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Rozprawę Hanny Kryńskiej Psalmiczność w  poezji polskiej XX wieku oceniam wysoko. 

Doktorantka porwała się na zadanie badawcze, które — teoretycznie „leżało na ulicy" — lecz 

nie zostało przez wcześniejszych badaczy w  pełni podjęte, ponieważ wymaga połączonej 

analizy dwóch szeregów literackich (hebrajskiego i polskiego), z których drugi ewidentnie 

kształtuje się w  relacji do pierwszego, a zarazem udokumentowanie tego faktu w  sposób 

naukowo przekonujący jest prawie niewykonalne ze względu na liczbę, skalę i rangę różnic 

między tym i szeregami. Sprawę dodatkowo komplikowały rozmiary zróżnicowanego 

wewnętrznie materiału literackiego kryjącego się pod słowami „poezja polska XX wieku". Na 

ten tem at sama Autorka wypowiada się na s. 200 następująco: „Nie jest możliwe stworzenie 

listy utworów czerpiących z [samych tylko — dopowiedzenie W.S.] psalmów błagalnych 

poetyckich powstałych w  XX wieku. Są one bowiem tak liczne, że ich zestawienie 

przekroczyłoby liczbę stron niniejszej rozprawy."

Doktorantka nie poszła tropem wcześniejszych badaczy, którzy decydowali się w  tej 

sytuacji na studia wycinkowe, lecz postanowiła zmierzyć się z ogromem zagadnienia, 

przedstawiając czytelnikowi koncepcję jego całości. Jej praca — wbrew ty tu łow i — 

uwzględnia nie tylko poezję, ale też wybrane dramaty; analizowane utwory nie pochodzą zaś 

jedynie z twórczości wiodących poetów XX wieku, lecz panorama roztacza się także na inne, 

mniej rozpoznawalne grupy literackie. Skalę tego materiału można by więc uznać za 

wystarczającą nie tylko w  rozprawie doktorskiej, ale nawet habilitacyjnej.

Przytaczanym utworom towarzyszy rzetelnie przyswojony stan badań na ich temat. W 

uzasadnionych miejscach została wsączona w  pracę głęboka wiedza topiczna, genologiczna i 

wersologiczna. Zza niezliczonych mikroanaliz przebłyskuje subtelne tło  dyskusji 

teoretycznoliterackich wokół ważnych dla pracy kategorii religioznawczych, 

światopoglądowych i estetycznych. Autorka podtrzymała też kapitalną decyzję Bogdana 

Burdzieja, naświetlając eksploracje tradycji psalmicznej zarówno w  nurcie konfesyjnie 

chrześcijańskim (głównie katolickim), jak i w  nurcie żydowskim. Przekonująca wydaje się 

ponadto lista obszarów problemowych (ważnych lecz nie centralnych), z których 

Doktorantka postanowiła w  swojej rozprawie zrezygnować. Za słuszną uważam na przykład



decyzję o wyłączeniu z badań aspektu oddziaływania wizji psalmiczności wypracowanych w 

literaturach innych narodów.

Wysoką ocenę rozprawy wyprowadzam jednak nie tyle z uznania dla nakładu pracy 

czy z obserwacji solidnego warsztatu badawczego, ile przede wszystkim z walorów 

naukowych. Znakomite konsekwencje dla całości badań miała przeprowadzona na stronie 34 

krótka lecz celna obrona miejsca w  literaturoznawstwie dla kategorii przymiotnikowych. 

Język polski nie pozwala na takie sformułowania i tego, co napiszę, nie należy brać za 

postulat, lecz ty tu ł najbliższy zawartości rozprawy powinien brzmieć: „ P s a l m i c z n e  w 

poezji polskiej XX wieku", gdyż właściwym przedmiotem badań nie jest ani kategorialny 

wzorzec psalmu literackiego, ani literackie odwołania do psalmów, lecz sposoby korzystania 

przez literaturę polską z możliwości — wynikających z poetyki oraz z potencjału drzemiącego 

w  mechanizmach historycznoliterackich — w celu wyposażania tekstu w  wymiar psalmiczny. 

Celowo mówię tu  o wymiarze psalmicznym, gdyż bardzo przemawia do mnie przedstawiona 

w  pracy hierarchia wyznaczników psalmiczności. Autorka nie bała się wysunąć na pierwszy 

plan kryterium „w izji świata", które ła tw o zdyskredytować za ogólnikowość, nieostrość czy 

wieloznaczność, lecz które w istocie wydaje mi się związane z przemyślanym stanowiskiem 

genologicznym. W rozprawie gatunek literacki nie zostaje bowiem sprowadzony do 

repertuaru takich czy innych środków kompozycyjnych, motywów, toposów i słów 

skrzydlatych, lecz jest wywodzony z „postawy psalmicznej" jako elementu źródłowego, 

gwarantującego jego wewnętrzną, poniekąd niezależną od tekstu, semantykę.

Właśnie dzięki temu stanowisku, korzyści, jakie wynosi czytelnik z lektury pracy, 

dalece przekraczają sam temat psalmu w  poezji XX wieku, a rozpoznania Hanny Kryńskiej — 

choć Doktorantka nie toczy otwarcie takich debat — okazują się nieocenionym głosem w 

dyskusji na tem at specyfiki współczesnej literatury polskiej. Tym, co udało się Autorce 

niepodważalnie pokazać, jest stopień przeniknięcia tej literatury psalmicznym podkładem. 

Oczywiście, wszyscy i bez tego wiedzieliśmy, że zależności sięgają tu  bardzo głęboko. Nie 

zdawaliśmy sobie jednak sprawy z tego, że aż tak głęboko i że rozlewają się tak licznymi i 

zróżnicowanymi strumieniami, których bogactwo zostało w  pracy przekonująco 

zilustrowane. Jedynie w  kilku miejscach można stawiać pytanie dotyczące zasadności wzięcia 

pod uwagę tego czy innego utworu. Czy — na przykład — cytat utworu Brandstaettera Psalm 

napisany na marginesie „Pacem in terris" (podany na stronie 120), mimo tytu łu, na pewno 

wykazuje cechy psalmiczności? Nie ma w nim przecież odniesień do żadnego psalmu 

biblijnego (nawiązuje on raczej do Księgi Rodzaju i stanowi glosę do słynnej sentencji św. 

Augustyna)? Lub czy cytat z utworu Przemysława Dakowicza na stronie 281 też ma być 

przykładem literackiego psalmu?

Te wątpliwości są jednak zupełnymi wyjątkami, których przywołanie nie jest w  stanie 

zakwestionować generalnego wniosku: W wieku XX psałterz biblijny nadal w  istotnym 

stopniu określa repertuar problemów, z którymi zmaga się literatura; kieruje ich 

identyfikacją, rządzi ich zestawieniami i hierarchiami; rzutuje na ich funkcje, pozwalając



poezji wspinać się na poziom pytajnotwórczy (określenie Jana Sochonia). Autorka przyznaje, 

że problemy te „zostają w  tekstach literackich przywołane, ale nie zawsze rozwikłane tak, jak 

to  ma miejsce w  Psałterzu" (str. 303) Jednym z ważniejszych gwarantów możliwości ich 

nazywania i rozpatrywania pozostaje wszelako Psałterz.

Poziom warsztatowy i naukowy pracy, który tylko skrótowo mogłem wyżej 

naszkicować, ośmiela mnie do podjęcia dyskusji z szeregiem tez i rozstrzygnięć. Pierwsze trzy 

kwestie omówię szerzej, pozostałych siedem wypunktuję. Liczba tych wątków w niczym nie 

obniża mojej wysokiej oceny całości, choć wymagają one — moim zdaniem — 

uwzględnienia, gdyby rozprawa — do czego namawiam — miała ukazać się drukiem.

Pierwszą zasadniczą kwestią jest przypisanie psalmiczności do odpowiedniego działu 

poetyki. Praca została osadzona na krawędzi dwóch trudnych do uzgodnienia ujęć. Kierując 

się pierwszym z nich, Doktorantka rozpatruje „psalm literacki" jako gatunek. Idąc zaś tropem 

drugiego ujęcia, wskazuje na istnienie „zjawisk literackich trudnych do objęcia samymi 

kategoriami genologicznymi" i w związku z tym  deklaruje koncentrację „na stronie 

intertekstualnej psalmiczności" (oba cytaty ze str. 40). Intertekstualność jednak, zwłaszcza 

jeśli definiować ją za Gerardem Genettem, absolutnie nie mieści w  sobie wszystkich 

elementów rozpatrywanych w  rozprawie przez Hannę Kryńską, co pociąga za sobą zgrzyty, 

wynikające konieczności ustawicznego przełączania perspektyw z jednego ujęcia na drugie. 

Byłoby tu zatem wskazane włączenie takiej podstawy teoretycznej, która pozwoliłaby 

uniknąć wrażenia, że perspektywy te  zostały w  sposób nieczytelny zmieszane. Nie chcę tu 

podsuwać Autorce gotowych projektów. Nie ponosi ona także winy za stan narzędzi 

badawczych dostarczonych przez teorię literatury. Być może jednak jakimś wyjściem z 

sytuacji byłaby Genettowska kategoria architekstualności, wspomniana w pracy tylko w 

jednym miejscu, która pozwala rozpatrywać gatunek literacki nie genologicznie, lecz właśnie 

jako obiekt powstający i ulegający dynamicznym zmianom w  sieci relacji transtekstualnych. 

Bardzo bliskie myśleniu Genettowskiemu wydaje mi się określenie „łańcuch psalmiczny" 

użyte przez Autorkę na stronie 310.

Drugi zasadniczy obszar problemowy będzie dotyczył wersologii. W pracy spotykają 

się ze sobą co najmniej dwa światy wersyfikacyjne: hebrajski i polski. W ślad za tym 

zamieszczona została udana rekapitulacja głównych kierunków, w  jakich idą współczesne 

hipotezy dotyczące wersyfikacji hebrajskiej oraz opis trzech różnych strategii prozodyjnych 

przyswojenia psalmu hebrajskiego przez literaturę polską: za pomocą wersetu, wiersza 

metrycznego i wiesza niemetrycznego. Autorce rozprawy, znakomicie wyczuwającej różnice 

między autentyczną melodią wersetu a je j pozorem, udało się między innymi pokazać, iż 

efekt wersetu wynika w  dużej mierze z czynników pozawersyfikacyjnych. Przekonujące 

wydaje mi się w  tym  wypadku potraktowanie wersyfikacji jako dziedziny niesamoistnej, 

której odmiany dookreślają się zarówno w  relacjach intertekstualnych, jak intratekstualnych: 

wobec innych środków poetyckich. W opisie wersetu proponowałbym jednak poczynić dwie 

niewielkie poprawki.



Pierwszą poprawką byłoby wprowadzenie konsekwencji między term inologią 

dotyczącą psalmu i terminologią dotyczącą wersetu. W podobny sposób, jak na początku 

pracy zostały odróżnione od siebie psalm biblijny i psalm literacki, tak też analogicznego 

rozróżnienia pojęć domagałby się werset. Kiedy bowiem na stronie 78 czytamy zdanie: 

„Pokrywanie się granic składniowych z granicami wersów sprawia, że wspomniane 

współczesne utwory zbliżają się brzmieniem do intonacji wersetu" — czytelnik nie wie, o 

który z wersetów chodzi i może jedynie domniemywać, iż Autorka ma tu  na myśli typ 

wersetu wykształcony w  literaturze polskiej. Ten domysł prowadzi go jednak do pytań 

idących jeszcze dalej: Który z wariantów polskiego wersetu literackiego brany jest w  tym 

wypadku pod uwagę? Werset czyjego autorstwa? Z jakiej epoki się wywodzący? O jaki model 

wersetu w  tym wypadku chodzi? Odpowiedzi na te  pytania nie można zaś udzielić bez 

poprawki drugiej, czyli — bez rozwinięcia zamieszczonych na wcześniejszych stronach pracy 

rozważań teoretycznych na temat wersetu. Zostają one tam niepotrzebnie przerwane w pół 

drogi w obawie przed prozodyjną nieuchwytnością zjawiska. Tymczasem analiza utworu 

W itolda Wirpszy Liturgia (na str. 75-76), w  której porządek wersetowy jest destabilizowany 

przez arsenał przerzutni, a mimo to  zachowuje swoją rozpoznawalność, jasno dowodzi, że 

jest coś takiego jak zespół istotnych cech psalmicznego wersetu literackiego w poezji polskiej 

i Autorka byłaby w  stanie taki zespół wyodrębnić.

O ile analiza poezji psalmicznej pisanej wersetem i wierszem numerycznym przynosi 

wiele nowych, kluczowych informacji, o tyle wyraźnej wizji teoretycznej brakuje 

podrozdziałowi „Wiersz niemetryczny". Podrozdział ten, z wyjątkiem krótkiego 

katalogowego wyliczenia środków rytmizacyjnych, w  gruncie rzeczy nie dotyczy wersyfikacji. 

A tymczasem typ wersyfikacji nazwany przez Autorkę niemetrycznym wprowadza tradycję 

psalmiczną w  bardzo ciekawy kontekst. W większości pracy wyczuwa się przekonanie, że 

tradycja psalmu przynosi ze sobą sugestię głośnej lektury wiersza. „Wiersz niemetryczny" nie 

wywodzi się jednak z oralnej przeszłości, lecz funkcjonuje dzięki kulturze druku — do tego 

stopnia, że jego struktura rozpadłaby się bez osadzenia tekstu na drukowanej stronie. 

Nasuwa się zatem pytanie, jak reaguje psalmiczność na ten nowy dla niej sposób 

funkcjonowania utworu? Czy podejmuje z nim współpracę? Czy wciąż ogląda się za 

kościelnym śpiewem? Przykłady graficznych rozwiązań, z których korzystają Zbigniew 

Herbert i Ryszard Krynicki, i o których Autorka wspomina en passant na stronach 134 i 155- 

156, sugerują, że tradycja psalmiczna jest w  stanie rozwijać się w  sytuacji, gdy wzrok 

przejmuje pierwszeństwo względem słuchu. Zwracam np. uwagę na graficzne opracowanie 

utworu Mieczysława Jastruna, przytaczanego na stronie 221, gdzie wprost mówi się o 

percepcji wzrokowej. Przypominam również, z czego Autorka znakomicie zdaje sobie sprawę, 

że w  tradycji żydowskiej psalmy hebrajskie nie tylko się śpiewało, lecz także odczytywało ze 

świętych liter. Brandstaetter był jednym z tych, którzy doskonale znali ten typ wrażliwości.

Do spraw weryfikacyjnych chciałbym też zaliczyć jeszcze jedną kwestię, wymagającą 

przeniesienia się z pierwszej części rozprawy — komentowanej przeze mnie w  ostatniej 

akapitach — do części drugiej, noszącej dobry ty tu ł: Obraz i głos. Psalmiczna wyobraźnia.
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Chodzi mi w  tym momencie o rozdział czwarty części drugiej, który zawiera w  tytu le wyraz 

„Wołania", lecz którego zwartość skupia się wyłącznie na treści tematycznej oraz tkance 

retorycznej owych „wołań", pomijając ich formę podawczą, ich dźwięk. Tymczasem 

psalmista biblijny nie tylko przedstawiał Bogu swoje prośby, lecz także wpisywał w  głoski 

tekstu dźwięk tego wołania. Ponieważ początek Psalmu 22 został wypowiedziany w 

Ewangelii i zapisany alfabetem greckim, cała kultura europejska ma możliwość przysłuchiwać 

się instrumentacji głoskowej w  pasyjnym zawołaniu: „Eloi, Eloi, lema sabachthani". Podobne 

instrumentacje znajdują się także w  cytowanych w  rozprawie utworach polskich (np. „Pan 

jeszcze słyszy głosy" w  utworze Anny Kamieńskiej podanym na s. 215). Ich analiza dobrze 

przysłużyłaby się podrozdziałowi noszącemu ty tu ł „Wołanie".

Te wersologiczne uwagi można więc sprowadzić do następującej konkluzji: Część 

druga, mająca w  tytu le słowa „Obraz i głos", budzi oczekiwanie na perspektywę wizualną i 

akustyczną. Pominięcie jednak — z jednej strony — graficznego aspektu tekstu i jego lektury, 

z drugiej zaś — instrumentacyjnego aspektu wołania, powoduje, że w  owym „obrazie i 

głosie" brakuje materialności.

Trzecim obszerniejszym zagadnieniem, na którym chciałbym się w te j recenzji skupić, 

jest typologia. W części trzeciej rozprawy po raz pierwszy w  polskich badaniach główne 

wyznaczniki psalmiczności zostały wyodrębnione i nazwane w  sposób nie tylko trafny i 

precyzyjny, ale też wywiedziony z niezwykle obszernej i wnikliwej analizy polskiej poezji XX 

wieku. Do te j pory nie mieliśmy tak poważnego całościowego ujęcia. Problem w  tym , że 

struktura rozdziałów w  części drugiej również sprawia wrażenie pewnej typologii, innej 

jednak niż w  części trzeciej. Kompozycję taką tłumaczy poniekąd strategia argumentacyjna 

właściwa rozprawom doktorskim, gdzie końcową typologię traktuje się jako rezultat procesu 

dowodzenia. W rezultacie jednak rozdziały drugi i trzeci części trzeciej niepotrzebnie 

powtarzają myśli wypowiedziane wcześniej, w dodatku — bez poparcia materiałem, który 

jest prezentowany w  innych fragmentach pracy. Gdyby więc książka miała się ukazać 

drukiem, zalecałbym zmiany kompozycyjne. A jeśli wolno mi coś sugerować, to  

proponowałbym przenieść końcową typologię do początkowych partii rozprawy, 

zaprezentować ją krótko i uczynić dalszą resztę książki jej eksplikacją.

Wydaje mi się również, że w  ramach docelowej typologii psalmiczność medytacyjna 

nie powinna występować na jednym piętrze z psalmicznością lamentacyjną i psalmicznością 

radości. Tamte bowiem, na co zwraca uwagę sama Autorka, mają ugruntowanie w 

hebrajskim Psałterzu, polegają na podjęciu jednego z tradycyjnych wzorców. Medytacyjny 

stosunek do tekstu świętego nie polega zaś na podjęciu wzorca, lecz odniesieniu do niego i w 

typologii kategoria ta powinna zamienić się w  osobną grupę, obejmującą różne postawy w 

relacji do tradycji, a więc np. takie, w  których poeta aklamacyjnie wypowiada treści 

mieszczące się w  psalmicznym inwentarzu, przysłuchuje się im w  medytacji, ogarnia je swoim 

milczeniem, odnosi je  do własnej sytuacji egzystencjalnej, a ponadto takie, w  których zadaje 

im pytania, poddaje je ironicznej próbie i prowadzi z nimi spór. Wskazane byłoby w  tym



miejscu albo skorzystanie z propozycji typologicznej tych odniesień, zawartej w  książce 

Stanisława Balbusa Między stylami, albo jeszcze lepiej: przedstawienie własnego 

(analogicznego lecz bardziej pasującego do przedmiotu) uporządkowania.

Inną kwestią ważną dla psalmów hebrajskich jest też świadomość grzechu, na co 

zwraca uwagę Autorka na str. 209 i kolejnych. Czy brak tego nurtu w  końcowej typologii 

należy rozumieć w  ten sposób, że poczucie w iny jest w  polskich psalmach XX wieku tropem 

rzadko podejmowanym? Jeśli tak, to byłaby to ciekawa informacja o naszej kulturze, którą 

warto w rozprawie zwerbalizować.

Przejdę teraz do pozostałych wątpliwości, które postaram się omówić krócej. Gdyby 

rozprawa nie zasługiwała na publikację, wymieniłbym ich mniej. Uwzględniam wszystkie, 

starając się należycie sprostać rozmachowi pracy.

1. W większości wypadków Autorka szeroko i kompetentnie wykorzystuje stan badań 

biblistycznych (np. na str. 199) nad Psałterzem, zapoznała się również ze specyfiką językową 

hebrajszczyzny. Niekiedy jednak — jak np. na str. 309 — rozważania biblistyczne prowadzone 

są bez odpowiedniego zaplecza. Na str. 139 Autorka stawia ważne pytanie dotyczące badań 

Balbusa na tem at psalmów w  poezji Tadeusza Nowaka: „Dlaczego więc Stanisław Balbus 

pisze o koncepcji 'świata całościowego', o 'krystalicznych sensach świata' skoro w  Psalmie o 

wodach zmierzch pochłania cały ten świat [...]?" Wyrażam w  tym  miejscu niedosyt, że w 

pracy nie została podjęta próba odpowiedzi to  pytanie, które jest w  istocie pytaniem o 

psalmiczną kosmologię. Wydaje mi się, że pomogłoby w  tym  właśnie uwzględnienie 

zagranicznych prac poświęconych grupie psalmów prezentujących wyrazistą koncepcję 

czasoprzestrzeni, wizję rozplanowania istnień w  czasie i przestrzeni oraz ich hierarchizacji, 

mającej zakorzenienie w  religiach kananejskich. Rozdział zatytułowany Kosmos. Ład i  chaos w 

świecie oraz jego h istorii mógłby zyskać na włączeniu tego wątku.

2. Rozdział Styl biblijny, styl psałterzowy, liczący niecałe trzy strony (od 66 do 69), 

ogranicza się do wybiórczego sprawozdania z zastanych badań i jest stanowczo za krótki jak 

na skalę i rangę obu tytułowych zjawisk. Biorąc za podstawę rozprawę Hanny Kryńskiej, 

można by w gruncie rzeczy napisać drugi doktorat poświęcony wyłącznie warstwie 

stylistycznej w obrębie zdefiniowanej przez nią psalmiczności poezji polskiej XX wieku. 

Dlatego nie domagam się rozbudowy tego podrozdziału, lecz proponowałbym wyraźnie 

zaznaczyć, że warstwa językowa stylu psałterzowego zostaje z badań wyłączona jako 

zjawisko wymagające zastosowania odrębnej metodologii. Postuluję też zasygnalizowanie w 

przypisach większej liczby prac językoznawczych na ten temat (np. Teresy Dobrzyńskiej z 

książki „Tekst poetycki i jego konteksty"). Na marginesie sygnalizuję, że w  dalszych częściach 

rozprawy (np. na str. 70) do stylu biblijnego zaliczane są cechy, takie jak wysuwanie do 

klauzuli czasownika czy apozycja, które pochodzą de facto nie z Biblii lecz z łaciny, gdyż 

weszły do polszczyzny w ramach ogólnej inspiracji składnią łacińską i występują także w 

innego typu tekstach podniosłych.



3. W pracy pojęcie „iron ia " używane jest w  zbyt ogólnym sensie. Przydałoby się tu 

zastosować terminologiczne rozróżnienia, choćby te  z Palimpsestów Genette'a. Gdy czytam 

na str. 266 „W  dwudziestowiecznej poezji polskiej ironia każe niejednokrotnie z gorzkim 

uśmiechem odczytać słowa uwielbienia", domyślam się, że zamiast słowa „iron ia " powinno 

być powiedziane „sarkazm". Biała ironia Norwidowska, czy ta ironia, którą posługuje się 

Miłosz w  cyklu Świat, nie powoduje takiego efektu. Zauważyłem ponadto, że ironia, groteska 

i parodia traktowane są w  pracy jako strategie, które niejako z zasady burzą psalmiczny 

efekt. Tymczasem procesy destrukcyjne zachodzą jedynie w  niektórych ich odmianach. 

Należy brać pod uwagę, że silnie zakorzenione w  tradycji konwencje literackie mają to  do 

siebie, iż potrafią odpowiedzieć na próbę destabilizacji swoim sprzeciwem i mogą nawet — 

w  sposób paradoksalny — wybrzmieć wtedy głośniej niż w utworach alegatywnych.

4. Wysoko oceniam rozważania dotyczące relacji między psalmem a odą na str. 311. 

Chociaż styl wzniosły został wyćwiczony w kulturze europejskiej na materiale ody, nie 

psalmu, to  jednak nie utrzymał się on w  XX-wiecznej odzie, utrzymał się za to  w  polskim 

psalmie literackim. Moim zdaniem, wynika to  z przyswojenia przez polski psalm literacki 

wzniosłości właściwej odzie i niejako przechowania je j w  ramach psalmu na czasy trudne dla 

tradycyjnych konwencji. Nie zgadzam się natomiast z następującą opinią: „Jeśli więc nawet w 

utworach bardzo przekształcających psalmiczną konwencję pozostaje ślad wysokiego tonu, 

jest on o wiele mocniej słyszalny w  tekstach, które ją kontynuują i odtwarzają." Wcześniejszy 

wywód w  tym  rozdziale wskazywałby raczej, że ton wzniosły zwraca na siebie uwagę właśnie 

w  tych utworach, które podejmują go z ironią, w  sposób groteskowy, parodyjny lub 

paradoksalny. W utworach serio bierzemy go przecież za rzecz oczywistą.

5. W rozdziale siódmym części drugiej Doktorantka podejmuje ważny temat 

skojarzenia figur Dawida i Homera. Proponowałbym pójść krok dalej i podjąć próbę 

oddzielenia tradycji psalmicznej od tradycji wyrastającej z Hymnów Homeryckich, dytyrambu 

i tragedii greckiej, która w  niektórych swoich cechach zbliża się do katalogu wyróżników 

psalmiczności zestawionego w  omawianej rozprawie. Np. w  cytacie z utworu Joanny 

Kulmowej podanym na str. 282 jedynym bodźcem, który trzyma moją uwagę przy kontekście 

biblijnym, jest ty tu ł: Psalm słowiczy. Gdyby tego tytu łu  nie było, wówczas pierwsze moje 

skojarzenie wędrowałoby do Hymnów Homeryckich.

6. W zakończeniu przekonujące są rozważania na temat relacji między psalmicznością 

a tragicznością w  rozumieniu Karla Jaspersa. Proponowałbym jednak odwołanie do Jaspersa 

wysunąć na początek tego wywodu i zdefiniować tragiczność za Jaspersem w  aspekcie 

precyzyjnego oddzielenia tego pojęcia od term inu tragizm. W analizowanym przykładzie 

dramatu Brandstaettera Śmierć na wybrzeżu Artemidy występuje bowiem nie tylko 

Jaspersowska tragiczność, lecz także wyraźne odwołanie do tragizmu. Korelacja tych dwóch 

zjawisk — bez ugruntowania w  precyzyjnym rozróżnieniu pojęciowym — przeszkadza w 

przyjęciu słusznej skądinąd argumentacji Doktorantki.



7. Na stronie 19 Autorka — moim zdaniem — pochopnie wyklucza z definicji psalmu 

biblijnego elementy wynikające ze sposobu jego wokalnej realizacji. Jest faktem, że branie 

pod uwagę tych elementów w praktyce wyklucza możliwość zdefiniowania gatunku, lecz 

tego typu trudności badawcze nie powinny rzutować na definicję. Nie można przecież 

wykluczyć, że to  właśnie w spójnych cechach wokalnej realizacji znajdowała się odpowiedź, 

dlaczego jako jedną grupę psalmów postrzegano utwory tak od siebie różne. Warto też 

przypomnieć o analogii w  starożytnej poezji greckiej, gdzie każdy gatunek liryczny miał 

przypisaną sobie tonację wykonania i był między innymi przez tę  tonację definiowany. Na 

koniec wreszcie: rozstrzygnięcie poczynione przez Autorkę nic do rozprawy nie wnosi. 

Rozprawa nie dotyczy bowiem istoty psalmu hebrajskiego, lecz jego odzwierciedlenia w 

literaturze polskiej.

Jak można zauważyć, wśród moich uwag niewiele jest realnych zarzutów 

merytorycznych, a jeśli już polemizuję — to  z poszczególnymi fragmentami pracy. Czynię to  

w przekonaniu, że rozprawa Hanny Kryńskiej jest ważnym osiągnięciem naukowym i po 

wymienionych przeze mnie korektach zasługuje na publikację. Objętość recenzji nie pozwala 

mi omówić edukacyjnych walorów tego dzieła, w  związku z tym jedynie wspomnę tytułem 

przykładu, że rozdział dotyczący historii tłumaczeń Psałterza dostarcza zwięzłą i nasyconą 

licznymi konkretami rekapitulację te j historii — cenną nie tylko dla studentów, lecz także w 

wymiarze popularyzatorskim.

Erudycyjny dobór omawianych utworów (uwzględniający nawet poezje Pawła 

Huellego); umiejętność zastępowania analizy wierszy metodą prowadzenia swego rodzaju 

dialogu z tekstem; takt wobec utworów, które odniesienie metafizyczne ograniczają do 

samego tylko wychylenia ku czemuś, co niesprawdzalne; szósty zmysł, pozwalający z 

trafnością i prostotą nazywać kolejne wycinki tradycji psalmicznej; precyzja języka 

(manifestującą się m.in. w wyciętej terminologicznym skalpelem definicji psalmiczności na 

stronie 39) oraz prowadzona z właściwym wyczuciem krytyka badań poprzedników — 

wszystko to  przekonuje, że w  osobie Hanny Kryńskiej mamy do czynienia badaczką dojrzałą. 

Dlatego bez wahania wnoszę o dopuszczenie Jej do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego i z góry głosuję za wyróżnieniem rozprawy.


