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ros ópique aux changements des idóaux 
de I homme. Et en parlant de la somme 
des ćlóments ćtablis par voie de recons- 
titution, on ne peut oublier que leur 
importance dópassent le domaine de la 
gónologie. Le tableau complet et sug- 
gestif dessinć par Michałowska nous in- 
eline 4 apercevoir Iessentiel de I"ancienne 
poćtique polonaise (ou peut-etre plus 
largement: de Tancienne conscience poć- 
tique ou de Tancienne connaissance de 
ła poćsie) dans la thóorie gónologique... 

Et enfin quelques mots sur limportan- 
ce de lótude de Michałowska pour les 
recherches d'histoire littóraire. On pour- 
rait se contenter ici d'un lieu commun: 
amcun - historien de la littórature ne 
peut actuellement 6tre indiffórent aux 
rósultats acquis par la gónologie. Mais 
Fessentiel est que le livre comprend une 
„grande quantitó de constatations toutes 
móńres prócieuses pour l'historien de la 
littórature, quelle offre A celui-ci de 
bonnes directives de recherches. Comme 
on y distingue nettement, par exemple, 
le caraettre novateur de I'humanisme 
de la Renaissance en comparaison avec 
le Moyen-Age. Combien — contrairement 
aux prójugós aprioriques — rapprochait le 
Baroque de la Renaissance. Et en meme 
temps quel róle important a óchu — 
— dans le domaine de la pensće thóori- 
que — non 4 la Renaissance qui s'est 
longtemps nourri des restes du Moyen- 
-Age, mais justement au Baroque. Quel- 
les suggestions prócieuses pour le savant 
ćtudiant la littćrature de la fin du Ba- 
rogue se dissimulent dans les remarques 
sur la poósie artificieuse, et pour celui 
qui ó6tudie I'ancienne idylle — des re- 
marques sur linterprótation allógorique 
de la bucolique. 

Michałowska a pleinement epuisó le 
sujet auquel elle a consacró son livre. 
Et en meme temps ce travail — ce qui 
constitue une qualitć de plus de cette 
entreprise novatrice — elle fournit gó- 
nóreusement une vivante inspiration pour 
d'autres ótudes. Citons seulement quel- 
ques exemples choisis. La thóorie du car- 
men polonicum qui mórite une ćtude distin- 
cte se dessine curieusement. Les ónoncćs 
et les róflexions gónologiques ne provenant 

pas des poćtiques «officielles», ómis par les 
óerivains 4 Poecasion, en quelque sorte 
en marge de leur pratique pośtique 
yaudraient la peine quon les ordonne 
systómatiquement. Il pourrait s'avórer 
intóressant de comparer ie canon -des 
modóles d'espóces recommandós par la 
thóorie au rópertoire des oeuvres aśsi- 
milóes 4 la langue polonaise. Il faudrait 
avant tout soumettre la thóorie góno- 
logique 4 une confrontation synchroni- 
que avec la pratique poćtique. Parmi 
ce qui les unit, il faudrait distinguer 
les convergences et les dópendances, 
et dans le cadre de ces dernitres — 
ćtablir aussi les direetions prises 
par les influences. Par contre,:''les 
divergences qui ne sont pas rares, de- 
vraient ćtre considóróes sur - plusieurs 
plans, notamment ceux de la chrono- 
logie, de la hiórarchie eń des propriótós 
des espóces. Et eńfin les matóriaux de 
sources .eux-mómes — surtout" baroques, 
les poóćtiques scolaires manuscrites — 
retrouvóes avec soin, róunies et ex- 
ploitćes par Michałowska, incitent A des 
recherches prochaines. 

Le livre de Teresa Michałowska Za 
Theorie gónologique vieille-polonatse est 
done un ouvrage fondamental pour les 
problómes considórós, un ouvrage dont 
Pimportance dópasse le domaine des 
questions vielles-polonaises et de la gó- 
nologie. : 

Jam Ślaski, Varsovie 
Traduit par Michał Michalak: 

Ulrich Broich, STUDIEN ŻUM KO- 
MISCHEN EPOS. Ein Beitrag zur Deu- 
tung, Typologie und Geschichte des ko- 
mischen Epos im englischen Klassizis- 
mus 1680—1800. Biicherreihe der „An- 
glia”, Zeitschrift fiir englische Philo- 
logie, herausgegeben von H. Gneuss, 
H. Kismann, E. Wolff und Th. Wolpers, 
Bd. 13. M. Niemeyer Verlag, Tiibingen 
1968, ss. 388. 

W znanej i cenionej serii anglistycz- 
nej wyd. M. Niemeyera ukazała się 
obszerna książka U. Broicha poświęcona 
eposowi komieznemu okresu angielskie- 



Recenzje 97 

go klasycyzmu. Praca ta, mająca cha- 
rakter grunżownej, opartej na szerokim 
tle porównawczym , monografii, przy- 
nosi analizę tego ważnego gatunku li- 
terackiego, szczególnie w XVIII w., 
kiedy to epos komiczny (poemat heroi- 
komiczny — por. w Polsce utwory I. 
Krasickiego czy T. K. Węgierskiego) był 
nie tylko literaturą w węższym tego sło- 
wa znaczeniu, lecz również „publicys- 
tyką” najwyższej klasy. 

Monografia U. Broicha składa się 
z trzech części omawiających poszcze- 
gólne etapy dziejów i ewolucji tego ga- 
tunku: cz. I — przedklasycystyczne for- 
my epiki komicznej, cz. II — kryteria 
gatunkowe poematu heroikomicznego, 
cz. III — historia eposu heroikomicz- 
nego. 

Kompozycja i układ monografii na- 
cechowane są przejrzystością i syste- 
matycznością. Poszczególne części: skła- 
dają się z kilku rozdziałów prezentują- 
cych kolejno problematykę tytułową. 
Oto przegląd zawartości pracy wskazu- 
jący na szczegółowy zakres badawczych 
zainteresowań autora; 

Cz. I: Włoski komiczny epos rycer- 
ski, epickie trawestacje, epos typu Hu- 
dibrasa. 

Cz. II: Obraz ówczesnej rzeczywis- 
tości, epieki wystrój i modyfikacje rze- 
czywistości, naśladownictwo i parodia 
eposu, poemat heroikomiczny jako sa- 
tyra, próba socjologicznej systematyki 
gatunku. 

Cz. III: Typy poematu heroikomicz- 
nego i jego przedklasycystyczne wzory, 
Le Lutrin Boileau (Pulpit, 1674 — 1683) 
i pierwsza faza rozwoju gatunku, The 
Rape of the Lock Pope'a (Porwanie pukla, 
1712—1714), naśladownictwa Porwania 
(druga faza, 1714—1745), Dunciade 
Pope'a (1728-1743), upadek poematu he- 
roikomicznego (trzecia faza, 1745 — ok. 
1800). 

Pracę uzupełnia bardzo bogata i szcze- 
gółowa literatura przedmiotu (angielska, 
niemiecka i francuska). 

Nas, rzecz jasna, interesuje przede 
„ wszystkim teoretycznoliteracka, genolo- 

giczna strona monografii i do niej ogra- 
niczymy nasze. sprawozdanie. 

Zagadnienia Rodzajów Literackich XIX/2 

Na szczególną uwagę zasługuje próba 
systematyki eposu komicznego (comic 
epic) zgodnie z genologiczną sytuacją 
w literaturze angielskiej. omawianego 
okresu. Epos ten dzieli się na pięć odmian 
gatunkowych o różnym stopniu struk- 
turalnej i konstrukcyjnej aktywności 
oraz literackiej żywotności. A oto owe 
odmiany: 

1. Komiczny epos rycerski (serio-comie 
romance, medley epic), żywotny szeze- 
gólnie we Włoszech XV=XVII w., np. 
Orlando furioso. 

2. Epicka trawestacja komiczna (epie 
travesty), punkt szczytowy we Francji 
w. latach 1640-1660, w Anglii zaś w la- 
tach 1660— 1680), np. Tźirgile travesti. 

3. Epos typu Hudibrasa Samuela 
Butlera (1663 — 1678) (hudibrastie), w An- 
glii w latach 1663 do ok. 1740, punkt 
szczytowy ok. 1710 r. 

4. Poemat heroikomiczny (mock-heroic 
poem), w Anglii w latach 1680 do ok. 
1800 r., punkt szczytowy ok. 1710— 
1745, np. Rape of the Lock, Dunciade. 

5. Powieść komiczna, romans komiczny 
(comic epic in prose), w'Anglii od 1742 r., 
np. Joseph Andrews Fieldinga. 

Rozważania swe prowadzi autor nie- 
jako dwutorowo, tzn. współczesny aparat 
terminologiczno-pojęciowy stale konfron- 
tuje z ówczesnym systemem poetyki 
normatywnej. Jak z jego badań wynika, 
renesansowy epylion, stojący znacznie 
bliżej wielkiego eposu niź np. mock-heroie 
poem, w poetykach renesansu angielskie- 
go nie był rozważany w powiązaniu 
z eposem. Tymczasem autorzy mock- 
-heroic poem podejmowali pracę nad tym 
gatunkiem w szczerych intencjach epie- 
kich i traktowali go jako „prawowity” 
epos. 

Przeprowadzona przez U. Broicha sy- 
stematyka odmian gatunkowych komicz- 
nej literatury epickiej przede wszystkim 
na terenie literatury i poetyki angielskiej 
powiązana jest ściśle z włoską genezą 
gatunku oraz z poetyką i estetyką funk- 
cjonującą we Włoszech od XV w. (auto- 
rzy i utwory: L. Pulci, Morgante maggiore 
— Olbrzym Morgante; M. Bojardo, Or- 
lando innamorato '— Orland zakochany ; 
L. Ariosto, Orlando furioso — Orland 

7 



98 Receneje  

szalony: A. Tassoni, La secchia rapiła — 
Wiadro porwane). Powiązania tego r0- 
dzaju wskazuje autor również z litera- 
turą francuską: Boileau, Scarron. 

Systematyka ta jest bardzo przej- . 
rzysta, gdy chodzi o jej podstawy geno- 
logiczne: epos rycerski, rycerski epos 
komiczny, trawestacja, epos heroiko- 
miczny (gdzie trawestacji i przesunięciu 
przedmiotowemu ulega charakter boha- 
tera eposu i cały „świat epieki”, -por. 
polską „wojnę mnichów” czy też boje 
kotów i myszy), wreszcie — powieść. 

Z genologicznego punktu widzenia in- 
teresujące jest zjawisko, które nazwać 
można kontaminacją struktur gatunko- 
wych połączoną z wyraźnymi aspektami 
socjologicznymi. Rzeczywistość, pod któ- 
rej naciskiem lub auspicjami tworzył 
poeta, miała zdecydowany wpływ na 

kształtowanie układów gatunkowych. Tak 
zatem z jednej strony widzimy strukturę 
naśladownictwa, parodii i satyry, z dru- 
giej zaś wyraźne przetwarzanie rzeczy- 
wistości oraz jej częste zniekształcanie, 
przy czym wpływ rzeczywistości na 
kształt gatunkowy owej literatury ko- 
micznej jest zawsze wyraźny. Daje się 
to- zauważyć szczególnie wyraźnie w pro- 
zie narracyjnej, nacechowanej silnym 
realizmem w kreśleniu obrazu świata 
i psychicznych sylwetek bohaterów z ich 
społecznymi uwarunkowaniami. 

Monografia U. Broicha ma duże zna- 
czenie zarówno dla badań historyczno- 
literackich, jak i teoretycznoliterackich 
nad eposem i epiką komiczną. 

Jan Trzynadlowski, Wrocław 
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