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Tak bywa w dziejach nauki, a zwłaszcza chyba w dziejach nauk humanistycznych, iż 
nierzadko prace przełomowe, wnikliwe, a nade wszystko - inspirujące, wychodzą spod 
pióra osób, które podjęły i rozwinęły konkretny problem niby przypadkiem, bez wstępnej 
fascynacji przedmiotem badawczym, a nawet z dużym do niego dystansem. Ich trzeźwe, 
wyważone spojrzenie, nieprzymglone ograniczoną perspektywą natrętnej pasji i niebez
piecznej subiektywizacji, pozwala im dostrzec stare rysy w nowym świetle. Albowiem prof. 
Wiktor Weintraub u progu swojej drogi badawczej nie miał przecież zamiaru zajmować się 
literaturą dawną. Kiedy na przełomie 1928 i 1929 roku dyskutował z prof. Chrzanowskim 
nad tematem doktorskiej dysertacji, był jedynie pewien, iż zajmie się stylistyką, która pod 
wpływem lektur teoretycznych prac Leo Spitzera stała się dla niego tyleż polem badaw
czym, co poligonem doświadczalnym. Istotnie, jak wspomina Weintraub w przedmowie do 
Rzeczy czarnoleskiej (1977), w pierwszych dekadach XX wieku w Polsce „[... ] od studiów 
stylistycznych ziało nudą. Robiły wrażenie nie naj systematyczniej pozostawianych inwen
tarzy, których wyniki nie usprawiedliwiały włożonego w nie mozołu”1. Spitzer miast drogi 
inwentarzowej, antykwarycznej statystyki i skostniałych paradygmatów wybierał najczę
ściej ścieżkę dogłębnej analizy, i to zazwyczaj jednego wybranego zjawiska stylu pisarza. 
Autor Rzeczy czarnoleskiej postanowił podążyć tym właśnie tropem; w ten sposób lektu
ra „biorąc za punkt wyjścia taki czy inny przejaw «formy», dawała wgląd w mentalność, 
upodobania, fobie pisarza, docierała do skądinąd trudno uchwytnych złóż «treści»”2. Wik
tora Weintrauba i Leo Spitzera łączyły nie tylko rozległe horyzonty badawcze; łączyło ich, 
wcale nieparadoksalne w metodologii humanistycznej, zawierzenie intuicji. To ona miała 
decydować ostatecznie o wyborze kluczowego czy znaczącego zjawiska stylistycznego. 
„Ryzykanctwo jest przywilejem młodości”, i nie tylko młodości. Ale w 1929 roku Wein-

' W. Weintraub, Przedmowa, [w: ] tegoż, Rzecz czarnoleska, Kraków 1977, s. 5. 
2 Tamże. 
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traub (skądinąd zaczytujący się naówczas w poezji skamandrytów) myślał bardziej o anali
zie stylu Krasickiego niż Kochanowskiego; chciał w ten sposób podjąć tok myśli i sugestii 
zainicjowany w studium Kleinera o Bajkach i przypowieściach. Poezja Kochanowskiego 
wydawała mu się „uboga, niemalże zgrzebna”, lecz intuicja nie pozwoliła mu pozostać przy 
tym przekonaniu. Ponowiona lektura dzieł autora Odprawy... spowodowała, iż dojrzał w 
nich fakturę arcyprostoty - znamię niepośledniej kultury artystycznej. Szczęśliwie zwycię
żyły też względy pragmatyczne oraz wyczucie Chrzanowskiego: oto zbliżał się jubileusz 
czterechsetlecia poety i łatwiej byłoby ogłosić pracę, jeśli okazałaby się wartościowa3. 

’ Zob. tamże, s. 6. 
4 Zob. W. We i n t r a u b, Wstęp, [w: ] Rzecz czarnoleska, s. 12. 
5 Tamże. 

A okazała się w historii dociekań stylistycznych nad literaturą dawną rozprawą przeło
mową. I trudno uwierzyć, iż powstała w przeciągu jedynie dwóch lat filologicznej pracy. 
Nie sposób mówić o badaniach nad artyzmem polskojęzycznej poezji Kochanowskiego 
w ciągu ostatnich paru dekad bez odwoływania się do przemyśleń, a przede wszystkim 
- ustaleń (nieraz pionierskich) i przeglądów analitycznych zawartych w dysertacji doktor
skiej zatytułowanej Styl Jana Kochanowskiego, a opublikowanej w Krakowie w roku 1932. 
Dystansując się od rzeszy lingwistów, którzy chcieli nazywać stylistyką pewne dziedziny 
modnej u progu XX stulecia semantyki, „podobni w swym reformatorskim zapale do auto
rów scenariuszy kinowych, którzy przerabiając jakieś dzieło literackie na film, zostawiają 
z niego w przeróbce tylko tytuł”4, Weintraub podąża za szkołą idealistów, m. in. za Vossle- 
rem. Styl definiuje jako „swoisty zespół sposobów wyrażania się charakterystyczny dla da
nej jednostki, będący wynikiem konkretnych predyspozycji psychicznych”5. Sam charakter 
rozprawy jest opisowy, a nie genetyczny, podobnie jak w ówczesnych studiach Adamczew
skiego o poezji Bartłomieja Zimorowica oraz Kołaczkowskiego o Wyspiańskim. Nie ulega 
wątpliwości, iż próba monografii autorstwa Weintrauba pomogła zarówno przemyśleniom 
innych uczonych, dokonaniom i Tadeusza Ulewicza, i Janusza Pelca, jak również znaczą
co ułatwiła drogę badaczom edycji sejmowej dzieł Kochanowskiego. Znikł gdzieś dawny 
chłód i sceptycyzm wobec domniemanej „zgrzebności” poezji czarnoleskiego twórcy; ich 
miejsce zajęło delektowanie się jej arkanami i subtelnością, delektowanie tym radośniejsze, 
że wymagające od badacza ujawnienia deskrypcyjnego talentu, różnych stopni estetycznej 
wrażliwości, wykrystalizowanych sądów, a także ogromnego wysiłku intelektualnego i mą
drej wyobraźni. Dopiero suma wszystkich tych jakości pozwoliła Weintraubowi na rozpo
znanie, a następnie smakowanie, można by rzec, owych charakterystycznych tanin poezji 
odrodzeniowej. Ale - co warto i należy podkreślić - nie znikł wobec Kochanowskiego 
ciepły, rozsądny dystans, pozwalający w opisie poezji renesansowej obok jej niezaprze
czalnych walorów wyłuskać również jej mankamenty. Takie podejście widać chociażby na 
początku pierwszego rozdziału drugiej (tj. syntetycznej) części rozprawy, poświęconego 
aspektom wyobraźni artystycznej Kochanowskiego. Wyznanie poety zawarte we Fragmen
tach: „Ja na farbach malarskich się nie rozumiem” łatwo było zlekceważyć, uznać za mniej 
lub bardziej wysublimowany topos. Weintraub spokojnie i rzeczowo wyznanie to podejmu
je i wcale nie uznaje go li tylko za grę autodeprecjacją. Analiza metafor, epitetów i opero
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wania potocyzmami oraz bogatą sferą synonimiki pozwoliła mu jednoznacznie stwierdzić, 
że Kochanowski nie posiadał daru malowania słowem, co więcej - niejednokrotnie brak 
u niego wrażliwości na kontury, kształty, cienie. Sądzę, iż jeszcze dzisiaj taki sąd może 
niejednego czytelnika Trenów oburzyć, a przecież nie da się ukryć, że - poza wyjątkami 
- wyobraźnia plastyczna Kochanowskiego (na tle np. niektórych twórców barokowych) 
nie była ani rozległa, ani zachwycająca; a już na pewno nie narzucała się prowokacyjną 
grą wyszukaną paletą barw. Istotnie, jak zauważa Weintraub (co, pomijając studia Hartleba 
z lat 20. minionego wieku, w roku 1932 było sądem odkrywczym) - Kochanowski nader 
często rezygnuje z efektów kolorystycznych: „Opisując przedmiot wielobarwny, ogranicza 
się tylko do stwierdzania tej wielobarwności, a nie stara się o wzbudzenie w czytelniku 
odpowiednich wrażeń; nie wspomina nam, jakie to barwy wchodzą w grę i jak są rozłożo
ne, nie mówiąc już o takich subtelnościach, jak zaznaczenie światła, w którym je widzi”6. 
Oczywiście Weintraub zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że ubóstwo wizji plastycznej 
Kochanowskiego, jego dziwna obojętność na widowiskową i sensualną jakość otaczającej 
przestrzeni wynikała ze swoistego sposobu postrzegania świata; była też rezultatem pod
jętej świadomie tradycji literackiej7. Poetyka przestrzeni Kochanowskiego to wrażliwość 
na blask, nie na barwę, co jest odbiciem konstruowania przez twórcę wyrafinowanej sfery 
emotywnej, ufundowanej na kontrastywnych tonacjach. 

‘Tenże, Rzecz czarnoleska, s. 150.
7 Problem ten rozwinęła T. Michałowska, Poetyka i poezja, Warszawa 1982.
“ Zob. W. W e i n t r a u b, Rzecz czarnoleska, s. 29.
9 Zob. tamże, s. 30. Skądinąd, „dostało się” też Kochanowskiemu za nużące fragmenty w dziełach epickich, 

które badacz określa po prostu jako „nieudolne”.

Ciepły krytycyzm pozwolił Weintraubowi nie tylko dostrzec i zaakcentować geniusz 
translatorski poety, uchwytny prawie namacalnie, w Psałterzu Dawidowym, ale również 
ukazać drobne potknięcia, a nawet przeoczenia. Nie waha się tedy odnośnie do przekłada
nia, a raczej parafrazy Psalmu 136, nadmienić, iż Kochanowski „uprościł sobie pracę, zastę
pując miłosierdzie jego synonimami: łaska, dobrodziejstwo, dobroć, łaskawość, litość, a raz 
nawet wyrazem szczodrobliwość, który trochę trudno uważać za synonim miłosierdzia”8. 
Co więcej, i dzisiaj ta opinia - przynajmniej w moim przekonaniu - nic nie traci na wartości: 
w niektórych przypadkach Kochanowski, ciągle starając się w Psałterzu o coraz to nowy 
sposób wyrażania myśli, sprawia wrażenie sztuczności, albowiem „odwodzi od przeżycia 
treści samego utworu, kierując uwagę czytelnika na sztuczki formalne, a przecież głów
nym celem wszystkich środków artystycznych jest ułatwienie czytelnikowi i spotęgowanie 
tego przeżycia”; z punktu widzenia koncentracji przeżycia tego rodzaju zabiegi można więc 
uznać za chybione9.

Miara artyzmu Kochanowskiego wymagała od badacza adekwatnej miary nie tylko 
w zakresie opisu niuansów retorycznego i „pojetycznego” aparatu, ale również - a może 
przede wszystkim - umiejętności samej lektury źródłowej. Powiem prosto, i bezczelnie, ze 
świadomym uproszczeniem: wielu badaczy z pokolenia Wiktora Weintrauba umiało i chcia- 
ło czytać źródła uważnie, niespiesznie, wieloaspektowo (chociaż często linearnie i w „po
zytywistycznym” duchu). Dzisiaj czytamy zasadniczo komentarze do źródeł i komentarze 
do komentarzy. Czytamy, i komentujemy, nawet piszemy zgrabnie, ale słuchać potrafimy, 
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czy też chcemy słuchać, rzadko. Prawdziwa analiza stylu to nie próba odtworzenia zabie
gów omamentacyjnych czy nawet „pojetyczno-estetycznych”. To prócz wiedzy i żmudnej 
pracy - takt; wyczucie słowa, i słowa tegoż odniesienie do mentalności oraz wrażliwości 
twórcy. Podam jeden tylko przykład: w pierwszych partiach, analitycznej części rozprawy 
ukazującej warstwy synonimiki w liryce i epice Kochanowskiego, Weintraub wydobywa 
w pewnym momencie jedno, niepozorne zdanie z Satyra (w. 12): „Gani rząd i postępki, 
jedno iż nie łaje”. To zdanie jest w istocie dla badacza stylistyki wyzwaniem, i autor Rzeczy 
czarnoleskiej wyzwanie to godnie podejmuje:

Świadectwo to arcyważne; dowodzi ono, że poeta słów próbował, segregował je, i to bardzo subtel
nie. Zastanówmy się tylko: Satyr krytykuje stosunki w Polsce. Czyje gani? Nie, to byłoby za mało; on 
krytykuje z całą siłą przekonania, z poczuciem ważności sprawy i z goryczą na myśl, że się w Polsce 
źle dzieje, a tego wszystkiego przecież wyrazy „ganić”, „nagana” nie oddają. Może więc łaje? To było
by znów trochę za dużo - łajanie asocjuje się zaraz z pewną gwałtownością, nasuwa myśl o awanturze, 
Satyr zaś zanadto jest rodem z antycznej Grecji, aby, nawet w oburzeniu, nie cenił nade wszystko 
klasycznego umiaru i spokoju. On .Jedno iż nie łaje”. Nie tylko więc zastanowił się poeta nad różnicą 
wartości uczuciowej obu wyrazów, ale wydała mu się ona za mało subtelną dla wyrażenia tego, co 
chciał powiedzieć. Człowiek, który tak piszę, rnusiał nad materiałem językowym dużo pracować, wy
razów starannie a ostrożnie dobierać, ich wartość uczuciową dokładnie ważyć - krótko mówiąc, rnusiał 
być artystą słowa10 11.

10 Tamże, s. 32.
11 Tamże, s. 11.
12 Tamże, s. 17.

Ostatnie cytowane zdanie - wobec poziomu komentarza - odnieść można z powodze
niem również do Wiktora Weintrauba. Oczywiście, po czterdziestu latach od opublikowania 
rozprawy autor widział jej braki i niedociągnięcia (zwłaszcza w rozdziale o wersyfikacji, 
tworzonym przecież jeszcze bez dokonań Marii Dłuskiej); pisał o tym zresztą w latach 70. 
jasno i bez wstydliwych ogródek. Mimo to oparł się „pokusom poprawiania, uzupełnia
nia, wycieniowywania”: Pisałem ją, „będąc po części innym człowiekiem od tego, którym 
jestem obecnie. Łatanie wstawkami nie miałoby w tej sytuacji sensu”". Godne polecenia 
wszystkim autorom - przyszłych dysertacji - nie tylko doktorskich - wydają mi się zdania 
kończące Wstęp do monografii o stylu Cochanoviusa: „Autor zdaje sobie sprawę z kompo
zycyjnych usterek pracy, wie, że zwłaszcza część pierwsza, analityczna, rozpada się na sze
reg luźnych rozprawek. Na usprawiedliwienie swoje może powiedzieć tylko tyle, że inaczej 
tematu opracować nie potrafił”12. Nie przychodzi mi na myśl, przynajmniej w tej chwili, 
żaden inny badacz z zakresu nauk humanistycznych, który w wieku dwudziestu dwóch lat 
zdobyłby się na tego rodzaju stwierdzenie.

Ale wspomniana rozprawa o stylu to tylko jeden biegun dokonań poświęconych autoro
wi Odprawy... Biegun drugi wyznacza kilkanaście studiów o twórczości Kochanowskiego, 
wybitnie analitycznych, będących czymś więcej niż przyczynkami, opublikowanych pier
wotnie na łamach periodyków („Pamiętnik Literacki”, „Slavia Occidentalis”, „Richerche 
Slavistiche”) bądź w pracach zbiorowych, zazwyczaj w gratulatoriach. Odnajdujemy wśród 
nich m.in. dwie prace z dziejów recepcji języka poetyckiego, o charakterze mikroszkiców 
leksykograficznych. Weintraub śledzi w nich losy neologizmu „pisorym”, który dzięki 
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Kochanowskiemu cieszył się żywotnością w poezji polskiej do końca wieku XVII, oraz 
ewolucję znaczeniową leksemu „gęba”, nb. użytego w Psałterzu Dawidowym aż 19 razy. 
Zupełnie inną optykę przyjmuje studium, do którego neolatyniści ostatnich trzech dekad, 
zajmujący się łacińskim Kochanowskim, odwoływali się jako do rozprawy już klasycznej 
i pionierskiej. Myślę o szkicu Polski i łaciński Kochanowski: dwa oblicza poety (1969), 
podejmującym z nowej perspektywy jeszcze przedwojenne ustalenia Alfreda Feia o bilin- 
gwiczności Cochanoviusa. Pamiętajmy: to studium powstało na długo przed badaniami 
J. Axera i Z. Głombiowskiej, a intuicje i sugestie w nim obecne nic nie straciły na aktual
ności. Weintraub zawsze czuł się świetnie jako komparatysta, a napomykając o korespon
dencji motywów w nowożytnej - włoskiej i polskiej - poezji renesansowej, zakotwiczonej 
w materii słowa łacińskiego oraz w łacińskiej tradycji okresu augustowskiego, chyba jako 
jeden z pierwszych polskich badaczy naprawdę rozumiał i potrafił wyzyskać m.in. fun
damentalne dokonania E. Garina. Nie odmawiając bynajmniej Kochanowskiemu talentu 
w zakresie komponowania liryki łacińskiej, zauważa jej istotną odmienność, a nawet „po- 
śledniość” w porównaniu z ojczystym wierszopisarstwem: „Jeśli, poszperawszy w słowni
kach i tekstach klasyków, zrekonstruujemy wreszcie zaplecze tego czy innego łacińskiego 
utworu Kochanowskiego, nie odkrywa nam ono jakiegoś drugiego dna. Znakomitym poetą 
był Kochanowski tylko jako twórca w języku ojczystym”. Weintraub potrafił wszakże cel
nie wskazać, docenić i zinterpretować wyszukaną jej prostotę, opalizującą sprzecznościa
mi, podszytą niebanalną ornamentyką oraz ironią. Kończąc zaś swoje uwagi o janusowym 
i proteusowym obliczu autora Trenów, otwiera się już kontekst wieku XIX, żartując z nie
zbyt trafnych uwag Słowackiego na temat „poćciwości czarnoleskiego Jana”:

[Słowacki] zachwycał się językiem tej poezji, ale równocześnie traktował mistrza z Czarnolasu 
trochę z waszecia: „Czy można było w Rzymie Jana Kochanowskiego wywoływać... o czym z Janem 
poczciwym gadać? - Szlachcic dobry, któremu język nasz wiele, a myśl nasza nic nie jest winna, 
oprócz kilku łez prawdziwych na zgonem dziecięcia”. Gdyby był znał jego poezje łacińskie, których 
najprawdopodobniej na oczy nie widział, uświadomiłby sobie, że autor Trenów nie był znów aż tak 
„poczciwy”. Lepiej by go rozumiał13.

13 Te n ż e, Polski i łaciński Kochanowski, [w:] Rzecz czarnoleska, s. 235.

Dla badaczy literatury renesansowej równie nieocenionym studium syntetyzującym po
zostaje szkic Weintrauba o religijności Kochanowskiego na tle europejskiej kultury XVI 
wieku. Uwzględniając fakt, iż Kochanowski programowo stronił od wszelkiej teologii tak 
dogmatycznej, jak i heterodoksyjnej, autor Rzeczy czarnoleskiej akcentuje zasadniczo dwie 
kwestie: podobieństwo postawy religijnej przejawionej w poezji Kochanowskiego ze stano
wiskiem, które w XVI i XVII wieku określano mianem „neonikodemizmu” (określenie ze 
studiów Carla Ginzburga, 1970), oraz znamienną w wypowiedziach poety na tematy reli
gijne dwutorowość, której sedno udaje się Weintraubowi zogniskować właściwie w jednym 
akapicie - przejrzyście, nader dobitnie, w stylistyce na poły eseistycznej (choć ze świado
mością koniecznego uproszczenia):

„atakował protestantów, bo uważał spory dogmatyczne za jałowe, a rozłamy sporami tymi wywołane 
- za niebezpieczne dla państwa. Deklarował się jako katolik, choć w tym, w co wierzył, daleko się od 
nauki Kościoła odstrzelił i przeszedł na pozycje pozawyznaniowe. Tu i ówdzie ironiczne mrugnięcie 
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okiem uprzedza czytelnika, że deklaracji tych nie należy traktować dosłownie. W jego wypowiedziach 
na tematy wyznaniowe [...] mamy więc do czynienia z dyplomatyzowaniem, kluczeniem z tym, co po 
angielsku nazywa się ‘double-talk’ [...] Unikał na ogół prowokacji, ale i nie szedł tu na kompromisy. 
Jego postawa religijna jest w liryce tej zawsze niedwuznaczna”1''.

Kolejne szkice i rozprawy poświęcone Kochanowskiemu podejmują, przeważnie 
w formie rewizji i rekontekstualizacji, kwestie w latach 70. dość mało znane i niezwykle 
rzadko analizowane. A więc sprawę hellenizmu Kochanowskiego w powiązaniu z jego 
warsztatem poetyckim; analogie między dialogiem Octavius autorstwa Minucjusza Fe
liksa, apologety chrześcijaństwa z początku III wieku n.e., i renesansowymi traktatami 
Marsiglia Ficina a hymnem Czego chcesz od nas, Panie (pierwodruk po ang. w 1959!); 
konwergencje wariantów topiki somnium vitae we Fraszkach i epice Manzoliego; filiacje 
struktury Odprawy posłów greckich z dramaturgią Seneki, a ściślej - z jej konstrukcjami 
stychomytii i retorycznym schematem sceny „domina - nutrix”; zagadkę wprowadzania 
nietypowych przerzutni, zasadniczo w partiach dialogowych i narracyjnych dzieł Kocha
nowskiego oraz ich włoskie wzorce (tu polemika z niektórymi tezami Dłuskiej); pogłos 
uważnej, po trosze nawet emulacyjnej lektury przez Kochanowskiego Genealogia deorum 
Boccaccia i listów Petrarki (tu: obalenie rzekomego mitu, wprowadzonego przez Golenisz- 
czewa-Kutuzowa, o rzekomym wpływie Tassa na Kochanowskiego; późniejsze prace w tej 
mierze będą wybitnie wtórne); wreszcie - dla mówiącego te słowa - uwagi najcenniejsze, 
dotyczące poetyckiego pojedynku Cochanoviusa z Desportes’em i drobiazgowa analiza 
Galio crocitanti, z konieczności w odniesieniu do łacińskiej, francuskiej i polskiej mate
rii językowej (pierw, ang. 1971). Mówię najcenniejszej, albowiem nikt poza Wiktorem 
Weintraubem nie pokusił się o udowodnienie, iż na gruncie poezji łacińskiej Kochanowski 
potrafił być mistrzem satyry, operującym takimi odcieniami sardyzmu, jak chyba żaden 
polemista 2. połowy XVI wieku.

Ale przecież na Janie Kochanowskim zainteresowania autora Rzeczy czarnoleskiej lite
raturą staropolską i pogłębione nad nią kwerendy się nie kończą. Pozostają jeszcze studia, 
niekiedy o charakterze przyczynku, drukowane przeważnie najpierw w języku angielskim, 
a później przekładane na polski, po latach poprawione i zebrane w tomie Od Reja do Boya. 
Niewątpliwie, nie mają już one takiej rangi i znaczenia jak monografia o stylu, ale warto 
i trzeba im poświęcić choć parę słów.

Na plan pierwszy wysuwa się z pewnością praca o paradoksach „poćciwości” Reja, 
a właściwie o paradoksach jego biografii14 15. Najistotniejsze okazuje się tu dla Weintrauba 
nie tyle jasne opowiedzenie się w sporze o autorstwo Żywota i spraw poćciwego szlachcica 
polskiego, ile podniesienie kwestii, jak pogodzić „Reja-spekulanta niezmordowanie dora
biającego się majątku, ze świeckim kaznodzieją i równie niezmordowanym moralistą?”. 
Szkic ten poprzestaje jedynie na sugestiach, poddaje możliwy kierunek i ewentualną meto
dę badań, ale szczegółowych odpowiedzi nie przynosi, z powodów całkiem oczywistych. 
Otóż lakoniczne stwierdzenie Weintrauba, które padło ponad czterdzieści lat temu: „Wstyd 
doprawdy, że do chwili obecnej nie mamy dobrej biografii Reja”, dzisiaj możemy jedynie 

14 T e n ż e, Religia Kochanowskiego, [w:] Rzecz czarnoleska, s. 254.
15 Zob. t e n ż e, Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 5-29.
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powtórzyć, tyle że z większym rumieńcem. Z kolei panoramiczny, choć z konieczności wy
cinkowy szkic o łacińskim podłożu literatury polskiej XVI wieku stał się jednym z filarów 
monograficznego tomu Literatura staropolska i jej związki europejskie. Dwa przyczynki 
poświęcone Sępowi Szarzyńskiemu - jeden zwracający się ku zagadnieniom stylu autora 
Rytmów, drugi zaś ożywiający problematykę kanonu poezji Sępa - powstały pierwotnie 
jeszcze przed publikacją słynnej rozprawy prof. Błońskiego, chociaż w poszerzonej i zreda
gowanej wersji owych szkiców z lat 70. Weintraub z niektórymi tezami interpretacyjnymi 
rozprawy Błońskiego wyraźnie polemizuje16. Jeśli uprzytomnimy sobie, że dwie, niezwykle 
sumienne źródłowo, a fragmentami ubarwione subtelną ironią rozprawy komparatystycz- 
ne - o kwestii recepcji Rabelais’go oraz Racine’a w barokowej Polsce mają swą genezę 
w latach 30. ubiegłego wieku, podziw wobec ich Autora jeszcze wzrasta.

16 Por. inspirującą, przeglądową rozprawę O niektórych problemach polskiego baroku (1959), która powstała 
na długo m.in. przed publikacją studiów Sokołowskiej.

Jak dobrze, iż dla Wiktora Weintrauba twórczość Jana Kochanowskiego, jak też w ogóle 
literatura staropolska, nie stanowiła obszaru absolutnej fascynacji czy idee fixe. Pozwoliło 
Mu to na mądry, a przy tym ciepły dystans wobec jej myśli, przejawów i nurtów. I wcale 
nie przeszkodziło, by w jej zgłębianiu oraz odkrywaniu połączyć filologiczną akrybię i lin
gwistyczny talent ze świetną intuicją interpretatora i stylisty.
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