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"PROFETYZM I MESJANIZM
W PIŚMIENNICTWIE POLSKIM I FRANCUSKIM DOBY ROMANTYZMU"
/27-29 WRZEŚNIA 1982, INSTYTUT ROMANISTYKI UW ORAZ 
OŚRODEK STUDIÓW FRANCUSKICH/

Stało olę już tradycję kontaktów roaanietyczno-polonlety- 

cznych, ża co jakiś ezaa organizowana ag apotkania w gronią 

epecjalietów z dziadziny litaratary francuaklej i polaklej. Tya 

razaa teaatea, który zgroaadzlł w Warezewle badaczy z Francji, 

Węgier, Kanady 1 Polaki był roaantyza, a ściólaj roaantyczna 

ayól aaajanlatyezna 1 profetyczna w plśalannlctwla polakia 1 

francuakla. Wśród uezaatników znaleźli alę: Paul Viallanaix, 

Maria Oanlon, Hax Mllner, Loula La Gouillou, Marla Żalgrodzka, 

Alina Wltkoweka, Zdziaław Libera, Oerzy Parvl 1 inni. Zjazd 

tak wybitnych apacjaliatów nie wyazadł na dobra organizacyjnej 

atronla eyapozjua. Naetępiło zachwiania proporcji alędzy dyeku- 

eję a częścią przeznaczony na referaty. Nierzadko rozalaraal 

oraz wag« zagadnień dyakuaja dorównywała czyści referatowej. 

Ocet to jednak zaartwlenie, które trapi zapewne jedynie, redak

torów zaazytu "Leo Cablere da Vareovle", w całości pośwlęcono- 

go aaaji. Przy aalakojl wataria łów trzeba będzie uważać, aby 

nie zgubić wypowiedzi ważnych, z drugiej zaś atrony nla do

puścić do togo, aby zaazyt rozróał alę nadalernie. Ożywione 

dywfcueje 1 polealkl epewodowene były również nader ezczęśllwie 

1 trafnie dobra nya taaataa. Aktualna po dziś dzień probionaty

ka aaajanlatyezna pobudzała do głębokich przaayślań, przewar

tościowań, atwarzajęc konieczność ujęć bardziej ayntetycznych, 

potrzebę aędów uogólniajęcych.

Na uroczyeta otwarcia eyapozjua przewidziano trzy refera

ty: P. Vlallanalx, M. Oanlon oraz M. Mllnera. Różnica aatodolo-
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glczne, jakie zarysowały się aiędzy tyai występienlaai, cha

rakterystyczne sę również dis pozostałych wypowiedzi. Ujawnił 

się w nich dwojaki sposób ujaowania aesjsnizau. Część badaczy 

skupiła się na opisie poszczególnych postaw aeejanietycznych, 

inni natoaiast opowiedzieli się za bardziej eyntetycznę, roz- 

patrywanę z pozycji historii idei, konkretyzację tej probleaa- 

tyki.

P. V i a l l a n e l x  (Uniwersytet Clsraont II) przed- 

stswlł problea "Profetycznej postawy u Lsaartine*a"• Oego zda

nie« o profetyczny« powołaniu autora "Medytacji" aożna aówlć 

już od roku 1820. Sceptycyza Laaartine’s dotyczęcy boekości 

Chrystusa skłaniał go do czerpania natchnienia ze Starego Tes- 

taaentu, a w szczególności "Pealaów" Dawida. Struna profetycz

na najaocniej pobrzaiewa w zbiorze "Upadek Anioła", gdzie je

den z wierazy noal tytuł "Prorok". W utworze tya autor kreśli 

wizję śaierci proroka, a zarazea profetyzau. Psala 19 Dawida 

("Niebiosa opowladaję chwałę Boga") jest dla poety wyrazea no

bilitacji aisjl proroczej, która oslęga wyaiar koealczny. Po

stawa Laaartine'a ewoluuje od proroka-śwlsdka wydarzeń do czło

wieka czynu oddziaływujęeego bezpośrednio na bieg wydarzeń, w 

tya profetyznie polityczny« Dawid raz jaazcza będzie wzorea 

godny« naśladowania.

M. 0 a n i o n (IBL) zajęła się problaaatykę "Cierpienia 

1 śalarcl w wyśleniu aesjanlstycznya”. Metafora cierpienia i 

Śalercl etanowi istotę polskiej ayśli aeejenietycznej. Poczęw- 

ezy od końca XVTII wieku jest ona zwięzana z - oeadzonę w rea

liach historycznych - "zbrodnię rozbiorów". Ten zdawałoby eię 

irracjonalny nariaż polityki z etykę stenowi istotę aesjanl- 

zau polskiego. Zasada ta zostanie zanegowana przez, rodzęcy eię 

na ruinach rewolucji 1848 roku, współczesny nacjonallz«. Po-
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częwszy od Wiosny Ludów wanlpuluje się za rzut sa "aarzycleletwa 

rosantyczno-aesjanlstycznsgo”. Koncepcja uniwersalnego posłan

nictwa narodowego zostanie zakwestionowana przez polityków tek 

różnych, jak Blsearck czy Daowskl. Postulowanej przez rowanty- 

ków aoralnej równowadze w europie przeciwstawia alg tutaj ka

tegorie partykularyzau i egoizau narodowego. Heejanlza polski 

jest zaprzeczenisa azowlnizau. Hiao pobrzaiewajęcych tu 1 ów

dzie pierwiastków aegaloaanii narodowej, powstał on właśnie 

jako, reakcja na zagrożenie płynęce z nacjonalizaów ościennych.

W tej walce o wartości i przetrwania kształtowały eię różne 

postawy roaantyków polskich. Wspólnę ich cecha było Jednek dą

żenie do odzyskania niepodległego bytu narodowego. Mieli oni 

głębokie przeświadczenie, że nagroaadzenle straszliwych cier

pień narodowych przyczyni eię do zbawienia Polski, która - po

dobnie Jak Chrystus na Krzyżu - zaartwychwstanie. Taki jest 

również sens wypowiedzi Leaennals'go, wołającego solidarnie ze 

szpalt "L'Avenir" (17 września 1831 r.): "Tu revlvrasl".

M. M i 1 n e r (Uniwersytet w Dijon) aówlł o "Prowokacji 

u Baudelaire'a". Jego zdaniea profetyza autora "Kwiatów zła" 

tkwi nie tyle w przekazie, co w szczególnej foraie relacji aię- 

dzy poetę a czytelniklea. Poeługujęc się Jaueeowekę kategorię 

"horyzontu oczekiwań" oraz rozważaniaai Riffaterre'a z zakresu 

poetyki odbioru, Milner usiłuje scharakteryzować status od

biorcy w poezji Baudelaire's. Strukturalna analiza wiersza “Do 
0

czytelnika" wykazała, że ze zwięzków etylietyczno-etycznych 

istniejących aiędzy wyznarlea a oekarżenlea powstaje nowa ce

cha, którę aożna by nazwać "koaproaltację”. Poprzez prowokację 

Baudelaire zausza "obłudnego czytelnika" do zrzucenia aaekl.

Tya eaaya podkopuje "horyzont oczekiwań", zbyt często opiera- 

Jęcy eię na starych noraach stylistycznych, kliszach, nawykach
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•tycznych itp. Najlepszy« przykład«« tego typu prowokacji 

Jeet wlerez "Padlina", w który« literatura "podła" kontrastuje 

z tradycja poezji petrarklcznej. Zdanie« referenta, postawa 

profetyczna polega tutaj na buncie poety, który w lala Ideałów 

i prawd transcendentalnych wyatgpuje przeciwko zniewalający« 

uayeł norao« i wlgzon zorganizowanej wspólnoty. 3ak biblijny 

prorok siałby za te« ostrzegać naród przed grożącą katastrofa*

Pisarze«, który cieszył ela najwiakszyn zainteresowanie« 

wśród uczestników ey«pozJua (trzy referaty), był Wiktor Hugo.

A. U b e r e f e l d  (uniwersytet Perlą III), wybitna specja

listka teorii teatru oraz twórczości Wiktora Hugo, zajgł* d a  

"Profecja w >> Cromwellu«". Opla wypowiedzi profetycznej wyaaga 

przyJęcia pewnych założeA wyjściowych. Z punktu widzenia ro

mantycznej koncepcji poety-wleezcza Słowo Boża pojawiające ala 

przy wyjątkowych, wielkich okazjach poprzedzone Jeat liczny«i 

znakaal, która tylko prorok aoźe odczytać. On też Jeet pośred

nikiem «ladzy Bogie« • ogół««: "Bóg mówi «ol«i uet««i". W mo

delu komunikacji literackiej, duże znaczenie bada «lały, obok 

przekazu, również czynniki zewnatrzne, kontekatualne. Relacje 

istniejące aiadzy nadawca (Bóg) - pośrednikla« (prorok-wieezcz; 

- odbiorca (wspólnota) oraz miejsce tej wy«lany (teatru« świa

ta) determinują to, co najistotniejsze w profecji - określona 

wizja porządku boskiego. Porządek ten nie Jeat przekładalny na 

Jazyk ludzki, poprzez swoja pozorna lrrmcjonalność, brak logi

ki i tajemniczość Jeet nieuchwytny dla ogółu - Jeat natomiast 

czytelny dla proroka. Zdanie« referentki dramat "Cromwell" 

•tanowi Jakby model biblijnego profetyz«u.

Po wydarzeniach lipcowych 1830 roku Hugo żalenia swój do

tychczasowy stosunek do rzeczywistości i konkretu. Do wypowie

dzi profetycznej przedostaje ela pierwiastek realistyczny, zaś
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zasada "Wiecznego powrotu" (do której twórca powróci w "Bur

grablach") ustępuje aisjsca Historii.

G. R o s a  (Uniwersytet Parls VII) w referanie pt. "Pro- 

fetyza Hugo w »Chłoście« i »Straszliwya roku«” podjęł problea 

zwlęzku między profetyzaea a rzeczywistości« oraz relacji poe- 

ta-czytelnlk. Zależności te uwarunkowane s« i wypływaj« z po

stawy politycznej Wiktora Hugo. 3ego myśl. zabarwiona ideolo

gię republikańskę oraz kultea najwyższego geniuszu, stworzyła 

systsa historiozoficzny, którego Jednę z głównych zasad este

tycznych Jest postulat tworzenia konkretu prawdziwszego od 

prawdy życia. Tę zasadę reelizau Hugo najpełniej wyraził w 

"Williaaie Szekspirze", zaś "Chłosta” i "Straszliwy rok” sę 

jej poetyckiai realizacjaai.

W referacie pt. "Hugo o Mickiewiczu: poełannictwo poety 

narodowego" 0. P a r v i (UW) przedstawił koncepcję alsji 

poety roaantycznego w twórczości Wiktora Hugo. W ewoich rozwa

żaniach Parvi opiera się na dwóch niezwykle interesujęcych 

tekstach: "Williaaie Szekspirze” oraz liście do Komitetu pom

nika Mickiewicza (z dnia 17 maja 1867 roku), w obu tych teks

tach Hugo kreśli proaetsjskę wizję wepółczesnego artysty, któ

rego społeczne wyzwolenie przyniosła Rewolucja 1789 roku. Uwa

ża on. że równocześnie z wyzwoleniea poety powinna pójść odno

wa w sztuce. Hugo postuluje nowy typ literatury, której pod

stawowe kryteria wyznaczałyby takie pojęcia. Jak prawda, pięk

no i sprawiedliwość. Sztuka ma być nośnikiem postępu społecz

nego, misję artysty natomiast powinno być głoszenie prawdy. 

Cztery wcielenia poety: żołnierz, bohater, apostoł i prekursor 

stanowię wyznaczniki Jego miejsca we współczesnym śwlecle. 

Wszystkie te cechy, pisał w liście do Komitetu Hugo, skupiał 

Adam Mickiewicz. Ten wypędzony z odległej Polski pielgrzym.
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składaJęcy ofiarę krwi na ołtarzu wolności, był dla wialklsgo 

Francuza wzorea poety proroka 1 poety obywatela. Oak wykazał 

wnikliwie referent, interpretacja listu o Mickiewiczu oraz rola 

polskiego poety narodowego, jakę Hugo przsdstawił w tya doku- 

aencie, zrozualała Jest tylko w świetle rozważań nad koncepcję 

poety-wieszcza w "Williaale Szekspirze".

Z pozostałych referatów (niestety nie aożeay tutaj oaówić 

wszystkich występleń ) na azczególnę uwagę zasługuję koaunikaty 

M. 2 a i g r o d z k l e j  oraz A. W i t k o w s k i e j .  

Zarówno w występleniu N. Zaigrodzklej ("Mistyczna aotywacja 

aeejanizau polskiego”), jak też w referacie A. Witkowskiej 

(“Partykułaryza i uniwersaliza aeejanizau polskiego") przed

stawiono propozycje^rozstrzygnięcia zalaniajęce w zasadniczy 

sposób dotychczasowe ujęcie probleaatyki aesjanlstycznej. Z 

całę pewnościę dalszy rozwój badań nad tyal zagadnieniowi pój

dzie w kierunkach wytyczonych przez uczonych z Instytutu Badań 

Literackich. Bioręc pod uwagę fakt bardzo ailnych więzów łę- 

częcych literaturę polakę i francuskę należy przypuszczać, że 

również pozostałe referaty wygłoszone podczas syapozjua będę 

cennya koapendiua wiedzy dla badaczy penetrujęcych rozległę 

probleaatykę aesjaniatycznę. Oto pozostałe tytuły referatów:

W. M a l i n o w s k i  (UAM): "Eleaenty historyczne i wizjo

nerskie w opowieściach Nervala", L. L e  G o u i l l o u  

(Uniwersytet Bretagne Occidentale): "Profetyza Leaennais'go", 

S. B e r n a r d - G r i f f l t h s  (Uniwersytet Cleraont 

II): "Profecja 1 historia w twórczości Edgara Quinet", N. T a- 

1 1 1 a d e (Uniwersytet Tóulouse-Le Miraił): "Próba profecji 

w dziele » Keiędz, Kobieta 1 Rodzina« Micheleta", T.F. 0 o a a

r a d z k 1 (Uniwersytet w Montrealu): "Między roaantyzaea a 

profetyzmea: Charles Baudelaire 1 Cyprian Kaail Norwid",
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Z. L i b e r a  (UH): "Pierwiastki profetyczne w poezji pol

skiej XVIII wieku”, M. S e k r e c k a  (KUL): "Posłannictwo 

Francji w dziele Józefa de Maietre", R. F o r y c k l  UW: 

"Profetyza wolnoaulareki de Malstre*a 1 jego aleja w Rosji 

(1803-1817)", T, 6 o r i l o v i c e  (Uniwersytet w Debreczy

nie): "Renan a wizje przyszłości", S. T r a u g u t t  (IBL): 

"Krasiński czyli pułapka aeejanizau polskiego", Z. T r o J e

n o w i c z (UAM): "Norwida aeajaniza sztuki*, S. M a k o w

e k i (UW): "Genezyjeki aeejaniza Słowackiego", M. N e s t e

r u k (UW): "Anhelll wobec aesjanlzau ̂ Keięg Narodu 1 piel- 

grzyastwa polskiego«", A. K o w a  l c z y k o w a  (IBL): "Ko- 

aieroweki czyli czas profetów".

W podeuaowaniu sesji zarówno R Viallanelx, jak też 

M. Zaigrodzka podkreślili olbrzyai« żywotność i nieuleczalność 

"goręczki roaantycznej". Stwierdzili, że przed ałodya pokole- 

niea badaczy aeejanizau europejskiego odkrywaj« eię wcifż nowe 

horyzonty i perspektywy naukowe. Wyrażono również wdzięczność 

organlzatoroa, że aiao wielu przeciwności zdołali sprawnie 

przygotować to bardzo udane i stojące na najwyższya pozioaie 

naukowy« syapozjua.

Dr Realglusz Foryckl

"LITERATURA I KULTURA POLSKA NA PRZEŁOMIE XVI i XVII W." 
/WARSZAWA, 18-20 PAŹDZIERNIKA 1982/

Konferencję, zorganizowanę wspólnie przez Instytut Lite

ratury Polskiej Wydziału Polonistyki UW oraz Pracownię Histo

rii Literatury Renesansu 1 Baroku IBL, otworzyli prof. S. Źół-


