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Lektura recenzowanej ksi¹¿ki uwiadamia kierunek, w jakim zmierza wspó³czesna
prusologia. A kierunek ten wyznacza, z jednej strony, potrzeba syntetyzowania wieloletnich 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  interpretacjach metafizycznych. Za szczególnie wa¿ne uznaæ nale¿y artyku³y powiêcone rozprawie 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. STUDIA O TWÓRCZOCI TADEUSZA MICIÑSKIEGO. (Recenzenci: Jacek Kolbuszewski, Jerzy Maciejewski). Bydgoszcz 2002. Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, ss. 424.
Ukaza³a siê wa¿na ksi¹¿ka dotycz¹ca twórczoci Tadeusza Miciñskiego Wprowadzenie do Xiêgi Tajemnej pióra Wojciecha Gutowskiego stanowi¹ca próbê ogarniêcia ca³oci
dzie³a pisarza i szczegó³owej interpretacji w perspektywie imponuj¹co szeroko zakrelonej problematyki.
Poszukiwania Gutowskiego od wielu lat oscyluj¹ wokó³ zjawisk, problemów i tematów m³odopolskiego imperium wyobrani. Spojrzenie uczonego na epokê M³odej Polski
pozwoli³o mu stworzyæ niezwykle bogat¹ panoramê interpretacji kluczowych zagadnieñ
literatury prze³omu XIX i XX wieku. Zwraca uwagê rozleg³oæ warsztatu autora prezentowanej publikacji, który ogarnia  jako badacz i edytor 1  du¿y obszar historyczny. Tak
wiêc, podjête przez niego studia nad mitem mi³oci znalaz³y ukoronowanie w arcyciekawej monografii Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³oci 2. Ponadto szczególnie intensywnie zajmuje autora problematyka religijna, której dotyczy zbiór studiów
Wród 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 twórczoæ Tadeusza Miciñskiego.
Ju¿ na pocz¹tku swej drogi naukowej Gutowski przedstawi³ nowatorskie studium
monograficzne W poszukiwaniu ¿ycia nowego 5, które zasadniczo wzbogaci³o wiedzê o autorze Nietoty, zarazem inspiruj¹c dalsze prace. Trzeba przy tym dodaæ, i¿ dzie³a Miciñskiego 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 powieci modernizmu  nieodmiennie ciekawi Gutowskiego. Zainteresowania te wieñczy Wprowadzenie do Xiêgi Tajemnej w ca³oci powiêcone 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 mi³oci. Kraków 1992
(i wyd. nast.).
3
W. G u t o w s k i, Wród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrzecijañskim w literaturze polskiej XX wieku. Toruñ 1994.
4
W. G u t o w s k i, Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia. Motywy chrzecijañskie w literaturze M³odej 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 twórczoci Tadeusza
Miciñskiego. WarszawaPoznañ 1980.
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aspekty tej twórczoci  przebogatej i wielostronnej, nie poddaj¹cej siê ³atwo ca³ociowej
charakterystyce  czytamy we wstêpie (s. 5). W istocie jednak powsta³a praca spójna
i rozleg³a mylowo, stanowi¹ca podstawê wszelkich dalszych badañ nad Miciñskim.
Bogata, wieloraka gatunkowo i ideowo twórczoæ mistrza m³odopolskiego wci¹¿ pozostaje nie dosyæ znana i wymaga dalszych studiów, wci¹¿ jest wyzwaniem dla historyków literatury. Spucizna pisarza nie doczeka³a siê jeszcze pe³nej edycji krytycznej ani
ogarniaj¹cej ca³oæ monografii. Dosyæ wspomnieæ, ¿e nawet w najwiêkszych syntezach
epoki istnieje Miciñski jakby trochê na marginesie 6. Wieloletni brak dialogu badawczego z dorobkiem autora Xiêdza Fausta wp³yn¹³ na niepe³ny obraz polskiego modernizmu,
choæ miejsce tego twórcy w m³odopolskim teatrze wyobrani zosta³o ju¿ istotnie docenione.
Wzrost zainteresowania dzie³ami pisarza przypada na drug¹ po³owê lat siedemdziesi¹tych i trwa do dzi. Nawarstwianie siê jednak prac badawczych nie osi¹gnê³o poziomu
porównywalnego choæby ze studiami nad twórczoci¹ tak bliskiego Miciñskiemu i innym
modernistom Juliusza S³owackiego. Ca³y dorobek historycznoliteracki zamyka siê w kilku niewielkich (nie umniejszaj¹c ich wartoci) pracach powiêconych najczêciej tylko
wycinkowi przebogatej i wielostronnej dzia³alnoci pisarskiej m³odopolskiego Maga.
Zapowiedzi¹ dla nich, a mo¿e te¿ inspiracj¹, by³y subtelne odczytania tej niezwyk³ej twórczoci w pierwszej po³owie XX stulecia. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa
nowatorskie eseje, które dali geniusze pióra: w zwi¹zku z pierwodrukiem Bazylissy Teofanu (1909) Boles³aw Lemian, a w roku spónionego jubileuszu 50 lat od narodzin artysty
(1925)  Stanis³aw Ignacy Witkiewicz 7.
Z publikacji powojennych warto wspomnieæ po¿yteczn¹, jednak tylko biograficzn¹,
monografiê Jerzego Tyneckiego 8, jak równie¿ pionierskie studium El¿biety Rzewuskiej,
powiêcone w ca³oci dramaturgii Miciñskiego 9. Osobno mylê o wietnej, a zarazem prekursorskiej wobec prac póniejszych, ksi¹¿ce Jana Prokopa o poezji Miciñskiego 10. Uzupe³nieniem podró¿y badawczych po twórczoci Miciñskiego w latach siedemdziesi¹tych
s¹ studia zebrane w tomie pod redakcj¹ Marii Podrazy-Kwiatkowskiej 11 oraz wspomniana
pozycja Wojciecha Gutowskiego, wydana w 1980 roku, W poszukiwaniu ¿ycia nowego.
Z nowszych publikacji na uwagê zas³uguje szkic Jaros³awa £awskiego dotykaj¹cy problemu wyobrani lucyferycznej Miciñskiego, nadto rozwa¿ania Jolanty Wróbel o dramacie
Bazylissa Teofanu i antropologicznie ujêta ksi¹¿ka Edwarda Bonieckiego 12. Ostatnio osi¹6
Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ w klasycznym ju¿ ujêciu syntetycznym J. K r z y ¿ a n o w s k i e g o
(Neoromantyzm polski. 18901918. Wroc³aw 1963) Miciñski znajduje pe³ne uznanie jako poeta,
mniej jako autor dramatów i powieci, natomiast podstawowa sumienna synteza pióra A. H u t n ik i e w i c z a (M³oda Polska. Wyd. 3. Warszawa 1994) prawie zupe³nie pomija poezjê, a w szczególnoci prozê Miciñskiego.
7
B. L e  m i a n, W mrokach z³otego pa³acu. W: Szkice literackie. Oprac. J. T r z n a d e l.
Warszawa 1959.  S. I. W i t k i e w i c z, Formalne wartoci dzie³ Miciñskiego. W: Bez kompromisu.
Pisma krytyczne i publicystyczne. Oprac. J. D e g l e r. Warszawa 1976. Zob. te¿ S. I. W i t k i ew i c z, Pisma filozoficzne i estetyczne. T. 3: O znaczeniu filozofii dla krytyki. I inne artyku³y polemiczne. Oprac. J. L e s z c z y ñ s k i. Pos³owie: B. D z i e m i d o k. Warszawa 1976. Esej Witkacego
zamieszczony zosta³ w numerze Wiadomoci Literackich z 1925 roku powiêconym Miciñskiemu.
8
J. T y n e c k i, Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Miciñskim. £ód 1976. Jest to sumienne
kompendium wiedzy biograficznej, natomiast doæ naiwny genetyzm (przekonanie badacza o prostej zale¿noci dzie³a pisarza od biografii) wyklucza tê pozycjê z grupy powa¿nych prac historycznoliterackich.
9
E. R z e w u s k a, O dramaturgii Tadeusza Miciñskiego. Wroc³aw 1976.
10
J. P r o k o p, ¯ywio³ wyzwolony. Studium o poezji Tadeusza Miciñskiego. Kraków 1978.
Ksi¹¿ka Prokopa oparta na strukturalistycznym modelu czytania dzie³a, z uwzglêdnieniem jungowskiej psychologii g³êbi, stanowi niezwykle interesuj¹ce i inspiruj¹ce do dzi wejrzenie w wiat
poetyckiej wyobrani autora W mroku gwiazd.
11
Studia o Tadeuszu Miciñskim. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1979.
12
J. £ a w s k i, Wyobrania lucyferyczna. Szkice o poemacie Tadeusza Miciñskiego Niedoko-
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gniêcia badawcze zosta³y powiêkszone o najnowsze sumienne studium Tadeusza Linknera
rozpatruj¹ce prozê Miciñskiego, a zw³aszcza nowelistykê 13. Ten znacz¹cy ju¿ zespó³ prac
uzupe³niaj¹ badania szczegó³owe, by wymieniæ szkic Ma³gorzaty Baranowskiej Miciñski:
miêdzy poezj¹ a snem, tekst Edwarda Balcerzana Przestrzenie Tadeusza Miciñskiego, wreszcie eseje i studia o rodowodzie lub wymiarze ideowym tego niezwyk³ego pisarstwa 14.
Jako osobliw¹ sytuacjê i donios³y problem zwi¹zany z twórczoci¹ Miciñskiego nale¿y wskazaæ brak pe³nej edycji krytycznej jego dzie³ zebranych! Wydanie cz¹stkowe jego
liryki zainicjowa³ w roku 1957 Jan Józef Lipski 15. Dope³ni³y je prace edytorskie Prokopa
i, ostatnio, Gutowskiego 16. Dostêpne s¹ równie¿ dramaty. Czterotomowe Utwory dramatyczne w skrupulatnym opracowaniu Teresy Wróblewskiej 17 pozwalaj¹ nareszcie przeczytaæ Bazylissê Teofanu i Kniazia Patiomkina. Dot¹d mo¿na je by³o czytaæ jedynie w pierwodrukach z czasu M³odej Polski. Edycja ta sta³a siê ju¿ trudno osi¹galna, ale jest! 18 Podobnie jak proza, tak te¿ twórczoæ eseistyczno-publicystyczna (jak wa¿ny tom Do róde³
duszy polskiej 〈1906〉) nie trafia do szerszego krêgu odbiorców. I chyba tak pozostanie,
wiele bowiem przedsiêwziêæ typu Dzie³a wszystkie koñczy siê na pierwszych tomach. Szczególnie mocno doskwiera brak poprawnych wydañ najistotniejszych powieci: Nietoty i Xiêdza Fausta 19. Cieszy natomiast popularnoæ poezji poród czytelników.
nany. Kuszenie Chrystusa Pana na pustyni. Bia³ystok 1995.  J. W r ó b e l, Misteria czasu. Problematyka temporalna Tadeusza Miciñskiego. Kraków 1999.  E. B o n i e c k i, Duch siê we mnie
iskrzy. Tadeusz Miciñski wobec zagadki cz³owieka. Warszawa 2000.
13
T. L i n k n e r, Zanim skoñczy³o siê maskarad¹. Ze studiów nad twórczoci¹ Tadeusza Miciñskiego. Gdañsk 2003. Zob. te¿ T. L i n k n e r, Z mare tenebrarum na s³oneczny Hel. W krêgu myli
ba³tycko-pomorskiej Tadeusza Miciñskiego. Gdañsk 1987.
14
M. B a r a n o w s k a, Miciñski: miêdzy poezj¹ a snem. Teksty 1973, nr 2.  E. B a l c er z a n, Przestrzenie Tadeusza Miciñskiego. W: Oprócz g³osu. Warszawa 1971. Ponadto na uwagê
zas³uguj¹ rozprawy: H. F l o r y ñ s k a, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii S³owackiego
w wiatopogl¹dzie polskiego modernizum. Wroc³aw 1976.  J. T o m k o w s k i, wiat gnozy Tadeusza Miciñskiego. W zb.: M³oda Polska. Legendy i wiatopogl¹dy. Red. T. Bujnicki, J. Illg. Katowice 1983.  J. S o s n o w s k i, Monte Carlo nad Dnieprem. W: mieræ czarownicy! Warszawa 1992.
 A. C z y ¿, Barokowy rodowód poezji Miciñskiego. W: W³adza marzeñ. Studia o wyobrani i tekstach. Bydgoszcz 1997. Najmniej uwagi powiêcano powieciom Miciñskiego; poza wspomnianym studium Linknera nale¿y wyró¿niæ ksi¹¿kê W. B o l e c k i e g o Poetycki model prozy w dwudziestoleciu miêdzywojennym (Wroc³aw 1982), w której odnajdziemy wiele wnikliwych uwag na temat prozatorskich dokonañ autora Xiêdza Fausta, oraz szkic M. P o p i e l Wznios³a groteska. Nietota Tadeusza Miciñskiego w ksi¹¿ce Oblicza wznios³oci. Estetyka powieci m³odopolskiej (Kraków
1999; wyd. nast.: 2003)  autorka podejmuje próbê poszukiwania form groteskowych w tej powieci.
15
T. M i c i ñ s k i, W mroku gwiazd. Oprac. J. J. L i p s k i. Warszawa 1957.
16
T. M i c i ñ s k i: Poezje. Oprac. J. P r o k o p. Kraków 1980; Poematy proz¹; Wybór poezji.
17
T. M i c i ñ s k i, Utwory dramatyczne. Wstêp, oprac. T. W r ó b l e w s k a. KrakówWarszawa 19791996. Edycja mia³a sua fata, najpierw ukaza³ siê tom 2 z Bazyliss¹ Teofanu (1979),
a na samym koñcu (bodaj czy nie przez wzgl¹d na cenzurê polityczn¹ PRL-u?) tom 1 w porz¹dku
wydania, zawieraj¹cy s³ynny dramat o rewolucji Knia Patiomkin (1996). Benedyktyñski trud Wróblewskiej nad ustaleniem kanonu i nad opracowaniem dzie³ dramatycznych zakoñczy³ siê sukcesem.
Jak mozolna by³a to praca edytorska, dowodz¹ komentarze (w³anie) do Bazylissy Teofanu. Wydanie
to uwa¿am za wydarzenie.
18
Niezrozumia³e jest niewystawianie dramatów Miciñskiego na deskach teatrów. Dla przyk³adu  jeden raz wystawiono arcydzie³o Bazylissa Teofanu  w re¿yserii S. H e b a n o w s k i e g o
w Teatrze Polskim w Poznaniu (premiera 8 IX 1967; jest to prapremiera i, dotychczas, jedyna inscenizacja utworu). Zob. T. M i c i ñ s k i, W mrokach z³otego pa³acu, czyli Bazylissa Teofanu. W: Utwory
dramatyczne, t. 2, s. 194195 (fragm. Noty wydawcy); tam¿e poród ilustracji ok³adka pierwodruku
Bazylissy Teofanu z 1909 roku.
19
T. M i c i ñ s k i, Nietota. Ksiêga tajemna Tatr. Warszawa 2004. Jest to pozycja przygotowana starannie do druku (w ksi¹¿ce brak informacji, przez kogo), aczkolwiek nie nosi cech edycji
krytycznej. Wczeniej, nak³adem oficyny Universitas, ukaza³o siê wznowienie powieci Nietota
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Nie dokonuj¹c systematycznego przegl¹du prac, wskaza³em pewn¹ cz¹stkê osi¹gniêæ
miciñskologii. Na tym tle uwyrania siê wartoæ ksi¹¿ki Gutowskiego. I chocia¿, jak
sam autor zaznacza, Wprowadzenie do Xsiêgi Tajemnej nie jest monografi¹ 20, to rozleg³y
horyzont badawczy i metodologiczny autora sytuuje owe studium w krêgu sumiennych
ujêæ monograficznych. Wieloaspektowoæ spojrzenia na spuciznê autora Nietoty i szeroki repertuar problemów, jakie podejmuje i analizuje Gutowski, umieszcza tê pozycjê wród
najwybitniejszych prac o Miciñskim.
Na tom sk³adaj¹ siê studia og³aszane w ró¿nych periodykach i dzie³ach zbiorowych,
w tym przedruk wzmiankowanej ksi¹¿ki W poszukiwaniu ¿ycia nowego 21. Dosyæ wspomnieæ, i¿ prace te powstawa³y przez ostatnie æwieræ wieku, o czym czytamy we wstêpie.
Tytu³ publikacji, skromnie sformu³owany jako wprowadzenie, trafnie oddaje zamierzenia autora, daj¹c inicjacyjny komentarz, swoiste prolegomena dla dalszych studiów i ponownej lektury wci¹¿ w pe³ni nie dokonanej (s. 6).
W krêgu zainteresowañ Gutowskiego znalaz³y siê cztery zagadnienia: paradoksy
w y o b r a  n i p o e t y c k i e j, z tak charakterystycznymi dla Miciñskiego  oniryczn¹
wizyjnoci¹ i wieloznaczn¹ symbolik¹; dylematy m e t a f i z y c z n o - r e l i g i j n e j a nt r o p o l o g i i; odniesienia i n t e r t e k s t u a l n e oraz projekty swoistej, metafizycznej
i egzystencjalnej zarazem, h i s t o r i o z o f i i (s. 5; podkrel.  M. P.). Realizacja za³o¿eñ
i ich weryfikacja badawcza znajduje spe³nienie we wnikliwej i niezwykle precyzyjnej interpretacji wszystkich obszarów twórczoci Miciñskiego.
Poszukiwanie idiomu spójnoci systemu znaczeñ we wczesnych dzie³ach Miciñskiego staje siê tematem szkicu otwieraj¹cego ksi¹¿kê. Punktem wyjcia dociekañ Gutowskiego jest postawione w tytule pytanie: chaos czy ³ad? Jednak, jak podkrela autor: Celem
niniejszej pracy nie jest udzielenie prostej odpowiedzi [...]. Idzie raczej o rozwa¿enie, jaki
ma ono w ogóle sens w odniesieniu do poezji Miciñskiego, czy zosta³o poprawnie sformu³owane, czy refleksja nad nim mo¿e ods³oniæ istotne wartoci wiata poetyckiego (s. 17).
Badacz ledzi znamienne g³osy krytyków, dotycz¹ce wczesnej twórczoci pisarza, a szczególnie tomu W mroku gwiazd, i ich zmagania interpretacyjne z nie³atwym przecie¿ materia³em literackim. Przywo³ane g³osy krytyki s¹ kontrapunktem dla za³o¿eñ badawczych
autora, które kieruj¹ siê w stronê hermeneutyki symbolu jako swoistego klucza do wiata
poetyckiego Miciñskiego. Jak zauwa¿a Gutowski: Krytyka m³odopolska dostrzeg³a g³ównie amorficznoæ i chaos i oceni³a je dwojako: pozytywnie  jako przejaw dynamicznej
ekspresji indywidualnej duszy, lub negatywnie  w obliczu odpowiedzialnoci za spójny
kszta³t kultury. Póniejszy strukturalizm wydoby³ ze wiata chaosu znamiona immanentnego porz¹dku sprowadzaj¹c go do jednej prostej, a ogólnej zasady (s. 20). Pozostawiaj¹c na boku ustalenia poprzedników, badacz daje now¹ wyk³adniê znaczeñ w oparciu
o skrupulatn¹ analizê symboliki. W szczególnoci za zajmuje go symbol ruchu reintegruj¹cego, co autor wyró¿nia w podtytule (Symbolika reintegracji we wczesnej twórczoci Tadeusza Miciñskiego). Zarys ewolucji reintegracji w tym studium wprowadza Gutowskiego w g³êbinowe obszary obrazu poetyckiego, kieruj¹c go ku analizie symboli upadku
i z³a oraz ku wizjom architektury (zob. wietne uwagi o analogii z mistyk¹ w. Teresy z Avili, s. 3133). Odczytane jako noniki znaczeñ pozwalaj¹ na wstêpne ustalenie zasad, wedle
których organizowana jest poetyka tekstów Miciñskiego. Szkic Chaos czy ³ad? trzeba trak(2002), jednak wydana po sztubacku ksi¹¿ka nie mo¿e zadowoliæ wymagaj¹cego czytelnika, nie
wspominaj¹c o badaczach profesjonalnych.
20
L i n k n e r we wstêpie do swojej ksi¹¿ki Zanim skoñczy³o siê maskarad¹ pisze o tym, ¿e
nie powsta³a dot¹d monografia o Miciñskim, i zak³ada, ¿e powstaæ raczej nie mo¿e. Miciñski bowiem skupia w sobie niczym w soczewce tyle myli i m³odopolskich fascynacji, ¿e nie pozwala siê
w ¿aden sposób traktowaæ monotematycznie (s. 7).
21
Dobrze siê sta³o, ¿e badacz zdecydowa³ siê na wznowienie tego tekstu, wydany bowiem
w 1980 r. w niewielkim nak³adzie, jest dzi trudno osi¹galny.
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towaæ jako pocz¹tek wci¹¿ niepe³nej i wci¹¿ rozwijaj¹cej siê interpretacji poezji m³odopolskiego pisarza.
Problematyka tego inicjuj¹cego szkicu zosta³a rozbudowana w dalszych czêciach
ksi¹¿ki. Najobszerniejsze studium, W poszukiwaniu ¿ycia nowego, wprowadza w z³o¿on¹
siatkê zagadnieñ historiozoficznych, kulturowych i wiatopogl¹dowych. Badacz na szerokim tle epoki szkicuje  z wykorzystaniem niezwykle bogatego materia³u literackiego 
zrêby postawy wiatopogl¹dowej m³odopolskiego twórcy. W myl za³o¿eñ autora ledziæ
bêdziemy stanowisko Miciñskiego  pisarza-terapeuty  który wobec nastrojów dekadenckich i natarczywych konfliktów spo³ecznych pragnie zaproponowaæ wzory odnowy,
przebudowy mentalnoci indywidualnej i zbiorowej (s. 52). Taka perspektywa analityczna sk³ania Gutowskiego do precyzyjnego sformu³owania postawy metodologicznej respektuj¹cej wszystkie obszary dzia³alnoci poety, jak równie¿ do respektowania zwi¹zków
Miciñskiego z filozofi¹ romantyczn¹ i horyzontem publicystycznym. Autor zasadnie przyjmuje, i¿ mimo gatunkowej ró¿norodnoci twórczoæ Miciñskiego powinna byæ odczytana jako dzie³o integralne, jednolite (s. 52). Przedmiotem wnikliwych analiz bêdzie zatem
rekonstrukcja poetyki reintegracji (poetyka odrodzenia) istniej¹cej w dzie³ach pisarza
m³odopolskiego. Gutowski wskazuje na wiatopogl¹dowe implikacje wyobrani mitycznej, na literackie unaocznienia idei, które s³u¿¹ artystycznej konstrukcji ideowych wzorców »nowego cz³owieka« (s. 53).
Pytaniem wyjciowym stawianym przez badacza jest zagadnienie spójnego, organicznego zwi¹zku miêdzy mitycznym znakiem a ideowym znaczeniem. Dla ucilenia
terminologii autor wyjania najwa¿niejsze s³owa-klucze, które stosuje do interpretacji.
Pisze: Jako kategori¹ naczeln¹ pos³ugujê siê terminem: mit reintegracji, wspominam te¿
o rytach odrodzenia, niekiedy u¿ywam w potocznym rozumieniu okreleñ: przemiana,
odrodzenie (s. 53), pojêcie mit reintegracji nie jest a priori  czytamy dalej  zwi¹zane
z ¿adn¹ koncepcj¹ antropologiczn¹ ani teori¹ osobowoci. Jest przy tym doæ pojemne
znaczeniowo, oznacza przede wszystkim »przywrócenie na nowo«, »odnowê«, ponown¹,
pozytywn¹ integracjê, osi¹gniêcie jednoci prze¿ywania, refleksji i dzia³ania po przejciowym etapie chaosu, zagubienia, regresu (s. 54).
Analizuj¹c u pisarza d¹¿enie do odnowy, reintegracji idei przebudowy mentalnoci indywidualnej i zbiorowej w obliczu kryzysu kultury koñca wieku, wobec dekadenckich nastrojów, autor najpierw rozpatruje sposoby reintegracji, odrodzenia, szczególnie intensywnie eksploatowane w literaturze M³odej Polski, i na tym tle zarysowuje 
w toku sumiennej interpretacji  stanowisko Miciñskiego (zob. pasjonuj¹ce rozwa¿ania na
s. 5670).
Dalsze poszukiwania procesu reintegracji prowadz¹ badacza do sfery wyobrani poetyckiej. Druga czêæ studium (Paradoksy wyobrani poetyckiej) otwiera nader skomplikowany problem zasad konstrukcji, jakie rz¹dz¹ wiatem liryki Miciñskiego. Gutowski
wskazuje dwa istotne wyró¿niki organizuj¹ce przestrzeñ poetyck¹; projekcjê mitycznej
postaci Lucyfera jako nadrzêdnego i dominuj¹cego bohatera wypowiadaj¹cego siê za
pomoc¹ masek, zaczerpniêtych z ró¿nych kultur oraz na znamienn¹ dla epoki opozycjê
elementów sakralnych i demonicznych, wyra¿onych w figurze oksymoronu (zob. s. 70).
Autor Wprowadzenia do Xiêgi Tajemnej analizuje specyficzne dla Miciñskiego po³¹czenie
dwóch przeciwstawnych dialektycznych pierwiastków dobra i z³a (opozycja Lucyfer
Emanuel) jako zasadniczej przes³anki badawczej w procesie reintegracji (w tej czêci wietne uwagi o poemacie pt. Niedokonany, s. 7681). W dalszej czêci podejmuje temat fundamentalnych, szczególnie w okresie modernizmu, zagadnieñ zwi¹zanych z dowiadczeniem
erotycznym i mistycznym (podrozdzia³ Erotyka i mistyka. Koszmary pustej transcendencji). Gutowski trafnie rozpoznaje analogie miêdzy fenomenologi¹ dowiadczenia mistycznego a erotyk¹ (poddaje refleksji kluczowe pojêcia: dusza, androgyne, anima), a swoje rozwa¿ania ugruntowuje w toku precyzyjnych mikroanaliz utworów.
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Znaków reintegracji upatruje tak¿e w innych gatunkowo dzie³ach. Wykorzystanie
 jak podkrela  przez Miciñskiego form dramatycznych znacznie zwiêkszy³o mo¿liwoci poszukiwania sposobów reintegracji (s. 101). W czêci trzeciej, zatytu³owanej Prawda dramatu czy k³amstwo utopii?, zagadnienie reintegracji przenosi badacz na odmienny
obszar gatunkowy, opieraj¹c w³asne rozwa¿ania, jako punkt wyjcia, na swoistej zasadzie
konstrukcyjnej dramatów, na dialektycznym zwi¹zku miêdzy oniryczn¹ wyobrani¹, która stanowi jednolit¹ formê wypowiedzi w dramacie poetyckim, a autonomi¹ postaci (s.101
102). Na wstêpie poddano wnikliwej interpretacji dramat Noc rabinowa (zob. s. 102110),
gdzie mitologia reintegracji zasilana wyobrani¹ halucynacyjn¹ to wrêcz obsesyjny zespó³ obrazów i sytuacji, okrelaj¹cy dzia³ania bohaterów (s. 102).
Osobny passus powiêcony zosta³ dwóm arcydzie³om dramatycznym Miciñskiego,
które badacz szczegó³owo analizuje. S¹ to: Bazylissa Teofanu i Knia Patiomkin. Gutowski wskazuje na rodz¹cy siê konflikt miêdzy projektowanym mitem reintegracji a mitem
rewolucji. Pisze: Dramaty Miciñskiego budz¹ zainteresowanie jako teren starcia mitów,
które same w sobie zawieraj¹ rdzeñ tragicznoci (s. 112). W obrazie sytuacji konfliktu,
kolizji reintegracji i rewolucji, w mechanizmie roz³amywania tych dwóch idei unaocznia
Gutowski zasadê czytania dramatów, potwierdzaj¹c przestrzeñ swoich studiów w szczegó³owej interpretacji (zob. s. 113122).
Kluczowe dla tego studium kwestie mitu reintegracji, odrodzenia, rozwa¿a autor
w kolejnych podrozdzia³ach szkicu, rozszerzaj¹c horyzont dociekañ o nowe obszary gatunkowe uprawiane przez m³odopolskiego pisarza. W krêgu zainteresowañ badacza w czêci
zatytu³owanej W kierunku epickiej syntezy znajduj¹ siê nowatorskie powieci Miciñskiego. Zaciekawia trafnoæ sformu³owania zaznaczona ju¿ w tytule: epicka synteza. Istotnie, próbê przedstawienia rzeczywistoci, jej pe³nej wyk³adni, podejmuje w³anie proza
autora Nietoty. wiat powieci dziêki wielostronnym relacjom osób, porednictwu narracji, zró¿nicowaniu jêzyka, ró¿norodnym deformacjom czasu i przestrzeni  stanowi³ now¹
szansê dla bohatera poszukuj¹cego (s. 123). W ten porz¹dek zostaje u Miciñskiego wpisana struktura wtajemniczenia adepta przez mistrza jako g³ównego szkieletu kompozycyjnego (s. 124, zob. trafne uwagi o powieci inicjacyjnej). Autor poddaje wnikliwej obserwacji mit reintegracji w wyranej  jak zaznacza  strukturze powieci; od zab³¹kania adepta (bohater poszukuj¹cy) poprzez pozytywny wp³yw mistrza-maga, odrzucenie
bohatera negatywnego, a¿ do finalnej przemiany bohatera poszukuj¹cego, do pe³nej
transformacji osobowoci (s. 124). Kryje siê za tym, za ow¹ przemian¹ postaci, problematyka daleko bardziej podstawowa: zagadnienie funkcji elementów struktury mitu
w powieci i rozszyfrowywanie jego pierwotnych znaczeñ. Szczegó³owa eksplikacja przyjêtych za³o¿eñ znajduje wyk³adniê w toku hermeneutycznie ujêtej analizy trzech g³ównych utworów (Wita, Nietota, Xi¹dz Faust). Autor rekonstruuje napiêcia i relacje miêdzy
nonikiem idei metafizycznej, któr¹ w powieci jest postaæ literacka, a jej konkretn¹ osobowoci¹, podlegaj¹c¹ zwyczajnym ludzkim zale¿nociom (s. 125). Takie rozró¿nienie 
dwuplanowa struktura postaci  jest kluczem do odkrywania wysoce z³o¿onej symboliki
bohaterów powieci Miciñskiego (szczegó³owe interpretacje na s. 125151, tam te¿ wietne uwagi o Nietocie na s. 138143) 22.
22
Autor przywo³uje niejednoznaczne pojêcie powieæ-worek, które jest tyle efektowne, ile
nieprzejrzyste. Zob. W. B o l e c k i, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu miêdzywojennym.
Warszawa 1997, s. 27. Nazw¹ powieæ-worek Bolecki okrela nastêpuj¹ce utwory: Nietotê i Xiêdza Fausta M i c i ñ s k i e g o, Wesele hrabiego Orgaza R. J a w o r s k i e g o oraz Po¿egnanie jesieni i Nienasycenie W i t k a c e g o. O wiele lepiej przy okazji powieci Miciñskiego pos³ugiwaæ siê
terminem powieæ inicjacyjna, co zreszt¹ czyni Gutowski. Zob. te¿ J. I l l g, Konstrukcja postaci
w powieciach inicjacyjnych Tadeusza Miciñskiego. Pamiêtnik Literacki 1983, z. 3.  Z problemów prozy. Powieæ inicjacyjna. Red. W. Gutowski, E. Owczarz. Toruñ 2003 (tu m.in. J. £ a ws k i e g o o Xiêdzu Faucie).
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W rozdziale nastêpnym  Omnis homo  mamy przesuniêcie rozwa¿añ z immanentnej analizy mitu w kierunku rozpoznania implikowanych i sformu³owanych treci wiatopogl¹du (s. 154). Przestrzeñ mitu i jego literackie wcielenie wprowadza zasadnicze
rozró¿nienie, swoist¹ antynomiê na obszarze dwóch pojêæ: uniwersalizmpartykularyzm
(zob. s. 154). Autor wskazuje na trójkierunkow¹ strukturê antynomii. Pisze: 1. Symbole
uniwersalne ulegaj¹ indywidualizacji, subiektywizacji. 2. Subiektywizacja wiata zostaje
przezwyciê¿ona mitem reintegracji, który w procesie inicjacji adaptuje soteryczne wzorce
chrzecijañstwa, prowadzi do osi¹gniêcia pe³ni psychometafizycznej, do jednoci przeciwieñstw. 3. Natomiast protagonici mitu, prezentuj¹c konkretne pogl¹dy religijne, spo³eczne, filozoficzne, wprowadzaj¹ fabu³ê mityczn¹ w kr¹g partykularnych dylematów epoki.
Wprawdzie w tym celu uczestnicz¹ w procesie reintegracji, by ów partykularyzm przezwyciê¿yæ, by na pytania historycznej wiadomoci daæ odpowied profetyczn¹ i uniwersaln¹ (s. 154). Mo¿liwoci takiej odpowiedzi poszukuje Gutowski w sferze rozwa¿añ
ideowych, w tylko naszkicowanej eksplikacji wiatopogl¹du w tekstach Miciñskiego. Przy
czym  jak pisze autor  wiatopogl¹d ma najczêciej charakter ateoretyczny, literacki,
obrazowy (s. 156) 23. Brak jednoznacznej wyk³adni wiatopogl¹du, jego niejednolitoæ
w obrêbie dzie³a, sk³ania badacza do wstêpnego rozpoznania zarysu czy te¿ zrêbów wizji
wiata Miciñskiego. Implikacje wiatopogl¹dowe ledzimy na trzech poziomach, z których ka¿dy nastêpny wynika z poprzedniego i wprowadza szerszy zakres treci: 1. pogl¹dy religijne, 2. projekty ¿ycia zbiorowego: narodowego i spo³ecznego, 3. zespó³ cech charakterystycznych dla cz³owieka przekszta³caj¹cego wspó³czesn¹ kulturê (s. 156). Ta czêæ
pracy coraz mocniej kieruje ksi¹¿kê ku w¹tkom z krêgu antropologii kultury i historii idei
(zob. podrozdzia³y Polonus errans i ¯ycie nowe), a zarazem dotyka w sposób zasadniczy
kwestii teologicznych (zob. podrozdzia³ Spór o religiê  walka o Chrystusa).
W tym wa¿nym rozdziale ksi¹¿ki w wyrany sposób objawiaj¹ siê zalety interpretacji, która w sposób mistrzowski ³¹czy trud rekonstrukcji ideowych i historycznych kontekstów twórczoci Miciñskiego z precyzj¹ analizy.
Pomylany jako wstêp do wydania poezji, kolejny rozdzia³ W mroku gwiazd. Poemat
metafizycznego protestu i rozpaczliwej nadziei 24 wprowadza nas w zagadnienia rz¹dz¹ce
wiatem poetyckim m³odopolskiego twórcy. Niezwykle ciekawe i inspiruj¹ce s¹ pocz¹tkowe rozwa¿ania na temat struktury genologicznej zbioru. Autor proponuje u¿ycie terminu poemat dla nazwania najwa¿niejszego zbioru poezji, jak niegdy Stefania Skwarczyñska o Trenach 25, pisze o dwojakim traktowaniu go  jako lunego zestawu wierszy, w którym jednak mo¿na dostrzegaæ [...] pewne regu³y (co najmniej lady) spójnoci
(s. 199; tam te¿ cenne refleksje o pierwodruku i koncepcji Miciñskiego oraz o dedykacji).
W dalszej czêci  Ekspresja, kreacja, ocalenie (zarys programu)  Gutowski przedstawia, zgodnie z tytu³em, elementy programu poetyckiego okrelaj¹c go jako maksymalistyczny i paradoksalny (uwagi o wierszu Kolosseum, s. 200), a zarazem odmienny w kontekcie m³odopolskich wypowiedzi poetyckich i teoretycznych.
G³os Miciñskiego brzmi inaczej i inaczej mo¿na go czytaæ  jako polemiczny dialog z postawami najwybitniejszych poetów epoki. Badacz zestawia postawê Miciñskiego
i Stanis³awa Przybyszewskiego, Kazimierza Tetmajera, Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa
23
Kluczowy dla tego studium termin wiatopogl¹d przyjmuje Gutowski za ksi¹¿k¹ A. W al i c k i e g o W krêgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego s³owianofilstwa
(Warszawa 1964). Wyranie te¿ autor dystansuje siê do poszukiwania zwi¹zków literatury i filozofii w dzie³ach pisarzy i wynikaj¹cych z takiej korelacji niejasnoci natury metodologicznej (zob.
s. 154155).
24
Jak podaje sam badacz, jest to fragment wstêpu w: T. M i c i ñ s k i, Wybór poezji. Oprac.
W. G u t o w s k i. Kraków 1999.
25
S. S k w a r c z y ñ s k a, Treny Jana Kochanowskiego a cykl funeralny Ronsarda Sur la
mort de Marie. W: Wokó³ teatru i literatury. Warszawa 1970.
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(s. 201202). Gutowski nie poprzestaje na zarysie programu, siêga g³êbiej, stara siê okreliæ wymiary wiata poetyckiego, przywo³uje liczne leitmotiwy wyobrani twórcy m³odopolskiego, rekonstruuje bogate i fascynuj¹ce imaginarium poetyckie, wskazuje g³ówne
tropy konstrukcyjne, jak opozycja-walka miêdzy chaosem a ³adem, z³o¿on¹ symbolikê,
oniryzm, wszechobecny ruch bohaterów, przestrzeñ immanentn¹ i transcendentn¹, by naszkicowaæ podstawowe dla modernizmu sytuacje egzystencjalne, uwiêzienie cz³owieka
w niemocy metafizycznej (z³o) oraz przedstawiæ poszukiwanie dróg wyjcia, odrodzenia
i wolnoci (s. 203212). Badacz analizuje bardzo interesuj¹ce i specyficzne dla epoki literackie odniesienia do pojêcia Boga (podrozdzia³y Wobec agresji Boga i Bezsilnoæ bogoburców  wiele trafnych uwag o osobie Boga w poezji Miciñskiego na s. 212217).
Równie ciekawie przedstawion¹ problematykê przynosi studium Dusza  duch  jañ.
Semantyka s³ów-kluczy metafizycznej antropologii Tadeusza Miciñskiego. Gutowski precyzyjnie zakrela obszar swych dociekañ, proponuje rekonstrukcjê rozleg³ych i najczêciej
wyranie nierozgraniczonych pól znaczeniowych g³ównych pojêæ-kategorii antropologicznych, które zarazem nale¿¹ do podstawowego repertuaru s³ów-kluczy literatury epoki
(s. 231). W perspektywie szczególnie wnikliwych obserwacji znalaz³y siê g³ównie trzy pojêcia ze s³ownika metafizycznej antropologii Miciñskiego, s¹ to: dusza, duch, jañ, które
badacz skrupulatnie opisuje/interpretuje w szerokim kontekcie filozoficzno-antropologicznym epoki. Obserwacje Gutowskiego maj¹ tu zdecydowanie nowatorski charakter.
Rozprawa ni mnie kto, jakby ciê¿ki sen. Onirologia Tadeusza Miciñskiego zosta³a
powiêcona poetyckim wcieleniom motywu snu, tematu niezwykle frapuj¹cego. Wszak onirycznoæ to teren wyj¹tkowo eksploatowany przez literaturê m³odopolsk¹, wszelkie epistemologiczne poszukiwania, penetracje obszarów niewiadomoci, podwiadomoci czy te¿
stanów paranormalnych wykorzystywa³y dla pe³niejszej wyk³adni zasobne w znaczenia pojêcie sen. Gutowski podejmuje próbê analizy pola semantycznego s³owa sen i kompleksu z³o¿onego z bliskich sobie znaczeniowo, lecz nie zawsze synonimicznych terminów:
s z a ³, s z a l e ñ s t w o, o p ê t a n i e, o b ³ ê d (s. 274). Taka perspektywa badawcza pozwoli autorowi na rozpoznanie swoistej metodologii poetyckiej (s. 273; dotyczy to g³ównie
tomu W mroku gwiazd). Nie chodzi zatem o prost¹ i ³atw¹ do udowodnienia antycypacjê
surrealizmu w pisarstwie Miciñskiego, polegaj¹c¹ na  upraszczaj¹c  technice irracjonalnego, automatycznego zapisu, lecz raczej o egzemplifikacjê funkcji snu jako znamiennej techniki onirycznej 26 i jako podstawy obrazotwórczej oraz semantycznej w wiecie poetyckim
autora Nietoty. Gutowski wyró¿nia rozmaite grupy znaczeñ powi¹zane z konotacj¹ s³owa
sen i wskazuje ich dynamikê; sen jako specyficzny stan zawieszenia statusu ontologicznego, jego iluzorycznoæ budz¹ca niepokój, stan przebudzenia, opozycja senjawa (s. 277
278), bycie nionym i zagadnienie to¿samoci, dialogu miêdzy ni¹cym a nionym 27
26
O technice onirycznej pisa³a przed laty M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a w klasycznej
i prze³omowej dla badañ nad modernizmem ksi¹¿ce Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski
(Kraków 1975, rozdz. Technika oniryczna). Wielokrotnie przywo³ywana, stanowi ¿ywe ród³o inspiracji dla prac Wojciecha Gutowskiego.
27
Warto rozszerzyæ nieco ten w¹tek w analizowanym tekcie (Niewiadomy g³os) o zagadnienie
relacji ontologicznej miêdzy ja nionym a ja ni¹cym, relacji zgo³a fundamentalnych; to¿samoci
cielesnej (granice rzeczywistoci) i nowej to¿samoci (granice snu), czyli rozdwojenia-transgresji tej
samej osoby, czyli jako to¿samej, lecz innej, ni¹cej i nionej. Na pytanie kto ni? wówczas pada
odpowied ja rzeczywisty, ale inny. Kto jestem? wie tylko ten, / który wie, i¿ mnie wcale nie ma.
Podmiot wie, ¿e tamten wie, zatem dialog za spraw¹ wiedzy jakby nawi¹zany i w pewnym sensie
mo¿liwy, Gutowski natomiast wyranie podkrela niemo¿liwoæ dialogu i brak jakiegokolwiek kontaktu miêdzy nionym a ni¹cym (s. 279), wszystko do dyskusji. Zob. M. B l a n c h o t, Sen, noc. Prze³.
T. K o m e n d a n t. Literatura na wiecie 1996, nr 10, s. 47: Kto ni, ten pi, choæ ni¹cy nie jest ju¿
tym samym oto pi¹cym, tak samo jak nie jest kim innym, inn¹ osob¹; to przeczucie Innego, który nie
mo¿e powiedzieæ o sobie »ja«, nie rozpoznaje siê ani w sobie, ani w innej osobie.
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(s. 279), sen jako sposób istnienia, element podmiotu, sen uprzedmiotowiony (s. 280283).
Analizuj¹c poszczególne wcielenia motywu snu badacz dostrzega pewien porz¹dek, wyra¿ony w dwojakiej strukturze znaczenia: sen  marzenie pe³ne b³ogostanu, stan nieosi¹galny, oraz dominuj¹cy u poety sen-koszmar prowadz¹cy do dekompozycji i destrukcji wiata (s. 284). Zastosowana typologia 28 poetyckich form snu zostaje, w dalszej czêci,
rozszerzona o dwa kolejne pojêcia, niekoniecznie synonimiczne, aczkolwiek o podobnej funkcji znaczeniowej, s¹ to: ob³êd (ob³¹kany i opêtany) oraz sza³ (szaleñstwo,
szalony). Rozprawa przynosi wiele kluczowych tropów do interesuj¹cego zagadnienia
onirologii w tekstach autora Nietoty i jest inspiruj¹cym wstêpem dla dalszych osobnych
studiów.
Wieloznaczna symbolika architektoniczna w twórczoci Miciñskiego to temat kolejnej pracy pt. Burzyciel wi¹tyñ i budowniczy nadgwiezdnych miast. Organizowanie przestrzeni poetyckiej w oparciu o formy architektury (g³ównie: wi¹tynie, zamki, miasta) jest
znamienn¹ cech¹ wyobrani m³odopolskiej, co spostrzeg³a ju¿ Maria Podraza-Kwiatkowska 29 daj¹c pierwszy impuls metodologiczny. Gutowski w znacznym stopniu pog³êbia interpretacje symboli-budowli przedstawione we wczeniejszych rozprawach (zob. rozdz.:
Chaos czy ³ad?, W poszukiwaniu ¿ycia nowego). cile hermeneutyczne rozwa¿ania,
z uwzglêdnieniem krytyki tematycznej, oscyluj¹ wokó³ dwóch wariantów rozumienia
symboliki; pierwszy to sytuacja zniewolenia i budowle zdegradowane, pe³ni¹ce funkcjê
wiêzienia-grobu (szczególnie tom W mroku gwiazd), drugi za to próby odbudowy i tworzenia nowych wi¹tyñ symboli integracji i odrodzenia (powieæ i publicystyka). Jakkolwiek Nie nale¿y jednak zbytnio upraszczaæ ewolucji twórczoci Miciñskiego i szukaæ
jej dominanty w radykalnym przejciu od wyobrani katastroficznej do wizji wyzwalaj¹cego budowania. W tej twórczoci konstrukcje nieod³¹czne s¹ od destrukcji, tylko pisarz
zmienia ich funkcje i wzajemne relacje (s. 295). Z szerokiej galerii obrazów-symboli architektonicznych autor wyró¿nia i poddaje analizie te, które ewokuj¹ bogat¹ palet¹ znaczeñ. Wyj¹tkowo interesuj¹ce dociekania snuje wokó³ tekstów pisarza i znanej z mistyki
budowli wewnêtrznej, duchowej, miejsca intymnego spotkania z Bogiem (s. 296, w.
Teresa z Avili; zob. te¿ studium Chaos czy ³ad?), ponadto analizuje wszelkie obrazowe
ekwiwalenty wiatopogl¹du poety wyra¿one w mnogoci figur-symboli architektonicznych: wi¹tynie nowe (podrozdz. Budowle  zu¿yte formy), konkretne budowle, zwi¹zane
z tradycj¹ historyczn¹ (podrozdz. Archiwa pami¹tek narodowych); ponure siedziby dekadentów (s. 309311); sakralne wi¹tynie odnowy (podrozdz. Projekt wi¹tyni ¿ycia); symbolika natury i biologiczny determinizm (podrozdz. Paradoksalny splot  witalizm i nekrofilia); architektura miasta, opozycja miasta zdegradowanego i miasta nowego (podrozdz.
Przeciw mierci i cywilizacyjnemu bagnu garden-city i pañstwo-ogród). Studium jest
wzorcowym przyk³adem analizy obrazowego jêzyka poety, którym przy pomocy wizji
architektonicznych wyra¿a³ stany duszy i dylematy ¿ycia zbiorowego (s. 327).
Odmienn¹ nieco, lecz równie interesuj¹c¹ problematykê przynosz¹ dwa kolejne szkice dotykaj¹ce szeroko rozumianych zwi¹zków Miciñskiego z romantyzmem. Pytanie o intertekstualny dialog miêdzy Mickiewiczem a m³odopolskim pisarzem to przedmiot rozwa¿añ w studium Inspiracje i repetycje. Adam Mickiewicz w lekturze Tadeusza Miciñskiego. Gutowski podkrela obfitoæ odwo³añ nie do Mickiewicza-poety, lecz Mickiewicza-proroka szczególnie w twórczoci publicystycznej autora Nietoty (s. 332), ale badacz
zauwa¿a dalej, i¿ dzie³o Mickiewicza nie jest dla Miciñskiego tylko generatorem treci
28
Badacz proponuje systematyzacjê form u¿ycia s³owa sen (nieco zmodyfikowan¹) za prac¹
M. G ³ o w i ñ s k i e g o Lemian  sen (Teksty 1973, nr 3). Przedruk w klasycznej ju¿ ksi¹¿ce:
Zawiat przedstawiony. Szkice o poezji Boles³awa Lemiana. Warszawa 1981.
29
P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, op. cit., rozdz. Symbol architektoniczny. Zejcie w g³¹b.
Martwa natura.
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wiatopogl¹dowych (s. 333). Spucizna wieszcza jest czym wiêcej, stanowi pretekst,
który podsuwa wzory osobowe, ale te¿ daje impuls do polemiki i reinterpretacji (s. 333
334). Dla zobrazowania takiej perspektywy interpretacyjnej badacz wnikliwie ukazuje
wszelkie zwi¹zki, aluzje intertekstualne obu pisarzy (np. wietne uwagi o powi¹zaniach
Xiêdza Fausta i Dziadów oraz o licznych odwo³aniach do Mickiewicza w powieci Nietota i w poemacie Widmo Wallenroda, s. 336343) 30. M³odopolski twórca dokonuje relektury wielkiego poprzednika, dziedzictwo Mickiewicza ulega w tym odczytaniu poetyckiej
transgresji i przewartociowaniu na rzecz nowego sensu w nowym, m³odopolskim przes³aniu. Intertekstualn¹ gr¹ Miciñskiego rz¹dzi duch opacznoci. W dialogu z Mickiewiczem Miciñski werbalnie akceptuje dziedzictwo partnera, pragnie nawet byæ jego depozytariuszem. Jednak w praktyce artystycznej zawsze »rewiduje«, »zaprzecza« (s. 344).
W orbicie romantyzmu i dialogu z wielkimi pisarzami tej epoki pozostaje szkic Rewolucja i eschatologia. Zygmunt Krasiñski  Tadeusz Miciñski. Autor nie poprzestaje tylko na zarysowaniu zewnêtrznych zale¿noci obu twórców, lecz siêga g³êbiej, stara siê
ukazaæ, na czym polega intertekstualny dialog miêdzy Miciñskim a Krasiñskim, czy Miciñski jedynie wykorzysta³ kompozycjê, wzory postaciowe i sytuacyjne Nie-Boskiej komedii jako czytelny, bo dobrze znany kod mówienia o rewolucji i eschatologii, czy te¿
zaproponowa³ gruntowne przewartociowanie problematyki dramatu? (s. 348). Tak zdefiniowane za³o¿enia pos³u¿y³y autorowi do nowatorskiej interpretacji Kniazia Patiomkina
w kontekcie dramatu Krasiñskiego.
Niewielki szkic Powstanie styczniowe w twórczoci Tadeusza Miciñskiego wskazuje
na odkrywcze, nie rozpatrywane zagadnienie w dziele pisarza. W szerokim polu zainteresowañ ideowych i narodowych Miciñskiego fakt zrywu narodowego zosta³ odnotowany
jako istotne ogniwo ³añcucha historii Polski. Autor w b³yskotliwy sposób przywo³uje i interpretuje wszelkie wypowiedzi, próby diagnozy i pytania twórcy Nietoty dotykaj¹ce problemu odrodzenia »duszy polskiej«, przemiany duchowej egzystencji narodu i katastroficznego dowiadczenia w odniesieniu do powstania (przeledmy interesuj¹ce uwagi
o rozdziale Xiêdza Fausta powiêconym powstaniu styczniowemu, zatytu³owanym Mi³ujmy, zwalczaj¹c wrogów swych, s. 363366). Tekst zbli¿a siê do jak¿e istotnej kwestii
kszta³towania swoistej historiozofii w dziele Miciñskiego. Temat ten rozwija Gutowski
w studium Stereotyp Niemców i Niemiec w twórczoci literackiej i publicystyce Tadeusza
Miciñskiego, wyranie zorientowanym na wskazanie zrêbów nie opracowanej jeszcze w pe³ni ideologii m³odopolskiego pisarza. Badacz dowodzi, ¿e bez zrozumienia i dostrze¿enia
opinii poety kszta³tuj¹cych obraz Polski, Rosji i Niemiec niemo¿liwa jest pe³na wyk³adnia
jego historiozofii, a g³ówn¹ przes³ank¹ ideologii autora W mroku gwiazd jest wyjanienie kulturotwórczej roli oraz politycznego znaczenia Polski, Rosji i Niemiec w Europie
(s. 372). Z niezwykle interesuj¹cych obserwacji i analiz wy³ania siê dominanta wiatopogl¹du Miciñskiego  jednolita i stereotypowa wizja Niemiec. Przede wszystkim Pisarz
konsekwentnie przejmowa³ potoczny, powiadczony w wiadomoci spo³ecznej licznymi
przys³owiami, stereotyp Niemca  »odwiecznego wroga« (s. 373), podkrela³ trwaj¹cy
od stuleci konflikt s³owiañsko-germañski, pog³êbia³ negatywne widzenie stereotypu, stosuj¹c symbolikê zwierzêc¹ i odwo³uj¹c siê do popularnej satanologii demonizowa³ kulturê
niemieck¹ (s. 374375). Niekiedy tylko, szczególnie w pismach póniejszych, zg³asza³
w¹tpliwoci, jednak nie negowa³ stereotypu, raczej wskazywa³ na jego zu¿ycie b¹d
przesilenie (s. 382).
W zamykaj¹cym ksi¹¿kê rozdziale Wyobcowanie  bunt  ofiara. Z problemów ekspresjonistycznej historiozofii badacz rozpatruje jak¿e fascynuj¹ce zagadnienie postawy
wiatopogl¹dowej w relacjach z kultur¹, histori¹ i spo³eczeñstwem. Tym razem przedmioMiciñski jako czytelnik Mickiewicza zosta³ te¿ doceniony przez M. J a n i o n (¯ycie pomiertne Konrada Wallenroda. Warszawa 1991, s. 585 n.).
30
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tem wnikliwych analiz bêd¹ wypowiedzi dwóch pisarzy: zwi¹zanego ze Zdrojem Jerzego Hulewicza (który jest omawiany jako pierwszy) i bohatera ca³ej ksi¹¿ki  Tadeusza
Miciñskiego. Wychodz¹c z za³o¿enia, i¿ prze¿ycie kryzysu kultury zupe³nie odmiennie
przedstawiano w ró¿nych nurtach artystycznych (ekspresjonizm, surrealizm, dadaizm, symbolizm), Gutowski stara siê nakreliæ podstawy historiozofii ekspresjonistycznej w kontekcie twórczoci obu literatów (Hulewicz nadto by³ malarzem). Czytanie ich tekstów
przez pryzmat transformacji i ci¹g³oci idei, a tak¿e historii wypada niezwykle zajmuj¹co,
zarazem wprowadza w obszary badawcze wyj¹tkowo ma³o eksploatowane.
Przegl¹d zawartoci ksi¹¿ki Wojciecha Gutowskiego nie pozwala na pe³ne ukazanie
bogatej panoramy zagadnieñ i wielkiej ró¿norodnoci tematycznej. Nale¿y podkreliæ imponuj¹cy materia³ egzemplifikacyjny, na którym autor W poszukiwaniu ¿ycia nowego opiera
swoje subtelne i wnikliwe interpretacje (w duchu hermeneutyki z uwzglêdnieniem historii
idei), materia³ ogarniaj¹cy wszystkie odmiany gatunkowe eksploatowane przez Miciñskiego.
Budz¹ca najwy¿sze uznanie praca Gutowskiego jest wa¿nym g³osem w dyskusji nad
wci¹¿ otwartym terenem poszukiwañ i jednoczenie stanowi du¿y krok w badaniach nad
dzie³em autora Nietoty. Przyczyni siê z pewnoci¹ do rehabilitacji miejsca, na jakim spotykamy pisarza, i wprowadzi na miejsce mu nale¿ne. Nie bêdzie chyba przesad¹ uznanie
Miciñskiego za jednego z najwybitniejszych pisarzy epoki 31.
Marcin Pliszka

D a r i u s z S k ó r c z e w s k i, SPORY O KRYTYKÊ LITERACK¥ W DWUDZIESTOLECIU MIÊDZYWOJENNYM. Kraków (2002). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), ss. 404, 4 nlb.
Spraw¹ najjawniej k³opotliw¹ nazwa³ przed dziesiêcioma laty Wojciech G³owala
brak syntez historycznokrytycznych we wspó³czesnych badaniach nad dziejami polskiej
krytyki literackiej 1. Mówi¹c o przyczynach k³opotu nale¿y zauwa¿yæ, ¿e o skutecznoci
syntetycznego opisu pewnej szczegó³owej dziedziny decyduje w du¿ej mierze mo¿liwoæ
korzystania z istniej¹cych historii dyscyplin kontaktowych  tych za, zw³aszcza dziejów
teorii literatury, niew¹tpliwie brakuje. Konstruowanie ponadtekstowych i ponadosobowych ca³oci 2 jest trudne równie¿ dlatego, ¿e niektórzy wa¿ni bohaterowie historii krytyki (np. Kridl) wci¹¿ czekaj¹ na wydania zbiorowe, jakkolwiek trzeba przyznaæ, ¿e dziêki
zas³u¿onej dla sprawy Biblioteki Studiów Literackich  ale nie tylko tej serii  sytuacja
31
I jeszcze jedna uwaga. Opracowanie redakcyjne pozostawia wiele do ¿yczenia. Pomijaj¹c
drobne wpadki w postaci literówek, przesuniêcia przypisów (s. 249250) itp., trudno nie zg³osiæ
zastrze¿eñ do b³êdnie podanego tytu³u w notce biograficznej na koñcu ksi¹¿ki  jest: Pasje wyobrani, winno byæ: Wród szyfrów transcendencji. Oczywicie, istnieje pozycja Pasje wyobrani. Szkice
o literaturze romantyzmu i M³odej Polski, wydana w 1991 roku.

W. G ³ o w a l a, Uwagi nad stanem badañ nad histori¹ XX-wiecznej polskiej krytyki literackiej. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Ksiêga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995.
Red. T. Micha³owska, Z. Goliñski, Z. Jarosiñski. Warszawa 1996, s. 474. Sformu³owanie dotyczy³o
niedokoñczonej IBL-owskiej serii historycznokrytycznej, w której wyszed³ tylko jeden tom (E. S a rn o w s k a - T e m e r i u s z, T. K o s t k i e w i c z o w a, Krytyka literacka w XVI i XVII wieku oraz
w epoce owiecenia. Wroc³aw 1970), nie ma jednak powodów, dla których nale¿a³oby je traktowaæ
jako cile zwi¹zane z tym jednym adresem.
2
G ³ o w a l a, loc. cit.
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