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W omawianej pracy zosta³a doæ skrupulatnie uwzglêdniona ta dotychczasowa literatura przedmiotu, jaka ukaza³a siê w jêzyku polskim. Z przeoczonych pozycji niewiele da³oby siê wymieniæ. Nale¿a³o mo¿e siêgn¹æ do zbiorowej syntezy Obyczaje w Polsce pod
redakcj¹ Andrzeja Chwalby (2004), do monografii Magdaleny Joncy Enfants terribles.
Dzieci z³e, le wychowane w literaturze polskiej XIX wieku (Wroc³aw 2005) czy do rozdzia³u Okrucieñstwo i czu³oæ w rodzinie w mojej ksi¹¿ce na temat okrucieñstwa (wyd. 3:
1999). Uderza natomiast ca³kowity brak pozycji w jêzykach obcych. A przecie¿ literatura
niemiecka, francuska czy anglojêzyczna traktuj¹ca o zabawkach i zabawach dzieciêcych
jest bardzo rozleg³a. Wystarczy tu zajrzeæ choæby do bibliografii zamieszczonej w zbie¿nej tematycznie z ksi¹¿k¹ Kabaciñskiej rozprawie Katrin Joppien Das Kind und sein Spielzeug. Ein Motiv der europäischen Kunst seit der Pädagogik der Aufklärung (Bonn 1988).
Warsztatowe niedopracowanie ksi¹¿ki sprawi³o, i¿ niektóre pamiêtniki zamieszczono
pod nazwiskami autorów, inne, jak¿e nies³usznie, pod has³em Pamiêtniki; dotyczy to m.in.
pamiêtników Seweryna Bukara, Franciszka Karpiñskiego, Jana Duklana Ochockiego,
Micha³a Ogiñskiego czy Stanis³awa Ma³achowskiego. Nie istnia³o wydanie Encyklopedii
Glogera z r. 1929, a Brückner nie by³ redaktorem, ale g³ównym autorem Encyklopedii staropolskiej (wznowionej w r. 1990). Trudno siê natomiast dziwiæ, i¿ Kabaciñska lwi¹ czêæ
cytowanej poezji dla dzieci podaje bez nazwiska autora, skoro to samo czyni Antologia
poezji dzieciêcej, opracowana przez Jerzego Cielikowskiego (Wroc³aw 1991). Niektóre
z tych wierszyków autorka wydoby³a z rêkopisów przechowywanych w Bibliotece Narodowej. S¹ one przewa¿nie anonimowe, jak znaczna czêæ ko³ysanek czy wyliczanek, towarzysz¹cych grom dzieciêcym.
Janusz Tazbir
(Instytut Historii PAN  Institute
of History of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw)

Abstract
The text is a review of Katarzyna Kabaciñskas work on the ways of spending free time by
children based mainly on Enlightenment sources.

PROBLEMY TRAGEDII I TRAGIZMU. STUDIA I SZKICE. Pod redakcj¹ H a l i n y K r u k o w s k i e j i J a r o s ³ a w a £ a w s k i e g o. (Recenzenci: Krystyna Jakowska, S³aw Krzemieñ-Ojak). Bia³ystok 2005. Wydawnictwo Uniwersytetu w Bia³ymstoku,
ss. 1000. Czarny Romantyzm. Redakcja serii: Halina Krukowska (przewodnicz¹ca),
Krzysztof Korotkich, Marcin Lul, Jaros³aw £awski, Barbara Sawicka-Lewczuk, Wojciech
W¹do³owski, Danuta Zawadzka, El¿bieta D¹browicz.
Problemy tragedii i tragizmu, wydane staraniem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Bia³ymstoku, zaskakuj¹ rozmachem i objêtoci¹. Zaproszeni do wspó³pracy autorzy, reprezentuj¹cy prawie wszystkie krajowe orodki akademickie, podjêli trud zinterpretowania ró¿norodnych  pod wzglêdem estetycznym, gatunkowym i filozoficznym 
znaczeñ tragizmu, tragicznoci i tragedii. Ów wysi³ek nale¿y pochwaliæ tym bardziej, ¿e
nie jest on okazjonalny, ale przeciwnie, wpisuje siê w d³ugofalowe prace badawcze Zak³adu Literatury Owiecenia i Romantyzmu bia³ostockiej polonistyki, których efektem sta³a
siê znana seria wydawnicza Czarny Romantyzm. Problemy tragedii i tragizmu, stanowi¹c jej kolejne ogniwo, wykraczaj¹ jednak poza bezporednie inspiracje romantyzmem
i odnosz¹ siê do kluczowych dla europejskiej humanistyki pojêæ.
Monumentalna  bo licz¹ca 1000 stronic  publikacja podzielona jest na 10 czêci
przedstawiaj¹cych tytu³ow¹ problematykê w perspektywie periodyzacyjnej. Nieznacz-
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nym zak³óceniem jej rytmu pozostaj¹ dwie wprowadzaj¹ce czêci, zmierzaj¹ce do wywietlenia uniwersalnej natury tragizmu. Ró¿ni¹ siê one od siebie podejciem metodologicznym. Podczas gdy w pierwszej tragizm wy³ania siê z analizy poszczególnych dzie³
(a nierzadko ich fragmentów), w drugiej przeciwnie, z interpretacji du¿ych struktur pojêciowych.
Czêæ I, zatytu³owan¹ Tragizm, tragedia, tragicznoæ, otwiera artyku³ Haliny Krukowskiej (z Uniwersytetu w Bia³ymstoku) Tragizm, heroizm, groza. Ró¿norodne znaczenia tragizmu  wy³aniaj¹ce siê z wypowiedzi Maxa Schelera, Simone Weil, Johanna Wolfganga Goethego, Martina Heideggera, Paula Tillicha i Friedricha Nietzschego  umo¿liwi³y autorce wyeksponowanie nie tylko estetycznych, ale tak¿e etycznych, emotywnych
i ontologicznych sensów pojêcia. Z jednej strony, rozmywaj¹ one dawne znaczenie tragizmu, z drugiej  wskazuj¹ na poszerzaj¹cy siê jego zakres, którego potwierdzeniem pozostaje g³êbokie zakorzenienie w ¿yciu spo³ecznym.
Kolejne teksty stanowi¹ uszczegó³owienie  nakrelonej w artykule Krukowskiej 
perspektywy i podejmuj¹ trud zrekonstruowania tragizmu na gruncie twórczoci wybranego autora (a nierzadko dzie³a). Tak wiêc Zbigniew Kamierczak (Uniwersytet w Bia³ymstoku) rozwa¿ania swoje powiêci³ Nietzscheañskiej filozofii tragedii, Tadeusz Sucharski (z Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku) przedstawi³ tekst o Dostojewskim w filozofii tragedii Lwa Szestowa, Daria Mazur (z Akademii Bydgoskiej) napisa³a
o refleksji Józefa Czapskiego nad utworami Wasilija Rozanowa, a Adam Fitas (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) o tragizmie zawartym w dzie³ach filozoficzno-religijnych Karola Ludwika Koniñskiego. Teodozja Wikarjakówna zwróci³a uwagê na funkcjê
przeznaczenia w twórczoci wielu pokoleñ pisarzy  od Ajschylosa do Sartrea, El¿bieta
Weso³owska za na g³on¹ reinterpretacjê postaci Edypa w ksi¹¿ce Maxa Frischa Homo
faber (obie badaczki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), a Katarzyna Wielechowska (Uniwersytet £ódzki) przedstawi³a koncepcjê tragizmu u René Girarda.
Czêæ II ksi¹¿ki nosi tytu³ Przekroje i syntezy. Sk³adaj¹ siê na ni¹ zaledwie 4 teksty,
ale tê skromn¹ objêtoæ rekompensuj¹ interpretacyjny rozmach i dyscyplina mylowa autorów. Cech¹ charakteryzuj¹c¹ ich wypowiedzi jest bowiem, z jednej strony, postrzeganie
problematyki tragizmu w szerokiej perspektywie historycznoliterackiej i estetycznej, z drugiej  sk³onnoæ do teoretycznego ujêcia jego z³o¿onej natury. Autorzy, skoncentrowani na
opisie mechanizmów steruj¹cych niejako z ukrycia przemianami tytu³owych pojêæ, dokonali wa¿nych ustaleñ badawczych i zarysowali kierunki, w jakich refleksja nad nimi mog³aby siê rozwijaæ.
Przekroje i syntezy otwiera artyku³ Andrzeja Tyszczyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Tragicznoæ i dowiadczenie. O nieszczêciu w strukturze tekstów tragicznych.
Punktem wyjcia autora sta³o siê przekonanie, ¿e tragizm generowany jest przez dwa typy
relacji: cz³owiekwiat i cz³owiekcz³owiek. O ile pierwsza ma charakter egzystencjalny,
o tyle druga  moralny. Ich wystêpowanie w utworach literackich, wyznaczaj¹ce niejako
dwa paradygmaty tragizmu, sta³o siê dla autora przedmiotem szczegó³owej (opartej na
zasadach rozpoznania logicznego) analizy, prowadz¹cej do ujawnienia nie tylko dwunurtowoci tragizmu europejskiego, ale tak¿e odrêbnoci jego greckich i biblijnych korzeni.
Z kolei W³odzimierz Szturc (z Uniwersytetu Jagielloñskiego) postawi³ kilka pytañ (i udzieli³
kilku odpowiedzi) na temat zanikania tragedii w literaturze polskiej XVIII i XIX wieku.
Problematykê przemian gatunkowych znany krakowski badacz przedstawi³ na tle ogólniejszych tendencji genologicznych epoki, pozostaj¹cych w cis³ym zwi¹zku z wyborami
estetycznymi, spo³ecznymi i ideowymi. Maria Obrusznik-Partyka (z filii Akademii wiêtokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim) dokona³a analizy pozytywistycznego wydziedziczenia tragizmu, a Wojciech Gutowski (z Akademii Bydgoskiej) napisa³ o m³odopolskim palimpsecie tragicznoci i jego powrocie w nowym przebraniu.
Kolejne czêci ksi¹¿ki prezentuj¹ uszeregowane chronologicznie rozwa¿ania, poczy-
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naj¹c od literatury staropolskiej  a¿ do XX-wiecznej. G³ówn¹ zalet¹ tak skonstruowanego
przegl¹du wydaje siê skupienie myli na wybranych interpretacjach tragizmu i tragicznoci. Refleksj¹ badawcz¹ objête zosta³y tu nie tylko typowe, charakterystyczne i dobrze
znane egzemplifikacje literackie, ale tak¿e zjawiska s³abiej zidentyfikowane, niejednokrotnie peryferyjne albo zapomniane.
Chronologiczny przegl¹d rozpoczyna Literatura dawna. Odnajdujemy tu teksty odnosz¹ce siê do: w¹tków tragicznych w poezji Jana z Czarnolasu (Kwiryna Ziemba  Uniwersytet Gdañski), problematyki tragizmu we francuskiej noweli renesansowej (Witold Konstanty
Pietrzak  Uniwersytet £ódzki), losów Katarzyny Radziejowskiej  wojewodzianki p³ockiej
(Anna Gomó³a  Uniwersytet l¹ski), dramatu wiênia Tower z Szekspirowskich kronik
(Bernadetta Puchalska-D¹browska  Uniwersytet w Bia³ymstoku), w¹tków tragicznych
w twórczoci Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego (Bo¿ena Chodko  Uniwersytet w Bia³ymstoku), tragizmu w ukraiñskiej historiografii barokowej (Walentyna Sobol  Uniwersytet
w Doniecku i Uniwersytet Warszawski), a tak¿e próbê analizy wiersza Leibniza Jezus na
krzy¿u (Ma³gorzata Frankiewicz  Uniwersytet Jagielloñski).
Nieco bardziej zró¿nicowana wydaje siê czêæ IV, zatytu³owana Na prze³omie osiemnastego i dziewiêtnastego wieku. Przynosi ona artyku³y usytuowane w dwóch nurtach.
Pierwszy skoncentrowany jest wokó³ idei tragizmu i tragicznoci. Drugi stanowi prezentacjê wybranych ich przyk³adów. Do nurtu pierwszego nale¿¹ wypowiedzi: Barbary Czwórnóg-Jadczak (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej) na temat sporów wokó³ rozprawy
Franciszka Wê¿yka O poezji dramatycznej, Janusza K. Goliñskiego (Akademia Bydgoska) o dwug³osie tego¿ Wê¿yka w kwestii tragedii, Andrzeja Fabianowskiego (Uniwersytet Warszawski) o preromantycznym historiozoficznym tragizmie, a tak¿e rozwa¿ania
Wojciecha Piotrowskiego (Akademia wiêtokrzyska, filia w Piotrkowie Trybunalskim)
o idei tragizmu zawartej w programach nauczania gimnazjum i liceum krzemienieckiego
na pocz¹tku XIX w. oraz Marka Podlasiaka (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) o kontrowersjach wokó³ pierwszej niemieckiej tragedii mieszczañskiej.
Drugi nurt wype³niaj¹ rozprawy na temat tragizmu historii zawartego w Odach Franciszka Dionizego Knianina (Witold Wojtowicz  Uniwersytet Szczeciñski), tragizmu
m³odzieñca w Bardzie polskim Adama Jerzego Czartoryskiego (Piotr ¯bikowski  Wy¿sza
Szko³a Pedagogiczna w Rzeszowie), przestrzeni w tragediach i dramatach Juliana Ursyna
Niemcewicza (Ma³gorzata Chachaj  Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej) oraz teatralnego kszta³tu Tragedii Epaminondy Stanis³awa Konarskiego (Piotr Pirecki  Uniwersytet
£ódzki).
Trzy kolejne czêci  skoncentrowane na romantycznych inspiracjach Mickiewiczem,
S³owackim, Krasiñskim i Norwidem  stanowi¹ w pewnym sensie wy³om w porz¹dku
periodyzacyjnym. Nie powinno to jednak dziwiæ, bo w³anie w okresie romantyzmu sformu³owane zosta³o nowe znaczenie pojêæ bêd¹cych przedmiotem interpretacji. Niew¹tpliw¹ zalet¹ powiêconych temu zagadnieniu wypowiedzi wydaje siê szerokie nawietlenie
filozofii romantycznego tragizmu  zasadniczo odmiennej od klasycystycznej  i przede
wszystkim rzutuj¹cej na kwestie estetyczno-genologiczne. Redaktorom tomu uda³o siê
uwypukliæ ró¿nice w pojmowaniu tragizmu przed- i polistopadowego, sporów zwi¹zanych
z koncepcj¹ ¿ycia, cz³owieka i historii oraz rysuj¹cej siê na ich gruncie nowej wyk³adni
historiozoficznej.
Czêæ V, zatytu³owana W krêgu inspiracji mickiewiczowskich, przynosi teksty: Janusza Skuczyñskiego (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) o próbach tragediowych Józefa
Korzeniowskiego, Jaros³awa £awskiego (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o Mickiewiczowskim rozumieniu mitu i mitologii w pismach poety z lat 18181838, Krzysztofa Czajkowskiego (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Czêstochowie) na temat Gra¿yny odczytanej w kontekcie tragedii neoklasycystycznej, Danuty Zawadzkiej (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o niezrealizowanym pomyle Mickiewicza na dramat osnuty wokó³ tragicznych losów Barbary
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Radziwi³³ówny, Ma³gorzaty Cwenk (Katolicki Uniwersytet Lubelski) o tragiczno-ironicznej biografii Onufrego Pietraszkiewicza, Marka Dybizbañskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) o Ludwiku £êtowskim.
W czêci VI, powiêconej twórczoci Juliusza S³owackiego, odnajdujemy prace: Leszka
Libery (Uniwersytet Zielonogórski) o tragicznej intrydze Marii Stuart, Katarzyny Ziemiñskiej (Wy¿sza Szko³a Ba³tycka w Koszalinie) o Balladynie jako kobiecej tragedii, Anny
Danielewicz (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o Bogurodzicy w pogañskim wiecie Lilli Wenedy, Leszka Zwierzyñskiego (Uniwersytet l¹ski) o tragizmie w mistycznych dramatach
S³owackiego, Marii Kalinowskiej (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) o Agezylauszu S³owackiego, Dariusza Tomasza Lebiody (Akademia Bydgoska) o kosmogonii tragicznej
Króla-Ducha, Piotra Sobolczyka (Uniwersytet Jagielloñski) o konflikcie hermeneutyk i problemie tragizmu w listach Krasiñskiego do Mickiewicza, Jacka Lyszczyny (Uniwersytet
l¹ski) na temat dramatu romantycznego w refleksji krytycznej Stanis³awa Ropelewskiego, a tak¿e Barbary Sawickiej-Lewczuk (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o Ksiêdzu Marku
w lekturze Karola Libelta.
Czêæ VII, zatytu³owan¹ Krasicki, Norwid i..., rozpoczyna interesuj¹cy artyku³ Krzysztofa Biliñskiego (Uniwersytet Wroc³awski) na temat uwik³ania Irydiona w chrzecijañsk¹
metafizykê (przewartociowuj¹c¹ sens antycznego tragizmu), po czym nastêpuj¹ prace:
Macieja Szargota (Uniwersytet l¹ski) o Wandzie Krasiñskiego, Doroty B. Klimanowskiej
(Uniwersytet Warszawski) o stosunku Norwida do staro¿ytnych, Anny Siemiñskiej (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) o kategorii tragizmu w S³odyczy Norwida, Doroty Pluciñskiej (Uniwersytet Warszawski) o tragizmie i ironii tragicznej w Trylogii w³oskiej Norwida, Czes³awy Mykity-Glensk (Uniwersytet Opolski) o odczuciu tragicznoci losu u Heinricha von Kleista i Giacoma Leopardiego, Jakuba Momry (Uniwersytet Jagielloñski)
o tragedii bohatera lucyferycznego w Demonie Lermontowa, Anny Tylusiñskiej (Uniwersytet Warszawski) o narodowo-patriotycznym aspekcie w³oskich tragedii romantycznych
i Piotra Stasiewicza (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o Tristanie i Izoldzie Richarda Wagnera jako tragedii doskona³ej.
Trzy kolejne i zamykaj¹ce przegl¹d czêci s¹ powrotem do chronologicznego porz¹dku. Czêæ VIII  zatytu³owana Pozytywizm, modernizm...  odwo³uje siê do pamiêci o pozytywistycznym wydziedziczeniu tragizmu, o którym wczeniej pisa³a Maria Obrusznik-Partyka. Przypomina, i¿ tragizm w drugiej po³owie XIX w. straci³ sw¹ wysok¹ pozycjê
(patos, wznios³oæ, pierwiastek buntu) i uleg³ ucodziennieniu. Dopiero w latach osiemdziesi¹tych o¿y³  w przetworzonej postaci  u Boles³awa Prusa, Aleksandra wiêtochowskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej czy Piotra Chmielowskiego, prowadz¹c do zainteresowania tzw. tragedi¹ historyczn¹ o wyranie dydaktyczno-moralizatorskim zabarwieniu. Sk³onnoci takie widaæ u Felicjana Faleñskiego, Adama Asnyka, Józefa
Szujskiego, Aurelego Urbañskiego i Adama Be³cikowskiego. Przedstawione w tej czêci
artyku³y nie usi³uj¹ jednak komentowaæ tej dobrze rozpoznanej problematyki, ale zgodnie
z intencj¹ redaktorów tomu poszukuj¹ charakterystycznych dla epoki sk³onnoci w sferze
zjawisk mniej rozpowszechnionych. Odnosi siê to tak¿e do tragizmu modernistycznego,
który nie jest tu reprezentowany przez s³ynny manifest Ostapa Ortwina (O teatrze tragicznym, 1902) czy rozwa¿ania Cezarego Jellenty na temat estetyki, stanowi¹ce swoiste prolegomena do teorii tragizmu, lecz przez utwory nie tak znane.
W czêci VIII znajdujemy wyst¹pienia: Ewy Owczarz (Uniwersytet Miko³aja Kopernika) powiêcone tragicznoci w Sienkiewicza Bez dogmatu, Barbary Szargot (Uniwersytet l¹ski) o bohaterach wiêtochowskiego, Barbary Stelmaszczyk (Uniwersytet £ódzki)
o pokonywaniu tragizmu u Lemiana, Sabiny Brzozowskiej (Uniwersytet Opolski) o motywie Fauna-Pana w wybranych dramatach m³odopolskich, Edwarda Jakiela (Pomorska
Akademia Pedagogiczna w S³upsku) o bohaterach nowel Gustawa Dani³owskiego, Jerzego Kamionowskiego (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o bohaterze bajronicznym bez maski

RECENZJE

205

tragicznej i Walentyny Jakimiuk-Sawczyñskiej (Uniwersytet w Bia³ymstoku) o tragizmie
w liryce Konstantego Fofanowa.
Najobszerniejsza, IX czêæ tomu, zatytu³owana Dwudziestowieczne eksploracje, sk³ada
siê z 13 tekstów, a ich lektura ods³ania trzy podstawowe sposoby rozumienia tragizmu: literacki, biograficzny (albo biograficzno-literacki) i historiozoficzny. Ta trójnurtowoæ wskazuje na przesuniêcie estetycznej wyk³adni tragizmu ku sferze ontologicznej i tym samym
wprowadzenie go w obieg dowiadczeñ codziennych. Jakkolwiek ów proces zapocz¹tkowany zosta³ w w. XIX, to pe³ne owoce zebra³ dopiero w XX stuleciu. Tragizm jako kategoria
odnosz¹ca siê do bytu, a przez to otwieraj¹ca podmiot na dociekania pozaestetyczne, okaza³
siê jednym z najmodniejszych pojêæ opisuj¹cych wspó³czesny kryzys wywo³any rozpoznaniem z³o¿onej natury egzystencji (zarówno tej poszczególnej, jak te¿ zbiorowej).
Diagnozie tragizmu literackiego powiêcone s¹ teksty: Kamilli Termiñskiej (Uniwersytet l¹ski) na temat tragizmu S³awy i chwa³y Iwaszkiewicza, Marcina Lula (Uniwersytet
w Bia³ymstoku) o parabolicznej konstrukcji tragicznoci w Bramach raju Andrzejewskiego, Zbigniewa Jarzêbowskiego (Uniwersytet Szczeciñski) o tragicznym rysie bohaterów
dramatów Ireneusza Iredyñskiego, dwa teksty o tragizmie w twórczoci Herberta  Andrzeja Kotliñskiego (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski) i Krzysztofa Korotkicha (Uniwersytet w Bia³ymstoku), oraz dwa artyku³y o tragizmie w dzie³ach Ró¿ewicza: Andrzeja
Skrendy (Uniwersytet Szczeciñski) i Leszka Karczewskiego (Uniwersytet £ódzki), a tak¿e tekst El¿biety Dutki (Uniwersytet l¹ski) o tragicznoci w opowiadaniach W³odzimierza Odojewskiego.
Do drugiego, literacko-biograficznego nurtu, skoncentrowanego wokó³ osobistych
prze¿yæ autora, nale¿¹ z kolei wyst¹pienia: Stefana Melkowskiego (Uniwersytet Miko³aja
Kopernika) o zagadnieniu tragizmu w opowiadaniach Borowskiego, Jerzego Ossowskiego (Akademia Pedagogiczna w Krakowie) o tragicznej postawie Ga³czyñskiego zapisanej
w Notatkach z nieudanych rekolekcji paryskich, Andrzeja Borkowskiego (Akademia Podlaska w Siedlcach) o tragicznych w¹tkach we wspomnieniowej prozie I³³akowiczówny.
Do nurtu historiozoficznego nale¿a³oby z kolei zaliczyæ wypowiedzi: Agnieszki Czajkowskiej (Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Czêstochowie) o poszukiwaniu przedmiotu
tragicznego przez Jasienicê w wizji dziejów Polski, a tak¿e artyku³ Jerzego Madejskiego
(Uniwersytet Szczeciñski) o tragicznej historiozofii W³adys³awa Terleckiego na przyk³adzie Wyspy kata.
Ostatnia, X czêæ ksi¹¿ki nosi tytu³ Z innej perspektywy. O wyró¿nieniu 7 sk³adaj¹cych siê na ni¹ tekstów  obok przywi¹zania redaktorów tomu do systemu dziesiêtnego 
zadecydowa³o przekonanie, i¿ wyznaczaj¹ one osobny obieg tragizmu, gdy¿ stanowi¹ jego
przetworzenia: autorskie, teatralne oraz przestrzenno-symboliczne. Do pierwszej kategorii nawi¹zuj¹ wyst¹pienia: Joanny Szymanowskiej (Uniwersytet Warszawski) o tragedii
niemo¿liwej w Miecie umar³ym Gabriela DAnnunzia i w utworze Alberta Savinia Emma
B. Vedova Giocasta, Remigiusza Ryziñskiego (z Krakowa) na temat tragicznoci Prousta,
a tak¿e Daniela Kalinowskiego (Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku) o wymiarach tragizmu Kafki. Tragizm teatru ilustruj¹ teksty: Jolanty Dygul (Uniwersytet Warszawski) o tragediach Piera Paola Pasoliniego, Agnieszki W³oczewskiej (Uniwersytet
Warszawski) o tragizmie w teatrze Jean-Paula Sartea, a o tragizmie przestrzeni oraz symbolu traktuj¹ wyst¹pienia: Aleksandry Achtelik (Uniwersytet l¹ski) Wenecja tragiczna
i Micha³a Kuziaka (Pomorska Akademia Pedagogiczna w S³upsku) o kole jako figurze
tragedii na przyk³adzie Nieznonej lekkoci bytu Milana Kundery.
Chwal¹c naukowo-wydawnicz¹ inicjatywê kolegów z bia³ostockiej polonistyki powiedzieæ trzeba jednoczenie, ¿e u niektórych czytelników wywo³aæ mo¿e ona pewien
niedosyt, spowodowany np. nieumieszczeniem (w podtytule ksi¹¿ki) informacji o tym, i¿
skoncentrowana jest ona na analizie i interpretacji ró¿nych rozumieñ tragizmu (w znakomitej wiêkszoci osadzonych w kulturowej tradycji romantyzmu albo z ni¹ zwi¹zanych).
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Wyjanienie takie t³umaczy³oby zarówno dysproporcje ujawniaj¹ce siê w planie periodyzacyjnym, jak te¿ akcentowa³oby, i¿ intencj¹ autorów i redaktorów tomu by³o zaprezentowanie zjawisk s³abiej zarysowanych w wiadomoci badawczej i czytelniczej.
Pewnym niedostatkiem ksi¹¿ki o tragedii i tragizmie mo¿e siê tak¿e wydaæ brak refleksji nad genez¹ gatunku, szczególnie wtedy gdy stanowi ona przes³ankê do wyg³aszania s¹dów na temat póniejszych zjawisk artystycznych. Konteksty religijne, dionizyjskie
i rytualne, jak te¿ mylenie arystotelesowsko-nietzscheañskie pobrzmiewaj¹ce w tle wielu
wypowiedzi, ju¿ od dawna przesta³y wystarczaæ do scharakteryzowania wiedzy na temat
róde³ tragedii. Dziêki prze³omowym studiom Geralda Elsea, Wolfganga Schadewaldta
i Theodora Georgiadesa  niestety, s³abo zakorzenionym w rodzimej refleksji badawczej 
tragizm oraz tragicznoæ sta³y siê czêci¹ dowiadczenia jêzykowego (co dla filologa jest
jedn¹ z najbardziej atrakcyjnych perspektyw), a tak¿e na trwa³e zwi¹za³y siê z przemianami liryki (w szczególnoci chóralnej), greckim fonocentryzmem i niezmiernie donios³¹
dla ca³ej kultury staro¿ytnej tradycj¹ oraln¹.
Uwagi te nie obni¿aj¹ bynajmniej wysokiej oceny, jak¹ nale¿a³oby przyznaæ Problemom tragedii i tragizmu. Pod wieloma wzglêdami s¹ one bowiem publikacj¹ wartociow¹
i po¿yteczn¹, która z ca³¹ pewnoci¹ zainspirowaæ mo¿e szczegó³owe badania i staæ siê
materia³em do studiowania, ró¿nicuj¹cych siê na przestrzeni dziejów, rozumieñ tragizmu.
Symbolicznym tego potwierdzeniem jest fakt, i¿ w gronie zaproszonych do wspó³pracy
autorów znaleli siê nie tylko badacze literatury polskiej, ale tak¿e: klasycy, anglici, germanici, romanici, italianici, ukrainici oraz historycy filozofii. Ich wielog³os pozostaje
wiadectwem g³êbokiego zainteresowania problematyk¹ tragedii i tragizmu wród badaczy nale¿¹cych do ró¿nych specjalnoci i pokoleñ. Spora czêæ z nich rozpoczyna dopiero
swoj¹ przygodê naukow¹. ¯ycz¹c im wielu sukcesów pochwaliæ trzeba szczególnie tych,
którzy umo¿liwili im zabranie g³osu.
Jacek Wachowski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

Abstract
The text analyses one of the most comprehensive monographs on the problems of tragicality,
tragedy and the tragic, which have appeared in Poland in the last few decades. The contributors,
representing almost all Polish academic centers, give multiple  aesthetic, genre, and philosophical
 interpretations of meanings of the issues in question. Conclusions drawn from the studies seem
important and valuable.

J ó z e f B a c h ó r z, Z£¥CZYÆ SIÊ Z BURZ¥  TUZIN STUDIÓW I SZKICÓW
O ROMANTYCZNYCH WYOBRA¯ENIACH MORZA I EGZOTYKI. Gdañsk (2005).
S³owo / Obraz Terytoria, ss. 338.
Zebrane w ksi¹¿ce Józefa Bachórza studia i szkice o romantycznych wyobra¿eniach
morza tudzie¿ egzotyki by³y wczeniej publikowane (z jednym nie drukowanym dot¹d
wyj¹tkiem) miêdzy r. 1974 a 1991 w periodykach, tomach zbiorowych, jako wstêpy do
edycji utworów. Pod wspóln¹ ok³adkê trafi³y w formie nieco w stosunku do pierwodruków zmienionej, uaktualnionej w zakresie literatury przedmiotu. Mimo wiêc ¿e i najm³odszy z wybranych artyku³ów ma ju¿ swoje lata, ksi¹¿ka daje przegl¹d dzisiejszego
stanu badañ w zakresie polskiej romantycznej motywiki marynistycznej oraz  w mniejszym stopniu  badañ nad romantycznym egzotyzmem. Uda³o siê te¿ Bachórzowi tak ksi¹¿kê skomponowaæ, aby artyku³y powsta³e w ró¿nym czasie i w zwi¹zku z rozmaitymi po-

