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O pisarstwie Aleksandra Brucknera

Już u schyłku XIX wieku dominowały w pisarstwie naukowym również dzisiaj dla 
niego charakterystyczne tendencje: bezosobowość, tj. brak sygnałów obecności 
autora i jego zwrotów do czytelnika; zgodność ze współczesnymi normami starannej 

odmiany języka ogólnego, a w jej obrębie - zachowanie rejestru neutralnego, a uni
kanie rejestru emocjonalnego; ciążenie ku abstrakcyjności wykładu, a więc redukcja 
metaforyki, zwłaszcza oryginalnej; precyzowanie logicznych powiązań między rela
cjonowanymi faktami, a w związku z tym przewaga hipotaksy; wreszcie - kompo
zycyjna przejrzystość i zwartość, unikanie dygresji i zbędnych szczegółów. W na
ukach humanistycznych dopuszczalne były pewne odstępstwa od tych reguł, głównie 
w tekstach przeznaczonych dla szerszego kręgu czytelniczego, z biegiem czasu jednak 
stawały się one coraz ostrożniejsze. 

Aleksander Bruckner z największą, wręcz przekorną śmiałością i częstotliwością 
wszystkie te zasady naruszał, i to w pracach skierowanych zarówno do tzw. inteli
gentnego ogółu, jak i do specjalistów. Przede wszystkim więc podmiot tekstowy czę
sto się tu ujawnia - nazywa i objaśnia swe postępowanie, a nawet towarzyszące mu 
uczucia, np.: „Sprawę tę na nowo poruszamy, skoro inni powołani milczą” (ZD 56)’; 

1 W tekście zastosowano następujące skróty tytułów prac Brucknera: DJP - Dzieje języka polskiego, 
wyd. 3, zupełnie przerobione, Warszawa 1925; DKP - Dzieje kultury polskiej, t. 1-3, Kraków 1930-1931, 
t. 4, Kraków 1946; DLP - Dzieje literatury polskiej w zarysie, t. 1-2, Warszawa [1924]; FL - Filologia 
i lingwistyka. Szkic polemiczny, Lwów 1908; HLR - Historia literatury rosyjskiej, t. 1-2, Lwów 1922; KPF
- Kultura, piśmiennictwo, folklor. Wybór prac, red. W. Berbelicki, T. Ulewie z, Warszawa 1974; LF
- Legendy i fakty. Szkice z dziejów literatury. Łódź 1931; LR - Literatura religijna w Polsce średniowiecz
nej, t. 1-3, Warszawa 1904; MR I - Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905; MR II - Mikołaj Rej. 
Człowiek i dzieło, Lwów 1922; PR - Początki i rozwój języka polskiego. Wybór prac, red. M. Karaś, War
szawa 1974; RP - Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa 1961 (wyd. 1 - Warszawa 
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„Wybrnęliśmy więc z obronną ręką z kłopotu, z tym większą ufnością przystępujemy 
do drugiej zwrotki” (LR 1, 169); „Nie możemy jednak wobec owego zapisku ukryć 
zdziwienia pewnego” (LR 2, 67); „Wymieniamy ją [kwestię wyrazu «samborza»] tu
taj dla ciekawości rzeczy samej i dla objaśnienia naszej metody. Cośmy się nad tym 
słowem nabiedzili! ” (Wyrazy obce w języku polskim, PR 433); „Nie myślimy kreślić 
całego aż nadto smutnego obrazu włamywania się do nas słów obcych” (WJ 25; to 
„nie myślimy” jest jednym z natręctw językowych Brücknera, którymi zaznacza on 
pomijane przez siebie sprawy). 

Brückner nie tylko charakteryzuje swe badania, ale i ocenia jego rezultaty. Cza
sem ostrożnie: „Teraz własne pomysły czy fantazje przedłożę” (Mitologia słowiańska, 
Kraków 1918, s. 83), częściej jednak - z apodyktyczną autoaprobatą: „Tu jest tylko 
klucz tej zagadki, rozwiązaliśmy ją raz na zawsze” (LR 1, 168) - czytamy w rozprawie 
o Bogurodzicy, na której genezę Brückner potem kilkakrotnie jeszcze zmieniał swe 
poglądy. „Że słowiański Olimp wysnuł Długosz tylko ze swej fantazji - tego z pew
nością matematyczną dowiodłem” (Mitologia słowiańska, s. 2) - zapewnia gdzie in
dziej. O „matematycznej pewności” swego „wzorowego wykładu” piszę także w pole
mice z Baudouinem de Courtenay, dotyczącej przejścia pierwotnej „błchy” w „pchłę” 
(Z historii wyrazów, PR 326). Dodajmy dla sprawiedliwości, że badacz nie szczędzi 
także ostrej krytyki własnym opiniom, które już porzucił: „Licząc na Załuskiego, 
jak na Zawiszę, popełniłem cały szereg niedorzeczności” (Karol Estreicher, KP 496). 
Albo: „Ja fantazjowałem niegdyś, że to może jakieś o Dobrawie podanie tu [w kro
nice Kosmasa] się ukrywa; dziś zostawiam każdemu do woli, co o pseudo-Wandzie 
i Niemcu pomyśli” (Podanie a zmyślenie, KP 49).

Tym różnym wzmiankom autoprezentacyjnym towarzyszą nie mniej liczne 
zwroty skierowane do czytelników, uzasadniające autorskie postępowanie nauko
we, apelujące o właściwe zrozumienie, uprzedzające zarzuty: „Proszę nie myśleć, że 
wydziwiam czy żartuję” (ZD 64); „Znowu zapewniam, że nie przesadzam” (ZD 67); 
„Lecz po cóż wracamy, zapyta może czytelnik, do rzeczy już załatwionej?” (PR 430); 
„Z góry uspokajamy czytelnika, że nie wymagamy żadnej idealnej pisowni” (ZD 58); 
„Zapyta zdziwiony czytelnik, gdzież dowody czy wskazówki, że to teksty dawne, 
z XV w. z pierwszej jego połowy” (LR 1,210).

Z myślą też o czytelniku - dodajmy - formułuje Brückner pytania, które ułatwić 
mają śledzenie toku wywodów autora, na przykad w rozprawie o średniowiecznych 
pieśniach religijnych: „Tyle o autorach tych pieśni. Dla kogoż je oni pisali?” (LR 1, 
186); „Kiedy i gdzie śpiewano je głównie?” (ibidem, 187); „I gdzie przechowały się 
nam wszystkie te wiersze?” (ibidem, 191); „Jakaż jest treść tych pieśni?” (ibidem, 
199).

1905); W - Wstęp, [w:] J. Kochanowski, Pisma zbiorowe, t. 1, wyd. A. Brückner, Warszawa 
1924; WJ - Walka o język, Lwów 1917; ZD - Z dziejów języka polskiego. Studia i szkice, Lwów 1903.
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Pluralis modestiae, powszechnie używany wówczas w piśmiennictwie naukowym, 
także służy Brucknerowi do podtrzymania więzi z czytelnikiem, na przykład „Stanę
liśmy u kresu; rzućmy jeszcze raz okiem na materiał, który zdobyliśmy” (LR 1, 294). 
Funkcję tę również spełnia druga osoba liczby pojedynczej, która ma jakby podwój
nego adresata - i samego autora, i czytelnika: „Oczom i uszom nie wierzysz, patrząc 
w dawne księgi, słysząc mowę (raczej gwarę) dzisiejszą” (WJ 24); „I nie oprzesz się 
wrażeniu, i odczuwasz sam, co autora przejmowało; udziela ci się wzruszenie, jakim 
przepełniało się serce jego” (MRI, 145; o Postylli). Zachwalając Bibliografię Estreiche
ra, Bruckner dodaje: „Te konspekty ułatwiają znowu pracę nadzwyczaj: co za obfitość 
na przykład pod Maria, wszystko co się jej kultu w druku dotykało, tu zestawiono 
ci wygodnie, możesz do woli wybierać, masz całą literaturę zebraną, pisz rozprawę 
o niej” (Karol Estreicher, KP 496).

O języku Brucknera na pewno nie można powiedzieć, że jest „przezroczysty”. 
Uwagę czytelników skupia na sobie już jego słownictwo, przede wszystkim liczne 
archaizmy. Stosunkowo rzadko były one dla odbiorców niezrozumiałe (np. bram- 
barbas, burkownik, żybura, buńdziurzyć się, nawilać, rozkomosić, odstradać, ustrzęg- 
nąć się). Jeszcze w okresie międzywojennym nie sprawiały trudności czytelnikowi 
ze średnim wykształceniem takie wyrażenia, jak dobijać się czegoś, rozwodzić się nad 
czymś, warować sobie coś, wyświecać, zarywać o coś, być wylanym dla kogoś, a także 
zapożyczenia z łaciny (flukta, ingenia, dylekty, paragonować, retrogradny) czy wyra
żenia francuskie. Wrogowi niepotrzebnych „włazów” (intruzów) zdarzyło się jednak 
napisać, że „jakiś prestidigitator wyeskamotował rękopis” (LR 3, 129).

Najczęściej Briicknerowskie archaizmy różniły się od ich współczesnych odpo
wiedników pewnymi przesunięciami semantycznymi lub odmiennością budowy sło
wotwórczej; mówiąc własnymi jego słowami: „odkąsywa [on] coś od słów, to znów 
dorzuca” (ZD 6). Znajdzie się więc tu na przykad: lizuństwo, myłka, nowostka, obłów, 
odbyt, podchlebca, proszak, spółczesny, zdradziectwo, gabać, hydzić się, narabiać, obez- 
wać, odnachodzić, oszlachcić, przysmaczać, ustraszyć, zawodniczyć, zwierciadlić. Od
mienna bywa też rekcja (badać się za kimś, grozić i straszyć o coś, grzeszyć za czymś, 
pouczać czegoś, udawać za coś, obojętność ku czemuś, darzony od kogoś) i osobliwe 
formy czasu teraźniejszego (przebłagiwa, rozczarowywa, zaczerpywa, znawa, żacha 
się). Długo obstawał Bruckner za formami mianownika liczby mnogiej: twarzy, roz
koszy, nocy i dopełniacza: arabesk, humoresk. W ortografii swej nie kreskował o, bo 
„druk popstrzony kreskami, nierówny, niespokojny razi”, zamiast „paskudnego szcz” 
zalecał formę „scz” (FL 60).

W składni cechą odczuwaną jako archaiczna jest częste odsuwanie orzeczenia na 
koniec zdania. Przykłady można znaleźć na każdej stronie prac Brucknera, choć on 
sam tego szyku nie pochwalał, dostrzegając w nim wpływ nie tyle łaciny, co języka 
niemieckiego (WJ 46). Na uwagę zasługuje też wprowadzanie zdania przyzwalające
go przez spójnik „chyba” („Pieszczotliwym, tkliwym [...] nie bywa, chyba zranione 
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serce ojcowskie na wynurzenia prawdziwego, więc wymownego żalu się zdobędzie”, 
W 82), a także konsekwentne pomijanie przeczenia po spójniku „ani”, skoro sam 
autor z takim naciskiem napominał: „Jest to zupełnie zbędne nagromadzanie, nasy- 
pywanie przeczeń - dwu grzybów w barszcz nie kładźcie i piszcie czy mówcie - jak 
dawniej zawsze mawiano: tak nikt nie pisał, ani mówił, ani myślał i nikt tego ani 
nakazał, ani poradził” (ZD 112-113)2.

2 Niekiedy zdarzają się Brucknerowi błędy fleksyjne (dopełniacz: kuflu, światu, celownik: brzuchu, 
częściej ewidentne błędy składniowe: „tematu nie łatwo wyczerpać” (ZD 78); „trudno by odszukać in
nego rękopisu” (LR 1, 112); „za rękopisem śledzić” (PR 146); czy nawet: „wspominając, jakie było jej 
[Marii] powodzenie pierwotne, nasuwają się tylko porównania zoologiczne” (O „Marii” Malczewskiego 
słów kilka, LF 40; zdanie zresztą niezrozumiałe). Jako ciekawostkę warto nadmienić, że u Brucknera
- przed Jerzym Urbanem - pojawił się wyraz „otóż” nic na początku, lecz na drugim miejscu w zdaniu, 
np.: „Przejdźmy otóż kilkanaście zjawisk językowych” {Kaprysy językowe, PR 257).

’L. Czarkowski (Pokłosie, „Poradnik Językowy” 1904, z. 4) znalazł też u Brucknera sporo ewi
dentnych rusycyzmów (zakał, złość dnia, uchodzić z rodziny, dokazać, odzierżać, wydzielać się, usłowiony
- w znaczeniu „umowny”). M. K a r p 1 u k, W 150. rocznicę urodzin Aleksandra Brucknera, „Język Pol
ski” 2006, s. 3) zestawiła jego kresowizmy (np. chwalba, lizuń, nawyczka).

J Z. Nowakowski, Ręka na temblaku, „Wiadomości” (Londyn) 1955, nr 20.

Niespecjaliście trudno rozstrzygnąć, czy wszystkie omówione tu zjawiska zaliczyć 
należy do archaizmów. Z takim upodobaniem używane przez Briicknera pisemnictwo 
było neologizmem, utworzonym być może na wzór czeski. Neologizmami były też 
chyba: beztroskliwość, nadżywność, wyszukaność, zacofaność, rozpływowość, odziarz, 
projektowicz, romansista, bezczasie czy przebieglec (ostatnie - utworzone na wzór 
rosyjski). Dodajmy przy sposobności, że do Historii literatury rosyjskiej wprowadził 
autor wiele wyrazów rosyjskich, nie zawsze koniecznych dla zachowania specyfiki 
lokalnej, nie zawsze też wyróżnionych kursywą czy cudzysłowem i opatrzonych pol
skimi odpowiednikami (np. buntowszczyk, zsylny, turma, popojka, wziątka). Konse
kwentnie też odmieniał Brückner przymiotnikowo nazwiska: Tołstoj - Tołstego, Gar- 
dieniny - Gardieninych3 *.

Obfity użytek z archaizmów przekraczał normę języka naukowego w aspekcie dia- 
chronicznym; w aspekcie synchronicznym naruszał ją autor, szafując emocjonalnie 
dosadnym, nawet rubasznym słownictwem mowy potocznej, zarówno wtedy, gdy pi
sał o zdarzeniach historycznych, jak literackich i naukowych.

Autor wpada w szewską pasję, irytuje się, wymyśla niewidzialnemu przeciwnikowi, 
pojedynkuje się z nim, przypiera do ściany, krzyczy [...], bije mocno na odlew, załatwiając 
się np. z Długoszem, tak jakby Długosz żył jeszcze, jakby Brückner mógł mu wypalić do 
oczu verba veritatis.Ą

Czytamy więc, że Gall Anonim „trafił na bałwana zamiast na kopistę” (Z dawnych 
dziejów, LF 25); oskarżenia bł. Kingi o nieobyczajność to „niecna potwarz, głupia 
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a podła plotka” (LR 1, 164); pieśni serbskie o księciu Łazarzu „plotą troje niewidy” 
(Podanie a zmyślenie, KP 44); Dudycz to „biskup-wywłoka” (W 15); Paprocki „prze
pada za siekaninką dydaktyczną i całe życie partoli” (Ezopy polskie, Kraków 1902, 
s. 51); Michał Korybut Wiśniowiecki - „kiep ukoronowany” (DLP 2, 385; określe
nie śmiałe, bo jeszcze dla Ignacego Chrzanowskiego było to wyrażenie obsceniczne); 
WojMa chocimska Krasickiego to „robota z gipsu, wymuskana, godna wylizanego Jana 
III, zdobiącego Łazienki” (DLP 1, 401); fałszerstwa Hanki były „bezczelne” (Zarys 
dziejów literatury czeskiej, Złoczów 1933, s. 61); Sodalis Marianus Kaczkowskiego to 
„szczyt nudy” (Dzieje narodowej literatury polskiej, Warszawa 1924, cz. 2, s. 74); trój- 
lojalizm to „niewidywany i niesłychany bałwan polityczny” (DKP 4, 85).

Często są to całe zwroty przysłowiowe. „Włóczenie się u paska pani matki łaci
ny” to „lenistwo umysłowe, o pomstę do nieba wołające” (DJP 243); wyraz nadwy
rężyć „zdaje dobrym polskim słowem, ma przecież i wy i ę, a wszystko fałszywe, jak 
wdzięki starej kokietki” (WJ 256); Rej „rżnął prawdę matkę prosto z mostu” (MR II, 
18); autorzy siedemnastowieczni „jak łatwo piszą tak łatwo porzucają swe płody, niby 
istne króliki” (Dzieje narodowej literatury polskiej, cz. 1, s. 76); paszkwilant Trembe
cki, występował przeciw paszkwilom, więc czytamy o nim, że „sam legając w piecu, 
drugim machał ożogiem” (DLP 1, 416); informacji o tym, że Mickiewicz forsował 
Zaleskiego na wielkiego poetę towarzyszy nawiasowy dodatek: „ale kudy kuchty do 
patyny - mówi przysłowie ruskie” (DLP 2, 161). Krytyka czepiała się Słowackiego 
„jak pijany plota” (DLP 2, 141; to wyrażenie powtarza się kilkakrotnie). Streszczając 
Wojnę i pokój, Brückner jowialnie piszę: „na wszelkie kazania mężowe u Nataszy go
towa odpowiedź: co rok nowy prorok” (HLR 2, 316).

Rubaszne, czasem napastliwe, czasem ironiczne frazeologizmy służą też celom 
polemicznym: „I nie miała baba kłopotu, i kupiła sobie reguły Kopczyńskiego” (ZD 
74); „wprowadził [on] uciążliwe głupstwo, sekaturę i szykanę” (Pro domo, „Porad
nik Językowy” 1904, s. 65); Baudouin „plecie, co ślina mu do ust przyniesie” (FL 
45); a jeżeli już przyznać trzeba mu rację, Brückner dodaje: „I ślepej kurce trafi się 
ziarnko” (FL 46). „Jeden zwinął, drugi minął” - w ten sposób kwituje rozprawę Jana 
Rozwadowskiego o polskiej głosowni historycznej (Kaprysy językowe, PR 277). Arty
kuł Kazimierza Nitscha o Janie Karłowiczu przypomina mu „bajkę o lwie i kopnięciu 
oślim” (FL 18). „Tępogłowy” Henryk Ułaszyn, „etymolog pacanowski”, „paździorka 
w oku obcym, bierzwna we własnym nie dostrzega” (FL 5). Ileż to razy pojawiają się 
pod piórem Brücknera wyrazy takie, jak: „bajać”, „ubrdać sobie”, „bajki wierutne”, 
„bańki mydlane”, „jawny nonsens”, „grube nieuctwo”... „Ja piszę w bezdennie głupim 
ferworze (dziś sam się tego wstydzę i gniewam się na siebie, alem niepoprawny)” 
- sumitował się w liście do Ignacego Chrzanowskiego z 3 stycznia 1920 roku5.

5 Cyt. W. Berbelicki, Powiązania A. Briicknera z krakowskim środowiskiem naukowym, [w:] 
W trzydziestolecie śmierci Aleksandra Brucknera, red. T. Ule w i cz, Kraków 1971, s. 110. Inwekty
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Krytyczne swe opinie Brückner wzmacnia uogólnieniami czy aforyzmami, cza
sem zabarwionymi żartobliwie: „Na upór i błoto nie ma ratunku” (Podanie a zmyśle
nie, KP 45); „czym podlejsze czasy, tym obraźliwsi ludzie na prawdę” (Poezja polska 
wieku XVII, [w:] Dzieje literatury pięknej w Polsce, t. 1, Kraków 1935, s. 263). „Prze
powiednie jednak krytyczne sprawdzają się nieraz jak meteorologiczne, tj. na wspak” 
(DLP 2, 381). Wśród tych uogólnień wcale częste są krytyczne opinie o polskiej men
talności narodowej: „U nas - jak kto chce, a chce najczęściej źle, albo nierozumnie” 
(WJ 17); „Jak zawsze u nas: pierwsza zasada naszej pisowni - brak wszelkiej zasady” 
(WJ 6, 82); „Nasza to polityka dawna, wyrzucać własne a przyjmować obce” (ZD 10); 
„Z samym rękopisem obeszliśmy się iście po polsku, tj. zawieruszyliśmy marnie i ten 
«skarb», jak tyle innych” (LR 3, 128).

Nie mniej intensywne emocjonalnie są Brücknerowskie opinie aprobatywne, wy
rażające, często w zdaniach wykrzyknikowych, gorący podziw i wzruszenie: „Co za 
cudowna proza pieści ucho nasze, nie chce się wierzyć, że tak przed 357 laty pisano” 
(LR 2, 52 - o Psałterzu Reja); „Weźmy byle dawną książkę np. Jakuba Żebrowskiego, 
tłumaczenie Przeobrażeń Owidiuszowych z roku 1636. Ileż by z tej książki mogła 
Młoda Polska skorzystać i gorąco polecamy ją Kasprowiczowi i Żeromskiemu. Co to 
za cudowna, jędrna, malownicza polszczyzna” (ZD 29); „Większego ukojenia, więk
szego balsamu gojącego żaden poeta narodowi swojemu podać nie umiał” (DLP 2, 
95-o Księgach pielgrzymstwa...); „Z jaką siłą skreślona była namiętna, rwąca się 
do świata, tęskniąca za innym światem dusza bohatera, jak bogatym, miejscami na
tchnionym, zawsze podniosłym był język, jak bogate szczegóły malowidła” (DLP 2, 
371) - zachwyca się Brückner Metrem Ezofowiczem.

Środkiem stylistycznym, którym Brückner udobitnia swe twierdzenia i opinie, są 
także stosowane przez niego rozrzutnie superlatywy. Czasem zwracają one uwagę 
na wyjątkowość omawianych zjawisk, postaci czy utworów. „Nie ma na świecie dwu 
sprzeczniejszych rzeczy niż Zodiak Palingeniusza a Wizerunk Rejowy” (MR II, 47) 
- orzeka bez wahania. „Wybraliśmy arian - piszę - bo jeżeli kto, to oni - i najciekawsi, 
i najwięcej zapomniani, i naj niesprawiedliwi ej zasądzani” (RP 10). Charakteryzując 
Jana Potockiego, twierdzi, że „trafił on na czas najniefortunniejszy”, prace jego ode
rwane były od aktualności „jak najzupełniej”, wydawał je „w jak najmniejszej liczbie 
egzemplarzy”, zapomniano o nim „jak najniesłuszniej” (Jana hr. Potockiego prace i za
sługi naukowe, Warszawa 1911, s. 121-122).

Superlatywy pełnią jednak przede wszystkim funkcję oceniającą - służą zarówno 
sprzeciwowi, jak i aprobacie. Brücknera polemiki aż roją się od określeń: „najnie
słuszniej”, „najfałszywiej”, „najdowolniej”, „najniepotrzebniej”, „najmylniej”... Od
rzucając jakiś pogląd, Brückner nazywa go bez wahania słowem „niemożliwy”.

wy Brücknera byty lak brutalne, że polemika miała swój ciąg dalszy w sądach niemieckich. Musiał on 
w końcu Ułaszyna przeprosić, ponieść koszta procesu i przekazać jakąś kwotę na cel dobroczynny. Por. 
H. U ł a s z y n, Filologia i lingwistyka prof. A. Brücknera, Kraków 1910.
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Ale szczodry był również w pochwałach. Wacław Potocki np. „na zawsze [...] 
pozostanie najszlachetniejszym, najlepszym, najzupełniejszym przedstawicielem 
w literaturze polskiego sarmatyzmu” (DLP 1, 329). Rozrzutność w stosowaniu su
perlatywów bywa czasem tak wielka, że oceny te trudno ze sobą uzgodnić. W mono
grafii o Reju Krótka rozprawa nazwana została „najlepszym i najciekawszym płodem 
Muzy Rejowej” (MR I, 21), Postylla „najpiękniejszym i najważniejszym jego dziełem” 
(ibidem, 144), Apokalipsis „najwymowniejszym, napisanym najlepiej, bo najżywiej” 
(ibidem, 268)6.

6 Zwrócił na to uwagę S. Dobrzycki w recenzji Mikołaja Reja („Pamiętnik Literacki” 1904, 
s. 530 i n.).

Zauważmy wreszcie, że emfatycznym środkiem często stosowanym przez Brü- 
cknera jest niepozorna partykuła „ż”:

Lecz cóż go skusiło do pisania - po polsku? Po łacinie nie umiał, więc z musu cnotę 
urobił? Dlaczegóż jednak nie zadowolił się pisaniem kwitów polskich, co tysiącom współ
braci szlacheckiej jak najzupełniej wystarczało? Czy dla sławy brał się do pióra? Ależ na 
pierwszych dziełach ani nazwiska wystawiał. Czy dla zysku? Ależ literatura sporo jego 
samego kosztowała [...]. Jakżeż się stało, że ten nieuk i biesiadnik rej powiódł w literaturze 
narodowej? (MR II, 3-4)

Ową partykułę „ż” autor przyczepia do wszystkich części mowy: nie maż, skoroż, 
slychanaż to rzecz, wymieńmyż, nawet - skądżeż i jakżeż. Każdy czytelnik Briicknera 
pamięta zwłaszcza niecierpliwe ależ, tak podnoszące temperaturę jego polemik.

Wspomniano na początku, że charakterystyczną cechą stylu naukowego jest abs- 
trakcyjność. Rzecz jasna, Brückner także posługuje się pojęciami ogólnymi i stosuje 
generalizacje, choć nawołuje do ostrożności w tej materii („Konstrukcji i szablonu 
wystrzegaj się jak okna, tudzież wszelkich uogólnień przedwczesnych, a praca twoja 
będzie zbawiona” - żartobliwie zalecał „towarzyszom broni”, Metodyka badań sta- 
rożytniczych. Kilka aforyzmów, „Ateneum” 1900, t. 2, s. 392). Wyraźnie natomiast 
lubuje się w obfitości obrazotwórczych konkretów. Portret literacki Wacława Poto
ckiego konstruuje na przykład przez opowiadanie o powszednim dniu starego poety, 
wkraczające nawet w obszar fikcji. Oto fragment:

Wrócił nareszcie Podczaszy z gumien i bliskiego pola na dziedziniec, a niedługo też 
dosiadywał, wlekło go mimo jesiennego piękna do izby. Czekały go tam regestra i rachun
ki, lecz nie dla nich on się spieszył, uprzątnął je więc ze stołu, wydobył luźne pliki innych 
arkuszy, zapisanych od góry do dołu pięknym, czytelnym charakterem, choć już trzęsą
cą się ręką, pełnych przekreśleń, wstawek, dopisków; przeczytał uważnie, na czym pracę 
dawniej był przerwał i po raz pierwszy wypogodziło się trwalej oblicze pana Podczaszego. 
(Ostatnie lata Wacława Potockiego, „Biblioteka Warszawska” 1896, t. 2, s. 22)
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Od szczegółowego opisu spotkania Stanisława Orzechowskiego z Marcinem Kro- 
wickim rozpoczyna się także szkic o nim w Różnowiercach polskich. Ale to zabie
gi skrajne, podyktowane celami popularyzatorskimi, wyjątkowe pod piórem Brü- 
cknera. Typowa dla niego jest natomiast praktyka inna - niemal każda informacja 
o wydarzeniach historycznych, zjawiskach obyczajowych, osobowości pisarzy, tre
ści i cechach ich utworów itd. ilustrowana jest obficie konkretami. Gdy pojawia się 
wiadomość o średniowiecznych karach pieniężnych za niewłaściwe zachowanie się 
w sądzie, w ślad za nią całą niemal stronę wypełniają odpowiednie przykłady z cyta
tami (DKP 1, 509). Twierdzenie, że franciszkanie w XIII wieku byli Polakami doku
mentuje Brückner całym opowiadaniem o tym, że kiedy w 1270 roku przyszła jakaś 
Niemka do ich krakowskiego kościoła, „nie mogła się z nimi rozmówić, na migi tylko 
wskazując oczy własne, i oczy z wosku, jakie przyniosła, tłumacząc im, że cudem 
św. Salomei wzrok odzyskała, gdyż jak dodaje spółczesne źródło «żaden z braci nie 
mógł wtedy z nią mówić, bo ona była Niemką oni zaś Polacy»” (LR 1, 5). Wzmiance 
o siedemnastowiecznych romansach pań ze służącymi towarzyszy opowieść o flircie 
księżnej Zofii Radziwiłłowej z Tatarem męża, Janem Osmólskim, o jego utopieniu 
i żarcie, który do tej historii dorobiono: „po smacznym kąsku i napić się nie wadzi” 
(DKP 2,451).

Poprzez charakterystyczne konkrety przybliża też Brückner pisarzy i ich dzieła.

Roksolania - piszę - to pierwszy opis kraju malowniczego, gdzie od skrzypiącej maży, 
od kwilącego niemowlęcia, które kuli kuma, aż do listu wtykanego umierającemu Iwano
wi, aby się przed św. Piotrem wylegitymował, opisano wszystko, i kraj, i ludzie, i zwierz, 
i Iowy na niego, i czary miłosne. (DLP 1, 179)

W ślad za stwierdzeniem, że Naruszewicz nie zerwał, jak Krasicki, z sarmatyzmem 
słowa pojawia się wyliczenie:

U niego roi się od ozorów, kałdunów, momotów; od łuszczybochenków, gryzipacie- 
rzów, smażywiechciów, [...] prawi o kluczu Hołyszach i wioseczce Pożyczance z karczmą 
Nieoddajem. (DLP 1,413)

Charakteryzując Kryłowa, Brückner piszę:

I wyobrazić go sobie inaczej nie można, niż rozespanego, obżartego, trochę niechluj
nego flegmatyka - starego kawalera, co na sofie leżąc, najgłupszymi romansidłami czas 
zabijając, z nudów i sam się po grecku uczy (nie wiedzieć po co) i dzieci sąsiada czytania, 
pisania i muzyki obucza. (HLR 1, 447)

Obficie używanym zabiegiem konkretyzacyjnym jest wprowadzenie cytatów, cza
sem samodzielnie ciągnących się przez całe strony, czasem inkrustujących narrację 
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autora. Brückner nie stroni przy tym od cytatów drastycznych, wymagających wy- 
kropkowania (np. sąd o Postylli Reja: „Xięga heretycka lepiej było z k... s... tą ręką... 
psu ucierać, niżeli przeklętą naukę tę pisać” - MR I, 102) lub - ubolewa, że nie wy
pada ich przytoczyć.

Gdy nie znajduje w tekście cytatu zwięźle a dobitnie wyrażającego myśl, o którą 
mu chodzi, zastępuje go sfabrykowanym przez siebie pseudocytatem, na przykład Rej 
publikuje anonimowo lub pod pseudonimem, „jakby chciał zatrzeć wszelkie ślady 
siebie samego: dajcie mi pokój, co ja za literat, miotam się z motyką na słońce!” (MR
I, 19). Orzeszkowa przemawia do rodziny przedstawionej w powieści Na dnie su
mienia: „a zleżcież niedołęgi i pochodźcie choć trochę o własnych siłach”, do jej ojca 
zaś: „a dlaczegóżeś niedołęgo nie nauczył ich chodzić na własnych nogach?” (DLP 2, 
370). Czasem pojawia się w tej funkcji mowa pozornie zależna: „Wczasy czarnoleskie 
[...] sprzyjały nadzwyczaj jego twórczości, lecz jakież otwierały się dla niej dalsze 
widoki? [...] Psałterz powoli do końca zmierzał - cóż potem? Gdzie obrócić siły po
tężniejące stale? O eposie próżno było myśleć” (W 51).

Konkretyzacji służą też porównania i metafory, czasem banalne („I oto zajaśniał 
pierwszy dzień wiosenny poezji polskiej, gdy skowronek sandomierski wzbił się do 
nieba natchnionym pieniem” - DLP 1, 167), kiedy indziej - oryginalne i śmiałe (Rej 
„stempel medala oryginalny wybijał, choć kruszec był cudzy”, „z przywoźnego sukna 
polskie kroje wymyślał” - MR I, 361; „Z bogato wyposażonej kapeli [kultury polskiej] 
wymykał się jeden grajek po drugim, a jednostajny pisk panegiryzmu i ascetyzmu 
zagłuszył w końcu każdą inną nutę” - DLP 1, 206). Pomagał sobie Brückner krypto- 
cytatami: „Wiatrem nadziane puknęły nadzieje - reformacja zawiodła zupełnie” (MR
II, 70); „Wacław Potocki, obruszony miernotą i niskością otoczenia, żółci przymieszał 
do swych lazurów” (Wstęp, [w:] Wojna chocimska, Kraków 1924, s. XXXII). „Głosy 
rewolucyjnej Rosji z 1905 roku, zwiastują wolność jak żurawie wiosnę” (O literaturze 
rosyjskiej i naszym do niej stosunku dziś i lat temu trzysta, Lwów 1906, s. 75); puryści 
nieraz „przecedzają komara, a połykają wielbłąda” (Cywilizacja a język, Warszawa 
1901, s. 16).

Mówiąc o zjawiskach językowych, Brückner z upodobaniem stosuje animizację 
czy antropomorfizację, na przykad „Skry reformacji musnęły wodę sadzawki Syloe 
i niemocny język polski wyszedł z niej uzdrowiony i ruszył o własnych siłach w dal
szą drogę” (DLP 1, 167). W wieku XVI i XVII „łacińskimi wstawkami się ośmieszał, 
upadlał, ubożył” (WJ 23). Z doby stanisławowskiej wyszedł „to salonowiec, to biura- 
lista, dbały wyłącznie o poprawność, jasność, cedzący niby słówka przez zęby, pedant 
poniekąd” (DJP 280). „Jeżeli zaś z czym - zaleca Brückner - to z językiem, nie bro
niącym się, prowadzonym na rzeź i okaleczenie jak baranek jaki, należałoby postępo
wać z największą pieczołowitością” (Dawność i znaczenie języka polskiego, PR 43).

Gdy mowa o literaturze, uderza predylekcja autora do metafor - by tak rzec - ro- 
ślinno-zapachowych: „I bije z literatury jego [Reja] ziemiaństwo: zapach gleby zo
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ranej, łąk skoszonych, lasów odwiecznych” (MR I, 361); poezja mieszczańska XVII 
wieku „wyszła z ziemi, nią woniejąca, jak te kwiaty polne, rumny i macierzanki” (DJP 
240); język Andrzeja Morsztyna jest „miękki, kwiecisty, niemal pachnący” (DLP 
1, 330); z Pana Tadeusza „bije ta sama woń oryginalna, ziemna, odurzająca, której 
żadna sztuka, czy sztuczność nie odtworzy dla swych kwiatów woskowych i girland 
z kartonu” (DLP 2, 108).

Konkretyzacji, a w każdym razie przybliżeniu, przeszłości służą też zestawienia 
aktualizacyjne. Dowiadujemy się więc na przykład, że apokryfy odgrywały w śred
niowieczu tę rolę, jaką współcześnie odgrywają przykadowo Trzej muszkieterzy lub 
Żyd, wieczny tułacz (LR 2, 110). Kucharskie kompendium Czernieckiego to „Ćwier- 
czakiewiczowa XVII wieku” (O literaturze rosyjskiej i naszym do niej stosunku..., 
s. 53); podróżopisarstwa Jana Potockiego nie zastąpią „tłumaczenia z p. Maya” (Jana 
hr. Potockiego prace i zasługi naukowe, s. 2); Pankracy to Lenin, Leonard to Dzier
żyński, Bianchetti to Budionny; antysemityzm Nie-Boskiej komedii jest „zupełnie 
usprawiedliwiony rolą, jaką «przechrzty» Trocki, Zinowiew itd. w Rosji odgrywają” 
(Zygmunt Krasiński. Żywot i dzieła, Złoczów 1927, s. 44); istotna wartość mesjanizmu 
polskiego polega m.in. na „wyłącznym służeniu Polsce, nikomu obcemu, o co nas 
marszałek [Piłsudski] pomawiał” (ibidem, s. 82).

Wspomniano na wstępie o przewadze hipotaksy jako cesze charakterystycznej 
stylu naukowego. Oczywiście posługuje się nią także Bruckner, na ogół w celach nie 
tyle argumentacyjnych, co ekspresyjnych. Stosuje wówczas i szyk przestawny, i para- 
lelizm składniowy, wzmocniony anaforą:

Obok owych wyjątków zasłużyli na wdzięczność i ci, co nie pnąc się do bohaterstwa, 
ciekawe szczegóły życia, własne wspomnienia o czasach i ludziach pozostawili, spółczes- 
nym, otoczeniu, na naukę lub pociechę, najdalszemu potomstwu na żywe świadectwo dni 
ubiegających, pamiętnikarze, co o sprawy publiczne tylko natrącając, osobistymi i rodzin
nymi się bawią. (Wstęp [w:] J. Ch. Pasek, Pamiętniki, Kraków 1924, s. 3)

Inny przykład:

Że natchnienie było szczere i głębokie, że studia poważne spoufaliły poetę z ludźmi 
i wiekami dawnymi, że używa umiejętnie kontrastów światła i cieniów, że i instynktem 
wiedziony, i w pocie czoła pracując, szukał ludowości, że przemawiał językiem nowym, 
śmiałym, barwnym, że próbował z powodzeniem dróg najrozmaitszych, a nie zasklepiał 
się w żadnej - na to klasycy nie zważali, a zapominała o tym młodzież, naśladująca to, 
co najwięcej w oczy wpadało, a więc okładki wydania, rymy męskie, wykrzyki i dźwięki 
naśladowcze. (DLP 2, 63)

Przeważają jednak w pracach Brucknera zdania pojedyncze lub tylko dwukrotnie 
złożone podrzędnie; ale w zdaniach tych poszczególne części są szeroko rozbudowa
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nymi zespołami szeregowymi. Oto na przykład zdanie z tak skonstruowanym pod
miotem:

Składały się nań [sarmatyzm] nie tylko barwne kontusze i pasy lite, zawiesiste wąsy 
i łby wygolone, wschodnie karabele i kity, lecz wszystko, co tchnęło przesądem, rubasz- 
nością, złym nałogiem, pieniactwo i pijaństwo, brak ogłady, stanowa i narodowa wyłącz
ność, domowa tyrania, przesadna religijność, nieuctwo, barbarzyństwo w wymowie i li
ście. (DLP 1, 399)

A oto zdanie krótsze, w którym orzeczeniu towarzyszy trójczłonowy szereg oko- 
liczników, z kolei wyrażonych szeregami przeciwstawnymi:

Łacina panowała, ale na piśmie, nigdy w mowie, tylko w kaście uczonej, nie w naro
dzie, w szkole, nie w życiu. (LR 1, 230)

Z braku miejsca pomijamy egzemplifikację dla innych części zdania, trzeba nato
miast odnotować częste występowanie oznajmień, tak jakby autor śpieszył się z po
daniem jak największej ilości informacji, w jak najkrótszej formie.

Zresztą wszystko to samo: styl jędrny a rozwlekłość przedstawienia; przesadzenie 
przysłowiami i porównaniami; wtaczanie obrazków rodzajowych; wiedza niewielka i nie 
smaczne, ani trafne jej użycie; dziwaczne cytacje wierszów łacińskich jako przypowieści 
starych, poetów jako mędrców; te same zapatrywania na świat i biegi jego, ta sama teolo
gia. (MR I, 293)

Konstrukcje takie układa Bruckner chętnie w całości większe - długie ciągi para- 
taktyczne z nawiasowymi wtrąceniami, poprzedzielane tylko średnikiem lub prze
cinkiem:

Przesuwał przed oczami czytelnika (nie widza!) całą galerię osób; każda z nich inna; 
od polskiego hausknechta począwszy, aż do wielkorządców egipskich, których słowa sto
sunki polskie, nie egipskie na cel biorą („kiedy każdy różno na swe skrzydło gali” itd.); od 
dobrodusznego Putyfara do jędzy Achizy; od sędziwego patriarchy i wiernej małżonki, 
zapatrzonej w Jakuba nie jak w męża, lecz jak w pana, aż do braci niebacznej, żałującej 
płochego występku poniewczasie; każdej moglibyśmy osobno nadać fizjognomię, są od
cienia, choć drobne, w rysach, myślach, czynach i słowach. (MR I, 41-42)

W obrębie tych większych całości pojawia się wyrazisty paralelizm składniowy 
nadbudowany nad kontrastem semantycznym.

Dla druku schlebiał i łgał żak, kaznodzieja i „astrolog”, albo „minucjarz”; w rękopisie 
poeta, satyryk, nowelista, cieszył, skarżył, malował; tu prawda, humor i piękno - tam prze- 
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sada, pochlebstwo, maniera; tu poufale grono znawców, które umiało ocenić pracę i nią się 
delektowało, tam ogół, który jednak, prócz kalendarza, książki do nabożeństwa i awizów 
z Krakowa nie czytywał już nic innego. (DLP 1, 281 - o pisarzach XVII wieku)

Owe całości parataktyczne wiąże czasem Brückner w sposób charakterystyczny 
biblijnym spójnikiem „i”. W rozdziale o Żywocie człowieka poczciwego (MR II, 70- 
-82) znajdujemy np.: „I zasumował się głęboko Imci p. Rej...”, „I mimo woli roiło się 
w głowie...”, „I w pięć lat po wydaniu Zwierzyńca zabrał się Rej...”, „I Postylli nikt 
by wierszami nie pisał...”, „I wyszydzi niemal nauki...”, „I nie był to ideał wyłącznie 
Rejowy...”, „I tu powaga, stateczność, pewność, rozbraja, i chętnie słuchasz trafnych 
uwag...”, „I dokonał Rej cudu”.

Często poszczególne zdania pozostają w luźnej tylko łączności ze sobą, co więcej 
- wypowiedzi autorskie mieszają się w nich z mową pozornie zależną i mową nieza
leżną - cytatową lub quasi-cytatową:

Przeciw naszym Syrenom - i ich naszeptywaniu - mowa naturalnie o mężczyznach
- patrz co pod tą pokrywką wre, jeśli piołun, jeśli szałwia: ciekawa tu wzmianka o umiz- 
ganiu się, pieszczeniu niewieścimi słówki - a ledwo trzecie prawdziwe będzie - ale prawda 
jako cieśla siekierą raz w raz, a nigdy nie chybia; dziś niestety wiele tych krasomędrków 
z krasnomownymi słówkami, co ine mówią, a ine rozumieją - mógł się ich Rej po sejmach 
nasłuchać; woli on te, „co idą z ust jako piorun trzaskał” (jak Μ. Zborowski). (MR I, 301)

W wielu z przytoczonych cytatów można było dostrzec, jak współgranie różnych 
czynników tworzyło energiczną i sugestywną charakterystykę omawianych zjawisk 
czy postaci. Ale w tym postępowaniu autor zatracał niekiedy umiar i spod pióra jego 
wytaczał się - by użyć barwnego porównania Wacława Borowego - jakby „ogromny 
tabun wiadomości, gnany z jakimś zawadiackim świstem-poświstem przez ogromne, 
rozłożyste zdania”7.

7 W. Borowy, Pieśń melodyjna i melancholijna, „Warszawianka” 1925, nr 22.

Cytat tu nastąpi przydługi, ale tylko przytoczenie go w całości ukaże iście rabele- 
sowskie rozpasanie, na jakie sobie Brückner niekiedy pozwala. Oto co czytamy o sie
demnastowiecznym autorze, Krzysztofie Piekarskim;

Nieprzepłacony jego styl, nie inwencja (bardzo wątpliwego smaku), wprawdzie strasz
nie rubaszny, dziki i nawet ordynarny, ale zamaszysty, barwny, aż jaskrawy. Przesadza 
Piekarski Paska, Kochowskiego i Potockiego, pełen animuszu, ponętny tylko dla wojsko
wych uszu, ale sztukmistrz języka, od którego i Krasiński mógłby się uczyć: począwszy 
od łbowatej mózgownicy, przytaśmowanej łyczakiem do podkasałej szubienicy, od tego 
jak się naumordusił kaszlem, nim się wtorbanił na łóżko, dla zamieszanego smrodliwym 
rumrychtem powietrza, aż do Endymiona owczarza, utuczonego bryndzą, farynnika Jo- 
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wiszą, mydlarza Apollina i do owej maksymy o żonach: dobra, jak bażant, pióra podłe, ale 
mięso smaczne, zła jak liszka, skóra dobra, ale mięso jej chyba dla świń, gdy nagle zdycha
ją - niestety najciekawszych zwrotów przytaczać nie można, np. z narodzin „Strasznego 
bohatyra” wychodzącego na świat z takim krzykiem, że Dobrodziejka, zapomniawszy bó
lów, nie oparła się aż boso w trzecim folwarku, mamka padłszy na wznak, straciła pokarm, 
a kumoszki itd.; tacy i jego kapitanowie, Dusigardziel, Stobijgłowa, Burzywalka, Paliłyska- 
wica, Gromiburza. (DLP 1, 274)

„Wszystko, co ubocznie tylko należy do przedmiotu, a tym bardziej, wszystko, co 
jest zbytecznym do należytego zrozumienia, powinno być usunięte z dzieła” - po
uczał Piotr Chmielowski; jeśli autor zasady te narusza, naraża się na zarzut pedante
rii, rozwlekłości i zagmatwania8. Tymczasem Brückner całkowicie reguły te lekcewa
ży; rozmieszcza w swych pracach gęsto rozmaite mikrodygresje. Niektóre z nich mają 
charakter erudycyjny: informują o tym, co innym uczonym zapewne mało znane, 
a może okazać się przydatne. Na przykład w zwięzłym artykule Powstanie i rozwój 
języka literackiego z Encyklopedii Polskiej Akademii Umiejętności pojawia się bynaj
mniej ta niekonieczna strona wypełniona faktami ilustrującymi przewagę języka cze
skiego na Śląsku od XIV wieku (PR 86).

P. Chmielowski, Stylistyka polska, Warszawa 1903, s. 361.

Inny przykład: w monografii o Reju autor wzmiankuje, że w jednym z rozdzia
łów Zwierzyńca poeta wymienia Wiśniowieckich, co ilustruje odpowiednim cytatem, 
w którym m.in. mowa jest o tym, że mieli oni „urywki coś krwie Despotowej” - i tu 
następuje wyjaśnienie, że Rej miał na myśli „nie sławniejszego Dymitra Wisznio- 
wieckiego (Bajdy, co na Wołoszczyznę Heraklidesa wprowadzał z Łaskim i na haku 
carogrodzkim skończył), lecz Michała (kasztelana kijowskiego, zmarłego 1584 r„ por. 
Epicedion jego, drukowane u Wierzbięty, świeżo przez p. Storożenkę wydane w dziele 
St. Batoryj i dnieprowskije kozaki (Kijów 1904) żonatego z Halżką Zienowiczówną, 
tj. Despotówną (po Despocie serbskim Zenowie i Jerzym Zenowiczu, co do Witolda 
uszli i 1409 r. olbrzymie dostali posiadłości)” (MR I, 244-245).

Inne znów mikrodygresje mają raczej zaciekawić niefachowego czytelnika nie
zwykłością, charakterystycznością czy komizmem przytoczonych szczegółów. Oma
wiając tendencję języka do skracania wyrazów, Brückner przytacza kilkanaście przy
kładów, m.in. „najpocieszniejsze koziołki”, jakie wywraca wyrażenie „Wasza Miłość”, 
by dojść do „asińdźki”, dalej przypomina rosyjski wyrazgosudar, co także „stopniowo 
po sudar i su aż na proste s (da-s) zjechał”, wreszcie dodaje:

Ale dość (otóż i to z dosyć ci skrócone) tych szczegółów; jedna dążność, aby z coraz 
mniejszym wysiłkiem artykulacji, z coraz mniejszą stratą czasu wyrażać to samo, wywró
ciła je wszystkie, chociaż znów (i to skrócenie znowu - odnowa naszych modernistów 
fałszywa forma!) nie wszystkie się równie przyjęły i zamiast (skrócone za miasto - ale nie 



292 Henryk Markiewicz

należy samego miast, chyba w wierszach) skróconych w pełne formy ponownie do siły 
przyszły (Dzieje języka polskiego, Lwów 1906, s. 71, por. DJP 130 - tu wersja uproszczona).

I jeszcze jeden przykład: gdy Brückner objaśnia potoczne znaczenie wyrazu sem- 
piterna, nie tylko podaję, że posłużył się nią Józef Andrzej Załuski w jednej ze swych 
fraszek, ale rubaszną treść tej fraszki przytacza:

Krewną jego, starościnę rawską Załuską [...], gdy jej pryszczyk na ustach wybiegł, za
gadnął, „gaszek smorgoński”, że całusem go zdejmie - ona mu tę receptę schować kazała, 
jeśli zachoruje - na hemoroidy. (ZD 14)

Swobodna dygresyjność występuje również w całościowej kompozycji wielu prac 
Brücknera. W Ezopach polskich w związku z Biernatem z Lublina znajdujemy dłuższy 
wywód uzasadniający, że był on również autorem Listu do księgarza krakowskiego 
Szymona i kompilatorem Lekarstw doświadczonych, które autor obszernie charakte
ryzuje. Z kolei badacz omawia też („narażając się na zarzut, że odbiegamy od przed
miotu”, s. 35) prace Marcina Siennika i wysuwa hipotezę, że był on autorem Histo
rii w Landzie. W rozprawie Język Wacława Potockiego pierwszych kilkanaście stron 
zajmuje omówienie leksykografii polskiej - od Mączyńskiego do Lindego. Artykuł 
O Piaście „zaczyna się dłuższą wypowiedzią na temat wici, potem przechodzi na ple
mię Licykawików i Łutyczów, na Siemowita, imiona życzące, Dziecilelę, Chościsko, 
potem wreszcie następują cztery strony o Piaście, po czym znów uwagi o Bogurodzicy, 
kmieciu, żupanach, księdzu, władykach, staroście, Lechu, postrzyżynach, o chrzcie 
Mieszka i jego imieniu, o Kraku, Czechu i o pożyczkach pruskich z polskiego”9 10. Nie 
mniej wielotematyczny jest szkic O Fredrze: otwiera go ogólna charakterystyka Fre
dry jako pisarza komicznego (z obszerną mikrodygresją o Rewizorze Gogola), dalej 
omawia autor na kilku stronach stosunek jednoaktówki List do gawędy niemieckiego 
pisarza Rochlitza Wieczór niespokojny, dowodzi oryginalności Fredry, odkrywa jed
nak, że źródłem jego opowiadania o zemście nieboszczyka jest Historia komandora 
Toralwy Jana Potockiego, omawia przenikanie do twórczości Fredry zaobserwowa
nych przez niego faktów życiowych, a w związku z tym dyskutuje o narodowości 
Geldhaba, broni Męża i żony, jako wiernego obrazka „dawno minionej przeszłości”, 
wreszcie zwraca uwagę na ograniczenia, jakie na pisarza nakładała „domyślność cen
zury i bezmyślność Beocji galicyjskiej” (LF 59)*°. Chciałoby się powiedzieć, używając 
wznowionej dziś terminologii: toż to naukowe sylwy!

9 S. Urbańczyk, Bruckner jako językoznawca-slawista i badacz starożytności słowiańskich, [w:] 
W trzydziestolecie śmierci..., s. 84.

10 Warto zaznaczyć przy okazji, że Bruckner - może wzorem Juliana Klaczki - lubił tego rodzaju gry 
słów, jak „starzyzna i szarzyzna”, „drażliwy i wrażliwy poeta”, „smętny i mętny Anhelli", „cudny i cudacki 
zbiorek poezji”.
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Dygresyjności towarzyszyły jaskrawe nieraz dysproporcje w traktowaniu oma
wianych tematów czy utworów. W monografii o Reju z 1905 roku omówienie Krótkiej 
rozprawy mieści się na czterech stronach (autor tłumaczy zwięzłość tym, że utwór 
ten „niedawno odnowiono”, s. 29), Żywot Józefa - na dziesięciu, natomiast rozdziały 
o Postylli i Wizerunku liczą pięćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt stron! Żywotowi człowie
ka poczciwego poświęcił Brückner w Dziejach kultury polskiej kilka zaledwie linijek, 
o pieśni ukraińskiej o Kulinie rozpisał się na trzech stronach; podobnie w Dziejach 
literatury polskiej o Roksolankach Znajdziemy tylko krótką wzmiankę, natomiast Sie
lanki Bartłomieja Zimorowica szczegółowo są scharakteryzowane. Rezultat to zapew
ne pośpiechu; „gdybym miał tyle czasu do pisania mej książki, co p. Cz[arkowski] do 
jej czytania, ustrzegłbym się niejednego” (Pro domo, s. 84) - pisał Brückner z dezyn- 
wolturą - jednych zapewne rozbrajającą, w opinii innych - arogancką.

Ale oczywiście nie pośpiech był tu przyczyną jedyną. Brückner stosował swe spo
soby pisarskie z dużą świadomością. Świadczą o tym rozsiane w jego tekstach auto- 
komentarze:

Przestrzegam jednak czytelników z góry, że wdaję się w mikrologię literacką [...] Po 
wtóre zaś odbiegam nieraz od przedmiotu [...]. Na koniec nie taję grzechu pierworod
nego: lingwistę zajmują słowa i zwroty, które wyławiam z tych nieraz rzadkich broszur 
i objaśniam, zwracam uwagę na ulubione pewnych autorów zwroty itd. (Studia nad litera
turą polską XVII wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” 1919, 
s. 12)

Dla zachowania albo nadania kolorytu, cechy miejscowej, czego nasz romantyzm stale 
się domagał, używałem i będę używał tych zazwyczaj bardzo szczęśliwych, bardzo pięk
nych, niezmiernie wyrazistych słów i zwrotów i łudzę się nawet nadzieją, że uda mi się 
wywalczyć niejednemu z tych zapomnianych, zaniedbanych, wydziedziczonych wyrazów 
znowu prawo obywatelstwa, że je wprowadzę na powrót do dzisiejszego języka; w tym celu 
też umyślnie ich używałem i używać będę nadal. (Pro domo, s. 82)

Brückner mógłby powtórzyć o sobie, to, co pisał o Antonim Malczewskim - że 
„wszelkie pozorne od powszedniości odstępstwa podała [mu] chęć dobitnego wy
rażenia, [...] jej stale poświęcał bakałarską [...] prawidłowość” (Wstęp, [w:] Maria, 
Lwów 1925, s. XIX); dodajmy i ten szczegół, że podobnie jak autor Marii najczęściej 
zastępował nieznośne „który” zwrotami z „co” (ibidem, s. XVII). Inna rzecz, że przy
znawał także, iż „zajęty ciągle dawną literaturą mimo woli niejako niejedno z niej 
przejął i powtórzył”, a nie wyróżniał cudzysłowem tych zapożyczeń, bo - jak niefra
sobliwie dodawał - „minima non curat praetor, nie mam czasu na takie drobnostki”; 
zresztą, cytaty te „znawca natychmiast odgadnie i odczuje” (Pro domo, s. 82). Ale od
wołanie się do kompetencji znawców było niekonsekwencją wobec wstępnej dekla
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racji w Dziejach literatury polskiej, o których tu mowa, że książka jest przeznaczona 
dla „inteligentnego ogółu”.

Archaizujące słownictwo, wieloczłonowe luźne grupy, zawierające w dodatku na
wiasowe wstawki i cytaty, a nieraz także ich chaotyczność niewątpliwie przeszkadzały 
w odbiorze prac Briicknera przez szerszą publiczność, dla której je przeznaczał. Zda
rzały się u niego przecież i takie dziwactwa:

Przez złe wychowanie zmarnieli książęta Słuccy; Pileckiego do szkoły jeszcze niańka 
odprowadzała, stracił też majątek, wszystko utratnicy: ali lej, rozlej, aż wioski lecą, skaczą 
galardy. Dziś szatę sprawił, jutro z nią do Żyda, do Marka w szóste położenie, a Marek jesz
cze szydzi, że aksamit nienajlepszy. Tak ma być u pana, choć się już klują kolana; huczno 
było, teraz prędko się wypierzył, aryjańską (szary byt) przyjął; może prosi jakiego pana, by 
go wziął za sztafierza (lokaja) swego. (DKP 2, 448)

Natłok szczegółów, przesłaniający hierarchię ważności omawianych spraw, utrud
niał wykorzystanie prac Briicknera w dydaktyce, nawet uniwersyteckiej. Przy tym 
często pomijał on istotne informacje, posługiwał się peryfrazami, zakładał u swych 
czytelników wiedzę historyczną, której mieć oni nie mogli. Omawiając Wojnę cho- 
cimską Krasickiego w Dziejach literatury, ani nie wymienia jej tytułu, ani nie precyzu
je jej tematu (czytamy tylko, że poeta obrał „świetny epizod wiekowej walki polskiej 
z półksiężycem” - DLP 1, 404). Wśród wiadomości o Janie Stanisławie Jabłonow
skim (DLP 1, 367) znalazła się wzmianka o tym, że „uprawiał poezję w więzieniu 
kenigsztajskim” ale jakie to było więzienie i dlaczego się tam Jabłonowski dostał, 
Brückner już nie piszę. Za to dodaje jeszcze mniej mówiącą przeciętnemu czytelni
kowi uwagę: „tak zaznaczył się Kenigsztejn w literaturze polskiej, jak niegdyś Mos
kwa (nieraz, jeszcze za Gosiewskiego i Pawła Potockiego w roku 1660), Głuchów 
i Królewiec, jak później Kaługa” (DLP 1, 367). Każda nazwa tu wymieniona to dla 
czytelnika-niespecjalisty zagadka!

W związku z humorystycznym użytkiem wyrazów gwarowych w piśmienni
ctwie staropolskim cytuje Brückner jakiegoś anonima, który opisuje chrzciny „grubą 
chłopską mową, jak jedną raz psiegamci, na nie trafił, jak go tam zgolemo traktował, 
a on z krzynowa grabił, co mu nakrszono” (DJP 210) - i nie troszczy się zupełnie o to, 
że większa część tego zdania będzie dla czytelnika niezrozumiała. Nie troszczy się też, 
że czytelnikowi temu nic nie mówią nazwiska Krofej i ks. Pontan, wymienieni dalej 
jako autorzy tekstów przetykanych kaszubszczyzną. Nie wyjaśnia też terminologii 
lingwistycznej - i nie bez racji Wiktor Gomulicki utyskiwał, że Dzieje języka polskiego 
są zbyt trudne dla niefachowego czytelnika".

W. Gomulicki, Pogadanka, „Kraj” 1907, nr 40.
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Ale mimo tych wszystkich przeszkód zyskał sobie Brückner dużą poczytność 
i przychylne opinie pisarzy i krytyków, zarówno młodopolskich, jak i międzywo
jennych, na ogól niechętnie nastawionych wobec uniwersyteckiego literaturoznaw
stwa. Z entuzjazmem wypowiadali się o nim Żeromski i Tuwim, Boy i Kołaczkowski. 
Zapewne, nie bez znaczenia była tu wdzięczność za rzadką w kołach profesorskich 
życzliwość Brücknera w stosunku do współczesności literackiej. Przede wszystkim 
jednak działał tu podziw dla jego archiwalnych odkryć, wszechstronnej erudycji, do
ciekliwości, zwłaszcza etymologicznej, ale także atrakcyjność konkretów językowych, 
literackich, obyczajowych, które można było znaleźć w jego pracach. W opinii fa
chowców zarzucano Brücknerowi wady kompozycyjne, chaotyczność i dysproporcje 
w traktowaniu materiału, nadmiar szczegółów; jak trafnie się wyraził Julian Krzy
żanowski o Dziejach kultury polskiej, „w całości panoramiczny obraz Brücknera ma 
w sobie coś z plastyki i rozmachu płócien Matejki, ale też nie jest wolny od notorycz
nych niedomagań krakowskiego mistrza”, a mianowicie od „nieraz nadmiernego na
gromadzenia faktów, w których trudno się zorientować”12. Co więcej, zarzucano mu 
niekiedy, że są to fakty błahe, niezasługujące w ogóle na wprowadzenie do opracowań 
syntetycznych. Baudouin zżymał się na styl Brücknera „buńczuczny, zawadiacki, wy
zywający, a jednocześnie rubaszny, trywialny i mocno niesmaczny, przeplatany na
wet niewłaściwymi kpinkami”13.1 on, i Ludwik Czarkowski, wspierany przez Romana 
Zawilińskiego wytykali mu też błędy językowe14. Znacznie przychylniej wypowiadali 
się o języku i stylu Brücknera historycy literatury (poza Piotrem Chmielowskim15). 
Ignacy Chrzanowski był świadom, że „pedant, cóż dopiero... Zoil [...] wytknie mu 
niejedną niepoprawność języka, zarzuci brak harmonii w budowie niejednego zda
nia”, ale akcentował, że „nikt mu nie zarzuci braku silnej wyrazistości, wielkiej dobit
ności, niepospolitej plastyki”16. Także Krzyżanowski z uznaniem pisał o „niesłycha
nie żywym stylu i wyrazistym języku Brücknera”, narzekał tylko, że rozprawy jego 
o literaturach słowiańskich „wykazywały tak ogromną domieszkę rusycyzmów czy 
czechizmów, iż lektura ich nie należała do zajęć łatwych i przyjemnych”17. Stanisław 
Pigoń znajdował szczególne upodobanie w tym, że w dziełach Brücknera „raz po raz 
[... ] spod togi uczonego odsłania się nie zasuszony «mól książkowy», ale zamaszysty, 
żwawy i czerstwy Polonus-rubacha. Lektura dzieł jego z tego powodu sama przez się 

12 J. Krzyżanowski, Na szlaku rozwoju kultury polskiej, „Polonista” 1933, s. 253.
13 J. Baudouin de Courtenay, [Recenzja Dziejów języka polskiego], „Rocznik Slawistyczny” 

1908, s. 96.
14 L. C z a r k o w s k i, op. cit.
15 P. Chmielowski, Prof. Aleksander Brückner o literaturze staropolskiej, „Ateneum” 1903, s. 88.
161. Chrzanowski, Dzieje kultury polskiej Aleksandra Brucknera, [w:] idem, Studia i szkice, t. 2, 

Kraków 1939, s. 282.
17 J. Krzyżanowski, Aleksander Brückner, „Pamiętnik Literacki” 1946, s. 61.
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ma dziwny urok”18. Wacław Borowy, jak zawsze cieniujący swe opinie, pisał: „Dziwne 
to było. Czasami dziwaczne. Ale nigdy zimne i nigdy ciemne [...]. Niejedną też rzecz 
jego, nawet dłuższą, jednym tchem się czyta. Styl jego zdumiewa, jak zdumiewał czło
wiek”19.

S. P i g o ń, U trumny Aleksandra Brücknera, „Kurier Poznański” 1939, nr 246.
19 W. Borowy, Aleksander Bruckner jako historyk literatury, „Ruch Literacki” 1970, nr 2.
20 Zob. Z. J. Nowak, Sztuka pisarska Ignacego Chrzanowskiego, „Przegląd Humanistyczny" 1991, 

nr 1; D. B u 111 e r, O stylu naukowym Juliana Krzyżanowskiego, „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 5.
21 Wykorzystano tu niektóre uwagi zawarte w pracach: P. Kupiszewskiego Emocjonalność 

w dawnych tekstach naukowych, „Poradnik Językowy" 1989, s. 462-468; idem, Indywidualizm i konwen
cja w pracach naukowych Aleksandra Brücknera, „Socjolingwistyka" R. 9 (1990), a także własne spo
strzeżenia autora z młodzieńczego artykułu O stylu i języku A. Brücknera („Kurier Literacko-Naukowy" 
1939, nr 23, pod pseudonimem: Michał Heymanowski). Już po oddaniu niniejszej pracy do druku uka
zał się artykuł: Μ. K a r p 1 u k: O polszczyźnie uczonych humanistów przełomu XIX i XX wieku. Aleksan
der Brückner (1856-1939), „Przegląd Humanistyczny” 2007, nr 1.

Niektóre cechy pisarstwa Brucknera, co prawda w bardziej umiarkowanej wersji, 
odnaleźć można było w pracach Ignacego Chrzanowskiego i Juliana Krzyżanowskie
go20. Niemniej pisarstwo to na tle swej epoki wyglądało coraz bardziej ekscentrycznie 
i - anachronicznie. Ale, jak to często bywa, zjawiska wobec swego czasu zapóźnione, 
nabierają potem znamion prekursorskich. I kiedy dziś w niektórych pracach histo
rycznoliterackich znajdujemy subiektywizację wywodów, autokomentarze, inwazję 
polszczyzny potocznej, dygresyjność, formę sylwiczną, nawet chwyty beletryzacyjne 
- można w tym wszystkim dopatrywać się bezwiednego nawrotu do Briicknerow- 
skich tradycji21.
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