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potrzeb szkolnych odszedł wreszcie od poetyki opisu na rzecz dram aturgii opow ia
dania !
W zbyt małym stopniu nowy Rom antyzm realizuje współczesne koncepcje dy
daktyczne. Nie przygotowuje on ucznia do samodzielnego b adania tekstu, w ni
kłym zakresie organizuje sam odzielną działalność poznawczą, nie prow adząc po
przez analizę, lecz podając gotowe interpretacje, podsuw ając gotowe wnioski za
m iast problem ów do rozważenia. W prow adzone do podręcznika liczne cytaty
z opracow ań naukow ych z pewnością zachęcą zdolnego i inteligentnego ucznia do
sięgnięcia po dodatkow ą lekturę - trzeba by jed nak zadbać o konsekw entne p o 
daw anie adresów bibliograficznych, a więc o ułatwienie - póki trw a ochota - d o 
tarcia do właściwych książek.
Łączny układ tekstu i wypisów jest regresem dydaktycznym . P raktyka szkolna,
postulaty nauczycieli od daw na już w skazują n a konieczność oddzielania części
inform acyjno-opisow ej od wypisów, k tóre poza tekstam i (do których w arto by
dodać fragm enty Beniowskiego i kilka listów Słowackiego) pow inny zawierać ta k 
że m ateriały dokum entacyjne (teoretycznoliterackie i historyczne). Nowe w ydania
R om antyzm u winny nam dać dw a oddzielne zasobne tom y, otrząśnięte z wcześniej
szych niedostatków . Oby - i tu wyrażam też z pewnością życzenia A utorów - w pię
knej szacie graficznej, z dobrym i reprodukcjam i, starannie opraw ione!2

Przypisy
1 Eugeniusz Sawrymowicz, Stanisław M akowski, Zdzisław Libera, Rom antyzm. Podręcznik
literatury polskiej dla klasy II szkol średnich. Warszawa 1978.
2 Dziękuję serdecznie moim koleżankom i współpracowniczkom z Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Łódzkiego - PP. Krystynie Ratajskiej, Janinie Kwaśniakowej, Barbarze Św iontkowej i Wiesławie Gielec za wzięcie udziału w dyskusji nad podręcznikiem i za szereg cennych spo
strzeżeń uwzględnionych w tej recenzji.

M aria Korzeniewicz

B IBLIO TEK A R O M A N T Y C Z N A
Ogrody rom antyków R yszarda Przybylskiego i Ciemne drogi szaleństwa Aliny
Kowalczykowej, to dw a tytuły otwierające zapow iadaną przez W ydawnictw o
L iterackie serię „Biblioteki R om antycznej” pod redakcją M arii Janion. K ażdy
z trójdzielnie skom ponow anych tom ików opatrzony jest inform acją - przesłaniem ,
określąjącym intencje, cel i charakter całości:
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„Rom antyzm - pisze Maria Janion - powraca i my powracamy do romantyzmu - oto, co
znamionuje naszą epokę. Czy jednak jest to ten sam romantyzm, z którym mieli do czynienia jego
współcześni? albo ten sam, który nieraz już w ciągu stulecia powracał? Jedną z ambicji «B iblio
teki Romantycznej » jest odpowiedź na podobne pytania, zderzające wrażliwość współczesną z wraż
liwością romantyczną, nie naśladując romantyzmu, lecz interpretując go. Poprzez charakterystyczne
dla polskiej i europejskiej sztuki romantycznej tematy, gatunki, style, poprzez indywidualne wy
obraźnie poetyckie, poprzez zapomniane lub niedocenione utwory, ale również poprzez osobliwości,
dziwactwa, manieryzmy i marginesy - tak jak my dzisiaj je odbieramy - «Biblioteka R om antycz
na » pragnie dotrzeć do wielogłosow ego świata epoki, w której tkwi jedna z ojczyzn współczesnego
człowieka” .

Przesłanie to podejm ują autorzy obu tom ików , traktujących o dw u wielkich
tem atach literatury i sztuki rom antycznej : ogrodach i szaleństwie. W obu przypad
kach wymienione tem aty ogniskują bardzo rozległe dziedziny rom antycznej myśli,
w yobraźni, i ikonografii, wpisane w dzieła literackie, plastyczne, epistolografię,
czy publicystykę. Stały kom pozycyjny układ: esej, antologia tekstów , ilustracje,
wykorzystywany jest indywidualnie. Ryszard Przybylski wiąże organicznie a n to lo 
gię z tokiem eseju, odsyłając czytelnika do zaw artych w niej przykładów ilustrują
cych bezpośrednio tekst, m ateriał ilustracyjny traktując luźno. A lina Kowalczykow a - odw rotnie, odwołuje się w prost do reprodukow anych obrazów i szkiców,
wypisy zaś opatruje ogólnym wprow adzającym kom entarzem i pozostaw ia ja k o
dość sam odzielną człość, stanow iącą łącznie jedno wielkie exemplum . P onadto
tem at ogrodów zorientow any jest bardziej ku tradycji, ku własnym źródłom , n a 
tom iast tem at szaleństwa konfrontow any ustawicznie ze współczesnością, dzi
siejszym rozum ieniem i odbiorem zjawisk psychicznych anom alii. T a dwubiegunowość ujęć i rozpiętość punktów odniesienia tłum aczy się nie tylko - choć za
pewne także - odm iennością autorskich indywidualności i zainteresow ań. W ynika
ona przede wszystkim z odm ienności samych tem atów , wymagających przyjęcia
różnych założeń i interpretacyjnych strategii. O grody, to tem at niejako „zadany”
rom antykom przez tradycję, przyjęty przez poetów, szaleństwo zaś, to tem at kry
stalizujący się w tej postaci, ja k ą nad a mu rom antyczna literatura, uwikłany wie
lorako w sieć zależności z rodzącą się nowoczesną refleksją m edyczną i i ra c jo n a li
styczną postaw ą poznaw czą, a w Polsce - nadto - podyktow aną politycznymi wzglę
dam i konieczności m askow ania niemożliwych do publicznego form ułow ania p ro 
blemów. T ak więc ujęcie Przybylskiego jest bardzo uniwersalne, operujące rozległą
perspektyw ą na europejski rom antyzm , nie gubiące wszakże szczególności polskich
ogrodow ych w ariantów , ujęcie Kowalczykowej zmierza natom iast do wydobycia
tego, co przy wszystkich ogólnych koneksjach i antecedencjach jest partykularne
i nacechow ane historyczną odm iennością. Pierwsze - możliwe jest ze względu na
pozwalający się wydobyć i wskazać wspólny m ianow nik: rom antyczną projekcję
podm iotow ości na przedm iot, rzutow anie „ja ” na ogrodow y obiekt. Podejm ow a
ne przez rom antyków wycieczki do ogrodów okazują się - począwszy od W er
tera - w istocie wycieczkami w głąb siebie, w bogactw o rom antycznej duszy i prze
nikliwość au to ra - tłum acza owych wizji - sprawiają, że dwadzieścia om ów ionych
przypadków składa się na rozległą panoram ę wewnętrznych i uw ew nętrznionych
pejzaży przedstaw ionych ja k o teksty rom antycznej kultury. T aki m ianow nik okre-
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śla zarazem tryb korzystania z ikonograficznych załączników: poezja stanowi bez
względnie wdzięczniejszy teren egzemplifikacji widzenia „okiem wewnętrznym”
niż ówczesne m alarstw o. W przypadku szaleństwa - niemożliwe okazało się odna
lezienie generalnej zasady wiążącej różnorodność przedstaw ianych przez rom anty
ków w ariantów . Bo jeśli naw et przyjąć, że zasadę tak ą stanowić może ogólnorom antyczna nobilitacja obłędu ja k o zjaw iska i ja k o tem atu, to jednak poszczegól
ne, a wymienione wcześniej uw ikłania każą problem ów rozpatryw ać w znamiennej
dla niego wielości funkcji. Polskie konkretyzacje nie kom ponują się w jedną całość
z ogólnym i w tej mierze tendencjam i. Nie tylko zresztą konkretyzacje literackie,
także plastyczne. N acisk n a te ostatnie położony jest w tekście nieprzypadkow o.
Tym razem m alarskie i rysunkow e załączniki ilustrują nie ogólne ograniczenia
ówczesnych plastycznych środków wobec tem atu, lecz znaczący rozziew pomiędzy
jego europejskim i i polskim i realizacjam i, w ynikający z odm iennego podłoża, ob ra
zow anego też i pośw iadczanego przez większość m ateriałów bloku antologii.
Obydw a tom iki otw ierają m o tta ze Słowackiego:
Pani W ojewodzino, to królewskie gody.
Jeśli wola, pójdziemy kołem przez ogrody?
(M azepa)
Bo na drogach Pańskich ciemno,
I często jest krwią zbryzgana
Ta ciemna i nocna droga,
Krwią szaleńców roztrąconych o Boga
(Ksiądz M arek)

T o zaproszenie i diagnoza.
Czytelnicza w ędrów ka po ogrodach rom antyków rów nież odbyw a się „kołem ” ,
wychodząc od klasycystycznego p u nk tu wyjścia i do niego pow racając. Oświecenio
wa i sentym entalna genealogia tem atu, a nade wszystko jego obiektu, pozwoliła
na uchwycenie m om entu przełom u, pierwszego rom antycznego spojrzenia na ogród,
jakie było udziałem W ertera. K onfrontacja zaś spojrzeń Trem beckiego i G osz
czyńskiego na Zofiów kę, zobrazow ała zasadniczą różnicę: „lekturę” ogrodu jak o
tekstu złożonego z kulturow ych znaków , d o k o n a n ą przez pierwszego z poetów ,
oraz - drugiego - wizję ogrodu ja k o „duchow ej przestrzeni” . Z nak kultury i sym bol
duszy (indyw idualnej, bądź duszy kraju, ja k np. u Siemieńskiego) - pom iędzy tymi
biegunam i zaw iera się różnica pom iędzy klasycyzmem a rom antyzm em w ydobyta
i spolaryzow ana przy tej ogrodowej okazji. R óżnica o zasadniczej epistemologicznej
w adze: k u ltu ra jest tekstem czytelnym, rzeczywistość duchow a tylko czytanym,
nigdy jednak nie przenikalnym do końca. T ak więc ogrody rom antyków będą do
m eną tego, co duchow e: pamięci indywidualnej i historycznej, wolności m etafi
zycznej i społecznej, miłości, zabsolutyzow anej nicości, epifanii Bożego planu historii,
poezji, snu - rewelacji, św iatła Boskiego objaw ienia oraz jego częstej u rom anty
ków wysłanniczki i rew elatorki - kobiety. R az tylko pojaw ia się ogród oderw any
od projekcji czyjejś w yobraźni, rzeczywisty; to osłaniające belwederczyków Ł a
zienki. W ędrów ka przez układające się w sprzeczne pary ogrody „życia i ogrody
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śmierci, sztuki i natury, wolności i zdrady, miłości i m ordu, cierpienia i szczęścia,
tragedii i idylii” (s. 151) kończy się autorską refleksją:
„Jestem ostatnim człowiekiem, który zapomniałby o tym, że Sojiów ka Trembeckiego jest
arcydziełem, ale jeden, dosłownie jeden, tak wielki utwór nie jest w stanie podważyć przekonania,
że klasycy stworzyli jedynie piękne ogrody. Natom iast olśniewająco bogata i mądra poezja ogro
dów była dziełem romantyków. I dopiero po romantycznej burzy te wirydarze światła, te aleje ta
jemnic stały się nareszcie wielkim mitem literatury europejskiej” (s. 150).

O dnoszące się do tem atu szaleństwa diagnozy Aliny Kowalczykowej budują
typologię zjawiska, dociekają źródeł i wskazują na punkty zbieżne ze współczesnymi
zapatryw aniam i na choroby psychiczne i obecnym zainteresow aniem nimi. W tym
ostatnim upatruje zresztą au to rk a jednej z przyczyn „pow rotu do rom antyzm u” .
R om antyczna nobilitacja choroby psychicznej uznana zostaje za początek takich
nastawień, które odchodzą od deprecjacji ku dostrzeżeniu „dram atycznej odm ien
ności” chorego.
R om antycy upatrując w szaleństwie (którego bynajm niej nie należy utożsam iać
z żadną medycznie rozum ianą chorobą) otw arcia nowych poznaw czych władz,
wprowadzali tryum falnie bohatera o pom ieszanych władzach psychicznych, wypo
sażali go w ważkie racje i urywany, chaotyczny to k wypowiedzi, kreowali na geniu
sza lub zbrodniarza, burząc zarazem zastane estetyczne kanony, w obrębie których
tak pom yślany bohater nie m ógłby funkcjonow ać. W planie literackim tem at
szaleństwa m otyw owany był więc artystycznie i ideowo, dotyczył nowej estetyki
i nowej nieuniwersalnej rom antycznej etyki. Z tych ogólnych typologii i rozpoznań
w yodrębnia się jed nak - o czym była mowa wcześniej - osobliwość polskiej odm iany
tego m otywu, polegająca na łączeniu problem atyki szaleństwa z problem atyką p a
triotyzm u :
„Szaleństwo i związane z nim wyobcowanie ma w polskiej literaturze romantycznej wyraźnie
określone funkcje ideowe. Staje się integralną częścią portietu nowego, romantycznego bohatera,
człowieka i patrioty, jednostki wrażliwej moralnie i chłonnej poznawczo, a także ostro, krytycznie
nastawionej wobec świata współczesnego”, (s. 52). I dalej konkluduje autorka: „Polska droga
szaleństwa, bo tak należy nazwać tor przemian Gustawa w Konrada, nie ma analogii w literaturze
europejskiej”, (s. 52)

Oczekując dalszych tom ów serii, z przykrością w ypada zauważyć, że nie ocze
kiwany i nie zam ierzony „rom antyczny ’’sztafaż nadała ju ż w ydanym poligrafia.
Po pierwszej lekturze rozpadającym się tom ikom grozi fragm entaryzm i am orficzność, zaś niewyraźne reprodukcje są jakby przeznaczone do przenikania „okiem
w ew nętrznym ” , gdyż „o ko cielesne” pozostaje wobec nich bezradne... W olno chyba
mieć nadzieję, że dalsze pozycje zostaną wydane z większą, należną im starannością,
a będą nim i m.in. M arii Janion Reduta. Rom antyczna poezja niepodległościowa,
Aliny W itkowskiej Slowianofilstwo romantyczne, R yszarda Przybylskiego Podróż
na Wschód Juliusza Słowackiego, Janiny K am ionkow ej B łękitny kwiat. Próba od
nowienia almanachu, M arty Piwińskiej M iłość romantyczna i Jacka T rznadla Paryż
romantyków.

