycznie go system atyzują, otwierają m ożliwości tego ro
dzaju am plifikacji. W tym w ięc także, a nie tylko w jej konkretnych rezultatach,
upatrywałbym znaczenie om awianej książki.
Kiedy już mowa o znaczeniu opisywanych tu studiów, to w idziałbym je je
szcze w czym innym. W ydaje się bowiem, że zaspokajają one pew ne określone
zapotrzebowanie społeczne, zapotrzebowanie na konkretną wiedzę o utworach
lirycznych, odpowiadającą w spółczesnym tendencjom w nauce o literaturze. A w ięc
w iedzę, która byłaby daleka zarówno od impresjonizmu krytycznego, jak psychologizmu, wiedzę, która by pokazywała lirykę we w łaściw ych jej postaciach. Zapotrze
bowanie to daje się odczuć tak ze strony tych, którzy czynnie zajmują się historią
literatury, jak również ze strony różnego szczebla dydaktyków, tak uniw ersysteckich, jak gim nazjalnych. Ten ostatni wzgląd wydaje mi się szczególnie istotny, albo
w iem wobec kryzysu różnych dotychczasowych sposobów popularyzowania litera
tury (szkolnego i pozaszkolnego) — rzeczowa analiza konkretnych utworów zajmo
wać będzie z pewnością coraz w ażniejsze m iejsce. I tutaj w łaśnie eseje i studia
Czesława Zgorzelskiego mogą być wzorem analizy w nikliw ej, rzeczowej, spraw
dzalnej i jednocześnie — przystępnej.
Michał Głowiński
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