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Wstêp

Problematyka liryków lozañskich zosta-
³a bardzo obszernie opisana w przeci¹gu ostat-
niego pó³wiecza. Nurt badañ nad twórczo�ci¹
Mickiewicza, okre�lan¹ zbiorczo jako liryka lat
dojrza³ych, zosta³ zapocz¹tkowany przez
Juliana Przybosia. Jego wnikliwe odczytanie
liryków lozañskich, wsparte wra¿liwo�ci¹ i poe-
tyck¹ intuicj¹, przyczyni³o siê do dostrze¿enia
przez badaczy literatury tych, dotychczas nie
analizowanych, utworów. Oczywist¹ tendencj¹
by³o wiêc zainteresowanie siê twórczo�ci¹
Mickiewicza, która za jego ¿ycia nie zosta³a
opublikowana.

Lozañskie odkrycie okaza³o siê jednak
tematem tak z³o¿onym, g³êbokim i niezwykle
zapadaj¹cym w pamiêæ, ¿e doczeka³o siê po-
nadprzeciêtnej liczby opracowañ. Problema-
tyka tych kilku liryków wci¹¿ jest przedmiotem
badañ, nowych publikacji, wreszcie konferencji
naukowych i ¿ywych dyskusji na gruncie lite-
rackim. Równolegle, wiersze lozañskie Mickie-
wicza ciesz¹ siê popularno�ci¹ w�ród czytelni-
ków i poetów, którzy, tworz¹c w³asne dzie³a,
czêsto siêgaj¹ po lozañskie motywy i cytaty.

Niegasn¹ce zainteresowanie t¹ poezj¹
nie daje siê wyt³umaczyæ jedynie znakomito�-
ci¹ autora. Nie wszystkie wiersze Mickiewicza
zosta³y tak wyczerpuj¹co opisane, wiêcej na-
wet, nie wszystkie wybitne poetycko dzie³a au-
tora Pana Tadeusza  doczeka³y siê takiego
uznania. Jest to sygna³, i¿ nale¿y zastanowiæ
siê, co decyduje o permanentnej obecno�ci li-
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ryków lozañskich w pracach literackich i wspó³-
czesnych tomikach poezji. Moje dociekania
pragnê zawêziæ w szczególno�ci do jednego
utworu, byæ mo¿e pierwszego z lozañskiego
cyklu, zarazem jego najpiêkniejszego ogniwa1

rozpoczynaj¹cego siê s³owami: Nad wod¹ wiel-
k¹ i czyst¹. Ró¿norodno�æ jego odczytañ pro-
wokuje do namys³u nad niezwyk³o�ci¹ utworu.

Poszukiwania odpowiedzi rozpocznê od
analizy g³ównych tendencji interpretacyjnych
prezentowanych przez najwiêkszych znawców
historii literatury. Nie zamierzam jednak ponow-
nie zastanawiaæ siê nad kwestiami ju¿, z pew-
no�ci¹ du¿o szczegó³owiej, zbadanymi, tj.
walorami poetyckimi liryku, okoliczno�ciami
jego powstania, wreszcie symbolik¹ i nawi¹za-
niami do tradycji filozoficznych. Postaram siê
jednak ukazaæ nieco inny wymiar funkcjonowa-
nia tego wiersza, zastanowiæ siê nad �ród³em
owego magnetyzmu, który nieodmiennie przy-
ci¹ga uwagê kolejnych badaczy i czytelników.
Innymi s³owy nad tym, co sprawia, ¿e ten po-
nadstupiêædziesiêcioletni wiersz wci¹¿ zach-
wyca i zastanawia.

Wydaje mi siê, ¿e przyczyna tego zja-
wiska le¿y nie tylko w samym poemacie, ale
tak¿e w metajêzykowym sposobie jego funkcjo-
nowania w rzeczywisto�ci. Rozumiem przez to
promieniowanie sensu utworu, które nie ograni-
cza siê wy³¹cznie do poziomu �wiata przedsta-
wionego, ale pojawia siê ju¿ w momencie obco-
wania z wierszem. Dostrze¿enie wielop³asz-
czyznowo�ci funkcjonowania liryku pozwoli na
jego pe³ne odczytanie, poniewa¿ �sens w tym

1 M. Stala, W stronê Lemanu. Liryki lozañskie jako do�wiadczenie duchowe [w:] Trzy nieskoñczono�ci, Kraków
2001, s. 38.
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szerokim ujêciu nie bêdzie siê ogranicza³ do
warstwy znaczeniowej dzie³a. Wolno i trzeba
wypatrywaæ go i w innych warstwach [...]�2 .
Utwór Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹ na p³aszczy�-
nie tre�ciowej objawia metaforycznie pewne
prawdy i jednocze�nie swoim kszta³tem te
prawdy potwierdza. Opis zamieszczony w sze-
�ciu strofach staje siê wiêc tylko pomniejszo-
nym odwzorowaniem tego, w jaki sposób utwór
oddzia³uje na czytelników i determinuje okre�lo-
ne pozajêzykowe zjawiska. �Istotnym momen-
tem tak wydobywanego sensu jest jego potenc-
jalna transcendencja � to, ¿e pretenduje on nie-
jako do tego, by zostaæ odniesionym do czego�
poza dzie³em, by «mówiæ» o zewnêtrznym
w stosunku do tego dzie³a �wiecie�3 . Spostrze-
¿enia te mo¿na z powodzeniem odnie�æ do liry-
ku lozañskiego; nie wydaj¹ mi siê interpretacyj-
nym nadu¿yciem. Postaram siê zatem przeds-
tawiæ kilka przyk³adów, ilustruj¹cych wp³yw
magiczno�ci tego wiersza na proces lektury.

1.

Nurty interpretacji liryku najogólniej dzie-
l¹ siê ze wzglêdu na odczytanie dominuj¹cego
zabarwienia emocjonalnego, które staje siê
kluczem do dok³adniejszego analizowania
konkretnych znaczeñ. W�ród badaczy mo¿na
wyró¿niæ co najmniej dwie tendencje: zak³ada-
j¹c¹, ¿e jest to utwór o pozytywnym, refleksyj-
nym przes³aniu, które niedos³ownie zosta³o tam
zawarte przez poetê �trudnego optymizmu�4

i przeciwstawn¹ jej interpretacjê, przyjmuj¹ca
jako g³ówny ton liryku rezygnacjê i rozczarowa-
nie �wiatem5. Tak znacz¹ca rozbie¿no�æ jest
tylko pozornie zaskakuj¹ca; sens wiersza zale-
¿y bowiem w du¿ej mierze od za³o¿eñ czytelni-
ka i jego impresji. Jak zauwa¿a Marian Stala:

S³owa cz³owieka zrozpaczonego brzmi¹
inaczej ni¿ s³owa cz³owieka prawdy,

odrodzonego duchowo... Dlatego
wybieraj¹c jeden z kierunków interpretacji,
wyra�nie dookre�lamy to¿samo�æ boha-
tera lozañskich wierszy. A tak¿e: czynimy
jednoznacznym ton ka¿dej jego wypowie-
dzi. W ten sposób rozstrzygamy na przyk-
³ad, ¿e fraza �Mnie p³yn¹æ, p³yn¹æ i p³yn¹æ�
jest wyrazem rezygnacji, albo przeciwnie,
¿e odpowiada ekstatycznej pewno�ci
przekroczenia czasu6.

Rezygnacja poety z narzucania oczywistych
odczytañ sprawia, ¿e odbiór wiersza ka¿dora-
zowo mo¿e byæ odmienny, czytelnik bowiem
staje siê jego wspó³twórc¹ i to od niego zale¿y
objawienie siê migotliwych tre�ci wpisanych w
utwór. Ta dowolno�æ i niedos³owno�æ s¹ cecha-
mi inspiruj¹cymi i prowokuj¹cymi do porówny-
wania jednostkowych spostrze¿eñ.

Jakkolwiek przyjête pocz¹tkowo za³o¿e-
nie o nastroju warunkuje dalszy tok egzegezy,
to jednak wiêkszo�æ krytyków zgodnie ocenia,
¿e tematyk¹ utworu Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹
s¹ kwestie uniwersalne: ponadczasowe i ogól-
noludzkie. Jest to wiêc utwór, który nie tylko
nie bêdzie traci³ na swej aktualno�ci lecz tak¿e
dotknie zagadnieñ istotnych dla ka¿dego cz³o-
wieka. Czy tak ogromn¹ rozpiêto�æ tematycz-
n¹ mo¿na zamkn¹æ w nied³ugim liryku opisuj¹-
cym górski krajobraz?

Zastanawiaj¹ce jest, jak ró¿norodne
prawdy dotycz¹ce �wiata mog¹ byæ wyczytane
z jednego utworu literackiego. Marian Macie-
jewski dostrzega w wierszu okre�lenie miejsca
cz³owieka wobec natury, jego przyjazn¹ wy¿-
szo�æ i jednocze�nie rozdwojenie pomiêdzy
uto¿samianiem siê z natur¹, a pewn¹ odrêbno�-
ci¹, umo¿liwiaj¹c¹ kontemplowanie jej7 . Badacz
podkre�la równie¿ problem autorefleksji natury,
mog¹cej zaistnieæ tylko w procesie cz³owiecze-
go poznawania �wiata. Juliusz Kleiner interpretu-
je opis krajobrazu jako odwzorowanie struktury

2 W. Stró¿ewski, �Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹� A. Mickiewicza. Próba interpretacji prawdziwo�ciowej [w:] Strona
Lemanu, s.  270.
3 Tam¿e, s. 270.
4 Okre�lenie J. Przybosia [w:] tego¿, Czytaj¹c Mickiewicza, Warszawa 1998, s. 207.
5 J. Brzozowski, Fragment lozañski. Próba komentarza do wierszy ostatnich Mickiewicza [w:] Strona Lemanu.
Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998.
6 M. Stala, Trzy nieskoñczono�ci, Kraków 2001, s. 29.
7 Wszystkie przedstawione w tym akapicie pogl¹dy badaczy pochodz¹ (chyba, ¿e w przypisie zaznaczono inaczej)
z prac zebranych przez M. Stalê w antologii Strona Lemanu , Kraków 2001.
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psychicznej podmiotu lirycznego i na tej pods-
tawie wywodzi wniosek o ogólnoludzkiej w³a�ci-
wo�ci odbijania rzeczywisto�ci zewnêtrznej
powierzchni¹ psychiki8. Analizê tê wspiera
za³o¿eniem wywiedzionym ju¿ przez Juliana
Przybosia � podmiot liryczny w wierszu
Mickiewicza uto¿samia siê z wod¹. Z pogl¹dem
tym nie zgadza siê inny literaturoznawca Da-
riusz Seweryn, zauwa¿aj¹c, ¿e ten sam impe-
ratyw na³o¿ony na przemijalne i marne ska³y,
ob³oki, b³yskawice dotyczy tak¿e podmiotu liry-
cznego: Mnie [trzeba] p³yn¹æ, p³yn¹æ i p³yn¹æ 9.
St¹d Seweryn na podstawie liryku lozañskiego
wskazuje miejsce cz³owieka w �wiecie nie
w�ród wody wielkiej i czystej, ale na granicy
krótkotrwa³o�ci i wieczno�ci, konstatuj¹c,
¿e ka¿dy byt ma swój w³asny, niepowtarzalny
sposób istnienia. Z kolei Jacek Brzozowski od-
najduje w liryku wyraz niemo¿no�ci odnalezie-
nia siê w �wiecie i bezkresnej rezygnacji cz³o-
wieka przegranego, co poci¹ga za sob¹ wnio-
sek o bezu¿yteczno�ci poezji. Wed³ug Alicji
Lisieckiej za�, g³ówn¹ problematykê utworu
stanowi przemijalno�æ czasu i ustosunkowanie
podmiotu do tego prawa � akceptuje on swoj¹
podrzêdno�æ wobec ponadindywidualnych
konieczno�ci i zgadza siê na ¿ycie pomimo
tych obostrzeñ. Wyliczenie postaw badaw-
czych zakoñczê cytatem z Mariana Stali, któ-
remu uda³o siê sens analizowanego utworu
przedstawiæ w kilku zdaniach, przy zachowaniu
pierwszoosobowej perspektywy podmiotu liry-
cznego, nastêpuj¹co:

zobaczy³em istotê rzeczywisto�ci; wiedza
o niej jest czê�ci¹ mojej w³asnej �wiado-
mo�ci; ta wiedza uwalnia mnie od nacisku
zewnêtrznych zdarzeñ, sprawia, ¿e widzê

je we w³a�ciwych proporcjach; ta wiedza
daje mi poczucie niezale¿no�ci podobne
temu, które przys³uguje wodzie; mogê
odbijaæ wszystko, co dzieje siê wokó³;
pozostanê sob¹, pozostanê blisko tego, co
jest, blisko prawdy10.

Trudno nie zgodziæ siê z uwag¹ W³ady-
s³awa Stró¿ewskiego, ¿e kszta³t interpretacji
zale¿y od osoby hermeneuty, od jego wiedzy,
inteligencji, talentu, smaku, wreszcie od tego,
czy jego s¹dy o dziele znajd¹ potwierdzenie
w pozaliterackim �wiecie11. Jednak przytoczy-
³am powy¿sze opinie nie po to, by dociekaæ,
która z interpretacji jest najbardziej uzasadnio-
na12. Autorzy wszystkich rozpraw mieli podsta-
wy i argumenty, by broniæ swego odczytania
liryku. Utwór ten mo¿e byæ wiêc �ród³em wielu
m¹drych i g³êbokich spostrze¿eñ, pozostaj¹c
jednocze�nie ich inspiracj¹ i immanentn¹ czê�-
ci¹. Tre�æ zawarta w sze�ciu krótkich strofach
wype³ni³a analizy tak ró¿norodne znaczeniowo.
Metaforycznie mo¿na wiêc przypisaæ temu
utworowi takie cechy jak: plastyczno�æ, amorfi-
czno�æ, uniwersalno�æ. Dziêki takiej charakte-
rystyce mo¿liwe sta³o siê zaskakuj¹ce zjawis-
ko wieloznaczno�ci z pozoru niez³o¿onego
tre�ciowo sonetu. Niespodziewanie wiêc praw-
dziwa dla ca³ego liryku staje siê uwaga Proko-
pa: �Jest zaprzeczeniem wszelkiej indywiduacji
pojêtej jako ograniczono�æ, jako zacie�nienie�.
Jednak badacz u¿y³ tego opisu na okre�lenie
samej wody i cech, jakimi siê odznacza³a w
�wiecie przedstawionym. Równie¿ wspomnia-
na amorficzno�æ jest w³asno�ci¹ wody z liryku
lozañskiego: �Jest ona ¿ywio³em najbardziej
plastycznym [...]�13 . Nasuwa siê wiêc porówna-
nie: woda w�ród czarnych ska³ i ob³oków

8 J. Kleiner, Liryki lozañskie [w:] Strona Lemanu, s. 128.
9 D. Seweryn, O wyobra�ni lirycznej Mickiewicza [w:] dz. cyt., s. 402.
10 M. Stala, dz. cyt., s. 57. Spostrze¿enia i os¹dy zawarte w tym fragmencie s¹ wspólne dla czê�ci badaczy. Nie
zawsze jednak znawcy dochodz¹ do tych samych wniosków podobnymi drogami, np. Jan Prokop w swej interpretacji
liryku wniosek o uleg³o�ci podmiotu wobec praw �wiata wywodzi równie¿ od formy wiersza, która w podobny
sposób podlega wzorcom klasycznej poetyki, a mimo to pozostaje czym� niespotykanym w dziewiêtnastowiecznej
poezji.
11 W. Stró¿ewski �Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹� A. Mickiewicza. Próba interpretacji prawdziwo�ciowej [w:] tego¿,
Strona Lemanu, s. 274.
12 Marian Maciejewski s³usznie zauwa¿a, ¿e na obecnym etapie badañ bardziej potrzebne s¹ [...] wnioski natury
historycznoliterackiej ni¿ opisy percepcji estetycznej. [w:] M. Maciejewski, Mickiewiczowskie �czucia wieczno�ci�[w:]
Strona Lemanu, s. 205.
13 J. Prokop, Adam Mickiewicz �Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹� [w:] dz. cyt.., s. 180.
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opisanych przez Mickiewicza ma takie same
cechy, jak ca³y lozañski utwór osadzony w kon-
tek�cie interpretacji i badañ, ale tak¿e i zwyk³ej
lektury.

2.

Kolejn¹, tym razem nie budz¹c¹ w¹tpli-
wo�ci ani polemik, kluczow¹ cech¹ liryku Nad
wod¹ wielk¹ i czyst¹ jest nowatorstwo jêzyko-
we. Jednak i w tym wypadku novum  jest para-
doksalnie zas³ug¹ powrotu do klasyczno�ci
formy i prostoty jêzyka. Oczywi�cie, wra¿enie
niezwyk³ej naturalno�ci dyskursu, jak s³usznie
zauwa¿y³ Przybo�, mo¿e byæ wynikiem tak
mocnego zakorzenienia siê jêzyka i stylu pisar-
skiego Mickiewicza w polskiej kulturze, ¿e nie
dostrzegamy napiêæ i niedopasowañ jêzyko-
wych, byæ mo¿e wyczuwanych przez wspó³-
czesnych wieszczowi czytelników. Niemniej,
w liryku z Lozanny nie razi ani archaiczno�æ
form leksykalnych, ani nienaturalno�æ po³¹-
czeñ wyrazowych. Równie¿ poetycko�æ tego
wiersza nie jest ewidentna, liczne paralelizmy
i nawracaj¹ce motywy tylko upraszczaj¹ formê.
Zdania s¹ spójne i zrozumia³e, s³owa starannie
dobrane, schemat poetycki nie jest pl¹tanin¹
tropów i poetyckich uniezwykleñ jêzyka, Cze-
s³aw Zgorzelski pisze o ascetycznej wrêcz
prostocie formy14. Poci¹ga to za sob¹ szereg
konsekwencji dla odbioru wiersza.

Przede wszystkim skromno�æ �rodków
stylistycznych i regularno�æ formy sprawia,
¿e �rodek ciê¿ko�ci poetyckiego wyrazu prze-
nosi siê na tworzywo poetyckie, czyli s³owo.
Mickiewicz przez lata swego kunsztu pisars-
kiego osi¹gn¹³ niezwyk³¹ �wiadomo�æ plasty-
czno�ci s³ów i niepowtarzalne wyczucie przy
ich dobieraniu15. Dziêki temu: �wiersze dojrza-
³ego Mickiewicza maj¹ piêtno jedyno�ci wypa-

lone na ka¿dym s³owie�16. Na znaczenie poje-
dynczego wyrazu w twórczo�ci lozañskiej
zwraca uwagê tak¿e Zgorzelski, podkre�laj¹c
�jedno�æ s³owa i wypowiadanej przez nie warto-
�ci lirycznej�17 .

Nie ma wiêc w tym wierszu konstrukcji,
które mog³yby zak³óciæ odbiór i zrozumienie
przekazu. Forma jest tak jasna, przejrzysta
i czysta jak... toñ wody opisywanej przez Mic-
kiewicza. Wiersz nie tylko tre�ci¹, ale tak¿e
i swoj¹ form¹ ilustruje lozañski krajobraz.

Co wiêcej, badacze zgodnie twierdz¹, ¿e
ów powrót do klasycznej i prostej formy jest
jednak poetyck¹ nowo�ci¹, poniewa¿ dziêki
niemu wprowadzona zostaje wieloznaczno�æ.
Przejrzysto�æ formy staje siê wiêc sposobem
na ukazanie symboliczno�ci lozañskich odnie-
sieñ. Dziêki temu utwór staje siê du¿o g³êbszy
znaczeniowo ni¿ zwyczajny przyk³ad liryki opi-
sowo-refleksyjnej. Prostota formy jest wiêc
sposobem na dobitniejsze ukazanie z³o¿ono�ci
przekazu.

Tekst zosta³ zbudowany przy zachowa-
niu niezwyk³ej dba³o�ci o regularno�æ. Zarówno
schemat sylabiczny, jak równie¿ rytm i tok
intonacyjny wiersza s¹ do siebie harmonijnie
dopasowane. Liczne powtórzenia leksykalne
i paralelizmy sk³adniowe, a tak¿e widoczna
konstrukcja sonetowa nie s¹ przypadkowe:
�Tekst manifestuje swoj¹ uleg³o�æ wobec
normy. �wiadczy o poddaniu siê powszechne-
mu prawu, o akceptacji pewnego ponadindywi-
dualnego porz¹dku rzeczy�18. Wiersz swoim
kszta³tem ulega normie i dziêki temu j¹ poko-
nuje. Tu w³a�nie kryje siê �ród³o owej nowo�ci
poetyckiego obrazowania � wiersz zamkniêty
w klasycznej formie zyskuje swe znaczenie
ponad ni¹ i jednocze�nie dziêki niej. Sposobem
na uniezale¿nienie siê od klasyczno�ci jest
aktywacja dodatkowych sensów s³ów � idealnie

14 Cz. Zgorzelski, Liryka lozañska: podsumowanie ¿yciowe poety [w:] tego¿, Wstêp [w:] Adam Mickiewicz, Wybór
poezji, Wroc³aw 1997, s. CX.
15 Przybo� podkre�la, ¿e Mickiewiczowskie wyczucie s³owa by³o wynikiem d³ugotrwa³ej pracy nad warsztatem
poetyckim: stawia³o ono poecie opór, doszed³ do niego Mickiewicz drog¹ obserwacji, d³ugiego wspó³¿ycia z rzeczami.
[W:] J. Przybo�, dz. cyt., s. 17. Z pewno�ci¹ wiêc utwory Mickiewicza nale¿y odczytywaæ ze szczególn¹ uwag¹,
poniewa¿ ¿adne s³owo nie jest w nich przypadkowe, ale wybrane przez poetê z jakiego� powodu.
16 J. Przybo�, dz. cyt., s. 163.
17 Cz. Zgorzelski, dz. cyt.,  s. CXI.
18 J. Prokop, dz. cyt., s. 178.
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dobranych i wywa¿onych, które sk³adaj¹ siê na
liryk Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹19. Sens wiersza
jest jednocze�nie poddany formie i triumfuje nad
ni¹. W tym zjawisku kolejny raz ujawnia siê
paralelizm miêdzy kszta³tem ca³ego utworu i
sposobem jego odbioru a wod¹ � najwa¿niej-
szym elementem zobrazowanego krajobrazu.
Jan Prokop pisze: �Godz¹c siê na pewien
porz¹dek, równocze�nie mu nie ulega i przez
to uniezale¿nia siê od niego�20 . Zdanie to mo¿e
doskonale opisywaæ równie¿ napiêcie miêdzy
form¹ a tre�ci¹ utworu, którego roz³adowaniem
staje siê ucieczka w niedos³owno�æ znaczeñ.

3.

Do odnalezienia w rzeczywisto�ci poza-
literackiej pozostaje ostatnia cecha konstytu-
uj¹ca obraz wody w liryku lozañskim, mianowi-
cie jej niezmienno�æ. Analogiczna w³asno�æ
Mickiewiczowskiego wiersza jest jednocze�-
nie, moim zdaniem, jego najwiêkszym atutem.
Liryk Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹ bowiem odzna-
cza siê autonomi¹, jest samowystarczaln¹
i samokonstytuuj¹c¹ siê ca³o�ci¹ poetyck¹.
Uwa¿am, ¿e to istotna w³asno�æ tego wiersza,
odró¿niaj¹ca go tak¿e od pozosta³ych liryków

19 Owa poetycka doskona³o�æ jest kolejn¹ cech¹ liryku, która ingeruje w pozaliryczn¹ rzeczywisto�æ. Temu rodzajowi
oddzia³ywania utworu poddali siê czytelnicy najbardziej wnikliwi i zwi¹zani z wierszem � ludzie nauki i pióra, którzy
postanowili zag³êbiæ siê nie tylko w literaturê przedmiotu, ale tak¿e we w³asne rozumienie s³ów znad Lemanu.
Nieodzown¹ czê�ci¹ zrozumienia dzie³a poetyckiego jest jego wielokrotna lektura i próba wnikniêcia w g³¹b mo¿liwych
znaczeñ i sensów, by dojrzeæ ca³o�æ logicznie splataj¹cych siê powi¹zañ. Jednak by co� tak subtelnego jak w³asne
czucie poezji opisaæ innym, trzeba u¿yæ w³asnego stylu i warsztatu pisarskiego. Podczas czytania wielu interpretacji
zauwa¿y³am pewn¹ sk³onno�æ badaczy, która, moim zdaniem jest kolejnym dowodem kunsztu poetyckiego Mickiewicza.
Im dok³adniej bowiem krytyk wnika³ w sens liryku i jego charakterystykê, tym bardziej jêzyk jego opisu traci³ definicyjno-
metodologiczn¹ sztywno�æ i d¹¿y³ do prozy poetyckiej, upodabnia³ siê do refleksyjnego dyskursu opisuj¹cego
lozañski krajobraz.

Piêkna forma i metaforyka mo¿e byæ sta³¹ w³asno�ci¹ rozpraw teoretyczno-literackich, jednak ich najwiêksze
natê¿enie pojawia siê w³a�nie przy opisie Mickiewiczowskiej stylistyki. Tak, jakby badacz nie�wiadomie jej ulega³
i d¹¿y³ do wyt³umaczenia jej specyfiki przez upodobnienie swoich wywodów: �[...] mo¿e s³owami «Tê wodê widzê
doko³a I wszystko wiernie odbijam» przemawia poeta, co siê ju¿ oddali³ od twórczo�ci dawnej i spogl¹da na ni¹
z dystansu � i wybuchy wstrz¹�nieñ duchowych, mrok twardy, skalisty Konradowej dumy i burze Konradowe
uznaje za przelotne zjawiska, odbite tylko wiernie przez niego, który umia³ zwierciad³em �wiata czyniæ poezjê, ale
pozosta³ ponad jej sfer¹ w czysto�ci niezniszczalnej ducha.�   J. Kleiner, dz. cyt., s. 128.

Nie tylko stylistyka, ale nawet metaforyka tego fragmentu zosta³y przejête z utworu Mickiewicza. W interpretacji
Kleinera znale�æ mo¿na wiêcej fragmentów, utrzymanych w podnios³ym, patetycznym stylu: �Siebie samego ukazuje
na tle wody i upodabnia do niej � i ujawnia prawo dwuwarstwowo�ci ducha swego, zmiennych tre�ci powierzchnio-
wych i opornej wzglêdem nich niezm¹conej g³êbi istotnej.�  Tam¿e, s. 128. W tym fragmencie zaznacza siê równie¿
wiedza o mistyczno�ci wierszy lozañskich, sposób opisu zostaje wiêc wzbogacony odpowiedni¹ retoryk¹ (np.
inwersje uwznio�laj¹ce tok wypowiedzi).

Oddzia³ywaniu liryczno�ci Mickiewiczowskiego wiersza nie oparli siê równie¿ Czes³aw Zgorzelski i Jan
Prokop. Zgorzelski, w ca³ej rozprawie oszczêdnie korzystaj¹cy ze �rodków ornamentacyjnych, przy omawianiu
wiersza znad Lemanu siêga jednak po metaforê: �W przebiegu wiersza nie znaæ nigdzie jawnie demonstrowanego
kunsztu, choæ pod powierzchni¹ tekstu wyczuwa siê dzia³anie wprawnej rêki, która stale panuje nad kompozycj¹
lakonicznego, wartkiego a celowo i precyzyjnie zespolonego têtna w rozwijaniu wypowiedzi.� Cz. Zgorzelski,
Liryka lozañska: podsumowanie ¿yciowe poety  [w:] tego¿, Wstêp, s. CXI.

Interpretacja Prokopa za� jest swym klimatem kontemplacyjnej zadumy najbardziej zbli¿ona do liryku Nad
wod¹ wielk¹ i czyst¹: �Czysto�æ wody przeciwstawiona jest czarno�ci ska³ i ob³oków. Nieprzejrzysto�æ, «gêsto�æ»
ograniczonych jednostkowych zjawisk zderza siê z bezmiarem trwania. W tym zderzeniu woda pozostaje
niezm¹cona.�  J. Prokop, Adam Mickiewicz, �Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹� [w:] Strona Lemanu, s. 180.

Liczne przyk³ady tego wp³ywu mo¿na znale�æ równie¿ u Przybosia, jednak styl jego rozwa¿añ, z za³o¿enia
bardziej eseistyczny i osobisty od typowych rozpraw naukowych, wynika z wra¿liwo�ci czytelnika-poety. Niemniej,
lektura liryków lozañskich sta³a siê inspiracj¹ dla kilku piêknych poetycko fragmentów: �Co uderza w lirykach
lozañskich? Niezwyk³a kompozycja, uk³ad, który nazwa³bym samorodnie l i rycznym [podkre�lenie J.P.], uk³ad
wynik³y jakby z rytmu samego wzruszenia.[...] W wierszu nad wod¹ wielk¹ i czyst¹... nic z opisu, ale jakby szereg
zwierciedl¹cych siê wzajemnie widzeñ.� J. Przybo�, dz. cyt., s. 42. �Liryki lozañskie oddychaj¹ wielkim spokojem
ukojonego smutku i oddalenia.� Tam¿e, s. 215.

Nietrudno ulec wra¿eniu, ¿e badacze, t³umacz¹c sens utworu lozañskiego d¹¿¹ do nieuchwytnego idea³u,
którym paradoksalnie okazuje siê w³a�nie liryk Adama Mickiewicza Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹.
20 J. Prokop, dz. cyt., s. 181.
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lozañskich (mo¿e za wyj¹tkiem wiersza Pola³y
siê ³zy...). W utworze tym nie wyczuwa siê
próby nawi¹zania dialogu z czytelnikiem, jest
przez poetê napisany jakby dla samego siebie,
bez wysi³ku nakierowanego na schwycenie
uwagi i serca odbiorcy. Przybo� pisze, ¿e �liryki
te robi¹ wra¿enie niewypowiedzianych, nie
wyszeptanych nawet, lecz � by tak rzec �
odmilk³ych�. I wydaje siê, ¿e dwudziestowie-
cznemu poecie uda³o siê bardzo trafnie okre�liæ
zamys³ poety romantycznego. Jest to bowiem
utwór wymykaj¹cy siê prawom ¿ycia literatury
� bêdzie trwa³ samodzielnie, równie pe³ny
znaczeniowo i doskona³y formalnie, nawet
wtedy, gdy nie bêdzie mia³ czytelników.

Przedstawionego wy¿ej zdania nie opie-
ram wy³¹cznie na w³asnych odczuciach. Do
podobnych wniosków w swojej interpretacji,
jednak w oparciu o spostrze¿enie harmonijnego
dope³niania siê formy i tre�ci wiersza, dochodzi
Prokop: �Organizacja jêzykowa wypowiedzi
poetyckiej za� odznacza siê samodzielno�ci¹,
jest celem sama w sobie�21. I dalej: �Wiersz za�
jest uk³adem zamkniêtej harmonii, która zape-
wnia mu trwanie ponad przypad³o�ciami zmien-
nych zjawisk. Jego ruch jest ruchem doskona-
³ym [...]�22. Taki jest zatem sposób istnienia
liryku lozañskiego Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹ �
niezale¿ny od interpretacji czy odczytañ, trwa
obok i jak gdyby mimo czytelnika23, dziêki
swojej doskona³o�ci.

Moim zdaniem autonomiczno�æ tego
dzie³a mo¿e mieæ genezê w okoliczno�ciach
powstawania utworu. Liryki lozañskie nie zosta-
³y wydane za ¿ycia Mickiewicza; mo¿e autor
nigdy nie planowa³ ich publikacji i dlatego poz-
woli³ sobie na napisanie utworu przeznaczone-
go tylko dla siebie. Wiersz nie mia³ za zadanie
ponie�æ ideologii ani dowodziæ kunsztu poetyc-
kiego, te powinno�ci zosta³y ju¿ wykonane.
Byæ mo¿e by³a to notatka, zapis impresji, jaka
pojawi³a siê w wyobra�ni Mickiewicza w oto-
czeniu dostojnej i gro�nej przyrody. Wydaje mi
siê, ¿e zapis prywatnego, intymnego odkrycia
poety o �wiecie móg³ przybraæ formê najbli¿sz¹
jego sercu � formê idealnej poezji.

Opisane powy¿ej przyk³ady promienio-
wania cech liryku na p³aszczyznê wy¿sz¹,
ogólniejsz¹ ni¿ �wiat przedstawiony, s¹ dowo-
dem kunsztu poetyckiego Mickiewicza. Poecie
uda³o siê osi¹gn¹æ najwy¿szy poziom jêzyko-
wego mistrzostwa, pisz¹c utwór, który, bêd¹c
zamkniêt¹ harmonijnie ca³o�ci¹, jednocze�nie
jakby mimochodem realizuje obraz wody wiel-
kiej i czystej na kilku poziomach. Sam wiersz
staje siê dowodem praw w nim opisanych. Tu
w³a�nie kryje siê genialny fortel Mickiewicza,
stworzy³ on bowiem nie tylko �wietny poetycko
opis bezmiaru trwania, ale tak¿e jego realny
przyk³ad.

21 Tam¿e, s. 182.
22 Tam¿e, s. 184.
23 W. Stró¿ewski tak pisze o procesie interpretowania, podkre�laj¹c pasywn¹ rolê odbiorcy i brak jego wp³ywu na istotê
wiersza: �Przeze mnie tak¿e spe³nia siê jego [wiersza] sens, czy chcê tego czy nie chcê.� [w:] Strona Lemanu, s. 274.
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Zestawienie podobieñstw miêdzy cechami wody z liryku lozañskiego a w³asno�ciami ca³ego
utworu w kontek�cie jego interpretacji zamieszczam w skrócie w poni¿szej tabeli:
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Czytaj¹c liczne interpretacje tego utworu
nie mog³am oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e drobiazgo-
wo�æ analiz, ¿ywo�æ dyskusji i sporów, w koñ-
cu dowodzenie poprawno�ci pewnych odczy-
tañ i wad innych (vide  spór badaczy o to, czy
Mickiewicz w twórczo�ci lozañskiej inspirowa³
siê filozofi¹ indyjsk¹) s¹ podobne do b³yskawic,
ob³oków i ska³ przemijaj¹cych nad toni¹ jeziora
Lemanu. Spostrze¿enie to zapisujê, o�mielona
podobn¹ impresj¹ Danuty Zam¹ciñskiej: �Ma-
my wra¿enie, jakby zabiegi interpretatorów ani
pomaga³y, ani przeszkadza³y w rozumieniu
tych tekstów�24 . Nie oznacza to bynajmniej, ¿e
rozprawy te nie s¹ warto�ciowe, jednak anali-
zuj¹c pojedyncze sk³adniki wiersza, czêsto nie
uwzglêdniaj¹ jego nastroju, koñcowej wymowy,
wra¿enia, jakie wywiera na czytelniku. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e badania skupiaj¹ siê na

p³aszczy�nie �wiata przedstawionego i ewen-
tualnie jego obiektywnej prawdziwo�ci, za�,
wed³ug mnie, w³a�ciwym miejscem poznania
tego utworu jest w³asna wyobra�nia i czucie
ka¿dego czytelnika z osobna.

Dyskusje i spostrze¿enia, które zapew-
ne bêd¹ mia³y du¿y wk³ad w poszerzanie wie-
dzy o poetyckich mo¿liwo�ciach jêzyka, bêd¹
pojawia³y siê nadal, a liryk Mickiewicza wci¹¿
bêdzie emanowa³ harmonijnym spokojem,
ponadczasow¹ refleksj¹, przekazan¹ w wierszu
�wyjêtym z milczenia�25 . Jego doskona³ej har-
monii nie zak³óc¹ kolejne, nawet kontrowersyj-
ne interpretacje. Tak, jakby wielki poeta,
zasypany gradem pytañ, pokiwa³ w zamy�leniu
g³ow¹ i rzek³: �Ja p³ynê dalej, wy id�cie do
domu�.

24 D. Zam¹ciñska, dz. cyt., s.281.
25 J. Przybo�, dz. cyt., s. 164.


