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 Tematem większości moich prac o literaturze i moich zajęć dydaktycznych w  

ostatnich kilkunastu latach po zatrudnieniu mnie na Uniwersytecie Gdańskim była twórczość 

pisarzy dziewiętnastowiecznych, a więc pisarzy romantycznych i pozytywistycznych. Kiedy 

przygotowywałem rozprawę doktorską, wprosiwszy się na romantyczne seminarium prof. 

Marii Janion, miałem na tym seminarium samopoczucie adepta trochę zakłopotanego, bo od 

magisterium w 1955 roku minęło mi już kilkanaście lat. Jako nauczyciel w Liceum 

Pedagogicznym w Starym Targu w pow. sztumskim, potem w Liceum Pedagogicznym w 

Kwidzynie starałem się mieć równie przychylny stosunek do obu tych XIX-wiecznych formacji 

kulturowych i nie zadawałem sobie oraz swoim uczniom pytania o to, czy romantyzm lepszy, 

czy pozytywizm, tyle że większą sympatią darzyłem romantyzm. Romantyzm w programach 

szkolnych był bardziej ponętny niż pozytywizm, bo romantyzm to Mickiewicz i Słowacki, to 

Fredro i Norwid, to Syrokomla, Wincenty Pol i Kornel Ujejski. Mickiewicz oczywiście z Pieśnią 

Filaretów i Odą do młodości, z balladami w rodzaju Świtezi, z Grażyną i Konradem 

Wallenrodem, z Redutą Ordona i ze Śmiercią pułkownika – i zwłaszcza z Panem Tadeuszem.... 

Słowacki z Hymnem („Smutno mi, Boże...”), Testamentem moim i oktawami Beniowskiego... 

Dziady Mickiewicza i Kordiana Słowackiego licealiści traktowali z szacunkiem, ale... bez 

zapału, w sumie jednak romantyzm urzekał patosem, klarownością idei, postaw i nadziei. 

Niektóre romantyczne wiersze znałem na pamięć – i uczniowie też je znali, bo w liceach 

pedagogicznych w każdej klasie obowiązywało pamięciowe opanowanie 3 czy 4 utworów 

wierszowaych. Bez zaglądania do podręcznika wszyscy wiedzieli, z jakiego utworu pochodzą 

słowa: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga; / Łam, czego rozum nie złamie”. Albo słowa: „I ten 

szczęśliwy, kto padł wśród zawodu, / Jeżeli poległym ciałem / Dał innym szczebel do sławy 

grodu”. Albo strofa: „Cyrkla, wagi i miary / Do martwych użyj brył; / Mierz siły na zamiary, / 

Nie zamiar podług sił”. I do dziś mi romantycznie śpiewa strofa wiersza, gdy słyszę 

Warszawiankę Delavigne`a: „Hej! kto Polak na bagnety...”  

 Pozytywizm moi licealni podopieczni traktowali chłodniej niż romantyków i ja to 

rozumiałem. Tak było z wierszami Asnyka (Do młodych), tak z Antkiem Prusa, z jego Anielką  i 

Placówką. Tylko niektórzy chwalili Lalkę. Orzeszkowa – choć licealistki ceniły Martę – też 
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niezbyt przedzierała się do względów młodzieży, bo powieść Nad Niemnem miała opinię 

nudnawej...  Bezapelacyjnie za to podobał się Sienkiewicz: za Janka muzykanta, za Trylogię, 

za Krzyżaków, za Quo vadis?, choć ta powieść nie figurowała w spisie lektur.    

 Wobec romantycznej poezji – tak jak ją rozumiałem w czasie studiów na 

Uniwersytecie Łódzkim i potem przez kilkanaście lat pracy w liceach w województwie 

gdańskim – miałem więc postawę ufności i podziwu. Słowa, które w romantycznych 

wierszach i poematach czytałem, nieodparcie przemawiały do mojej wyobraźni i mojego 

pragnienia słuszności. Oczywiście: zdawałem sobie sprawę, że są tam fantazje i że 

Mickiewicz w balladach korzystał z podań „gminnych”, a w Panu Tadeuszu nie protokółował 

faktycznej rzeczywistości, lecz naśladował domowo-szlachecki sposób myślenia i cudownie 

oddając atmosferę „kraju lat dziecinnych” – ale to wszystko zgadzało mi się z wyobrażeniem 

twórczości jako żarliwej kreacji, wiodącej ku prawdzie jego „Litwy-ojczyzny”. Z jego poezji – 

byłem tego pewien – powinienem się uczyć mądrości życia i podziwu dawnej 

Rzeczypospolitej. Poetycka forma wiersza, kunszt stylistyczny i bogactwo nastrojów – 

wszystko to nadawało słowom poematu blask uroczysty i upewniało o jego odświętnej 

zacności. A czytanie prac historyków literatury romantycznej – zwłaszcza Juliusza Kleinera, 

Konrada Górskiego i Stanisława Pigonia – utwierdzało mnie w przekonaniu, że się nie mylę. 

Pozytywiści ze swoimi narracjami prozą i relacjami nieraz ze znajomego mi życia wiejskiego 

lub powieściami o faktach historycznych i wydawali mi się interesujący, ale w utworach 

współczesnych brakowało mi aury emocjonalnej.     

 Potem przyszła praca w szkole wyższej, konieczność doktoryzowania się i stawania 

do obowiązków nie tylko w dydaktyce, ale na sympozjach specjalistycznych w różnych 

placówkach w Polsce (czasem i poza Polską) oraz uczestniczenia w przedsięwzięciach 

wydawniczych. Decydując się na aktywność naukową, unikałem stawania w poetyckim 

„centrum polszczyzny” romantycznej i uzyskałem od swojej promotorki dyspensę od 

zajmowania się wielką poezją. Zdawałem sobie sprawę, że  młodsi ode mnie i nie tak jak ja 

prowincjonalni mają szansę i obowiązek pisać doktoraty o „wieszczach” i szczytach – ja 

winienem się zadowolić prozą, czyli terenami nizinnymi. Przygotowywałem rozprawę 

doktorską o polskich obrazkach prozą w pierwszej (tj. romantycznej) połowie XIX wieku, czyli 

o „drobnicy” literackiej, która porastała dolinne partie piśmiennictwa  narodowego. Były to 

zapomniane szkice i obrazki Kraszewskiego, a poniżej nich krzewiły się jeszcze bardziej 

zapomniane teksty Ignacego Chodźki, Józefa Dzierzkowskiego, Wacława Szymanowskiego, 

Kazimierza Władysława Wójcickiego i kilkunastu innych trzeciorzędnych pisarzy.  

 Okazało się jednak, że „nizinny” doktorat zyskał uznanie promotorki, czyli prof. Marii 

Janion, i zaciekawił recenzentów, a po wydaniu przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe 

książki Poszukiwanie realizmu (1972) otworzył mi szansę  wydawnicze w różnych ośrodkach 

uniwersyteckich Polski. Nadal pracowałem przy utworach prozą. Plonem tych prac stała się 

książka o powieściach Józefa Korzeniowskiego wydana w Państwowym Instytucie 

Wydawniczym w Warszawie (1989), po niej zaś przyszły liczne studia o powieściach 

Kraszewskiego i udział w radzie programowej ich edytowania w krakowskim Wydawnictwie 

Literackim, jeśli dotyczyły tematyki współczesnej (powieści historyczne wydawała 
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warszawska Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza).  

 Niebawem doprowadziło to do zajęcia się prozą pozytywistów i moją specjalnością 

badawczą naukową stawały arcydzieła powieściowe: najpierw Lalka Prusa w serii „Biblioteka 

Narodowa” we wrocławskim Ossolineum (1991),  potem zaczęło się napomykać także o jego 

felietonistyce i o Nad Niemnem Orzeszkowej. Równolegle z tym pojawiło się redagowanie 

wielkiego Słownika literatury polskiej XIX wieku (wd. I: 1991) wespół z prof. Aliną 

Kowalczykową z Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie.  

 Wśród tej ewolucji tematycznej badań nad prozą nie zrywałem z poezją, bo jako jeden 

z dydaktyków prowadzących w UG zajęcia z literatury romantycznej bywałem angażowany 

do prac badawczych przy poezji. Prace te przydawały się także przy badaniu prozy, a z kolei 

proza – sprzyjała oświetlaniu poezji. Oprócz tego uświadomiłem sobie, że istnieje 

arcyciekawy obszar pomocniczy w badaniach zarówno wierszy jak i prozy – mianowicie 

pamiętniki, które w sezonie lekceważenia biografii w literaturoznawstwie polskim jakoś 

przestawały być potrzebne w badaniach literackich. Mnie się jednak bardzo przydawały. 

 To, co stało istotnym czynnikiem przemian w moim pojmowaniu i interpretowaniu 

romantyzmu i pozytywizmu, można by opisywać formułą zawartą w jednym z wierszy 

Norwida, gdzie czytam, że w „wiośnie życia” przyjmujemy „tylko tyle: /  <<Z i e m i a   j e s t   k 

r ą g ł a   –   j e s t   k u l i s t a !>>.  // Lecz gdy późniejszych chłodów dreszcze / Drzewem  

wzruszą, i kwiatki  zlecą, / Wtedy dodawać trzeba jeszcze:  <<U   b i e g u n ó w   s p ł a s z c z 

o n a,   n i e c o ... >>”. (Tytuł wiersza Ogólniki).  

 Nadal mam wielki szacunek do romantycznej poezji i romantycznej mocy słowa, ale 

od czasu do czasu zadaję sobie pytanie, czy czar romantycznej poezji powinien trwać  nade 

mną bezwarunkowo. I dochodzę do wniosku, że od czasu do czasu trzeba napominać się, by 

kulistemu czarowi „dodawać” chwilę sceptycyzmu, bo jego kulistość jest „u biegunów 

spłaszczona nieco”. I w chwilach takiej przymieszki sceptycyzmu uświadamiać sobie, że 

romantyzm bywał radykalizmem ideowym, że mógł popychać do lekceważenia realiów i 

prowadzić do klęsk, a romantyczny mesjanizm mógł ocierać się o megalomanię narodową. I 

że jedną z ważnych cech kreacjonizmu romantycznego była skłonność do legendotwórstwa. 

Jeśli poetycka kreacja dokonywała się na „materii” wyimaginowanej – nie wiodło to do 

nieporozumień, jeśli natomiast operowano faktografią braną z rzeczywistości i odbywało się 

bez fantastyki fabularnej, to mogło prowadzić to do rozczarowań. Czasem – mea culpa – do 

rozczarowań małostkowych. Pamiętam, jakim „kłopotem” było dla mnie w latach dydaktyki 

na Uniwersytecie Gdańskim „odkrycie” realiów Śmierci pułkownika, wiersza, który znam na 

pamięć. „Odkrywałem” wtedy, że wbrew poetyckiej wizji Mickiewicza Emilia Plater nie była 

„wodzem powstańców”, nie miała stopnia oficerskiego, nie miała za sobą żadnych sukcesów 

żołnierskich, jedynie upartym trwaniem przy oddziale powstańczym zapisała się w pamięci 

„Litwinów”, że umierała nie „w głuchej puszczy” i nie w „chatce leśnika”, lecz we dworze 

Justianowie koło Sejn pod „cywilną” opieką właścicieli tego dworu, że nie było to podczas 

trwania powstania, lecz w trzy miesiące po jego upadku i oczywiście bez jej pożegnania się z 

koniem i „rynsztunkami”. W pierwszym moim odruchu naiwnego protestu przeciwko takiej 

wizji Śmierci pułkownika był rodzaj zakłopotania, bo przecież poeta na rzeczywistości 
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dokonywał jawnych przeinaczeń – wprawdzie pro publico bono – ale niewątpliwych. 

Oberwałem za artykuł o „pannie Plater” oburzone słowa obrończyni „dziejowej prawdy”, bo 

jej zdaniem Mickiewicz napisał najprawdziwszą prawdę.  

 Nie mam żalu o obronę literalnej prawdy Śmierci pułkownika, bo wiem, że od 

niepamiętnych czasów czci się bohaterów nierzadko za czyny, które niewiele miewają 

wspólnego z rzeczywistością. I wiem, że nie należy poezji romantyków mierzyć 

zdroworozsądkowym „cyrklem,  miarą  i wagą”. Ale w skrytości ducha dopuszczam do głosu 

sygnał dla siebie ostrzegawczy: „pamiętaj, że z romantycznej poezji masz się uczyć 

romantycznej wrażliwości, podziwiać jej ekspresję, ale w III części Dziadów nie możesz z 

zaufaniem przyjmować obrazu doktora, na którego piorun kary Bożej ściągnęły carskie ruble, 

bo doktor Becu, ojczym Słowackiego, nie był łajdakiem i ma jako lekarz niebagatelne zasługi 

dla Wilna”.              

 Rewelacyjnym moim „odkryciem” lat ostatnich stała się twórczość Bolesława Prusa, 

w tym zwłaszcza Lalka, którą uważam za powieściowe arcydzieło nad arcydziełami. Ale ze 

zdumieniem widzę, że i pozostałe jego utwory to dzieła wybitne, wśród nich zaś wyróżniam 

Faraona i ... kroniki tygodniowe. W tych kronikach – a Zygmunt Szweykowski wydał ich 20 

tomów! – zdarzają się teksty napisane pośpiesznie, ale raz po raz zatrzymuję przy refleksjach, 

których celność zdumiewa i w których rady dla czytelników mimo lat upływu nie odstają od 

potrzeb naszych czasów. Jak rada  z 20 XI 1898, by w sytuacji sporów między ludźmi i między 

narodami „nie powiększać liczby nieprzyjaciół, co zwykle bywa następstwem nietaktownego 

zachowania się i gadulstwa”. Bo Prus w niejednym innym miejscu wspomina, że wyzwiska i 

inne obelżywe słowa człowiek znieważony będzie dłużej pamiętać niż ciosy fizyczne. 

 Kilkuletnia moja praca nad Lalką polegała nie tylko na przygotowywaniu różnorakich 

objaśnień (w tym i na próbie deszyfrowania miejsc zagadkowych), ale i na rozpoznaniu 

kierunków interpretacji tej powieści w dotychczasowych badaniach. Poszedłem tropem 

poszukiwań badawczych Zygmunta Szweykowskiego i Henryka Markiewicza, autorów, 

którzy moim zdaniem wielostronnie i wnikliwie czytali twórczość Prusa. Miałem przy tym na 

względzie wyjątkowość powierzonego mi zadania. W dziejach „Biblioteki Narodowej”, 

najznakomitszej i najstarszej polskiej serii dzieł literackich (powołano ją w 1919 roku we 

Lwowie, po II wojnie światowej przeniesiono do Wrocławia), obowiązywała zasada publikacji 

jednotomowych. Dopiero po 70 latach zniesiono to ograniczenie i właśnie Lalka miała być 

świadectwem zmiany przepisu. Chciałem, nie roniąc żadnego istotnego ustalenia 

poznawczego poprzedników, zasugerować także nowe możliwości odczytywania niektórych 

motywów powieści Prusa. Zależało mi na potwierdzeniu jego niezwykłego nowatorstwa 

artystycznego, wielostronności ujmowania przezeń skomplikowanych problemów życia 

duchowego ludzi uwikłanych w dramaty społeczne i własne zgryzoty psychiczne, a także na 

podkreśleniu jego przenikliwości widzenia cierpień jednostek wrażliwych i na ukazywaniu 

zawiłości spraw polskich, w tym zwłaszcza na jego krytycyzmie w stosunku do chętnie w 

naszej porozbiorowej literaturze praktykowanego „krzepienia serc”. Nie miejsce tu na 

rozważanie, jakich motywów w Lalce nie udało mi się zadowalająco poruszyć, jakie 

powinienem poddać reasumpcji przy ponownym wydaniu Lalki  w „Bibliotece Narodowej”, a 
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jakie kwestie uważam za mniej więcej rozstrzygnięte… Mam tylko pewność interpretacja 

takich dzieł jak Lalka jest – mówiąc słowami Hansa Georga Gadamera – niekończącym się 

zadaniem. I wiem, że za sprawą Prusa mam obowiązek korygować moje niegdysiejsze 

niedowierzanie realizmowi pozytywistycznemu.   

 I jeszcze jedno: dochodzą mnie informacje, że „ossolińska” edycja arcydzieła Prusa 

przydaje się w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej.           

       

      

                                   

 

 


