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M a ³ g o r z a t a  C z e r m i ñ s k a, GOTYK I PISARZE. TOPIKA OPISU KATE-
DRY. (Indeks: Piotr Sitkiewicz). (Gdañsk [2005]). Wydawnictwo S³owo/Obraz Terytoria,
ss. 426 + 1 wklejka ilustr.

Na czym ma polegaæ praca wspó³czesnego historyka literatury? W jaki sposób badaæ
dzi� topos literacki? W jaki sposób pokazaæ wiêzi ustalaj¹ce siê pomiêdzy ró¿norodnymi
sztukami a literatur¹? Ten ca³y szereg pytañ odnosi siê do niezwyk³ej ksi¹¿ki Ma³gorzaty
Czermiñskiej Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry, któr¹ autorka odda³a niedawno w rêce
czytelników i która zawiera wiele interesuj¹cych odpowiedzi na postawione tu pytania.
Mo¿na na nie odpowiedzieæ na kilka ró¿nych sposobów, np. skrupulatnie referuj¹c propo-
nowane przez autorkê stanowisko, mo¿na by opisaæ to dzie³o, ale takie postêpowanie by-
³oby niegodne tej ksi¹¿ki i tej autorki, wiêc zamiast podj¹æ tradycyjn¹ recenzjê, raczej
zaproponujê czytelnikom trochê odmienny tryb lektury dzie³a Czermiñskiej.

Zacznê od przeno�ni pojawiaj¹cych siê we wstêpie i przykuwaj¹cych od razu uwagê �
mowa o metaforze nurka schodz¹cego w morskie g³êbiny w poszukiwaniu kotwicy oraz
o metaforze wzorzystej tkaniny (s. 8�9). Pierwsza z nich oparta jest na porównaniu wnikli-
wego czytelnika i historyka literatury (czytelnika do�wiadczonego, jakim bez w¹tpienia
jest Czermiñska) do nurka zstêpuj¹cego ku morskiej otch³ani, ku coraz ciemniejszej prze-
strzeni rodz¹cej lêk i niepewno�æ. Ów nurek-czytelnik porusza siê od ciemno�ci dna (odle-
g³a historia) ku powierzchni (wspó³czesno�æ). Ta metafora dobrze oddaje trud podjêty
w omawianej pracy, fakt, ¿e autorka siêga do ukrytej g³êboko pod powierzchni¹ morza
niejasnej historii, maj¹c pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e nigdy nie da siê ustaliæ z ca³¹ pewno�ci¹
momentu narodzin toposu i ¿e jego dzieje nigdy nie s¹ u³o¿one linearnie, s¹ bowiem spl¹-
tane przez wiêzy �wiadomych i nie�wiadomych intertekstualnych uwik³añ. Z tej metafory
wy³ania siê jeden plan lektury, w którym czytelnik zostaje usytuowany w pozycji widza
ogl¹daj¹cego �redniowieczne dzie³a architektoniczne i wkraczaj¹cego w przestrzeñ nie-
pewno�ci wype³nionej esencj¹ fascynacji oraz setkami pytañ nierzadko pozostaj¹cych bez
jednoznacznych odpowiedzi. Druga metafora to gêsta, spl¹tana tkanina, na której badacz-
ka odnajduje konkretny w¹tek (temat katedry) i usi³uje prze�ledziæ jego przebieg, w¹tek
ten czasami zanika i nieoczekiwanie wy³ania siê w zupe³nie innym miejscu, przemiesz-
czaj¹c siê ku marginesowi obrazu. Metafora ta odnosi siê bezpo�rednio do �wiadomo�ci
historyka literatury wzbogaconej do�wiadczeniami nowego historyzmu, w ten sposób prze-
suniêty na margines dyskursu w¹tek staje siê uprzywilejowanym przedmiotem badañ.
Obydwie metafory w oryginalny sposób okre�laj¹ metodê analizy tekstów literackich przy-
jêt¹ w opisie topiki katedry.

Konstrukcja ca³o�ci wywodu, jej architektoniczny uk³ad odpowiada podjêtej tu pro-
blematyce � nie bez powodu we wstêpnych partiach tekstu autorka powo³uje siê na dzie³a
Marcela Prousta, Wac³awa Berenta, Alexandra Pope�a, Lwa Szestowa czy Erwina Pano-
fsky�ego, maj¹c pe³n¹ �wiadomo�æ tego, ¿e poszukiwanie konstrukcyjnej analogii miêdzy
dzie³em literackim a katedr¹ jest uzasadnione wtedy, gdy przyjmuje siê, i¿ obydwa feno-
meny stanowi¹ koherentn¹ ca³o�æ obejmuj¹c¹ �pe³niê pewnego do�wiadczenia� (s. 15).
Wszystkie wymienione referencje do konkretnych dzie³ i ich interpretacji (co warte odno-
towania: widaæ tu krytyczny dystans Czermiñskej wobec jej poprzedników) s³u¿¹ celom
nie tylko informacyjnym, ale te¿ metatekstowym � okre�laj¹ zarówno obszar wiedzy au-
torki uzyskanej w trakcie prac, jak i jej w³asne postêpowanie twórcze, tym samym opis
zawarty w ksi¹¿ce staje siê wyrazem ca³o�ci do�wiadczeñ nabytych podczas historyczno-
literackich poszukiwañ. Dodam, ¿e ca³o�æ ta zosta³a s³usznie uzupe³niona rozleg³¹ wiedz¹
z dziedziny historii sztuki. Nie bez znaczenia jest fakt, i¿ to ogromne dzie³o inkrustowane
jest reprodukcjami rozmaitych reprezentacji katedr. Czytelnik porusza siê zatem w dwóch
przestrzeniach: rzeczywistej przestrzeni tekstu opisuj¹cego temat literacki oraz imagina-
cyjnej przestrzeni obrazów dope³niaj¹cej narracjê autorki. Obrazy dopowiadaj¹ to, czego
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nie mo¿e wyraziæ tekst � chcê siê tu odwo³aæ do trafnej formu³y Jean-Luca Nancy�ego:
�To, co Obraz pokazuje, Tekst de-monstruje. Uchyla siê od niego uprawomocniaj¹c go.
To, co Tekst eksponuje, Obraz ustawia i ustanawia. To, co Obraz konfiguruje, Tekst defi-
guruje. To, co tekst projektuje, obraz zniekszta³ca. To, co obraz maluje, tekst opisuje. Ale
istnieje co�, co jest ich wspóln¹ rzecz¹ i wspóln¹ przyczyn¹, to co� wyra�nie oscyluje
pomiêdzy nimi w cienkiej niby li�æ przestrzeni: recto to tekst, a verso to obraz, czy te¿
vice(obraz)-versa(tekst)� 1.

Cytowane tu s³owa dobrze koresponduj¹ z projektem ca³o�ci ksi¹¿ki, w której obraz
i tekst wchodz¹ w nierozerwalny zwi¹zek koegzystencji. Dzie³o to jest przepiêknie wydane
i pozwala czytelnikowi unikn¹æ znu¿enia lektur¹, jakie czêsto zdarza siê w wypadku trady-
cyjnych tekstów naukowych. Dziêki dziesi¹tkom pomieszczonych tu ilustracji ksi¹¿ka Czer-
miñskiej przestaje byæ po prostu naukow¹ dysertacj¹, a staje siê raczej niejednorodnym two-
rem hybrydycznym ³¹cz¹cym w sobie formê naukowej rozprawy, erudycyjnego eseju, opo-
wiadania, jak te¿ ekfrazy � autorka obdarzona �wiadomo�ci¹ gatunkow¹ i intertekstualn¹
sama tworzy kapitalne ekfrazy ró¿norodnych budowli, rze�b i obrazów (np. opisy dzie³ Kar-
la Friedricha Schinkla, Johna Constable�a 〈s. 168〉 lub Zdzis³awa Beksiñskiego 〈s. 252�253〉).

Szukaj¹c odpowiedniej formu³y na okre�lenie tej pracy, znalaz³em w pamiêci frag-
ment z dzie³a Jurgisa Baltru�aitisa Aberrations. Les perspectives dépravées (Aberracje.
Wypaczone perspektywy) 2, zatytu³owany Le Roman de l�architecture gothique (Powie�æ
architektury gotyckiej) � jest to trafny i wieloznaczny tytu³, sugeruj¹cy istnienie dzie³a
epickiego pisanego przez sam¹ architekturê gotyck¹, a w odniesieniu do ksi¹¿ki Czermiñ-
skiej by³aby to powie�æ, w której historia literatury splata siê z sam¹ sztuk¹ i z jej histori¹.
My�lê, ¿e rozprawa Baltru�aitisa mog³aby dobrze korespondowaæ z Gotykiem i pisarzami,
zw³aszcza ¿e zawarte w obydwu pracach interpretacje podobnych dzie³ literackich doko-
nane s¹ w odmiennych ujêciach. U¿yta przez Baltru�aitisa formu³a �powie�æ architektury
gotyckiej� zbiega siê niezale¿nie z tytu³em jednego z ostatnich podrozdzia³ów ksi¹¿ki Czer-
miñskiej: Pisanie i czytanie katedry � nie chodzi tu wy³¹cznie o fakt, ¿e gotycka �wi¹tynia
by³a nazywana ksiêg¹ (rzeczywi�cie topos ten nale¿y do najczê�ciej spotykanych w opi-
sach katedr), ale te¿ o to, i¿ katedra staje siê przedmiotem do przeczytania, który wcze�niej
napisali jej budowniczowie. Aby pisaæ o gotyku, trzeba wpierw go czytaæ, zatem nie dzi-
wi, i¿ nadrzêdn¹ dla ca³ego wywodu kategori¹ okazuje siê ekfraza, która opiera siê prze-
cie¿ na przejêciu s³owa od Innego (czy te¿ podjêciu s³owa Innego) i jego rozwiniêciu,
kontynuacji. Chcê w ten sposób wskazaæ na architektoniczn¹ z³o¿ono�æ ksi¹¿ki, któr¹ tu
omawiam. Jej konstrukcja zosta³a bardzo dok³adnie przemy�lana, przy jednoczesnym za-
³o¿eniu, ¿e stworzenie opisu systemowego jest w tym wypadku bardzo trudne lub w ogóle
niemo¿liwe i dlatego autorka koncentruje siê na opisie wybranych tekstów literackich,
przedstawiaj¹c ich szczegó³owe analizy, czy te¿ prezentuje ewolucyjny ci¹g wybranego
odcinka procesu historycznoliterackiego.

Jak uporz¹dkowaæ tak ogromny obszar miêdzytekstowych uwik³añ i zale¿no�ci (ana-
lizie poddane tu s¹ nowoczesne oraz ponowoczesne teksty poetyckie i prozatorskie, ese-
istyka, a tak¿e teksty historyków i krytyków sztuki)? Czermiñska sprawnie stosuje metodê
radykalnego ciêcia: �Moj¹ uwagê zaprz¹taj¹ tylko te utwory, w których katedra gotycka
stanowi temat, przedmiot przedstawiony� (s. 16�17). Dalej jeszcze autorka tak oto dopre-
cyzowuje zakres przedmiotowy: �Materia³em analizowanym w niniejszej ksi¹¿ce s¹ ek-
frazy [...]� (s. 24), ale te ekfrazy s¹ przez ni¹ rozumiane w �ci�le okre�lony sposób, co
rozwinê w dalszej czê�ci wywodu.

Ze wzglêdu na fakt, i¿ badania nad ekfrazami ciesz¹ siê w ostatnich latach du¿¹ popu-
larno�ci¹ w polskim literaturoznawstwie, pozwolê sobie w tym miejscu na krótk¹ dygre-

1 J.-L. N a n c y, Au fond des images. Paris 2003, s. 144.
2 J. B a l t r u � a i t i s, Aberrations. Les perspectives dépravées. T. 1. Paris 1997, s. 151�197.
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sjê. Otó¿ poszukiwania wokó³ ekfrazy uk³adaj¹ siê w dwa wyra�ne i jednocze�nie odrêbne
od siebie nurty: z jednej strony, s¹ to badania filologiczne, z drugiej � teoretycznoliterac-
kie. Co jest szczególnie ciekawe, filologia klasyczna niechêtnie przyznaje teorii literatury
prawo do pos³ugiwania siê terminem �ekfraza�, twierdz¹c czêsto, ¿e uczyni³a z niego
�wspólny worek� 3 (ekfraza jako termin odnosz¹cy siê do transformacji czy transpozycji
dzie³ malarskich lub muzycznych na dzie³o literackie). Rzeczywi�cie, dzieje siê tak, ¿e
znaczenia ekfrazy podawane przez filologów klasycznych (wyprowadzone na podstawie
badañ historycznoliterackich i jêzykoznawczych) ró¿ni¹ siê od wspó³czesnych ujêæ teo-
retycznoliterackich. Filologia klasyczna poucza, ¿e sam termin wywodzi siê od czasowni-
ka �phráso�, o bardzo bogatej semantyce: �zwracam uwagê na co��, �pokazujê�, �wyja�niam�,
�poddajê my�l�, �rozwa¿am�, �przypuszczam, spostrzegam�, natomiast dodanie prefiksu
ék- sprawia, ¿e w odniesieniu do opisu obrazu s³owo to mo¿e oznaczaæ �wypowiadanie siê
na temat obrazu�, �wywodzenie czego� z obrazu� 4.

Sam problem ekfrazy rozpatrywany bywa zwykle w dwóch ujêciach w zakresie teorii
literatury: traktuje siê j¹ jako gatunek literacki s³u¿¹cy wyodrêbnieniu dzie³ o podobnej
genezie, a wiêc dzie³ wywodz¹cych siê z inspiracji sztukami wizualnymi, lub jako katego-
riê teoretyczn¹ (ekfraza jako problem filozoficzny rozpatruj¹cy zagadnienia reprezenta-
cji) 5. To drugie ujêcie jest niebywale inspiruj¹ce, skupia siê bowiem na relacji obraz�
jêzyk, na zagadnieniach reprezentacji, jej ograniczonych mo¿liwo�ciach. Dla wspó³czes-
nych teoretyków literatury ekfraza jest werbaln¹ reprezentacj¹ reprezentacji graficznej lub
wizualnej 6. Jako reprezentacja reprezentacji ekfraza wi¹¿e siê z wytworzeniem pewnego
dystansu, z aktem teoretycznym (dokonuj¹cym siê poprzez kontemplacjê), z autorefle-
ksyjnym charakterem sztuki, która ukazuje inn¹ sztukê.

W omawianej ksi¹¿ce ekfraza (zagadnienie, które autorka podejmowa³a ju¿ we wcze�-
niej publikowanych pracach 7) rozumiana jest jako utwór literacki opisuj¹cy dzie³a sztuki
(obrazy, rze�by, budynki) i w tej sprawie nie ma ¿adnych niejasno�ci, a dla Czermiñskiej
najwa¿niejszym za³o¿eniem badawczym staje siê �ukazanie istnienia wspólnej ró¿nym
autorom topiki opisu katedry� (s. 26). Proponowane tu g e n o l o g i c z n e  ujêcie zagad-
nienia ekfrazy jest najszerszym z dotychczas dokonanych w polskim literaturoznawstwie 8.
Analizuj¹c teksty opisowe, Czermiñska tworzy rzeteln¹ i zarazem fascynuj¹c¹ periegezê
po ekfrazach katedr w literaturze �wiatowej oraz polskiej.

Rozdzia³ Literackie ekfrazy �wi¹tyni przynosi doprecyzowanie tej kategorii operacyj-
nej, jak¹ jest ekfraza, i jednocze�nie wskazuje w historii literatury �teksty za³o¿ycielskie�,

3 Zob. R. P o p o w s k i, Staro¿ytny przewodnik po neapolitañskiej pinakotece. W: F i l o-
s t r a t  S t a r s z y, Obrazy. Prze³., wstêp, oprac. R. P o p o w s k i. Warszawa 2004, s. 33.

4 Zob. ibidem.
5 Zob. S. W y s ³ o u c h, Literatura i obraz. Tereny strukturalnej wspólnoty sztuk. W zb.: In-

tersemiotyczno�æ. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). Red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Nied�-
wied�. Kraków 2004, s. 21.

6 Zob. np. J. A. W. H e f f e r n a n, Ekphrasis and Representation. �New Literary History�
t. 22 (1991), nr 2.

7 M. C z e r m i ñ s k a, Ekfrazy w poezji Wis³awy Szymborskiej. �Teksty Drugie� 2003, nr 2/3.
8 W ostatnich latach ukaza³ siê ca³y szereg prac na ten temat � zob. m.in.: M. P. M a r k o w-

s k i, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne z do³¹czeniem krótkiego komentarza. �Pamiêtnik Literacki�
1999, z. 2. Po�ród innych po�wiêconych ekfrazie tekstów badaczy krajowych nale¿y wymieniæ zw³asz-
cza nastêpuj¹ce artyku³y: K. G r a b o w s k a, Przemieniony Rawenn¹. Ró¿ewicza poetycka kontem-
placja �wiata. �Teksty Drugie� 2000, nr 4. � K. K u c z y ñ s k a - K o s c h a n y, Przeciw �tryumfowi
antropomorficznej bestii�. (Prywatnie o �prywatnej mitologii� Zbigniewa Herberta). �Polonistyka�
2001, nr 9. � P. G o g l e r, K³opoty z ekfraz¹. �Przestrzenie Teorii� 2004, nr 3/4. � A. D z i a d e k,
Obrazy i wiersze. Z zagadnieñ interferencji sztuk w polskiej poezji wspó³czesnej. Katowice 2004,
zw³aszcza rozdz. Ekfraza i hypotypoza. Z kolei T. To m a s i k  podejmowa³ te zagadnienia w swo-
ich pracach po�wiêconych J. S. Pasierbowi (zob. zw³aszcza: Na skrzy¿owaniu dróg. Pelplin 2004).
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od których zaczyna siê rozwijaæ temat: w literaturze powszechnej jest to, oczywi�cie, po-
wie�æ Victora Hugo Katedra Marii Panny, a w literaturze polskiej listy Stanis³awa Wy-
spiañskiego do Lucjana Rydla powsta³e w 1890 roku, które, zdaniem Czermiñskiej, inicju-
j¹ nurt tematyczny, kontynuowany pó�niej przez Wac³awa Berenta w ¯ywych kamieniach
czy przez Hannê Malewsk¹ w powie�ci Kamienie wo³aæ bêd¹. Ta erudycyjna czê�æ ksi¹¿-
ki nie ogranicza siê do wyliczania tytu³ów i cytowania fragmentów, autorka bowiem wpla-
ta w ni¹ w³asne odczytania oraz ciekawe próby interpretacyjne, tocz¹c przy tym bezustan-
ne spory ze swoimi poprzednikami i dopowiadaj¹c braki dostrze¿one we wcze�niejszych
opracowaniach.

Nastêpny rozdzia³ � Gotyk w wyobra�ni nowoczesnych pisarzy polskich � przynosi
szereg szczegó³owych analiz tekstowych od Wyspiañskiego, przez Berenta, Malewsk¹,
Czechowicza, Przybosia, Herberta, a¿ po powie�æ Mai Jurkowskiej Katedra (ostateczna
ocena tego utworu nie wypada najkorzystniej � zob. s. 247) oraz tak samo zatytu³owane
opowiadanie Jacka Dukaja. W trakcie lektury ksi¹¿ki zada³em sobie zasadnicze pytanie:
co daje nazwa �ekfraza� w odniesieniu do tak silnie zró¿nicowanych dzie³ prozatorskich
i poetyckich, w jaki sposób je ³¹czy? Ustaliwszy wpierw ca³¹ sieæ wyznaczników ekfrazy
jako gatunku, Czermiñska bada w pierwszej kolejno�ci topikê opisu, szuka tego, co w opi-
sach powtarza siê i co stanowi o ci¹g³o�ci tradycji. Wskazuje te¿ ró¿nice, zwraca uwagê
na najbardziej oryginalne rozwi¹zania dotycz¹ce opisów katedr, jak te z �wierszy kate-
dralnych� Juliana Przybosia. Rzeczywi�cie � zgadzam siê w pe³ni z autork¹ w tym wzglê-
dzie � trudno uznaæ owe wiersze za przyk³ady ekfraz. Jednak przywo³anie interpretacyjne-
go kontekstu ekfrazy mog³oby tu mieæ miejsce, gdyby uj¹æ ekfrazê trochê odmiennie,
a wiêc w powi¹zaniu ze wspominanym ju¿ wcze�niej autorefleksyjnym charakterem sztu-
ki, która ukazuje inn¹ sztukê czy te¿ próbuje uobecniæ jakie� dzie³o sztuki. Edward Balce-
rzan, obja�niaj¹c, czym jest dla Przybosia katedra gotycka, podpowiada i jednocze�nie
czyni mo¿liwym takie rozwi¹zanie: �jest wypowiedzi¹ obrzmia³¹ od znaczeñ, »polyoni-
miczn¹« niby wymarzony wiersz awangardowy; jest sztuk¹ zmienn¹ i nie�mierteln¹, zbu-
dowan¹ z kamieni i ludzi, z antynomii »nadziei, rozpaczy«� 9. Katedra jest jak �wymarzo-
ny wiersz awangardowy� � to prawda. Ka¿dy z �wierszy katedralnych� nie tyle stanowi
opis, jak¹� próbê odtworzenia czy imitacji przedmiotu, co skupia zainteresowanie na sobie
samym. Dzie³o sztuki architektonicznej funkcjonuje tu jako element kieruj¹cy uwagê czy-
telnika na tekst literacki. Potwierdzaj¹ to wpisane w poszczególne wiersze elementy odno-
sz¹ce siê do aktu twórczego oraz elementy bêd¹ce oznakami metatekstowymi. W ten spo-
sób cykl wierszy katedralnych przyjmuje postaæ autodefinicji twórczo�ci poetyckiej � to
poezja przestrzeni i ruchu, poezja, której nadrzêdn¹ cech¹ jest zmienno�æ i stale dokonuj¹-
ce siê w niej transformacje. Mówi¹c o �wierszach katedralnych�, chcia³bym po³o¿yæ na-
cisk zw³aszcza na ten ich aspekt, w ka¿dym z nich bowiem dzieje siê tak, ¿e katedra �
przedmiot reprezentacji � staje siê mniej wa¿na od sposobu, w jaki poeta próbuje j¹ repre-
zentowaæ, staje siê mniej wa¿na od tekstu poetyckiego. Istotny jest tu sam fakt widzenia
przedmiotu, to, jak widzi go poeta, a przede wszystkim to, jak usi³uje go uobecniæ.

Kolejne rozdzia³y: Kamienny las i ogród, Cia³o katedry, Gotyckie bestiarium, Katedra
i ¿ywio³y, Okrêt, ksiêga i teatr. Topika muzyczna. Pars pro toto, przynosz¹ wnikliwe mikro-
analizy ca³ej serii wybranych tekstów opisowych. Rozdzia³y te uk³adaj¹ siê jakby w odrêbn¹
czê�æ pracy, a jej bohaterem � je�li tak mogê powiedzieæ � staje siê jêzyk s³u¿¹cy do opisu
katedr. Pojawia siê tu wiele utworów nowych, nie wystêpuj¹cych we wcze�niejszych par-
tiach ksi¹¿ki, ale te¿ po raz kolejny powracaj¹ teksty ju¿ analizowane, tu jednak poddane one
zostaj¹ ogl¹dowi i�cie mikrologicznemu, autorka bowiem koncentruje sw¹ uwagê na naj-
drobniejszych szczegó³ach jêzykowych, na ró¿norodnych odcieniach znaczeniowych s³ów,

9 E. B a l c e r z a n, wstêp w: J. P r z y b o �, Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wybór E. B a l-
c e r z a n, A. L e g e ¿ y ñ s k a. Oprac. A. L e g e ¿ y ñ s k a. Wroc³aw 1989, s. CVI. BN I 266.
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bada ich g³êbiê historyczn¹ i � dos³ownie � biologiczn¹, pokazuj¹c jednocze�nie, w jaki spo-
sób s³owa zaczerpniête z wielu odmian dyskursywnych przenikaj¹ siê wzajemnie na prze-
strzeni dziejów. Tak w³a�nie na lekturê dociekliwego historyka literatury nak³ada siê lektura
równie wnikliwego mikrologa, który bada pod lup¹ morfologiê wybranych przez siebie teks-
tów literackich, dochodz¹c do zaskakuj¹cych wniosków interpretacyjnych.

Mówi¹c w podrozdziale Katedra-las o ro�linnej topice katedry, autorka odwo³uje siê do
tzw. �teorii lasu� i prac Paula Franka (skrupulatnie ju¿ omówionych w rozdziale drugim),
a dalej tak¿e do powie�ci Henryk Ofterdingen Novalisa i Correspondances Baudelaire�a
(s. 267). Idee zawarte w tym s³ynnym utworze Baudelaire�a i trafnie odczytane przez Czer-
miñsk¹ mo¿na by dope³niæ w tym miejscu, tak aby zabrzmia³y jeszcze dobitniej, cytatem
wyjêtym z jego sonetu Opêtanie: �Puszcze le�ne, jak katedr straszne wasze ³ona, / Wyjecie
jak organy...� 10 Cytat ten potwierdza³by dodatkowo nastêpuj¹c¹ wypowied� badaczki: �Po-
eta dokonuje przewarto�ciowania romantycznej idei naturalizacji gotyku [...]� (s. 156).

Rzecz¹ znamienn¹ dla ca³ej ksi¹¿ki jest fakt, ¿e podstawowe pojêcie operacyjne �ekfra-
za� staje siê niezwykle u¿yteczne, bez wzglêdu na to, czy poszczególni twórcy mieli �wiado-
mo�æ pos³ugiwania siê tym gatunkiem, czy te¿ nie. Regu³y ekfrazy s¹ wkomponowane w teksty
opisowe �wiadomie, zgodnie z intencj¹ autorsk¹, lub te¿ nie�wiadomie � to bardzo cenna
obserwacja wynikaj¹ca z analiz Czermiñskiej i pokazuj¹ca te¿ jeden z mo¿liwych sposobów
funkcjonowania topiki. Kategoria ekfrazy, rozumianej w sensie genologicznym, zosta³a w tym
dziele skutecznie wykorzystana do ogarniêcia fenomenów literackich rozproszonych w roz-
leg³ym zbiorze literatury polskiej � i nie tylko, bo nie da siê opisywaæ tego zbioru bez refe-
rencji do dzie³ z literatury powszechnej, a tak¿e do innych tekstów kultury (malarstwo, rysu-
nek, rze�ba, architektura, film). Zw³aszcza to ostatnie pole referencji zas³uguje na podkre�le-
nie, czyni¹c z Gotyku i pisarzy pracê sytuuj¹c¹ siê w krêgu szeroko rozumianej komparatystyki
literackiej (nie chodzi tu wy³¹cznie o porównywanie tekstów literackich, ale te¿ o wzajemne
przenikanie siê rozmaitych praktyk pisarskich i sztuk wizualnych).

Ca³o�æ ksi¹¿ki zamyka taki oto chwyt retoryczny: �W stosunku do rozmiarów i zna-
czenia zjawiska, jakim jest literacki temat gotyckiej katedry, tak¿e niniejsza ksi¹¿ka jest
zaledwie czê�ci¹ zamiast ca³o�ci, ma³ym lusterkiem ustawionym naprzeciw wielkiej bu-
dowli� (s. 381). Fragment ten poprzedzony jest wywodem na temat wiersza Adama Zaga-
jewskiego Lusterko samochodu, gdzie w tytu³owym lusterku pojawia siê �bry³a katedry
w Beauvais�. Czemu s³u¿y takie zakoñczenie, co ono oznacza, do czego siê odwo³uje? Ma
to byæ zapewne �afektowana skromno�æ�, któr¹ uznajê w przypadku tej pracy za zupe³nie
zbêdn¹. Oto czytelnik ma za sob¹ blisko 400 stronic erudycyjnego dzie³a i nabiera ca³ko-
witego przekonania co do s³uszno�ci wywodu p³ynnie i koherentnie ³¹cz¹cego wiedzê teo-
retyczn¹ i historycznoliterack¹, wywodu z pewno�ci¹ uk³adaj¹cego siê w ca³o�æ przez wiele
d³ugich lat, a na koniec trafia na ten � powiem szczerze � zgrzytliwy fragment tekstu,
który w odniesieniu do tak niezwyk³ej ksi¹¿ki jest po prostu niepotrzebny, i nic mnie nie
przekona, ¿e stanowi ona pars pro toto, jak chcia³aby tego sama autorka.

Adam Dziadek
(Uniwersytet �l¹ski �
University of Silesia, Katowice)

A b s t r a c t
The text is an extensive analysis of Ma³gorzata Czermiñska�s book devoted to the different

descriptions of gothic cathedrals mostly in Polish literature over a span of history. The basic opera-
tional category is the notion of ekphrasis.

10 Ch. B a u d e l a i r e, Opêtanie. W: Kwiaty z³a. Wybór M. L e � n i e w s k a, J. B r z o z o w-
s k i. Red., pos³. J. B r z o z o w s k i. Kraków 1990, s. 205 (prze³. S. K o r a b - B r z o z o w s k i).


