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W ie rsze p o lity c z n e S e jm u C zte ro le tn ie g o ,

część pierwsza 1788-1789, z papie
rów Edm unda Rabowicza opracowała Krystyna Maksimowicz, Wydaw
nictwo Sejmowe, Warszawa 1998, ss. 377
Wśród obszarów zainteresowań historyków literatury okolicznościowa poezja polityczna
ostatnich dwóch stuleci Pierwszej Rzeczypospolitej stanowi dzisiaj temat ważnych badań
i ustaleń. Wstępne rozpoznania, żmudne kwerendy, filologiczne i stylometryczne analizy
i atrybucje po kilkudziesięciu latach owocują artykułami, rozprawami i — co chyba najistot
niejsze — antologiami literatury politycznej sprzed roku 1795 b
Poezja polityczna stanowiła integralny składnik szlacheckiej aktywności publicznej
w ustroju nakładającym na obywatela wyrażania swej woli. Słowo odpowiednio wypowie
dziane i użyte z jednej strony dotykało kwestii godności tak mówiącego, jak i adresata,
z drugiej zaś potwierdzało zakres rzeczywistej wolności obywatela w państwie demokracji
szlacheckiej. W praktyce tworzyło to oczywiście znacznie bardziej skomplikowany obraz
relacji społecznych, politycznych, międzyludzkich i w końcu poetyckich.
Na tle dwustuletniej historii tego nurtu piśmiennictwa — tradycja okolicznościowej
poezji nie ogranicza się rzecz jasna tylko do XVII i XVIII wieku, ale wtedy właśnie nabiera
wyjątkowego znaczenia — szczególnie wyrazisty jest okres od czasu ostatniego bezkrólewia
po tragiczny rok 1795. Lata panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego są rzeczywiście
widownią dramatycznych wypadków znaczonych konfederacją radomską, barską, w końcu
pierwszym rozbiorem, ale także obfitują w zdarzenia wielkie i podniosłe, budzące zrozumia
łe nadzieje i narodowy entuzjazm. Wobec tych napięć literatura nie mogła pozostać obojętna,
upolityczniała się poprzez sam fakt obecności w tym właśnie momencie. A te utwory, które
powstawały z inspiracji świadomie politycznych i bezpośrednio włączały się w grę fakcji
i stronnictw, uczestniczyły w wydarzeniach bezpośrednio.

1 Omawiana książka należy do cyklu noszącego tytuł Poezja polityczna sejmów doby oświecenia. Warto przypo
mnieć w tym miejscu niektóre ważne pozycje poświęcone okolicznościowej literaturze politycznej: J. Nowak,
Satyra polityczna Sejmu Czteroletniego, Kraków 1933; Tenże: Satyra polityczna konfederacji targowickiej i sejmu
grodzieńskiego, Kraków 1935; Tenże: Poezja powstania kościuszkowskiego, Kielce 1946; Literatura barska (Antologia),
oprać. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (BN I 108); J. Snopek, Wokół zagadek politycznych Sejmu Czteroletniego,
„Pamiętnik Literacki”, 1979, z. 2; B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego
1 7 72-1775, Wrocław 1982.
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Druga połowa lat osiemdziesiątych osiemnastego wieku w opinii historyków rozbudzała
w Polakach na nowo emocje związane z kształtowaniem przyszłości państwa. Działo się tak
na skutek istotnych przesunięć na mapie politycznej Europy, chodzi tu szczególnie o zmiany
w stosunkach prusko-rosyjskich, ale także na skutek wysiłku narodu i pojednania opozycji
z królem po 1772 r.
Wydarzenia poprzedzające zwołanie sejmu jesienią 1788 r. miały charakter burzliwych
sporów, różnorodne formacje „patriotyczne” manifestowały swoje koncepcje polityczne.
.
. 9
Dyskutowano wszędzie — w salonach magnackich pałaców i na ulicach". „Odtąd — pisze
Władysław Konopczyński — entuzjazm głuszy rachubę, partia pruska, forytowana przez
kobiety, rośnie; rusofile obu odcieni topnieją; ludzie, którzy jako mniejszość opozycyjna
gotowi byli z Sapiehą rwać sejm i wzywać do Wielkopolski Prusaków, dają się porwać
patriotycznej ulicy, czują się gospodarzami konfederacji i kraju, a dwór berliński, który
przystępował do roboty prowokacyjnej z najgorszą wiarą, widzi się zmuszonym popierać
program niepodległości Polski” . Ta skomplikowana i w różnoraki sposób wykorzystywana
sytuacja pobudzała autorów zawodowo i amatorsko parających się literaturą do zabierania
głosu. Już szeroko widziane przedpole sejmu obfituje w liczne wypowiedzi i pisma kształtu
jące opinię obywatelską i przygotowujące grunt do najwyższych kampanii politycznych
przyszłego sejmu.
Zróżnicowana poetyka wierszowanych wystąpień wymownie świadczyła o bogatej trady
cji poezji politycznej, do której łatwo się było zawsze odwołać, ale także o potrzebie różno
rakiego zaangażowania i włączenia do publicznej debaty wszystkich odmian mowy — od
pamfletu po wieszczby i proroctwa. Oto 1788 r. miał być już w piętnastowiecznej przepo
wiedni widziany jako niezwykły:
Gdy lat tysiąc od Panny porodzenia minie
I po tysiącu znowu siedemset upłynie,
Osiemdziesiąty ósmy dziwny rok się zjawi
I ród ludzki o srogie nieszczęścia przyprawi.
Wśród autorów przekładu owego Proroctim Mullera, biskupa ratysbońskiego znajdujemy
także Adama Naruszewicza, który z okoliczności i wypadków lat 1788-1792 sam nierzadko
czerpał inspiracje poetyckie234.
Blok wierszy politycznych z czasów Sejmu Wielkiego stanowi jeden z największych,
zarówno pod względem ilościowym, jak i z uwagi na gatunkową i stylistyczną różnorodność,
zbiorów utworów okolicznościowych. Do tej pory brakowało edycji, która wiersze polityczne
lat 1788-1792 prezentowałaby w sposób kompletny wraz ze źródłowymi odsyłaczami, a także

2 Por. E. Rostworowski, Historia powszechna. W iek XI7///, Warszawa 1977, s. 876 i n.
3 W. Konopczyński, D zieje Polski nowożytnej, Warszawa 1986, t. 2, s. 229. Por. u Konopczyńskiego cały rozdział
XXIX poświęcony Sejmowi Wielkiemu.
4 Cyt. za omawianą edycją, t. 1, s. 27.
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z niezbędnym rzeczowym i filologicznym komentarzem. Tak więc wydane ostatnio Wiersze
polityczne Sejmu Czteroletniego w opracowaniu Krystyny Maksimowicz w końcu tę lukę wy
pełniają. Na razie do rąk czytelników trafiła część pierwsza zbioru prezentująca poezję
polityczną z lat 1788-1789. Ta publikacja, imponująca bogactwem przytoczonego materiału
i sumiennością opracowania, swoje istnienie zawdzięcza przede wszystkim wysiłkowi poszu
kiwawczemu i badawczemu profesora Edmunda Rabowicza. 80 procent tekstów edycji
pochodzi z papierów po zmarłym uczonym. O jego zasługach dla poznawania i gromadzenia
wierszy politycznych osiemnastego wieku należy bezwzględnie pamiętać. Był on obok także
już nieżyjącego Romana Kalety wybitnym znawcą poezji politycznej schyłku Rzeczypospo
litej. Zgromadzone przez nich materiały, katalogi incipitów, mikrofilmy częściowo tylko
zostały opracowane i dla współczesnych badaczy będą — miejmy nadzieję — stanowiły
bezcenną pomoc3.
Autorka opracowania przyjęła w edycji zasadę układu chronologicznego i tematycznego,
przy czym chronologia stanowi dominantę kompozycyjną tomu. Ścisłe ograniczenie mate
riału ramą czasową 1788-1792 bezwzględnie łączy wiersze z wydarzeniem politycznym,
jakim był Sejm Wielki. Wydaje się, że ranga tego wydarzenia w pełni uzasadnia zastosowanie
tak wyraźnego kryterium. W materiale przedstawionym nie ma bowiem prawie wcale szero
kiego kontekstu, w którym przygotowywano ostateczne obrady sejmu. Uwzględnienie twór
czości poetyckiej całego przedpola sejmowego byłoby niewątpliwie interesujące, tak jak
interesujące byłoby zaprezentowanie epiki i dramatu politycznego z tego okresu. Przyjęte ze
zrozumiałych względów ograniczenia mają swój walor. Cięcie chronologiczne nadaje pre
zentowanym wierszom charakter niepowtarzalnego świadectwa konkretnych zdarzeń i sytu
acji. Oto na przykład wiersz Michała Stanisława Mackiewicza Do P.Jana Mariańskiego, kowala.
Z okazji darowanych przez niego dwóch wozów dla wojska Rzeczypospolitej. Wiersz powstał z okazji
darowania wojsku dwu wozów przez warszawskiego rzemieślnika, starszego cechu kowali,
Jana Mariańskiego. Rzecz miała miejsce 23 XI 1788 roku. Panowała wtedy wielka radość po
ogłoszeniu ustaw zwiększających liczebność armii. Wiersz utrzymany w poetyce apelu —
„...Wy polskie i litewskie zagrzmijcie kuźnice,” — z wykorzystaniem typowych retorycznych
chwytów i zabiegów jest przecież dowodem dokonania konkretnego czymu, patriotycznego
gestu możliwego tylko w określonej sytuacji politycznej . Poświęcam temu przypadkowo
wybranemu wierszowi nieco więcej miejsca po to, aby podkreślić to niezwykłe, trwałe
i znaczące połączenie wierszy politycznych Sejmu Wielkiego z błahymi nieraz i drobniejszy
mi od tego faktami. Ale to one właśnie składały się na całą tamtą bogatą rzeczywistość.
Układ chronologiczny wierszy politycznych pozwala — jak słusznie we wstępie zauważa
Krystyna Maksimowicz — śledzić swoisty dialog utworów, „pozwala uchwycić dynamikę
rozwoju twórczości i jej wpływ na kształtowanie opinii i działań odbiorców”. Układ chro
nologiczny krzyżuje się w sposób naturalny z tematycznym. Można by więc wyodrębnić56
5 N a temat prac obu badaczy por. uwagi K. Maksimowicz we wstępie do omawianej edycji, s. 21-22.
6 Wiersz w omawianej edycji, t. 1, s. 171.

352 Recenzje, omówienia

bloki i zestawy utworów powiązane wspólną problematyką — na przykład te, które odwołują
się do ideałów staroszlacheckich. W ich kręgu mieściłyby się wiersze rehabilitujące sarmatyzm. Dla innej z kolei grupy wierszy wspólną oś stanowi wątek proturecki, pomniejszający
sukcesy militarne Rosji.
Osobny problem dla badacza stanowi atrybucja. Autorzy wierszy politycznych, obawiając
się często słusznie represji i zemsty, ukrywali swe nazwiska. Dla części utworów udało się je
ustalić, ale ciągle jest to kwestia otwarta i praktycznie nic do wykonania w stu procentach78.
Niniejsza edycja nie wprowadza nowych ustaleń atrybucyjnych, autorka podziela — jak sama
pisze — ostrożność i zastrzeżenia Kalety i Rabowicza.
Niewątpliwą zasługą autorki wyboru jest opatrzenie każdego wiersza komentarzem.
Zawiera on — o ile jest to możliwe — podstawowe wiadomości o autorze, informacje
o podstawie wydania, wprowadzone koniektury tekstu, czasami także historię wydarzenia
będącego tematem utworu, wyjaśnienia użytych słów, zwrotów i w końcu — jeśli to koniecz
ne — informacje o postaciach. Tak pomyślany komentarz stanowi dla czytelnika, który nie
ma specjalnego przygotowania, niezwykle cenną pomoc.
Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego prawie w całości — była już o tym wcześniej mowa
— wydano z materiałów zebranych przez Rabowicza. To temu badaczowi zawdzięczamy
kształt prezentowanych tekstów. W przypadku poezji okolicznościowej trudno jednoznacz
nie ustalić podstawę wydania, trudno przyjąć, że mamy do czynienia zawsze z „tekstem
nieskażonym”. Decyzje badaczy pozostają rozstrzygnięciami arbitralnymi. Materiał spoczy
wający w sylwach, rękopisach, drukach ulotnych być może odbiega od pierwotnego auto
rskiego zamierzenia, ale biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania poezji okolicznościowej
trudno ustalić, która z wersji jest ostatecznie autorska.
Pierwsza tak obszerna, a zarazem przeznaczona nie tylko dla profesjonalnych czytelników
edycja wierszy politycznych lat 1788-1792, pozwala prześledzić reakcje na ówczesne wyda
rzenia, a także obserwować ewolucję mentalności obywatelskiej. Wśród spraw najważniej
szych dostrzec tutaj można znaczne — w stosunku do poprzednich wydarzeń — poszerzenie
horyzontów społecznych; akcenty mieszczańskie układają się już teraz w całkiem wyraźny
wątek. Po drugie — wspomnianą rewizję oceny tradycji sarmackiej, którą obecnie kojarzy się
z najchlubniejszymi wartościami patriotycznymi. Po trzecie ważne wydaje się to, co Rabowicz nazwał kiedyś „zakamuflowanym przeglądem wszystkich stanowisk polityczno-spoo
łecznych, od głowy państwa do urzędników powiatowych” . Z tym problemem wiąże się
sprawą imiennego adresowania wierszy oraz tak popularnego wcześniej i później, w czasach
kampanii antytargowickiej, pamfletu. Różnorodne gatunkowo pamflety pisywane w czasach
Sejmu Wielkiego dowodzą często poetyckiej pomysłowości i oryginalności autorów.

7 Problemy dotyczące autorstwa ilustruje fakt „odebrania” wielu tytułów Stanisławowi Trembeckiemu. Por.
K. Maksimowicz, wstęp do omawianej edycji, t. 1, s. 5.
8 E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, [w:] Słow nik literatury polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1977, s. 399-414.
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Tych kilka uwag wystarczy chyba do potwierdzenia zdania, że wydanie Wierszy politycznych
Sejmu Czteroletniego było potrzebne i że — poza wszystkimi innymi funkcjami — stanowi dla
badaczy poezji okolicznościowej osiemnastego wieku ważny punkt odniesienia.
Autorka opracowania rzetelnie wykorzystała pozostawiony przez Rabowicza materiał,
chociaż bardziej wymagający czytelnik chciałby na pewno dostać znacznie bardziej rozwinięty
i pogłębiony — o na przykład omówienie wątków tematycznych i przemian gatunkowych
— wstęp. I chciałby także — tu mam nadzieję, że część druga edycji spełni te oczekiwania —
dysponować alfabetycznym spisem utworów, indeksem incipitów oraz indeksem nazwisk.
Wojciech Kaliszewski

Literatura jako element całości kulturowej
Nawet pobieżne spojrzenie na najnowszą książkę Janusza Maciejewskiego1, pozwala
dostrzec wielość i różnorodność problemów podejmowanych przez autora. Tom Obszary
i konteksty literaturyjest przy tym bardzo dla dorobku badacza reprezentatywny. Zebrane w nim
bowiem zostały prace stanowiące plon wielu lat naukowych dociekań, dotychczas rozproszo
ne w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Niektóre z nich, okrojone niegdyś przez
cenzurę, dopiero teraz ukazują się w pełnym kształcie. Zebrane razem tworzą jakościowo
nową całość, dopełniając się i komentując wzajemnie, przede wszystkim zaś ujawniając wagę
problemów dla współczesnego literaturoznawstwa niezwykle istotnych, choć często niedo
cenionych czy spychanych na margines zainteresowań badaczy.
Gdyby chcieć najogólniej określić preferencje naukowe Janusza Maciejewskiego, można
by powiedzieć, iż zawierają się one w obrębie socjologii literatury. Stwierdzenie takie wyjaśnia
jednak niewiele. Samo bowiem pojęcie socjologii literatury jako kategoria czy metodologia
badawcza wywoływało i wywołuje nadal wiele sporów i dyskusji dotyczących zakresu obję
tych nim zjawisk i możliwości ich badania. Obok mnożących się postulatów włączania do
zakresu badań coraz szerszych obszarów odnoszących się do rzeczywistości pozaliterackiej
powstają obawy, iż jest to dziedzina kojarząca się z uproszczeniami i wulgaryzacją potocznie
rozumianego marksizmu, od którego większość literaturoznawców stanowczo się obecnie
odcina. Nie miejsce tu na szczegółową prezentację owych sporów, i jeśli je sygnalizuję, to po
to, aby tym wyraźniej ujawniła się zarówno ranga dokonań Maciejewskiego, jak i zawarte
w prezentowanej książce inspiracje, pytania, problemy otwierające drogę do dalszych badań.
Nie podejmując sporów metodologicznych i dyskusji nad tym, jakie są zadania i zakres
socjologii literatury, autor poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu określającym krąg podejmo
wanych przez siebie zagadnień. Pisze we wstępie do swojej książki: „Socjologią literatury
1J. Maciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 236.
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skłonny jestem nazywać ten typ zainteresowań badawczych, który jest skierowany na to
wszystko, co znajduje się poza tekstem literackim, choćjest z tym ostatnim różnymi relacjami
związane. (...) Należy do niej cała sfera życia literackiego i szerzej kulturowego (jako że
pierwsza jest przecież częścią drugiego). Należą różnego typu zachowania i zjawiska literaturopodobne, czy nie w pełni literackie — choć zawsze towarzyszące właściwej literaturze
— jak i te, które mieszczą się na jej «trzecich» obszarach. Rozpatrywanie tych zjawisk jest
bowiem ważne ze względu na ich funkcjonowanie społeczne, nie zaś walory artystyczne”
(s. 8). Książka prezentuje konkretne zagadnienia związane z funkcjonowaniem literatury
w danej sytuacji i rzeczywistości społecznej i historycznej. Pokazuje przy tym, jak ważne dla
rozumienia zjawisk literackich są przywołane tu konteksty. Maciejewskiego interesuje tyleż
literatura wielka i uznana, co wszelkiego typu teksty użytkowe, okolicznościowe, bytujące na
pograniczach kultury oficjalnej, mało znane zjawiska literackie. Przekonywająco udowadnia,
iż właśnie tego typu fakty kulturowe mają często ogromne konsekwencje dla kształtowania
się świadomości społecznej i dokonujących się w niej przemian, że często zbiorowość w nich
właśnie ujawnia swą tożsamość wyraziściej nawet niż w oficjalnej, uznanej literaturze zali
czanej do narodowego kanonu.
Książka Maciejewskiego podzielona została na pięć, różnych objętościowo, części, z któ
rych każda skupia się na odrębnych, acz wchodzących ze sobą w rozliczne związki, zagadnie
niach. Trudno byłoby je tu wszystkie równie szeroko omawiać, warto jednak przynajmniej
zasygnalizować. Tom otwiera rozprawa dotycząca kategorii pokolenia w badaniach literac
kich. Pisana jeszcze przed publikacją fundamentalnego dzieła Kazimierza Wyki, uwzględnia
jednakjego wcześniejsze prace na ten temat, stanowiąc ich istotne dopełnienie i poszerzenie
kręgu problemów dostrzeganych przez Wykę. Część druga zawiera studia poświęcone, jak to
autor określa, „obszarom trzecim” literatury, a więc tekstom sytuującym się między literaturą
wysoką a folklorem. Maciejewski tworzy tu precyzyjną klasyfikację różnych obszarów lite
ratury, wskazując zarówno na odrębności poszczególnych sfer, jak i miejsca pograniczne czy
wspólne, sugerujące przynależność określonych grup tekstów do kilku obszarów, ich wza
jem ne przenikanie się. Punktem wyjścia dokonywanej klasyfikacji stają się nie wartości
estetyczne, lecz przede wszystkim funkcja społeczna utworów. „Funkcja — pisze Maciejew
ski — w pewnym sensie modeluje tekst. Ten sam utwór może występować w różnych
płaszczyznach klasyfikacji. Może być wyrazem folkloru środowiskowego, gdy spontanicznie
powstaje i egzystuje w bezpośrednich kontaktach odbiorców bez pośrednictwa oficjalnych
środków przekazu. Może stać się exemplutn literatury użytkowej, gdy zostanie wydany jako
brukowy druczek, liczący na odpustowego czyjarmarcznego czytelnika. Może wreszcie jako
taki zostać uznany za trywialny i nastawiony na czytelników trzeciego bądź czwartego obiegu
i włączony w klasyfikację przeciwstawiającą sobie literaturę wysoką i niską” (s. 59).
W obrębie przyjętej klasyfikacji autor wyróżnia i charakteryzuje takie formy, jak literatura
użytkowa i okolicznościowa, folklor środowiskowy, poezja polityczna, formy dziennikarskie.
Z tych ostatnich szerzej analizuje felieton, śledząc krystalizowanie się gatunku i jego szczy
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towe osiągnięcie XIX-wieczne, jakim była felietonistyka Bolesława Prusa. W omawianej tu
części znalazły się także znakomite, szeroko znane wcześniej, artykuły poświęcone poezji
politycznej lat 1763-1788 oraz folklorowi szlacheckiemu wieku XVII i XVIII. Przypominają
one, iż Janusz Maciejewski jest uznanym badaczem tego okresu historii literatury, autorem
prekursorskich prac poświęconych poezji barskiej i edytorem tekstów okolicznościowych.
Studium poświęcone folklorowi szlacheckiemu doskonale pokazuje przy tym, jak złudne
może być pisanie historii literatury w oparciu wyłącznie o funkcjonujące oficjalnie utwory
wielkiej literatury, z pominięciem ogromnej sfery tego, co nieoficjalne, okazjonalne, zabawowe,
ale przecież w omawianym okresie niezwykle reprezentatywne i zaświadczające o rzeczywistym
stanie szlacheckiej, potocznej mentalności, jakże często odmiennej od myślenia elit.
W części trzeciej prezentowanego tomu zajął się autor problematyką szeroko rozumia
nego życia literackiego. Znajdują się tu artykuły poświęcone giełdzie literackiej (a więc
tworzeniu się mechanizmów ocen i hierarchii ważności tekstów literackich), krytyce, czytel
nikom, relacjom zachodzącym między literaturą, społeczeństwem i władzą. Osobny rozdział
poświęcony został sytuacji pisarza ijego twórczości w funkcjonującym po 1989 roku systemie
demokratycznym. Stanowi on ważki głos w dyskusji dotyczącej perspektyw polskiej literatu
ry uwolnionej od potrzeby „służby”, ale postawionej wobec zupełnie nowych wymagań
czytelników. Autor podejmuje tu także żywo obecnie dyskutowane problemy kultury maso
wej, jej zagrożeń wobec literatury wysokiej, często stawiającej pisarza w sytuacji koniecznego
wyboru: popularność czy zachowanie wysokiej rangi artystycznej. Ujmując powyższą prob
lematykę w porządku historycznym, Maciejewski zwraca także uwagę na te aspekty relacji
literatura — demokracja, które obecnie rzadziej pojawiają się w pracach na ten temat. Ukazuje
istotne związki pisarzy z własną zbiorowością, ich działania na rzecz demokracji, tworzenie
idei asymilowanych przez społeczeństwo. Podobnie jak w innych swoich artykułach, tak
i tutaj autor bardzo mocno podkreśla konieczność mówienia nie tylko o literaturze jako
wartości autonomicznej, ale także ojej odbiorcach, którzy dokonując wyborów lekturowych
poddają się lub nie poddają presji czy sugestiom pisarza, mogą mieć zupełnie inne od
założonych przez niego preferencje, prezentować inne systemy wartości, inaczej widzieć cele
literatury itp. Z tymi wszystkimi czynnikami pisarze muszą się liczyć, chcąc istnieć w spo
łecznej świadomości. Analizując zatem związki literatury i demokracji, dostrzega autor te
właśnie uwarunkowania, pisząc: „Związek ten nie był zresztą ze strony artystów całkiem
bezinteresowny. Popierając bowiem demokrację, liczyli oni, że przyczyni się ona do podnie
sienia oświaty wśród mas, a zatem i do upowszechnienia kultury. Ze więc rozszerzy grono
odbiorców sztuki i literatury wysokiej, że wyrwie owe masy z objęć kultury masowej i im
właśnie odda we władanie” (s. 137). Rzeczywistość nie potwierdziła jak dotąd zrealizowania
się tych dążeń, ale to przecież nie przesądzajeszcze o odwróceniu się literatury od demokracji,
raczej stawia przed twórcami nowe wyzwania.
Inne studia zawarte w omawianej części poświęcone są głównie analizie instytucji i form
życia literackiego, zarówno współczesnych, jak i dawniejszych. Wiele miejsca zajmuje tu
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kategoria mecenatu kulturalnego i jej przemiany uzależnione od zmieniającej się sytuacji
społecznej i historycznej, ale także od zmian zachodzących w świadomości samych twórców,
ich pojmowania roli pisarza, granic wolności twórczej i gotowości do przyjęcia kompromi
sów. Na uwagę zasługują również artykuły podejmujące problematykę takich form życia
literackiego, jak salon i kawiarnia literacka. Ich specyficzną cechą jest możliwość bezpośred
niego kontaktu autorów i odbiorców, których aktywność w procesie wzajemnej komunikacji
autor szczególnie uwydatnia. Jakkolwiek w obu przypadkach — salonu i kawiarni — mamy
do czynienia z wąską, w pewnym sensie elitarną grupą publiczności czytającej, to jednak
stanowi ona ważny czynnik opiniotwórczy, silnie oddziałujący na tworzenie się obiegowych
ocen i hierarchii wartości anektowanych przez ogół, a na pewno przez duże grupy odbiorców.
Salon i kawiarnia literacka są przecie/ także miejscami, gdzie tworzą się mody i snobizmy
literackie, ustala się kanon tekstów, które po prostu wypada znać, choć trzeba odnotować także
możliwość negatywnego oddziaływania. Opinia wymienionych kręgów może również ska
zywać pisarza czyjego poszczególne dzieła na czytelniczy bojkot, i nie zawsze podyktowane
jest to wyłącznie ocenami estetycznymi.
Kolejnym tematem podjętym przez Maciejewskiego w czwartej części tomu jest teryto
rialny, „geograficzny” aspekt piśmiennictwa. Znalazły się tu artykuły dotyczące specyfiki
kulturowej pogranicza, funkcjonowania literatury polskiej na różnych obszarach dawnej
Rzeczypospolitej w drugiej połowie wieku XIX, a także studia poświęcone twórczości emi
gracyjnej i różnym aspektom emigracji. Cennym wkładem w badania nad kulturą sarmacką
jest artykuł mówiący o wielojęzyczności tej kultury występującej na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, pokazujący jednocześnie proces krystalizowania się języka ogólnonaro
dowego połączony z budowaniem tożsamości narodowej. Doskonale ten proces dostrzec
można śledząc przemiany zachodzące w hierarchii ważności poszczególnych języków jako
składników czy elementów tekstu literackiego. Umieszczając zjawiska kulturowe w szeroko
przywoływanym kontekście wydarzeń historycznych, pokazuje autor dynamikę i wewnętrz
ną dramaturgię opisywanych procesów, w których kultura staje się często elementem walki
politycznej, terenem obrony przed wynarodowieniem czy też, jak miało to miejsce później,
w okresie oświecenia, wręcz narzędziem służącym obronie zagrożonej państwowości.
Warte szczególnego odnotowania są trzy artykuły zajmujące się problematyką emigracji,
zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i historycznoliterackim. Wypełniają one wiele luk
istniejących ciągle w badaniach nad literaturą i życiem literackim poza krajem. Mamy, przede
wszystkim dzięki wieloletnim dociekaniom Aliny Witkowskiej, sporą wiedzę o Wielkiej
Emigracji romantycznej, trochę prac dotyczących powojennej literatury emigracyjnej oraz
funkcjonowania ośrodków i skupisk polskiego życia kulturalnego na obczyźnie. Lektura
artykułów Maciejewskiego uświadamia jednak, jak wiele w tej dziedzinie pozostało do
zrobienia. Przynajmniej przez dwa wieki mamy przecież do czynienia z rozdwojeniem
polskiej kultury, a przywołane tu artykuły znacznie ten obszar czasowy pozwalają rozszerzyć.
Janusz Maciejewski nie poprzestaje tutaj na wskazaniu specyfiki twórczości powstającej
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w oderwaniu od jej naturalnego, geograficznego, społecznego i narodowego podłoża. Przede
wszystkim analizuje różnorodność zjawisk często określanych wspólnym, skrajnie upro
szczonym mianem emigracji, takich jak wygnanie, wyobcowanie, wychodźstwo, przesiedle
nie itp. Dalej — przypomina w porządku historycznoliterackim kolejne fale emigracyjne,
bada ich związki z krajem, zakres oddziaływania, uczestniczenia i wpływania na literaturę
krajową. Wystrzegając się jednoznacznych ocen, wskazuje nie tylko na straty — zubożenie
narodowych zasobów kultury, gdy opuszczały kraj wybitne, twórcze jednostki czy grupy.
Maciejewski dostrzega także pozytywne oddziaływanie emigracji, otwarcie się Polski na
światowe prądy i nurty z jednej, a propagowanie kultury polskiej w krajach osiedlenia się
emigrantów z drugiej strony.
Ostatnia, piąta część książki Maciejewskiego ma nieco inny charakter. Artykuł Rozwój
wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku stanowi zwięzły i przejrzysty przegląd metod i osiąg
nięć dwudziestowiecznego literaturoznawstwa polskiego. Zamykające tom studium Kształ
towanie się syntezy dziejów literatury polskiej w powojennych dziesięcioleciach nie tylko pokazuje
najwybitniejsze osiągnięcia w zakresie historii literatury powstałe po wojnie. Jego wielkiej
zalety dopatruję się w dokonanej tu rekonstrukcji nowego typu badacza, ujawnieniu nie tylko
nowych możliwości badawczych, jakie stąd wynikają, ale także zagrożeń. Dążenie do m no
żenia wewnętrznych podziałów w obrębie nauki o literaturze i powstawanie coraz węższych
specjalizacji nie sprzyja tworzeniu syntez literackich, a wręcz je uniemożliwia. Skończyła się
epoka Kleinerów, Chrzanowskich, Krzyżanowskich, tych, którzy dostrzegali, że kultura jest
całością. Cenne, często nowatorskie i odkrywcze prace cząstkowe, specjalistyczne, odnoszące
się do jednego pisarza, jednej epoki czyjednego problemu, gdzieś tę całość gubią, nie mówiąc
już o braku jednolitej metodologii, którą należałoby w jej tworzeniu zastosować. Albo też, co
chybajest jeszcze gorsze, prezentują spojrzenie na całość z perspektywy drobnych wycinków,
fragmentów, absolutyzując je i wypaczając obraz, niwelując różnice, przykrawając materiał
literacki do własnych potrzeb, mnożąc sztuczne podziały. Stąd punktem dojścia rozważań
Maciejewskiego staje się postulat powrotu do syntezy. Autor tworzy także modelowy projekt
idealnego podręcznika, prezentującego całość polskiej literatury w jej związkach z życiem
społecznym, instytucjami kultury i specyfiką okresów historycznych, czyli tym wszystkim,
co nazywa „informacją okołotekstową”.
Podsumowując te, z konieczności dość pobieżne, uwagi, należy stwierdzić, iż książka
Janusza Maciejewskiego jest ważną i godną zainteresowania pozycją w polskim literaturo
znawstwie. Przywołuje bardzo wiele istotnych dla niego problemów i kwestii. Zwraca uwagę
na te „obszary i konteksty” literatury, które ciągle jeszcze nie znalazły należytego im miejsca
w pracach naukowych. Podkreślić należałoby także inspirującą rolę, jaką książka Maciejew
skiego może odegrać. Każdy z zawartych w niej artykułów prowokuje do dalszych dociekań,
do szerszego i głębszego podjęcia omawianych tu kwestii z wykorzystaniem narzędzi badaw
czych proponowanych przez autora. I wreszcie, co nie jest bez znaczenia, praca napisana jest
przejrzystym, wolnym od naukowej napuszoności językiem, może być przystępna nie tylko
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dla wąskiego grona specjalistów, ale także dla innych grup czytelników interesujących się
mechanizmami funkcjonowania życia literackiego i różnymi obszarami literatury. Na pewno
bardzo przydatna byłaby także w nauczaniu akademickim.
Danuta Dąbrowska

Sarajewo opłakane
Nie tylko literatura polska z okresu II wojny światowej zadała kłam powszechnie znane
mu powiedzeniu Inter arma... Także w czasach współczesnych spotykamy się z podobnym
zjawiskiem. Rozgrywająca się niejako na naszych oczach tragedia wojny na Bałkanach
również odcisnęła swoje piętno na literaturze. Polski czytelnik mógł się o tym przekonać
dzięki inicjatywie wydawniczej Fundacji „Pogranicze”, która patronowała „Bibliotece Pisarzy
Sarajewa”. W serii tej ukazało się sześć tomików poetyckich i dwa prozatorskie . Ich autorzy
są przedstawicielami różnych generacji pisarskich i różnych narodowości (zresztą sprawa
przynależności narodowościowej w porozdzieranej wojną byłej Jugosławii jest niezwykle
skomplikowana), ale łączy ich jedno — traumatyczne doświadczenie obecności w oblężonym
Sarajewie. To właśnie Miasto staje się głównym bohaterem tworzonych przez nich wierszy
i opowiadań. Podkreśla to tytuł opublikowanej również przy współudziale Fundacji „Pogra
nicze” antologii Lament nad Sarajewem , w której znalazły się, w rozszerzonej wersji i w no
wym przekładzie, utwory poetów obecnych w „Bibliotece Pisarzy Sarajewa”.
W twórczości sarajewskich poetów dominuje poczucie osaczenia, zamknięcia w sytuacji
pozbawionej wyjścia. Miasto, w którym przyszło im żyć, „zamordowane i wygłodniałe”
(Tontić Konfitury), „upiorne” (Simić Lament nad ratuszem), stało się „teatrem śmierci”, „wiel
kim więzieniem” (Simić Doniesienie prasowe o paczkach), „pułapką na ludzi” (Skrinjar-Tvrz
Ogłoszenie). Wiersze, które powstają w tych warunkach, mają charakter dokumentalny — są
to reportaże z więzienia. Przedstawiają codzienne życie mieszkańców oblężonego miasta:
zdobywanie żywności i wody, ukrywanie w piwnicach, ucieczki przed kulami snajperów,
oswojenie z widokiem ran i śmierci, pogrzeby „w parkach miejskich i przydomowych ogró
dkach” (Osti Układano sobie życie z umarłymi); opisują wojenny pejzaż: wypalone domy,
mieszkania „bez drzwi i okien” (Osti W tym mies'cie...), powycinane na opał parki; upamięt1 F. Duraković, Przeprowadzka z pięknego kraju w którym umierają róże, przekł. M. Szmyt; I. Kordić, Szukaliśm y
domu, przekł. A. Bloch; J. Osti, Wszystkie jlagi są czarne, przeł. i wybrał J. Kornhauser; I. Sarajlić, Sarajewski tomik
wojenny, przekł. D. Cirlić-Straszyńska, M. Grześczak; G. Simić, Płacz Sarajewa, przekł. B. Nowak; V Skrinjar-T vrz, Sarajewskiegrafiki, przekł. M. Kordowicz; S. Tontić, G łupie twoje serce, zajączku, przekł. D. Cirlić-Stra
szyńska; M. Trumić, Mojemu listonoszowi z wyrazami miłości, przekł. A. Bloch, M. Szmyt, S. Babić-Barańska,
Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1995.
" Lam ent nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bos'ni, wyb., przekł. i sł. wst. J. Kornhauser, Wydawnictwo „13 M uz”,
Szczecin i Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1996.
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niają najważniejsze wydarzenia z okresu oblężenia: pożar Biblioteki Narodowej (Simić
Lament nad ratuszem) i Teatru Narodowego (Osti Przy gaszeniu jednego z licznych pożarów...),
plagę myszy (Simić Wojenne myszy) i bezpańskich psów (Sarajlić Zbłąkany pies, Simić Psy
w mieście). Tematem poetyckiego reportażu mogą być także losy poszczególnych ludzi sple
cione z losem miasta: pary zakochanych (Simić Historia miłosna), lekarki (Simić Tajemnica
Lejłi), reżysera (Sarajlić Po powrocie z pogrzebu Sziby), podróżnika (Simić Opowieść o Beszy),
architekta (Sarajlić Dla Bory Spasojewicia), popa (Tontić Duchowny i władza) — zawsze kon
kretnych, nazwanych po imieniu postaci.
Z wierszy tych wyłania się obraz Sarajewa jako miasta paradoksów, miejsca, w którym —
jak pisze Izet Sarajlić — „wszystko jest możliwe” (Szczęście po sarajewsku). „Jest czas cudów
i mieszkańcy Sarajewa już się niczemu nie dziwią” — stwierdza z kolei Josip Osti (Jest czas
cudów...). „Czas cudów” sprawia, że wiele pojęć zmienia swoje znaczenia:
Tutaj teraźniejszość oznacza żyć w przeszłości.
Mówić o przyszłości tu znaczy — marzyć.
(Simić Posłanie — Dziękuję)
„Szczęście po sarajewsku” oznacza być „tylko” rannym, kiedy można było zginąć. Rów
nież natura w Sarajewie zachowuje się inaczej niż zwykle. Pory roku tracą swe typowe
wyznaczniki. Sarajewska wiosna to czas, kiedy ptaki nie mają gdzie założyć gniazd (Osti
Sarajewska wiosna), sarajewskie lato pozbawione jest trzmieli (SarajlićJu ż lipiec) i spędza się je
w piwnicy (Tontić Lato), a zimą śnieg pada przede wszystkim po to, by zasypać groby (Osti
Śnieg pada na świeże groby). Wojna ingeruje też w relacje miedzy ludźmi: rozdziela rodziny
(Simić Zwyczajna historia) i przyjaciół (Sarajlić Do przyjaciół z byłejJugosławii). Również „ma
cierzyństwo po sarajewsku” niezwykle odliegłe jest od normalności:
Martwe piersi,
pusta miska.
Głodne i spragnione,
zziębnięte
dziecko
w rękach
sarajewskiej matki.
(Skrinjar-Tvrz Macierzyństwo)
Atrybutem wojennego dzieciństwa oprócz strachu i głodu są także specyficzne zabawki:
Moje dzieci w Sarajewie
zbierały jesienne barwy.
(...)

Dzisiaj dzieci w Sarajewie
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zbierają odłamki granatów.
(Skrinjar-Tvrz Pustka)
Wiersze poetów oblężonego Sarajewa zdają sprawę z przemian, jakie zachodzą w świado
mości ludzi znajdujących się w sytuacji ekstremalnej. W mieście paradoksów, w którym żywi
mieszają się z umarłymi (Osti Układano sobie życie z umarłymi), nawet śmierć ulega swoistemu
przewartościowaniu: „śmierć od granatu nazywa się śmiercią naturalną, a śmierć naturalna
— nieprzyzwoitą” (Simić Posłanie — Dziękuję). Doświadczenie codziennego obcowania ze
śmiercią i poczucie jej nieuchronności (Sarajlić Szczęśliwy biedak), powoduje, że przestaje ona
być godna uwagi, a w każdym razie — staje się mniej ważna niż walka o zdobycie pożywienia.
Absurdalność tej sytuacji najlepiej chyba ukazał Osti, przywołując obraz oderwanej od ciała
głowy, która:
śmiejąc się
spieszyła
żeby zdążyć do domu przed nim
i wygłodniałym domownikom objawić radosną wieść
że udało mu się
zdobyć
chleb
(27 maja granat wybuchł w tłumie czekających na chleb...)
Wtych warunkach stwierdzenie Gorana Simića „Wciąż jeszcze żyję. W Sarajewie”. (Posła
nie — Dziękuję) nabiera charakteru oksymoronicznego. „Zycie” i „Sarajewo” to — według
poetów oblężonego miasta — pojęcia przeciwstawne.
Sarajewskie wiersze pokazując zagładę miasta, często w perspektywie bardzo osobistej —
jako zagładę miejsc ukochanych (Osti Nie ma ju ż sklepiku na rogu) — próbują je też ocalać.
Tak jak czyni to Osti w formule będącej niemal odpowiednikiem zakończenia 'Raportu
z oblężonego Miasta Zbigniewa Herberta: „Jeśli nawet już nie będzie Sarajewa, to i tak będzie
tym, czym było” (Jest nawet...).
Obok opisu realiów życia w oblężonym Sarajewie wiele miejsca w omawianej poezji
zajmują próby filozoficznego uogólnienia przeżywanych doświadczeń. Wojna jest tu poka
zana jako trium f absurdalnego zła, którego ofiarą padają wszyscy. W tej walce, w której
pokonane zostały wartości humanistyczne, nie ma zwycięzców. Według Ostiego nie sposób
dociec:
kto jest zwycięzcą
a kto zwyciężonym
w walce skazanych na śmierć
(.Zwycięzca jest anonimowy...)
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Doświadczenie, które jest udziałem mieszkańców Sarajewa, jest nieodwracalnym wta
jemniczeniem w naturę zła. Powrót do normalnego życia nie będzie już nigdy możliwy (Osti
Zagubieni w czasie i przestrzeni). Czasy współczesne jawią się tutaj — szczególnie w wizyjnej
poezji Tontića — jako era chaosu, odwrócenia wartości (Gówna i kryształy; Gówna i karły),
wszechogarniającego mroku:
Nigdy takiej potężnej góry mroku
na tym plemieniu dzikim i delikatnym zarazem,
w blasku ostatecznym i przedśnieżnym.
(Tontić Blask i mrok)
Jest to czas ostateczny, epoka apokaliptycznej zagłady. Rozpętane żywioły pochłaniają
anonimowe i bezradne ludzkie istnienia (Wygasła gwiazda; Koncert za koncertem). Panowa
nie zła, charakteryzowane przy pomocy niezwykle w tej poezji powszechnej metafory ciem
ności, nie dotyczy wyłącznie Sarajewa. Mamy tu do czynienia z jego swoistą uniwersalizacją
— zło rozlewa się na cały świat:
łopoczą czarne flagi
nad całym światem który już dawno pochłonęła mroczna ciemność
(Osti Czarneflagi)
Oswojeniu grozy opisywanej rzeczywistości, próbie jej racjonalnego wytłumaczenia
służy pojawiające się kilkakrotnie stwierdzenie, że takie nagromadzenie zła nie jest niczym
nowym (Osti Jestem szczęśliwy...; Tontić Europa dziś' i zawsze), gdyż instynkt zabijania jest
wpisany w ludzką naturę, podobnie jak i w całą przyrodę — ^Wszyscyśmy z jednego mroku”
(Vuletić Krwawe koło) .
Jednak, jak zaświadczają sarajewscy poeci, człowiek nie jest wobec tego mroku całkiem
bezbronny. Może próbować przeciwstawić mu światło, nienawiści — miłość. Tak, jak dzieje
się w Sarajewie, w którym jest „coraz mniej ludzi i coraz więcej miłości” (Skrinjar-Tvrz
Olimpijskie miasto). Człowiek może odmówić udziału w szaleństwie nienawiści, opowiedzieć
się po stronie miłości i taki wybór „podpiera pochylony, zogromniały m ur świata” (Osti
Ryzykując, że spadną). Od tego,
Czy wystarczy nam jeszcze miłości,
By nie zagubić się w mroku?
(Skrinjar-Tvrz U nas w domu)
mogą więc zależeć losy świata. Sarajewo leży bowiem „w sercu bośni i świata” (Osti Kiedy
Europa...).3

3 Wiersze Andzielka Vuletića są znacznie starsze, pochodzą z wydanego w 1978 roku tomu K ad budem uelik
kao uiraa, ale włączone do Lamentu... stanowią jego bardzo dobre uzupełnienie, jednocześnie dowodzą, że
poezji bośniackiej podobne zagadnienia również wcześniej nie były obce.
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Poeci Sarajewa należą do grona tych twórców, którym po raz kolejny przyszło odpowie
dzieć na pytanie o sens istnienia poezji „w czasie marnym”. Z jednej strony jawi im się ona
w swej funkcji ocalającej. „Biały papier” jest dla Simića „ostatnią ojczyzną” (Posianie —
Dziękuję). Wiersze pomagają przetrwać (Sarajlić Przeżyć to wszystko). Ale pisze się je przede
wszystkim po to, aby świadczyć. Wielokrotnie podkreślane jest osobiste uczestnictwo w opi
sywanych wydarzeniach — ono upoważnia do dawania świadectwa. „Ten tomik powstał
w tych okolicznościach” — pisze Simić — dlatego „funkcjonuje jako materiał dowodowy”
(Posłanie — Dziękuję). Jednakże pisanie „w tych okolicznościach” oznacza również, że nie
możliwe jest zachowanie dystansu do przedstawianej rzeczywistości (Sarajlić Teoria dystansu).
Kiedy „zewsząd sypią się pociski”, to jeden z nich „szybuje nad moim wierszem” (Sarajlić
Pocisk z Mrkouicia).
Gdy wiersze stają się „materiałem dowodowym”, wtedy zwykle przestają się liczyć
tradycyjnie rozumiane zasady poetyckości, niepotrzebne są „ozdóbki poetyckie” (Simić
Postanie...), „wolałbym pisać wiersze, które przypominałyby doniesienia prasowe” — dekla
ruje poeta (Simić Na początku, po wszystkim). Rzeczywiście, wiele spośród znajdujących się
w Lamencie... wierszy uległo daleko idącej prozaizacji, są to niemal podzielone na wersy
krótkie reportaże. „Oto już dziesiąty dzień wojny”, „Mija już trzydziesta godzina jak...” —
tak zaczynają się utwory Sarajlića (Do tej wojny nie jesteśmy przygotowani; Pocisk z Mrkouicia).
Z kolei niektóre tytuły wierszy Ostiego przypominają gazetowe komunikaty (27 maja granat
wybuchł w tłumie czekających na chleb, w samym centrum Sarajewa, dwadzieścia osób zginęło, a trzy
razy więcej zostało rannych; Przy gaszeniu jednego z łicznych pożarów zabito kilku strażaków, a wielu
raniono). Mamy tu więc do czynienia z „redukcją poetyki”, która musi ustąpić pod naciskiem
dokumentującej funkcji literatury. Zjawisko podobne jest doskonale znane literaturze pol
skiej4, także tej z okresu stanu wojennego:
masz zapisywać fakty
masz ocalać pamięć
wiersz ma być dokumentem
porzuć piękne słowa
przestałeś być poetą
jesteś tylko świadkiem
mów suchymi zdaniami
bez ozdób bez metafor
(Szaruga Tylko tak)5.
Jednak poeci oblężonego Sarajewa zdają sobie doskonale sprawę z tego, że w obliczu
rozgrywającej się tragedii, wobec rozpaczliwej walki o fizyczne przetrwanie, poezja jest nie
4 O „redukcji poetyki” w odniesieniu do poezji z okresu II wojny światowej pisał Edward Balcerzan w książce
Poezja polska w latadi 1939-1945, Warszawa 1984, cz.l: Strategie liryczne.
5 L. Szaruga, P rzez zaciśnięte zęby, „Przedświt”. Warszawska Niezależna Oficyna Poetów i Malarzy, Warszawa

1985, s. 20.
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tylko bezsilna, ale również traci jakiekolwiek znaczenie. Kiedy przelatują pociski, „sztuka —
jak stwierdza z goryczą Sarajlić — jest zupełnie nieważna” (O zmierzchu). W czasie wojny
książki mogą posłużyć za opał, na przykład gdy trzeba zagotować herbatę dla chorego dziecka
(Simić Terminator). Wojna, przynosząc rozpoznanie prawdziwej ludzkiej natury, równocze
śnie wygnała poetów z „ogrodu sztuk”, pozbawiła ich metaforycznie pojętego „domu”:
żyłem w ogrodzie języka
pod dachem książki
teraz zostałem bez domu
(Osti Białaflaga)
Ogromną wartością omawianej poezji jest jej dążenie do uniwersalizmu. W pewnym
sensie jest to oczywiście poezja okolicznościowa, silnie naznaczona „okolicznościami” życia
w oblężonym Sarajewie, ale dość łatwo udaje jej się uniknąć związanych z tym niebezpie
czeństw— nie ogranicza się jedynie do lokalnego kontekstu ani do sytuacji „bycia przeciw”.
Wiersze sarajewskich poetów mówią o sytuacji człowieka wrzuconego w wir nieludzkiej
wojny, próbującego fizycznie przetrwać i jednocześnie ocalić swoje człowieczeństwo. Nie
przypadkiem zatem w Lamencie... prawie w ogóle nie pojawiają się sprawy narodowościowe.
Bohaterem tych wierszy jest bowiem nie cierpiący Chorwat czy Muzułmanin, ale — przede
wszystkim — cierpiący człowiek .
Agnieszka Dębska

Dobrochna Dabert
Z b u n to w a n e w iersze. O j ę z y k u p o e z ji sta n u w o jen n eg o ,

Poznań 1998, Wydaw

nictwo WiS, s. 278
Danuta Dąbrowska
Szczecin 1998,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 206
O k o lic zn o śc io w a p o e z ja p o lity c z n a w Polsce w latach 1 9 8 0 - 1 9 9 0 ,

Mianem poezji stanu wojennego przyjęto określać utwory, które stanowią owoc masowej
reakcji poetyckiej na wydarzenia z 13 grudnia 1981 roku i następujący bezpośrednio po nich6

6 Dla porównania warto tu przywołać inną antologię, również związaną z wojną w byłej Jugosławii. Tomik
zatytułowany W tej strasznej chwili (I. Sanader, A. Samać, W tej strasznej chwili. Antologia współczesnej wojennej
liryki chorwackiej, przekł. M. Kordowicz, Warszawa 1996) dokumentuje dokonania poetów chorwackich z lat
1991-1994, a jego tematem jest — jak piszą we wstępie autorzy wyboru — „wojna, którą serbskie i czarno
górskie dzikie hordy prowadzą przeciw demokratycznej Republice Chorwacji”(s. 9). Wantologii tej dominuje
okolicznościowa liryka patriotyczna, w której portret wroga rysowanyjest niezwykle ciemnymi barwami. Dla
polskiego czytelnika szczególnie interesujące mogą być pojawiające się w tym tomie wątki mesjanistyczne:
ofiarą dzikiego „barbarzyńcy ze w schodu” staje się niewinnie cierpiąca Chorwacja.
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burzliwy okres w naszej najnowszej historii. Reakcji, która znalazła wyraz zarówno w twór
czości poetów profesjonalistów, jak i rzeszy ukrytych pod pseudonimami amatorów. Poezja
ta mimo swej niewielkiej wartości artystycznej nie zasługuje jednak, wbrew opiniom niektó
rych krytyków, na wstydliwe zapomnienie. Należy się jej rzetelny opis naukowy — jako
swoistemu fenomenowi, który odcisnął swoje piętno na obrazie polskiej rzeczywistości
kulturowej pierwszej połowy lat osiemdziesiątych.
Cieszyć się zatem wypada, że w ubiegłym roku ukazały się aż dwie pozycje podejmujące
próbę rzeczowego i obiektywnego opisu poezji stanu wojennego. Są to: wydana w Szczecinie
książka Danuty Dąbrowskiej, autorki wielu cennych artykułów poświęconych poezji drugie
go obiegu, zatytułowana Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990 oraz
praca Dobrochny Dabert Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, będąca częścią
rozprawy doktorskiej przygotowanej w 1995 roku na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza
w Poznaniu. Jakkolwiek każda z autorek patrzy na twórczość z okresu stanu wojennego
z nieco innej perspektywy: Dąbrowska widzi w niej przede wszystkim zapis stanu świado
mości społecznej, Dabert - zbiór poetyckich chwytów, to jednak obie sporo miejsca poświę
cają zagadnieniu języka, jakim posługiwała się ta poezja, jej stosunkowi do mowy oficjalnej,
a zwłaszcza próbom wytworzenia przez nią swoistego języka alternatywnego.
Praca Danuty Dąbrowskiej obejmuje szerszy zakres czasowy. Autorka nie ogranicza się
wyłącznie do poezji stanu wojennego, próbuje natomiast pokazać — jak wskazuje tytuł —
opozycyjną poezję lat osiemdziesiątych jako pewną całość. Rozpoczyna więc od analizy poezji
sierpniowej, czyli poezji towarzyszącej strajkom na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku, i poezji
posierpniowej, tzn. powstałej w ciągu 16 miesięcy oficjalnej działalności „Solidarności”, oraz
dowodzi, że „ukształtowany w 1980 roku model ulotnej okolicznościowej poezji politycznej
nie zmienił się w ciągu całej dekady” (s. 19).
O ile uznanie sierpnia 1980 roku za początek opisywanego tutaj modelu poezji jest
niewątpliwie słuszne, o tyle zastrzeżenia budzić może przesunięcie daty końcowej na rok
1990. Od daty tej wydaje się dystansować zresztą sama autorka, ograniczając materiał będący
podstawą analizy w trzecim rozdziale, zatytułowanym Poezja stanu wojennego, do utworów
pochodzących z pierwszej połowy lat osiemdziesiątych. Jest to zresztą postawa w pełni
uzasadniona. Pomimo że stan wojenny formalnie został odwołany 22 lipca 1983 roku, to
jednak niezwykle trudno jest wskazać moment rzeczywistego zakończenia wyznaczonej
przez niego epoki w świadomości społecznej. Terminem „poezja stanu wojennego” obejmuje
się więc najczęściej utwory, które powstały — i funkcjonowały w obiegu społecznym —
w latach 1982—19841. Tym samym jednak nie sposób uznać przedstawionego przez Dąbrow
ską modelu za reprezentatywny dla całej dekady. Teza taka powinna być poparta analizą

1 W ten sposób ramy czasowe dla poezji stanu wojennego wyznaczają m.in.: K. Stróżyński w artykule Wielka
przygoda z poezją 1982-1984, „Czas Kultury” 1990, nr 17, oraz D. Pawelec w rozdziale Poezja stanu wojennego,
[w:] tenże, Debiuty i powroty. Czytanie te czasie przełomu, Katowice 1998.
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okolicznościowej poezji politycznej pochodzącej także z drugiej połowy lat osiemdziesiątych.
Analizy takiej w recenzowanej pracy zabrakło.
W rozdziale drugim, poświęconym poezji sierpniowej, autorka zastanawia się nad przy
czynami, które powodują, że w ważnych momentach dziejowych pojawia się specyficzna
potrzeba społeczna realizowana poprzez masowe wierszopisarstwo. W tym kontekście poezja
sierpniowa jest interpretowana jako próba stworzenia własnego języka, służącego do nazwa
nia nowej sytuacji i wyrażenia poprzez ten język nowego modelu świata. W opisywanym
przez Dąbrowską języku ogromną rolę odgrywa kod romantyczno-patriotyczno-religijny,
który ,jest powszechnie zrozumiały, pozwala więc tej poezji osiągnąć szeroki rezonans
społeczny, konsolidować wspólnotę...” (s. 62). Jednakże z powodu posługiwania się tym
kodem, jak stwierdza autorka, „twórczość sierpniowa nie jest w stanie opisać rzeczywistości,
uchwycić jej premierowego charakteru, pokazać złożoności wydarzeń” (s. 62).
Stosowanie podobnego kodu dostrzega Dąbrowska w poezji stanu wojennego. Tutaj
służy on przede wszystkim do demaskowania kłamstwa języka oficjalnego. (Sposoby rozu
mienia kłamstwa w tej poezji zostały omówione w podrozdziale Wobec kłamstwa). Dalsza
część książki poświęcona jest analizie języków, jakimi poezja stanu wojennego wyraża swoją
prawdę. Zdaniem Dąbrowskiej mamy tu do czynienia z trzema kodami mitycznymi: kodem
apokaliptycznym, który akcentuje grozę stanu wojennego poprzez katastroficzne metafory;
religijnym — wykorzystującym motywy bożonarodzeniowe, maryjne, motyw krzyża (także
wątek mesjanistyczny), oraz kodem folklorystycznym — tu jako przykład służą nawiązania
do różnego typu utworów znanych z folkloru okupacyjnego. Przy okazji tego ostatniego kodu
warto zauważyć, że opisywana przez Dąbrowską konstrukcja podmiotu przemawiającego
w posługujących się nim utworach w pełni odpowiada zaproponowanej niegdyś przez Sta
nisława Barańczaka perspektywie Ludowego Anonima, będącej jego zdaniem jednym
z trzech — obok postawy Romantycznego Wizjonera i Pojedynczego Obserwatora — pod
stawowych sposobów postrzegania rzeczywistości w poezji stanu wojennego2.
Rozważania Dąbrowskiej dotyczące poezji tego okresu uzupełnia analiza obrazu wroga
oraz odzwierciedlonego w omawianej twórczości, niezwykle złożonego stosunku polskiego
społeczeństwa do wojska (podrozdział zatytułowany Wróg).
Z kolei praca Dobrochny Dabert skupia się na dwóch zagadnieniach dotyczących wyłącz
nie poezji stanu wojennego. Autorka wskazuje, zjakich tradycji czerpie omawiana twórczość,
oraz analizuje ją pod kątem tworzenia języka alternatywnego w stosunku do mowy władzy.
Rozdział pierwszy zawiera szczegółowe wyliczenie utworów, które stanowią zdaniem
Dabert „tworzywo poetyckie wierszy o stanie wojennym” (s. 21). Zebrany tu materiał uka
zuje, że przedmiotem parafraz i trawestacji, a także różnego rodzaju nawiązań były pieśni
narodowe, dawne pieśni żołnierskie, religijne, proletariackie, ludowe oraz folklor okupacyjny
z czasów II wojny światowej. Autorka wnikliwie przedstawia mechanizmy owych zapoży-*i
2 Por. S. Barańczak, N o n u id nie chce podpisać uołkslisty , Wezwanie” 1983, nr 5; przedruk w jego książce Przed
i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, London 1988.
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czeń oraz zwraca uwagę na funkcje, jakie one spełniają. Szczególnie dużo miejsca w tym
zestawieniu zajmuje podrozdział poświęcony odwołaniom do romantycznej retoryki niepod
ległościowej. Prześledzono tu obecność w omawianej poezji typowych motywów roman
tycznych (szczególnie mesjanistyczno-martyrologicznych).
Rozważając przyczyny tak częstego nawiązywania do języka tradycji Dabert stwierdza, że
wynikało ono „z potrzeby znalezienia takiego języka i środka wyrazu, który odpowiadałby
wspólnocie wyobraźni społecznej, nadając członkom zbuntowanej społeczności zbiorową
tożsamość” (s. 61). W tym więc zakresie rozpoznania Dobrochny Dabert w pełni pokrywają
się z wnioskami Danuty Dąbrowskiej.
Wdrugim rozdziale Zbuntowanych wierszy autorka opisuje różnorodne przejawy kompro
mitowania przez poezję stanu wojennego języka oficjalnego — między innymi przez cyto
wanie go, a także przez „ujawnianie wschodniej proweniencji nowomowy” (s. 91). Omawia
na twórczość próbuje przeciwstawić nowomowie język alternatywny, w którym zapomnia
nym bądź zafałszowanym słowom przywraca się pierwotny sens. Podstawową zasadą tego
języka jest mówienie wprost o tym, o czym nie można bezpośrednio wypowiadać się w języku
oficjalnym. Język alternatywny wykorzystuje bogactwo mowy potocznej (z wulgaryzmami
włącznie), sięga nawet po gwarę i język konspiracyjny. Podsumowując swoje rozważania
poznańska badaczka stawia niezwykle interesująca tezę. Stwierdza ona mianowicie, że wy
tworzony przy udziale poezji stanu wojennego język alternatywny dzięki swemu wewnętrz
nemu zróżnicowaniu, swoistej wielogłosowości, umożliwił bezkonfliktowe przejście od
języka oficjalnego czasów PRL-u do współczesnego języka społeczeństwa demokratycznego.
Nie ulega wątpliwości, że język alternatywny odegrał niezwykłe istotną rolę jako kontr
propozycja dla nowomowy, ale uznanie go za etap poprzedzający język demokracji jest tej roli
nieuzasadnionym wyolbrzymieniem.
Opinie na temat języka alternatywnego różnią prace obu autorek. Dąbrowska podchodzi
do tego zagadnienia z dużo większym sceptycyzmem. Jej zdaniem okolicznościowa poezja
polityczna lat osiemdziesiątych nie mogła stworzyć języka alternatywnego ani też nie była
w stanie uczestniczyć w tworzeniu alternatywnego modelu kultury przede wszystkim dlate
go, że była to „poezja od początku do końca mówiąca cudzymi językami, wpisująca doświad
czenia historyczne zbiorowości w znane kody mityczne” (s. 181).
Wydaje się jednak, że wybór dla wyrażenia własnych treści tych a nie innych cudzych
języków i kodów mitycznych, to ich specyficzne przemieszanie i zespolenie w jedną całość
jest dowodem wytworzenia jakości może nie nowej, ale na pewno odrębnej, której miana
języka alternatywnego odmówić nie można. Bez zastrzeżeń natomiast zgodzić się wypada
z drugą tezą Dąbrowskiej przedstawioną w zakończeniu jej pracy. Według niej, w rezultacie
wpisania doświadczenia historycznego w schematy kultury okolicznościowa poezja politycz
na nie była w stanie nawiązać kontaktu z rzeczywistością, gdyż rzeczywistość tę umityczniła.
Pokazanie, jak okolicznościowa poezja polityczna lat osiemdziesiątych tego dokonywała, jest
moim zdaniem jedną z większych wartości recenzowanej książki.
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Wśród jej pozostałych zalet wskazać trzeba także i tę, że jest to bodajże pierwsza próba
całościowego opisu okolicznościowej poezji politycznej tego okresu, uwzględniająca zarów
no poezję sierpniową, jak i twórczość z czasów stanu wojennego, i dostrzegająca ciągłość
podejmowanych przez nią tematów.
Książka Dobrochny Dabert — w zamyśle nieco skromniejsza - również formułuje kilka
interesujących tez. Niestety jej wartość obniżają niedociągnięcia techniczne. Dotyczy to
przede wszystkim przyjętych przez autorkę zasad cytowania. Omawiane wiersze są lokalizo
wane bardzo niedokładnie. Autorka odsylajedynie do tytułów antologii, posługując się w tym
celu systemem skrótów, których rozwiązanie umieszczone w bibliografii jest trudne do
znalezienia. Podobnie w przypadku cytowania prac naukowych nie zawsze zaznaczono
stronę, z której przytaczany fragment pochodzi. Poważne zastrzeżenia budzą także liczne
błędy językowe - zwłaszcza składniowe i stylistyczne.
Uzupełnieniem Zbuntowanych wierszy jest antologia zawierająca obszerny wybór utworów
z okresu stanu wojennego. Wiersze te podzielono na kilka grup tematycznych, stanowiących
zarazem przegląd najważniejszych wydarzeń pierwszej połowy lat osiemdziesiątych — od
nocy 13 grudnia 1981 roku po śmierć księdza Popiełuszki. Umieszczono tu obok siebie
(zgodnie z zasadami funkcjonowania tego typu twórczości w obiegu społecznym w okresie
stanu wojennego) wiersze amatorskie, często anonimowe, oraz utwory znanych poetów
(m.in. Barańczaka, Herberta, T. Jastruna, Krynickiego, Miłosza, Zagajewskiego). Cenny
dodatek do zebranego materiału stanowią przypisy objaśniające realia stanu wojennego.
Obie recenzowane prace warte są zainteresowania, gdyż poruszają się po mato dotąd
spenetrowanym terenie. Przybliżają one pewien model poezji, z którego istnienia trzeba
zdawać sobie sprawę, jakkolwiek należy też pamiętać, że poszczególne realizacje tego modelu
z pewnością nie zasługują na miano literatury wybitnej. Co więcej, „okolicznościowość” tej
poezji skazuje ją na los typowy dla wszelkiej twórczości doraźnej - a mianowicie nieczytel
ność, a co za tym idzie - brak zainteresowania ze strony odbiorców.
Agnieszka Dębska

Andrzej i Remigiusz Pettyn
W ie lk a księga anegdot,

Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998, ss. 354.

„Prawdziwe cacko, artystyczny klejnot małej formy prozy”12takjerzy Łanowski nazywa
anegdotę we wstępie do swojej antologii. Dalej pisze o niej, że jest niczym „przyprawa
9

.

.

.

obiadów, nieraz mocno korzenna”". Owa „przyprawa” pierwotnie (myślę tutaj o czasach
starożytnych Greków i Rzymian), jeśli sięgnąć do etymologii nazwy „anegdota”, oznaczała

1J. Łanowski, Antologia anegdoty antycznej, Wrocław 1984, s. 8-9.
2 Tamże, s. 17.
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rzeczy „nie wydane” (z greckiego an-ekdota) i była częścią podręczników historii, filozofii,
wymowy, biografii literackiej. Jej rola polegała na eliminowaniu nudy, dookreślaniu i ubar
wianiu prezentowanych w książkach treści.
Anegdota według definicji Juliana Krzyżanowskiego to „krótkie opowiadanie przedsta
wiające charakterystyczne zdarzenie czy sytuację, wiążącą się często z konkretną osobowością
historyczną, utrwalone głównie w tradycji ustnej (podkr. moje — A. G.)” . Ta forma
wypowiedzi była również określana mianem dykteryjek, facecji, chryj czy apoftegmatów (co
niestety nie zawsze było uzasadnione). Jej główną cechą jest trafnie dobrana i dobrze skon
densowana treść. To ona sprawiła, że anegdota dała początek licznym dowcipom (wykorzy
stywano doń niektóre pomysły, fabułę, formę, a czasem jej zaskakującą, lapidarną pointę).
Nie należy jednak mylić anegdoty z żartami, dowcipami czy wicami, jak zauważyli Andrzej
i Remigiusz Pettyn, autorzy książki o bardzo modnym, choć przez to nieco zużytym tytule
Wielka księga anegdot. W przeciwieństwie do anegdoty „popularny kawał nie wiąże się z żadną
konkretną i prawdziwą sytuacją” . Wręcz przeciwnie, tego rodzaju historia przedstawia cha
rakterystyczne sytuacje, przytacza wypowiedzi i wymienia nazwiska konkretnych osób „róż
nych profesji, z różnych warstw społecznych, żyjących w różnych epokach”3456(podkr. moje
— A. G.). Powtarzający się tu wyraz chyba najlepiej oddaje charakter Wielkiej księgi anegdot,
która zdumiewa czytelnika swą „różnorodnością”. Zbytnie bowiem nagromadzenie wielu jej
przykładów może trącić kiczem i wprowadzać w sądach nad nią zarzut „bylejakości”.
Konkretne informacje zawarte w anegdocie mocno ją osadzają w realiach, co zapewnia
jej trwałość historyczną. Nie tylko tej cesze zawdzięcza ona swój nieprzemijający żywot. Anegdota
potrafi bowiem zarówno silnie kusić, szokować, obrzydzać, gorszyć, jak i zaciekawiać. Jednocze
śnie pobudza wyobraźnię opowieściami o kulturze, obyczajach, wydarzeniach zachowanych
w tradycji, tworząc w ten sposób „niehistoryczną historię z małych obrazków” .
Na materiał anegdotyczny zgromadzony w książce Andrzeja i Remigiusza Pettynów
składa się 1296 najciekawszych historii, bądź jak kto woli, „opowiastek” wybranych z, cytuję:
„10 tys. anegdot z różnych krajów i kontynentów” (s. 6). Tego rodzaju informacje można
znaleźć w ciekawym, choć nieco pobieżnie potraktowanym i niestety nie pozbawionym
błędów i nieścisłości wstępie. Owe potknięcia spowodowane zostały być może przez zbyt
pobieżną prezentację sądów. W tekście często pojawiają się uogólnienia i nieprecyzyjne
określenia, np.: Jakiś dowcip”, „od zarania dziejów”. Pojawiają się także wątpliwości, co do
ustalenia podmiotu wypowiedzi, nie wynikającego jasno z poprzedniego przekazu, a także
nagromadzenie wyrażeń i zwrotów charakterystycznych dla stylu potocznego: „Być może
niektóre skłonią do refleksji czy zadumy [czy wyrazy te nie mają tego samego znaczenia? —

3 Jest to fragment definicji „anegdoty” zamieszczonej [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny,
Warszawa 1984, t. 1, s. 15.
4 Ze wstępu do: A. i R. Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998, s. 5.
5 Tamże, s. 5.
6J. Łanowski, op. cit., s. 16.
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A. G.], inne zaś zabawią, wywołają odrobinę uśmiechu tak potrzebnego w naszych cza
sach...” . Mówi się, że „diabeł tkwi w szczegółach”, a tych autorzy po prostu nie dopracowali.
Z notatki wstępnej zatytułowanej O anegdocie... dowiadujemy się także, że słowo „ane
gdota” wywodzi się z języka greckiego i początkowo oznaczało rzecz nie wydaną, co niestety
nie do końcajest prawdą, bowiem tłumaczenie antycznego terminu anekdota należałoby podać
w liczbie mnogiej, która została zmieniona na liczbę pojedynczą dopiero po przejęciu
terminu przez języki nowożytne. Przetransponowany został wówczas również rodzaj: z mę
skiego na żeński. Tak powstał wyraz w nowej formie: „anegdota”. To kolejny przykład
nieścisłości, które pojawiają się we wstępie książki.
Nieudolność w konstruowaniu wypowiedzi sprawiła, że serdeczne podziękowania dla
bibliotek znalazły się między częścią poświęconą tematyce „opowiastek” i miejscu, jakie
zajmuje prezentowana książka wśród innych tego typu publikacji a wiadomościami o dużym
zainteresowaniu anegdotą wśród sławnych ludziach z kręgu literatury i filozofii. Oni z kolei
zostali wymienieni jedynie z nazwiska, a informacja o ich fascynacji została niespodziewanie
zakończona w następnym zdaniu wzmianką o mało znanym (jak się okazało również twór
com encyklopedii) Egonie Friedelu, który podobno „(...) nazwał anegdotę małym «dziełem
sztuki»” (s.7). Ten fragment łączy się z zaproszeniem czytelnika do lektury książki, a także
wyrażeniem nadziei na dobre przyjęcie publikacji w gronie czytelniczym. Takie przemiesza
nie różnych treści, brak wyraźnego, logiczno-graficznego oddzielenia w tekście nowych
kwestii, np. poprzez zastosowanie akapitów powoduje chaos wypowiedzi już na początku
lektury.
Ze wstępu jasno wynika, iż autorzy należą do grona sympatyków anegdoty, owych
„zbieraczy i skrzętnych antykwarzy cudzej myśli” sądząc po liczbie zgromadzonych opowia
dań (10 tys.).
Książka autorstwa Pettynów oprawiona w sztywną, czerwoną okładkę ozdobioną złoco
nymi literami i roślinnymi ornamentami prezentuje się naprawdę okazale. Papier, na którym
drukowano teksty anegdot ma lekko kremowy odcień. Wszystkie te elementy to zapewne
przejaw działania mody na stylizacje inspirowane często klasycznymi wzorami, według
których wykonywane są książki, tak pięknie prezentujące się na drewnianych regałach.
Obecne III wydanie Wielkiej księgi anegdot liczy 357 stron zadrukowanych jedynie w lewej
nieco szerszej części, co stanowi najwyżej 2/3 jej powierzchni. Prawy margines jest jedynie
z rzadka wykorzystany poprzez zamieszczenie tam krótkich notek biograficznych o głów
nym bohaterze anegdoty. Wydaje się jednak, że informacje w nich zawarte są dość przypad
kowe, czasem zawierające mocno przesadzone treści (np. notka o Michaelu Cainie brzmi:
„angielski aktor, odtwórca ról charakterystycznych” (s. 42), natomist o Janie Englercie napi
sano: „aktor teatralny, telewizyjny i filmowy; rektor PWST, m.in. grał (pdkr. moje — A. G.)
w filmach Kazimierza Kutza Sól ziemi czarnej, Perta w koronie (s. 98), patrz także: s. 201) i wcale78
7 Ze wstępu do: A. i R. Pettyn, op. cit., s. 7.
8J. Łanowski, op. cit., s. 14.
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nie spełniają swej roli, nie wspominając już o tym, że nie stanowią dobrego kontekstu
przytaczanej historii.
Czytelnika rozczarować może zestawienie tego, co prezentuje publikacja na zewnątrz
z tym, co znajduje się w środku. Na stronie jest zbyt dużo pustych miejsc sztucznie zapeł
nianych zupełnie nie pasującymi do całości rysunkami. Są one dużym nieporozumieniem
i wywołują raczej „drwiący uśmieszek” niż efekt humorystyczny (s. 6, s. 12, s. 28, s. 322).
Poza tym ta wątpliwa „szata graficzna” zupełnie nie pasuje do „klasycznego” wyglądu książki,
a często do treści anegdot (s. 100), bo np. czy przedstawiona na rysunku chmurna twarz to
próba sportretowania Stefana Fabiańskiego? A wizerunek głowy wilka w ramce ma być może
inicjałem kolejnej litery alfabetu — „wjak wilk” (s. 322)? Obok tekstu bowiem pojawiają się
także kolejne, bogato zdobione litery alfabetu, od któiych rozpoczynają się nazwiska
osób-bohaterów anegdotycznego przekazu.
Wydaje się, że układ tekstów także stanowił dla autorów pewną trudność, zdecydowali
się bowiem na dość przypadkowy, jeden znajprostszych układ alfabetyczny, który wzbudzał
już kontrowersje przy tego typu publikacjach. Autor niejednokrotnie wspominanej przeze
mnie Antologii anegdoty antycznej pisze: „(...) porządek alfabetyczny, według imion postaci,
[jest] mechaniczny i automatycznie sprawiający trudości, bo czy np. historyjkę o Platonie
i Dionizjuszu sycylijskim umieszczać pod P czy pod D, a może (o Boże!) dać odsyłacz?”9.
Prawdą jest, że żadna z propozycji układu prezentowanych treści nie jest idealna. Stąd, jak
mniemam, autorzy zdecydowali się także ponumerować anegdoty i opatrzyć książkę indek
sem, na który składają się nazwiska bohaterów poszczególnych historii.
Bohaterami anegdoty są zarówno osoby żyjące współcześnie, jak i te, które już dawno
stały się postaciami historycznymi. Teraźniejszość zderza się tutaj z historią, a nowoczesność
z tradycją. I tak obok opowieści o współcześnie żyjącym artyście malarzu Jerzym Mierzejew
skim zamieszczone są historie o Mikołaju I Romanowie, po opowiastkach o aktorce Emilii
Krakowskiej pojawiają się ciekawostki o życiu i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego,
dalej Krystyny — XVII-wiecznej królowej Szwecji itd.
Wielka księga anegdot to pierwszy tak obszerny zbiór opowieści poświadczonych ciekawym
materiałem bibliograficznym. Autorzy dokonali trafnego wyboru fragmentów głównie z za
pisanych wspomnień, korzystali też z innych publikacji prezentujących literaturę z „obsza
rów trzecich”10, z różnych anegdotycznych przekazów historii, a nawet literackich plotek.
Wynotowywali czasem bardzo podobne albo wręcz takie same opowieści przypisywane

9 Tamże, s.16.
10 O problemach badawczych, klasyfikacji i kategoryzacji literatury popularnej, do której niewątpliwie
zaliczyć można również anegdotę pisali kolejno: Czesław Hernas (Potrzeby i metody badania literatury brukowej,
w: O współczesnej kulturze literackiej, t.l, red. S. Żółkiewski, M. Hopfinger, Wrocław 1973, s. 16), Stefan
Żółkiewski (O badaniu dynamiki kultury literackiej, w: Konteksty nauki, o literaturze, pod red. M. Czermińskiej,
Wrocław 1973, s. 49-78), Janusz Maciejewski, najszerzej określający zakres tego skądinąd stosunkowo „no
wego” zjawiska literackiego (J. Maciejewski, „Obszary trzecie” literatury, [w:] tenże, Obszary i konteksty literatury,
Warszawa 1998).
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różnym osobom (we wstępie pojawiło się określenie „wędrujące anegdoty”— s.6), które
w tekście miały odsyłacz takiej oto treści: „Podobną anegdotę przypisuje się ,...”(tu pojawiało
się nazwisko, niezrozumiałe jest tylko po co autorzy na powrót przytaczali tę samą historię?).
Przywołane w anegdocie sytuacje, obyczaje czy mądrości znanych i łubianych postaci to
z pewnością dobre źródło wiedzy i humoru, pełne zaskakujących sytuacji, niespodziewanych
rozwiązań, niezwykle trafnych, wyszukanych odpowiedzi, często zmuszające czytelników do
głębokiej refleksji. Zalety anegdoty można mnożyć w nieskończoność. Dość, że podstawą
działania jej mechanizmu jest forma dynamicznie uzewnętrzniająca skondensowaną treść,
która w poincie emanuje swoim bogactwem i w ten sposób zachwyca. Ze względu na
intrygującą, frywolną i zabawną formę wypowiedzi, a także na fakt zebrania tak dużej ilości
anegdot w jednym tomie mimo znacznych niedoskonałości książki być może warto sięgnąć
po ten „nieoszlifowany klejnot” ilekroć zapragniemy zasmakować w atmosferze literackiej
przygody.

Marta Karasińska

Po
znań 1998, Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”
t. 9, s. 199
Alicja Baluch
C z y ta , nie c zy ta ... (o d zie c k u lite ra c k im ), Kraków 1998, Wydawnictwo E du
kacyjne, s. 121

M i ę d z y baśnią a p o d w ó r k ie m . G r y literackie w p o ls k im dram acie dla d zie c i,

1.
„Skoro w to się gra tak... grajmy w to właśnie tak” — brzmi motto książki Marty
Karasińskiej. Wydaje się, że nieprzypadkowo w pracy poświęconej teorii dramatu dziecięcego
znajdujemy akurat urywek z Końcówki Samuela Becketta, twórcyjak najbardziej „dorosłego”.
Tłumaczy to drugie motto: „(...) nasz świat współczesny, z którego nie potrafimy wybrnąć,
nie jest niczym innym, jak rozwinięciem niektórej gry dziecięcej”. Zainteresowania autorki
Między baśnią a podwórkiem... zostały ukierunkowane na znalezienie w strukturze tekstu
dramatycznego adresowanego do dziecka miejsc wspólnych dla świadomego swej roli krea
tora przekazu artystycznego oraz dziecięcego odbiorcy współuczestniczącego w akcie two
rzenia utworu. Jak czytamy we wstępie: „(...) wprowadzenie struktur wyobrażeń dziecka,
elementów jego języka, posługiwanie się dziecięcym folklorem czy wątkami baśni magicz
nych stanowią charakterystyczną i wysoce «efektywną» cechę zabiegu «uwspólniania» kodu
nadawcy i odbiorcy w analizowanych tekstach” (s. 8). Marta Karasińska próbuje uchwycić
zasady gry prowadzonej przez autora z dziećmi włączającymi się do zabawy w roli jej
uczestników. „Przyjęty przez autorkę punkt widzenia proponuje dokonanie oglądu tej dra
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maturgii [przeznaczonej dla dzieci — A. R] poprzez odczytanie reguł komunikacji literackiej
prowadzonej na kilku różnych piętrach struktury dzieła” (s. 7). Wśród owych pięter znaj
dziemy między innymi płaszczyznę fabularną, językową, narracyjną, dydaktyczną, a także
szeroko rozumianą intertekstualność czy wreszcie warstwę dotyczącą specyfiki sytuacji
komunikacyjnej. Pomimo naturalnej płynności granic między poszczególnymi aspektami
dramatu dla dzieci, Karasińskiej udało się ująć wyszczególnione problemy w odrębne roz
działy o przejrzystej, lecz nie upraszczającej wbrew pozorom strukturze. Dodatkowo analizę
rozważań autorki ułatwiają liczne schematy, tabele i wykresy porządkujące materiał.

2

.

Już pierwszy rozdział książki wyjaśnia usytuowanie gier literackich „między baśnią
a podwórkiem”. Otóż Karasińska na zasadzie analogii do dwóch typów relacji pomiędzy
bohaterem dramatu a jego przeciwnikiem (na której to relacji zasadza się cała fabuła) wyod
rębnia dwie grupy dramatów. Pierwszy z nich, „baśniowy”, cechowałby uniwersalny wymiar
tekstu, mityczność przestrzeni i czasu oraz zderzenie bohatera z odwiecznymi problemami
ludzkiej egzystencji. Druga odmiana dramatu dla dzieci, „podwórkowa”, charakteryzowałaby
się natomiast realnością postaci, które „odwzorowałyby międzyludzkie konflikty ukazane na
tle konkretnych realiów społecznych” (s. 11).
Autorka, wychodząc od wspomnianego wyżej podziału oraz przystosowując na własny
użytek terminologię Rogera Caillois, jak również omówione przez niego w Żywiole i ładzie
pojęcie gry, tworzy interesującą typologię. Uzasadnia to w taki sposób (s. 48):
Omówione typy gier wraz z przyporządkowanymi im rodzajami fabuł i postaci
literackich stanowią podstawę dokonywania w percepcji czytelniczej rozróż
nień genologicznych. Wprowadzane one zostają w miejsce zdefiniowanych
przez teorię literatury wyznaczników gatunkowych, nie odbieralnych dla
dziecka. Fabuła pojmowanajako gra występuje w omawianej literaturze w fun
kcji genotypu.
Niewątpliwie zaletą pracy Karasińskiej jest jasne określenie granic pola badawczych
zainteresowań z zaznaczeniem punktów wymagających szerokiego omówienia. Dzięki temu
otrzymujemy syntetyczne opracowanie teorii dramatu polskiego dla dzieci, które nie tylko
pozwala na dokładny ogląd tekstów tego typu, lecz także wskazuje możliwe drogi dalszej
penetracji literatury „osobnej”.
W zakończeniu książki czytamy (s. 189):
Wyodrębniony w pracy arbitralnie zespół gier literackich odczytany w polskim
dramacie dla dzieci nie jest ani zbiorem jedynie możliwym, ani też zbiorem
zamkniętym. Występujące w poddanym analizie materiale literackim zjawiska
artystyczne z pewnością dopuszczają zastosowanie szeregu innych uporządko
wań. Proponowana w niniejszym opracowaniu systematyka stanowi jeden
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z wielu typów klasyfikacji i tym samym pozwala się potraktować jako obrany
przez autorkę wariant nieskończonej gry z tematem.
Pomimo tak skromnej samooceny autorki Między baśnią a podwórkiem... wydaje się, że jej
opracowanie wnosi wiele cennych dla teoretyków literatury spostrzeżeń, dotyczących choćby
— najbardziej wyrazistych przy tego typu literaturze — „strategii nadawczych” (s. 175),
związanych oczywiście z uprzywilejowaną pozycją dziecka jako współautora tekstu. Karasiń
ska wychodząc od tradycyjnego wyznacznika „osobności” literatury dziecięcej, czyli wspo
mnianej specyficznej sytuacji komunikacyjnej, zastanawia się nad różnicami między kompe
tencją odbiorczą dziecka i dorosłego, a co za tym idzie — nad ich konsekwencjami dla
stosowanych reguł gry tekstowej. Nowatorskie ujęcie twórczości dla dzieci w znanej skądinąd
formule „gry” podkreśla wykraczającą daleko poza dojrzały typ odbioru formę uczestnictwa
dziecięcego odbiorcy. Jest on nie tylko czytelnikiem czy teatralnym widzem. Staje się
jednocześnie współtwórcą tekstu oraz aktorem-bohaterem całego przedstawienia. Zawęże
nie pola zainteresowań do dramaturgii pozwala bowiem na szczególne zaakcentowanie
wieloaspektowości odbioru dziecięcego. Przeżywanie literatury włączone zostaje w ten spo
sób do repertuaru zabaw, tak jak sposób przeżywania zabawy jest inspiracją do tworzenia
literatury, bo „(...) właściwości psychiki dziecięcej determinują zarówno sposób postrzegania
rzeczywistości, jak i zasady uczestnictwa w kulturze, dla których wspólną wykładnią jest
zabawa” (tamże).
Praca Marty Karasińskiej stanowi dowód na możliwość „poważnego” potraktowania tylko
pozornie „niepoważnej” literatury.

3.
Nieco inny charakter — popularny raczej niż naukowy w ścisłym tego słowa znaczeniu
— posiada najnowsza książka wieloletniej badaczki twórczości dla dzieci, Alicji Baluch. Tytuł:
Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim) sugerowałby, iż autorka podjęła problem recepcji
czytelniczej wśród najmłodszych, gdyby nie pozorność dylematu. Skoro rzecz jest „o dziecku
literackim”, czyli (jak dowiadujemy się ze wstępu) o dziecku, które „bardziej od innych
przyjmuje porządek świata według wzorów literackich” (s. 8), to tytułowa antynomia prze
staje istnieć. Takjest w istocie, gdyż książka Alicji Baluch dotyczy zupełnie innej sfery odbioru
literatury „osobnej”. Dokonuje prezentacji różnych możliwości wprowadzania dziecka w li
teracką rzeczywistość z podkreśleniem istotnej roli dorosłego „opiekuna lektury”1. Okazuje
się przy tym, że czytanie tekstów dziecięcych może być interesujące dla obydwu stron,
a „porozumienie przez literaturę staje się realne: nikt nie musi się zniżać ani stawać na palcach,
aby wyrównać poziom lektury — dorosłego i dziecka” (s. 7).
1 Określenia tego używa Baluch w omawianej pracy, na przykład we wstępie, wyjaśniając ideę swojej książki:
„Interpretację utworów literackich oparte najczęściej o założenia krytyki mitograficznej — pokazują, a raczej
odkrywają głębie tych dzieł — nie zawsze od razu dostępne dla dzieci, ale na pewno pasjonujące dla dorosłych,
opiekunów lektury, rodziców i nauczycieli” (s. 9).
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Wydaje się, że publikacja ta stanowi kompendium streszczające i przedstawiające w spo
pularyzowanej formie dotychczasowe przemyślenia, doświadczenia badawcze autorki. Alicja
Baluch bowiem już w swych wcześniejszych pracach zajmowała się poezją dziecięcą jako
swoistą szkołę czytania poezji w ogóle- , „tajemnicami dziecięcej lektury” — czyli wpływom
książek na proces samopoznawania i odkrywania świata, a także wykorzystaniem kontekstów
mitograficznych w interpretacji „czwartego stanu sztuki”*4. W Czyta, nie czyta...zetkniemy się
właśnie z takim kręgiem zainteresowań. Autorka po raz kolejny próbuje zgłębić, na czym
polega funkcja literatury w „wychowywaniu przez sztukę” (s. 7).

4.
W książce Alicji Baluch znajdziemy kilkanaście rozdziałów o bardzo zróżnicowanej
tematyce: od przeglądu Bohaterów tradycyjnych w literaturze dla najmłodszych (na przykładzie
utworów J. Tajca) po interpretację wierszy Wisławy Szymborskiej wykorzystującą kategorię
paidialności. Wbrew pozorom nie czyni to publikacji chaotyczną. Szeroki przekrój przez
różne gatunki literackie (baśń, wiersze dziecięce, liryki Joanny Kulmowej, Stanisława Grochowiaka, Tadeusza Różewicza, powieść inicjacyjną) pokazuje rozmaitość zastosowań, mię
dzy innymi, krytyki archetypicznej. Mimo licznych odwołań do Bettelheima czy Frazera,
Baluch potrafi przekroczyć granicę odwzorowującego naśladownictwa, użyć uznanych już
narzędzi interpretacyjnych do badania nowych obszarów literatury.
Interesująco zostało potraktowane przez autorkę pojęcie sacrum. Poszukując wzorców
wartości w utworach o wymowie religijnej Stanisława Jachowicza, Marii Konopnickiej,
Joanny Kulmowej, Ewy Szelburg-Zarembiny i in., wyodrębniła dwa sposoby opisywania
doświadczenia sfery sakralnej. Jak czytamy na s. 83,
Pierwszy to narzucony przez opiekunów i wychowawców gotowy porządek
i ład świata, którego się trzeba nauczyć i który trzeba zaakceptować. Drugi
sposób — unaoczniony w szeregu wybranych wierszy, zwłaszcza poetów młod
szych — stwarza możliwości medytacyjnego wniknięcia w głąb siebie i doświad
czenia poetyckich iluminacji. To sacrum, samodzielnie odkrywane, sięga często
istoty poezji, jej pierwotnego rytuału i znaczenia, a poprzez to odsłania, zwła
szcza dzieciom, drogę do przeżycia tajemnicy, czyli tego, co jest dla nich
najważniejsze (w miarę dorastania — tajemnica ta coraz bardziej będzie utoż
samiać się z Bogiem, któryjest źródłem, drogą i harmonią wszechrzeczy).
Stąd tak ważne jest miejsce poezji (w ogóle literatury) w życiu dziecka.
O

“ Zob. A. Baluch, Poezja współczesna w szkole podstawowej, Warszawa 1984.
Por. taż, Dziecko i świat przedstawiony, czyli tajemnice dziecięcej lektury, Warszawa 1987, wyd. 2 poszerz.: Warszawa
1994.
4 Pojęcie „czwarty stan sztuki” wprowadził na określenie literatury dla dzieci Czesław Hernas, o czym pisze
A. Baluch w pracy poświęconej krytyce archetypicznej: Archetypy literatury dziecięcej, Wrocław 1993.
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Książka Alicji Baluch może być również dość ciekawa z punktu widzenia teorii literatury
jako przykład posługiwania się swego rodzaju formułą interpretacyjną „dziecięcości”, a więc
czytania aktualizującego archetypy integrującego różne metody lektury. „Dziecięcość” byłaby
modelem odbioru, który wynika z połączenia wracającej do stanu niewinności, otwarcia —
dojrzałości dorosłego oraz przechodzącej w świadomość weryfikującą podawane prawdy
specyficznej wrażliwości dziecka. Nasuwa się pytanie, czy tak rozumiana „dziecięcość”
mogłaby się w przyszłości stać równoprawnym partnerem zarówno tradycyjnej, jak i — na
przykład — feministycznej krytyki literackiej? Myślę, że odpowiedzią będą kolejne opraco
wania badaczy literatury dla dzieci. Czyta, nie czyta... nie spełnia wymogów profesjonalnej
pracy naukowej, chociaż wyrasta z prezentowanych w poprzednich publikacjach zaintereso
wań autorki. Najnowszą książkę Alicji Baluch należy polecić raczej rodzicom i nauczycielom
— jako poradnik przydatny w poszukiwaniu ciekawych rozwiązań wychowawczych.

5.
Omówione powyżej nowości wydawnicze łączy pragnienie stworzenia oryginalnego
i przystawalnego do literatury dla dzieci klucza interpretacyjnego. Wyraźne są też fascynacje
obu autorek pierwotnością umysłu dziecka, jego nieskażonym schematami i stereotypami
przeżywaniem rzeczywistości. W takim ujęciu to nie dorośli pokazują najmłodszym czytel
nikom świat literatury. W gruncie rzeczy bowiem wspólną lekturę czy tworzenie tekstów
literackich dla dziecięcego odbiorcy wykorzystują do podejrzenia sposobów, w jakie dziecko
kontaktuje się z najgłębszymi warstwami znaczenia. Alicja Baluch napisała przed laty:
(...) istnieje jeszcze inny model Księgi, pojęty tak szeroko, że wszystko może
się w nim zmieścić. W modelu tym podstawę ontologiczną stanowi przekona
nie, że świat cały przepełniony jest Bożym Logosem, czyli rozproszonym
Bożym Słowem. To mityczne przekonanie wymaga od bohatera utworu,
a także od jego odbiorcy-czytelnika wysiłku usłyszenia tego słowa, zrozumie
nia go i podjęcia działania w kierunku metamorfozy świata5.
Zarówno w książce tej autorki, jak i pracy Marty Karasińskiej okazuje się, iż właśnie
dziecko posiada umiejętność odczytywania mitycznego Logosu, którą dorośli muszą nabywać
na nowo.
Agnieszka Paja

5 A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, op. cit., s. 58.

