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A b s t r a c t

The review deals with a collection edited by Maria Kalinowska, Janusz Skuczyñski, and Mag-
dalena Bizior on Juliusz S³owacki�s Samuel Zborowski � one of the most unusual and complicated
works of Polish romanticism. Articles gathered in the book present S³owacki�s drama from a few
perspectives: genesis philosophy, ancient myths, history and historiosophy, and theatre.

K w i r y n a  Z i e m b a, WYOBRA�NIA A BIOGRAFIA. M£ODY S£OWACKI
I CI¥GI DALSZE. (Indeks: Piotr Sitkiewicz). (Gdañsk 2006). s³owo/obraz terytoria,
ss. 406, 2 nlb. + 7 wklejek ilustr.

�W twórczo�ci poety ujawnia siê niespodziewana ci¹g³o�æ, a katastrofy i prze³omy
okazuj¹ siê konsekwencj¹ rozstrzygniêæ, które dokona³y siê bardzo wcze�nie� � takie zda-
nie trafi³o, obok tytu³u, podtytu³u i portretu S³owackiego w orientalnej czapce, na ok³adkê
ksi¹¿ki. To nie koniec niestandardowych i intryguj¹cych zabiegów autorsko-edytorskich
otwieraj¹cych ksi¹¿kê Kwiryny Ziemby. Przewracamy ok³adkê i natrafiamy na szereg
wklejek z ilustracjami opatrzonymi komentarzami. Pierwsza reprodukcja przedstawia barw-
n¹ akwarelê z �symbolicznym grobem Salomei�, a dalej, na czterech podobiznach widzi-
my poetê i jego matkê � najpierw �jako istoty szczê�liwe�, potem �naznaczone podobny-
mi rysami niepokoju i melancholii�. Wreszcie nastêpuj¹ dwie ilustracje opatrzone ogól-
nym tytu³em Na Wschód � powtórzony z ok³adki Juliusz S³owacki w orientalnej czapeczce
oraz S³owacki na koniu podczas podró¿y na Wschód.

Czemu s³u¿y ta seria plastyczno-komentatorskich gestów? Wydaje siê, ¿e autorka pró-
buje tutaj w sugestywny, a zarazem dyskretny sposób przygotowaæ czytelnika do przyjê-
cia g³ównej tezy swojej ksi¹¿ki. Pozornie skrywa siê za rzeczowym edytorskim komenta-
rzem o genezie, atrybucji, kontek�cie biograficznym i niekiedy dalszych losach poszcze-
gólnych dzie³ plastycznych. W rzeczywisto�ci buduje wyrazist¹, interpretuj¹c¹ sekwencjê
tytu³ów (wzmianki o szczê�ciu, niepokoju i melancholii, a wreszcie o �znikaj¹cym S³o-
wackim�), które wraz ze zdaniem umieszczonym na ok³adce podsuwaj¹ mocny sposób
odczytania twórczo�ci i losów poety z czasów wileñsko-krzemieniecko-warszawskich oraz
z okresu podró¿y na Wschód. Lektura ta polega na przekonaniu, ¿e ju¿ we wczesnej m³o-
do�ci S³owackiego i w powsta³ych wtedy juweniliach zarysowa³ siê podstawowy zespó³
postanowieñ poety dotycz¹cych jego ¿ycia i dzie³a. Osi¹ tych postanowieñ by³o porzuce-
nie przez m³odego cz³owieka marzeñ o szczê�ciu i �wiadoma decyzja przekuwania do-
�wiadczenia tej utraty na pracê literack¹. Wa¿nym punktem odniesienia w odczytywaniu
przez Ziembê utworów autora Horsztyñskiego bêdzie � dobór ilustracji jest tu nad wyraz
wymowny � matka poety.

Zestawiaj¹c omówione zabiegi z formu³¹ tytu³ow¹, otrzymujemy wgl¹d w jedno z pod-
stawowych za³o¿eñ metodologicznych autorki � próbê ³¹czenia analizy i interpretacji dzie³
literackich z biografi¹ pisarza. Tu nasuwa siê pytanie, jak Ziemba poradzi³a sobie z pu³ap-
kami czyhaj¹cymi na badaczy wchodz¹cych na swoiste metodologiczne pole minowe pod
nazw¹ �¿ycie i twórczo�æ�. O zagro¿eniach p³yn¹cych z takiego zestawienia pisali przed
laty Janusz S³awiñski i Maria ¯migrodzka1 . S³awiñski skutecznie obali³ zasadno�æ ujêæ

1 J. S ³ a w i ñ s k i, My�li na temat: biografia pisarza jako jednostka procesu historycznolite-
rackiego. W zb.: Biografia � geografia � kultura literacka. Red. J. Ziomek, J. S³awiñski. Wroc³aw
1975. �  M. ¯ m i g r o d z k a, Osobowo�æ i ¿ycie pisarza w monografii historycznoliterackiej. W zb.:
Problemy metodologiczne wspó³czesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. S³awiñski.
Kraków 1976. Zob. te¿ nowsze ujêcie M. C z e r m i ñ s k i e j  w ksi¹¿ce Autobiograficzny trójk¹t.
�wiadectwo, wyznanie i wyzwanie (Kraków 2000) oraz passusy metodologiczne w pracy zbiorowej
Biografie romantycznych poetów (Red. Z. Trojanowiczowa, J. Borowczyk. Poznañ 2007; tutaj znaj-
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sztucznie rozdzielaj¹cych biografiê i dzie³o danego twórcy, przestrzegaj¹c jednocze�nie
przed pu³apkami biografizmu. ¯migrodzka wskazywa³a na wyczerpanie siê tej monogra-
ficznej formu³y. Autorka Wyobra�ni a biografii jest �wiadoma wszystkich tych zagro¿eñ
i zarówno w tek�cie g³ównym, jak i w przypisach poddaje je ciekawej refleksji.

M.in. o rozterkach metodologicznych traktuje wstêp, którego tytu³ po¿yczony zosta³
z I pie�ni Podró¿y do Ziemi �wiêtej z Neapolu i brzmi: Sk¹d siê wybra³am, po co, i dlacze-
go? Mowa tu najpierw o widocznej u S³owackiego dyspozycji do kreowania fabu³ biogra-
fii wewnêtrznej, wykoncypowanych we wczesnej m³odo�ci. To prowadzi autorkê do sku-
pienia uwagi na kwestii �stawania siê S³owackiego [...] jako jednego z wielkich tematów
jego twórczo�ci� (s. 8). Ziemba tak uzasadnia pomys³ zapisany w podtytule (M³ody S³o-
wacki i ci¹gi dalsze): �Moja ksi¹¿ka skupia siê na juweniliach jako miejscu formowania
siê to¿samo�ci artysty i tematów, które okre�l¹ jego biografiê i dzie³o, oraz na Podró¿y do
Ziemi �wiêtej z Neapolu, odczytanej jako wynik pe³ni¹cego siê losu i zapowied� jego dal-
szego ci¹gu, wpisane w autobiograficzny poemat o kryzysie to¿samo�ci niedaj¹cej siê ani
odrzuciæ, ani realizowaæ, a jednak podtrzymywanej� (s. 7�8).

Wskazane zostaj¹ tak¿e dwie p³aszczyzny przeciêcia siê wyobra�ni i biografii: a) pole
tematyczne twórczo�ci: wiersze, poematy, dramaty i listy; b) ¿ycie podporz¹dkowane twór-
czo�ci, które wp³ywa zarówno na biografiê (�piêtno autoagresji i depresji�), jak i na dzie³o
� �centralny podmiot objawia coraz wy¿szy stopieñ identyfikacji ze s³owem, literatur¹...�
(s. 8). Eksplorowaniu tych p³aszczyzn s³u¿y wypracowana przez badaczkê metoda oma-
wiana we wstêpie. Zanim ocenimy sposób dzia³ania i skutki przyjêtych procedur, przyj-
rzyjmy siê deklaracjom autorki. Fundamentem ksi¹¿ki jest �rygor my�li hermeneutycz-
nej� (s. 9), a jednocze�nie dostêpny dla szerokiego grona humanistów jêzyk wypowiedzi.
Dalej akcent po³o¿ony zosta³ na zagadnienie wyobra�ni poetyckiej, badanej przede wszyst-
kim przy u¿yciu narzêdzi wypracowanych przez Bachelarda (np. rozró¿nienie na wyobra�niê
formaln¹ i materialn¹). Od niego autorka po¿yczy³a tak¿e ujêcie ¿eñskiej animy i mêskie-
go animusa jako elementarnych pierwiastków ka¿dego twórcy. Ziemba korzysta równie¿
z prac Junga i Bachelarda, rozpatruj¹c stosunek matki poety do szczê�cia i wp³yw jej trwa-
³ej depresji na uformowanie syna. Na wyró¿nienie zas³uguje filologiczna pieczo³owito�æ
badaczki. We wstêpie podkre�la ona znaczenie, jakie maj¹ dla niej rêkopisy S³owackiego.
W kolejnych czê�ciach pracy wa¿kie miejsca zajmowaæ bêd¹ fragmenty o kszta³cie auto-
grafów omawianych dzie³. Niejednokrotnie stan¹ siê one katalizatorem ustaleñ analitycz-
nych i wniosków interpretacyjnych.

Jeszcze jedna uwaga Ziemby jest godna przywo³ania. Chodzi o refleksjê dotycz¹c¹
wspó³czesnej rozprawy humanistycznej. Otó¿ je�li ma ona ambicje jakiej� ca³o�ci, to osi¹-
ga j¹ przede wszystkim �za pomoc¹ autorskich zabiegów konstrukcyjnych, dziêki prze-
my�lnej iluzji snuj¹cej pe³ny i to¿samy ze sob¹ �wiat my�li z niepasuj¹cych do siebie frag-
mentów rozmaitego pochodzenia tekstów, problemów, metod, ujêæ teoretycznych, czasem
wrêcz z cz¹stek rozbitych i przenikaj¹cych siê dyscyplin naukowych, chroni¹cych nie-
gdy� swoj¹ autonomiê� (s. 17). Mo¿na to zdanie uznaæ za cenny autokomentarz, ale mo¿na
równie¿ w³¹czyæ je jako wa¿ny trop do dzisiejszych poszukiwañ metodologicznych formy
wypowiedzi naukowej, która zast¹pi³aby dawny wzorzec monografii. Autorka zastrzega
zreszt¹, ¿e jej ksi¹¿ka nie jest monografi¹ wczesnej twórczo�ci S³owackiego.

Pierwszy rozdzia³ � Narracja i to¿samo�æ. Wzorce biograficzne S³owackiego � poru-
sza sprawê analogii miêdzy koncepcj¹ to¿samo�ci a problematyk¹ podmiotowo�ci. Ziem-
ba przedstawia w sposób syntetyczny �opowie�ci o sobie, jakie snu³ i marzy³ S³owacki�
(s. 29). W ca³ym szeregu jego biograficznych narracji miejsce uprzywilejowane przyznaje
�historii radykalnej identyfikacji z powo³aniem poety i zawodem literata, odczuwanymi

duje siê tak¿e szkic Ziemby o narracji i to¿samo�ci w twórczo�ci S³owackiego, w³¹czony do recen-
zowanej ksi¹¿ki).
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jako nieodwo³alne przeznaczenie i zadanie, któremu gotów jest po�wiêciæ ¿ycie� (s. 30).
W ten sposób po³o¿ona zostaje wyrazista i najmocniejsza chyba podwalina ca³ej ksi¹¿ki.
Dla tej radykalnej idei poeta gotów jest ponosiæ wyrzeczenia i ofiary. W okresie mistycz-
nym Chrystus stanie siê dla niego wzorcem ponoszenia ofiary, ale i wtedy wa¿n¹ rolê
pe³niæ bêdzie uto¿samienie siê �ze stwórczym i ca³y czas stwarzaj¹cym �wiat S³owem�.
Dlatego te¿ �podwójnej naturze Jezusa Chrystusa, Logosu, który sta³ siê cz³owiekiem,
odpowiada dwoisty byt Juliusza S³owackiego, cz³owieka, który staje siê S³owem� (s. 34).
Badaczka przywo³uje równie¿ inne wzorce biograficzne dostrze¿one w dziele i ¿yciu au-
tora Godziny my�li. S¹ to narracje konkurencyjne: historia szaleñca, biografia posiadacza
wioski, ma³¿onka, mnicha, cz³owieka chorego (depresja i gru�lica).

W ten sposób nakre�lona zostaje mapa mo¿liwo�ci, która w pe³ni uzasadnia wa¿kie
obserwacje. Po pierwsze, �wielow¹tkowo�ci marzenia autobiograficznego odpowiada na
planie metapoetyckim wielog³osowo�æ i wielostykowo�æ dzie³a� (s. 41). Po wtóre, ta poli-
foniczno�æ pozwala mówiæ o niejednolitej podmiotowo�ci wpisanej w utwory S³owackie-
go. Po trzecie wreszcie, usprawiedliwia wprowadzenie w przypadku tego twórcy pojêcia
biografii imaginacyjnej, rzucaj¹cej interpretacyjne o�wietlenia na ¿ycie pisarza. Cennym
uzupe³nieniem rozwa¿añ z tego rozdzia³u s¹ rozbudowane przypisy, urastaj¹ce niekiedy
do rangi glos, które mog¹ inspirowaæ dalsze samodzielne poszukiwania czytelnika. Po-
dobn¹ rangê maj¹ zreszt¹ przypisy w innych rozdzia³ach (szczególnie w tym po�wiêco-
nym Podró¿y do Ziemi �wiêtej z Neapolu), stanowi¹c o sporym walorze poznawczym, a tak-
¿e systematyzuj¹c obszerny stan badañ nad S³owackim oraz wspó³czesn¹ literaturoznaw-
cz¹ i filozoficzn¹ refleksjê zdumiewaj¹co szeroko uruchamian¹ przez Ziembê. W rozdziale
o narracji i to¿samo�ci przypisy porz¹dkuj¹ obszern¹ literaturê przedmiotu dotycz¹c¹ re-
lacji miêdzy osob¹ twórcy a jego dzie³em. Autorka przywo³uje prace Ricoeura, Nycza,
Rosner, Czermiñskiej i Lejeune�a, wchodz¹c w polemikê z poststrukturaln¹ i dekonstruk-
cjonistyczn¹ negacj¹ opozycji osoby i tekstu (zob. s. 353�356).

Za bardzo �mia³¹ i warto�ciow¹ przyj¹æ trzeba decyzjê Ziemby, aby ca³y kolejny roz-
dzia³ po�wiêciæ m³odzieñczemu utworowi poety pt. Ksiê¿yc. Uznany on zostaje za �pierw-
szy oryginalny wiersz S³owackiego�. W tym obszernym, obejmuj¹cym 40 stronic studium
analityczno-interpretacyjnym badaczka k³adzie nacisk na postaæ i archetyp matki, która
odt¹d czêsto bêdzie wi¹zana w tej twórczo�ci z obrazem i symbolik¹ ksiê¿yca. Zanim jed-
nak dojdzie do postawienia tej tezy, otrzymujemy wnikliw¹, spójn¹ i �wietn¹ warsztatowo
analizê poszczególnych ogniw Ksiê¿yca. Autorka przekonuj¹co udowadnia, ¿e dotychcza-
sowe odczytania tego ma³ego poematu (szczególnie przez Zgorzelskiego i Treugutta) nie
docenia³y jego potencja³u poetyckiego i my�lowego, widz¹c w nim raczej liryczn¹ wprawkê
pozostaj¹c¹ pod silnym wp³ywem sentymentalnej elegii i twórczo�ci Lamartine�a. Punk-
tem wyj�cia czyni Ziemba przekonanie, i¿ dzie³o to �zak³ada lekturê na ró¿nych p³asz-
czyznach: obiektywnej, odnosz¹cej sytuacje z wiersza do losu ludzkiego w ogóle, subiek-
tywnej, pozwalaj¹cej rozpoznaæ zwi¹zek tych¿e sytuacji z do�wiadczeniem samego autora,
i metapoetyckiej, ka¿¹cej widzieæ w wierszu opowie�æ o poecie i marzycielu oraz pewn¹
teoriê marzenia i poezji� (s. 57).

Najwiêksz¹ zalet¹ analizy Ksiê¿yca jest skupione i dog³êbne odczytanie jego regu³
kompozycyjnych. W trzech pierwszych oktostychach badaczka dostrzega wyra�n¹ kre-
acjê podmiotu mówi¹cego � �ujawnia siê od razu jako poeta z lir¹, twórca tego oto wiersza
[...] i jego bohater liryczny�. Po prostu �podmiot jest i chce byæ poet¹� (s. 59). W kolej-
nych czterech fragmentach Ksiê¿yca do g³osu dochodz¹ wspomnienia, ale zarazem odtwa-
rzany jest proces wspominania. Okazuje siê � i to kolejna kapitalna obserwacja Ziemby �
¿e �M³odziutkiego S³owackiego wyra�nie interesuje mechanizm marzenia, uto¿samiany
w Ksiê¿ycu z mechanizmem poezjotwórczym� (s. 60). Na takie linearne odczytanie nak³a-
da autorka poszukiwanie �sygna³ów spójno�ci przenikaj¹cej ca³o�æ tekstu� (s. 63). I tutaj
otwiera siê droga do traktowania analizowanego wiersza jako �mikropoematu autobiogra-
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ficznego� (s. 65) oraz do w³¹czenia w obrêb interpretacji utworu matki poety ukrytej za
figur¹ piêknej czarnookiej kobiety oddaj¹cej siê marzeniom przy ksiê¿ycu. Mowa o niej
w czwartej strofie, która zostaje potraktowana przez Ziembê jako element centralny i na-
daj¹cy jedno�æ ca³emu utworowi. Osi¹ staje siê wiêc zapis wzorca procesu marzenia wspól-
nego mówi¹cemu w wierszu i jego czarnookiej bohaterce (s. 69). W koñcowej partii swej
analizy autorka proponuje spojrzenie na tekst przez pryzmat prac pó�nego Bachelarda.
Czarnooka staje siê w tym ujêciu �anim¹ � ¿eñskim pierwiastkiem osobowo�ci poety czy,
szerzej, wyobra�ni tout court� (s. 90). Poezja okazuje siê zatem uto¿samiona z marze-
niem, zw³aszcza z marzeniem o szczê�ciu.

W rozdziale Szczê�cie S³owackiego Ziemba wskazuje na radykalno�æ i ostateczno�æ
odrzucenia tego uczucia we wczesnej twórczo�ci autora Anhellego. Analizuje pod tym
k¹tem kolejne juwenilia: Melodie, Nowy Rok, Sonety I�IV, Dumkê ukraiñsk¹ oraz poematy
Szanfary i Arab. Nie jest to ju¿ tak wnikliwa lektura jak w przypadku Ksiê¿yca. Otrzymu-
jemy tu raczej zestawienie cytatów i krótki komentarz do chwytów poetyckich, za których
pomoc¹ zostaje ukazana niemo¿no�æ bycia szczê�liwym. Dobrze ilustruje to fragment
wypowiedzi o Arabie, którego puenta �staje siê spójnym zapisem marzenia Araba o szczê-
�ciu zag³ady szczê�cia i rado�ci znalezienia siê w �wiecie, w którym szczê�cie [...] oraz
istoty szczê�liwe nie mog¹ istnieæ� (s. 114). Osobny podrozdzia³ po�wiêcony zosta³ anali-
zie motywu szczê�cia w Godzinie my�li, poemacie szalenie wa¿nym, gdy idzie o poszuki-
wanie wzorców biograficznych we wczesnej twórczo�ci S³owackiego. Równie¿ to dzie³o
czytane jest w perspektywie detronizacji szczê�cia. Autorka podkre�la, i¿ narodziny po-
ety, których ilustracjê stanowi¹ losy m³odszego z bohaterów poematu, s¹ tu mo¿liwe za cenê
alienacji, �oddzielenia materii sztuki od materii ¿ycia� (s. 121) 2. Omawiany rozdzia³ domy-
kaj¹ uwagi o wp³ywie matki poety na jego zmagania z problematyk¹ szczê�cia. Okazuje siê,
¿e S³owacki, by byæ poet¹, �musia³ w koñcu zniszczyæ projekt macierzyñski� (s. 127),
niemniej jednak w pó�niejszej twórczo�ci (tak¿e w listach, które s¹ tu wed³ug Ziemby wa¿-
nym �ród³em) u�wiadamia³ sobie, i¿ nie umia³ zerwaæ z matczynymi marzeniami.

W ten sposób dochodzimy do rozdzia³u o wymownym tytule: Salomea Bécu i m³ody
S³owacki. Imitacja, dialog i konflikt wyobra�ni matki i syna. Tej czê�ci rozwa¿añ autorki
przy�wieca za³o¿enie o zwi¹zku wyobra�ni matki i syna, a dostarczycielem metody bada-
nia tego zwi¹zku ponownie uczyniono Bachelarda (oraz Junga, od którego francuski ba-
dacz wiele zaczerpn¹³). Wiedza o wyobra�ni Salomei pochodzi z jej korespondencji z przy-
jacielem, powiernikiem (mo¿e nawet bardzo intymnym) � Antonim Edwardem Odyñcem.
Skrócona, ale intryguj¹ca analiza tych listów jest chyba najbardziej warto�ciow¹ warstw¹
omawianego rozdzia³u. Niewiele nowego wnosz¹ tu uwagi o wyobra�ni samego S³owac-
kiego � mamy tu raczej podsumowanie dotychczasowych ustaleñ dotycz¹cych jego wcze-
snych wierszy i poematów. Jest to o tyle uzasadnione, ¿e rozdzia³ o matce i synu zamyka
w ksi¹¿ce rozwa¿ania o m³odzieñczej twórczo�ci autora Szanfarego. Widzimy Salomeê
jako osobê przekonan¹ o �sytuacyjno�ci i ulotno�ci szczê�cia� (s. 140), kobietê do�wiad-
czon¹ przez los (w m³odym wieku dwukrotnie zostaje wdow¹), spodziewaj¹c¹ siê rych³ej
�mierci i marz¹c¹ o piêknym grobie 3.

Listy przynosz¹ tak¿e kolekcjê autoportretów Salomei przy ksiê¿ycu, co wprost na-
wi¹zuje do motywu znanego z wczesnego mikropoematu S³owackiego i innych jego ju-

2 Na marginesie warto dodaæ, ¿e Ziemba we wstêpie t³umaczy siê z dygresyjnego jedynie
przywo³ania Godziny my�li. Autorka uznaje ten utwór za podsumowanie m³odzieñczych dylematów
S³owackiego i jako taki jest dla niej mniej istotny w porównaniu z juweniliami, które traktuje jako
swego rodzaju �wiadectwo pierwszych przewarto�ciowañ biograficznych i metapoetyckich pisarza.

3 Tu jeste�my niejako odsy³ani do otwieraj¹cej ksi¹¿kê akwareli z grobem Salomei, do³¹czo-
nej do jej listu do rodziców. Na nagrobku widaæ napis �Ona nie by³a szczê�liwa�, który stanowi
refren wiersza Odyñca Nagrobek (na ¿¹danie Pani S. B. w dzieñ jej imienin 1825 r.), przedrukowane-
go przez Ziembê w aneksie do rozdzia³u.
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weniliów. Ponadto syn przej¹³ od matki sk³onno�æ do marzeñ biernych (niekiedy przery-
wanych jednak marzeniami czynnymi; zob. s. 143). Matka potrafi³a przywi¹zaæ syna do
siebie i swoich pomys³ów, co wnios³o do ich relacji konflikt i wzajemne niezadowolenie.
Ów konflikt, ³¹cz¹cy siê z imitacyjno�ci¹, popycha m³odego S³owackiego ku postanowie-
niu, aby �zamiast szczê�ciem zaj¹æ siê raczej prac¹ literack¹� (s. 148). Nie zmienia to
faktu, który Ziemba przekonuj¹co udowadnia, i¿ utworom pocz¹tkuj¹cego poety patronu-
je jego matka.

Ponad jedn¹ trzeci¹ ksi¹¿ki wype³nia studium po�wiêcone Podró¿y do Ziemi �wiêtej
z Neapolu, ujêtej jako �autobiograficzny poemat o kryzysie to¿samo�ci�. Ów kryzys jest,
zdaniem Ziemby, stanem w pisarstwie S³owackiego permanentnym. W nie ukoñczonym
poemacie podró¿nym towarzyszy mu za³amanie estetyczne. Oznacza to, i¿ erozji uleg³y
zarówno podstawy to¿samo�ci, jak i fundamenty artystyczne (estetyka romantyczna). Au-
torka zdecydowanie bardziej skupia siê na eksploracji stanu psychicznego. Wychodzi od
pojêcia to¿samo�ci wywiedzionego z pism Eriksona i Taylora. Wynika z nich, ¿e zagro¿o-
na to¿samo�æ uniemo¿liwia normalne funkcjonowanie jednostki (Erikson) i pozbawia j¹
moralnych punktów odniesienia (Taylor). Tak rozumiany kryzys powi¹zany zostaje z au-
tobiografizmem Podró¿y i stanowi � zdaniem badaczki � jej �najg³êbszy temat�, a �pakt
autobiograficzny, jaki narrator i bohater zawiera z czytelnikiem, podkre�la wolê S³owac-
kiego uczynienia ze swej relacji o wyczerpaniu i zakwestionowaniu �róde³ podmiotowo-
�ci �wiadectwa jego w³asnego egzystencjalnego do�wiadczenia� (s. 167�168).

Jakie wiêc elementy to¿samo�ci poety uleg³y zagro¿eniu i zachwianiu? Romantyczna
religia wolno�ci, pewno�æ swego literackiego powo³ania, relacja artysty ze spo³eczeñstwem.
Wiêkszo�æ fragmentów studium Ziemby po�wiêcona zosta³a ukazaniu i analizie tematów
depresyjnych w poemacie i tekstach z nim zwi¹zanych 4. Tematy te ogl¹dane s¹ w pew-
nym, szerokim, choæ nie do koñca przejrzy�cie wy³o¿onym porz¹dku. Autorka przypatruje
siê kolejnym przejawom omawianego kryzysu przez pryzmat baroku, alienacji, rozpaczy,
rozczarowania. Nie sposób tu opisaæ, a nawet wyliczyæ wszystkich kryzysowych do�wiad-
czeñ i ich ujêæ estetycznych wydobytych przez Ziembê. Zwróæmy uwagê na kilka podsta-
wowych wcieleñ podmiotu poematu znajduj¹cego siê w stanie depresji. Po pierwsze, jest
to motyw spojrzenia z grobu. Dalej: kondycja upiora, doznanie rozparcelowania w³asnego
cia³a splecione ze sw¹ antytez¹ � multiplikacj¹ jednostki. Sporo uwagi po�wiêcono tak¿e
estetyce groteski jako dominancie stylistycznej, w której ujêto wymienione aspekty kry-
zysowego, depresyjnego do�wiadczenia. W sposób przekonuj¹cy i wyczerpuj¹cy pokazu-
je autorka, jak poetyka groteski celnie obs³uguje charakterystyczn¹ dla narratora utworu
�dwoisto�æ doznania rzeczywisto�ci� i jaki mocny orê¿ stanowi w walce z za³amaniem
wywo³anym przez �przeciwstawienie ma³o�ci, banalno�ci i przyziemno�ci �wiata samego
w sobie oraz wznios³o�ci, wielko�ci i niezwyk³o�ci jego obrazu we w³asnym umy�le i w po-
ezji� (s. 277). Wszystko to prowadzi do utraty przez podmiot poczucia jedno�ci i jedno-
znaczno�ci (s. 286). Wa¿na jest te¿ uwaga, ¿e dziêki grotesce mówi¹cy osi¹ga jedno�æ �
wznios³o�æ za� wpycha go w dualizm i stagnacjê.

Jako mo¿liwe wyj�cie z kryzysu wskazana zostaje w ksi¹¿ce etyka heroizmu wyczy-
tywana z niektórych partii poematu oraz wierszy powsta³ych w czasie wschodniej eskapa-
dy S³owackiego. O ile analiza narracji etycznej wystêpuj¹cej w wierszach nie budzi za-
strze¿eñ, o tyle poszukiwanie jej we fragmentach Podró¿y nie przekonuje. Chyba za bar-
dzo rzutowana jest tu na poemat atmosfera pewnej mobilizacji podmiotu, zawarta we
wspomnianych lu�nych utworach zwi¹zanych z podró¿¹ do Grecji i Ziemi �wiêtej. Nato-
miast ciekawie i sugestywnie zarysowuje Ziemba inn¹ perspektywê wydobycia siê pod-
miotu ze stanu depresji. Chodzi o przej�cie spod patronatu matki (ksiê¿yc) pod skrzyd³a

4 Na du¿e uznanie zas³uguje sta³e odwo³ywanie siê przez autorkê w tym rozdziale do wierszy
zwi¹zanych ze wschodnim woja¿em S³owackiego. Chodzi tu m.in. o wiersze Do Teofila Januszew-
skiego, Piramidy, Na szczycie piramid, Z Nilu, Hymn, Testament mój.
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ojca (symbolika solarna), dokonuj¹cych siê g³ównie w dwóch koñcowych partiach po-
ematu (czyli m.in. w Grobie Agamemnona). W ogóle bardzo udane s¹ wszystkie te miej-
sca w analizie Podró¿y, w których Ziemba pokazuje intryguj¹ce wspó³istnienie stanów
podmiotu znanych jeszcze z wczesnych dzie³ S³owackiego z nowymi, bardziej z³o¿onymi
do�wiadczeniami i ich przetworzeniami poetyckimi.

Budzi uznanie wielowarstwowa, rzetelna wobec tekstu utworu analiza przedstawiona
przez Ziembê. Wielo�æ kontekstów (choæby: barok, Cervantes, Mickiewicz), filologiczna
precyzja, wyczulenie na skomplikowany charakter utrwaleñ stanów podmiotu w fazie kry-
zysu � oto g³ówne zalety studium po�wiêconego Podró¿y. Pozostaje jednak w¹tpliwo�æ,
czy autorka rzeczywi�cie ca³kowicie respektuje bardzo wa¿n¹, cytowan¹ ju¿ obserwacjê
wstêpn¹, dotycz¹c¹ podmiotu dzie³a jako funkcji konwencji literackiej i tego, ¿e poza s³o-
wem on nie istnieje (s. 25). W trakcie lektury niejednokrotnie bowiem odnosi siê wra¿e-
nie, ¿e Ziembê o wiele bardziej poci¹ga stawianie diagnozy chorego, depresyjnego pod-
miotu ni¿ zadanie uchwycenia wieloznaczno�ci jêzykowych ujêæ tego stanu 5.

W ostatnim rozdziale � Poeta-Duch: kilka granic S³owackiego � mamy do czynienia
z odrêbn¹ w stosunku do dotychczasowych analiz i komentarzy form¹ eseju. Punktem
wyj�cia jest tu powtórny ogl¹d rêkopisu nicejskiego, a szczególnie rysunku z karty tytu³o-
wej przedstawiaj¹cego mê¿czyznê w postawie klêcz¹cej, dolewaj¹cego oliwê do p³on¹cej
lampy. Mo¿na tu dostrzec prawdopodobne �ród³o edytorskiego konceptu Ziemby, umiesz-
czaj¹cej na pocz¹tku ksi¹¿ki seriê ilustracji � kluczy interpretacyjnych do ca³ej pracy. Ry-
sunek z zeszytu nicejskiego jest wed³ug Ziemby �potrójnym wizerunkiem poety� � jako
postaci klêcz¹cej (cze�æ dla poezji i jej pielêgnacja), jako lampy (podsycanie ognia w so-
bie samym) oraz jednocze�nie jako klêcz¹cego i jako lampy. Z tego emblematycznego
obrazka wykonanego rêk¹ m³odziutkiego twórcy wyprowadza autorka zasadnicz¹ tezê fi-
na³owego eseju: �W rysunku z tytu³owej strony rêkopisu nicejskiego dochodzi do g³osu
po raz pierwszy u S³owackiego intuicja istnienia na granicy ¿ycia i literatury, rozumianej
jako zadanie, którego realizacja wymusza na nim ten w³a�nie specyficzny, graficzny spo-
sób bycia� (s. 326). Wydaje siê, ¿e taka formu³a trafnie okre�la kondycjê S³owackiego
i jako poety, i jako osoby z krwi i ko�ci. To prowadzi do wspominanej ju¿, ale dopiero
w tym miejscu ksi¹¿ki w pe³ni wyrazistej my�li, ¿e dzie³o S³owackiego �w ca³ej swojej
rozci¹g³o�ci jest równocze�nie tekstem i metatekstem, wypowiedzi¹ o �wiecie i wypowie-
dzi¹ o literaturze� (s. 329). Obserwacja ta sytuuje wiêc autora Króla-Ducha w krêgu arty-
stów nowoczesnych, zabiegaj¹cych o ukonstytuowanie podmiotowo�ci i �wiadomych za-
gro¿eñ, jakie na ni¹ czyhaj¹.

W koñcowym eseju mamy zatem nawrót do omawianego przy okazji juweniliów prag-
nienia m³odego cz³owieka, aby ca³e swoje ¿ycie podporz¹dkowaæ byciu artyst¹. Tu Ziem-
ba pokazuje nam konsekwencje tego bardzo wczesnego i niezwykle �wiadomego wyboru
S³owackiego. Jedn¹ z nich jest trwa³e i czêsto manifestowane przekonanie pisarza o lite-
racko�ci, sztuczno�ci w³asnego dzie³a (s. 337). Kwintesencjê tego nastawienia przynosi
okres genezyjski. Podsyceniu ulega wówczas obcowanie ze s³owem, Logosem, którego
S³owacki uczy siê z tekstów biblijnych i od wzorca biograficznego S³owa wcielonego �
Chrystusa. To wtedy przysz³y wieszcz dokona³ �poetyckiej interpretacji bytowo�ci litera-
tury, próby jej obja�nienia przez ukazanie jej samej niejako na scenie� (s. 343). Wy³ania
siê st¹d przekonanie autorki o S³owackim jako o �esencji literatury�, jako o kim�, kto za-
wsze identyfikowa³ siê ze swoj¹ twórczo�ci¹. W takim ujêciu prze³om mistyczny stanowi
tyle¿ zwrot religijny, co artystyczny i dokonuje siê na p³aszczy�nie wyobra�ni poetyckiej.

5 Brak tu miejsca na dok³adniejsze przyjrzenie siê bogactwu materia³owemu i interpretacyjne-
mu odsy³aczy do studium o Podró¿y. Wiele z nich to znowu obszerne, rzetelne i inspiruj¹ce glosy,
które mog¹ stanowiæ zal¹¿ek nowych odczytañ poszczególnych, czêsto kluczowych kwestii poema-
tu (np. sprawa relacji: podmiot poematu a podmiot nowoczesny, z wszystkimi jego filozoficznymi
ujêciami).
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Jest tu ona rozumiana znowu po bachelardowsku, tzn. umo¿liwia �nawi¹zanie emocjonal-
nej i duchowej wiêzi miêdzy cz³owiekiem a bytem� i warunkuje �elementarne zamieszki-
wanie cz³owieka w �wiecie� (s. 349).

Na koniec podkre�lmy, ¿e ksi¹¿ka Kwiryny Ziemby przynosi nowe, oryginalne spoj-
rzenie na dzie³o i drogê twórcz¹ Juliusza S³owackiego. Koncepcja trwa³o�ci pewnych nar-
racji biograficznych zosta³a przez autorkê wieloaspektowo i przekonuj¹co wy³o¿ona. Naj-
cenniejsza wydaje siê analiza m³odzieñczego utworu Ksiê¿yc. Mo¿na j¹ potraktowaæ jako
istotny zwrot w ocenie warto�ci artystycznej juweniliów S³owackiego. Ogniwa po�wiêco-
ne porzuceniu szczê�cia przez poetê i jego relacjom z matk¹ pe³ni¹ raczej funkcjê konte-
kstow¹ i nie wnosz¹ a¿ tyle nowego, co wspomniana analiza. W przypadku studium o Po-
dró¿y do Ziemi �wiêtej z Neapolu mamy do czynienia z odwa¿n¹ i spójn¹ lektur¹, która
rzuca nowe �wiat³o na wiele g³êboko ukrytych znaczeñ tego ci¹gle nieodczytanego arcy-
dzie³a polskiego romantyzmu. Zamykaj¹ce ksi¹¿kê rozwa¿ania o granicach egzystencjal-
nych i estetycznych S³owackiego maj¹ walor wypowiedzi eseistycznej, autorskiej kody,
z której wy³ania siê oblicze dojrza³ego artysty, poety filozoficznego i teologicznego.

Jerzy Borowczyk
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza �
Adam Mickiewicz University, Poznañ)

A b s t r a c t
Analysing Kwiryna Ziemba�s book Wyobra�nia a biografia. M³ody S³owacki i ci¹gi dalsze, the

reviewer stresses that Ziemba�s one of the most basic methodological assumptions is a struggle to
mingle analysis and interpretation of literary works with biography of their author. The researcher
suggests a new and original insight into Juliusz S³owacki. It is well supported by the concept of
durability of some biographic narrations in the artist�s life and literary creativity. Ziemba makes
an important turn when she highly apprises the artistic values of S³owacki�s juvenilia. The central
part of the paper is devoted to a study on A Journey from Naples to the Holy Land, which is
comprehensive and unflinching, and sheds a new light on a  number of deeply hidden meanings to
the still underread masterpiece of Polish romanticism.  A piquant essay on S³owacki�s late creativity
closes the book in question. The author sketches here a portrait of a mature artist, and a philosophical
and theological poet.

BIOGRAFIE ROMANTYCZNYCH POETÓW. Redakcja Z o f i a  T r o j a n o w i-
c z o w a, J e r z y  B o r o w c z y k. (Recenzenci tomu: Janina Abramowska, Józef Bachórz.
Komitet redakcyjny: Andrzej Kopcewicz, Wies³aw Malinowski, Antoni Smuszkiewicz,
Tadeusz Witczak. Indeks sporz¹dzi³a Barbara Hajdasz). Poznañ 2007. Wydawnictwo Po-
znañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, ss. 328, 4 nlb. �Prace Komisji Filologicznej�.
Tom 49. Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Wydzia³ Filologiczno-Filozoficzny.

Zagadnienie biografii pisarza okazuje siê wspó³cze�nie nie lada problemem, zw³asz-
cza dla badacza literatury romantyzmu, choæby w zwi¹zku z tajemnicami ¿ycia poetów
owej epoki 1. Szczególnie interesuj¹ca � i podobnie k³opotliwa � jest wszak¿e kwestia re-
lacji biografii wobec tekstu. Z jednej strony, istnieje przecie¿ tradycja dawnych, po�wiê-
conych poetom romantycznym, studiów monograficznych, opartych na za³o¿eniu wystê-
powania zwi¹zków ¿ycia i twórczo�ci, czêsto zwi¹zków o charakterze genetycznym. Wy-
pada równie¿ odnotowaæ, ¿e kategoria podmiotowo�ci romantycznej (�ja� ekspresyjne),
oczywi�cie, nieto¿sama z biografi¹, w klasycznych ju¿ pracach dotycz¹cych romantyzmu
sta³a siê jednym z wyznaczników tej formacji 2.

1 Zob. na ten temat np. Tajemnice Mickiewicza. Red. M. Zieliñska. Warszawa 1998.
2 Zob. Ch. T a y l o r, �ród³a podmiotowo�ci. Narodziny to¿samo�ci nowoczesnej. Prze³.


