
RECENZJE174

Zajmuj¹ trwa³e miejsce w badaniach nad romantyzmem. A je�li dodaæ mo¿liwo�æ kontak-
tu ze wspania³¹ polszczyzn¹ autora tomu Jak pachnie na Litwie Mickiewicza, której próbki
porozsiewane s¹ w niniejszym omówieniu, to wysoki walor recenzowanej pracy bêdzie
dodatkowo podkre�lony.

Z recenzenckiego obowi¹zku chcia³bym jeszcze wspomnieæ o niedopatrzeniu redak-
cyjnym, jakim jest brak noty bibliograficznej. W wydanym w tej samej serii tomie �Z³¹-
czyæ siê z burz¹...� z roku 2005 ta usterka zosta³a usuniêta. Niby drobiazg, a przecie¿ wa¿-
ny w ksi¹¿ce grupuj¹cej teksty, które by³y wcze�niej publikowane w ró¿nych miejscach.
Nale¿a³oby mieæ tak¿e zastrze¿enia do pracy autorki indeksu. Zbyt wiele imion autorów
powszechnie znanych nie zosta³o tu rozwi¹zanych, by nie mo¿na by³o mówiæ o niedorób-
ce redakcyjnej. Nie jest chyba trudne rozszyfrowanie S. Balbusa jako Stanis³awa Balbusa,
B. Baczki jako Bronis³awa Baczki, K. Bartoszyñskiego jako Kazimierza Bartoszyñskiego.
A to zaledwie ma³a próbka odnosz¹ca siê do jednej tylko litery alfabetu. Warto jeszcze
zaznaczyæ, ¿e Bachórz uzupe³ni³ przypisy o prace nowsze, tak i¿ rzeczy dawniejsze zosta-
³y uaktualnione stosownie do obecnego stanu badañ.

Arkadiusz Bag³ajewski

C e z a r y  Z a l e w s k i, POWRACAJ¥CA FALA. MITYCZNE KONTEKSTY
WYBRANYCH POWIE�CI BOLES£AWA PRUSA I ELIZY ORZESZKOWEJ. Kra-
ków (2005). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych �Universitas�),
ss. 314, 2 nlb.

Powi¹zanie literatury pozytywizmu z ideologi¹ epoki i stopniowe uwalnianie siê przez
pisarzy tego okresu od krêpuj¹cego �gorsetu� ograniczeñ �wiatopogl¹dowych nale¿¹ do
wa¿niejszych problemów poruszanych przez historyków literatury. Motywy metafizyczne
czy konteksty biblijne pojawiaj¹ce siê w dojrza³ej twórczo�ci Orzeszkowej i Prusa by³y
ukazywane jako przejaw za³amania siê wiary literatów w ideologiê pozytywistyczn¹ 1. Na
tym tle ksi¹¿ka Cezarego Zalewskiego wyró¿nia siê tym, ¿e autor proponuje �czytanie
polskiego pozytywizmu nie tyle »wbrew« ideologii, ile »poza« ni¹ [...]� (s. 6). Rezygnuj¹c
z kwestii programowych i kwestii szeroko rozumianego realizmu, wybiera spojrzenie an-
tropologiczne.

Zalewski siêga do prac francuskiego my�liciela René Girarda. Zgodnie ze stworzon¹
przez niego teori¹, pragnienia cz³owieka maj¹ charakter na�ladowczy, co ³¹czy siê z rywa-
lizacj¹ i konfliktowo�ci¹ stosunków miêdzyludzkich, powoduj¹cymi kryzys, który mo¿na
za¿egnaæ jedynie poprzez z³o¿enie ofiary. Powracaj¹ca fala ukazuje, w jaki sposób Orzesz-
kowa w Dziurdziach i Prus w Placówce uchwycili mechanizm koz³a ofiarnego, jak w Lalce
zosta³ oddany mimetyczny charakter pragnienia zwi¹zany ze zjawiskiem pseudonarcy-
zmu, jak wreszcie kontekst ba�niowy Nad Niemnem pozwoli³ pisarce ukryæ istnienie tych
problemów. Zalewski udowadnia swoj¹ tezê, analizuj¹c dwie p³aszczyzny tekstu. Po pierw-
sze, wnikliwej obserwacji poddaje wystêpuj¹ce w powie�ciach relacje miêdzy bohatera-
mi. Po drugie, wyró¿nia fragmenty o charakterze metatekstowym, które wed³ug niego s¹
skrótowym zapisem regu³ narracji i sugeruj¹ sposób odczytania dzie³.

Rozdzia³ I, Polowanie na ofiarê. �Dziurdziowie� w �wietle mitu i rytua³u koz³a ofiar-
nego, sk³ada siê zasadniczo z dwóch czê�ci. Najpierw autor rozpatruje powie�æ w odnie-

1 Mam tu g³ównie na my�li doskona³e artyku³y S. F i t y  (m.in. Eliza Orzeszkowa w poszuki-
waniu religii. W zb.: Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i M³odej Polski. �wiadectwa
poszukiwañ. Red. S. Fita. Lublin 1993; �Pozytywista ewangeliczny�. Problematyka religijna w twór-
czo�ci Boles³awa Prusa. W zb.: Proza polska w krêgu religijnych inspiracji. Red. M. Jasiñska-Wojt-
kowska, K. Dybciak. Lublin 1993).
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sieniu do procederu polowañ na czarownice, nastêpnie wskazuje na istnienie w niej sto-
sunków opartych na pragnieniu na�ladowczym. Po³¹czenie tych elementów analizy wyni-
ka z teorii Girarda, który stwierdzi³, ¿e procesy wied�m stanowi¹ powtórzenie mitu po-
�wiêcenia koz³a ofiarnego i maj¹ na celu przywrócenie pierwotnego porz¹dku naruszone-
go poprzez konflikt miêdzy rywalami, wyros³y na gruncie mimetyzmu pragnieñ.

Zalewski umieszcza utwór Orzeszkowej w kontekstach prac naukowych z dziedziny
historii i etnografii powsta³ych w w. XIX, omawiaj¹cych zjawisko procesów czarownic;
siêga tak¿e po odniesienia literackie (Chata za wsi¹ Kraszewskiego) i mityczne (�wiêto
koz³a, litewski mit o Egle i ¯altisie, sakralne znaczenie zawodu kowala i znachorki). Uka-
zuje w ten sposób intertekstualno�æ powie�ci i elementy wspólne wskazanych kontekstów
wystêpuj¹ce w Dziurdziach, skupiaj¹ce siê wokó³ czterech punktów schematu prze�la-
dowczego: kryzys, oskar¿enia, znaki selekcji, przemoc. Nastêpnie przechodzi do szczegó-
³owego omówienia, w czym powie�æ jest odmienna od swojego intertekstu, gdy¿, jak twier-
dzi, �dopiero analiza ró¿nic czy pewnych uzupe³nieñ pozwala dostrzec stanowisko wobec
rekonstruowanego kontekstu oraz � co wa¿niejsze � pokazuje, i¿ ta krytyczna intencja
wywodzi siê z odkrycia mechanizmu, który leg³ u podstaw przywo³anej tradycji� (s. 14).

Aby ujawniæ ten mechanizm, Zalewski wnikliwie przygl¹da siê relacjom panuj¹cym
miêdzy bohaterami. Podkre�la, ¿e pragnienia postaci, dotycz¹ce g³ównie sfery erotycznej,
to efekt mimesis. Jedynie Micha³ko i Pietrusia s¹ od niego wolni i to w³a�nie, wed³ug Zalew-
skiego, stanowi podstawê oskar¿enia znachorki o czary, gdy¿ pozostali mieszkañcy wsi nie
potrafi¹ zrozumieæ mo¿liwo�ci istnienia trwa³ego pragnienia nie podtrzymywanego przez
zewnêtrzne czynniki. Na gruncie owego pragnienia na�ladowczego rodz¹ siê � jak wskazuje
autor recenzowanej ksi¹¿ki � zazdro�æ, rywalizacja i niekontrolowana agresja, które staj¹ siê
przyczyn¹ zarzutów kierowanych wobec g³ównej bohaterki. Jej zabicie przywraca ³ad
w �wiecie mieszkañców wsi. Zalewski jednak akcentuje, ¿e ta ofiara nie koñczy uruchomio-
nego procesu przemocy. Morderstwo równie¿ stanowi naruszenie porz¹dku, a wymierzona
Dziurdziom przez s¹d niezwykle wysoka kara jest po�wiêceniem kolejnego koz³a ofiarne-
go, gdy¿ nie dopuszczaj¹c do prawdopodobnej zemsty Micha³ka, zapobiega kolejnym ak-
tom bezprawia i przywraca zachwian¹ równowagê. Badacz podkre�la w ten sposób, ¿e
Orzeszkowa dostrzeg³a uniwersalno�æ mechanizmu prze�ladowania i szukania ofiary.

Analiza Dziurdziów zostaje przeprowadzona w sposób ciekawy, logiczny, przekonu-
j¹cy czytelnika co do jej trafno�ci. Zalet¹ jest konsekwentne uporz¹dkowanie intertekstów
w odniesieniu do fragmentów utworu, które stanowi¹ jego klamry kompozycyjne (proces,
opowie�ci Akseny, rozmowy Pietrusi z mê¿em). Jednak¿e zgromadzony materia³ porów-
nawczy zdaje siê przes³aniaæ sam¹ powie�æ.

Kolejny rozdzia³, Ofiara uratowana. �Ksiêga Hioba� jako paradygmat �Placówki�
Boles³awa Prusa, jest, jak wskazuje tytu³, analiz¹ utworu Prusa w kontek�cie Ksiêgi Hio-
ba, odczytywanej jednak, zgodnie z interpretacj¹ Girarda, jako zapis procesu prze�lado-
wania przywódcy spo³eczno�ci. Zalewski dowodzi, ¿e zarzuty stawiane postaci biblijnej
oraz bohaterowi powie�ci opieraj¹ siê na tym samym pod³o¿u, a tak¿e sytuacja �limaka
i jej ocena w oczach zbiorowo�ci jest to¿sama z t¹, w której znalaz³ siê Hiob. Zwraca
równie¿ uwagê, ¿e Prus uchwyci³ mechanizm koz³a ofiarnego podobnie jak Orzeszkowa,
z t¹ ró¿nic¹, ¿e w Placówce mo¿liwe jest przerwanie schematu prze�ladowania, dziêki
czemu bohater zostaje uratowany.

Zalewski omawianie powie�ci rozpoczyna od analizy elementów prologu i opisu bu-
rzy. Wed³ug badacza fragmenty te maj¹ charakter metatekstu: �Prus przedstawia tu nie
tylko te zjawiska, które prezentowane s¹ w trakcie fabu³y, ale tak¿e te, o których mówi ona
stosunkowo niewiele. Ponadto znajduj¹ siê tu wskazówki wyja�niaj¹ce istotê strategii nar-
ratorskiej, która tak czêsto siêga po metaforê� (s. 84). To bardzo wa¿na czê�æ, staje siê
bowiem kluczem do pe³nego zrozumienia wywodu. Zalewski wskazuje na metafizyczny
charakter omawianych fragmentów, widz¹c w nich zapis relacji miêdzy Bogiem a Szata-
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nem jako kreatorami. Pierwszy z nich jest bezinteresownym stwórc¹ trwa³ego �wiata rze-
czywistego, nikogo nie pomijaj¹cym. Dzia³anie drugiego polega za� na imitacji wynikaj¹-
cej z zazdro�ci i prowadz¹cej do stworzenia ulotnych kopii. Ponadto autor recenzowanej
ksi¹¿ki dowodzi, ¿e kolejne sk³adniki opisu burzy odzwierciedlaj¹ fazy cyklu prze�ladow-
czego, które mo¿na odnale�æ w utworze. Analiza metatekstu Placówki pozwala badaczo-
wi dostrzec metafizyczny wymiar powie�ci, który w dalszej czê�ci rozdzia³u zostaje po-
g³êbiony dziêki kontekstowi Ksiêgi Hioba.

Ciekawe spostrze¿enie Zalewskiego dotyczy charakteru przemocy rodz¹cej siê wokó³
�limaka. Wyodrêbnione tu zosta³y mianowicie dwie jej odmiany � �z³a� i �dobra� (s. 104,
112). Pierwsza, oparta na zazdro�ci i pragnieniu zemsty, dotyka bohatera ze strony wsi;
druga, wyp³ywaj¹ca od Niemców, ma na celu zbudowanie nowego ³adu kulturowego. Ba-
dacz zauwa¿a, ¿e Prus rozró¿nia te rodzaje przemocy, lecz oba s¹ oparte na tym samym
mechanizmie. Oba te¿, choæ skierowane bezpo�rednio przeciw �limakowi, poch³aniaj¹
ofiary �po�rednie�: Owczarza i Sta�ka. Zalewski dowodzi, ¿e Prus ukazuje mimetyczny
proces rozszerzania siê grupy prze�ladowców.

Swoje rozwa¿ania badacz koñczy omawiaj¹c podwójne znaczenie ocalenia �limaka.
Z jednej strony, ³¹czy je z przerwaniem krêgu �z³ej solidarno�ci�, mo¿liwym dziêki wy³a-
maniu siê którego� z agresorów oraz pojawieniu siê innego krêgu � solidarno�ci ludzi,
którzy zaczynaj¹ �limakowi pomagaæ. Z drugiej strony, Zalewski wskazuje teologiczny
aspekt zakoñczenia. Wed³ug niego prze�ladowcy bohatera (tak jak przyjaciele Hioba) po-
s³uguj¹ siê fa³szywym obrazem Boga, odwracaj¹cego siê od grzeszników i walcz¹cego
z nimi, natomiast wybawiciele odsy³aj¹ do prawdziwego wizerunku Boga.

Ukazanie teologiczno-metafizycznego wymiaru Placówki wydaje mi siê najistotniej-
szym elementem omawianego rozdzia³u. Zalewski, odchodz¹c od interpretacji zwi¹zanej
z patriotyzmem, udowadnia, ¿e powie�æ ta ma wymiar uniwersalny. Poza tym ow¹ czê�æ
recenzowanej ksi¹¿ki mo¿na potraktowaæ jako uzupe³nienie prac badawczych dotycz¹cych
biblijnych odniesieñ i chrze�cijañskich koncepcji w twórczo�ci autora Emancypantek.

Rozdzia³ Lalka i lustro. Pseudonarcyzm w �Lalce� Boles³awa Prusa zosta³ napisany
z najwiêkszym rozmachem i ukazuje arcydzie³o polskiego pozytywizmu jako �projekt an-
tropologii uniwersalnej, staraj¹cej siê minimalizowaæ wszelkie [...] ró¿nice (narodowe,
spo³eczne, charakterologiczne, p³ciowe) [...]� (s. 161). Tytu³owe lustro odnosi siê do epi-
zodycznej sceny (Tomasz £êcki uspokajaj¹c córkê dwukrotnie zerka w zwierciad³o), któ-
ra, zdaniem Zalewskiego, ma znaczenie metaforyczne, gdy¿ ukazuje nagromadzenie lu-
ster w jednym pomieszczeniu, a tak¿e w ca³ej powie�ci. Ponadto reakcja £êckiego, czuj¹-
cego siê w pe³ni sob¹ dopiero wtedy, gdy jego odbiciu towarzyszy obraz Izabeli, pozwala
badaczowi siêgn¹æ po mniej znan¹ wersjê mitu o Narcyzie. Zgodnie z ni¹ bohater widz¹c
swoje odbicie w wodzie my�li, ¿e ujrza³ zmar³¹ siostrê bli�niaczkê, a po odkryciu pomy³ki
ogl¹danie w³asnego wizerunku uznaje za sposób pocieszenia siê po stracie. Ten wariant
mitu zaprzecza autonomiczno�ci postaci narcystycznej.

Oprócz tego Zalewski wskazuje metatekstowe fragmenty Lalki, pozwalaj¹ce zrozu-
mieæ strategiê narratorsk¹. Kolejno omawia: seans hipnotyczny w Pary¿u, który �podsuwa
interpretacjê metaforyczn¹ zwi¹zan¹ z cyrkulacj¹ pragnienia� (s. 156); zabawy Rzeckiego
lalkami, potrzebuj¹cymi, podobnie jak bohaterowie, uruchamiaj¹cego je po�rednika, mimo
¿e wydaj¹ siê w pe³ni autonomiczne; znaczenie funkcjonuj¹cego jako �skandalon� kamie-
nia (badacz siêga tu do interpretacji Ewy Paczoskiej 2) i po³¹czenia go z rol¹ po�rednika,
�który im silniej zabrania dostêpu do przedmiotu, tym bardziej � i tym czê�ciej � przyci¹ga
podmiot pragn¹cy go zdobyæ� (s. 158); ba�ñ opowiadan¹ przez Wêgie³ka, uzupe³niaj¹c¹
pozosta³e metateksty o reakcje jej bohatera, bêd¹cego parabol¹ postaci Wokulskiego. Wszyst-
kie wymienione tu elementy pozwalaj¹ Zalewskiemu na pos³u¿enie siê teori¹ pseudonar-

2 E. P a c z o s k a, �Lalka�, czyli rozpad �wiata. Bia³ystok 1995.
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cyzmu, mówi¹c¹, ¿e �aby mi³o�æ w³asna zosta³a zaspokojona, konieczna jest obecno�æ
kogo� innego� (s. 161), przez co zostaje podwa¿ona autonomiczno�æ bohaterów powie�ci
i ich pragnieñ.

Wed³ug badacza s¹ w Lalce ukazane dwa typy pseudonarcyzmu: prosty (przedmiot
pragnieñ jest równocze�nie po�rednikiem) i z³o¿ony (przedmiot pragnieñ i po�rednik ist-
niej¹ odrêbnie). Skupiaj¹c siê g³ównie na omówieniu pierwszego zjawiska, dotycz¹cego
panny £êckiej i Wokulskiego, Zalewski udowadnia, ¿e Izabela potrzebuje Apolla (czyli
zalotników), aby móc postrzegaæ siebie jako boginiê, natomiast Wokulskiemu mi³o�æ do
£êckiej (a raczej do jej wyidealizowanego obrazu) umo¿liwia odzyskanie szacunku do
samego siebie. Proces pseudonarcyzmu z³o¿onego widoczny jest, zdaniem autora, w rela-
cjach opartych na �strêczycielstwie� (Ma³gorzata Mincel � Katarzyna Hopfer � Wokulski,
W¹sowska � Izabela � Wokulski, Rzecki � Wokulski � Stawska), a tak¿e w kontek�cie
ideologicznym u bohaterów zmieniaj¹cych swoje przekonania (Mraczewski, Jan Mincel,
Szuman).

Zastosowany aparat badawczy pozwala Zalewskiemu ukazaæ podwójny charakter
mi³o�ci Wokulskiego do Izabeli. Obok metafizycznego aspektu uczucia istnieje zmys³o-
wy, uruchamiany obecno�ci¹ rywali w roli po�redników. Wokulski na zasadzie mimesis
przejmuje ich sposób patrzenia na pannê £êck¹ � jako kobietê atrakcyjn¹ i poci¹gaj¹c¹
fizycznie. Autor recenzowanej ksi¹¿ki potwierdza ponadto, ¿e postaci Lalki s¹ niezwykle
pog³êbione psychologicznie. Co wiêcej, uwa¿a, ¿e Prus intuicyjnie wyprzedzi³ my�l Freu-
da dotycz¹c¹ problemu narcyzmu, a nawet podda³ j¹ krytyce.

Analizê Lalki uzupe³niaj¹ spostrze¿enia dotycz¹ce wyzwalania siê Wokulskiego, Iza-
beli, Rzeckiego i Ochockiego spod wp³ywu mechanizmu pragnienia na�ladowczego i pseu-
donarcyzmu, a tak¿e przegl¹d i omówienie czterech sugerowanych w powie�ci biografii
g³ównego bohatera.

Cel ostatniego rozdzia³u, Bajka, nie bajka. �Nad Niemnem� Elizy Orzeszkowej wobec
poetyki ba�ni, stanowi przedstawienie procesu ukrywania przez pisarkê � poprzez u¿ycie
kontekstów ba�niowych � zjawiska pragnienia na�ladowczego i ³¹cz¹cej siê z nim prze-
mocy. Zalewski uwa¿a, ¿e �Nad Niemnem nie jest powie�ci¹ tylko realistyczn¹, gdy¿ jest
bajk¹ z wyra�nym i jednoznacznym mora³em. Bajka wykorzystuje jednak wiele elemen-
tów w³a�ciwych poetyce ba�ni (budowa �wiata przedstawionego, klisze fabularne) [...]�
(s. 258).

Autor omawianej ksi¹¿ki zestawia poszczególne fragmenty dzie³a Orzeszkowej z ba-
�niami, których pierwiastki mo¿na odnale�æ w strukturze powie�ci. Wskazuje, ¿e dzieje
braci Korczyñskich i pó�niejszego sporu Benedykta z Bohatyrowiczami o konie maj¹ swoje
�ród³o w litewskiej wersji ba�ni G³upi królewicz i konie. Natomiast historia Justyny i Jan-
ka nawi¹zuje do opowie�ci Królewna i pasterz oraz do motywu ¿ywej wody, maj¹cej oca-
liæ bohaterkê. Oprócz tego Zalewski udowadnia, ¿e kontekst ba�niowy mi³o�ci tych posta-
ci nie tylko uzasadnia ich postêpowanie, lecz tak¿e zastêpuje ekspozycjê psychologiczn¹.

Równie¿ w strukturze narracji powie�ci odnajduje badacz cechy wskazuj¹ce na pos³u-
¿enie siê poetyk¹ ba�ni. Jedn¹ z nich jest zastosowanie uciêtych w¹tków, porzucanych
przez narratora w chwili, gdy przestaj¹ mieæ znaczenie dla rozwoju fabu³y, np. dalsze losy
Zygmunta Korczyñskiego i Teofila Ró¿yca. Poza tym elementy wskazuj¹ce na zastosowa-
nie tej poetyki widzi Zalewski w starannym wyre¿yserowaniu momentów fabu³y ³¹cz¹-
cych siê z sytuacjami konfliktowymi, w wykorzystaniu potrojenia (w powie�ci prezento-
wane s¹ trzy dwory, Justyna odwiedza Janka trzykrotnie) oraz w dydaktycznym charakte-
rze legendy o Janie i Cecylii. �lady ba�niowo�ci badacz upatruje równie¿ w charakterystyce
postaci i niektórych elementów �wiata przedstawionego, jak Mogi³y czy ludzi pracuj¹cych
przy ¿niwach.

Wed³ug interpretacji Zalewskiego zastosowanie kontekstu ba�niowego pozwala Orzesz-
kowej doprowadziæ powie�æ do szczê�liwego fina³u i ca³kowicie pomin¹æ problem istnie-
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nia pragnienia na�ladowczego oraz przemocy, co jest konieczne ze wzglêdu na ideologicz-
ne przes³anie utworu.

Powracaj¹ca fala Zalewskiego ma formê logicznie i rzetelnie przeprowadzonego na-
ukowego wywodu. Autor precyzyjnie pos³uguje siê jêzykiem i terminologi¹. Konsekwent-
nie stosuje przyjêty aparat badawczy, na ogó³ udowadniaj¹c swoje tezy na kilku p³aszczy-
znach.

Recenzowanej ksi¹¿ce nie mo¿na odmówiæ nowatorstwa i �wie¿ego spojrzenia na pisar-
stwo pozytywistyczne. Co prawda, pojawiaj¹ siê w niej tezy interpretacyjne nie zawsze
w sposób zadowalaj¹cy udokumentowane, czasem stawiane autorytatywnie, jednak¿e nie
umniejsza to jej warto�ci. Autor udowadnia, ¿e nawet najwiêksze powie�ci tego okresu nie
zosta³y jeszcze w pe³ni odkryte i mog¹ zaskakiwaæ swoich interpretatorów. Ponadto pokazu-
je, ¿e maj¹ one wymiar uniwersalny i mo¿na je postawiæ na równi z najwybitnieszymi osi¹g-
niêciami literatury europejskiej. Odczytanie arcydzie³ Orzeszkowej i Prusa w kontek�cie
mitycznym ujawnia niezwyk³¹ przenikliwo�æ tych pisarzy, a tak¿e ich intuicjê antropolo-
giczn¹. Ksi¹¿ka Zalewskiego stanowi zatem nowe, ciekawe spojrzenie na twórczo�æ pozy-
tywistyczn¹. Wydaje mi siê, ¿e zebrany przez autora materia³ mo¿e zainteresowaæ badaczy
nie tylko literatury pozytywizmu, ale tak¿e M³odej Polski, gdy¿ wskazanie kontekstu
mitycznego i ba�niowego omawianych powie�ci pozwala odnale�æ elementy ³¹cz¹ce dzie-
³a powsta³e w obu tych epokach.

Krystyna Bezubik

BOLES£AW PRUS. PISARZ � PUBLICYSTA � MY�LICIEL. Redakcja: M a r i a
Wo � n i a k i e w i c z - D z i a d o s z, S t a n i s ³ a w  F i t a. (Recenzent: Edward Pie�cikow-
ski). Lublin 2003. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, ss. 438. �Obra-
zy Kultury Polskiej�.

£atwiej jest krytykowaæ, ani¿eli tworzyæ 1.

Z okazji 90. rocznicy �mierci Aleksandra G³owackiego odby³a siê w Kazimierzu Dol-
nym oraz Na³êczowie w dniach 11�12 X 2001 (a wiêc w przededniu rocznicy przypadaj¹-
cej w maju 2002) konferencja naukowa. Chocia¿ sam bohater wydarzenia � Boles³aw Prus
� w 1896 roku napisa³: �mam wstrêt do mówienia o swoich utworach� 2, to potomnych nie
powstrzyma³y nigdy te s³owa. Równie¿ i tym razem poddano analizie ca³okszta³t twórczo-
�ci pozytywisty. Materialnym efektem tego wielopokoleniowego spotkania prusologów
sta³a siê ksi¹¿ka Boles³aw Prus. Pisarz � publicysta � my�liciel.

Zamierzenia organizatorów konferencji, aby uwzglêdniæ nie tylko twórczo�æ literac-
k¹, ale równie¿ publicystykê oraz �dorobek [Prusa] jako my�liciela i popularyzatora wie-
dzy� (s. 7), nie do koñca siê powiod³y. Przyjêta na potrzeby spotkania formu³a: pisarz �
publicysta � my�liciel, nie okaza³a siê wystarczaj¹co elastyczna. W zwi¹zku z tak¹ kon-
wencj¹ trzeba by³o dokonaæ kilku niezbyt oczywistych czy s³usznych wyborów.
Umieszczono w ksi¹¿ce np. trzy artyku³y o charakterze jêzykoznawczym (Kwiryny Handke
Warszawa Boles³awa Prusa i Stefana ̄ eromskiego, Bo¿eny Matuszczyk Frazeologia i me-
taforyka pozytywistyczna w �Lalce� Boles³awa Prusa, Violetty Machnickiej Wybrane ele-

1 B. P r u s, �Ogniem i mieczem�. Powie�æ z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. W zb.: Pro-
gramy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. K u l c z y c k a - S a l o n i. Wroc³aw 1985,
s. 502. BN I 249.

2 B. P r u s, Ma³e uzupe³nienie du¿ej �Ksi¹¿ki jubileuszowej�. �Kurier Codzienny� 1896,
nr 132. Przedruk w: B. P r u s, Pisma. T. 29: Studia literackie, artystyczne i polemiki. Red. Z. S z w e y-
k o w s k i. Warszawa 1950, s. 225.


