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Kraków, Collegium Columbinum, 2001, „Biblioteka Tradycji Literackich”
nr VII, 423 s., 8 tabl. z ryc., indeks.
Pisanie książki poświęconej obrazowi danego zjawiska w niezmiernie bogatym materiale
źródłowym wydaje się dziś przedsięwzięciem dość ryzykownym. W czasach dominacji eseistyki,
bardzo często ufundowanej na mętnej refleksji, która odgrywa rolę dyskursu filozoficznego,
rzetelność naukowa staje się kategorią zgoła unikalną. Współczesne metody, a w zasadzie sposoby
czytania tak zwanych tekstów kultury wymagają, aby sumienny, uargumentowany wywód zastąpić
zbiorem luźnych, choć zwykle ponumerowanych fragmentów, cytatów, przywołań. I właśnie
w grze pomiędzy skromną myślą autorską a naświetlającymi ją odpowiednio cudzymi opiniami
miałyby konstytuować się najgłębsze sensy badawczej refleksji. Najwyraźniej humanistyka
ponowoczesna nie chce lub nie może unieść owego ciężaru szaleństwa, nieodmiennie kojarzącego
się z nauką. Szaleństwa, które nakazuje podejmować kwestie najtrudniejsze i ogarniać namysłem
możliwie najszersze obszary kultury. Z tej perspektywy książka Piotra Borkajest dziełem szaleńczym.
Warte uznania są tu przede wszystkim świadome, autorskie decyzje dotyczące kształtu dzieła.
Badacz doskonale zdaje sobie sprawę z rozległości problematyki, którą analizuje, a co się z tym wiąże,
z ogromu przeszkód metodologicznych, przed którym staje. Autor poddaje więc krytycznemu
oglądowi podstawowe pojęcia języka rozprawy oraz inne, nie mniej istotne, elementy dyskursu
(na przykład wybór dominant tematycznych wywodu, selekcja źródeł, ocena ich artystycznej wartości).
Kluczowy dla książki rozdział pierwszy, O sylwiczności staropolskich pamiętników, poświęcono
zasadniczo rozważaniom warsztatowym. Autor relacjonuje dotychczasowy stan badań teorety
cznych nad problematyką prozy diarystyczno-pamiętnikarskiej, przy czym umiejętnie wykorzys
tuje osiągnięcia swych poprzedników do zbudowania własnej, interesującej hipotezy. „Zagad
nienie sylwiczności staropolskiego pamiętnika wskazuje na synkretyczny, hybrydyczny i zarazem
niejednorodny charakter relacji wspomnieniowych. Lektura dawnych (XVII- iXVIII-wiecznych)
przekazów diariuszowo-pamiętnikarskich obejmująca kilkadziesiąt tekstów tego rodzaju prowadzi
do wniosku, że właśnie sylwiczność dzieła pamiętnikarskiego stanowi jedną z jego konstytuty
wnych cech” (s. 31). Należy zwrócić uwagę na to, iż autor nie dokonuje prostego utożsamienia
gatunków, lecz swoistego przeformułowania ich cech dystynktywnych. Modelowa chaotyczność
sylwy przeciwstawia się metodycznej chronologizacji pamiętnika, dlatego też nie może być mowy
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0 identyfikacji obu form — sylwiczność pamiętnika jest tu raczej rozumiana jako powinowactwo
strategii narracyjnych. Owa inspirująca hipoteza otwiera więc kolejny zespół problemów, związanych
z próbą określenia i zrozumienia fenomenu „literackości” pamiętników. Autor koncentruje się
na rozważaniu kwestii funkcjonowania tak zwanych małych form słownych w obrębie struktur
nadrzędnych, będących głównym przedmiotem rozprawy. Dzięki temu w rozsądny sposób omija
grząski grunt, przywołanych jedynie, sporów specjalistycznych, przykładem których jest arcytrudne zagadnienie gatunków paraliterackich. Analiza mikrogatunków nie tylko potwierdza
hipotezę sylwiczności staropolskiego pamiętnikarstwa, ale przede wszystkim umożliwia płynne
1logiczne połączenie przemyśleń teoretycznych z materiałem źródłowym. Jak pisze autor, „omówienie
sylwicznego charakteru pamiętnikarstwa zostanie sfunkcjonalizowane, to znaczy podporządkowane
naczelnemu wywodowi pracy (...). Pozwoli to bowiem (...) na ukazanie praktycznego zastosowania
«mikrostruktur» tekstowych w konkretnym materiale pamiętnikarskim” (s. 41).
Jest rzeczą oczywistą, iż rozważanie funkcji poszczególnych form słownych oraz ich miejsca
w obrębie całości tekstu zostało uzależnione od autorskiej lektury i selekcji źródeł. Kryterium
zasadniczym było tutaj dążenie do ukazania zjawisk najbardziej typowych, a więc, w konsekwencji,
występujących najczęściej, ale jednocześnie umożliwiających aktywne współkształtowanie relacji
historycznej. Okazało się, że najpopularniejszymi i zarazem najbardziej kreatywnymi mikrogatunkami staropolskich pamiętników są, w kolejności, list, mowa, anegdota oraz — dla historyka
literatury to informacja szczególnie istotna — wiersz.
Nie ulega kwestii, iż o roli wskazanych wyżej mikrostruktur, a co się z tym wiąże, o ich
rozpowszechnieniu, zadecydowały, konstytuujące świadomość twórczą staropolskich pamiętnikarzy, perspektywy: historyczna i estetyczna. Pierwsza z nich nakazywała, rozmaicie zresztą
pojmowaną, uczciwość pisarską w stosunku do relacjonowanych zdarzeń. Obecność w tekście
pamiętnika elementów zewnętrznych wobec narracji czy, uściślając, sugerujących autentyczność
(list, mowa) służyła uwiarygodnieniu przekazu; stawała się też często komentarzem opisywanych
wydarzeń. Perspektywa estetyczna zaś wymagała od pamiętnikarza troski o atrakcyjność relacji.
Anegdoty, wiersze pełniły funkcję ludyczną, we frapujący sposób dopełniały opowieść. Autor
rozprawy dostrzega jednak istotne przesunięcia zakresu poszczególnych funkcji, wyznaczając tym
samym interesującą perspektywę oglądu wspomnianych już wcześniej strategii narracyjnych.
Przykładem mogą być tu listy, które stają się węzłami dramatycznymi akcji, a więc nie tyle
uwierzytelniają, ile uatrakcyjniają tok opowiadania. Dodać należy, iż owe interesujące wnioski
poparte są licznymi przytoczeniami źródłowymi (Jerlicz, Kitowicz, Maskiewicz, Oświęcim, Pasek,
Sobieski, Zimorowic).
W drugim rozdziale, Kozaczyzna i hajdamaczyzna, autor przechodzi do zagadnień bezpośrednio
już związanych z głównym tematem rozprawy, przy czym analiza, przede wszystkim ze względu
na uwarunkowania historyczne, zapewne jednak i kompozycyjne, obejmuje dwie odrębne grupy
problemowe, zasygnalizowane w tytule.
Lektura staropolskich diariuszy i pamiętników uświadamia, że opinie warstwy szlacheckiej
dotyczące zasad funkcjonowania Kozaczyzny, jej genezy i, co najistotniejsze, oceny są zjawiskiem
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dość zróżnicowanym. Temat ów, obecny w prozie diarystycznej od końca XVI wieku, jest wedle
słów autora kluczem do zrozumienia całego procesu kształtowania się pamiętnikarstwa staropol
skiego, którego apogeum przypadnie na wiek XVII. Badacz w niezwykle sumienny sposób stara
się dostrzec i scharakteryzować poszczególne etapy formowania się zrębów wspomnianych wyżej
opinii, sytuując zagadnienie w kontekście szeroko rozumianej historii kozackiej społeczności.
M omentem przełomowym był tu zapewne rok 1621 z osławioną dzięki literaturze popularnej
i okolicznościowej pierwszą bitwą chocimską (2 IX-9 X), w której udział wzięły i istotną rolę
odegrały oddziały kozackie pod dowództwem hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego.
Nie ulega kwestii, iż ocena wojsk kozackich w pamiętnikach staropolskich (Sobieskiego, Jerlicza,
dziełkach anonimowych) jest jak najbardziej pozytywna. Jednakże ufundowane na wzajemnym
szacunku, a nawet podziwie specyficzne braterstwo broni nie przetrwało próby czasu. Jak pisze
autor: „od połowy lat 20. XVII wieku w diariuszach i pamiętnikach utrwala się coraz mniej
dodatnich elementów w «wizerunku» Kozaka. Do tej pory, choć przeważały cechy ujemne,
nie brak było i pozytywów. (...) Oczywiście, wraz z upływem XVII stulecia i coraz większych
niepokojów wewnętrznych za sprawą Zaporożców, obraz Niżowca nabierał konotacji wyłącznie
ujemnych” (s. 96-97). Już w latach trzydziestych XVII wieku pojawia się w piśmiennictwie
staropolskim motyw kozackiej zdrady, który dopełnienie znajdzie w czasach powstania Chmiel
nickiego. W przekazach po 1648 roku pamiętnikarze posługują się argumentacją społeczną,
narodową, a nawet religijną, Kozacy zaś przedstawiani są jako mordercy, zdrajcy, prawosławni
fanatycy. W relacjach dominuje ton niepokoju, strachu, niepewności, zagrożenia, który trwa
niezmiennie do drugiej połowy XVIII stulecia, stając się łącznikiem pomiędzy mroczną tradycją
Kozaczyzny Zaporoskiej a ponurą rzeczywistością koliszczyzny*1.
W istocie bowiem trudno jest mówić o problematyce hajdamaczyzny bez wyraźnego odni
esienia do wydarzeń z drugiej połowy XVII wieku. Jednoznacznie czarna legenda owego ruchu,
którego genezę łączy się powszechnie z antypolskim powstaniem Semena Paleja (1702-1704),
ukształtował żywy jeszcze wśród pamiętnikarzy kontekst wojny 1648-1658. Konieczność nauk
owej weryfikacji tezy o ciągłości tradycji zmusiła autora do poszukiwań źródłowych, dzięki którym
udało się niezbicie wykazać, iż przymiotnik „hajdamacki” obecny był już w piśmiennictwie
polskim XVII wieku — wcześniej sądzono, że określenie to pojawia się po raz pierwszy w 1717
roku w uniwersale Jana Gałeckiego.
W dziejach hajdamaczyzny niezwykle istotną rolę odgrywa specyficzna cezura roku 1768. Wedle
opinii autora przed haniebnymi wydarzeniami humańskimi „ruch hajdamacko-chłopski funkcjonował
w powszechnej świadomości jako próba obalenia stosunków feudalnych” (s. 145). Jego rabunkowy
charakter ulegał stopniowej przemianie właśnie w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XVIII wieku, kiedy
to ekspansja katolicyzmu i unitaryzmu na tereny tradycyjnie prawosławne doprowadziła do wybuchu

1 Fragment rozprawy Piotra Borka poświęcony kwestii Kozaczyzny został niedawno opublikowany w tomie
zbiorowym, por. P. Borek, Ocena K oza kó w w staropolskich diariuszach i pamiętnikach, w: Sarmackie theatrum. Wartości
i słowa, red. R. Ocieczck, B. Mazurkowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego”, nr 1933, Katowice 2001,
s. 101-114.
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powstania Maksyma Żeleźniaka. Koliszczyzna przybrała więc kształt ruchu narodowo-religijnego. „O ile jednak czasy do 1768 roku nie obfitują w diariuszowe przekazy, gdzie dominuje
tematyka hajdamacka, o tyle od wypadków humańskich rozpoczyna się ich lawinowy przyrost.
Zadecydowała o tym rzeź dokonana na Polakach, która psychicznie poruszyła ogół szlachty” (s. 145).
Nie dziwi więc fakt, że pamiętnikarze, próbując pojąć grozę wydarzeń, odwołują się do ukształtowanych
w XVII wieku i utrwalonych powszechnie kulturowych wzorów, a raczej stereotypów „innego”,
„obcego”, zaś w relacjach humańskich dominuje specyficzny, realistyczny czy naturalistyczny ton.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że autor dokonuje w swej pracy ciekawego zabiegu
kompozycyjno-metodologicznego. Mianowicie spośród wielu źródeł wybiera przykłady najbardziej
charakterystyczne, dzięki czemu uzyskuje możliwość poruszania się w planie szczegółowym, nie
tracąc z oczu perspektywy syntetycznej. Ogląd rzezi humańskiej dokonuje się poprzez pryzmat
wspomnień Weroniki Krebsowej i Pawła Mładanowicza. Inne pamiętniki budują kontekst,
dopełniają wspomniane wyżej relacje, po czym same stają się filarami analizy tematycznej
w kolejnych partiach książki.
Trzecia część rozprawy została poświęcona Ukrainnym twierdzom. Autor jednak koncentruje
się, zgodnie z przyjętą optyką badawczą, przede wszystkim na próbie charakterystyki obrazu
Kamieńca Podolskiego i Lwowa — dwóch najważniejszych bastionów Rzeczypospolitej. Badacz
zaznajamia czytelnika z rolą, jaką w kulturze dawnej odgrywało miasto, czy wręcz z przedziwnym
kultem miasta, starannie pielęgnowanym przez podróżniczą pasję ludzi XVI i XVII stulecia. To
właśnie rozmaite dzienniki podróży ukształtowały wzorzec postrzegania i opisywania przestrzeni
miejskiej, obowiązkowo obejmujący uwagi o ufortyfikowaniu i obronności metropolii, miejscach
świętych, relikwiach. Pamiętnikarze doby staropolskiej skwapliwie korzystają z powyższego
modelu, wprowadzają jednak pewien kompozycyjny rys, uwarunkowany refleksją natury histo
riozoficznej. Jak pisze Piotr Borek, „zarówno w pamiętnikach, jak i diariuszach wyraźnie
uchwytny jest prymat wydarzeń politycznych nad indywidualną biografią (...). To, z dzisiejszego
punktu widzenia, odwrócenie hierarchii ważności spisywanych wydarzeń w tekstach o charak
terze wspomnieniowym, wynikało oczywiście z celów, jakie miały spełniać diariusze i pamiętniki”
(s. 153). Widać więc bardzo wyraźnie, jak głęboko plan historyczny wnika do świadomości
diarystów, niemal całkowicie neutralizując perspektywę prywatności — dominuje tu poznawcza
i wychowawcza funkcja dzieła. Z tego samego powodu o tematycznej obecności twierdz w
relacjach pamiętnikarskich decydował raczej kaprys historii niż wola pisarza.
M it bastionu kamienieckiego, wykreowany przez autorytet uznanych historyków (Długosz,
Kromer, Stryjkowski, Gwagnin), skutecznie przesłonił współczesnym rzeczywistą, militarną
kondycję twierdzy. Wizję Kamieńca — niezdobytego gniazda, chrześcijańskiej fortecy, źrenicy
Rzeczypospolitej utwierdziła choćby batalia chocimska (z nader pasjonującą wędrówką motywu
rzekomych podchodów Osmana II) czy oblężenie 1651 roku (przed bitwą pod Beresteczkiem).
Nie dziwi przeto fakt, iż kapitulacja warowni w sierpniu 1672 roku była dla ogółu szlachty, święcie
przekonanej o sile Kamieńca, olbrzymim szokiem. Autor rozprawy analizuje zarówno relacje,
które gloryfikowały potęgę bastionu, utwierdzały ów fałszywy mit, jak i teksty próbujące zrozu
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mieć klęskę, interpretowaną powszechnie jako skutek podstępnego spisku i haniebnej zdrady.
„Jak ju ż wcześniej zaznaczono, pamiętnikarze starali się racjonalizować klęskę twierdzy,
nie dopuszczali wszakże (...) najprostszego rozwiązania, mianowicie słabości obronnej fortecy
wobec przeważających sil Turków. Takie bowiem rozumienie kłóciło się z panującym (...)
w świadomości szlacheckiej wizerunkiem miasta-twierdzy” (s. 181).
Szczególnie ważne dla historyka literatury dawnej wydają się uwagi dotyczące obrazu Lwowa
w piśmiennictwie staropolskim. Autor dokonuje bowiem specyficznej konfrontacji źródłowej,
zestawiając teksty poetyckie z materiałem pamiętnikarskim. Ta niezwykle pouczająca część
rozprawy uświadamia czytelnikowi nie tylko podstawowe różnice ujęć, ale wręcz mechanizmy
diarystycznej i poetyckiej inwencji i kreacji. Mimo iż oba nurty czerpią obficie z tej samej tradycji
kronikarskiej i historiograficznej (Długosz, Gwagnin, Starowolski), to jednak owoce ich refleksji
można wyraźnie przeciwstawić.
Poezja XVII wieku, wedle opinii autora, monumentalizuje wizerunek Lwowa. Topos loci
atnoeni, obecny w twórczości Sebastiana Fabiana Klonowica, Szymona i Bartłomieja Zimorowiców, wskazuje na bezpieczeństwo i zamożność grodu; Lwów to miasto niezależne,
praworządne, o wysoko rozwiniętej kulturze i tolerancji religijnej . Tymczasem perspektywa
pamiętnikarska, którą kształtuje nakaz wiarygodności i prawdomówności, uświadamia, iż wizja
historiograficzna oraz literacka były dalekie od dramatycznego obrazu rzeczywistości. Wymowne
w tej mierze są zwłaszcza diariusze mieszczan, doświadczanych boleśnie przez obowiązek opłat
kontrybucyjnych na rzecz wojsk Rzeczypospolitej. Począwszy od połowy XVII wieku narastało
wśród społeczności Lwowa poczucie zagrożenia. Stopniowy upadek i klęskę miasta z pewnością
przyspieszyło oblężenie 1648 roku — ton relacji związanych z tym wydarzeniem charakteryzuje
się silną emotywnością i dramaturgizacją narracji. Diariusze Czechowicza, Grozwajera, ale także
i późniejsze Dobieszowskiego, Kuszewicza (dotyczące oblężenia w 1655 roku), Józefowicza,
świadczą o istotnych zmianach w sposobie oglądu miejskiego pejzażu, teraz już raczej mrocznego,
złowrogiego, posępnego.
Kolejny rozdział rozprawy dotyka kwestii nie mniej istotnej, a mianowicie różnorodności
strategii prezentacyjnych staropolskich pamiętnikarzy. Doskonałym materiałem badawczym są
tutaj, zamieszczone w diariuszach, wizerunki wielkich wodzów. Jest to niewątpliwie zagadnienie
interesujące, ale i trudne ze względu na skomplikowane zależności emocjonalne, łączące pisarzy
oraz bohaterów. Autor wykazuje wobec tego daleko posuniętą ostrożność metodologiczną. Wszak
„teksty te w większym stopniu stanowią dokument mentalności dawnej szlachty, uwikłanej
w różnorodne problemy swojej epoki i usytuowanej we współczesności z jej różnorodnymi

2 Rozważania o literackim obrazie dawnego Lwowa poparte są rzecz jasna licznymi przytoczeniami. Do wywodu
wkradła się jednak pewna niekonsekwencja. Otóż autor, cytując Sielanki nowe ruskie Bartłomieja Zimorowica,
posługuje się nieaktualnym już ich wyborem w opracowaniu Brucknera (Sielanka polska X V I I w ieku , Kraków 1922),
mimo iż odnotowuje w Bibliografii swej pracy najnowsze, pełne i najbardziej poprawne edytorsko wydanie dzieła
(J. B. Zimorowic, Sielanki nowe ruskie , opr. L. Szczerbicka-Slęk, Wrocław 1999, [BN I 287]). Kwestia jest o tyle
istotna, że akurat w cytowanych przez Piotra Borka utworach Zimorowica (sielanki: Trużenicy, Zalotnik, Narzekalnice)
autorzy edycji dają odmienne lekcje.
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nawykami i stereotypami. Subiektywizm autorów ujawnia się właśnie poprzez bezpośrednie
wyrażanie osobistych emocji, bezkrytyczny stosunek do analizowanych wypadków, wreszcie,
tendencyjny dobór i ocenę zdarzeń rejestrowanych w przekazie” (s. 227). Osobny problem
badawczy stanowi włączenie w obręb relacji pamiętnikarskich elementów parenetycznych, które
w oczywisty sposób zamazują prawdę historyczną, zaś niezwykle trudno poddają się analitycznej
izolacji, tym bardziej że sylwetki wodzów niepospolitych są, jak twierdzi autor, strukturami
dynamicznymi. Innymi słowy, pamiętnikarzy interesuje niemal wyłącznie actio, trafnie podjęta
decyzja, strategia dowodzenia, gest, postawa. Autor przedstawia więc charakterystykę wybranych
i w istocie wybitnych indywidualności (Chmielnicki, Wiśniowiecki), dopełniając ją sylwetkami
tworzącymi ważny kontekst (Koniecpolski, Czarniecki, Sahajdaczny, Mazepa).
Piąta część książki, Z pól bitewnych Ukrainy, podobnie jak poprzednia, Niepospolici wodzowie,
dow odzi konsekw encji w yboru dom inant tem atycznych rozprawy. N ależy powtórzyć
i podkreślić, że autor świadomie wyznacza w poszczególnych rozdziałach dosyć wąski obszar
budowania refleksji, by następnie zająć się zagadnieniem, by tak rzec, przyległym, niemal oczy
wistym z punktu widzenia logiki wywodu (twierdze, wodzowie, bitwy). Dzięki takiemu właśnie
postępowaniu ogromny przecież obszar badawczy ulega oswojeniu, zarówno pod względem
analitycznym, jak i tekstowym — bowiem każdej części rozprawy przypisano również dominantę
źródłową, o czym była już mowa wcześniej.
Także i tu autor uprzedza właściwe rozważania zastrzeżeniami natury metodologicznej,
dotyczącym i konfrontacji m ateriału diariuszowego, sposobów kształtowania przekazu.
Szczegółowa analiza objęła militarne sukcesy Rzeczypospolitej (Chocim, Beresteczko) oraz klęski
polskiego oręża (bitwy pod Pilawcami i Batohem). Badacz starał się ukazać na konkretnych
przykładach, iż pamiętnikarze potrafili w mistrzowski sposób wyważyć zależność między uczciwą
relacją a kreatywną narracją, do której skłaniała tematyka batalistyczna. „Większość z nich, pomimo
werystycznej techniki w przedstawianiu historycznych wypadków, dokonuje heroizacji czynów
swych ziomków poprzez zastosowanie licznych zabiegów stylistycznych i kompozycyjnych (...).
Pamiętniki, jako teksty o charakterze narracyjnym, cechuje ponadto plastyczność i dynamizm
w opisie obrazów prezentujących zmagania armii. Modelowanie tych scen stanowi bez wątpienia
wynik świadomej decyzji pisarskiej” (s. 322). Prozę Jerlicza, Sobieskiego, Lubomirskiego, Ostroroga, Zbigniewskiego cechuje więc dbałość o dramaturgię przekazu, stylistykę, przejrzystość
struktury, podporządkowanej funkcji informacyjno-parenetycznej dzieła. Warte podkreślenia są
zwłaszcza wysiłki autora, zmierzające ku naukowemu oglądowi diarystycznego dyskursu wstydu
i klęski, który obecny jest w relacjach dotyczących bitew pod Pilawcami i Batohem. Oba
wydarzenia, komentowane w pamiętnikach zdawkowo i lakonicznie, są wedle opinii Piotra Borka
punktem wyjścia dla poszukiwań języka, który zdołałby unieść fatalne doświadczenie. Klęska
„plugawiecka” to model bitwy haniebnej, sromotnej, zaś Batoh to klęska tragiczna, heroiczna.
Ostatnia cześć rozprawy, Ukraina w polskich pamiętnikach od schyłku X VIII do połowy X IX wieku.
Rekonesans, bardzo wyraźnie wykracza poza zarysowany we wcześniejszych rozważaniach obszar
historyczny i literacki. M imo iż rozdział ma charakter, jak twierdzi sam autor, zaledwie

Recenzje, omówienia 531

„rozpoznawczy”, nie brak w nim interesujących refleksji, związanych choćby z problematyką
mityzacji obszarów wschodniej Rzeczypospolitej, która rozpoczęła się bodaj na przełomie XVIII
i XIX wieku, czy aksjologicznych przemian w postrzeganiu społeczności Ukrainy.
Podsumowując, należy stwierdzić, że książka Piotra Borka jest pracą ze wszech miar godną
uwagi. Podziw i uznanie budzi tu rzetelność naukowa autora, przygotowanie teoretycznej i me
todologicznej płaszczyzny rozprawy, ciekawe analizy i inspirujące wnioski. Po raz kolejny potwierdza
się uznawana powszechnie opinia, iż szeroko rozumiane piśmiennictwo staropolskie jest wciąż
terenem nie do końca rozpoznanym. Istnieją całe obszary zagadnień, które niestety pozostają poza
zasięgiem refleksji historyków, literaturoznawców, historyków sztuki. Jedynie intensywne badania
źródłowe, stanowiące solidną podstawę i właściwie punkt wyjścia wszelkich nauk o rodowodzie
humanistycznym, mogą zapobiec utrwalaniu w świadomości historycznej współczesnych pok
oleń fałszywego obrazu przeszłości. Drugim, niezwykle istotnym krokiem, musi być tu troska
o rozwój nowoczesnego edytorstwa naukowego, którego wagi nie można przecenić w żaden
sposób. Dobitnie świadczy o tym lektura omawianej książki. Piotr Borek nie kryje, iż „wśród
ogromu materiału dokonał pewnej selekcji i wyboru, kierując się tematyką zadania badawczego.
Niejednokrotnie rezygnowano z cytowania, czy nawet przywoływania źródeł ukazujących analogiczne
postawy czy sądy piszących wobec pokrewnych spraw. W tych wypadkach kierowano się zasadą,
iż dla pewnych uogólnień lub potwierdzenia hipotezy wystarczy zastosować kryterium «racji
wystarczającej))” (s. 16-17). Owa, prawomocna ze względu na charakter rozprawy, selekcja jest
całkowicie zrozumiała. Pamiętać jednak należy, że nawet najlepsze monografie nie mogą zastąpić
czytelniczego kontaktu z historycznym źródłem — potrzeba współczesnych wydań staropolskiej
prozy (nie tylko diariuszy i pamiętników) jest chyba kwestią najoczywistszą i nader pilną.
Jacek Głażewski

R enata Ryba
„K s ią ż ę W iś n io w ie c k i J a n u s z ” S a m u e la T w a rd o w sk ie g o n a tle b o h a te rskiej e p ik i
b io g ra ficzn e j siedem n a steg o w ie k u ,
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Samuel ze Skrzypny Twardowski, jeden z najbardziej cenionych twórców swoich czasów,
przez sobie współczesnych poważany był głównie za Przeważną legacyję..., Władysława IV...
a zwłaszcza za Wojnę domową. Inne utwory pozostawały w cieniu „wysokiej” epiki. Obecnie „polski
M aron” funkcjonuje w polonistycznym (lekturowym) kanonie przede wszystkim jako autor
Dajnis... i Nadobnej Paskwaliny — co świadczy o upodobaniach następnych pokoleń, które „do
wartościowały”jego twórczość romansową — ciesząc się jednak niesłabnącą popularnością wśród
badaczy piśmiennictwa doby baroku. W ostatnich czasach widać bowiem wzmożone zaintereso
wanie epiką historyczną wczesnych epok polskiego piśmiennictwa. Może to się wiązać ze wzro
stem popularności dawnych dzieł narracyjnych (między innymi staropolskiego pamiętnikarstwa
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i historiografii), może też wynikać z próby reinterpretacji utworów dawniej popularnych, a obec
nie zaledwie wymienianych przez bibliografie.
Do takich mniej znanych tekstów z pewnością należy poemat biograficzny Samuela Twardowskie
go Książę Wisniowiecki Janusz, wnikliwie opracowany monograficznie przez Renatę Rybę (jest to
zmodyfikowana wersja rozprawy doktorskiej). Przypomnijmy, iż poemat został wydany w roku 1646
w Lesznie. Twardowski miał już wówczas za sobą dzieła tej miary, co Przeważna legacyja Krzysztofa
Zbaraskiego od Zygmunta III do soltana Mustafy (1633) czy Dafnis drzewem bobkowym... (1638). Warto
jednak nadmienić, że Książę WisniowieckiJanusz powstał na dziesięć lat przed datą wydania, o czym
autor wspomina w „przypisaniu” dzieła. Dbałość o druk utworu świadczy zjednej strony o wierności
pisarza-panegirysty wobec rodu Wiśniowieckich, z drugiej zaś uświadamia znaczenie dzieła dla warsztatu
poetyckiego samego pisarza. Co prawda, Renata Ryba wiąże wydanie tekstu jedynie z „dorastaniem
synów koniuszego koronnego”, na których materialną pomoc mógł liczyć jeden ze „sług zasłużeńszych”, lecz przywołane racje do końca nie przekonują. Istotnym powodem okazała się również
kunsztowność tekstu, który dodawał piszącemu splendoru.
Praca R. Ryby podzielona jest na sześć segmentów tematycznych. Dwa początkowe rozdziały
obejmują stan badań oraz ustalenia genologiczne Księcia Wisniowieckiego Janusza. Trzecia partia
książki rekapituluje informacje na temat ojczystego heroicum Twardowskiego w kontekście poetyki
i praktyki literackiej XVI i XVII wieku. Trzon rozprawy stanowią rozdziały od czwartego do szó
stego. Badaczka podejmuje w nich kwestie zależności utworu od konwencji epicedium, eposu,
epitalamium i biografii. Ponadto stara się wskazać miejsce Księcia WisniowieckiegoJanusza w całości
dorobku poety ze Skrzypny.
Badaczka przekonująco dowodzi znaczenia utworu jako etapu na drodze Twardowskiego
od Przeważnej legacyi... po Wojnę domową. Książę WisniowieckiJanusz jest w tym szeregu niezmiernie
istotnym elementem. Okazuje się bowiem, iż teksty epickie Twardowskiego genetycznie wiążą
się bardzo mocno z tradycją eposu, przy tym, co ważne, nie tyle z klasycznym modelem homerycko-wergiliańskim, ile z tradycją utworów Lukana i Enniusza. W programie tych pisarzy to nie
mityczna przeszłość miała stanowić materię poetycką, lecz bieżące wypadki. Opis współczesnych
zdarzeń wiązał się ze społeczną potrzebą tego typu utworów. Podobnie było w kulturze sarmackiej.
Bezpośrednie uczestnictwo braci rycerskiej w licznych bataliach i innych zdarzeniach politycz
nych wyrobiło nawyk, przyzwyczajenie do „historyj prawdziwych”. Nic więc dziwnego, że, jak
chce Janusz Skuczyński, już od Jezdy do Moskwy Jana Kochanowskiego rozwija się w Polsce epika
o cechach werystycznych. Nie przypadkiem też szlachta lubuje się w lekturze dzieł historycznych.
Powstaje wiele pamiętników, diariuszy, kroniczek, raptularzy, których podstawową funkcją oka
zuje się zanotowanie wypadków współczesnych. Twardowski, jako doskonały obserwator, potrafił
uchwycić zmiany w gustach i mentalności współbraci. W większości zatem swoich dzieł kreuje
się na świadka opisywanych zdarzeń. Jednocześnie raz po raz podkreśla „rodzimość” swojej
twórczości, świadomie modelując narodową epopeję. Mówi o „ojczystej Muzie”, „sarmackim
stroju”, „wierszu ojczystym”, „manierze naszej” i tym podobnych. Na podstawie tych i innych
słów poety Ryba wyprowadza dyskusyjny wniosek: „przytoczone wypowiedzi metaliterackie
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Twardowskiego dowodzą, że twórca miałjednolitą spójną wizję gatunku epopeicznego, tak co do war
stwy treściowej, jak i sposobu dysponowania materią epicką” (s. 44). Niestety, badaczka nie dookreśla,
czy ma na myśli końcowe stadium twórczości poety (Wojna domowa), czy też na przykład Władysława
IV... Wniosek ten nie idzie jednak w parze ze wstępnym stwierdzeniem o ewolucyjnym i eksperymentatorskim charakterze epickich dokonań autora ze Skrzypny. Jeśli zgodzimy się, że Twardowski
twórczo eksperymentował w tym zakresie, to musimy odrzucić apodyktyczne zdanie o „spójnej wizji”.
Zauważmy, iż najważniejsze dzieła związane z modelem ojczystegoheroicum (Władysław IV..., Wojna
dotnowa) posiadają strukturę otwartą (abstrahujemy w tym momencie od powodów braku zamknięcia),
co niejako ex definitione zaprzecza pełnej „spójności” utworów epopeicznych. Wypadnie zgodzić się
jednak z autorką, iż Twardowski w sposób przemyślany dobierał warstwę treściową. Niewątpliwie były
nią ówczesne zdarzenia o znaczeniu i skali ogólnopaństwowej.
Wracając do samego poematu Książę WtsniowieckiJanusz, należy zgodzić się z badaczką, iż poeta
chciał stworzyć portret postaci historycznej, który stanowiłby pewien wzorzec postępowania dla sze
rokich rzesz szlachty-rycerzy (głównie jednak magnatów-wodzów). Dla tych celów najlepszą wyda
wała się forma epopei biograficznej, której prototyp stworzył Stacj usz, autor Tebaidy i Achiłłeidy. Według
Ryby nawiązania do tradycji rzymskich wzorów zawsze jednak niosły ze sobą pierwiastek inwencyjności polskiego pisarza. Przekształceniom ulegały zarówno poszczególne toposy, jak i „forma epopeiczna”. W Księciu Wisniowieckitn... zredukowana została ilość odwołań do muz. Zdaniem autorki, tego
rodzaju modyfikacje to nie tylko podjęcie dyskusji z eposową tradycją. Rezygnując z typowych
inwokacji, poeta nakierowuje uwagę czytelnika na postać zmarłego księcia. Przy tym podkreśla
znaczenie więzi: wierny klient — doskonały mecenas. Redukcja inwokacji została zatem sfunkcjonalizowana, podporządkowana nadrzędnemu celowi: laudacji zmarłego.
Jak już wspomniano, w najważniejszej części rozprawy autorka podejmuje kwestie relacji
strukturalnych poematu z tradycją epicedium, bohaterskiej epiki, epitalamium, biografii. Kolej
ność zespołów konwencji nie jest przypadkowa. Wyznaczają strukturalny tok poematu. Poeta-narrator rozwija zatem najpierw wątek funeralny. Ryba słusznie dostrzega w tej części dzieła
obecność schematu epicedium epickiego: laudacja, komploracja i konsolacja. Układ ten został
jednak podporządkowany nadrzędnej epicko-biograficznej strukturze. „Fragment epicedialny”
nie jest zatem cząstką niezależną. Jego obecność wpływa znacząco na wzmocnienie perspektywy
żałobnej, służy upamiętnieniu zmarłego. Co ciekawe, według badaczki, cząstka funeralna zapo
wiada późniejszą charakterystykę tytułowej postaci i jednocześnie sygnalizuje pewne wątki i mo
tywy, które zostały rozwinięte w dalszych partiach dzieła.
Upamiętnieniu zmarłego-mecenasa służy również, zdaniem Ryby, wprowadzenie konwencji
epiki heroicznej. N a plan pierwszy wysuwają się w tym przypadku epopeiczne „sposoby heroizacji
tytułowego bohatera”, choć autorka ma świadomość, że Twardowskiemu nie były obce i reguły
retorycznej laudacji. Wiadomo bowiem, iż w praktyce literackiej doby staropolskiej konwencje
panegiryczne i epopeiczne wzajemnie się przenikały. W tekście poety ze Skrzypny istotne jest
jednak to, że jego twórca dąży do stworzenia postaci „wielowymiarowej”, zgodnie zresztą z po
stulatami ówczesnych teoretyków gatunku (na przykład Macieja Kazimierza Sarbiewskiego).
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Autorka pracy dostrzega w parenetycznej kreacji koniuszego wszystkie elementy bohatera hero
icznego, o których pisała Maria Ossowska w pracy Ethos rycerski ijego odmiany. Zgodnie z dyrekty
wą „mówienia prawdy” pisarz nie przypisywał jednak księciu czynów innych osób, choć hiperbolizował dokonania głównego bohatera. Ograniczał przy tym elementy cudowności zgodnie
z wzorcem eposów Lukana. Co ważne, materiał zdarzeniowy został upodrzędniony wobec bohatera.
To on stanowi centrum „dziejów”, on decyduje o wszelkich zmianach. Zgodnie z zasadą decorum
Twardowski wprowadził różnorakie elementy „stylu wysokiego”. Za szczególnie „epickotwórcze”
Ryba uznaje: eksklamacje, apostrofy, pytania retoryczne, porównania homeryckie, animizacje,
personifikacje, epitety złożone, sentencje. Analiza tekstu pod kątem wzorców epopeicznych prowadzi
do wniosku, że w zakresie „podstawowych rozwiązań koncepcyjnych” autor Dafnis... nawiązał
do tradycji Stacjusza i Lukana. Model homerycko-wergiliański obecny jest natomiast w warstwie
motywów, toposów, formuł stylistycznych i tym podobnych.
Z kolei autorka rozważa związki poematu z epitalamium epickim. Fragment „małżeński”
obejmuje ponad 300 wersów (cały poemat liczy 2 072 wersy) i skonstruowany został zgodnie
ze schematem epitalamijnym: podjęcie decyzji o ożenku, wybór kandydatki, starania o rękę panny,
ślub. Poszczególnym etapom „zalotów” towarzyszą takie elementy, jak udział bóstw mitologicz
nych w kojarzeniu pary czy też liczne przeszkody stające na drodze do „pozyskania ręki” wybranki.
Ta część dzieła rządzi się odmiennymi prawami. Wprowadzenie fikcji literackiej ma, w założeniu
badaczki, służyć epatowaniu odbiorcy oraz świadczyć o kunszcie poetyckim autora. Ryba stwier
dza: „Jednocześnie, pozostając w zgodzie z zasadą wierności literackiego przekazu o życiu boha
tera, twórca nie mógł pominąć jego miłosnych perypetii. Toteż wprowadził strukturę epitala
mium, aby «odciążyć» pozostałe partie utworu od tematyki «romansowej». W ten sposób wątek
miłosny został wyodrębniony z historii heroicznej, a tym samym dzieło zachowało czystość
modelową” (s. 104). Niewątpliwie fragment „małżeński” miał uatrakcyjnić dość statyczny i sche
matyczny tekst. Epitalamium ożywiało go. Czy jednak faktycznie celem miało być „odciążenie”
innych partii poematu od elementu romansowego? Wszak badaczka sama podkreśla, iż w tekście
dominuje kreacja Wiśniowieckiego jako chrześcijańskiego wojownika. Na „romans” nie było tu
miejsca. Jedynie ślub dawał takie możliwości. Czytając tę partię rozprawy Ryby, ma się wrażenie,
że badaczka nie bardzo wie, jak „dopasować” i wytłumaczyć tak rozległą inkrustację epitalamijną.
Bo cząstka ta zdaje się nie przystawać ani do epopeicznego weryzmu, ani do wzorca bohatera jako
„wojownika sarmackiego”. Zwróćmy jednak uwagę, iż w kreacji Wiśniowieckiego na „idealnego
kochanka” (obok doskonałego rycerza i obywatela) realizuje się w pełni wzór doskonałego Sar
maty. „Przedstawienie Wiśniowieckiego w tej roli [kochanka — P. B.] nie stanowi wartości samej
w sobie” — pisze autorka w innym miejscu. Ależ dlaczego? O ideałach sarmackich szlachty,
znaczeniu domu, miłości czy rodziny napisano tysiące stron (zob. prace Tadeusza Chrzanowskie
go, Zbigniewa Kuchowicza, Alojzego Sajkowskiego). Jak się wydaje, Twardowski (autor Dafnidy. .., Nadobnej Paskwaliny) celowo rozbudował tę właśnie cząstkę, znając upodobania czytelnicze
odbiorców. Znał również ich mentalność i światopogląd... Szkoda, że fragment „małżeński” nie
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został porównany z innymi epitalamiami barokowymi. Zestawienie to mogłoby doprowadzić
do interesujących wniosków na temat specyfiki obrazu miłości w dziele Twardowskiego.
Prezentacja związków poematu z tradycją biografii wieńczy najistotniejszą część pracy Renaty
Ryby. Wykorzystując propozycje badawcze Hanny Dziechcińskiej i Michaiła Bachtina, autorka
wskazuje na obecność w tekście stałych elementów biografii pochwalnej: przedstawienie rodu,
opis dzieciństwa i młodości, przebieg wychowania, czyny, śmierć. Postać Janusza Wiśniowieckiego podlega „ustatycznieniu”. Zdaniem badaczki, modelowaniu bohatera towarzyszy topos puer
senex oraz inne zabiegi hiperbolizacyjne. Co ważne jednak, tendencja panegiryczna łączy się
„z typową dla biografistyki intencją parenetyczną, oddziaływaniem moralizatorskim”. Tak więc
idealizacja bohatera ma w zamierzeniu autorskim sugerować pewne style zachowań. To ważna
konstatacja Ryby. Autorka przełamuje wciąż obecny w badaniach nad okolicznościową literaturą
barokową stereotyp, iż panegiryzm niejako z góry dyskwalifikuje utwory utrzymane w tej kon
wencji. Okazuje się, że niejednokrotnie są to doskonałe teksty literackie, a panegiryzm może służył
nie tylko... panegiryzmowi.
Końcowe partie książki wskazują na miejsce, jakie Książę Wiśniowiecki Janusz zajmuje na tle
epiki zarówno Samuela Twardowskiego, jak i, szerzej, biograficznej literatury XVII stulecia.
Porównując poemat twórcy Władysława IV z analogicznymi strukturami tekstowymi, Ryba kon
statuje, iż poeta potrafił wznieść się poza „doraźność” i nadać dziełu cechy bardziej uniwersalnej
struktury biograficzno-epickiej. Harmonijnie połączył konwencje kilku mikrostruktur gatunko
wych, tworząc niepowtarzalną konstrukcję poematu biograficznego. Zestawienie utworu z inny
mi dokonaniami pisarza prowadzi do wniosku o pełnej oryginalności Księcia Wisniowieckiego
Janusza. Ten interesujący tekst stał się kolejnym krokiem twórcy na drodze podejmowania różno
rodnych prób epickich ku wypracowywaniu koncepcji ojczystego heroicum.
Książka Renaty Ryby stanowi autentyczny wkład w badania nad twórczością poety ze Skrzypny.
Przynosi też wiele istotnych ustaleń na temat staropolskiej epiki biograficznej, jak również
koncepcji narodowej epopei. Rzetelnie i kompetentnie opracowane studium stanowić może
frapującą lekturę dla miłośników „barokowej muzy”.
Piotr Borek

Na pograniczu kategorii genologicznych
Reportażu się nie pisze — reportaż się komponuje jak kunsztowne dzieło sztuki, jeśli ma to
być rzeczywiście reportaż dobry. W praktyce dziennikarskiej stanowi on pole popisu dla mistrzów,
którzy nie kwapią się ze zdradzaniem tajemnic warsztatu. Żółtodzioby terminujące w fachu sięgają
gorączkowo po Karafkę La Fontaine’a Melchiora Wańkowicza — wyznanie wiary polskich reportażystów. Dowiadują się z niej, że główną cechę omawianego gatunku prozy publicystycznej
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stanowi „umiejętność mądrego kłamania, które polega na szanowaniu faktów”1*3. Żywy opis
zdarzeń znanych autorowi z bezpośredniej obserwacji sytuuje się na pograniczu literatury pięknej
i literatury faktu. Jako dzieło literackie powinien charakteryzować się fikcjonalnością, a przecież
bez realiów czasoprzestrzennych istnieć nie może. Świat przedstawiony jest światem, w którym
żyje zarówno autor, jak i czytelnik wymagający od reportażysty obecności na miejscu opisanych
wydarzeń. Problem statusu reportażu wydaje się więc nierozwiązywalny.
N a „prakolebkę pisarstwa” — jak nazywał ten gatunek Wańkowicz — spojrzano nareszcie
z innej perspektywy . Ściśle rzecz ujmując — nie na reportaż jako całość, zarówno wojenny,
historyczny, sądowy, jak i interwencyjny, lecz szczegółowo zanalizowano jeden zjego podgatunków,
a mianowicie reportaż podróżniczy. Z punktu widzeniajęzykoznawcy reprezentującego genologię
lingwistyczną rozpatrzono tę formę wypowiedzi na dwóch płaszczyznach: stylistycznej i prag
matycznej jako gatunek mowy, niejako gatunek literacki.
Praca podzielona została na sześć części. W każdej z nich szczegółowo omówiono zagadnienia,
które składają się na przedstawienie problemu wyznaczników gatunkowych odmian wypowiedzi
powstałych w toku ewolucji. Dwa początkowe rozdziały mają charakter teoretyczny, natomiast
pozostałe części stanowią prezentację wyników badań materiału źródłowego. Materiałem tym są
teksty drukowane pochodzące z czterech stuleci, skategoryzowanejako teksty użytkowe. Zrezygnowano
zatem z gatunków artystycznych.
We wstępie dysertacji Artur Rej ter wyróżnia trzy główne etapy kształtowania się prezentówanego gatunku mowy . Teksty od wieku XVI do XVIII to stadium tworzenia się tego, co dziś nosi
nazwę reportażu podróżniczego, a utrwalone zostało jako itineraria, diariusze z podróży, a także
listy. Dopiero w wieku XIX jako samodzielny gatunek mowy powstaje list z podróży, noszący
mniej cech użytkowych — jak poprzednicy, a więcej artystycznych. Właściwy reportaż, w pełni
samodzielny, wykrystalizował się dopiero w wieku X X Jako materiał do analizy posłużyły bez
wyjątku teksty reportaży książkowych.
Rozdział pierwszy poświęca autor perspektywom badań nad ewolucją języka. Przedstawia
gatunkowy wymiar komunikatu językowego i ukazuje gatunek mowy jako tekst. Prezentując
podstawy metodologiczne pracy, koncentruje uwagę na teorii gatunków mowy oraz na lingwistyce
tekstu. Są one komplementarne, ponieważ łączy je ujmowanie języka jako zespołu znaków.
Pierwsza zakłada istnienie zorganizowanych bytów zwanych tekstami i dokonuje pewnych ty
pologii w ich obrębie. Druga natomiast skupia się na abstrakcyjnie pojętym zagadnieniu tekstu
i dokonuje próby opisania mechanizmów rządzących tworzeniem się poszczególnych wypowiedzi.
Artur Rej ter wyraźnie przy tym podkreśla różnicę między aktem mowy a gatunkiem mowy.
Niemożliwy staje się opis struktury całego komunikatu, ponieważ analizowane materiały są zbyt
obszerne. Analiza jest zatem zawężana do ujawnienia wykładników gatunkowych badanego

1 M. Wańkowicz, Karafka La Fontaine’a, 1. 1, Kraków 1974, s. 25.
A. Rej ter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Śląskiego” 1859, Katowice 2000, s. 140.
3 Ibidem, s. 8.
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materiału zawartych we fragmentach inicjalnych i finalnych. Autor skupia uwagę na stylu gatunku
mowy oraz płaszczyźnie narracji. Sama relacja z podróży nie jest niczym innym, jak tylko
megamotywem tematycznym tekstu.
Drugi rozdział przyniósł obszerne uwagi związane z reportażem jako gatunkiem dziennikarskim.
Zgodnie z tymi założeniami Artur Rejter omawia wyznaczniki gatunkowe sytuujące reportaż w publi
cystyce. Są to: przystępność, systematyczność, dociekliwość, inwencja, ścisłość, naoczność, różnorod
ność, impresyjność, selekcyjność oraz permanentność oddziaływania. Autor przypomina rozróżnienie
między reportażem publicystycznym a informacyjnym, następnie koncentruje się na nadrzędnej funkcji
gatunku reportażowego. Stanowi ją informacja o faktach, zatem związki z literaturą piękną występują
tylko na poziomie formy. W ujęciu badacza reportaż jest przede wszystkim gatunkiem użytkowym,
a tylko poprzez pewne zabiegi kompozycyjne i stylistyczne stal się pokrewny tekstom artystycznym.
Organizacji fragmentów inicjalnych i finalnych tekstu poświęcona jest trzecia partia książki.
Fragmenty te stanowią ramę delimitacyjną omawianych tekstów. Również wiele uwagi poświęcono
relacjom między nadawcą a odbiorcą. Wnikliwie został rozważony proces dookreślania ram kompozy
cyjnych tekstu. Uwaga autora skupiła się w tym przypadku na różnych delimitatorach, następnie
na modelach organizacji ramy tekstu. Należy do nich uwypuklanie podmiotu i przedmiotu podróży
w rozmaitych proporcjach. Podmiot podróży zaznacza się przede wszystkim w najstarszych od
mianach gatunkowych pochodzących z okresu XVI-XVIII wieku, zaś prywatność stanowi główną cechę
gatunkową tekstów pamiętnikarskich i epistolarnych. Zdarza się, że przedmiot podróży bywa
wyzerowany. Reportaż dwudziestowieczny również opiera się we fragmentach inicjalnych i final
nych na typie dwustronnej relacji między nadawcą a odbiorcą. Różnorodność modeli delimitacyjnych
tekstu podkreśla złożoność pragmatyczna gatunku mowy poddanego obserwacji .
Rozdział czwarty książki ukazuje reportaż sensu stricto jako gatunek należący do literatury
użytkowej. Artur Rejter przedstawia dwie struktury podstawowych form narracji: opis i opowiadanie,
zwraca uwagę na ich wieloznaczność w tekście, pokazując przede wszystkim złożoność procesu..
W analizie opisu wyszczególnia i kolejno omawia takie elementy konstrukcji, jak wyliczenia,
szczegóły w opisie, a także odwołania do innych źródeł nadające tekstom pozór naukowości.
Znaczące miejsce zajmuje również problem konstruowania opowiadania, w którym można
wyróżnić fragmenty sprawozdawcze, chronologię i swoistą hierarchię ważności problemu, natomiast
jako wyznacznik konstrukcyjny opowiadania służą określenia temporalne. Poddane obserwacji
teksty bliskie są gatunkom naukowym i kancelaryjno-urzędowym, przede wszystkim ze względu
na dążność do precyzji, która odzwierciedla się w strukturze partii deskrypcyjnych. Rejter twierdzi,
że cechą konstrukcyjną tekstów użytkowych jest tendencja do wierności chronologii i wskazuje
cechy wspólne dla reportażu podróżniczego, diariusza i dziennika. Dużą rolę przypisuje się
stanowi świadomości odbiorcy masowego, który otrzymuje tekst o kompozycji podobnej do ist
niejącej w literaturze pięknej, jednak funkcja komunikatu pozostaje odmienna. We współczesnym
reportażu podróżniczym rzetelne przekazywanie zaobserwowanych realiów wzbogaca się różnymi
zabiegami stylistycznymi, aby omawiany gatunek stał się bardziej przyswajalny w komunikacji masowej.4
4 Ibidem, s. 58.
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W piątym rozdziale dysertacji autor koncentruje się na omawianiu elementów stylu artysty
cznego i ich miejscu w procesie kształtowania się gatunków mowy. Dwudziestowieczny reportaż
podróżniczy jako końcowe stadium rozwoju analizowanego gatunku mowy traktowany jest tutaj
jako wzorzec. Frekwencja, a także jakość środków stylistycznych zależne są od etapu ewolucji
opisywanej odmiany genologicznej. W opisie dominują apostrofy i wyliczenia, zdarzają się synestezyjne przesunięcia, a także epitety odwołujące się do różnych doznań sensualnych. Istotną rolę
w kształtowaniu stylu listów z podróży odgrywa również personifikacja lub animizacja. W przeci
wieństwie do opisu, za dominujący element stylistyczny opowiadania uważa się porównanie.
Rozdział szósty traktuje o kontekście rozważania ijego funkcjach. Rozważanie, rozumowanie
lub funkcjonalny kontekst wydziela się spośród pozostałych struktur wypowiedzi na podstawie
cech jego organizacji. Ten złożony funkcjonalno-gramatyczny komponent tekstu, wpływający
na intelektualizację wypowiedzi, charakteryzuje się własną strukturą i funkcją w płaszczyźnie
tekstu. „W tekstach należących dogenus scribendi, tj. w pamiętnikach, dziennikach, wspomnieniach
(także w ich artystycznych realizacjach) rozważanie pełni najczęściej funkcję uogólniającą
lub problematyzującą w stosunku do wydarzeń indywidualnej biografii przedstawionych w nar4

racji lub opisie” . Teksty starsze wskazują bardziej na generalizującą rolę kontekstu rozważania,
dwudziestowieczne zaś bliższe są komentarzowi lub kondensacji treści. Polega ona na wyzyskaniu
sentencji jako środka odznaczającego się precyzją i przejrzystością formy. Kontekst rozważania
cechuje się trzema cechami: generalizacją, komentarzem i kondensacją treści. W dziewiętnas
towiecznym liście z podróży przeważa generalizująca postawa nadawcy. W tym typie wypowiedzi
dominuje forma czasu nieaktualnego, omnitemporalnego. Ekscerpowany materiał struktury
wypowiedzi o charakterze ponadosobistym stanowi nośnik treści uniwersalnych, a także ponad
czasowych. Z kolei w tekstach z wieku XX przeważa komentarz oraz konkretność danych, która
służy abstrakcyjności będącej cechą rozważania. Kondensacja w omawianych tekstach polega
na zastosowaniu czasu gnomicznego, na tym, że informacje dzieją się poza kategorią czasu
aktualnego, w jakim opisuje się zdarzenia. Komunikaty reportażowe cechuje zatem duża
złożoność stylistyczna, zaś intelektualizacja za pomocą kontekstu rozważania odróżnia reportaż
podróżniczy od grupy tekstów o charakterze informacyjnym.
Rzeczona dysertacja jest wnikliwą analizą kompozycji reportażu podróżniczego w ujęciu
ewolucyjnym. Stanowi próbę indywidualnego spojrzenia na język jako na twór o podstawowej
funkcji komunikacyjnej. Ta szczupła objętościowo propozycja badawcza w prekursorski sposób
prezentuje użycie gotowych wzorców wypowiedzi podlegających zmianom w czasie. Próba wyek
sponowania stylistycznych walorów reportażu za pomocą metod genologii lingwistycznej jest próbą
ze wszech miar udaną.
Katarzyna Wąsala

4 D. Ostaszewska, D. Sławkowa, Kontekst rozważania w stm kturze tekstu (A naliza funkcjonalno-strukturalna), w: Tekst
i jego odmiany, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996, s. 17.
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„Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności”
piszą wiersze o węgierskim październiku
Wydany przez Oficynę Wydawniczą „Rytm” piękny album Orsa Csete Budapeszt 1956. Węgrzy,
Polacy— twarze i losy nawiązuje do wystawy, która pokazana została w ramach Węgierskiego Programu
„Kraków 2000”. Autor, węgierski filolog i fotograf, prezentuje galerię portretów uczestników pamięt
nych wydarzeń, łącząc w niezwykle przemyślany i intrygujący sposób zdjęcia z „portretami” losów
przedstawionych osób. Każdemu z czterdziestu dziewięciu zdjęć towarzyszy fragment wspomnień
portretowanej osoby oraz informacja ojej dalszych losach, w tym o represjach, które spotkały uczest
ników powstania. Wśród przedstawionych osób znalazło się również ośmioro Polaków, w których
biografie wplotły się wydarzenia na Węgrzech, jednak polska współtowarzysząca obecność zaświad
czona jest w tym albumie przede wszystkim poprzez liczne utwory poetyckie poświęcone węgierskiej
rewolucji. Csete przedrukowuje ich trzydzieści jeden, za każdym razem stanowią one dopełnienie
przedstawianego „portretu”; obok wierszy funkcję tę pełnią także fragmenty prozy (między innymi
słynnego Dziennika węgierskiego 1956 autorstwa Wiktora Woroszylskiego).
Oprócz walorów artystycznych album Csete posiada sporą wartość informacyjną — z myślą
o polskim odbiorcy załączono przypisy, objaśniające realia historyczne i topograficzne, kronikę
wydarzeń oraz szkic historyka Janosa Tischlera Rewolucja węgierska 1956 roku orazjej odgłosy w Polsce.
Tischler analizuje między innymi stosunek polskich władz do węgierskiego powstania oraz
przypomina ogromną pomoc i poparcie, jakiego doświadczyli Węgrzy ze strony polskiego społe
czeństwa (jako „obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” określili się sygnatariusze
Oświadczenia podpisanego przez polskich pisarzy i dotyczącego sytuacji na Węgrzech po wkroczę
.
.
. . 9
niu wojsk radzieckich)".
Jednak najwyraźniej charakter owych „odgłosów w Polsce” oddają opublikowane w albumie
wiersze. Nie jest to pierwsza próba prezentacji tego typu twórczości. Niezwykle liczne utwory
o tematyce węgierskiej publikowano na bieżąco w polskiej prasie w październiku i listopadzie
1956 roku, prawie bez żadnych ingerencji ze strony cenzury.
Jednak późniejsze przedruki były — z powodów cenzuralnych — niezwykle utrudnione,
sięgnięto więc do tych utworów dopiero w drugim obiegu, publikując w trzydziestą rocznicę
rewolucji węgierskiej małą dwujęzyczną antologię , w której polskie wiersze o rewolucji w Bu
dapeszcie sąsiadują z węgierskimi utworami dotyczącymi spraw polskich, w tym powstania „So
lidarności” i stanu wojennego. W tym samym czasie Polska Fundacja Kulturalna publikuje w Lon
dynie antologię zatytułowaną Polscy poeci o węgierskim październiku ^. Wydanie jest również dwuję

Órs Csete, Budapeszt 1956. Węgrzy, Polacy — twarze i losy, Warszawa 2000, s. 247. Album ten jest rozszerzoną
wersja wydania węgierskiego (Magyar Napló Kiadó, Budapest 1999).
2 Zob. „Nowa Kultura” 1956, nr 49.
3 M y i wy. M i es ti, Warszawa 1986, s. 62.
4 Polscy poeci o węgierskim październiku. Antologia, wyb. wst. i noty Gyórgy Gómóri, Londyn 1986, s. 63.
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zyczne, zaś autorem wyboru jest Gyorgy Gómori — węgierski poeta i polonista, uczestnik
wydarzeń 1956 roku (w tej roli pojawia się on w Dzienniku węgierskim 1956 Woroszylskiego).
Antologia Gomóriego doczekała się dziesięć lat później drugiego wydania, poszerzonego
o kilka utworów5. Ostatecznie więc tom ten pomieścił dwadzieścia trzywiersze, dziesięciu z nich
towarzyszą węgierskie przekłady. Tom zamykają noty o autorach oraz informacje o pierwodrukach
publikowanych wierszy i ich dalszych losach. Z informacji tych wyłania się pewna interesująca
prawidłowość. Utwory publikowane w prasie pod koniec 1956 roku nie były na ogół przedruko
wywane w tomach autorskich. Przedruk taki był możliwy głównie w przypadku wierszy, których
konkretny adres historyczny był mało czytelny (Adieu Stanisława Czycza; Listopad Stanisława
Grochowiaka; Pogrzeb Wisławy Szymborskiej; Granica Jana Zycha). Zdarzało się także, że w takim
odkonkretnieniu przesłania pomagała cenzura, usuwając zbyt jednoznaczny tytuł lub dedykację
(taki los spotkał oprócz znanego wiersza Zbigniewa Herberta także utwory Woroszylskiego, Józefa
Ratajczaka, Konrada Sutarskiego). Zapewne również obawa przed ingerencją cenzury powodo
wała, iż część utworów swoje odwołania do tragedii węgierskiej przedstawiała w zakamuflowanej
formie. Aluzje budowano przy pomocy odniesień geograficznych (Dunaj, równina węgierska),
kulturowych (Rapsodia węgierska) lub czasowych — umieszczając w tytule lub podpisując utwór
datą (chodzi tu na przykład o utwory zatytułowane Listopad).
W 1996 roku ukazała się jeszcze jedna antologia gromadząca podobne wiersze^5. Tom został
wydany przez Pracownię Hungarystyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i powstał,
jak pisze w słowie Od wydawcy Janos Brendel, dla uczczenia czterdziestej rocznicy Poznańskiego
Czerwca i Rewolucji Węgierskiej. Antologia przygotowana przez hungarystę i polonistę Istvana
D. Molnara zawiera czterdzieści jeden utworów poetyckich (prawie wszystkie, które znalazły się
w wyborze Gomóriego) — w tym teksty publikowane w lokalnej prasie oraz pierwodruki — jest
więc pod tym względem najbogatsza ze wszystkich dotychczas przedstawionych. Jak sam autor
wyboru pisze we wstępie (Polscy pisarze o wydarzeniach roku 1956 na Węgrzech), jego celem było
przedstawienie pełnego obrazu węgierskiego Października nakreślonego przez polskich twórców,
stąd obecność w antologii — w odróżnieniu od tomu przygotowanego przez Gómóriego — także
wierszy słabych, stanowiących doraźną twórczość polityczną. Oprócz utworów poetyckich w an
tologii znalazły się fragmenty Dziennika węgierskiego 1956 Wiktora Woroszylskiego oraz wyjątki
z dwóch powieści, związane tematycznie z węgierską rewolucją (Wojciech Zukrowski, Kamienne
tablice-, Ryszard Bugajski, Przyznaję się do winy). Tom wzbogacony jest o kilka zdjęć przedstawiają
cych Budapeszt w okresie powstania, całość zamyka zaś posłowie pióra Bogusława Bakuły.
Autor posłowia tłumaczy duże zainteresowanie tematem węgierskim polskich twórców,
podobieństwem polskiej i węgierskiej sytuacji historycznej. Jego zdaniem „Polacy pisali jednocze
śnie o sobie, uprzedzali to, co mogło się zdarzyć nad Wisłą” (s. 142). (Mieczysław Jastrun

b Polscy poeci o węgierskim październiku. Antologia. Wyd. 2 poszerz., wyb., wst. i noty Gyorgy Gomori, Polska Fundacja
Kulturalna, Londyn 1996, s. 72.
Polskim piórem o węgierskim październiku. Antologia, wyb. i wstępny esej Istvan D. Molnar, Instytut Lingwistyki,
Pracownia Hungarystyki UAM, Wydawnictwo WiS, Poznań 1996, s. 158, nlb. 5 (Biblioteca Hungarica I).
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w wierszu Czerniony krzyż pisze przecież wprost „Los wasz o mało nie był naszym losem”.)
Analizując zgromadzone w antologii utwory, Bakuła zwraca uwagę, że przedstawiane w nich
wydarzenia są opisywane z perspektywy bardzo bliskiej, dającej wrażenie bezpośredniego uczest
nictwa. Obrazy walk ulicznych, śmierci, zrujnowanego miasta zostały, jego zdaniem, ukształto
wane pod wpływem polskich doświadczeń — o kilka miesięcy wcześniejszych wypadków po
znańskich oraz pamięci o powstaniu warszawskim. (Interesujący jest tu przypadek wiersza Cze
sława Miłosza Antygona. Na utwór ten, napisany w 1949 roku i przywołujący obraz zniszczonej
Warszawy, autor nałożył później dedykację rozszerzającąjego przesłanie także na sytuację Węgrów
po stłumieniu ich powstania). Autor posłowia zwraca też uwagę na brak akcentów antyrosyjskich
— głównym wrogiem jest w tej poezji nie naród, a ideologia.
Czytając wiersze zebrane w omawianych antologiach, można również zauważyć, że wiele
utworów powołuje się na braterstwo Polaków i Węgrów — braterstwo zaświadczone wspólną
historią. Częste są więc odwołania do Wiosny Ludów i postaci generała Józefa Bema. Przypominany
jest fakt, że to od manifestacji pod jego pomnikiem rozpoczęła się węgierska rewolucja (Adam
Ważyk, Qui tacent clamant; Marian Piechal, 23 X 1956). W wydarzeniach Wiosny Ludów szuka się
także analogii do teraźniejszości, nieprzypadkowo Stefan Wolski w poemacie Rok 1848, którego
fragment przedrukowuje w swej antologii Molnar, eksponuje ówczesne wypadki w Wielkim
Księstwie Poznańskim. Molnar przypomina także we wstępie fragment felietonu Piechala (z „Kro
niki Łódzkiej” 1956, nr 22) pod wymownym tytułem Budapeszt to dalszy ciąg Poznania...
Braterstwo Polaków i Węgrów przybiera także kształt bardziej osobisty — wiersze są lista
mi—wezwaniami adresowanymi do konkretnych osób (Helena Platta, Do siostry z Debreczyna\
Tadeusz Sokół, List do Gizi). Adam Ważyk wywołuje w swym dramatycznym wierszu pisarza
Tibora Dery, zaś Jarosław Iwaszkiewicz (Świeczki na trotuarze) zwraca się do Gyorgy Lukacsa.
Portret filozofa, oderwanego od książek dla zupełnie innych zajęć, przypomina to, co o ministrze
kultury w rządzie Nagya napisał w swym dzienniku naoczny świadek Wiktor Woroszylski.
Z poczucia wspólnoty, a także ze zrozumienia dla przyczyn podjętej przez Węgrów walki
(przyczyn określanych bardzo jednoznacznie — między innymi przez Franciszka Fenikowskiego,
Jerzego Hordyńskiego, Tadeusza Sliwiaka — jako pragnienie wolności, prawdy, suwerenności)
rodzi się potrzeba niesienia pomocy. Bardzo wiele utworów podejmuje temat bezpośredniego
wsparcia udzielanego Węgrom przez Polaków. Szczególne miejsce zajmuje tutaj akcja wysyłania
krwi. Pisze o niej między innymi Julian Przyboś (Październik 1956), Tadeusz Sliwiak (Słowo
o krwi), Tadeusz Kijonka (Węgrom), Henryk Gała (Krwi dla Budapesztu). To przekazywanie krwi
zyskuje także symboliczny sens najgłębszej łączności i braterstwa, zwłaszcza że jest ono wyrazem
kontynuacji tej samej walki — jest to bowiem krew „z barykady Powiśla, Starówki i Wolskiej”
(Tadeusz Kubiak, Wysyłając krew do Budapesztu).
Jednak poza tym mniej lub bardziej symbolicznym gestem Polacy są wobec węgierskiej tragedii
zupełnie bezradni. Wiele utworów podejmuje ten motyw bezradności, przywodzącej do rozpaczy
bezsilności, którajest udziałem tych, którym historia wyznaczyła rolę niemych widzów rozgrywającego
się dramatu. Motyw widza pojawiasię w Listopadzie Grochowiska iMiescie Woroszylskiego. Niezwykle
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charakterystyczny jest tutaj, często powtarzany, topos milczenia. Węgierskie wydarzenia budzą
gniew i chęć protestu, ale jest to „protest niemy”, „w ustach zdławione przekleństwo” (Wacław Wałda,
Czerwono-biato-zielona). Tragedia węgierska rozgrywa się „za wysokim murem milczenia” (Tadeusz
Kijonka, Węgrom). Sprzeciw obserwatorów — „stojących na granicy” — wyraża „serce / milczące
na trwogę” (Zbigniew Herbert, Węgrom). Milczenie jest bowiem — jak pisze Ważyk w Qui tacent
clamant— „racją stanu”.
Próbą przełamania milczenia może być napisanie wiersza. Jakkolwiek słowo jest zbyt ubogie,
by oddać tragedię (J. Hordyński, Rapsodia węgierska; Konrad Doberschuetz, Bracie), to jednak
można uczynić z niego narzędzie walki (H. Gała, Rozstrzelanie), a tym samym przeciwstawić się
jego kłamliwemu użyciu. W wielu wierszach odczytać można szczególne wyczulenie na fałsz,
zakłamanie słowa („runą posłuszne czcionki jak najemni żołnierze” — pisze Hordyński). Zaciera
się też granica między mówieniem a zabijaniem — stąd obecność takich określeń jak ,język
strzałów i płomieni”(M. Piechal, 2 3 X 1956), „ideologie/ słow a/ litery/drukow ane gąsienicami
czołgów” (S. Czycz, Adieu). Ten specyficzny stosunek do słowa bierze się również ze sposobu
postrzegania polskiego Października w kategoriach przełamania milczenia (Roman Sliwonik,
Węgrom), rozbicia „murów kłamstwa” (T. Sliwiak, Słowo o krwi). Jednak nowe kłamstwo na temat
Węgier te osiągnięcia podważa, stąd być może stwierdzenie J. Przybosia — usunięte przez cenzurę
— o przegranej walce o „powrotny Październik” (w jego wierszu Październik 1956).
Milczenie ofiar i milczenie o ofiarach — jak w wierszu Wyrok Woroszylskiego napisanym
w 1958 roku, po śmierci Imre Nagya — powoduje, że sposobem współuczestniczenia w tragedii
może być, podobnie jak danie krwi, podarowanie słowa — wiersza. Dlatego pewnie tak wiele
utworów nosi tytuł Węgrom. Tytuł ten oznacza nie tylko, że jest to wiersz o rewolucji węgierskiej,
ale też wiersz dla Węgrów, dar słowa ofiarowany ze świadomością — wyniesioną z polskiego
Października — jaką wartość ma takie słowo. Da się tu jednak również odczytać poczucie pewnej
wyższości, bo — jak pisze Marian Piechal w cytowanym już felietonie — tym razem analogia
między Polską a Węgrami jest „na naszą korzyść”. „Korzyścią jest tu mniejsza cena, jaką naród
płaci za cel, który sobie doraźnie postawił” . Ale obok tej wyższości obecne jest także poczucie
winy, bo to właśnie pragnienie ocalenia tego, co w Polsce pod koniec 1956 roku wydawało się już
osiągniętym bezkrwawo celem, zamykało usta protestującym, było tą „racją stanu” i „granicą
nazwaną rozsądkiem” z wierszy Ważyka i Herberta.
Optymistom pozostawała wiara, że „polegli przetrwają w legendzie” (Franciszek Fenikowski,
Węgierska rapsodia) oraz że „wyda owoc krew przelana” (Stefan Zarębski, Węgrom), pesymiści
powątpiewali zarówno w możliwość przekazania prawdy o węgierskich wydarzeniach, jak i w hi
storyczną sprawiedliwość (Stanisław Kamiński „Zburzony pomnik. Pod pomnikiem... ”;Jerzy Zagór
ski, Kondukt). Zadane przez Woroszylskiego w jego Dzienniku... pytanie „Co w tym dokumencie
rewolucji węgierskiej odczyta kiedyś historia?” wydaje się wciąż aktualne.

7 Cyt. za: antologia Molnara (s. 16).
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Historia odczytuje węgierskie powstanie poprzez zdjęcia, relacje, wiersze przypomniane
w omówionych tu tomach. Wciąż na nowo i za każdym razem inaczej. Tak jak inaczej odczytywał
je sam Woroszylski w posłowiu do swojego Dziennika... pisanym w 1981 roku. Inne więc było
pewnie znaczenie owych „dokumentów rewolucji” w 1986 roku, gdy ukazywał się drugoobiegowy tomik My i w y... i pierwsze wydanie antologii Gómóriego, inne w 1996 — w roku publikacji
drugiego wydania tej antologii i rocznicowego tomu opracowanego przez Molnara. Inne też Anno
Domini 2000, z perspektywy „dalszych losów” węgierskich rewolucjonistów pokazanych w albu
mie Órsa Csete.
Agnieszka Dębska

