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W pocz¹tkach tego roku filologia polska ponios³a wielk¹ stratê: po d³ugim
i pracowitym ¿yciu zmar³a profesor Lucylla Pszczo³owska � uczona, która by³a
najwybitniejsz¹ w Polsce znawczyni¹ zagadnieñ z dziedziny wersologii, badacz-
k¹ historii polskiego wiersza, wspó³organizatork¹ studiów porównawczych nad
u¿yciem form wierszowych w literaturach s³owiañskich. Do koñca by³a czynna
naukowo. Jej dzia³alno�æ okaza³a siê zadziwiaj¹co owocna, nowatorska pod wzglê-
dem metodologicznym, a zarazem maj¹ca solidne oparcie w rozleg³ych analizach
materia³owych.

Przysz³a badaczka wiersza rozpoczê³a studia polonistyczne w czasie okupa-
cji, na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie, a kontynuowa³a je
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego absolwentk¹ zosta³a w 1948 roku.
Od 1950 roku do momentu przej�cia na emeryturê, a w³a�ciwie � nieformalnie �
do koñca ¿ycia, zwi¹zana by³a z Instytutem Badañ Literackich Polskiej Akademii
Nauk. Pozostawa³a tam w krêgu najbli¿szych wspó³pracowników Marii Renaty
Mayenowej, w zespole, który po serii zmian organizacyjnych przyj¹³ ostatecznie
nazwê Pracowni Poetyki Teoretycznej i Jêzyka Literackiego. Lucylla Pszczo³ow-
ska by³a najpierw jej cz³onkiem, pó�niej za� kierowa³a ni¹ w latach 1981�1992.
Patronat naukowy nad tym zespo³em sprawowa³a tak¿e w latach nastêpnych, ju¿
po przej�ciu na emeryturê.

 W IBL zdoby³a stopieñ doktora w 1962 r. na podstawie rozprawy Wiersz �Dzia-
dów� i �Kordiana� na tle wiersza dramatu epoki (jej promotork¹ by³a prof. Ma-
ria D³uska, najwiêkszy ówcze�nie autorytet w dziedzinie badañ wersologicznych).
Habilitowa³a siê w 1971 r. po opublikowaniu monografii Rym. W roku 1983 uzy-
ska³a tytu³ profesora nadzwyczajnego, a w r. 1991 � profesora zwyczajnego.

 Lucylla Pszczo³owska, zatrudniona w Instytucie nied³ugo po jego za³o¿eniu
i dzia³aj¹ca w nim przez 6 dekad, w znacz¹cy sposób wpisa³a siê w historiê tej
placówki. Poprzez kierowanie zespo³em, organizacjê konferencji, uczestnictwo
w Radzie Naukowej i ró¿nych jej komisjach anga¿owa³a siê w ¿ycie macierzystej
instytucji oraz wp³ywa³a na jej program badawczy. Wraz ze Zdzis³aw¹ Kopczyñ-
sk¹ i wspieraj¹c¹ ich dzia³ania Mari¹ Renat¹ Mayenow¹ rozwinê³a tam najpowa¿-
niejszy w Polsce kierunek studiów nad wierszem, których dokonania dokumento-
wane by³y kolejnymi tomami z serii �Poetyka. Zarys Encyklopedyczny� � w dzia-
le 3: Wersologia. W znacznej mierze przyczyni³a siê te¿ do tego, ¿e IBL sta³ siê
o�rodkiem koordynuj¹cym badania w dziedzinie s³owiañskiej metryki porównaw-
czej, które okaza³y siê osi¹gniêciem o randze �wiatowej i które zaowocowa³y wy-
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daniem 8 zbiorów po�wiêconych ró¿nym aspektom u¿ycia wiersza w literaturach
s³owiañskich.

Wa¿n¹ form¹ oddzia³ywania Lucylli Pszczo³owskiej na �rodowisko literaturo-
znawcze w Polsce by³a jej praca w redakcji �Pamiêtnika Literackiego�, gdzie w la-
tach 1982�2006 prowadzi³a dzia³ Zagadnienia jêzyka artystycznego. Kwartalnik
ten uczci³ osiemdziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê jej urodzin, po�wiêcaj¹c uczonej numer
jubileuszowy 1.

Przez wiele lat prof. Pszczo³owska oddawa³a siê z du¿ym powodzeniem dy-
daktyce. Prowadzi³a æwiczenia, wyk³ady, seminaria lub konwersatoria na Uniwer-
sytecie Warszawskim (1959�1968, 1973�1975 oraz 1980�1981), w Wy¿szej Szkole
Nauczycielskiej przy UW (1968�1969), w Akademii Teologii Katolickiej w War-
szawie (1971�1980), na Wydziale Slawistycznym Uniwersytetu w Amsterdamie
(1976�1977, 1978�1979 i 1986�1988) oraz na studiach podyplomowych i studium
doktoranckim przy IBL PAN. Doceniaj¹c potrzebê kszta³towania zainteresowañ
polonistycznych ju¿ na etapie nauki licealnej, anga¿owa³a siê w prace Komitetu
G³ównego Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego, którego cz³onkiem by³a w la-
tach 1973�1987. Za tê dzia³alno�æ zosta³a odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.

Lucylla Pszczo³owska jest autork¹ lub wspó³autork¹ ponad 50 studiów opu-
blikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz w tomach zbiorowych.
U pocz¹tków swej drogi naukowej uczestniczy³a w opracowywaniu dwóch ksi¹-
¿ek dokumentuj¹cych stan �wiadomo�ci w zakresie problematyki jêzykowej i sty-
listycznej w pierwszych wiekach kszta³towania siê odrêbnej kultury narodowej
i w XVIII wieku. By³y to: Walka o jêzyk w literaturze staropolskiej 2 oraz Ludzie
O�wiecenia o jêzyku i stylu. Ksi¹¿ki te stale wykorzystuje siê w dydaktyce uni-
wersyteckiej.

 Sw¹ rozprawê doktorsk¹ opublikowa³a w tomie O wierszu romantycznym
(1963) � wraz z rozpraw¹ Zdzis³awy Kopczyñskiej, z któr¹ ³¹czy³a j¹ potem wie-
loletnia bliska wspó³praca. W tym samym czasie wyda³a popularnie ujêt¹, ale �wiet-
nie wprowadzaj¹c¹ w zagadnienia wersologiczne ksi¹¿eczkê Dlaczego wierszem?
(1963), która po kolejnej edycji w 2003 r. wci¹¿ jest u¿ywana na uczelniach w ca-
³ej Polsce jako pomoc dydaktyczna w kszta³ceniu polonistycznym.

 Od lat sze�ædziesi¹tych przez trzy nastêpne dziesiêciolecia bra³a udzia³ w sys-
tematycznych badaniach ró¿nych systemów i elementów budowy polskiego wier-
sza. Ich rezultaty by³y og³aszane w kolejnych tomach dzia³u wersologicznego se-
rii �Poetyka. Zarys Encyklopedyczny�. Ukaza³y siê wówczas opracowania zbio-
rowe z rozdzia³ami autorstwa Pszczo³owskiej: Wiersz (1963) i Strofika (1964), oraz
przygotowane wy³¹cznie przez ni¹ monografie: Rym (1972), Instrumentacja d�wiê-
kowa (1977) i Wiersz nieregularny (1987). Ksi¹¿ki te, jak równie¿ powstaj¹ce w tym
czasie liczne artyku³y, posunê³y naprzód wiedzê na temat form wierszowych. U pod-
staw tych publikacji le¿a³y solidne badania materia³owe, prowadzone przy u¿yciu
metod statystycznych, a oparte na precyzyjnie okre�lonych za³o¿eniach teoretycz-
nych i z wykorzystaniem kategorii jêzykoznawczych. By³y to badania o charakte-

1 Zob. �Pamiêtnik Literacki� 2009, z. 3.
2 Pe³ny zapis bibliograficzny najwa¿niejszych prac L. Pszczo³owskiej podajê na koñcu tego

wspomnienia.
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rze systemowym � skoncentrowane na ró¿nych typach wierszowania, nie za� na
pojedynczych utworach (choæ nie brak³o i takich analiz). Wiersz potraktowany
w nich zosta³ jako odmiana stylowa mowy, realizowana w wielu wariantach, a ró¿-
ni¹ca siê od prozy sposobem u¿ycia elementów i konstrukcji jêzykowych. Oka-
za³o siê, ¿e nie tylko podlega on immanentnym procesom historycznoliterackim,
ale determinowany jest tak¿e przez prozodiê jêzyka. Odrêbno�æ tworzywa jêzy-
kowego poszczególnych form w du¿ym stopniu motywuje zró¿nicowanie ich funk-
cji w toku rozwoju literatury.

L u c y l l a   P s z c z o ³ o w s k a

Dziêki realizacji tego nowatorskiego programu badañ wiersza, inspirowanego
metodologi¹ strukturalizmu, w wersologii polskiej nasta³a nowa epoka. Tak sko-
ordynowanych i z tak¹ �wiadomo�ci¹ teoretyczn¹ rozwijanych badañ systemowych
nigdy wcze�niej w Polsce nie prowadzono. Sta³y siê one tak¿e czym� wyj¹tko-
wym w skali miêdzynarodowej. Nale¿y podkre�liæ, ¿e prze³om ten by³ dzie³em
niewielu osób. Niezwykle wa¿n¹ rolê odegra³a w nim w³a�nie Lucylla Pszczo³ow-
ska przy wsparciu Zdzis³awy Kopczyñskiej, a podstawy teoretyczne prac ustala³y
wraz z nimi i uczestniczy³y w ich realizacji Maria D³uska i Maria Renata Mayeno-
wa. Potem do grona bliskich wspó³pracowników prof. Pszczo³owskiej do³¹czy³a
Dorota Urbañska, a przez pewien czas w obrêbie tego zespo³u zagadnieniami wier-
sza zajmowa³a siê tak¿e Teresa Dobrzyñska.

Od pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych metodologia badañ wersologicznych � roz-
wijana równolegle na gruncie polskim � przenoszona by³a na szersze pole literatur
s³owiañskich i stosowana w ujêciu komparatystycznym. Nowy nurt studiów za-
inicjowa³ redagowany przy udziale Lucylli Pszczo³owskiej tom zbiorowy Metry-
ka s³owiañska (1971). Zorganizowany wówczas z inicjatywy polskich badaczek
miêdzynarodowy zespó³ skupia³ w kolejnych trzech dekadach najwybitniejszych
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przedstawicieli wersologii z krajów s³owiañskich. Do tego zespo³u nale¿eli tak
wybitni uczeni, jak Miroslav Èervenka z Pragi, Svetozar Petroviæ z Nowego Sadu
i Michai³ Gasparow z Moskwy. Dope³nia³a ów zespó³ grupa badaczy polskich,
rosyjskich, ukraiñskich, bia³oruskich, bu³garskich, s³oweñskich, serbskich i mace-
doñskich. Przy wielkim indywidualnym wk³adzie koncepcyjnym Lucylli Pszczo-
³owskiej opracowany zosta³ program badania wiersza jako swoistej odmiany dys-
kursu, analizowanego z zastosowaniem metod statystycznych, w konfrontacji z sys-
temem jêzykowym danego narodu i w kontek�cie rozmaitych zjawisk kulturowych
przejawiaj¹cych siê w obrêbie literatur s³owiañskich. Program ten, zogniskowany
na najbardziej produktywnych formach wiersza w poszczególnych literaturach
i umo¿liwiaj¹cy zestawianie danych z kilku literatur narodowych, przyniós³ wiele
znacz¹cych dokonañ. Ujawni³ podobieñstwa i ró¿nice w realizacji okre�lonych form
metrycznych w jêzykach, które, co prawda, ³¹czy pokrewieñstwo, ale które maj¹
inn¹ budowê prozodyjn¹. Badania komparatystyczne objê³y te¿ problematykê prze-
k³adu oraz takie zjawiska kulturowe, które znajdowa³y odbicie w przemianach form
wierszowania. Koncentrowa³y siê m.in. na roli wiersza jako wyk³adnika zwi¹zku
literatur narodów s³owiañskich z kultur¹ europejsk¹. Ten systematycznie realizo-
wany program, obejmuj¹cy tyle fundamentalnych zagadnieñ, jest niew¹tpliwie
ewenementem w skali �wiatowej.

Wyniki badañ porównawczych wiersza w literaturach s³owiañskich publiko-
wane by³y od koñca lat siedemdziesi¹tych w serii �S³owiañska Metryka Porów-
nawcza�, przy czym do chwili obecnej ukaza³o siê 8 tomów tej serii. Przywo³ajmy
tytu³y poszczególnych zbiorów, daj¹ce pewne wyobra¿enie o ich zawarto�ci 3 �
t. 1: S³ownik rytmiczny i sposoby jego wykorzystania (1978), t. 2: Organizacja sk³a-
dniowa (1984), t. 3: Semantyka form wierszowych (1988), t. 4: Wiersz przek³adu.
Mickiewicz i Puszkin (1992), t. 5: Sonet, t. 6: Europejskie wzorce metryczne w lite-
raturach s³owiañskich, t. 7: Wiersz wolny. Geneza i ewolucja do roku 1939 (1998),
t. 8: Krótkie rozmiary wierszowe (2004), t. 9: Heksametr i inne wzorce antyczne
w literaturach s³owiañskich (w edycji).

Swego rodzaju aneksem do ogólnego programu badañ wiersza w literaturach
s³owiañskich by³y analizy porównawcze u¿ycia form wierszowych w obrêbie po-
zostaj¹cych w szczególnie bliskim wielowiekowym kontakcie literatur polskiej
i ukraiñskiej � zainicjowane przez Lucyllê Pszczo³owsk¹ w ostatnich latach jej
¿ycia i przez ni¹ koordynowane. Ich rezultaty og³oszone zosta³y w tomie Na styku
kultur. Wiersz polski i ukraiñski (2007).

Najwiêkszym osobistym osi¹gniêciem w dorobku prof. Pszczo³owskiej jest
monografia Wiersz polski. Zarys historyczny (1997, wyd. 2: 2001), która zosta³a
wyró¿niona Nagrod¹ im. Aleksandra Brücknera. Ksi¹¿ka ta stanowi nowatorsk¹
pod wzglêdem metodologicznym i bogat¹ w tre�ci syntezê historycznoliterack¹,
ukazuj¹c¹ ewolucjê form wierszowych oraz rolê ró¿nych systemów metrycznych
i formatów wiersza w literaturze polskiej w kolejnych okresach jej rozwoju � od
�redniowiecza po wspó³czesno�æ. Panorama zarysowana przez autorkê pozwala
prze�ledziæ zwi¹zki form wierszowych z gatunkami literackimi i stylami histo-

3 Omówienie toku prac i zawarto�ci kolejnych tomów serii � zob. L. P s z c z o ³ o w s k a,
S³owiañska metryka porównawcza. Ewolucja celów i metod badawczych. �Stylistyka� t. 17 (2008):
Znaczenie i styl.
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rycznymi, przedstawia zale¿no�æ wiersza od ró¿nych pr¹dów kulturowych i kon-
taktów z literatur¹ innych narodów. Badaczka zwraca te¿ uwagê na u¿ycie me-
trum w dzie³ach wybitnych poetów, tworz¹c szkice monograficzne po�wiêcone
m.in. Kochanowskiemu, Mickiewiczowi, S³owackiemu, Norwidowi, których spo-
soby wierszowania wywar³y szczególny wp³yw na rozwój polskiego wiersza. Ksi¹¿-
ka opiera siê na za³o¿eniu, ¿e forma rytmiczna poci¹ga za sob¹ swoiste ukszta³to-
wanie jêzykowe wypowiedzi, wnosi okre�lony walor stylistyczny i mo¿e byæ wy-
k³adnikiem zwi¹zku z pewn¹ tradycj¹ kulturow¹ � rodzim¹ b¹d� obc¹. Systemy
wiersza u¿ywane w danej literaturze narodowej wnosz¹ do niej swój potencja³
znakowy. Ujawniaj¹ przeobra¿enia zachodz¹ce w kulturze i uczestnicz¹ w proce-
sach wymiany warto�ci w kontaktach miêdzykulturowych.

W roku 2002 ukaza³ siê wybór studiów Pszczo³owskiej pt. Wiersz � styl �
poetyka, gromadz¹cy kilkana�cie jej wcze�niejszych rozpraw. We wstêpie do tomu
przywo³ane zosta³y wyniki badañ nad metryk¹ s³owiañsk¹, ilustruj¹ce tezê, ¿e te
same formy wierszowe � u¿ywane w ró¿nych jêzykach � uzyskuj¹ odrêbn¹ postaæ
rytmiczn¹, a repertuar typów wierszowania kszta³tuje siê w odmienny sposób. Au-
torka dowodzi, ¿e w³a�nie poprzez swoist¹ jêzykow¹ realizacjê staj¹ siê one inte-
graln¹ czê�ci¹ danej kultury etnicznej, w³¹czaj¹c siê nastêpnie w procesy zacho-
dz¹ce w tej kulturze. W kolejnych rozdzia³ach ksi¹¿ki badaczka przedstawia jêzy-
kowe i stylistyczne aspekty u¿ycia form wierszowych, omawia problematykê
przek³adu utworów wierszowanych, analizuje sposób u¿ycia wiersza w dramacie,
ukazuje zjawiska tekstowe typowe zarówno dla wiersza, jak i dla prozy. My�l¹
zespalaj¹c¹ wszystkie te studia jest wielokrotnie ju¿ wypowiadane przekonanie
o szczególnych mo¿liwo�ciach znaczeniowych wiersza i potrzebie rozpoznania jego
funkcji w ró¿nych gatunkach i utworach � przekonanie, ¿e �wybór formy wier-
szowej jest jednocze�nie wyborem ca³ego szeregu warto�ci pozaprozodyjnych�
(s. 13�14). Najdobitniej przekonanie to wyra¿one zosta³o w publikowanym na
koñcu tomu artykule pt. Semantyka form wierszowych, który powsta³ w okresie
nasilenia zainteresowañ zjawiskami znakowymi w kulturze 4 i wi¹¿e siê z nurtem
badañ semiotycznych. Nastawienie na znaczeniowe aspekty u¿ycia form wierszo-
wych stanowi jeden z rysów szczególnych u wersologów warszawskich.

Semantyczny potencja³ wiersza jest tematem wydanej ostatnio ksi¹¿eczki Zna-
czenie wyboru formy wiersza. Trzy studia (2007), w której zamieszczona zosta³a
praca Lucylli Pszczo³owskiej Dwie literatury i dwa modele wiersza obok artyku-
³ów dwóch innych autorek reprezentuj¹cych ten sam nurt wersologii: Zdzis³awy
Kopczyñskiej i Teresy Dobrzyñskiej.

Omówione tu � zaledwie w zarysie � ogromne dokonania naukowe prof. Pszczo-
³owskiej nada³y now¹ jako�æ polskiej wersologii i uczyni³y z niej jedn¹ z najlepiej
rozwiniêtych dziedzin literaturoznawstwa. Filologia polska zawdziêcza tej uczo-
nej bardzo wiele.

Najwiêcej zawdziêczaj¹ jej cz³onkowie Pracowni Poetyki Teoretycznej, któ-
rzy zawsze mogli liczyæ nie tylko na krytyczne uwagi i rzeczow¹ dyskusjê ze stro-
ny swej opiekunki, ale te¿ na jej wsparcie i ¿yczliwe rady. Przyczyni³a siê ona

4 Pierwsza publikacja tej pracy mia³a miejsce w �Pamiêtniku Literackim� w r. 1981 (z. 4).
Porusza³a ona zagadnienia, którymi od koñca lat sze�ædziesi¹tych zajmowa³y siê zarówno Pszczo-
³owska, jak i Kopczyñska oraz Mayenowa.
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w ten sposób do kszta³towania zainteresowañ i postaw � tak¿e postaw ¿yciowych
� m³odszych wspó³pracowników, dla których by³a autorytetem naukowym, wzo-
rem naukowej rzetelno�ci i odpowiedzialno�ci.

Najwa¿niejsze publikacje Profesor Lucylli Pszczo³owskiej
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Teresa Dobrzyñska
(Instytut Badañ Literackich PAN �
Institute of Literary Research of the
Polish Academy of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t

OBITUARY:  LUCYLLA  PSZCZO£OWSKA

The text is a posthumous remembrance of Lucylla Pszczo³owska, a distinguished expert in
versology, author of a monograph on the history of Polish verse (Wiersz polski. Zarys historyczny,
1997, 2001) and numerous valuable descriptions of verse systems and categories, promoter of inter-
national investigations on comparative Slavic metrics.


