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Mo¿na by ów blok tekstów nazwaæ �S³owacki romantyczny�, poniewa¿ dominuje
w nich spojrzenie na poetê jako cz³owieka zwi¹zanego na wiele sposobów ze swoj¹ epok¹,
w jej europejskim i polskim wydaniu. ̄ migrodzka z regu³y stosuje perspektywê historyczn¹,
ale da³a ona szczególnie ciekawe rezultaty tutaj, w zderzeniu z twórczo�ci¹ poety, o któ-
rym czêsto mówiono, ¿e wyprzedza sw¹ epokê, i z tym fragmentem jego dorobku, w któ-
rym chcia³ mówiæ zupe³nie w³asnym g³osem (okres mistyczny). Ujawnia bowiem jedno�æ
S³owackiego, ale tutaj nie pochodzi ona z jedno�ci podmiotu (S³owacki prowokuje cza-
sem do�æ karko³omne koncepcje podmiotowo�ci), lecz z niezmienno�ci jego pasji, wier-
no�ci tematom, powinno�ciom, które dzieli³ ze swoimi wspó³czesnymi. Z artyku³ów ¯mi-
grodzkiej wynika, ¿e � jakkolwiek by to banalnie zabrzmia³o � dwie �zwyczajne� namiêt-
no�ci romantyczne: do wolno�ci i do Polski, zdaj¹ siê organizowaæ niezwyk³o�æ ¿ycia
duchowego i spo³ecznego autora Kordiana. S¹ to jednak namiêtno�ci o zawrotnym rozma-
chu i perspektywach: wolno�æ zaczyna siê od autonomii ironicznego artysty i sztuki, koñ-
czy siê na Lucyferze uto¿samionym z duchem globowym i ide¹ polsk¹ oraz na jego suwe-
rennej drodze do Boga. A Polska przypomina najpierw kraj bia³ych nied�wiedzi, pokazy-
wane z ironi¹ wioski �wyciek³e dzbanem�, potem jednak symbolizuje j¹ szturm �w sto
tysiêcy, w milijon Chrystusów� na S³oneczn¹ Jeruzalem. ¯migrodzka by³a bowiem � jak
wynika z jej g³osu w dyskusji na sympozjum o S³owackim mistycznym � �przeciwna abso-
lutyzowaniu roli ducha kierowniczego w twórczo�ci genezyjskiej�, mówi³a o �u�wiêceniu
idea³u zbiorowo�ci� w perspektywie soteriologicznej, przypomina³a, ¿e S³owacki potêpia³
�ma³e prywatnej dewocji okienka� (s. 241). Motywowana wewnêtrznymi prawami twór-
czo�ci rezygnacja z perspektywy podmiotowej, z szukania absolutnej syntezy absolutnych
antytez � a ¯migrodzka by³a specjalistk¹ od dialektyki � nie zaowocowa³a redukcjoni-
zmem. Mo¿e dlatego, ¿e autorka szkiców sk³adaj¹cych siê na prezentowany tom nie ba³a
siê sprzeczno�ci i nie unika³a ich pokazywania u S³owackiego. By³ on dla niej mistrzem
ironii na gruncie polskim, tego sposobu pisania, który Friedrich Schlegel wymy�li³ prze-
ciwko ludziom �harmonijnie p³askim�. Zarazem nie godzi³a siê na S³owackiego � wolne-
go artystê-�wiatowca, kojarz¹cego polsko�æ z jarzmem i megalomani¹ narodow¹.

We Wspomnieniu o Marii ¯migrodzkiej El¿bieta Ki�lak pisze o przygotowywanym
w IBL �obszernym dwutomowym wyborze pism� 5 Pani Profesor. Bardzo przyda³by siê
ten drugi tom!

Danuta Zawadzka

5 E. K i � l a k, Wspomnienie o Marii ¯migrodzkiej (4 listopada 1922 � 21 lutego 2000). �Pa-
miêtnik Literacki� 2002, z. 3.

1 Tytu³ tomu, jak zaznacza redaktorka naukowa, nawi¹zuje do publikacji Siew Dionizosa.
Inspiracje Grecji antycznej w teatrze i dramacie XX wieku w Europie �rodkowej i Wschodniej. Reko-
nesans. (Red. J. Axer, Z. Osiñski. Oprac. nauk. M. Borowska. Warszawa 1997). Obie ksi¹¿ki stano-

INSPIRACJE GRECJI ANTYCZNEJ W DRAMACIE DOBY ROMANTYZMU.
REKONESANS. Pod redakcj¹ M a r i i  K a l i n o w s k i e j. (Recenzenci: Marta Piwiñ-
ska, Dobrochna Ratajczakowa). Toruñ 2002. Wydawnictwo Adam Marsza³ek, ss. 318.
�Antyk Romantyków�. [T. 1]. Rada naukowa serii: Jerzy Axer, Jerzy Speina, W³odzimierz
Szturc. Redaktor naczelny: Maria Kalinowska. O�rodek Badañ nad Tradycj¹ Antyczn¹
w Polsce i w Europie �rodkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. / Instytut Li-
teratury Polskiej Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.

Recenzowana ksi¹¿ka otwiera seriê wydawnicz¹ �Antyk Romantyków�, podejmuj¹c¹
problematykê recepcji dziedzictwa antycznego w literaturze romantycznej. Zgromadzone
w tym tomie studia i szkice polskich badaczy prezentuj¹ wspó³czesn¹ wiedzê na temat
hellenizmu romantycznego w jego polskich wariantach i ogólnoeuropejskich kontekstach 
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wi¹ plon prac interdyscyplinarnego zespo³u badawczego, w którego sk³ad wchodz¹ m.in.: Z. Stefa-
nowska (IBL PAN), J. Axer (OBTA UW), M. Borowska (OBTA UW), G. Halkiewicz-Sojak (UMK),
M. Kalinowska (UMK), G. Królikiewicz (UJ), J. £awski (UwB), J. Skuczyñski (UMK), M. Strzy-
¿ewski (UMK), W. Szturc (UJ), M. �liwiñski (WSP w Kielcach).

2 S. B a l b u s, Miêdzy stylami. Kraków 1996.

Tak pomy�lany rekonesans obejmuje ró¿norodne, nierzadko wzajemnie komplementarne,
krêgi zagadnieñ. Autorzy rozpatruj¹ je w rozmaitych ujêciach metodologicznych, dostoso-
wanych do zmiennych sposobów prowadzenia dialogu z antykiem w tekstach bêd¹cych
przedmiotem interpretacji. W omawianym tomie znale�æ mo¿na zarówno próby syntetycz-
nego przedstawienia g³ównych tez dyskursu romantycznego o antyku w zakresie historii
idei i estetyki, jak te¿ prace skoncentrowane na indywidualnych odczytaniach wybranych
aspektów tradycji antycznej w twórczo�ci polskich i europejskich poetów dramatycznych.
Wypada zaznaczyæ, ¿e niektóre z artyku³ów zamieszczonych w recenzowanym zbiorze
przekraczaj¹ perspektywê genologiczn¹ okre�lon¹ w tytule ca³ej publikacji, co, z jednej strony,
jest uzasadnione synkretyzmem rodzajowym analizowanych tekstów, a z drugiej � seryj-
nym charakterem przedsiêwziêcia badawczego. Poszukiwanie �miejsc wspólnych� kultu-
ry europejskiej odbywa siê, zgodnie z za³o¿eniami uniwersalizmu ideowo-estetycznego
romantyków, niejednokrotnie ponad granicami rodzajów i gatunków, co jednak nie wy-
klucza studiów nad specyficznymi w³a�ciwo�ciami odrêbnych gatunkowo struktur literac-
kich. Wiadomo przecie¿, ¿e poetyka dramatu otwartego, tak postulowanego w tamtej epoce,
w znacz¹cy sposób modyfikuje proces przekszta³cania antycznych form, motywów, topo-
sów itp., a tak¿e sugeruje lub wrêcz programuje ich odbiór w nowym dla nich kontek�cie.

W S³owie wstêpnym Maria Kalinowska przypomina, za Stanis³awem Balbusem 
2, g³ów-

ne wyznaczniki stosunku nowo¿ytnych do tradycji antycznej, podkre�laj¹c przy tym zna-
czenie prze³omu intertekstualnego, którego jako pierwsi dokonali romantycy: �Narastanie
strategii konwersacyjnych, dialogicznego aspektu zwi¹zków z tradycj¹, »niepowtarzalne
³¹czenie najrozmaitszych inspiracji i przezwyciê¿anie ka¿dej z nich«, dialog z autoryteta-
mi z pozycji suwerennej, rosn¹ca »ró¿nojêzyczno�æ« kultury� (s. 7). W³a�nie to interteks-
tualne nastawienie, wzbogacone o metodologie wspó³czesnej komparatystyki, wydaje siê
w wiêkszym lub mniejszym stopniu wspólne autorom recenzowanej publikacji, rozpatru-
j¹cym odleg³e tak czêsto od siebie problemy, poczynaj¹c od hermeneutyki symbolu i mitu,
a koñcz¹c na intertekstualnych �grach� z antykiem i jego XIX-wieczn¹ recepcj¹.

A n t y k  w � r ó d  i d e i  r o m a n t y c z n y c h. Rekonesansowy charakter ksi¹¿ki
najpe³niej potwierdza erudycyjne studium W³odzimierza Szturca Tradycje antyczne w dra-
macie europejskim doby romantyzmu. Podstawowa teza o regeneruj¹cej mocy antyku dla
kultury starego kontynentu, uzasadniona rozbudowan¹ szeroko argumentacj¹, czerpan¹
z pogranicza historii literatury, krytyki literackiej i historii idei, z pewno�ci¹ nadaje ton
ca³emu przedsiêwziêciu badawczemu i zachêca szczególnie do zestawieñ porównawczych,
uwzglêdniaj¹cych europejski model antyku romantyków i jego specyficznie zró¿nicowa-
ne, narodowe odmiany. Autor pracy rekonstruuje swego rodzaju literack¹ mapê zaintere-
sowañ antykiem (w teorii i praktyce) w dramacie Europy Zachodniej, konkluduj¹c, ¿e pod
tym wzglêdem najwiêksz¹ aktywno�æ kulturotwórcz¹ w owym regionie wykaza³y W³o-
chy, natomiast �dramaturgia francuska i niemiecka � traktowa³a antyk jako punkt este-
tycznego wsparcia lub politycznego honoru� (s. 88).

Dla dzisiejszego odbiorcy literatury romantycznej, zw³aszcza dla laika wychowanego
wy³¹cznie na polskim kanonie martyrologiczno-mesjanistycznym, zaskakuj¹ca mo¿e wy-
dawaæ siê teza Szturca, i¿ �rozkwit nawrotu do antyku w wieku XIX nale¿y do literatur
s³owiañskich, zw³aszcza do literatury polskiej� (s. 88). To stwierdzenie wspó³czesnego
historyka literatury warto zestawiæ z pogl¹dami innego badacza, wyra¿onymi kilkadzie-
si¹t lat wcze�niej. Przypomina je Gra¿yna Golik-Szarawarska w artykule Tadeusz Zieliñ-
ski o dramacie neohumanizmu XVIII i XIX wieku. Trzeba tu wskazaæ pewn¹ istotn¹ ró¿ni-
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cê w opiniach obu znawców tej samej problematyki. Zieliñski uwa¿a, ¿e renesans antyku
w kulturze XIX stulecia jest zas³ug¹ �neohumanizmu anglo-germañskiego�, a kolejna faza
odrodzenia tej samej tradycji, któr¹ zapowiedzia³ na koniec wieku XX (!), bêdzie dzie³em
S³owiañszczyzny. Te znaczne przesuniêcia czasowe w odniesieniu do literatury polskiej
(czy szerzej: literatur s³owiañskich) mog¹ wzbudzaæ kontrowersje � ju¿ choæby ze wzglê-
du na wyra�n¹ �idealizacjê� zjawisk interpretowanych przez badacza przed wielu laty.
Szarawarska, pisz¹c o Zieliñskim, zauwa¿a wprawdzie, i¿ w swoich pogl¹dach zmierza³
on � po nietzscheañsku � �do ukazania antycznego prawzoru (Urbild) nowych kszta³tów�
(s. 144), ale dodaæ trzeba, wykorzystuj¹c tak¿e ustalenia tej samej autorki, ¿e dramaturgiê
europejsk¹ interpretowa³ on �przede wszystkim w aspekcie historii idei, maj¹c na uwadze
humanistyczny uniwersalizm jej warto�ci duchowych� (s. 144). St¹d równie¿ u¿ywany
przez Zieliñskiego termin �neohumanizm� wydaje siê nieprecyzyjny i ma³o operatywny
w badaniach nad dramatem. Z kolei Szturc, nie stroni¹c bynajmniej od Nietzschego i jego
koncepcji archewzoru, przekonuj¹co puentuje swoje wywody postulatem, aby badanie XIX-
-wiecznego, a pewnie i XX-wiecznego �antyku� � zaczynaæ od Herdera (s. 88). A to ozna-
cza, ¿e arché ka¿dego narodu mie�ci siê w s³owie poetyckim. Tu znów mo¿na wróciæ do
Nietzschego i przypomnieæ, ¿e filolog, jak to wyra¿a autor Narodzin tragedii, czyta nie
tylko my�li, ale równie¿ s³owa. Dopiero w takim kontek�cie staje siê zrozumia³e, ¿e litera-
tura polska, jak dowodzi Szturc, w³a�nie �przez »twórcz¹ moc pocz¹tku« w sposób naj-
bardziej jasny i kreatywny podjê³a zadania starego �wiata znad mórz Po³udnia� (s. 88).

Odrêbn¹ kwestiê, poruszan¹ w ró¿nym zakresie w wiêkszo�ci prezentowanych w to-
mie prac, stanowi¹ wzajemne odniesienia antyku i chrze�cijañstwa, ¿ywo i wielostronnie
inspiruj¹ce dyskurs romantyczny. Id¹c tropem Zieliñskiego, rekonstruowanym przez Sza-
rawarsk¹, mo¿na by wskazaæ w �wiadomo�ci romantycznej � od Szekspira po Wagnera �
wystêpowanie �swoistego konglomeratu idei, bêd¹cych tak dziedzictwem duchowego sensu
mitologii antycznej, jak paralelnych do niej cyklów legendarnych �redniowiecza� (s. 144).
Ten paradygmat, uzupe³niony jeszcze o �ród³a ludowe, okre�li³ Zieliñski jako �zhumani-
zowane chrze�cijañstwo�. El¿bieta Zarych w szkicu Antyczne i pogañskie w kontek�cie
romantycznego chrze�cijañstwa w literaturze polskiego romantyzmu zwraca uwagê na dwie
przeciwstawne tendencje w sposobach ujmowania tytu³owej relacji. Daj¹ siê one uchwy-
ciæ, skrótowo mówi¹c, jako przej�cie od opozycji: antyk demoniczny contra duchowo�æ
chrze�cijañska � ku poszukiwaniu syntezy: antyk jako przed�wit nowej ery a chrze�cijañ-
stwo jako doskona³e dope³nienie antyku. Na gruncie dramatu metafizycznego dochodzi do
szczególnego spotkania obu pierwiastków, aczkolwiek jego otwarta, fragmentaryczna struk-
tura umo¿liwia w wiêkszym stopniu ekspresjê ducha chrze�cijañskiego, który, jak pisze
Zarych, �wylatuje z niego [tj. dzie³a] nie skrêpowany form¹� (s. 96). Nale¿y zgodziæ siê
z autork¹, ¿e taka recepcja antyku w romantyzmie wynika z po�rednictwa epok wcze�niej-
szych w jego odczytywaniu, zw³aszcza �redniowiecza i baroku. Zarych odwo³uje siê tak¿e
do powszechnego przekonania romantyków, ¿e �Pó³noc jest z ducha chrze�cijañska, a mi-
tologia wyra¿a ducha Po³udnia� (s. 89). Trzeba jednak uczyniæ w tym miejscu jedno za-
strze¿enie: �geograficzne� podzia³y romantyzmu nie zawsze idealnie wpisuj¹ siê w ci¹g
opozycji ideowo-estetycznych. Zw³aszcza rejon Morza �ródziemnego nie przesta³ byæ dla
romantyków w ich rzeczywistych i wyimaginowanych podró¿ach obszarem u�wiêconego
tradycj¹ wspó³istnienia tego, co pogañskie, i tego, co chrze�cijañskie.

E s t e t y c z n e  w a r t o � c i  a n t y k u  to kolejny obszar penetracji i przewarto�cio-
wañ romantyków, zaprezentowany w recenzowanej publikacji. Studium Jacka Bartyzela
Antyk i dramat antyczny w estetyce pokantowskiego idealizmu transcendentalnego w punk-
cie wyj�cia skupia siê na ocenie greckiego idea³u sztuki z pozycji niemieckiego �helleni-
zmu� (Winckelmann, Schiller, Schleglowie, Novalis, Hegel, Schelling), w drugiej za� czê-
�ci podkre�la inspiruj¹ce znaczenie antycznych form sztuki teatralnej dla nowo¿ytnego
dramatu europejskiego, tak jak go pojmowali filozofowie nale¿¹cy do tego krêgu. Owe
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inspiracje stanowi³y wa¿ny sk³adnik estetyki romantycznej oraz w du¿ej mierze przygoto-
wa³y grunt do ukszta³towania romantycznych koncepcji sztuki chrze�cijañskiej (szczegól-
nie tragedii). W programach teoretyków niemieckich, które przywo³uje Bartyzel, podstawo-
we znaczenie mia³a zasada �totalno�ci� estetycznej dramatu. Realizowa³a siê ona m.in. po-
przez poszukiwanie ca³o�ci w ró¿norodno�ci elementów j¹ tworz¹cych. Za wzór uchodzi³a
tu powszechnie dramaturgia Szekspira � zdaniem Szturca, z jej interpretacji, a nie z tradycji
klasycznej, zrodzi³ siê dramat romantyczny (s. 88). Natomiast w referowanej przez Bartyze-
la my�li Schellinga wcieleniem doskona³ego dzie³a sztuki by³a twórczo�æ dramatyczna Pe-
dra Calderona de la Barca (s. 31�32). Filozof dostrzeg³ w niej apoteozê �katolicyzmu�. Od-
czytaniem dramaturgii Calderona przez romantyków zajê³a siê szerzej Beata Baczyñska
w artykule �Spór o warunki Arystotelesa i przywileje szleglowskie�. Tytu³ szkicu jest cyta-
tem z wypowiedzi Kazimierza Brodziñskiego z 1820 roku, nawi¹zuj¹cej do ówczesnej sytu-
acji polskiej krytyki i literatury. Opinie Augusta Wilhelma Schlegla i Friedricha Wilhelma
Schellinga na temat sztuk Calderona badaczka zestawia tu z nielicznymi �wiadectwami pol-
skich krytyków i recenzentów teatralnych sprzed roku 1830, wywodz¹cych siê g³ównie z krêgu
galicyjskiego. O nik³ej, w porównaniu z Europ¹ Zachodni¹, recepcji dzie³ autora Ksiêcia
Niez³omnego na ziemiach polskich zadecydowa³y, wed³ug Baczyñskiej, okoliczno�ci histo-
ryczne, zwi¹zane z wkroczeniem wojsk napoleoñskich w 1806 roku. Dystans wobec zachwy-
tów niemieckiej krytyki zachowali nie tylko zdeklarowani klasycy, lecz tak¿e Brodziñski.

H e r m e n e u t y k a  m i t u  i   s y m b o l u  to najbardziej eksplorowany teren badañ
w ksi¹¿ce o inspiracjach Grecji antycznej. Wprowadzenie teoretyczne stanowi tu poniek¹d
artyku³ Gra¿yny Królikiewicz Symbol i mit w dziele Creuzera, w którym przedstawione zo-
sta³y dwa w¹tki dyskursu romantycznego, sprowokowanego fundamentaln¹ prac¹ niemiec-
kiego mitoznawcy Symbolik und Mythologie der Alten Völker besonders der Griechen (1810�
1812) oraz jej francusk¹, zmienion¹ i rozbudowan¹ wersj¹ Josepha-Daniela Guigniauta Re-
ligions de l�Antiquité (1825�1851). W pierwszym nurcie refleksji, uprawianym na gruncie
niemieckim, szuka siê odpowiedzi na pytanie o przynale¿no�æ symbolu do dziedziny religii
b¹d� sztuki (nie wykluczaj¹c miejsc wspólnych), drugi za�, istniej¹cy we Francji, zawiera
dyskusjê wokó³ Creuzerowskiej koncepcji pochodzenia i rozwoju religii (ten w¹tek ³¹czy siê
tak¿e z rozwa¿aniami na temat wspó³czesnej sytuacji chrze�cijañstwa). G³ówna czê�æ wy-
wodu Królikiewicz zawiera opis dzia³ania symbolu, metaforycznie ujêty w okre�leniu: �b³ysk
w nocy�. Wed³ug Creuzera symbol, bêd¹c skondensowanym, totalnym obrazem idei, nale¿y
�jeszcze zupe³nie do religijnej ekspresji, jest zjawiskiem przedklasycznym� (s. 44) � w prze-
ciwieñstwie do mitu i alegorii, które rozwijaj¹ symbol w czasie i daj¹ pocz¹tek epice. Pra-
ca Królikiewicz, przypominaj¹c tak istotne rozró¿nienia, przybli¿a wa¿ny kontekst do ba-
dañ nad symbolizmem poezji romantycznej (np. w twórczo�ci Norwida).

Przekszta³cenia antycznych mitów i toposów w pismach teoretycznych i utworach li-
terackich wybranych poetów romantycznych (i nie tylko) interpretowane s¹ m.in. w nastê-
puj¹cych szkicach recenzowanego tomu: Lucyny Nawareckiej O mitach greckich w mi-
stycznej twórczo�ci Juliusza S³owackiego, Gra¿yny Halkiewicz-Sojak Orfeusz Mickiewi-
cza, Krasiñskiego i Norwida na tle tradycji motywu, Magdaleny Siwiec Orfeusz � vere
adeptus. O jednym aspekcie mitu orfickiego w dzie³ach Juliusza S³owackiego i Gérarda de
Nerval, El¿biety Weso³owskiej Królewscy tu³acze u Seneki, Szekspira i S³owackiego.

Wymienione badaczki rozpatruj¹ ró¿ne kategorie uprawianej w romantyzmie herme-
neutyki mitu; najczê�ciej mieszcz¹ siê one w krêgu odczytañ mistycznych i historiozo-
ficznych, gdzie, jak zauwa¿y³a Halkiewicz-Sojak, g³ównym �ród³em interpretacji bywa
przewa¿nie tradycja hellenistyczna (Klemens Aleksandryjski, Orygenes), a ogniwem po-
�rednicz¹cym w przep³ywie znaczeñ staje siê w przypadku mitu orfickiego twórczo�æ Cal-
derona i w ogólno�ci barok (s. 224�226). W poezji polskich romantyków, wyra�niej ni¿
np. u Nervala, dokonuje siê chrystianizacja mitu (arché), która u S³owackiego mistyczne-
go przybiera formê przemiany w duchow¹ rewelacjê prawd ostatecznych (eschaton). Na-
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warecka pisze: �Ko³o mitycznego rytmu czasu przekszta³ca siê w spiralê Vico� (s. 58).
Postaæ mitycznego herosa w tym nowym ujêciu zostaje sfunkcjonalizowana i upodrzêd-
niona w dwojakim sensie: po pierwsze, jako ogniwo w ci¹gu prefiguracyjnym, zapowia-
daj¹cym pe³ne objawienie w Chrystusie, a po drugie � w znaczeniu podstawy mitycznej
autokreacji twórcy dzie³a. Orfeusz S³owackiego, interpretowany przez Siwiec, potwierdza
tê prawid³owo�æ w najwy¿szym stopniu.

Odrêbnego potraktowania wymagaj¹ dwa szkice o S³owackim zamykaj¹ce recenzo-
wany tom: W³odzimierza Szturca �Nowa Dejanira� S³owackiego: repliki i resemantyza-
cje oraz Marii Korzeniewicz-Davies Ch³opski Arystofanes Juliusza S³owackiego. Miêdzy
ironi¹ a mistycznym rewelatorstwem. W pierwszym z nich mowa jest o mechanizmie bu-
dowania postaci w Fantazym na wzór literacki, polegaj¹cym �na powtórnym wykorzysta-
niu przeniesionego ju¿ wzorca� (s. 289). �Poemat szalony� bohaterów Nowej Dejaniry,
odegrany zgodnie ze scenariuszem wymy�lonym przez autora dramatu, okazuje siê, jak
dowodzi badacz, niejednoznaczn¹ gr¹, oscyluj¹c¹ na granicy prawdy i k³amstwa, rzeczy-
wisto�ci i jej iluzorycznego ekwiwalentu. Salonowe konwersacje z tradycj¹ antyczn¹ w jej
nowo¿ytnym wydaniu s¹ w istocie jej degradacj¹, o�mieszaj¹c¹ interlokutorów. Mo¿na by
w tym miejscu, jak s¹dzê, postawiæ pytanie: czy zastosowany w tek�cie S³owackiego chwyt
literacki nie zas³uguje na miano jakiego� polskiego wariantu intertekstualno�ci �zdegrado-
wanej� albo �zaprzeczonej�, w której tropienie zwi¹zków miêdzy ró¿nymi �tekstami� kul-
tury prowadzi do odkrycia, ¿e s¹ one w �wiadomo�ci bohaterów pozorn¹ siatk¹ przypad-
kowych skojarzeñ, a w³a�ciwie zerwaniem relacji z tradycj¹ jako tak¹?

P r o b l e m  o d r z u c e n i a  w z o r c a  a n t y c z n e g o  inaczej widzi S³owacki w dra-
macie o Beniowskim, analizowanym w drugim ze wspomnianych szkiców. Tutaj � stwier-
dza Korzeniewicz � dochodzi do zetkniêcia ironii z mesjanizmem, a form¹ wykorzystan¹
w tym celu jest parabaza, chwyt rodem z komedii Arystofanesa. W badaniach nad roman-
tyzmem parabazê zazwyczaj wi¹¿e siê ze Schleglowsk¹ estetyk¹ ironii 

3. W dramacie o Be-
niowskim autor nie poprzestaje jednak na ironicznym potraktowaniu konwencji � w tym
wypadku chodzi o �zdjêcie greckiej maski� (s. 299) � ale równie¿ sam¹ zasadê ci¹g³ego
kwestionowania wzorów, interpretacji i gotowych schematów poddaje znacz¹cemu prze-
warto�ciowaniu. Parabaza wprowadza na scenê poetê, aby, jak dowodzi Korzeniewicz,
móg³ zaw³adn¹æ (nieukoñczon¹) ca³o�ci¹ dzie³a, wystêpuj¹c w nowej roli rewelatora idei
okresu mistycznego. Podobnie � pojawiaj¹ca siê w ostatnim �ods³oniêciu� postaæ Chry-
stusa-siewcy jest symbolem scalania w jedno dwóch rozpadaj¹cych siê �wiatów (s. 299),
co przywodzi na my�l uwagi poczynione w omawianym tu ju¿ studium Bartyzela o �total-
no�ci� dramatu romantycznego w jego �schrystianizowanej� wersji.

R o l a  w z o r ó w  a n t y c z n y c h  w   p r z e m i a n a c h  f o r m  d r a m a t y c z-
n y c h  doby romantyzmu to temat trzech artyku³ów zamieszczonych w recenzowanej pu-
blikacji: Janusza Skuczyñskiego Niemiecka tragedia losu a dramat polski (wed³ug bada-
cza Dymitr i Maria Korzeniowskiego oraz Beatryks Cenci S³owackiego to dwie, funkcjo-
nuj¹ce niesamodzielnie, polskie próby przetworzenia schematu �Schicksalstragödie�), Olgi
P³aszczewskiej Trzy jedno�ci a romantyczna koncepcja dramatu w �wietle pism teoretycz-
nych Alessandra Manzoniego oraz Agnieszki Wojtylak Reminiscencje antyczne w II czê-
�ci �Dziadów� Adama Mickiewicza � kategoria misterium. Z kolei Jaros³aw £awski w szki-
cu Eidos wyobra�ni. Bohater �Dziadów� Adama Mickiewicza. Miêdzy epopeicznym a tra-
gicznym do�wiadczeniem �wiata traktuje obie okre�lone w tytule kategorie antyczne
w szerszej, ponadgatunkowej perspektywie, dochodz¹c do nastêpuj¹cego wniosku: �Miê-
dzy generuj¹cymi tragizm dziejami a statycznym ³adem eposu mediuje [...] mesjanistycz-
ny topos drogi� (s. 219). Zauwa¿one przez £awskiego dynamiczne po�rednictwo tego to-

3 Zob. prace W. S z t u r c a: Ironia romantyczna. Warszawa 1992, rozdz. Ironia romantyczna
jako poetyka dzie³a; Teoria dramatu romantycznego w Europie XIX wieku. Bydgoszcz 1998, s. 160.
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posu i jego otwarta struktura znaczeniowa maj¹ jednak, jak s¹dzê, tak¿e zwi¹zek z poety-
k¹ dramatu romantycznego, z jego kompozycyjn¹ zasad¹ �dzie³a w ruchu�.

Inspiracje Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu to ksi¹¿ka, któr¹ nale¿y roz-
patrywaæ jako wa¿ny fragment cyklicznego przedsiêwziêcia badawczego, a zarazem jako
udan¹ próbê zaprezentowania najnowszego stanu wiedzy o sposobach dziedziczenia antyku
w literaturze XIX wieku. Publikacja nie wyczerpuje, oczywi�cie, wszystkich aspektów pro-
blematyki zaproponowanych przez projektodawców i wymienionych w S³owie wstêpnym.
Zarysowuj¹ siê w niej natomiast � bardziej lub mniej wyra�nie � najwa¿niejsze konteksty
my�lenia romantyków o antyku. Tego my�lenia, jak przekonuj¹ autorzy zebranych w tomie
prac, nie da siê sprowadziæ do �wp³ywologicznych� nawi¹zañ czy zapo¿yczeñ, bêd¹cych
przedmiotem interpretacji w dotychczasowej metodologii badañ. Jego paradygmat wyzna-
cza w du¿ym, je�li nie w decyduj¹cym stopniu chrystianizm romantyczny. Na tym terenie
dokonuje siê wiele istotnych przewarto�ciowañ i przekszta³ceñ tradycji antycznej, co w re-
zultacie prowadzi do bardzo ró¿norodnych, a nawet sprzecznych ze sob¹ syntez, nie dokoñ-
czonych projektów i programów. Wiêkszo�æ autorów omawianej ksi¹¿ki w³¹cza tê perspek-
tywê do swoich interpretacji, uwzglêdniaj¹c, zale¿nie od badanej kwestii, antropologiczny,
historiozoficzny albo estetyczny aspekt chrystianizmu. Jest rzecz¹ zrozumia³¹, ¿e nie zawsze
ten punkt widzenia musi byæ konsekwentnie utrzymany i najwa¿niejszy dla ca³ego wywodu.
Niemniej jednak temat ca³ej publikacji wymaga, moim zdaniem, bardziej wielostronnego
i g³êbszego potraktowania relacji: antyk�chrze�cijañstwo, i to zw³aszcza w zakresie formy
dramatu romantycznego. Szczególnie interesuj¹ca i w dalszym ci¹gu nie w pe³ni wykorzy-
stana, a najczê�ciej pomijana przez badaczy, wydaje siê np. konfrontacja zamkniêtej struktu-
ry mitu z projektem dramatu chrze�cijañskiego. Otwarcie dzie³a na transcendencjê, jego
�metafizyczno�æ�, z jednej strony pozwala twórcy i odbiorcy swobodnie przesuwaæ granice
mo¿liwych odczytañ opowie�ci mitycznych (teoretycznie, jak by powiedzia³ Schlegel, w nie-
skoñczono�æ), a z drugiej � naprowadza na problem fragmentaryczno�ci i cykliczno�ci, dwóch
podstawowych form kompozycyjnych dramatu romantycznego.

Innym kontekstem dla inspiracji Grecji antycznej w dramacie doby romantyzmu przy-
wo³ywanym w ksi¹¿ce � jest nurt teoretycznej, a nierzadko wrêcz autotematycznej refle-
ksji nad istot¹ (misj¹) tworzenia, piêkna i sztuki (dramatu i nie tylko). ¯ród³a tego nurtu,
jak dowodz¹ autorzy kilku prezentowanych prac, mo¿na odnale�æ u staro¿ytnych poetów
i filozofów, a tak¿e w historiach ich mitycznych prawzorów, natomiast w postaci skodyfi-
kowanej � w Poetyce Arystotelesa, któr¹ romantycy czytali �przeciw� klasykom.

Recenzowana publikacja, ju¿ choæby ze wzglêdu na komparatystyczne nastawienie
wiêkszo�ci jej autorów, zwraca tak¿e uwagê na konieczno�æ po³¹czenia w badaniach nad
antykiem romantycznym dwóch zwi¹zanych z nim orientacji ideowo-estetycznych, a mia-
nowicie: za³o¿eñ uniwersalizmu i postulatu narodowo�ci kultur europejskich, nawi¹zuj¹-
cych do mitu �ródziemnomorskiego w jego najszerszym znaczeniu. Lektura tomu u�wia-
damia potrzebê dalszych ujêæ porównawczych, które uka¿¹ wielog³osowo�æ romantyzmu
w jego fascynacji antykiem, a zarazem ods³oni¹ nam, wspó³czesnym, kulturotwórczy sens
siêgania w g³¹b tradycji.

Marcin Lul

A n n a  M a r t u s z e w s k a, BOLES£AWA PRUSA �PRAWID£A� SZTUKI LITE-
RACKIEJ. (Recenzent: Tadeusz ̄ abski). Gdañsk 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdañ-
skiego, ss. 236.

Ksi¹¿ka Anny Martuszewskiej przedstawia problemy, które sk³adaj¹ siê na tzw. po-
etykê sformu³owan¹. Autorka � na podstawie recenzji, Kronik oraz nie publikowanych
notatek � opisuje �wiadomo�æ teoretyczn¹ pisarza w zakresie podstawowych regu³, jakimi


