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Doświadczenie Mickiewiczowskiego słowa 

w eseistyce Juliana Przybosia

„Wielkiego poety nie można przeczytać raz na zawsze. Za każdym razem, kiedy 
wczytujemy się w znane już teksty, odsłaniają one nowe, przedtem nie dostrze-
żone piękności. Dzieła wielkiej poezji są jak artezyjskie studnie i jak źródła rzek 
– głębokie i niewyczerpane”1 – pisze Julian Przyboś w przedmowie do zbioru 
esejów zatytułowanych Czytając Mickiewicza2. Sam autor szkiców zauważa, iż 
jego refl eksje na temat twórczości wielkiego romantyka tworzą dzieło otwarte, 
niezakończone „tak jak moje czytanie Mickiewicza nie zamyka się i nie wiedzie 
do krytycznych wniosków ostatecznych”3. Rozważania te są świadectwem sta-
łej obecności Mickiewicza w poszukiwaniach twórczych Przybosia, w młodości 
czołowego przedstawiciela Awangardy Krakowskiej, a później poety szukające-
go własnych dróg artystycznego rozwoju4. W tym artykule chciałabym poruszyć 
problem współistnienia osobistego, głęboko intymnego doświadczenia lekturowe-
go z romantyczną tradycją5. Odnoszę się tutaj do pojęcia tradycji sformułowanego 
przez Jerzego Szackiego, dla którego tradycja to szeroko pojmowane, różnorodne 
związki teraźniejszości z przeszłością6. Moim zamiarem jest więc próba wyeks-

1 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając Mickiewicza, Warszawa 1998, s. 6.
2 Zbiór ten, wydawany trzykrotnie w 1950, 1956 i 1970, a w 1998 roku jako część serii Zrozumieć 

Mickiewicza, obejmuje teksty Przybosia pisane w ciągu ćwierćwiecza. W serii pt. Zrozumieć Mickie-
wicza ukazały się m.in. książki: Z.  Stefanowska, Próba zdrowego rozumu, wyd. II, Warszawa 2001; 
Cz. Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 2001.

3 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 7.
4 Zob. D. Siwicka, Nota o autorze, [w:] J. Przyboś, Czytając..., s. 289.
5 Badająca związki między twórczością wielkiego romantyka a  poetą Awangardy Krakowskiej, 

Danuta Zamącińska, pisząc o tradycji romantycznej ma na myśli przede wszystkim wąsko rozumiane, 
trzy warianty poezji romantycznej realizowane przez Mickiewicza, Słowackiego oraz Norwida. Przy 
obecnym stanie badań dotyczącym np. twórczości Zygmunta Krasińskiego trudno się zgodzić z taką 
tezą. Zob. więcej na ten temat: D. Zamącińska, Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 
1970, t. XVIII, z. 1, s. 161.

6 Por. J. Szacki, Trzy pojęcia tradycji. Transmisja–dziedzictwo–tradycja, [w:] Tegoż, Tradycja. Prze-
gląd problematyki, Warszawa 1971, s. 93–94. Autor pisze o czynnościowym, przedmiotowym i pod-
miotowym pojmowaniu tradycji.
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ponowania portretu samego czytelnika, a w następnej kolejności odpowiedź na 
pytanie: w jaki sposób w dyskursywnych, bezpośrednich wypowiedziach Przy-
bosia o Mickiewiczu, tradycja myślenia o twórczości najwybitniejszego polskiego 
romantyka zderza się z prywatną medytacją nad lekturą?

Na początku trzeba zaznaczyć dosyć oczywiste związki między poetyckimi 
światami Przybosia i Mickiewicza, które są bardzo rozległe i realizują się chociaż-
by na płaszczyźnie przekształcenia romantycznych obrazów. Przyboś jest autorem 
takich tomów poetyckich, jak: Śruby (1925), W głąb las (1932), Miejsce na ziemi 
(1945). W pamięci poetyckiej Przybosia istnieje na przykład motyw ciszy znany 
ze Stepów Akermańskich, pojawiający się w utworze Nieobecność z tomu Próba 
całości (1961). Odrębną kwestią są podobieństwa i różnice pomiędzy kreacją pod-
miotu lirycznego w utworach Przybosia a Mickiewiczowskim „ja” mówiącym7. 
Trzeba jednak dodać, iż fenomen wpływu Mickiewiczowskiego romantyzmu 
na twórczość i teorię poetycką dwudziestowiecznego artysty wymaga osobnych 
i szczegółowych badań.

Jak pisze Dorota Siwicka8, trwająca przez ćwierćwiecze rozmowa Przybosia 
z Mistrzem, którym jest dla niego Mickiewicz, jest w pewnym sensie próbą od-
nowienia znaczenia tradycji romantycznej, czy też próbą rewitalizacji wartości 
kultury romantycznej. Natomiast Danuta Zamącińska pyta wprost: Czy uczeń 
Adama jest niewiernym uczniem Tadeusza Peipera?9. Badaczka stwierdza, że 
„Przyboś czytający Mickiewicza [...] wydobywa z tekstów romantycznego poety 
wartości atrakcyjne dla ludzi wcale nieawangardowego kręgu!”10.

Zastanawiając się nad różnymi strategiami odbioru przez Przybosia twórczo-
ści Mickiewicza, należy podkreślić, iż eseistyka dwudziestowiecznego poety nie 
jest świadectwem analiz twórczości wielkiego romantyka, ale obrazem dwóch oso-
bowości artystycznych: Przybosia-twórcy jako wychowanka określonej poetyckiej 
szkoły, czyli Awangardy Krakowskiej, oraz Przybosia jako szukającego w poezji 
Mickiewicza uniwersalnych sensów ludzkiego doświadczenia11. Już zresztą Jan 
Błoński stwierdził, że Przyboś pisze o Mickiewiczu jak o swoim współczesnym12. 
Wedle dwudziestowiecznego twórcy, żeby pojąć dzieło danego artysty, należy prze-
de wszystkim zrozumieć jego lirykę, gdyż to właśnie „w liryce poeta jest widoczny 
najjaśniej, bezpośrednio i nieodparcie jak słońce w południe i z niej, z liryki, pro-
mieniuje na wszystko, co napisał”13. W szkicu zatytułowanym Nowość potrząsa 
kwiatem Mickiewicz zostaje przedstawiony jako „teoretyk sztuki poetyckiej”14. 
Natomiast w eseju Słowo ostateczne pisze Przyboś, iż Mickiewicz to nie tylko twór-

7 Zob. D. Zamącińska, Przyboś..., s. 169–174.
8 D. Siwicka, dz.cyt., s. 289.
9 Por. D. Zamącińska, Przyboś..., s. 164.
10 Tamże, s. 165.
11 Tamże, s. 168.
12 Tamże, s. 169.
13 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 155.
14 Tamże, s. 25.
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ca polskiego romantyzmu i narodowy poeta, lecz również twórca „nowego języka 
języka polskiego”15. Dalej, wielki romantyk dla Przybosia, to: „Mickiewicz-pisarz, 
układacz wierszy, Mickiewicz-lubownik i znawca wszystkich sekretów słowa”16, 
ale Mickiewicz to też „malarz poetyckich pejzaży”17, tworzący uniwersalny język 
poetycki, to twórca uczuć i pragnień oraz artysta, który „doświadczył [...] kon-
kretności, dotykalności słowa”18. Mickiewicz to „poeta lądu”19, ale, jak w szkicu 
Trzy wizje, to też poeta pędu i lotu. Romantyk jest dla Przybosia również prekur-
sorem „teorii o wewnętrznym słyszeniu słowa”20 przez artystę. W zbiorze Czytając 
Mickiewicza, stanowiącym wedle Danuty Zamącińskiej „niezastąpiony dokument 
kwestii gustu Przybosia, jego artystycznej podświadomości”21, ale i fascynujący 
„intertekst”22, kluczową kwestią okazuje się problematyka Mickiewiczowskiego 
słowa „zupełnego”23. Wedle autora Póki my żyjemy w poezji wieszcza „[...] nie 
chwytamy słowa – lecz rzeczy i sprawy wciąż nowe, bo w innym doświadczeniu 
ukazane”24. Twórca Dziadów posiadł, w przeciwieństwie do Słowackiego, którego 
frazy są „lotne”25 szczególny „dar materializacji słowa”26, a przecież: „Poezja jest 
– dosłowna”27. W kolejnych szkicach poeta nie odwołuje się do tej antynomii mię-
dzy słowem Mickiewicza a Słowackiego, lecz koncentruje się na twórczości tego 
pierwszego. Stwierdza na przykład, że doskonały obraz poetycki to zagęszczenie 
„wielu obrazów widzianych w rzeczywistości, jest jakby podniesieniem jej do po-
tęgi, jest wzorcem pewnego doznania wyobraźni i uczuciowości”28. W jednym ze 
szkiców zamieszczonych w zbiorze Sens poetycki (1963) Przyboś napisze: „Nie ten 
jest poetą, kto najsilniej czuje, lecz ten, kto najlepiej wypowiada to, co czuje [...]”29. 
Natomiast w eseju zatytułowanym Trzy wizje z tomu Czytając Mickiewicza autor 
doda jeszcze, iż poezja to: „[...] podniesienie rzeczywistości do potęgi, takie jej 
streszczenie i zagęszczenie, że ukazane zdarzenia wydają nam się nie tylko praw-
dopodobne, ale prawdziwsze niż takie, jakie zdarzają się w życiu”30. Istotna jest 

15 J. Przyboś, Czytając..., s. 12.
16 Tamże, s. 28.
17 Tamże, s. 105.
18 Tamże, s. 179.
19 Tamże, s. 185.
20 Tamże, s. 27.
21 D. Zamącińska, Przyboś..., s. 165.
22 Zob.: E. Zarych, Problemy badawcze. Rozumienie wpływu, [w:] Tejże, Romantycy, inspiratorzy, 

myśliciele. Badania nad wpływem fi lozofi i niemieckiej – od Kanta do Hegla – na literaturę polskiego 
romantyzmu, Gdańsk 2010, s. 21–26.

23 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., dz.cyt., s. 15.
24 Tamże, s. 19.
25 Tamże, s. 15–17.
26 Tamże, s. 15.
27 Tamże, s. 281.
28 J. Przyboś, Czytając..., s. 134.
29 Cyt. za: J. Przyboś, Sens poetycki, Kraków 1963, s. 17.
30 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 226.
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tylko taka poezja, która wrasta we wszystkie zmysły, czyli „staje się dotykalna”31. 
Zresztą zasada percepcyjna, która organizuje literackie universum samego Przy-
bosia, jest w pewien sposób repliką prawidłowości ludzkich procesów spostrze-
żeniowych32. Ponadto, wedle Przybosia, twórczość Mickiewicza jeszcze przed do-
konaniami Rimbauda stała się świadectwem zjawiska „słyszenia barwnego”33, co 
stanowi o zdumiewającej poetyckiej samowiedzy romantyka34.

Czy dziwi więc, że dla dwudziestowiecznego poety wiersz Polały się łzy... to 
jeden z najbardziej nowatorskich utworów, jakie zostały napisane w języku pol-
skim? „Prostota, którą ujmuje, jest tą najwyższą, którą zdobywa tylko kunszt tak 
wysoki, że się go nie dostrzega”35 — napisze o tym utworze Przyboś. Zaliczany 
do liryków lozańskich wiersz to wedle dwudziestowiecznego artysty przykład tak 
zwanej „poezji integralnej”36, w której realizuje się wzajemna zależność zespołów 
dźwiękowych i rytmicznych oraz gra jednozgłoskowych i wielozgłoskowych słów, 
prawo kontrastu, wreszcie „związek dźwięku z cieniem znaczeń logicznych i emo-
cjonalnych słowa i słów”37. W tej perspektywie nie dziwi również, iż z kolei utwór 
Farys to wedle Przybosia wiersz słaby, będący jedynie pozą artystowską, ćwicze-
niem stylistycznym, ostentacyjnym i jedynie teatralnym gestem, a mocny poemat 
„nie potrzebuje kulminacji w stopniowaniu”38.

Jak pisze Przyboś, słowo poety powinno zostać „zaświadczone całym 
życiem”39. Na świadomym wyrzeczeniu się słowa polega, wedle dwudziestowiecz-
nego artysty, tragizm Mickiewiczowskiej egzystencji, bowiem: „Ten, który miał 
takie poczucie mocy poetyckiej, że słowem mógłby zwalać i podźwigać trony, ten, 
którego słowo było wcielonym czynem, zamilkł, aby zwalać trony – działaniem”40. 
Wedle Przybosia słowa Mickiewicza, tego „najwyższego z czujących”41, przesta-
ją być poetyckimi słowami, nie przekazują tylko uczuć, ale je urzeczywistniają. 
Stąd niezwykle ważnym wątkiem jest dla Przybosia fi gura Mickiewicza-artysty, 
który, jak Puszkin czy Byron, odrzucił poezję słowa na rzecz poezji czynu. Wedle 
Przybosia romantyk przekonał się o „niewystarczalności słowa, o tym, że słowem, 
nawet najbardziej nabitym miąższem rzeczywistości, nie zastąpi się działania”42. 

31 J. Przyboś, Czytając..., s. 29.
32 Zob. więcej na ten temat: Z. Łapiński, „Świat cały – jakże zmieścić go w źrenicy”. (O kategoriach 

percepcyjnych w poezji Juliana Przybosia), [w:] Studia z teorii i historii poezji, red. M. Głowiński, seria 2, 
Wrocław 1970, s. 279–332. O poezji Przybosia pisze też J. Kwiatkowski w książce Świat poetycki Juliana 
Przybosia, Warszawa 1972.

33 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 30.
34 Tamże, s. 109.
35 Tamże, s. 208.
36 Tamże, s. 214.
37 Tamże.
38 Tamże, s. 188.
39 Tamże, s. 9.
40 Tamże, s. 42.
41 Tamże, s. 177.
42 Tamże, s. 30.
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Dobrowolne wyrzeczenie się przez prelegenta w Collège de France, organizatora 
Legionu włoskiego i trybuna ludu, poetyckiego natchnienia, stanowi w eseistyce 
Przybosia szczególnie frapujące zagadnienie. W eseju pt. Najwyższy z czujących 
Przyboś analizuje kategorię liryzmu, który określa jako utrwalony w słowie po-
ryw ku szeroko zakreślonemu tak zwanemu wszechludzkiemu szczęściu. Taka 
defi nicja liryzmu odwołuje się do swoistej percepcyjnej dialektyki między twórcą 
a odbiorcą poezji, który jest uczestnikiem utrwalania w słowie „czucia-żaru”43, 
czyli procesu twórczego, w ostateczności analizowanego przecież przez odbiorcę 
literatury.

W swojej eseistyce poświęconej Mickiewiczowi Przyboś dosyć wyraźnie od-
wołuje się do założeń hermeneutyki romantycznego odbioru, postulującej empa-
tyczne wniknięcie przez czytelnika w świat wyobrażony autora. W ostatnim z ode-
skich sonetów Mickiewicz napisze: „Taki wieszcz jaki słuchacz”44. Każdy utwór, 
oferując słuchaczowi możliwość stania się swym własnym wieszczem, prowoko-
wać ma więc do odkrywania własnej indywidualności, wielogłosowości i złożono-
ści. Inaczej rzecz ujmując, ma prowadzić do Ricœurowskiego „pojmowania siebie 
w obliczu tekstu”45. W związku z tym dwudziestowiecznemu twórcy nie chodzi 
tyle o kwestię wrażliwości czytelniczej, ile o wyobraźnię poetycką samego odbior-
cy. Kategoria wyobraźni czytelniczej uwidacznia się zwłaszcza w szkicach doty-
czących relacji odbiorca – tekst. W szkicu Trzy wizje pisze na przykład Przyboś: 
„Obraz-wizja wywołuje błyskawiczny ruch wyobraźni”46, a w umyśle czytającego 
pojawia się pragnienie ogarnięcia żywiołów. Wyobraźnia, jak chce Ricœur, jest 
więc pewnym wymiarem języka, a nie sposobem obrazowania47, gdyż obraz staje 
się w tym momencie jakby jakimś „potem” wobec języka. Odnosząc się zresztą do 
fragmentu opisującego świt w Panu Tadeuszu, Przyboś stwierdza, iż w poezji cho-
dzi nie o Ingardenowskie wypełnianie miejsc niedookreślonych, ale o „pobudza-
nie wyobraźni”48, „potrącanie wyobraźni”49, „wprawianie w ruch wyobraźni”50, bo 
„każdy opisany pejzaż wypełnia czytelnik swoim własnym wspomnieniem; pod-
kłada pod czytany tekst – by tak rzec – muzykę własnych wrażeń”51. Co charakte-
rystyczne, na pytanie o to, jak grać Improwizację, Przyboś odpowie, że należy, za 
pomocą gry światła i ciemności, „rozchylać wyobraźnię widza”52. Opisana w eseju 
Żal rozrzutnika wizyta w kolegium lozańskim jest próbą dotknięcia tamtego cza-
su, w którym żył Mickiewicz, i pozostawionym bez odpowiedzi pytaniem: co po-

43 Tamże, s. 163.
44 Zob. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza, Warszawa 1996, s. 5–6.
45 Tamże, s. 8–9.
46 J. Przyboś, Czytając..., s. 235.
47 Por. D. Seweryn, dz.cyt., s. 10–11.
48 J. Przyboś, Czytając..., s. 80.
49 Tamże, s. 104.
50 Tamże, s. 113.
51 Tamże, s. 112.
52 Tamże, s. 137.



Klaudia Ordzowiały-Grzegorczyk116

zostało z tego, co widział  [podkr. K. O.-G.] romantyk? Wyobraźnia czytelnicza 
jest więc pewnego rodzaju autonomiczną, osobistą dyspozycją samego odbiorcy, 
który jest otwarty na różne warianty lekturowego doświadczenia. Sama twór-
czość Mickiewicza to nieprzebrane źródło inspiracji i możliwości odkrywczych, 
bowiem jego literacka spuścizna „jest jak morze”53. Dalej stwierdza Przyboś, że 
z tej twórczości jesteśmy w stanie wydobyć jedynie to, do czego jesteśmy zdol-
ni. Percepcja za pomocą wyobraźni polega na tym, iż: „z własnego, mniejszego 
uczucia wychodzi się na spotkanie temu ogromnemu [...]”54. Z kolei jako wierny 
i bezkompromisowy czytelnik twórczości Mickiewicza, Przyboś świadomy jest 
nieprzekraczalności ostatecznej tajemnicy dzieła: „doskonały poemat będzie za-
wsze, ile razy zechcemy wyczerpać jego zawartość, tym słowem ostatnim, tym 
jeszcze jednym słowem, które się nie zmieściło w krytyce”55.

Oczywiście w tym momencie musi się pojawić pytanie: czy Mickiewicz nie 
jest jedynie dla Przybosia pretekstem do pisania traktatu o swoim własnym 
pojmowaniu istoty poezji? Omawiany tutaj, jak pisze Przyboś, „zbiór szkiców 
przygodnych”56 mających formę impresyjną, jest bez wątpienia autoportretem sa-
mego piszącego, niezwykle zajmującym „pamiętnikiem czytelniczym”57, charak-
teryzującym przede wszystkim samego odbiorcę58. Co niezmiernie interesujące, 
Zamącińska pisze, iż Przyboś jako komentator poezji Mickiewicza, nie odchodząc 
od tematu, niejednokrotnie mówi o własnej twórczości w sposób bardziej przeko-
nujący niż w jakichkolwiek innych wypowiedziach o poezji, z założenia bardziej 
deklaratywnych, więc na przykład w szkicach z tomu Sens poetycki. W Przybo-
siowych esejach o romantycznej twórczości pojawiają się swoiste momenty au-
tobiografi czne. To te fragmenty, w których Przyboś mówi jednocześnie o poezji 
Mickiewicza i o swojej twórczości59.

Trzeba podkreślić, że szkice Przybosia to źródło niezwykłych refl eksji czytel-
niczych, pozwalających stworzyć portret samego odbiorcy: „Lecz czy wolno tak 
czytać dzieło – poza czasem i przestrzenią, w których powstało? Wyobcować je 
z epoki, z tradycji literackiej? Czy można je wyjąć ze związków z minionymi zda-
rzeniami w życiu czytającego społeczeństwa?”60. Poeta stawia też pytania o grani-
ce narzucania przez odbiorców literatury swej własnej „czytelniczej wyobraźni”: 
„Czy wolno mówić o czyjejś liryce, jeśli nie weszła w krew słuchacza, tak właśnie, 
że jej żar i blask rzuca światło i ogrzewa całość poetyckiego dzieła autora?”61.

53 Tamże, s. 159.
54 Tamże, s. 160.
55 Tamże, s. 193.
56 Tamże, s. 6.
57 Tamże.
58 Por.: D. Zamącińska, Przyboś..., s. 165.
59 Tamże, s. 166.
60 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 140.
61 Tamże, s. 155.
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W swych rozważaniach na temat twórczości wielkiego romantyka Przyboś 
przybiera rozmaite oblicza: naiwnego odbiorcy, krytyka literackiego, recenzenta 
Konrada Wallenroda, historyka literatury, nauczyciela przygotowującego lekcję, 
polemisty, inscenizatora Wielkiej Improwizacji. Tak na przykład w szkicu o Kon-
radzie Wallenrodzie, którego zresztą nazwie „wielkim wrakiem literackim”62, au-
tor pisze: „Lecz ja nie chcę tu być ani historykiem, ani nawet krytykiem, którzy 
chcieliby lub nawet powinni by wiedzieć wszystko. Ja piszę jakby po pierwszym 
przeczytaniu, jakby pierwszą recenzję”63. Jest również Przyboś egzegetą poezji Mi-
ckiewicza, ale i wytrawnym polemistą, jak na przykład w literackiej rozmowie 
z Wacławem Borowym na temat obecności humoru w Panu Tadeuszu czy w słyn-
nej dyskusji ze Stanisławem Pigoniem dotyczącej wygiętego promienia słońca 
w XI księdze Pana Tadeusza64. Odkrywając twórczość Mickiewicza, Przyboś uka-
zuje również oblicze czytelnika naiwnego, nieustannie dziwiącego się literatu-
rze. Zafascynowany jest chociażby romantyczną fi gurą człowieka dosięgającego 
gwiazd: 

Przypominam sobie bryki szkolne usiłujące streścić Improwizację „Poeta mówi, że wycią-
ga swoje dłonie aż w niebiosa, kładzie je na gwiazdach i kręci gwiazdy swoim duchem”. 
Brzmiało to w ustach sztubaków, którzy brykowi zawierzyli, dosłownie – a niemożliwie! 
Nawet nie komicznie, lecz właśnie dziwacznie, obłąkańczo, niemożliwie65.

Natomiast same Dziady drezdeńskie to dla Przybosia: „książka-las, dzieło-ma-
tecznik, poemat-szał”66. Jak sam przyzna: „[...] trzecia część Dziadów nie była ni-
gdy dla mnie normalną książką do czytania. To szaleńcze dzieło, buntownicze, 
rewolucyjne, walące świat tyranii i zbrodni – nie będzie dla mnie nigdy lekturą 
dającą doznania estetyczne”67. Autor esejów otwarcie przyznaje się do „intoksyka-
cji” romantycznym, gwałtownym, jak sam pisze, pięknem III cz. Dziadów – książ-
ki zbójeckiej.

Należy podkreślić, iż przyjmowane przez Przybosia różnorodne strategie od-
bioru twórczości Mickiewicza stanowią o polifonicznym charakterze jego czy-
telniczej wyobraźni. Trzeba również dodać, że dwudziestowieczny komentator 
twórczości romantyka koncentruje się przede wszystkim na polistopadowych 
utworach Mickiewicza. Niewiele miejsca poświęca początkom twórczości wiesz-
cza, na przykład balladom, Dziadom wileńsko-kowieńskim czy w ogóle poezji 
pisanej przez artystę przed 1830. Przyboś odrzuca zupełnie Konrada Wallenro-
da, nie pisze o Sonetach krymskich czy Sonetach odeskich. Tym samym poeta daje 

62 Tamże, s. 145. Zresztą sam Mickiewicz nie darzył tego utworu zbytnią sympatią. Zob. M. Ja-
nion, Czy można spalić Konrada Wallenroda, [w:] Tejże, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, War-
szawa 1990, s. 170–192.

63 J. Przyboś, Czytając..., s. 140–141.
64 Szersze ujęcie tej problematyki wykracza poza ramy tego artykułu.
65 Tamże, s. 127.
66 Tamże, s. 121.
67 Tamże, s. 131.
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do zrozumienia, iż nie interesuje go historyczny rozwój twórczości Mickiewicza 
i jej ewolucja. Istotę romantycznego dziedzictwa słowa Mickiewiczowskiego do-
strzega w możliwości świadomego wyboru przez samego czytającego różnorodnej 
i zupełnie niejednoznacznej, trudnej Mickiewiczowskiej spuścizny lat trzydzie-
stych XIX wieku.

Recepcja twórczości Mickiewicza przez Przybosia jest umiejscowiona 
w szczególnym momencie historycznym. Jak pisze Janusz Sławiński, skompliko-
waniu ulega więc idea historyczności dzieła68. Warto zwrócić uwagę na to, iż lek-
tura twórczości wielkiego romantyka ma charakter nieustannych powrotów do 
znanych już skądinąd tekstów69. Zresztą sam Przyboś wielokrotnie podkreśla per-
seweracyjny niejako charakter swej lektury romantycznych tekstów: „Przeczyta-
łem «Pana Tadeusza» niezliczoną ilość razy; czytywałem go ciągle [...]”70. Ważnym 
punktem odniesienia dla dwudziestowiecznego artysty jest na przykład pierwsza, 
inicjacyjna lektura twórczości Mickiewicza związana z dzieciństwem Przybosia. 
Pisząc o Balladach i romansach, dwudziestowieczny poeta zaczyna od osobistych 
wspomnień: „Wracają te wieczory [...], kiedy świat widzialny oddala się i milknie 
– a w wyobraźni dziecka otwiera się bezkresna kraina baśni”71. Słuchane w dzie-
ciństwie baśnie i klechdy bawią i straszą, tak jak ballady Mickiewicza. Co ważne, 
wyzwolenie wyobraźni przemienia słuchających w zasłuchanych, czyli tych, któ-
rzy „pragną być zaczarowani przez słowo”72.

Co interesujące, poeta pisze, że tylko dwa razy w życiu zdarzyło mu się prze-
czytać Pana Tadeusza tak, jak czyta się książkę nową i zupełnie nieznaną, o któ-
rej „nie trzeba przedtem wiedzieć, że to arcydzieło, jak książkę, której nam nie 
wmówiono”73. Jako „czytelnik naiwny”74 Przyboś czyta Pana Tadeusza w czwartej 
klasie gimnazjum klasycznego. Nie czekając na czytanie od urywka do urywka, 
Przyboś uczeń poznaje całą epopeję w ciągu dwóch nocy. Fragmenty szkiców, 
w których Przyboś jako czytelnik-niezawodowy, pozbawiony kompetencji histo-
rycznoliterackich, opowiada wprost o swoich doświadczeniach z lekturą Mickie-
wiczowskiego słowa są mocno zakorzenione w samej biografi i poety.

Drugi taki moment prywatnego doświadczania arcydzielności Pana Tadeusza 
to lektura wojenna. Podczas niej Pan Tadeusz okazuje się dla pisarza „poematem 

68 Zob. J. Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, [w:] Tegoż, Próby teore-
tycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 75–80.

69 O czytaniu twórczości Juliusza Słowackiego napisze Przyboś w zbiorze Sens poetycki: „Prze-
czytałem na nowo Słowackiego, ale tak, jak nigdy dotychczas: całego i jednym ciągiem, nie odrywając 
się od lektury przez tydzień, wypełniając tą poezją całe dni, zarywając noce; czternaście tomów, od 
chłopięcego tłumaczenia Elegii Lamartine’a do osobnej kartki dołączonej „tylko dla Filów” w ostatnim 
liście do matki i do biletu pisanego w willę śmierci do lekarza Hłuszniewicza”. J. Przyboś, Sens..., s. 69.

70 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 51.
71 Tamże, s. 43.
72 Tamże, s. 44.
73 Tamże, s. 51.
74 Tamże, s. 52.
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o takiej zaprzeszłości, jak na przykład Odyseja. Pradawny, odsunięty w legendę, 
dziecięco-naiwny, wesoły świat baśni”75. Jednak Pan Tadeusz, ta „księga baśni”76, 
co znamienne, jest również dla Przybosia rozkwitającym „poematem-symfonią”77, 
arcydziełem „muzyki słowa”78 oraz „polonezem wyobraźni narodowej”79 czy „sie-
lanką szlacheckiego żywota poczciwego”80. Świat epopei zderzony z momentem 
historycznym, w którym żyje Przyboś, wydał się dwudziestowiecznemu twórcy 
zupełnie „nieprawdziwy, fantastyczny, i właśnie tą swoją cudownością, blaskami 
strojów, zabaw, kolorów, nalotami gwarów, dźwięków, hałasów, gestów – nadzwy-
czajny, baśniowy, zabawowy i zabawny”81.

Dla Przybosia niezwykle istotnym lekturowym punktem odniesienia jest czas 
drugiej wojny światowej. Okupacja wyraziście determinuje odbiór Mickiewiczow-
skiego słowa. Jednak niejako układem odniesienia dla doświadczenia drugiej woj-
ny światowej jest słowo romantyka. Pisze o tym Przyboś w szkicu o czterowierszu 
wieszcza zaczynającego się od słów: „Ręce za lud walczące...”, do którego powraca 
właśnie w czasie okupacji. Co ciekawe, dla samego Przybosia noc wigilijna 1942 
roku, rocznica urodzin Mickiewicza i noc po zniszczeniu getta, jest najciemniej-
szą nocą wigilijną w życiu. Natomiast III cz. Dziadów dla pokolenia, które przeży-
wa wojnę, jest dramatem przede wszystkim politycznym. Sam Mickiewicz staje się 
dla Przybosia w tym momencie poetą „[...] trudnego optymizmu, wiary w zwycię-
stwo wolnego życia nad tyranią i śmiercią”82. Innymi słowy, wieszcz odczytywany 
przez Przybosia w czasie okupacji to już nie tylko ten słynny Norwidowski „orga-
nizator narodowej wyobraźni”83, ale wraz z Fryderykiem Chopinem organizator 
„wyobraźni zbrojnej”84 walczącego pokolenia.

Głębokie i skomplikowane związki między polską tradycją romantyczną a li-
teraturą dwudziestowieczną wymagają rozległych i precyzyjnych badań. Ponad-
to niezwykle interesującą propozycją byłaby z pewnością próba przedstawienia 
postaci i twórczości Mickiewicza w oczach innych pisarzy i poetów XX i XXI 
wieku (np. Jarosława Marka Rymkiewicza, Czesława Miłosza) czy też historyków 
literatury (np. Kazimierza Wyki czy Stanisława Pigonia). Analizując problematy-
kę poetyki odbioru Mickiewiczowskiego słowa przez Przybosia, można umownie 
wyróżnić trzy konstytutywne, przenikające się wzajemnie i krzyżujące, poziomy 

75 Tamże, s. 54.
76 Tamże, s. 52.
77 Tamże, s. 69.
78 Tamże.
79 Tamże, s. 61.
80 Tamże, s. 92.
81 Tamże, s. 52.
82 Tamże, s. 207.
83 O tym motywie w poezji Przybosia pisze: D. Zamącińska, Znalezione piórko, „Roczniki Huma-

nistyczne” 1971, t. XIX, z. 1, s. 215.
84 J. Przyboś, Czytając..., s. 11.
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recepcji: podstawowy poziom odbioru jako takiego, poziom czytelniczej fascyna-
cji i kontemplacji oraz poziom poetyckiej inspiracji i reinterpretacji.

Czy można jednak mówić w przypadku Przybosia o Miłoszowskiej „bun-
towniczej wierności tradycji”85? Badając skomplikowany proces recepcji Mickie-
wiczowskiego romantyzmu przez Przybosia, należy zwrócić uwagę na kategorię 
swoiście pojmowanej wierności jako nieuchronności zakorzenienia artysty w Elio- 
towskim, prywatnym dziedzictwie przodków86. Wydaje się bowiem, iż fundamen-
talną kategorią w interpretacji tej wielopłaszczyznowej relacji Przyboś – tradycja 
romantyczna, reprezentowanej w tym wypadku przez Mickiewicza, jest katego-
ria świata wyobraźni czytelniczej. Jako szczególnego rodzaju dyspozycja umysłu 
czytelnika jest ona osadzona w konkretnym momencie historycznym i podda-
wana autorefl eksji, zorientowana wokół problematyki słowa poetyckiego, które 
dla Przybosia staje się czymś dotykalnym. Mickiewicz interesuje Przybosia jako 
twórca „dzieł mocnych”87, czyli będących uderzającą aluzją do faktów. Poza tym, 
przyglądając się tym dwudziestowiecznym odczytaniom literatury romantycznej, 
można postawić kolejne pytanie: czy rzeczywiście w toku historii literatury rozu-
mianej jako dzieje wpływów88: „Wielkich poetów poznajemy tak, jak uczymy się 
nowych języków”89?

85 Zob. więcej na ten temat: L. Banowska, Miłosz i Mickiewicz. Poezja wobec tradycji, Poznań 2005, 
s. 9.

86 Por.: T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, [w:] Tegoż, Szkice literackie, tłum. H. Pręczkow-
ska [i in.], Warszawa 1963, s. 1–12.

87 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 190.
88 Por.: H. Bloom, Lęk przed wpływem, [w:] Współczesna teoria badań literackich, oprac. H. Mar-

kiewicz, t. IV, cz. II, Kraków 1973.
89 Cyt. za: J. Przyboś, Czytając..., s. 11.


