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nia pragnienia na�ladowczego oraz przemocy, co jest konieczne ze wzglêdu na ideologicz-
ne przes³anie utworu.

Powracaj¹ca fala Zalewskiego ma formê logicznie i rzetelnie przeprowadzonego na-
ukowego wywodu. Autor precyzyjnie pos³uguje siê jêzykiem i terminologi¹. Konsekwent-
nie stosuje przyjêty aparat badawczy, na ogó³ udowadniaj¹c swoje tezy na kilku p³aszczy-
znach.

Recenzowanej ksi¹¿ce nie mo¿na odmówiæ nowatorstwa i �wie¿ego spojrzenia na pisar-
stwo pozytywistyczne. Co prawda, pojawiaj¹ siê w niej tezy interpretacyjne nie zawsze
w sposób zadowalaj¹cy udokumentowane, czasem stawiane autorytatywnie, jednak¿e nie
umniejsza to jej warto�ci. Autor udowadnia, ¿e nawet najwiêksze powie�ci tego okresu nie
zosta³y jeszcze w pe³ni odkryte i mog¹ zaskakiwaæ swoich interpretatorów. Ponadto pokazu-
je, ¿e maj¹ one wymiar uniwersalny i mo¿na je postawiæ na równi z najwybitnieszymi osi¹g-
niêciami literatury europejskiej. Odczytanie arcydzie³ Orzeszkowej i Prusa w kontek�cie
mitycznym ujawnia niezwyk³¹ przenikliwo�æ tych pisarzy, a tak¿e ich intuicjê antropolo-
giczn¹. Ksi¹¿ka Zalewskiego stanowi zatem nowe, ciekawe spojrzenie na twórczo�æ pozy-
tywistyczn¹. Wydaje mi siê, ¿e zebrany przez autora materia³ mo¿e zainteresowaæ badaczy
nie tylko literatury pozytywizmu, ale tak¿e M³odej Polski, gdy¿ wskazanie kontekstu
mitycznego i ba�niowego omawianych powie�ci pozwala odnale�æ elementy ³¹cz¹ce dzie-
³a powsta³e w obu tych epokach.

Krystyna Bezubik

BOLES£AW PRUS. PISARZ � PUBLICYSTA � MY�LICIEL. Redakcja: M a r i a
Wo � n i a k i e w i c z - D z i a d o s z, S t a n i s ³ a w  F i t a. (Recenzent: Edward Pie�cikow-
ski). Lublin 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, ss. 438. �Obra-
zy Kultury Polskiej�.

£atwiej jest krytykowaæ, ani¿eli tworzyæ 1.

Z okazji 90. rocznicy �mierci Aleksandra G³owackiego odby³a siê w Kazimierzu Dol-
nym oraz Na³êczowie w dniach 11�12 X 2001 (a wiêc w przededniu rocznicy przypadaj¹-
cej w maju 2002) konferencja naukowa. Chocia¿ sam bohater wydarzenia � Boles³aw Prus
� w 1896 roku napisa³: �mam wstrêt do mówienia o swoich utworach� 2, to potomnych nie
powstrzyma³y nigdy te s³owa. Równie¿ i tym razem poddano analizie ca³okszta³t twórczo-
�ci pozytywisty. Materialnym efektem tego wielopokoleniowego spotkania prusologów
sta³a siê ksi¹¿ka Boles³aw Prus. Pisarz � publicysta � my�liciel.

Zamierzenia organizatorów konferencji, aby uwzglêdniæ nie tylko twórczo�æ literac-
k¹, ale równie¿ publicystykê oraz �dorobek [Prusa] jako my�liciela i popularyzatora wie-
dzy� (s. 7), nie do koñca siê powiod³y. Przyjêta na potrzeby spotkania formu³a: pisarz �
publicysta � my�liciel, nie okaza³a siê wystarczaj¹co elastyczna. W zwi¹zku z tak¹ kon-
wencj¹ trzeba by³o dokonaæ kilku niezbyt oczywistych czy s³usznych wyborów.
Umieszczono w ksi¹¿ce np. trzy artyku³y o charakterze jêzykoznawczym (Kwiryny Handke
Warszawa Boles³awa Prusa i Stefana ̄ eromskiego, Bo¿eny Matuszczyk Frazeologia i me-
taforyka pozytywistyczna w �Lalce� Boles³awa Prusa, Violetty Machnickiej Wybrane ele-

1 B. P r u s, �Ogniem i mieczem�. Powie�æ z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. W zb.: Pro-
gramy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. K u l c z y c k a - S a l o n i. Wroc³aw 1985,
s. 502. BN I 249.

2 B. P r u s, Ma³e uzupe³nienie du¿ej �Ksi¹¿ki jubileuszowej�. �Kurier Codzienny� 1896,
nr 132. Przedruk w: B. P r u s, Pisma. T. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki. Red. Z. S z w e y-
k o w s k i. Warszawa 1950, s. 225.
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menty XIX-wiecznego jêzyka potocznego Warszawy) w bloku tekstów dotycz¹cych publi-
cystyki autora Emancypantek. Je¿eli taki porz¹dek mia³by uzasadnienie w przypadku prac
Handke oraz Machnickiej, które za materia³ rozwa¿añ onomastyczno-s³ownikowych wy-
bra³y Kroniki Prusa, to zamieszczenie artyku³u Matuszczyk � ze wzglêdu na przedmiot
obserwacji, jakim by³a frazeologia Lalki � nie wydaje siê s³uszne. Najwidoczniej klucz
�jêzykowy� stanowi³ tutaj podstawowy wyznacznik uk³adu tekstów. Z kolei artyku³ Anny
Martuszewskiej (O �zbiorowym cz³owieku� i utylitaryzmie Boles³awa Prusa) rozpoczy-
naj¹cy blok �literacki� zdecydowanie lepiej sytuowa³by siê w s¹siedztwie prac po�wiêco-
nych Prusowi jako my�licielowi i teoretykowi literatury. Badaczka zajê³a siê tu Prusow-
skim rozumieniem utylitaryzmu, u¿yteczno�ci¹ jako kategori¹ aksjologiczn¹, podjê³a roz-
wa¿ania nad stosunkiem pisarza do tendencyjno�ci. Takie umieszczenie rozprawy by³oby
celowe choæby z tego wzglêdu, i¿ materia³u do obserwacji, obok marginalnie wspomnia-
nych Emancypantek, dostarczaj¹ przede wszystkim Kroniki oraz Najogólniejsze idea³y
¿yciowe. Nale¿y dodaæ, i¿ szeroki kontekst filozoficzny i teoretycznoliteracki jest niew¹t-
pliwym atutem tego szkicu.

Ksi¹¿ka okre�la przestrzeñ zainteresowania wspó³czesnych badañ nad dorobkiem
Boles³awa Prusa. Zdecydowana wiêkszo�æ artyku³ów (21 spo�ród 32) po�wiêcona jest
twórczo�ci literackiej. Wobec poruszonych tematów oraz heurystycznych rozwi¹zañ nie-
zwykle trafna okazuje siê opinia Gadamera, który stwierdzi³, i¿ �interpretacja [to] »nie-
koñcz¹ce siê zdanie«� 3. Liczne prace przynosz¹ i tu, w omawianym zbiorze, nowe odczy-
tania. Przyk³adem mo¿e byæ spojrzenie na postaæ Szumana, którego Józef Bachórz prezen-
tuje w tek�cie O doktorze Szumanie w �Lalce� Boles³awa Prusa. Artyku³ ten jest prób¹
zerwania ze stereotypem bohatera jako szydercy, sarkastycznego z³o�liwca, i ujêcia tej
postaci w kategorii cz³owieka tragicznie rozdartego miêdzy rozs¹dkiem a uniesieniem ro-
mantycznym. Tym samym Bachórz umieszcza Szumana bli¿ej Wokulskiego, z którym ³¹-
cz¹ go dylematy ideowe. S¹ te¿ rozprawy podejmuj¹ce wzglêdnie nowe zagadnienia, np.
problem staro�ci. Takim tematem zajê³a siê Maria Obrusznik-Partyka w szkicu Problem
staro�ci w utworach literackich i �Kronikach� Boles³awa Prusa. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje niezwykle esencjonalna, przekrojowa oraz wieloaspektowa praca Ewy Paczo-
skiej Niem³odzi i starzy u Prusa. Paczoska po raz kolejny potwierdzi³a swoje warsztatowe
mistrzostwo, gdy¿ potrafi³a w czytelny sposób okie³znaæ materiê wielu utworów (analizu-
je Lalkê, K³opoty babuni, Pa³ac i ruderê, Emancypantki, Dzieci, Faraona, Dusze w niewo-
li). Nie we wszystkich pokonferencyjnych artyku³ach umiejêtno�æ syntetyzowania dorob-
ku Prusa pod k¹tem wybranego motywu czy problemu ³¹czy³a siê z przejrzysto�ci¹ wywo-
du, a tak¿e z pog³êbion¹ analiz¹. Tak¹ sytuacjê zaobserwowaæ mo¿na przy lekturze tekstu
Anny Kalinowskiej Miêdzy stereotypem a lirycznym opisem � w poszukiwaniu modelu Pru-
sowskiej noweli, w którym autorka wydaje siê przyt³oczona nadmiarem materia³u (przy-
wo³uje 15 nowel pozytywisty), wymykaj¹cego siê spod kompozycyjnej dyscypliny i nie
owocuj¹cego atrakcyjno�ci¹ spostrze¿eñ.

Najwiêcej spo�ród artyku³ów po�wiêconych literackiej czê�ci dorobku Prusa przyj-
muje za temat Lalkê oraz Emancypantki. Utwory te potwierdzaj¹ swoj¹ arcydzielno�æ po-
zwalaj¹c na nowe odczytanie i ci¹g³e poszerzanie perspektywy interpretacyjnej. Warto
podkre�liæ �wie¿e spojrzenie na postaæ matki w Emancypantkach (Beata K. Obsulewicz-
-Niwiñska, Widok z Tamki. Prus i Szarytki) czy na motyw okien w Lalce oraz utworach
nowelistycznych (Magdalena Kreft, Okna Boles³awa Prusa). Interesuj¹ce konteksty dla
rozmów o w¹tku syberyjskim w Lalce przywo³a³ w swym szkicu Tomasz Malowaniec (Sta-
nis³aw Wokulski � zes³aniec syberyjski w�ród Czerskich, Czekanowskich i Dybowskich).
Lalka i Emancypantki sta³y siê te¿ dwukrotnie przedmiotem studiów nad powie�ci¹ roz-

3 H.-G. G a d a m e r, Philosophie und Hermeneutik. W: Kleine Schriften. T. 4. Tübingen 1977,
s. 260.
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wojow¹ (Tomasz Sobieraj, Twórczo�æ Boles³awa Prusa a konwencje powie�ci rozwojo-
wej; Joanna Zajkowska, �Emancypantki� Prusa i �Wyzwolona� Gomulickiego � dwie po-
wie�ci o obco�ci i niespe³nieniu na drodze do kobieco�ci). Stosunkami przestrzennymi i zna-
czeniem ruchu oraz wêdrówki zajê³a siê Katarzyna Ko�ciewicz (Do�wiadczenie nowo-
czesno�ci w �Lalce� i �Emancypantkach� Boles³awa Prusa).

Obok omówieñ Lalki i Emancypantek pojawi³y siê równie¿ prace po�wiêcone Fara-
onowi oraz Placówce. W ich przypadku stworzono interpretacje, które pod¹¿y³y drog¹
popularnych ju¿ opinii 4. My�lê tu o wyst¹pieniach Urszuli Kowalczyk Egipt Boles³awa
Prusa. �Faraon�, a tak¿e Doroty Kielak Cz³owiek w�ród pos¹gów � �Faraon� Boles³awa
Prusa. Podobny materia³ badawczy wybra³a Ewa Ihnatowicz (Wyobra�nia Boles³awa Pru-
sa), która na przyk³adzie Placówki, Lalki i Faraona zajê³a siê spraw¹ scjentystycznego
obrazowania oraz stylu w utworach Prusa .

Cieszy, ¿e mimo dominacji artyku³ów po�wiêconych omawianym ju¿ wielokrotnie
tekstom Prusa nie zabrak³o prac o utworach mniej znanych. Na wyró¿nienie zas³uguje
szkic Magdaleny Rudkowskiej Boles³awa Prusa �Dusze w niewoli�. Powie�æ nie do napi-
sania. Badaczka zbudowa³a ciekawe asocjacje, omawiaj¹c zarówno dorobek Prusa, jak
i zwi¹zki miêdzy twórczo�ci¹ autora Kronik a innymi wypowiedziami z epoki. Nie waha³a
siê przy tym polemizowaæ z wcze�niejszymi s¹dami badaczy i pokusi³a siê o próbê skon-
struowania ca³o�ciowego obrazu pisarskiego rozwoju Prusa. Wdziêcznym materia³em do
eksploracji okaza³ siê utwór Z ¿ywotów �wiêtych, którego analizy podjê³a siê Barbara Bo-
browska. W komparatystycznej pracy Flaubert i Prus jako ¿ywotopisarze w ukonkretniaj¹-
cy sposób rozwa¿y³a genologiczne zawi³o�ci tej powsta³ej w 1891 roku paraboli. W doko-
nanym przez Bobrowsk¹ zestawieniu naturalnie wiêcej miejsca zaj¹³ Prus jako bohater kon-
ferencji. Podobn¹ strategiê przyjêli autorzy innych porównawczych rozpraw: wspominana
wcze�niej Zajkowska (�Emancypantki� Prusa i �Wyzwolona� Gomulickiego [...]), Anna
Ochwat (Boles³aw Prus i Klemens Junosza-Szaniawski � praca bardzo porz¹dna ze wzglê-
du na czytelny zamys³ kompozycyjny i ciekawe paralele miêdzy pisarzami), Maria Jolanta
Olszewska (Boles³aw Prus � o dramacie �ludowym� 〈g³os w dyskusji na temat �Familii�
Andrzeja Niemojewskiego〉).

Artyku³y omawiaj¹ce dorobek Prusa ujawni³y jeszcze jedn¹ tendencjê, która wydaje
siê nie we wszystkich przypadkach skuteczna. Chodzi o metafizyczny aspekt jego dzie³a.
Takie analizy nie s¹ zupe³n¹ nowo�ci¹, prusologom znane s¹ wszak opinie Szweykowskie-
go, który w swoim opus magnum � dwutomowym dziele Twórczo�æ Boles³awa Prusa z 1947
roku, w takim w³a�nie �wietle przedstawia wybrane teksty pozytywisty. Zaskakuj¹cy jest
nie sam temat, lecz sposób mówienia o duszy, o transcendencji, o Bogu w dorobku autora
Lalki. Wypowiedzi Zygmunta Szweykowskiego, Feliksa Araszkiewicza, Edwarda Pie�ci-
kowskiego, Stanis³awa Fity, Józefa Bachórza 5 przyzwyczai³y nas do wywa¿onego, emo-
cjonalnie neutralnego, choæ merytorycznie zaanga¿owanego tonu wywodów na podobne
tematy. W dzisiejszej humanistyce uwidoczni³a siê inna jako�æ � styl metaforyczny, ese-

4 Zob. np. J. K u l c z y c k a - S a l o n i: Wizja �wiata egipskiego w �Faraonie�. �Prace Polo-
nistyczne� 1946; O �Faraonie�. Szkice. Wroc³aw 1955; �Faraon� Boles³awa Prusa. Warszawa
1967. � Z. S z w e y k o w s k i: Studia Prusa nad Egiptem. �Zagadnienia Literackie� 1946, nry 4�6;
Twórczo�æ Boles³awa Prusa. T. 2. Poznañ 1947, rozdz. 3�4. � F. Z i e j k a, Tajemnice �Faraona�.
�Ruch Literacki� 1974, nr 1.

5 Zob. np. Z. S z w e y k o w s k i, Twórczo�æ Boles³awa Prusa. T. 1�2. Poznañ 1947. �
F. A r a s z k i e w i c z: Boles³aw Prus i jego idea³y ¿yciowe. Przedmowa J. K r z y ¿ a n o w s k i.
Lublin 1925; Boles³aw Prus. Filozofia, kultura, zagadnienia spo³eczne. Wroc³aw�Warszawa 1948.
� E. P i e � c i k o w s k i, �Emancypantki� Boles³awa Prusa. Warszawa 1970. � S. F i t a, Pozytywi-
sta ewangeliczny. (Problematyka religijna w twórczo�ci Boles³awa Prusa). �Roczniki Humanistycz-
ne� 1987, z. 1. � J. B a c h ó r z, �Placówka� Boles³awa Prusa. Projekt kolejnej interpretacji. �Pa-
miêtnik Literacki� 1984, z. 3.
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istyczno�æ, uduchowienie dyskursu. Byæ mo¿e, jest to reakcja na hermetyczno�æ jêzyka na-
ukowego. Przyk³ad wymienionych badaczy-nauczycieli pokazuje jednak, i¿ prostota for-
my dobrze s³u¿y skomplikowanym tre�ciom, a zgodna jest z Prusowskim idea³em �wielkiej
duszy i piêknego cia³a� 6. Nowa metoda badawcza zauwa¿alna jest w szkicu Anety Mazur
Obraz kosmosu w utworach Boles³awa Prusa. Zajmuj¹c siê metafizyk¹ w twórczo�ci nowe-
listycznej i powie�ciowej autorka zastosowa³a frazeologiê, która przenios³a kosmologiczne
rozwa¿ania ze sfery tematu w sferê jêzyka wywodu. Podobnej metodzie uleg³a równie¿ Jani-
na Szcze�niak w pracy Metafizyczne eksploracje w �Powiastkach cmentarnych� Boles³awa
Prusa. W zupe³nie innym kierunku pod¹¿y³a El¿bieta Flis, która w artykule �Kolosalny duch
wielowymiarowo�ci�. Boles³aw Prus i �czwarty wymiar� w stylu jak¿e odmiennym od oma-
wianych prac usi³uje uprawiaæ naukow¹, logiczn¹ ekwilibrystykê. Badaczka zajê³a siê inte-
resuj¹c¹ sk¹din¹d teori¹ �czwartego wymiaru�, lecz dla tego skomplikowanego pojêcia nie
znalaz³a � zdaje siê � w³a�ciwych narzêdzi.

Zdecydowanie wiêksze panowanie nad jêzykiem, a przede wszystkim nad kierunkiem
dyskursu wykazali autorzy prac znajduj¹cych siê w bloku �publicystycznym�. Czy¿by
materia badañ dyscyplinowa³a naukowców do przejrzysto�ci toku wypowiedzi? Niew¹t-
pliwie badacze, którzy umie�cili swoje prace w pokonferencyjnej ksi¹¿ce, wypracowali
ju¿ metody przydatne do opisu Prusowskiej publicystyki.

Artyku³ów nale¿¹cych do tej grupy by³o tylko kilka. Poza wspomnianymi wcze�niej
tekstami jêzykoznawczymi, w�ród których na wyró¿nienie zas³uguje szkic Kwiryny Handke
ze wzglêdu na uogólniaj¹ce uwagi o Warszawie w ¿yciu Prusa i ¯eromskiego, a tak¿e pró-
bê odtworzenia wizerunku stolicy zaboru rosyjskiego w drugiej po³owie XIX wieku, mo¿-
na wskazaæ tylko trzy rozprawy po�wiêcone Kronikom lub studiom krytycznoliterackim.
Grupê tê rozpoczyna praca Stanis³awa Burkota (Utarczki literackie Boles³awa Prusa), który
zaj¹³ siê histori¹ stosunków miêdzy autorem Faraona a Aleksandrem �wiêtochowskim.
Przy tej okazji badacz wypowiedzia³ sporo interesuj¹cych s¹dów na temat pogl¹dów Prusa
na sztukê, przedstawi³ warsztat pisarza jako krytyka literackiego, a zrobi³ to na marginesie
uwag na temat studium o Farysie Adama Mickiewicza oraz w oparciu o rozbudowan¹ re-
cenzjê Ogniem i mieczem Henryka Sienkiewicza. Przywo³a³ równie¿ jako materia³ fakto-
graficzny S³awê, Ma³e uzupe³nienie du¿ej �Ksi¹¿ki jubileuszowej�, S³ówko o krytyce po-
zytywnej i Lalkê. Do innych �róde³ siêgnê³a Agnieszka Friedrich (Boles³aw Prus wobec
kwestii ¿ydowskiej), która � wspieraj¹c siê tekstami Kronik, Szkicu programu w warun-
kach obecnego rozwoju spo³eczeñstwa oraz niedokoñczonej powie�ci Przemiany � poku-
si³a siê o próbê syntetycznego ujêcia pogl¹dów pisarza na problem ¿ydowski. Ujawni³a
przy tym niekonsekwencje Prusa w stosunku do tego zagadnienia przy jednoczesnym wska-
zaniu sta³o�ci zasadniczych postaw. Potwierdzi³a tym samym opiniê o ¿ywym zaanga¿o-
waniu kronikarza w niezmiernie skomplikowan¹ kwestiê. Na materiale publicystycznym
opar³a swoje rozwa¿ania równie¿ Karolina Janus (£ód� w �Kronikach� Boles³awa Prusa).
Udowodni³a tym samym, jak nieprzebran¹ skarbnic¹ w¹tków jest zapis niemal 40 lat ob-
serwacji dziennikarskich Prusa. Autorka w sposób bardzo czytelny omówi³a �ród³a infor-
macji o £odzi (z których czerpa³ Prus oraz inni publicy�ci), spróbowa³a dokonaæ analizy
ilo�ciowej, a tak¿e jako�ciowej wypowiedzi po�wiêconych temu miastu, a przede wszyst-
kim wskaza³a tematy i konteksty, w jakich sprawa £odzi znalaz³a swoje miejsce w dorob-
ku pozytywisty.

6 Chodzi o koncepcjê P r u s a  (�Ogniem i mieczem�, s. 546) dotycz¹c¹ dzie³a sztuki. Twórca
zwraca³ w niej uwagê na konieczn¹ wspó³mierno�æ formy i tre�ci. Pisa³: �Dzie³a sztuki sk³adaj¹ siê
z dwu czynników, jakby z cia³a i duszy. Dusz¹ ich s¹ przyczyny i zasadnicze cechy zjawisk, cia³em
� ton, barwa, jêzyk, s³owem to, co nazywamy form¹. S³aba dusza i w¹t³e cia³o wydaj¹ dzie³a mierne,
wielka dusza i piêkne cia³o � arcydzie³a. Za� piêkna dusza w wadliwym ciele lub u³omna dusza
w piêknym ciele tworz¹ dzie³a po�rednie�.
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Ostatni i liczebnie najskromniejszy blok studiów (5 prac) tworz¹ artyku³y prezentuj¹ce
Prusa jako my�liciela, filozofa czy polityka. W grupie tych wyst¹pieñ szczególnie wyró¿nia-
j¹ siê rozwa¿ania Tadeusza Budrewicza (W sprawie �Najogólniejszych idea³ów ¿yciowych�
Prusa-G³owackiego). Ten do�wiadczony badacz podda³ wszechstronnej obserwacji rozpra-
wê, któr¹ mo¿na uznaæ za summê przemy�leñ spo³ecznych, politycznych, ¿yciowych Prusa.
Usytuowa³ Najogólniejsze idea³y ¿yciowe w kontek�cie �wiadectw recepcji, genologii, wpro-
wadzi³ dzie³o w dyskurs z ca³o�ci¹ twórczo�ci autora Lalki, zrekonstruowa³ my�l filozoficz-
n¹ Prusa. W tym celu przywo³a³ liczne szkice i artyku³y, m.in.: O ideale doskona³o�ci, Co to
jest szczê�cie?, Rachunek ¿yciowy, Listy do m³odego przyjaciela, Wczoraj � dzi� � jutro,
Od upadku do odrodzenia, Od czego zale¿y powodzenie w ¿yciu, Nasze obecne po³o¿enie.
Najcenniejszym chyba spostrze¿eniem Budrewicza jest wniosek o ewolucji stosunku pi-
sarza do problemów poruszanych w Najogólniejszych idea³ach ¿yciowych. Opinia taka
mo¿liwa by³a po dokonaniu porównania miêdzy trzema wersjami tego tekstu, jak równie¿
po odtworzeniu t³a historyczno-politycznego, w jakim owe wersje powstawa³y.

Najogólniejsze idea³y ¿yciowe uczyni³ tematem wyst¹pienia tak¿e Maciej Gloger, który
zaj¹³ siê jednak innymi aspektami ksi¹¿ki. Przede wszystkim umie�ci³ dzie³o Prusa w nurcie
�filozofii ¿ycia�. I choæ podj¹³ wysi³ek zdefiniowania zarówno zjawiska �filozofii ¿ycia�,
jak i problemu �prze³omu antypozytywistycznego�, przyjrza³ siê �ród³om Prusowskich in-
spiracji, przywo³a³ zagadnienie idei oraz idea³u w my�li filozoficznej kronikarza, zastanowi³
siê nad przyczynami niechêci czytelników do Najogólniejszych idea³ów ¿yciowych, to nie
uchroni³ siê przed nieprecyzyjno�ci¹ wywodu, ma³¹ klarowno�ci¹ jêzyka, ow¹ � wspomina-
n¹ wcze�niej � metafizyczno�ci¹ czy zbytni¹ metaforyczno�ci¹ stylu.

Jakub A. Malik (Cuda epoki. Boles³aw Prus o wynalazkach, technice i nowoczesno�ci.
Przegl¹d) zebra³ w komplementarn¹ ca³o�æ uwagi Prusa na temat nowinek cywilizacyjnych.
W tym celu odwo³a³ siê do odczytów: O odkryciach i wynalazkach, O machinach prostych,
wspomnia³ esej Jeden z cudów epoki, która nie wierzy w cuda oraz fragmenty listów, Kronik,
krótko przedstawi³ rolê wynalazków w Lalce, Emancypantkach, Faraonie.

Artyku³ Stanis³awa Fity (Polityka i etyka. Uwagi o �my�li politycznej� Boles³awa Pru-
sa) dotyczy problemów wcze�niej znanych, ale w pracy Fity znajduj¹cych nowe, ciekawe
o�wietlenie. Badacz przyjrza³ siê stosunkowi pozytywisty do polityki. Szczególnie interesu-
j¹ce okazuj¹ siê rozwa¿ania o roku 1905 w ¿yciu i pisarstwie Prusa. Niezwykle cenne s¹
uwagi na temat jego zwi¹zków z Narodow¹ Demokracj¹, Stronnictwem Polityki Realnej,
socjalistami. Spojrzenia te burz¹ mit kronikarza jako neutralnego obserwatora wydarzeñ.
Eksponuj¹ jednak po raz kolejny rolê pracy w twórczo�ci i ¿yciu Prusa. Blok rozpraw za-
mkniêtych w formule: Prus-my�liciel, wieñczy artyku³ Adama Tyszki Ludzie lewicy o Bole-
s³awie Prusie. Przyczynek do dziejów postyczniowej �wiadomo�ci. Umiejscowienie tej wy-
powiedzi w s¹siedztwie tekstów po�wiêconych dorobkowi bohatera obrad jest sygna³em
kapitulacji wobec ograniczeñ konwencji: pisarz � publicysta � my�liciel. W tak zaplano-
wanym uk³adzie szkic o charakterze recepcyjnym nie znajduje w pe³ni swego uzasadnie-
nia, choæ niew¹tpliwie wprowadza nowe w¹tki do rozwa¿añ o spu�ci�nie literackiej, my�lo-
wej Prusa. Autor przywo³uje wspomnienia Ludwika Krzywickiego oraz opinie Stanis³awa
Brzozowskiego, czyli ludzi lewicy, o pisarzu. Dorzuca równie¿ gar�æ uwag o stosunku Prusa
do socjalistów (tu przytacza casus jego kroniki Spasowicz wobec krytyki warszawskiej i oma-
wia zwi¹zane z ni¹ prywatne k³opoty twórcy Lalki 7). Formu³uje równie¿ s¹d o charakterze
bardziej uniwersalnym, dotycz¹cy wzajemnych relacji pozytywistów i socjalistów.

7 Chodzi tu o historiê napadu niezadowolonej z kroniki Prusa socjalizuj¹cej m³odzie¿y stu-
denckiej, która 26 III 1878 spoliczkowa³a pisarza tu¿ przed drzwiami jego mieszkania na ulicy Twar-
dej. Kronikarz zamierza³ pojedynkowaæ siê z g³ównym napastnikiem � Janem Sawickim, ale wobec
jego choroby zrezygnowa³. Zaj�cie to wycisnê³o na psychice Prusa do¿ywotnie piêtno i, byæ mo¿e,
pog³êbi³o rozwijaj¹c¹ siê agorafobiê. Zob. te¿ Boles³aw Prus. 1847�1912. Kalendarz ¿ycia i twór-
czo�ci. Oprac. K. T o k a r z ó w n a, S. F i t a. Red. Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1969, s. 188.
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Lektura recenzowanej ksi¹¿ki u�wiadamia kierunek, w jakim zmierza wspó³czesna
prusologia. A kierunek ten wyznacza, z jednej strony, potrzeba syntetyzowania wielolet-
nich badañ nad dorobkiem Prusa, czego dowodem s¹ studia bêd¹ce prób¹ zamkniêcia
w uogólniaj¹cej formule � kwestii ¿ydowskiej czy typologii nowel pozytywisty. Z drugiej
strony, zaobserwowaæ mo¿na dzia³ania maj¹ce na celu przeformu³owanie �kanonicznych�
ju¿ niekiedy odczytañ utworów Prusa, co ujawnia siê w � nie zawsze trafnych � interpreta-
cjach �metafizycznych�. Za szczególnie wa¿ne uznaæ nale¿y artyku³y po�wiêcone rozpra-
wie Najogólniejsze idea³y ¿yciowe. Zasygnalizowa³y one lukê w badaniach nad dorobkiem
intelektualnym pozytywisty i ukaza³y rozleg³e perspektywy analityczne.

Sylwia Karpowicz-S³owikowska

W o j c i e c h  G u t o w s k i, WPROWADZENIE DO XIÊGI TAJEMNEJ. STU-
DIA O TWÓRCZO�CI TADEUSZA MICIÑSKIEGO. (Recenzenci: Jacek Kolbuszew-
ski, Jerzy Maciejewski). Bydgoszcz 2002. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, ss. 424.

Ukaza³a siê wa¿na ksi¹¿ka dotycz¹ca twórczo�ci Tadeusza Miciñskiego Wprowadze-
nie do Xiêgi Tajemnej pióra Wojciecha Gutowskiego stanowi¹ca próbê ogarniêcia ca³o�ci
dzie³a pisarza i szczegó³owej interpretacji w perspektywie imponuj¹co szeroko zakre�lo-
nej problematyki.

Poszukiwania Gutowskiego od wielu lat oscyluj¹ wokó³ zjawisk, problemów i tema-
tów m³odopolskiego imperium wyobra�ni. Spojrzenie  uczonego na epokê M³odej Polski
pozwoli³o mu stworzyæ niezwykle bogat¹ panoramê interpretacji kluczowych zagadnieñ
literatury prze³omu XIX i XX wieku. Zwraca uwagê rozleg³o�æ warsztatu autora prezento-
wanej publikacji, który ogarnia � jako badacz i edytor 1 � du¿y obszar historyczny. Tak
wiêc, podjête przez niego studia nad �mitem mi³o�ci� znalaz³y ukoronowanie w arcycie-
kawej monografii Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³o�ci 2. Ponadto szcze-
gólnie intensywnie zajmuje autora problematyka religijna, której dotyczy zbiór studiów
W�ród szyfrów transcendencji 3, oraz motywy sacrum w ksi¹¿ce Z pró¿ni nieba ku religii
¿ycia 4. Osobne i wa¿ne miejsce w polu jego zainteresowañ ma twórczo�æ Tadeusza Mi-
ciñskiego.

Ju¿ na pocz¹tku swej drogi naukowej Gutowski przedstawi³ nowatorskie studium
monograficzne W poszukiwaniu ¿ycia nowego 5, które zasadniczo wzbogaci³o wiedzê o au-
torze Nietoty, zarazem inspiruj¹c dalsze prace. Trzeba przy tym dodaæ, i¿ dzie³a Miciñskie-
go wielokrotnie zostaj¹ poddane przezeñ wnikliwej interpretacji na kartach ró¿nych jego
ksi¹¿ek. Miciñski � d³ugo lekcewa¿ony i zaniedbany badawczo, choæ tak¿e edytorsko,
mistrz liryki, dramatu i powie�ci modernizmu � nieodmiennie ciekawi Gutowskiego. Za-
interesowania te wieñczy Wprowadzenie do Xiêgi Tajemnej w ca³o�ci po�wiêcone dzie³om
autora W mroku gwiazd. Sk³adaj¹ce siê na ksi¹¿kê studia �przybli¿aj¹ jedynie niektóre

1 Jako edytor opracowa³ Poematy proz¹ (Kraków 1985) i Wybór poezji (Kraków 1999)
T. M i c i ñ s k i e g o.

2 W. G u t o w s k i, Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³o�ci. Kraków 1992
(i wyd. nast.).

3 W. G u t o w s k i, W�ród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrze�cijañskim w litera-
turze polskiej XX wieku. Toruñ 1994.

4 W. G u t o w s k i, Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia. Motywy chrze�cijañskie w literaturze M³o-
dej Polski. Kraków 2001. Zob. te¿ zbiór studiów: W. G u t o w s k i, Mit � Eros � Sacrum. Sytuacje
m³odopolskie. Bydgoszcz 1999.

5 W. G u t o w s k i, W poszukiwaniu ¿ycia nowego. Mit a �wiatopogl¹d w twórczo�ci Tadeusza
Miciñskiego. Warszawa�Poznañ 1980.


