
Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Hanny Kryńskiej Psalmiczność w poezji polskiej

XX wieku napisanej pod kierunkiem prof. KUL dra hab. Andrzeja Tyszczyka

Rozprawa Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku ma charakter teoretycznoliteracki.

Obejmuje badania z pogranicza  genologii,  badań intertekstualnych oraz analiz  estetyczno-

litreackich.  Dopełnieniem  poczynionych  ustaleń  są  również  ujęcia  o  charakterze

historycznoliterackim, w szczególności dotyczące historii poezji polskiej XX wieku, a stan

badań uwzględnia także prace biblistyczne, językoznawcze oraz translatologiczne. 

Koncepcja metodologiczna pracy zasadza się na dwóch uzupełniających się ujęciach.

Podstawowe  jest  ujęcie  psalmiczności  w  kategoriach  relacji  intertekstualnych

z wykorzystaniem  przede  wszystkim  koncepcji  intertekstualności  Michała  Głowińskiego.

Drugie ujęcie nawiązuje do estetyki. Psalmiczność zostaje przedstawiona horyzontalnie jako

struktura  jakościowa,  jako  możliwa  jakościowa  konkretyzacja  różnych  układów  i  typów

nawiązań  psalmicznych  analizowanych  w  konkretnych  tekstach.  Psalmiczność  jest  więc

rozumiana  w  rozprawie  w  kategoriach  intertekstualnych  i jednocześnie  jako  pewna

postaciowa jakość tekstu poetyckiego. Obejmuje więc następujące zjawiska:  ukształtowanie

wersyfikacyjne i składniowe (szczególnie paralelizm i werset), słownictwo, włączone w obręb

utworów cytaty, parafrazy i trawestacje psalmów, zaczerpnięte z psalmów biblijnych obrazy i

tematy,  inspiracje  typową  dla  psalmów  poetycką  wyobraźnią,  sposób  ukształtowania

podmiotu mówiącego. Co należy podkreślić, u podstaw niniejszej pracy leży przekonanie, iż

w wielu  dwudziestowiecznych  utworach  ujawniających  tego  typu  odniesienia  tworzą  one

spójną jakość,  nie  są  więc jedynie elementem stylizacji  czy gry z  czytelnikiem.  Pod tym

względem  jest  to  ujęcie  uwypuklające  ustalenia  dotychczasowych  badaczy  psalmicznych

odniesień  na  przykład  Bożeny  Chrząstowskiej,  Anny  Legeżyńskiej,  Zbigniewa

Chojnowskiego. Psalmiczność rozumiana jako rozpoznawalna struktura jakościowa utworów

lirycznych stanowiłaby więc jakiś rodzaj uszczegółowienia struktury intertekstualnej psalmu,

pewnego rodzaju zacieśnienie pola możliwych odniesień do wybranych elementów gatunku

biblijnego. Ważne jest także zaakcentowanie nieodłącznego związku psalmicznych odniesień

z istotnymi pytaniami o charakterze religijnym, egzystencjalnym, metafizycznym, pytaniami

o  prawa  rządzące  światem  i  kondycję  człowieka,  jego  relację  z  Bogiem,  doświadczenie

cierpienia. Odniesienia tworzące liryczną jakość psalmiczności  niekoniecznie należą jednak

do elementów  prymarnych  gatunku.  Takie  ujęcie  pozwala  na  zebranie  i  przeanalizowanie

nasycenia  tekstów  nie  tylko  cytatami,  ale i  odwołaniami  do  pewnych  poetyckich  cech

psalmów,  które  zostają  przez  autorów  przyswojone  jako  składowe  ich  własnej  sztuki



poetyckiej. Nierzadko te psalmiczne echa stają się na tyle spójnym i oryginalnym zbiorem,

że uzasadnione jest  mówienie  o wystąpieniu  zjawiska będącego czymś więcej  niż  jedynie

parafrazą  psalmów, stosowaniem  psalmicznych  środków  wyrazu  czy  stylizacją.  Kategoria

lirycznej jakości daje też szansę zauważenia mniej oczywistych, a jednak obecnych w tekście

nawiązań,  a także kieruje  uwagę badacza na całościowy rezultat  zastosowanych zabiegów

intertekstualnych.

Pierwsza część pracy poświęcona jest  ukształtowaniu wersyfikacyjnemu i językowi

utworów. Wprowadza do niej szkic wynotowujący dwudziestowieczne przekłady psalmów.

Sposoby ich ukształtowania sprowadzić można do trzech typów (werset, wiersz metryczny,

wiersz  niemetryczny),  które  mogą  wyznaczać  podobne  sposoby  ukształtowania  psalmów

literackich.  W  drugiej  części  pracy  zaprezentowane  zostały  rezultaty  badania

intertekstualności  w  śladach  zaczerpniętej  z  psalmów  (czasem  daleko  już  przetworzonej)

poetyckiej wyobraźni. W analizie cytowanych utworów poetyckich wzięto pod uwagę siedem

grup tematycznych psalmicznej topiki (obecność, kosmos, gniew, wołanie, z otchłani, radość,

Dawid).  W odwzorowaniu  psalmicznych  porównań  i  metafor,  w  oscylowaniu  poetyckich

tekstów  wokół  kategorii,  wartości  i  napięć  wyprowadzonych  z  uniwersum  Psałterza

rozpoznać można psalmiczny „obraz i głos”, którego zbadanie było podstawowym celem tego

fragmentu  rozprawy.  Trzeci  rozdział  prezentuje  wnioski  płynące  z  zebranego  we

wcześniejszych  rozdziałach  materiału  oraz  ukazuje  psalmiczność  w  szerszym  kontekście

bliskich  jej  jakości,  historycznoliterackich  uwarunkowań  i przemian.  Oprócz  uwag

dotyczących  funkcjonowania  nawiązań  do  psalmów  w  poezji  XX  wieku  podjęto  próbę

nakreślenia  typologii  polskiej  psalmiczności  tego  okresu.  Wyodrębnione  zostały  typy

psalmicznych jakości ze względu na ukształtowanie warstwy brzmieniowej  (psalmiczności

związanej z wersetem, wierszem metrycznym, niemetrycznym), ze względu na nawiązania do

gatunków  psalmów  biblijnych,  sposób  włączenia  w  tradycję  psalmiczną  oraz  wymiar

religijny.

W rozprawie wzięte  zostały pod uwagę teksty ponad osiemdziesięciu  poetów oraz

czterdzieści  pięć  tłumaczeń  Księgi  Psalmów.  Ich  analiza  pozwala  zauważyć,  iż  pomimo

różnic w przywoływaniu psalmicznych odniesień w XX wieku psalm i psalmiczność to wciąż

sposób mówienia sytuujący się w obrębie stylu wysokiego. Poezja psalmiczna jest też bez

wątpienia  „poezją  doświadczenia”,  a  nie  retorycznej  gry.  W  obszarze  ukształtowania

wersyfikacyjno-prozodyjnego  werset  nadal  pozostaje  w  tekstach  poetyckich  najbardziej

rozpoznawalną  psalmiczną  formą,  psalmy  błagalne  stanowią  zaś  najczęstsze  źródło

psalmicznej  topiki.  Motywy  zaczerpnięte  z  lamentacji  włączone  zostają  w  literackie



świadectwa  czasu  wojny  oraz  pozwalają  wyrazić  charakterystyczny  dla  XX  wieku

egzystencjalny i metafizyczny niepokój. Wielu poetów (np. Brandstaetter, Kamieńska, Bąk)

aktualizuje w swoich utworach obecny w Psałterzu schemat przejścia od opisu rozpaczy do

uwielbienia. Inni twórcy (np. Jasieński, Podsiadło) przywołują psalmy pochwalne jedynie po

to, by podważyć psalmiczny obraz ładu i harmonii, wskazując na zło i cierpienie obecne w

świecie.  Niektórzy  (np.  Szymborska,  Nowak)  rezygnują  w  swoich  psalmicznych

odniesieniach  z perspektywy  religijnej  lub  znacząco  ją  ograniczają.  Wyznacznikiem

psalmiczności  pozostaje  wówczas  metafizyczny  horyzont,  poszukiwanie  sensu  na  przekór

sprzecznościom  w doświadczanej  rzeczywistości.  Polscy  poeci  przywołują  sposób

ukształtowania  psalmów,  styl  psałterzowo-biblijny  oraz  elementy  psalmicznej  wyobraźni.

Zabiegi  te towarzyszą jednak zarówno powtórzeniu prawdziwie psalmicznej  ufności,  jak i

tęsknocie za nią, próbom jej ponownego odnalezienia lub wyrażeniu jej nieodwracalnej utraty.

O  ile  więc  wielość  tłumaczeń  i  ich  sposobów  ukształtowania  staje  się  podstawą  dla

różnorodności  brzmienia  psalmicznej  tonacji,  o  tyle  ujawniane  w  psalmach  biblijnych

napięcia  znajdują  odzwierciedlenie  zarówno  w  różnych  typach  psalmiczności,  jak  i  w

wielości  postaw  i światopoglądów,  które  za  pomocą  odniesień  do  psalmów są  wyrażane.

Wynika  to  z  faktu,  iż  problemy  istotne  dla  psalmistów  zostają  w  tekstach  literackich

przywołane, ale nie zawsze rozwikłane tak, jak ma to miejsce w Psałterzu. Ważne pozostaje

jednak  podkreślenie,  że  psalmiczność  pozostaje  nadal  w  dwudziestowiecznych  tekstach

poetyckich jakością umożliwiającą ich wypowiedzenie.


