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Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Kajmowicz
wczesnoromantyczna ,,balladomania" w Polsce. Zjawisko, historia, oddzialywanie

Celem pracy jest opisanie zjawiska polskiej ,,balladomanii"
perspektywie historycznej

i

socjologicznej (socjologii literatury), co

-

z laI

1822-1830 w

zdaniem Autorki

-

umo2liwi weryfikacjg stereotyp6w historycznoliterackich od lat trwale u nas zadomowionych

w opisie tytulowego zjawiska i - dodajmy - w istotny spos6b znieksztalcajqcych obraz
pierwszej fazy romantyzmu w Polsce. Zadanie to jest mi bliskie. S4dzg bowiem, Ze w
opisywaniu epoki romantycznej ci4gle dominuj4 ujgcia ideologicznie, znreksztalcajqce jej
prawdziwy wizerunek. MoZna by tu wymienii wiele temat6w w nadmiarze eksponowanych i
eksplorowanych

w dlugiej ju2 przecreL recepcji

choiby tzw. czysty romantyzm egzystencjalny

historycznoliterackiej, podczas gdy inne,

i

estetyczny, byNy spychane na margines

rozwaLan,jakby w Polsce wystgpowal li tylko uslugowy wzorzec martyrologiczno-narodowy.
Romantyzm nader czgsto jest wykorzystywany do rozmaitych gier

i

zabaw politycznych, st4d

wszelkie pr6by rewizji, kt6re nie obarczaj4 tamtych tw6rc6w dziwnymi obowi4zkami, czy to

a wskazuj4 na istotowe
przyjmowane z atencj4 i zainteresowaniem. Ale

patriotyczno-narodowymi, czy teL demokratyczno-lewicowymi,
wlaSciwoSci pr4du, s4 przeze mnie zawsze

warunkiem sine qua non wszelakich prawdziwych (a nie tylko wyra?anych

rewizji czy nowych odczytah jest nie teoretyczna

i

tytulach)

efektowna paplanina zawieszona w

a rzetelna filologiczna analiza

dyskursach ponowoczesnych,

w

2r6del. Zebranie bogatego

zasobu dokument6w, co umoZliwia ponowne rozpatrzenie interesuj4cego nas zagadnienia, to

zadanie trudne,

dla niekt6rych niewykonalne, jednakowoZ podstawowe, by cokolwiek

nowego moLna powiedzie6

o

romantyzmie bez powielania zastanych kalek

i

trop6w

interpretacyjnych. Od razu teL nale?y powiedziei, 2e praca p. Agnieszki Kajmowicz stanowi

w tym zakresie przyldad wzorcowy. ,,Balladomania" zazwyczaj

sprowadzana do kilku

nazwisk znajduje tu bogat4 i niemal peln4 egzemplifikacjg, co umoZliwia Autorce skuteczne i
tw6rcze zmaganie sig z rozmaitymi stereotypami obecnymi w narracji historycznoliterackiej
doty czqcej romantyzmu przedlistopadowego.

Mgr Agnieszka Kajmowicz szczgsliwie unika utarlych schemat6w rozpoznawania
struktur genologicznych dumy
Opackiego,

i

ballady

w duchu Czeslawa

Zgorzelskiego czy Ireneusza

choi nie mohe ruecz jasna unikn4i analizy genologiczno-komparatystycznej,

przenikania motywiki, wplywu wzorc6w europejskich, albowiem praca nosi ambitny zamysl,

mimo 2e me wyartykulowany, przedstawienia monografii zagadnienia, st4d odwolanie sig do

2

trafnych interpretacji poprzednik6w jest zabiegiem koniecznym. Autorka akcentuje jednak
zapoznarrc aspekty ,,mody" literackiej

i

wskazuje tw6rc6w zazvrryczaj

w

refleksji

historycznoliterackiej niedostrzeganych (m.in. Ignacy Bogdaszewski, Julian Bogucki, Feliks
Boznanski, Ferdynand Chotomski, Ludwik Jablonowski, Jan Nepomucen Kamiriski, Ignacy

Kulakowski, August Krechowicz, I6zef Kalasanty Pajgerst
spos6b wzbogaca

i

i

wielu innych), co w znaczqcy

poszerza pole obserwacji ,,balladomanii", zyskuj4cej tu status zjawiska

v'tyl<raczajqcego poza natrgtne naSladownictwo mistrza Adama Mickiewicza. Wszak bylo to

zjawisko europejskie, moda prawdziwie popkulturowa, na szczEscie bodaj nieszkodliwa
przynajmniej fizycznre, zwaLywszy choiby na falg samob6jstw egzystencjalno-modowych po
lekturze Cierpieri mlodego ['I/ertera, rozmaitych modnych ubior6w z gorsetami
perukami w salonach

XVIII w., modg

i

cuchn4cymi

na Rossiniego, Verdiego oraz The Beatles

Jacksona, czgsto szkodz4cych intelektowi,

nie

wspominaj4c

o

i Michaela

zabojczych modach

leczniczych z opium na czele czy Zywieniowych dietach, jak wsp6lczesne nam pozeranie traw

rozmaitych nadaj4cych sig co najv,ryhej na paszQ dla k6z, a co nie wiadomo dlaczego
nazywane jest wegaristwem. (Wega to

jak wiadomo nazwa gwiazdozbioru

-

jako badacz

nieskoriczonoSci romantycznej podkreSlam to stanowczo). Bez w4tpienia z socjologicznego

punktu widzenia ,,balladomania" literacka mieSci siE

w

bardzo szerokim spectrum m6d

o czym Autorka pracy nie zapomina, podkreSlitbym jednak zdecydowanie
neutralny, a niekiedy i po|T4eczny aspekt braku frzycznej szkodliwoSci owego zjawiska, bo
rozmaitych,

tu jednak miarodajnie oceni6. Rzecz jasna nie tak
i zgola humorystyczny aspekt mody jest w rozprawie A.

psychiczne oddzialywanie trudno
powierzchowny, anegdotyczny

Kajmowicz uwzglgdniany, ale socjologicznie poglgbione zjawisko ksztaltuj4ce jednostkg, w

istotny spos6b wspolbuduj4ce wizerunek epoki przelomu romantycznego. Autorka
znakomicie opanowala najnowsz4 literaturg przedmiotow4
zastosowala wybrane narzEdzia opisu
so cj

olo giczno - estetycznej

w

w tym

zalcesie

i

umiejgtnie

swojej wielostronnej analizie historyczno-

.

Rozdzial pierwszy ,,Balladomania" na przestrzeni latbardzo rzetelnie daje wgl4d w

ksztaltowanie sig zjawiska, definiuje pojgcie
krytycznoliterack4

i historycznoliterack4

w wielu kontekstach,

przedstawia recepcjg

az po prace najnowsze. Autorka Swietnie wskazuje

na relacje pomigdzy populamoSci4 ballady jako nowego gatunku romantycznego, co
przerodzlNo sig

w swoist4 modg literack4, a narzgdziami opisu krytyki literackiej, niezdolnej

w wieku XIX do precyzyjnego zdefiniowania (sam termin pojawia sig dopiero pod koniec
XIX stulecia w pracach Antoniego Mazanowskiego), nie m6wi4c juL o zrozumieniu zjawiska
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z pogranicza literatury samej i teatru mody literackiej. St4d kry.tycy i historycy literatury
ujmowali tzecz w kontekScie imitacji i naSladownictwa, zbudowali przy okazji slownik
pejoratywnych wyra2eh na oznaczenie tego fenomenu z okresu przelomu romantycznego, jak
,,wierszopisarstwo", ,,wierszomania", a nawet ,,malpienie", kt6re dziS chgtnie zastgpujemy
okreSleniem ,,grafomania". O dziwo historycy literatury przejgli jgzykowe kalki i dobudowali

bibliotekE wyraZen metaforycznych jednoznacznie deprecjonuj qcych zjawisko balladomanii,
sprowadzaj4c czgsto

ow4 modg literack4 ad absurdum lub przynajmniej do

granic

chorobowych. Nie pomagalo to analizie samego zjawiska, wrEcz odwrotnie, odstrgczalo od
glgbszego zastanowienia, dlatego ,,balladomania"
stereotypowym wyobraZeniu

o wt6mej i marnej

lat

1822-1830

i

dziS funkcjonuje w

tw6rczoSci naSladowc6w czy epigon6w

Mickiewicza. I cho6 iqtyk w pracach CzeslawaZgorzelskrego czy Marty Zielifiskiej zyskalna

i

neutralnoSci

poglgbione

i

przejrzystoSci wrM z wyrazist4 metodologi4, w rezultacie otrzymali6my prace

bogatsze, nie zmienia to jednak przeSwiadczenia Autorki

zainteresowania zjawiskiem przez wsp6lczesnych historyk6w
wczesnoromantycznej ,,balladomanii" do

i

o

efemerycznoSci

sprowadzanre przez nich

roli zjawiska wt6rnego,

epigoriskiego

(s. 62).

Nalezy sig z tym twierdzeniem w pelni zgodzic. Takle najnowszy Slownik lcrytyki literackiej
1764-1918 (Toruf 2016), wsp6lredagowany przez pisz4cego te slowa, nie notuje zjawiska
,,balladomanii", co dowodzi ci4gle slabego umiejscowienia pojgcia w przestrzeni najnowszej

i to pomimo funkcjonowania znakomitych prac Marka Stanisza,
naprowadzaj4cego na wiele trop6w niewlaSciwego modelowania 6wczesnych,
historii literatury

wczesnorom anty czny ch,,spor6w o poezj g".

Warto przy tym zwrocic uwagg na silg slowa ,,negatywnego" ksztaltuj4cego nasze
wyobraZenia

o minionych

wypadkach czy zjawiskach. Deprecjonuj4ce terminy Swietnie

ujawnione przez Agnieszkg Kajmowicz
przesttzen, takle

u historyk6w

w swoim Sledztwie, latwo zapadajE w

literatury, dlatego tak dlugo funkcjonowal

spoleczn4

u nas m.in.

oslawiony ,,pseudoklasycyzm". Dzieje negatywnych konotacji wielu okresleri na obszarze

,,balladomanii" sQ tego takle dowodem. Mozna

by praca

poszerzyl,

o ten jeszcze

,,mitotw6rczy" aspekt funkcjonowania niekt6rych termin6w w opisie historycznoliterackim,
chocby za pomocE narzgdzi Waltera Onga zastosowanych

komunikacja (Warszawa 2009),

w

- iwiadomolt sig do dyskurs6w

zbiorze Osoba

po czgsci odnosz4cych

okoloromantycznych. Dekonstrukcja metajgzykowego nazewnictwa nie stanowi oczywiScie
tematu rozprary, ale problem zostaNwywolany rnazwany. Warto sig nim zaj46. Albowiem to

w przestrzeni j gzyka przede wszystkim kreowane j est wyobr alenie stereotypowych zachowaf,

4

romantycznych

i

stereotypowych rozpoznaf historycznoliterackich. Czgsto jakle dalekie od

historycznej rueczywistoSci tamtego okresu.

W

tozdziale drugim Wczesnoromantyczna ,,balladomania" podstawowe

rozrfZnienia Agnieszka Kajmowicz w istocie przedstawia syntetyczny ogl4d naszej wiedzy
tak o samym gatunku, jak

i ,,balladomanii". Tytul rozdzialujest nazbyt skromny w relacji do
zawartoSci. Uporz4dkowany i precyzyjny wyw6d znakomicie zastgpuje szeregi prac
poSwigconych wskazanej tematyce i jest przykladem bardzo rzadkiej poSr6d badaczy
mlodego pokolenia umiejgtnoSci zbierania w caloS6 dorobku poprzednik6w, a jednoczeSnie
uzupelnienia go o nowe ustalenia. Mo2na,,na upartego" zarzuciI Autorce sprawozdawczy ton

i takiz charakter rczdzialu,

ale recenzent w tym wypadku ,,nie jest uparty" i przede wszystkim

i podziwia zatazem znakomity zmysl konstruowania syntezy. Mamy tu do
czynienia z rekonstrukcj4 badawcz1 wiedzy pojgciowej o ludowoSci i fantastyce jako
podstawowych elementach Swiata przedstawionego ballady, a jednoczeSnie i nowych
dostrzega

fundamentach epistemologii romantyk6w, ktoruy w buntowniczy spos6b odrzucajq kategorig

,;aIio" jako jedyn4 drogg poznanla. MoZe pokusilbym sig tylko o mocniejsze
wlaSnie owej ,,buntowniczej"
poznawczej

-

i

zaznaczenie

demaskatorskiej dla oSwieceniowej utopii, a nawet pychy

romantycznej postawy ,,czujqcych" i ,,widzEcych" inaczej. (Odpowiedni passus

o buncie mlodych pojawia sig dopiero w rozdziale trzecim).

Tak Swietnie opisany juzprzez

badaczy synkretyzm gatunkowy ballady, co rusz wchodz4cej w zapasy zbaSmq,legendq czy

podaniem ludowym, jest w duZej mierze konsekwencjq przyjgcia nowej filozofii poznania,

za{ konstrukcja balladowego bohatera swoistym alter ego niemal kaldego podmiotu
romantycznego. Potencjal artystyczny tkwi4cy

w

gatunku, stanowi4cym ,,hybrydE"
moZliwych poetyk, a przy tym oparty wyru2me na przeslankach ideowych (nie myli6 z
ideologi4!), zadecydowal o szybkiej progresji popularnoSci, pieczoLowicie odnotowanej w
liczbachprzez Autorkg

i stworzyl niejako

samoistnie zjawisko ,,balladomanii", bo takie byty

oczekiwania odbiorc6w 6wczesnej literatury. (Horyzont oczekiwari odbiorc6w powinien by6

w rozprawie chyba r6wniez mocniej uwypuklony, mohna wyzyska6 tu Swietne prace Ireny
Kitowiczowej !).
Syntezg gatunku dopelnia Agnieszka Kajmowicz syntezq zjawiska,,balladomanii", i to

w oryginalny spos6b. W szeregu przedstawieniach tabelarycznych zostal ukazany przyrost
liczbowy ballad oryginalnych (tab. 1), zestawienie pierwodruk6w

i

przedrukow (tab. 2),

opisane uprzednio odmiany gatunkowe (tab. 3), tytuly utwor6w opublikowanych przez
poet6w zpodzialem na odmiany (tab. 4), przeldady ballad zagranicznych (tab. 5), zestawienie
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polskich autor6w (tab. 6), co dobrze oddaje skalg

i

narastaj4c4 dynamikg zjawiska. Pono6

liczby nie klamiq, choi romantycy z dokonari Newtona i Kartezjusza wybieraj4 rcczej w4tki
metaftzyczne) a nie tabelaryczne rozpoznania geometrii lub wzory fizyczne. Tymczasem
arytmetyka magister Agnieszki Kajmowicz, mimo 2e niewyszukana, ba
przekonuje jako suma wiedzy o zjawisku, kt6re

w

- nad Wraz prosta,

szczegolach zostanie przedstawione w

rozdziale kolejnym. Wczesnoromantyczny model ballady

i mody na ich pisanie z dominacjq

w4tk6w mistycznych, ciemnych, zprzewag4 ballad fantastycznych o ludowej proweniencji, w
okresie pS2niejszym przeksztalci sig w kierunku realizmu mniej magicznego.
sig z konstatacjE

I

trzeba zgodzic

Autorki rozprary, zbierajqcej ustalenia wielu badaczy, 2e na trwale ballada

jako nowy gatunek zadomowila sig w literaturze polskiej wlaSnie w okresie romantycznego
przesilenia przedlistopadowego. Dodajmy: tam tkwi4

jej prawdziwe pocz4tki i

prawdziwe

korzenie, nie zaS w elegijnie zaprawionej melancholi4 dumie, decyduj4ce bowiem staje sig
glgbokie odczucie Swiata, nie zas sentymentalne wzdychanie tudzie2 estetyka.
RozdziaN trzeci

-

,,Balladomania" jako moda literacka

zarysowane wstgpnie w4tki. Autorka analizqe

przedstawiane
uwarunkowania

w nim

-

konsekwentnie rozwija

zjawisko, kt6re bylo dot4d

z pomoc4 uproszczonych schemat6w, rekonstruuje historyczne
i poddaje analizie socjospolecznej (w stopniu ograniczonym jednakze dla

potrzeb dysertacji). Doktorantka posluguje sig doSd uproszczonq (bez mala publicystyczn4)
definicj4 pojgcia mody jako ,,zbiorem postaw

i

zachowah opieraj4cych sig na naSladowaniu,

kt6re tworz4 styl bycia wlaSciwy dla okreslonej, wzglgdnie zwartej grupy" (s. 119), definicj4,

kt6ra mimo wszystko zdaje Swietnie egzamin w odniesieniu do opisywanego zjawiska. Istot4

owej mody jest

jej

kulturotw6rcza rola oraz specyftczny mechanizm funkcjonowania.

Potrzebny jest zaczyn, do kt6rego dodaje sig wlaSciwy produkt wyjSciowy wraz

z

wod1, z

tego powstaje w wyniku fermentacji zacier, kt6rego konsekwencj4 jest moda. Oto skladniki

,,balladomanii"

w ujgciu Agnieszki Kajmowicz i mojej swobodnej

interpretacji wywodu

doktorantki: zaczynem s4 echa romantyzmu europejskiego (m.in. Bi.irger, Schiller, Scott,
Lewis), produktem wyjSciowym rewolucyjny tomik Ballad

i romansfw Mickiewicza,

wod1

tudzie? papierkiem lakmusowym staje sig emotywny odbi6r tak rzeczonych ballad, jak
postaci autora (ileZ to wizerunk6w mlodego poety w6wczas powstawalo), do tego dochodzi

w krggu mlodych tw6rc6w. Nie przecenialbym tu roli zawsze
Nie pasuje. (C6z z tego, 2e byl szanowany przez mlodych, a jego

nieodzowne naSladowanie
starego Niemcewicza.

utwory czgstokro6 podpadaly pod ,,szkolg romantyczn4"). To idzie

mtrodoS6. MlodoSi

romantyczna. Swietnie wyzyskane przez Autorkg dokumenty Swiadk6w epoki, w tym listy i

6

pamigtniki Ko2mian6w, Odyfrca, Puzyniny oraz Dmochowskiego,

w

centrum stawiaj4

wlaSnie mlodoSi, kt6ra obok fascynacji i naSladownictwa stanowi ponod nieodl4czny element

skladowy kuhdej mody, jak twierdzi Agnieszka Kajmowicz (s. 155 i wczeSniej), no

i

mamy

gotowe manu dla ,,balladomanii" tudzie? innych m6d literackich. Przepraszam, ale trudno mi

o modzie pisad w tonie

li tylko powaZnym.

Wystarczy,2e czyni tak Agnieszka Kajmowicz.

Nie znaczy to, 2e jej praca jest popularna czy rozrywkowonoSna. Nie. To dysertacja ze
wszech miar solidna. Bogata w nowe ustalenia, a znaczenie tej rozprary przel<racza
tematycznie zakre5lony horyzont, albowiem spostrzezenia Autorki daj4 sig zastosowa6 do

wielu ,,modowych" zjawisk literackich. Tymczasem fascynacja balladowymi wzorami u

nas

zakrellala szerokie krggi wSr6d tw6rc6w i odbiorc6w,tworz1c wyrazist4 grupg wiej4cych,,ku
Polsce zdrowie",

jak by to okreSlil Mochnacki.

Spajala ich program

Kulturotw6rcza rola,,balladomanii" jest nie do przecenienia

i

i

widzenie Swiata.

po raz pierwszy opisana tak

starannie, bezuprzedzen,w wyrazistej przestrzeni metodologicznej. Znakomitajest

i taka oto

konstatacja Autorki: ,,Fenomen >balladomanii<, jego sens, historia oraz oddzialywanie,
wskazuj4 na wahn4 rolg poet6w Zyjqcych niejako

w >cieniu< wieszcz6w. To w koricu ich

fascynacja oraz pragnienie naSladowania mistrz6w dowodz4 wielkoSci samego wzoru" (s.
216).

Praca magister Agnieszki Kajmowicz wypelnia dotkliw4 lukg

w naszych badaniach

nad romantyzmem. Ta Swietnie napisana rozprawa powinna by6 moZliwie szybko wydana i

upowszechniona. Plyn4

z mej duhe poZytki poznawcze takhe dla pokolenra

stroni4cych od ,,m6d" wszelakich. Podparta zr6dlowymi badaniami sytuuje sig

badaczy

w

ktggrt

wartoSciowych prac filologicznych, w kt6rych interpretacje s4 konsekwencj4 anahtycznych

o dopuszczenie Autorki do dalszej czgsci postgpowania w sprawie
nadania stopnia doktora nauk humanistycznych. UwaLam takhe, 2e praca
rozpoznan. Wnoszg

Wczesnoromantyczna ,,balladomania" w Polsce. Zjawisko, historia, oddziabmanie powinna
zo

stat wyr62ni

on a

przez sto s owne gremi a de cyzyj ne.
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