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Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturzeX V I / AT7// wie
ku, Warszawa 2004, Wydawnictwo IBL (Rozprawy Literackie), 260 s.
W toczącej się od X IX wieku dyskusji na temat polskiego pisarstwa kobiecego1Joanna
Partyka zajmuje stanowisko raczej radykalne. W swej komparatystycznej rozprawie doko
nuje zaostrzenia kryteriów analizy tekstów, które wychodziły spod ręki staropolanek. Czy
ni to, odwołując się zwłaszcza do kategorii literackości i literatury rozumianej jako ciągłość
i przemiany stylu, rezygnując z często w tym kontekście przywoływanej definicji literatu
ry proponowanej dla epok dawnych przez Stefanię Skwarczyńską, czyli uznawania za nią
każdego świadomego przekazu pisemnego2. Stosowana konsekwentnie, zasada literackości
zubożyłaby zasoby nawet zachodnich słowników pisarek dawnych, na polskim gruncie zaś
pozostawiłaby jedynie przysłowiowe wyjątki. Autorka idzie jednak dalej. Przywołuje nie
tylko literaturę jako koncepcję i dzieło mężczyzn, wzorzec lepiej lub gorzej przez kobie
ty naśladowany, ale przede wszystkim poszukuje wyznaczników pisarstwa świadomego,
swoiście kobiecego, które na Zachodzie Europy zrodziło się w siedemnastowiecznej Fran
cji salonów. Następny komponent jej interpretacji to teza o nieobecności przed wiekiem
X V III na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej — mimo wpływu dwu królowych Francuzek
— odpowiedniego kontekstu kulturowego, który kobiece pisanie, a w szczególności litera
turę kobiecą mógłby inspirować. Powyższe założenia skłaniają Autorkę do jednoznacznego
rozstrzygnięcia terminologicznego. Rezygnuje z terminu „kobieca literatura" czy „kobiece
pisarstwo”3 na rzecz określenia „kobieta pisząca", posługując się jako wyznacznikiem sa
mym aktem pisania. Jest to termin pozostający w związku z wzorcami edukacyjnymi daw
nej kultury — zachodniej i polskiej, w których pisanie nie należało do częstych umiejętno
ści kobiecych, zwłaszcza w kręgach szlacheckich. Jak pokazuje Partyka w rozdziale Żona,
matka, gospodyni, erndytka: Edukacja kobiet w teorii i praktyce, niekoniecznie towarzyszyło ono
automatycznie umiejętności czytania. Wywołanie zagadnienia tła kulturowego kobiecego
pisania, stanowiącego podstawę kształtowania się literatury o cechach swoiście kobiecych,

1Bogatą bibliografię zagadnienia czytelnik znajdzie na stronach 10-26 rozprawy.
2 Definicja proponowana szeroko w: S. Skwarczyńska, IPtęp do nauki o literaturze, t. 1, Warszawa 1954.
3 Radykalność tej postawy jest dobrze widoczny na przykład na tle decyzji Ursuli Philips, która, przygo
towując staropolską część słownika pisarek polskich, mimo poszerzenia zakresu gatunkowego pisanych
przez dawne Polki tekstów, pozostała jednak przy nazwie „pisarki”. Zob. G. Borkowska. M. Czermińska,
U. Philips, Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000. s. 7.
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wpłynęło z kolei na ramy czasowe jej rozprawy, w której bada się teksty napisane przez
kobiety w Polsce w XV I i X V II wieku, zanim X V III wiek i kultura salonów zaczęły tę swo
istość na szerszą skalę generować. Zatem jest to również propozycja periodyzacyjna, odno
sząca się do chronologii dokonań kobiet szukających własnych s'rodków pisemnego wyrazu.
Na takim tle — przedmiotu badań, który nie jest literaturą — należy czytać również pole
mikę Autorki z Krystyną Stasiewicz (s. 211), która w swej rozprawie Zmysłowa i elokwentna
prowincjnszka na staropolskim Parnasie4 — obejmując refleksją całą epokę staropolską — bro
niła tezy o staropolskich pisarkach.
Lekttira treści rozprawy w zestawieniu z jej tytułem wywołuje u czytelnika zaskoczenie.
(Autorka posłużyła się tu umiejętnie zasadą monere). Jego pierwsza część — Żony wyćwiczo
ne, sugeruje, że przedmiotem analizy będą parenetyczne wzorce kobiet-małżonek, eduko
wanych zgodnie z kulturowym zapotrzebowaniem. Tymczasem badaczka krok po kroku,
najkonsekwentniej w rodziale Ewa i Matka Boska: Dwa oblicza kobiety oraz wspomnianych
już rozważaniach o kobiecej edukacji, odsłania swoiste kulturowe zaplecze wywołanego
typu kobiety, wykazując, że w istocie mamy do czynienia z antywzorcem, obrazem sa
tyrycznym, odzwierciedlającym nurt mizoginistyczny — obawy przeciętnego szlachcica
przed „żoną uczoną”, jako niepożądanym, wybujałym pierwiastkiem feministycznym. Ta
perspektywa towarzyszy wszystkim analizom komparatystycznym skupionym na przeja
wach kobiecego pisarstwa na Zachodzie Europy i na ziemiach Rzeczypospolitej. Byłoby
niewątpliwie interesujące sprawdzenie zagadnienia również w kontekście bliższych nam,
innych krajów słowiańskich czy Węgier.
Kluczowe dla rozprawy Joanny Partyki są cztery jej końcowe rozdziały, analizy tekstów
polskich kobiet piszących w kontekście zachodnioeuropejskim, i poświęcone kolejno: epistolografii, zapiskom związanym z gospodarstwem, piśmiennictwu zakonnemu oraz reak
cjom kobiet na stratę dzieci.
Z rozdziału Niewprawną tyką o sobie. Listy kobiece w X V I i X I 7 1 wieku, który zestawia kul
turę epistolografii kobiecej w krajach zachodnich (popularną aż do kategorii gry literackiej,
znanej z mistyfikacji Listów portugalskiej zakonnicy) i w Polsce, wynika, że polską korespon
dencję zdominowały cele praktyczne, co zaznacza się w ich stylu, formie, autorstwie i tema
cie. Wszystkie te kryteria, poza nielicznymi wyjątkami, podporządkowane zostały kategorii
funkcjonalności, rękopiśmienne listy Polek okazały się w dużym stopniu pozbawione na
cechowania stylistycznego (za wyjątkiem krótkich opisów silniejszych doznali co bardziej
„krewkich” białogłów) oraz głębszej świadomości pisarskiej. Pozwoliło to Joannie Partyce
polemizować z tezą niektórych badaczy, na przykład Stefanii Skwarczyńskiej, o swoistej,
„naturalnej” predyspozycji kobiecej natury do przelewania na papier uczuć i sądów.4

4 Zob. K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjnszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elżbiecie Drnżbackiej i nie tylko.... Olsztyn 2001.
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W rozdziale Kuchnia, szafy i obora: codzienność opisana kobiecą ręką, Autorka, sięgając do
domowych zapisków o charakterze pamiętnikarskim, wyróżniła wprawdzie kilka tekstów
o celu literackim, jednak i w nich dostrzegła brak silniejszego piętna osobowości czy świa
domości twórczej piszących. Wśród nich wyróżnia się analiza Transakcyi albo opisania życia
niego Anny Stanisławskiej, bardzo interesująco zestawionego ze swym angielskim odpo
wiednikiem, autobiograficznym poemacikiem The Memorandum of Martini Moulsworth Widdowc. Analiza porównawcza ujawniła samodzielny, ironicznio-krytyczny stosunek do ko
biecej rzeczywistości tego czasu w dziele Angielki, którego brak u polskiej autorki.
Zawarte w rękopiśmiennych blokach typu silna rerum kobiece zapiski domowe o charak
terze pamiętnikarskim (Partyka proponuje nazwę „parapamiętniki”), podobnie jak epistolografia, zdominowane zostały przez cele funkcjonalne, a silniejsze emocje — jeśli w ogóle
obecne — raczej wyrażane były poprzez formę niźli treść.
Rękopisy zróżnicowanych pod względem kultury i edukacji środowisk zakonnych
w szesnasto- i siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej, zanalizowane w rodziale Klasztor
jako miejsce twórczości kobiet, odsłoniły swoją specyfikę, wyrosłą z założenia, iż mniszka to
niewiasta, której należała się specjalna edukacja. W tej perspektywie podstawowe tło komparatystycznej analizy Partyki stanowi Hiszpania, ojczyzna znanej mistyczki X V I wieku,
św. Teresy z Avila. Rolę tego odwołania pokazuje odnaleziony wpływ „szkoły św. Teresy”
zarówno na motywacje do pisania, jak i teksty wielu zakonnic. Inspirowane jej twórczością
różnorodne gatunkowo utwory hiszpańskich, portugalskich oraz włoskich sióstr, wskazują
nie tylko na wyrobioną kulturę literacką, ale również głębokie uczestnictwo autorek w kul
turze epoki, dialog prowadzony przez nie na przykład z barokowym stylem czy tematyką.
W zaciszu klasztoru, w kontakcie z Bogiem, w próbie zapisu doznania religijnego, ujawniła
się wreszcie również pisarska podmiotowość Polek. Paradoksalnie jednak, wolne a nawet
zachęcane do opisu swych doświadczeń, zostały one zarazem, za klasztorną furtą, odcięte
od uczestniczenia w rozwoju kultury literackiej całego społeczeństwa. Pozostały w więk
szości wypadków zjawiskiem odosobnionym, nawet w swych przejawach najdoskonal
szych, jakimi były twórczość Marii Marchockiej czy Magdaleny Mortęskiej.
Dlaczego kobiety nie pisały trenów to ostatni, niezwykle zajmujący rozdział analityczny
książki, poddający dyskusji emocjonalny charakter piśmiennictwa kobiecego dawnej Pol
ski. Ów „deficyt” poezji żałobnej wyjaśniają przywołane przez Partykę religijno-psychologiczne sfery znaczeń matczynej żałoby, ocalone do dziś w ludowych sądach, a związane
z zalecaniem jej jak najszybszego oderwania się od niewinnego wszak dziecka, dla jego wła
snego dobra, by ułatwić mu przejście do lepszego świata. Konwencja trenu, będąc „męską”,
czyli wymagającą zakorzenienia w kulturowym kontekście, zgodnie z tezą Autorki o jego
nieobecności w Polsce przed X V III wiekiem, mogła zostać podjęta dopiero w tym ostatnim
stuleciu, przez autorki lepiej oczytane w tradycji i literaturze klasycznej.
Wydaje się, że przyjęta przez Partykę perspektywa badawcza zaowocowała ogranicze
niem polskiego, literackiego materiału kontekstowego. W obserwacjach obrazu kobiety
w kręgu literatury staropolskiej, opis wzorców poetyckich mógłby ulec poszerzeniu, zwłasz
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cza w pierwszych, wprowadzających rozdziałach książki. Tak, dla przykładu, w rozdziale
poświęconym ambiwalencjom obrazu kobiety odnotowane zostały poglądy filozofów na
temat statusu kobiet, jednak w przedstawieniu polskiej poezji, także Kochanowskiego, wi
dzimy już rezygnację z bliższego ukazania, jak obraz kobiety zaistniał między biegunami
inspirowanych filozofią ówczesnych teorii miłości - neoplatońskiej oraz arystotelesowskiej
miłości-przyjaźnif
Nasuwa się również uwaga, że ciekawym uzupełnieniem podjętych przez Partykę ba
dań byłoby wprowadzenie w krąg omawianego zagadnienia pisarek-tłumaczek, metodą,
którą zaproponowała w swej rozprawie Katarzyna Miszalskaf Nowatorstwo, bogactwo te
matyczne, indywidualne procesy twórcze, które ujawniły odszukane przez nią tłumaczenia
włoskich romansów przygotowanych ręką staropolanek, wprowadzają w krąg badawczy
nową kategorię kobiet piszących. Kontynuacja tego kierunku badań dla piśmiennictwa in
spirowanego innymi językami może odsłonić nowe strony i kobiecego pisania, i pisarstwa,
choć i tu cezura oddzielająca wiek X V II od X V III będzie zapewne znacząca.
Zasygnalizowane powyżej propozycje uzupełnień nie wpływają na fakt, iż rozprawa
Joanny Partykijest bardzo interesują propozycją czytania tekstów pisanych przez szesnastoi siedemnastowieczne Polki. Jest zarazem pierwszą, w której poddano tak konsekwentnej
analizie terminologię przywoływaną w tej dziedzinie badań. Bogaty materiał rękopiśmien
ny wprowadzony w krąg rozważań budzi zaufanie dla wyciąganych wniosków. Wielką za
letą książki jest jej szerokie komparatystyczne tlo, kształtowane zawsze bardzo starannie,
swoiście dla każdego rozdziału pracy, podobnie jak materiał ilustracyjny książki, dobrze
komponujący się z prezentowaną treścią.
Beata Cieszyńska

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmien
nych ksiąą typu silva rerum w kulturze RzeczypospolitejXVIII wieku , Toruń 2004,

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 286 s.
Lekturze Archiwów sarmackiej pamięci towarzyszy przemożne uczucie, że autor dotyka
najżywiej bijącego serca sarmackiej kultury. Odbiór taki spowodowany jest różnobarwnością tematyczną prywatnej, politycznej i religijnej materii odzwierciedlonej w blokach ręko
piśmiennych typu silna rerum. Doskonałym przykładem tego kalejdoskopu form i tematów
w rozprawie Stanisława Roszaka jest dzieło cześnika inowrocławskiego Józefa Komierowskiego. To wrażenie „żywotności” pogłębia zastosowanie nowatorskiej metody dynamicz-

Por. np. J. Kotarska, Erotyk staropolski, Wrocław 1978.
Zob. K. Miszalska, „Koloander Wierny” i „Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych
w X I 'II wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. Kraków 2003.

Recen zj e. o mó w ie n ia

387

nego opisu sylw i kultury sylwiczuej, ukazującej jc jako twór posiadający — niczym żywy
organizm — swoje narodziny, rozwój i zmierzch.
Roszak proponuje opis sylw jako ,,archiwum sarmackiej pamięci”, gromadzącego i udo
stępniającego zasób intelektualny formacji kulturowej sarmatyzmu, rozumiejąc sarmatyzm
jako „całość zachowań ludzkich i ich wytworów w ramach Rzeczypospolitej” (s. 68). W ta
kiej koncepcji sylw, których zasadniczy rozwój widzi Roszak między wiekami X V I i XV III,
dominują dwie kategorie: „potrzeba pamięci” jako podstawa praktycznego i ideologicznego
ocalania wiedzy i ideałów ziemiańskich oraz pojęcie kultury sylwiczuej, rozumianej jako
sprawne, otwarte medium komunikacji. Sylwy to czytelne w ramach formacji i wielowar
stwowe dzieło o strukturze otwartej, swoistym tworzywie, autorstwie, formach i moty
wach zapisu oraz lekturze. Rekonstrukcje skomplikowanych układów „nadawca — kod
— odbiorca” w Archiwach sarmackiej pamięci umieściły sylwy między tekstem pisanym a mó
wionym, między kulturą druku a kulturą rękopiśmienną, przy czym Autor posługuje się tu
kategorią Krzysztofa Dmitruka: „galaktyki kultury”1.
Propozycja metodologiczna Stanisława Roszaka to zastosowanie dynamicznego kry
terium funkcjonalnego, z podkreśleniem (jako docelowych w wywodzie) funkcji pełnio
nych przez sylwy w wieku X V III. Nawiązując do prac innych badaczy stosujących meto
dę funkcjonalnego opisu sylw (Stefania Skwarczyńska2, Ryszard Nycz3, Joanna Partyka
z koncepcją sylwy jako „parapamiętnikarskiego dzieła samego w sobie”4), stara się Roszak
unikać statycznej klasyfikacji bloków silva rerum, podkreślając potrzebę ich analizy jako in
tegralnego składnika kultury sarmackiej, składnika zmiennego w czasie, „procesualnego”,
odzwierciedlającego jej rozwój — a zatem wzloty, upadki, relikty.
Tropiąc nowe funkcje sylw w X V III stuleciu, ukazał Roszak ich rolę jako pamiątki
rodzinnej i narodowej, archiwum mądrości przodków, której świadomość wzmagała się
w warunkach wojennej zawieruchy i traconej niepodległości. Potrzeba dawania świadectwa
i magazynowania informacji okazała się jedyną kategorią porządkującą zbiory sylwiczne,
również te drukowane (jeśli do druku dochodziło). W miarę upływu wieku X V III coraz
silniej odczuwano, że nie tylko zawartość sylw, ale one same powinny ocaleć. Wzmożone
tendencje dokumentalnie w sylwach szlacheckich w pierwszej połowie wieku, stopniowo
ustępują miejsca postrzeganiu ksiąg typu silua rerum jako eksponatu w muzeum przeszłości.
Na przełomie wieków ta nowa „kwalifikacja pamięci” znalazła wyraz w instytucjonalnych
inicjatywach magnackich, na przykład „Świątyni Sybilli” Izabeli Czartoryskiej, i pojawiła
się jako tendencja w sylwach mieszczańskich (chociażby sylwa chełmska, „ocalająca od za
pomnienia” odchodzącą w dal polską świetność tego miasta).

1Zob. K. Dmitriuk. Galaktyki kultury, w. Kultura żywego słowa, red. H. Dzicchcinska, Warszawa 1989.
2 Zob. S. Skwarczyńska, Kariera litearcka form rodzajowych bloku silua, w: cadem, ll okol teatru i literatury. War
szawa 1970.
3 Zob. R. Nycz, Sylwy współczesne, Kraków 1996.
4 Zob. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. Warszawa 1995.
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Jednym z kierunków badania osiemnastowiecznej roli sylw w rozprawie Stanisława
Roszaka stało się obserwowanie tego zjawiska w relacji z kulturą Oświecenia. Stosunek
„oświeconych” — mimo szermowania drukiem jako argumentem postępu — okazał się
raczej pozytywny, co Autor udowadnia na przykładzie analizy zawartości biblioteki Pana
Podstolego. Współistnienie bloku rękopiśmiennego typu silva rerum z Oświeceniem objawia
się między innymi w odzwierciedlaniu przez niego stylistycznych i językowych tendencji
epoki oraz korzystaniu przez autorów oświeceniowych z sylwicznych struktur, jak to miało
miejsce w przypadku encyklopedyzmu w Zbiorze potrzebniejszych wiadomości Krasickiego.
Na podkreślenie zasługuje rozległość materiału porównawczego zbadanego przez Auto
ra, który poddał komparatystycznej analizie nie tylko zachodnie zbiory sylwiczne, istniejące
w kulturze znacznie bardziej przesyconej drukiem, ale również bliższe nam geograficznie
sylwy krajów słowiańskich, w których rękopis odgrywał niewątpliwie silniejszą rolę. Jako
zjawisko kulturowe sylwy wymykają się jednoznacznym klasyfikacjom narodowym czy
geograficznym Europy od X V I do X V III wieku. Zarazem możliwe jest opisywanie ich
cech dystynktywnych w ramach jednej kultury. Autor Archiwów sarmackiej pamięci przypisał
rękopiśmiennym sylwom na terenie Rzeczypospolitej swoiste cechy, motywacje twórcze
i kulturowe podłoże, odrębne od tekstów rozwijającej się kultury druku. Wnioski Rosza
ka potwierdzają samoistność przekazu rękopiśmiennego w kulturze osiemnastowiecznej
prowincji, w której nie pełnił on funkcji uzupełniającej wobec druku, lecz samodzielną,
częstokroć alternatywną.
Analizowany materiał uzyskał porządek tematyczny. Autor bierze kolejno na warsztat za
gadnienie autorstwa, tworzywa i encyklopedyzmu sylw, by na koniec dotrzeć do rodzinnego
wymiaru opracowywanych zbiorów oraz ich perspektywy wychowaczo-parenetycznej.
W rozdziale Autor, z uwagi na częstą anonimowość sylw (na przykład z powodu świa
domego ukrywania nazwisk lub ich pomijania jako oczywistych), Roszak wskazuje na
konieczność odwoływania się do kategorii „mentalnej sylwetki twórcy”, ujawniającej au
torstwo nie tylko poprzez teksty własne, ale również przez dobór utworów kopiowanych
i ingerencje w nie. Osobnym zagadnieniem, pozwalającym Roszakowi na dokonanie no
watorskich obserwacji, stały się postawy autorów kodeksów sylwicznych wobec możliwości
ich druku. Zaobserwowane współistnienie uwarunkowań ekonomicznych, politycznych
i artystycznych, odsłoniło swoistość kontekstu kulturowego sylw, zwłaszcza zaś ich miejsce
w relacji publiczne — prywatne, plasując je po stronie tego ostatniego.
Interesująca jest propozycja badawcza Roszaka zgłoszona na końcu omawianego roz
działu. Analizując bogactwo i różnorodność tematyczną sylw kobiecych pisanych około
połowy X V III wieku (zwłaszcza: Anny Działyńskiej, Barbary Sanguszkowej oraz Ludwiki
Chodkiewiczowej), polemizuje on z tezą Bożeny Popiołek, iż świat opisywany kobiecą ręką
zamknięty był w ścianach gospodarstwa^. Zamiast kryterium płci Roszak zaproponował3

3 Por. B. Popiołek. Kobiecy świat wczasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich.
Kraków 2003. s. 22.
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powiązanie sylw z rolą społeczno-polityczną odgrywaną przez ich autorów, stanowiącą
podstawę zarówno doboru tematyki, jak formy dokonywanych wpisów.
Przebadane w kolejnym rozdziale, zatytułowanym Tworzywo, prefiguracje sylw w po
staci glos lub komentarzy zapisywanych na wyklejkach druków, pozwalają dzisiejszemu
czytelnikowi prześledzić typowe procesy związane z lekturą książek drukowanych, często
odgrywające rolę inspiracji wobec przyszłej odrębnej księgi sylwicznej. Rozdział ten opisuje
zarówno fizyczny wymiar sylw (na przykład różnorodność wykorzystywanego materiału),
jak ich język oraz formę.
Powstające zgodnie z kategorią otium sylwy szlacheckie, odzwierciedliły w pełni zło
żoność oraz wzajemne przenikanie się perspektyw i tematów, charakterystyczne dla epok
dawnych. Widzimy zatem literacką grę towarzyską obok spraw wielkiej polityki, historię
lub mit w kontekście aktualnym, frywolność obok religijności. Szlachecki punkt widzenia
zaś inspirował autorów sylw do odfiltrowywania indywiduum i jego rodu z makroświata
Rzeczypospolitej.
Swoisty encyklopedyzm sylw, opisany w rozdziale V rozprawy Roszaka, posłużył mię
dzy innymi do analizy Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego, jako „swego rodzaju
punktu kulminacyjnego rozwoju zbiorów typu silna rerum” (s. 161) — zrodzonych z twór
czości sylwicznej, stworzonych jako udoskonalona sylwa, z przeznaczeniem do dalszego
kopiowania.
Rozdział VI rozprawy Roszaka ukazuje utrwalenie egzystencji rodziny i rodu jako naj
ważniejszy cel tworzonych przez szlachtę sylw, przechowanie ich historii zarówno w celach
praktycznych, jak i ideologicznych. Legitymizacji rodu służyły często karkołomne, mityzujące genealogie, sięgające w głąb uświęconej tradycji „pradawnych" przodków. Szlachecka
świadomość genealogiczna, zaświadczona słowem nobilitowanego, kłóciła się z próbami
naukowej systematyzacji zagadnienia, o czym świadczą na przykład referowane przez Ro
szaka gwałtowne sprzeciwy wobec naukowych metod stosowanych w heraldyce Kaspra
Niesieckiego6.
Zdaniem Badacza sylwy świadczą o przyjęciu przez szlachtę modelu rodziny, który
w dyskusji o nowożytnych jej wariantach uzyskał nazwę abstrakcyjnego. Oznacza on wy
kraczanie poza granice rezydencji i identyfikację ze wspólnotą7. Kolejne stopnie tej perspek
tywy stanowią patriarchalizm oraz postrzeganie narodzin, życia oraz zgonów członków
rodziny poprzez pryzmat dziedziczenia i dokonań rodu. W tym kontekście towarzysząca
rodzinie domowa księga urastała do rangi symbolu trwałości i wielkości jej kolejnych po
koleń, archiwum pamięci uświęconych tradycją rzeczy dawnych oraz bliższych, kształtują
cych praktyczną codzienność.

f’ Zob. K. Niesiecki, Korona Polska, t. 2, Lwów 1738.
7 Odnosi się tu do dwu definicji rodziny w kulturze nowożytnej przyjętych na Kongresie Historii Rodzi
ny w Mursji w 1994 roku. Por. ( arayi na s. 205, przyp. 29; Szerzej o tym zob.: H. Dzicchcinska. Rodzina
w życiu i literaturze X ] 7 i X I 7/ wieku, „Barok" 1999, VI. nr. 1 (11).
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Sankcja rodowa stanowi również wyznacznik ostatniego wątku analizowanej rozprawy
Stanisława Roszaka — parenetyczno-moralistycznego wymiaru szlacheckiej twórczości
kierowanej do potomków. Autor podkreśla wagę sylw (dotąd pomijanych) jako źródła do
historii wychowania. Zadaniem ojca rodziny było zakorzenić młódź w ideałach ziemiań
skich, dumie rodowej oraz gotowości do shiżby publicznej. W szlacheckich instrukcjach po
zostawianych synom przez ojców dominowały raczej zalecenia nauki w praktyce i w celach
praktycznych, niż zdobywanie wiedzy teoretycznej. Jednak z drugiej strony zaobserwo
wał Roszak kompensacyjną funkcję „teoretycznego” wymiaru sylw wobec staropolskiego
nakazu zagranicznej podróży inicjacyjnej, którą niebogaty młodzian coraz częściej musiał
zastępować geograficzną waedzą spisaną w księdze mądrości ojców.
Edukacyjny cel sylw inspirował czasem do ugruntowywania ideałów szlacheckich w re
fleksji filozoficznej. Stało się tak w przypadku wspominanego już Józefa Komierowskiego,
autora traktatu moralistycznego Ojciec do swoich dzieci (1789). W szeregu przekazywanych
w pokoleniowym cyklu wartości stawiały: rodzina, wdara katolicka (w porównaniu z sylwami protestanckimi, na przykład w Anglii, zaznaczył się tu brak głębszej refleksji) oraz
ideały ziemiańskie.
Zastosowana w omówionej rozprawie metoda dynamicznego oglądu sylw, nastawiona
na wskazanie ich swoistych dla X V III wieku funkcji, okazała się bardzo ow^ocna. Otrzy
maliśmy wyjątkową, „archeologiczną” rekonstrukcję procesu powstawania sylw, żywego
i aktualnego niegdyś bloku rękopiśmiennego, kodowanego i dekodowanego na podstawie
czytelnej koirwencji. Bogactwo, wielowymiarowość i wielowarstwowość, obok podobień
stwa kategorii tematycznych i formalnych sylw, wzbudza zaufanie do tezy Autora, iż funk
cjonowały one jako archiwum (w sensie dynamicznym terminu) sarmackiej pamięci. Zre
konstruowane przez Badacza przyczyny, metody i lektura zapisu, podobnie jak ewolucja
sylwy i wynikające ze zmian kulturowych przemiany jej funkcji, wyposażają nas w klucz
do dalszych badań komparatystycznych nad zawartością i rolą bloków- typu silva rerum. Za
oferowano nam jednak znacznie więcej — wraz z obrazem ich ewolucji dostrzegamy pro
ces zarastania znajomych niegdyś ścieżek w? sarmackim „lesie rzeczy” przodków, który do
dzisiejszego czytelnika i badacza dociera już jako narzucający się statycznej analizie relikt
przeszłości. W rozważaniach niniejszych powraca zatem nieuchronnie kwestia odnowionej
żywotności zarówno „lasu rzeczy”,jak metod jego opisu. W tym znaczeniu praca Stanisława
Roszaka to nie tylko dzieło cenne naukowo, ale również doniosłe wydarzenie kulturalne.
Beata Cieszyńska
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Poezja (bezkrytycznego) świadectwa
Pomimo istniejących już rozpoznań tematu poezji stanu wojennego (w postaci książek
Danuty Dąbrowskiej i Dobrochny Dabert) nowa publikacja z tego zakresu wydaje się pozy
cją interesującą i wartą bliższej uwagi1. Zwłaszcza, że przynosi ona wiele cennych spostrze
żeń, systematyzując jednocześnie dotychczasowy stan badań.
Pracę Anny Skoczek cechuje duże uporządkowanie, pozwalające na obejrzenie zebra
nego, bogatego materiału źródłowego z kilku perspektyw. Wychodząc od przypomnienia
tła historycznego (rozdz. I), poprzez opis poezji okolicznościowej — postrzeganej zarówno
jako przejaw „świadectwa”, jak i element dialogu z tradycją — dochodzi autorka do przed
stawienia poetyki wybranych twórców, traktując ich jako odrębne pokolenie naznaczone
doświadczeniem stanu wojennego, odróżniające się wyraźnie od nowotalowych poprzed
ników i „Brulionowych” następców.
Oba bieguny poezji stanu wojennego: „okolicznościowy” i „wysoki” zaprezentowane
zostały w sposób sprawny i interesujący; jedyne, co budzić może pewien niedosyt, to wła
śnie ich usytuowanie obok siebie, bez możliwości konfrontacji — niezauważonej przez
badaczkę, choć przecież istniejącej, pomimo zasadniczo odmiennych kategorii wykorzysta
nych do badali obu obszarów.
Opisanie wierszowanej twórczości powstającej po 13 grudnia jako poezji okoliczno
ściowej funkcjonującej w obiegu folklorystycznym (rozdz. II), pozwala na wyeksponowa
nie roli „świadectwa”, przy zachowaniu pamięci o znaczeniu, jakie temu terminowi nadal
Stanisław Barańczak w książce Poeta pamięta. Antologia poezji świadectwa i sprzeciwu (zresztą
Anna Skoczek nawiązuje tytułem swojej pracy do tej publikacji). Owo świadectwo reali
zowane jest poprzez trzy możliwości — określone przez autorkę jako „spectra": historyczne,
dokumentalistyczne i socjologiczne (rozdz. III). Pierwsze z nich obejmuje utwory odwo
łujące się do najważniejszych wydarzeń stanu wojennego, drugie pokazuje wiersze doku
mentujące życie w warunkach internowania (tu na uwagę zasługuje zwłaszcza duża staran
ność w przypisaniu poszczególnych utworów do konkretnych miejsc odosobnienia), trzecie
wreszcie — gromadzi teksty komentujące odczucia i zachowania społeczeństwa poddanego
rygorom stanu wojennego.
Kolejnym narzędziem, które okazuje się niezwykle przydatne do porządkowania pogrudniowej poezji, jest klucz odniesień do tradycji, odniesień rzeczywiście bogatych i róż
norodnych (rozdz. IV). Autorka szczególnie tutaj podkreśla — co w pełni zrozumiale
— rolę tradycji romantycznej, zauważając wszakże bardzo trafnie jej „rekwizytowe” uży
cie — na przykład gdy pisze o modyfikacji motywu tyrtejskiego, funkcjonującego raczej
jako „odwołanie do tradycji walki niż wezwanie bezpośrednie” (s. 65). Osobny, bardzo ob
szerny podrozdział poświęcony został „kontrafakturze”, czyli typowemu dla każdej poezji

1A. Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwił. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów. Kraków 2004,
Wydawnictwo SM S, s. 239.
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okolicznościowej (i opisanemu już wcześniej w odniesieniu do literatury stanu wojenne
go przez Dobrochnę Dabert) zjawisku tworzenia nowego tekstu do znanej melodii. Anna
Skoczek bardzo skrupulatnie przedstawia wszystkie możliwe typy utworów służących za
pierwowzory, dając tym samym obraz niesłychanej pomysłowości anonimowych twór
ców. Być może jednak do wyborów dokonywanych przez autorów zaktualizowanych Rot,
Warszawianek itd. należy podejść z większą ostrożnością, wydaje się bowiem, że czasem za
naśladowaniem tej czy innej melodii popularnej pieśni stoi jedynie jej rozpoznawalność
(zaświadczona już wcześniej okolicznościowymi przeróbkami powstającymi w innych wa
runkach historycznych), a nie świadoma decyzja o utożsamieniu z wartościami, do których
odwoływał się pierwowzór. Widać to szczególnie w przypadku nawiązań do polskich pieśni
rewolucyjnych, trudno bowiem zgodzić się z twierdzeniem, że „Nadawcy tekstów okolicz
nościowej poezji stanu wojennego wykazują świadomość dziewiętnastowiecznej demokra
cji, myśli PPS, ale i świadomość socjalistyczną PZPR” (s. 71). Przypuszczać można, że owe
nawiązania są bardziej sprawą poetyki niż świadomości.
Także przyczyny popularności tradycji kolędowo-modlitewnej zostały przez autorkę
nieco przecenione. Z pewnością wykorzystanie niektórych jej elementów znacznie lepiej
(i prościej) tłumaczy się w kategoriach zabiegów typowych dla poetyki twórczości okolicz
nościowej (aktualizacja tekstu kolędy, szopka satyryczna) niż jako „dalekie echa zachowań
mitycznych człowieka archaicznego” (s. 88).
Osobny rozdział (V) poświęcony został językowi, jednak wydaje się, że bardziej niż
o język samej poezji chodzi tu o mowę jako „świat przedstawiony”, głównym przedmiotem
opisu jest bowiem „polemika z językiem propagandy politycznej” (s. 106). Takie ujęcie jest
z jednej strony dość znamienne — pokazuje, że myślenie o języku zawarte w twórczości
„pogrudniowej” było wciąż pod silnym wpływem kierunku wypracowanego przez poezję
Nowej Fali, ale z drugiej — nie pozwala ono na nadmierną oryginalność. Autorka posłu
guje się tymi samymi kategoriami, których używała w swojej książce Dobrochna Dabert,
pisząc o walce z nowomową, zwrocie w stronę języka potocznego, nobilitowaniu gwary,
wykorzystaniu inwektywy itd. Nowe elementy to dostrzeżenie roli dowcipu i słownej za
bawy oraz ciekawe (choć przydałaby się tu większa niż jeden tomik skala przebadanego
materiału) wyniki badań frekwencyjnych — pokazujące zespół preferowanych wartości
wyrażony w języku analizowanych utworów.
Kolejne rozdziały poświęcone zostały poezji „wysokiej”, czyli obecności tematyki stanu
wojennego w twórczości wybranych poetów. Dokonując przeglądu pogrudniowych tomi
ków (rozdz. VI), autorka zwraca uwagę na postawę narratora (podrozdział Kronikarski zapis),
pesymistyczną wizję historii (Fatalizm historii) oraz na wykorzystanie elementów tradycji
romantycznej (Wzorzec romantyczno-inartyrologiczny — tu na uwagę zasługuje dostrzeżenie
połowiczności współczesnego mesjanizmu, w którym brak miejsca na ideę pocieszenia).
Następnie Anna Skoczek przedstawia trzy przybliżenia (rozdz. VII), zajmując się kolejno
twórczością Tomasza Jastruna, Jan Polkowskiego i Bronisława Maja. Każdy z trzech szki
ców zawiera trafną i wieloaspektową charakterystykę poetyki omawianego autora. Jastrun
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jest pokazany przede wszystkim jako poeta metafory budowanej „z konkretu rzeczywistości
stanu wojennego” (s. 168). U Polkowskiego „konkret ewoluuje w stronę epifanii" (s. 170).
Niepotrzebne wydaje się natomiast radykalne rozdzielenie nurtu epifanicznego i katastro
ficznego w poezji autora Elegii z rymarskich yór (s. 176). Epifania dokonuje się tu bowiem
raczej przy stałej obecności świadomości katastrofy i — niejako — pomimo niej. Związek
poezji Bronisława Maja z tematyką stanu wojennego jawi się jako najmniej oczywisty z ca
łej trójki, co zresztą autorka sama przyznaje, pisząc, iż konkret stanu wojennego jest w tej
poezji „ledwo dostrzegalny, marginalny” (s. 179). Uwaga czytelnika skupiona zostaje zatem
na „refleksyjno-intelektualnym” charakterze tej twórczości, opisywanej w kategoriach po
ezji metafizycznej. Jeśli problem stanu wojennego się tu w ogóle pojawia, to jedynie jako
element ogólnej refleksji nad czasem i historią. (Dzieje się tak zapewne dlatego, że dla tego
krakowskiego poety stan wojenny jest przede wszystkim zagadnieniem moralnym, a nie
— przedmiotem opisu).
O ile więc wypada się zgodzić z zaproponowanymi przez badaczkę rozpoznaniami
szczegółowymi, o tyle wątpliwości budzi sprawa bardziej zasadnicza, a mianowicie próba
pokazania trzech wymienionych poetów jako przedstawicieli „pokolenia stanu wojennego”,
pokolenia, do którego autorka zalicza także — oprócz wymienionych — między innymi
Antoniego Pawlaka, Lothara Herbsta, Leszka Szarugę oraz anonimowych twórców, „któ
rzy włączyli się do krytyki zaistniałej rzeczywistości” (s. 25). Wprowadzenie kategorii po
koleniowej, nietunkcjonującej w dotychczasowych badaniach, wydaje się pozbawione uza
sadnienia. Podstawową cechą poezji stanu wojennego jest bowiem to, że w jej tworzeniu
uczestniczyli autorzy przynależący do najrozmaitszych generacji, i że — zadziwiająca nieraz
— wspólnota nie tylko rozpoznań sytuacji, ale i środków użytych do jej wyartykułowania,
osiągana była niezależnie od pokoleniowych podziałów. Trudno nazwać pokoleniowym
doświadczenie, do którego odnosili się w tym samym czasie ponad siedemdziesięcioletni
Jerzy Zagórski i dwudziestolatek Piotr Szafarz.
Stan wojenny wręcz wyróżnia się tym, że się nie stał — choć pewnie mógłby, w innych
warunkach — przeżyciem pokoleniowym (chyba że dla tak zwanego „pokolenia Teleranka” — ale to zupełnie inna historia...) i znacznie bardziej pasuje do niego, w płaszczyźnie
doświadczeń literackich, dostrzeżona przez autorkę, acz niewykorzystana kategoria „wy
zwania” (s. 195).
Także jeśli chodzi o twórców uznanych za najbardziej typowych przedstawicieli „poko
lenia 81” — Jastruna, Polkowskiego i Maja — trudno się zgodzić z przekonaniem, że w ich
przypadku „stan wojenny zaważył na sztuce poetyckiego wyrazu” (s. 162), wszyscy trzej
wkroczyli bowiem w lata osiemdziesiąte już jako w pełni ukształtowane osobowości po
etyckie. Tłumaczenie obecnego w ich twórczości katastrofizmu traumą stanu wojennego
jest zawężeniem perspektywy, tonacja ta była bowiem niezwykle mocno obecna w poezji
końca lat siedemdziesiątych (zwłaszcza u Polkowskiego czy Szarugi), a w warunkach stanu
wojennego doszło jedynie do jej ponownego wzmocnienia. Nim „traumatyzm, bezrad
ność, poczucie krzywdy” (s. 210) zagościły w wierszach z okresu stanu wojennego, były
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istotnym składnikiem poetyki Nowych Roczników — pozbawionych nadziei po klęsce
nowofalowego „zadufania”, należały do — opisanej przez Edwarda Balcerzana — „psychosfery” pokolenia 76.
Tę nieprzydatność generacyjnych określeń widać szczególnie, gdy autorka próbuje
pokazać specyfikę „pokolenia 81” na tle twórczości „poprzedników” i „następców”, czyli
przedstawicieli Nowej Fali i poetów „Brulionu” (rozdz. V III). O ile wyrazista — wielo
krotnie deklarowana — odrębność poetów „Brulionu” nie budzi wątpliwości, to przegląd
poetyckich postaw pokolenia 68 pozwala dostrzec, że pomiędzy aksjologicznym nastawie
niem Krynickiego czy uniwersalizmem Zagajewskiego a stosunkiem do ówczesnej rzeczy
wistości wyrażonym w twórczości Maja czy Polkowskiego nie ma wcale tak zasadniczych
różnic. Istotnym kryterium podziału byłaby obecność lub brak ironii i dystansu (s. 210),
lecz cechowała ona nie tylko przedstawicieli Nowej Fali (choć i tu — nie wszystkich —
próżno go szukać u Karaska czy Herbsta), ale i zarówno poetów starszych (Międzyrzecki,
Woroszylski), jak i młodszych (Budrewicz, Mitzner), jej brak zaś był w pierwszym rzędzie
domeną twórczości amatorskiej.
W samym zakończeniu książki pojawia się jeszcze jedno, dość istotne dookreślenie
miejsca omawianej poezji. Autorka z jednej strony widzi w niej finalny element roman
tycznego paradygmatu (s. 220), z drugiej zaś dostrzega możliwy ciąg dalszy - wskazując na
współczesne przejawy poezji okolicznościowej, które - jej zdaniem - nawiązują do tradycji
twórczości stanu wojennego. To ostatnie stwierdzenie wydaje się co prawda mniej oczy
wiste, ale samo umieszczenie pogrudniowej poezji w pewnym ciągu tradycji, posiadającej
możliwe kontynuacje, jest propozycją wartą zauważenia.
Podobnie zresztą jak i cała książka krakowskiej badaczki, która jest pozycją interesującą
i wartościową, pomimo drobnych potknięć. Gwoli sprostowaniu należy bowiem zauwa
żyć, że opisany jako wiersz Karaska Szkic do scen z Grottgera (s. 149) jest w rzeczywistości
utworem Jacka Bierezina (mylenie obu autorów, którzy mieli nieszczęście podobnie zatytu
łować swoje teksty, stało się już swego rodzaju tradycją); z kolei kontekstem dla analizowa
nych wierszy Polkowskiego Finis Poloniae i Którzy nie widzieli nie może być stan wojenny
- bo są to utwory wcześniejsze (ten pierwszy nawiązuje prawdopodobnie do VIII Zjazdu
Partii). Z drugiej strony pewien niepokój budzi swoiste absolutyzowanie zawartego w po
ezji świadectwa. Autorka uważa bowiem, że „w pożółkłych tomikach wierszy odbitych na
powielaczu zamknięta jest wiedza o przeżyciach narodu. Sięgając po nie w nowej sytuacji
politycznej, nie szuka się kunsztu poetyckiego lecz prawdy o nieistniejącej już rzeczywisto
ści i świadectwa minionego czasu” (s. 144).
Taka postawa skutkuje dość bezkrytycznym uznawaniem opisanych w poezji zdarzeń
za prawdę historyczną, co bywa czasem zawodne (na przykład w przypadku wiersza mó
wiącego o śmierci Grzegorza Przemyka — s. 46), zwłaszcza gdy mamy do czynienia z oczy
wistą hiperbolizacją, od której analizowana twórczość bynajmniej nie stroniła. Nadmierną
rolę przypisuje także badaczka aluzji. Na przykład zdanie „Zamknęli nam Lecha” nie jest
bynajmniej — jak twierdzi autorka — aluzją do internowania Lecha Wałęsy (s. 54), także
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dlatego, że poezji stanu wojennego nie było stać na subtelnos'ć aluzji. Nie zawsze też udaje
się oddzielić język opisu od przedmiotu analizy — stąd duże emocjonalne nacechowanie
zwłaszcza początkowych rozdziałów książki, które na szczęście później zanika.
Wszystko to jednak nie zmienia faktu, że wiedza na temat, dotąd nieco lekceważonej,
poezji stanu wojennego została właśnie w znaczący sposób wzbogacona.
Agnieszka Dębska

