SPRAWOZDANIA

Ryszard ZAJ^CZKOWSKI
E TH O S P O E T Y
Zaklad Badan nad Tw6rczosci?
Norwida Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego byl 30 kwietnia i 1 maja
1990 r. organizatorem sympozjum pt.
„Norwid wobec tradycji” . Fakt ten
godny jest odnotowania przynaj mniej z
trzech powoddw. Po pierwsze, chod
KUL od lat zasluguje na miano waznego osrodka badari nad tw6rczo£ci? Cypriana K. Norwida, byla to pierwsza,
zorganizowana w tym srodowisku, sesja naukowa poswi^cona wyl?cznie autorowi Rzeczy o wolnosci slowa. Po
drugie, w przeciwienstwie do wielu
norwidowskich spotkari, od pocz?tku
wyrainie okreglono problematyka, co je$li zwazyd na bogactwo mysli i odniesieii Norwida, jest spraw? bardzo istotn?. Po trzecie wreszcie (a nie jest to bynaj mniej pow6d posledni), do udzialu
w obradach zostali zaproszeni reprezentanci roznych pokoleri, Srodowisk i
opcji metodologicznych, a przy tym dobrzy znawcy tw6rczo£ci Norwida, autorzy waznych ksi?zek i artykul6w pogwi^conych temu poecie.
Wszystkie wymienione czynniki
zlozyly sis na to, ze sympozjum stalo
si$ wydarzeniem naukowym godnym
odnotowania nie tylko w fachowych
periodykach polonistycznych. Norwid
zreszt? byl pisarzem, ktdrego tw6rczoSc fascynuje i zapladnia mySlenie
nie tylko znawc6w i milosnikdw litera
tury, ale tez szerokich, moze coraz
szerszych, kr$g6w inteligencji. Pytanie
o znaczenie Norwida dla wsp6lczesno$ci musi wi?zac sis z pytaniem: gdzie

lez? tego przyczyny, jakie wplywy i
wartoSci okreslily swiadomosc pisarza

ci?gle intryguj?cego i przezywaj?cego
po raz kolejny sw6j renesans. St?d chy
ba temat sympozjum. Poeta, widziany
najczQSciej w XlX-wiecznych uwiktaniach lub jako prekursor czas6w wsp6lczesnych, tym razem odslonil nieznane
blizej oblicze.
W nastQpuj^cej kolejnosci wygloszono dwana^cie referat6w: prof. dr
hab. Stefan Sawicki (KUL) - Norwida
wywyzszenie tradycji; prof. dr hab.
Marian Maciejewski (KUL) - Norwida
czytanie Biblii; prof. dr hab. Irena Slawiriska (KUL) - Spotkanie na wspolnym szlaku: Eliot i Norwid; doc. dr
hab. Zdzislaw Lapinski (IBL) - Swiadomost genologiczna Norwida; doc. dr
hab. Danuta Paluchowska (KUL) Norwid wobec tradycji osiemnastowiecznych; prof. dr hab. Teresa Skubalanka (UMCS) - Norwid wobec tradycji
stylu poetyckiego. Wybrane problemy;
ks. dr Antoni Dunajski (SD Pelplin) Norwid wobec tradycji teologicznej;
prof. dr hab. Zofia Stefanowska (IBL)
- O potrzebie przeklenstwa; dr J6zef
Fert (KUL) - Norwidowskie sumienie;
prof. dr hab. Samuel Sandler (Uniwersytet Illinois) - W kr$gu tematu Sokratesowego; doc. dr hab. Jadwiga Rudnicka (KUL) - Norwid i Dante; dr Marek
Adamiec (UG) - Norwid jako czytelnik.
Wygloszone referaty ukazaly autora Rzeczy o wolnoSci slowa jako filozofa, teologa i poetQ zafascynowanego
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tradycj? oraz twdrczo do niej nawi^zuj^cego. Prof. S. S a w i c k i byl zdania,
ze miala ona dla Norwida wymiar aksjologiczny - l?czyla sis z prawd? i wolnofci?. W tym, co dawne, poeta doszukiwal si^ autentycznoSci czlowieka i
tozsamo&i jego dziej6w. Tradycja stoi
na strazy majestatu czlowieka i zachowuje jego pami$d o raju. Tylko trady
cja si^gaj^ca pradawnych pocz?tk6w
moze zaspokoid ludzkie pragnienie,
gdyz otwiera przyszlo§d na wiecznoSd.
Walcz^c z form? (z tym, co zniewala,
ogranicza i falszuje), Norwid chcial odslonid najlepsze wymiary tradycji. NajwartoSciowszy jej nurt wi^zal z chrzescijaristwem. Zywa tradycja byla dla
poety g!6wnym tworzywem kultury.
Waznym sktadnikiem tradycji byla
dla Norwida Biblia. Jej wplyw na tw6rczosd poety to zagadnienie wymagaj^ce
jeszcze opracowania. Cz^Sciowo podj?t
je prof. M. M a c i e j e w s k i , kt6ry
najpierw pokr6tce zreferowal stan badari dotycz^cy tego tematu. Daj?c szerokie tlo teologiczne, mdwil nastQpnie
o specyfice Norwidowskiego czytania
Biblii. Na tie autor6w romantycznych
Norwida wyr6znia stosunek do Pisma
£w. jako Slowa Bozego. Widzial on
tekst biblijny przede wszystkim z pozycji chrzescijanina, a dopiero pozniej literata czy egzegety. Z trzech postaw i
misji ofiarowanych kazdemu chrze$cijaninowi: kr61ewskiej, kaplariskiej i
prorockiej, w wierszach Norwida daje
o sobie znad zwlaszcza ta ostatnia.
Na przedluzeniu tych rozwazan
znajdowal si$ referat ks. dra A. D un a j s k i e g o . Prezentuj?c r6wniez
spore zaplecze teologiczne, referent
pr6bowal umiejscowid Norwida na mapie XlX-wiecznej teologii. Jego zdaniem Norwid jest teologiem bardzo tradycyjnym, a zarazem wysoce oryginalnym. Tradycjonalizm Norwida to „su-
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miennoSd w obliczu ir 6del” (Wyktady
0 Juliuszu Stowackim, PWsz, VI, 424).
Oznaczalo to dla niego zwrot ku Biblii
1 jej interpretacji dokonanej przez Ojc6w Kosciola. Oryginalnogd Norwida
widoczna jest na tie 6wczesnych czas6w chodby dlatego, ze poeta nie mie€ci si$ w zadnym z czterech typ6w nowotestamentowej tradycji teologicznej
(Lukaszowym, Pawlowym, Janowym
czy zwi^zanym z filozoficznym nurtem
teologii, wla£ciwym dla Orygenesa,
Augustyna, Grzegorza z Nyssy czy Anzelma z Cantenbury). Nie powolywal
sie tez na 6wczesnych teolog6w, kt6rych zapewne nie znal. Szukat natomiast prawdy teologicznej w literaturze
(czego przykladem jest chodby analiza
Bogurodzicy).
Jakby osobn? grupQ stanowily trzy
referaty dotycz^ce Swiadomosci genologicznej i j^zyka Norwida. Doc. Z.
L a p i ri s k i skoncentrowal si$ gl6wnie
na analizie Fortepianu Szopena, stawiaj?c tezQ, ze jest to oda, chod pozbawiona zewn^trznych akcesori6w tego gatunku, poniewaz w 6wczesnej $wiadomoSci literackiej byl on juz przestylizowany.
Wypowiedi doc. D. P a l u c h o w s k i e j dotyczyIa gatunkowych koneksji liryki Norwida z utworami osiemnastowiecznymi, a Scislej powi^zania jego
techniki argumentacji poetyckiej z systemem poezji klasyk6w. Nowatorstwo
autora Vade-mecum polegato - zdaniem prelegentki - na wyraznym zwrocie w kierunku mdwienia ogwieceniowego, czyli na odnowieniu jQzyka poetyckiego poprzez wybdr tradycji osiemnastowiecznej.
O
stylu poetyckim Norwida mdwila
prof. T. Skubalankastawiaj^cog 6ln? tez§, ze prawie kazdy melodyjny
wiersz Norwida do czego£ nawi^zuje.
Autorka nie pomijaj?c poezji Kocha-
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nowskiego dostrzegla dwa zasadnicze
zr6dla zapozyczen stylistycznych pisa-

rza. Jedno to Biblia. Norwid dokonywal poetyckich tlumaczeri tekst6w biblijnych lub wprowadzat biblijne inter
polate (symboliczne nazwy wlasne czy
nazwy reali6w biblijnych), tworz?c tym
samym osobliwy kod stylistyczny. Drugie zr6dlo to poezja romantyczna.
Wiersze Norwida zawieraj? liczne nawi?zania, aluzje, parodie lub pastisze,
pozostaj?ce w zwi?zku z utworami ro
mantyk6w. U autora Vade-mecum zaznacza sis natomiast brak stylizacji folklorystycznej. R6znorodne nawi?zania
nie zmieniaj? jednak faktu, ze Norwid,
choc tworz?cy pod wplywem tradycji,
pozostaje duz? indywidualnosci? tw<3rcz?.
Trzy referaty dotyczyly relacji poe
ty do innych tw6rc6w. Doc. J. Ru d n i c k a i prof. Z. S t e f a n o w s k a
wskazywaly na zaleznosci, opozycje i
podobienstwa misdzy Dantem a Norwidem oraz misdzy Mickiewiczem i
Stowackim a Norwidem. W obu tych
przypadkach mozna m6m6 o swiadomych nawi?zaniach autora Vade-mecum. Doc. Rudnicka wykazala, ze
Dante byl jednym z tych pisarzy, kt6rych Norwid szczeg61nie cenil. Zar6wno dla jednego, jak i dla drugiego poe
ty waznym zagadnieniem byla sprawa
dobra i zla we wsp6lczesno£ci oraz poszukiwanie dr6g wyjScia ze wszelkiej
niewoli. Prof. Stefanowska, daj?c szerokie tlo literackie epoki, m6wita o recepcji Slowackiego i Mickiewicza u
. Norwida. Poprzez stosunek do Slowac
kiego Norwid ujawnil jednoczesnie
wlasny stosunek do poezji i tradycji.
Obok podobienstw zamierzonych
s? tez przypadkowe, wynikaj?ce z kongenialnych nastawien rdznych autor6w,
czssto dalekich sobie w czasie i przestrzeni. O takich wlaSnie podobien-

stwach m6wila prof. I. S I a wi n s k a
pokazuj?c, jak bezwiednie bliski stal
sis Norwidowi Eliot. Dla Eliota poezja
to dzielo chrze&cijanina, a wszystkie
stawiane przed pisarzem wymogi maj?
charakter moralny. Poezja to r6wniez
trud i praca nad slowem. Eliot - poeta
klasyk - oczekiwai od tw6rcy okupionego wyrzeczenim dojrzalego ladu,
ktorego wz6r dal Dante. DojrzaloSc
dla Eliota to rosn?ca swiadomo& histo
ryczna, moralna i jszykowa. W ten
spos6b dokonuje sis nasze ocalenie od
chaosu.
Zasadnicze problemy tw6rczosci
autora Ziemi jalowej autorka ujsla w
czterech haslowych punktach: 1. tworzenie i jego implikacje; 2. slowo i
„Slowo” ; 3. uwarunkowania materii
poetyckiej; 4. zmaganie z czasem i z
„Czasem” . Eliot rozumial tw6rczosd
jako wcielenie Slowa, obowi?zuj?ce
kazdego w zakresie jego powolania i
umiejstno€ci. Slowo jest gospodarstwem poety. W poezji Eliota chodzi
gl6wnie o Slowo Boskie - w przeciwienstwie do ludzkiego zachowuj?ce
trwaloSc - zwi?zane z Bibli? i liturgi?.
Znamionuje ts poezjs rdwniez praca
nad jszykiem oraz sklonnoSc do skr6t6w i eliptycznych hasel wywoluj?cych
obrazy. Osobiste przezycie uzyskuje
charakter tkanki poetyckiej (tzw.
przedmiotowy korelat). Wreszcie
Wcielenie to punkt przeciscia czasu z
wiecznosci? uchwytny jedynie dla £m$tych.
Podobne rozumienie roli poety i
poezji cechowalo Norwida. Norwid nie
tylko Swiadomie czerpal z wczeSniejszych pisarzy, czy tez okreslal sis wo
bec nich. Nawi?zywal r6wniez do r6znych postaci, z mniej lub bardziej odleglej historii, kreuj?c je na symbole
wartosci. Postaci? tak? byl dla Norwi
da chodby Sokrates, o ktdrym m6wil w
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swym referacie prof. S. Sandl er .
Wyst^pienie to zostalo po€wiycone nie
tylko Norwidowskim nawi^zaniom do
tego filozofa, ale tez spojrzeniu na
greckiego mydrca w innych epokach.
Juz Sw. Justyn nazywal Sokratesa
„chrze$cijaninem przed Chrystusem” .
Dla Erazma z Rotterdamu byl to poganin najbardziej zblizony do chrzescijaristwa. Mill cenil go za umiejytn? obrony
pogl?d6w, dociekliwo& i autentyczno£6 w rozumowaniu, a dla Hegla byl
on centraln? postaci? Swiatowej filozofii. Wedlug Bergsona misja Sokratesa
nalezy do porz^dku religijnego i mistycznego. Norwidowi starozytny filozof uosabial apel do rozumu i niezaleznosd
mySlenia, a przedstawiany byl czysto
przez poety na podobienstwo chrzescijanskiego Swiytego.
Dr J. F e r t podzielil siy z kolei refleksjami zwigzanymi z przygotowywan? ksi^zk?. Jego referat dotyczyl zwlaszcza Vade-mecum, a na tym tie takich
zagadnien, jak refleksja moralna, problematyka narodowa i wartosci - zwlaszcza uosobione w przywolanych przez
wiersze postaciach.
Ostatni prelegent, dr M. A d a miec, m6wil o praktyce czytelniczej
Norwida, jego sposobie postypowania
z innymi autorami. Referat zawieral
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tezy, ze Norwid nie odbiegal od instrumentalnego stylu odbioru typowego dla
polowy XIX w. Kreowal wlasny kanon
lektur, podporz^dkowuj $c wartoSci
estetyczne literatury ideologicznym i
doktrynalnym. Czytal jedynie autor6w
sankcjonowanych przez r6zne autorytety. Referat ten wzbudzil bodaj najwiycej kontrowersji. W dyskusji zwracano uwagy, ze nie mozna traktowal
Norwida jako naiwnego czytelnika, ze
posiadal on normatywn? poetyky i
tw6rczo reinterpretowal czytane teksty.
Chwile przerwy w obradach wykorzystywano na blizsze poznanie siy i informacje o aktualnie prowadzonych
badaniach. Swoistym norwidowskim
akcentem byla msza €w. odprawiona
przez ksiydza Dunajskiego, ktdrej kolejne czySci otrzymaly komentarze pochodz^ce z pism poety. Moglo to dal
pewne wyobrazenie, jak dalece eucharystyczna byla jego £wiadomo€£. Nor
wid - poeta aktualny dla wspdlczesnoSci - to jak siy okazalo, jednoczeSnie
autor Scisle zwi^zany z tradycj?, Pols
ka, europejsk? i chrzeScijarisk? zara
ze m, z calym jej duchowym bogactwem. Sila tej tradycji stanowi o cisglej
zywotnoSci ethosu poety.

