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W roku 1605 w Hiszpanii ukaza a si  powie  Miguela Cervantesa Przemy lny 

szlachcic Don Kichote z Manczy, b d ca parodi  poczytnych wówczas romansów rycer-

skich. Utwór bardzo szybko zyska  uznanie czytelników, rozs awiaj c nazwisko autora. 

Dziesi  lat pó niej pisarz opublikowa  II cz  przygód ubogiego hidalga, który pod 

wp ywem czytanych ksi g rycerskich postanowi  zosta  b dnym rycerzem i wyruszy  

w wiat, aby walczy  przeciwko niesprawiedliwo ci i ludzkiej krzywdzie. Powie  

Cervantesa wzbudza emocje czytelników i nieustaj ce zainteresowanie krytyków i hi-

storyków literatury. Do tych, którzy przedsi wzi li trud analizy i interpretacji arcydzie a 

Cervantesa, nale y dwoje badaczy. Ich losy zaczynaj  si  w Rosji, obydwoje urodzili 

si  w Petersburgu, obydwoje zajmowali si  literatur  profesjonalnie i obydwoje zmarli 

w 1977 roku. 

Vladimir Nabokov, pisarz, wyk adowca, krytyk, historyk literatury stworzy  swoj  

prac  pierwotnie w formie wyk adów o Don Kichocie, które odczytywa  na Uniwersyte-

cie Harvarda w roku akademickim 1951–1952, a które po miertnie zosta y zredagowane 

i opublikowane dzi ki zaanga owaniu Fredsona Bowersa.

Zofia Szmydtowa to historyk literatury polskiej, profesor Uniwersytetu Warszaw-

skiego, redaktor „Rocznika Literackiego”, autorka prac naukowych o polskiej literaturze 

epoki renesansu i romantyzmu oraz jej zwi zkach z tradycj  europejsk . Bohaterami jej 

studiów i esejów byli: Jan Kochanowski, Miko aj Rej, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil 

Norwid, a z obcych autorów Jan Jakub Rousseau, Miguel Cervantes i Erazm z Rotterda-

mu. Dzia a a w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. By a cz onkiem Komitetu Nauk 

o Literaturze Polskiej Akademii Nauk oraz cz onkiem honorowym i czynn  dzia aczk  

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Najbardziej znane jej prace to: 
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O misteriach Cypriana Norwida, Rousseau, Adama Mickiewicza, Studia i portrety, mo-

nografia o Cervantesie. Na stronie internetowej, dedykowanej jej twórczo ci, czytamy: 

„Uczy a mi o ci do literatury, wskazuj c na urod  s owa” [ ród o, online]. Twórczo  

Cervantesa zainspirowa a badaczk  do stworzenia nie tylko jego biografii, Zofia Szmyd-

towa jest równie  autork  analizy najwi kszego dzie a pisarza Don Kichot, która zosta a 

opublikowana w roku 1969 [Szmydtowa 1969]. Praca badaczki jest wnikliwym i rzetel-

nym studium literaturoznawczym, jest to równie  wypowied  o charakterze oceniaj cym, 

która pod wieloma wzgl dami nosi znamiona dyskursu krytycznoliterackiego, pojawia 

si  w nim bowiem wiele wypowiedzi krytycznych, a tak e metakrytycznych, badaczka 

korzysta z bogatego do wiadczenia innych. Praca Szmydtowej rozpoczyna si  od krót-

kiej cz ci zatytu owanej Uwagi wst pne, w której przedstawione jest ród o cytatów, 

a tak e uzasadnienie przyj cia fonetycznej transkrypcji tytu u powie ci. Podobnie jak 

w wi kszo ci polskich analiz historycznoliterackich, badaczka po uwagach wst pnych 

przedstawia ycie i twórczo  Miguela Cervantesa, zarysowuj c okoliczno ci i epok , 

w której powsta o dzie o pisarza, omawia najwa niejsze fakty z ycia prywatnego 

i literackiego twórcy, cz c tym samym dzie o z losami pisarza. Kolejny rozdzia  o roli 

parodii literackiej w Don Kiszocie jest egzemplifikacj  wypowiedzi badaczy, historyków 

i krytyków na temat utworu. Szmydtowa prezentuje równie  percepcj  utworu w biegu 

historii, po czym analizuje zagadnienie parodii i jej roli w utworze, przywo uj c opinie 

innych krytyków, konkluduje, e: 

W Don Kiszocie tematyka romansów rycerskich krytykowana jest i o mieszana wraz 

z ich kompozycj  i stylem. Poniewa  wesz y one g boko w wiadomo  g ównego bo-

hatera, on to najcz ciej przywo uje jaki  epizod z romansu i albo cytuje go dok adnie, 

albo parafrazuje, zachowuj c sztuczny styl literacki [Szmydtowa 1969, 26].

Kolejny rozdzia , traktuj cy o budowie i bogactwie j zykowym powie ci, ró ni 

si  od pozosta ych form  i zastosowan  metod  analizy. Badaczka, podobnie jak i Na-

bokov, stosuje tak e szczegó owe streszczenie do omówienia poszczególnych tropów 

retorycznych, by ukaza  sposób konstruowania powie ci przez Cervantesa. Szmydtowa 

w przeciwie stwie do Nabokova nie korzysta z narracji pierwszoosobowej, wprowadza 

jednak zwroty zach caj ce czytelnika do wspólnej lektury, na przyk ad: „Przypatrzmy 

si  funkcjonowaniu w powie ci ró nych stylów, zaczynaj c od stylu narracji” [Szmyd-

towa 1969, 28]. Rozdzia  ten ma form  wyk adu uniwersyteckiego, charakteryzuje go 

styl naukowy, jest to typowy warsztat wyk adowcy akademickiego. Badaczka ko czy 

ka dy rozdzia /wyk ad jednym lub dwoma pytaniami podsumowuj cymi zaprezentowany 

materia , na przyk ad wspomniany rozdzia  ko czy polecenie: „Okre l, na czym polega 

wielostylowo  powie ci” [Szmydtowa 1969, 40].

Obraz Hiszpanii to rozdzia  czwarty, który jest absolutnym zaprzeczeniem idei 

Nabokova uwa aj cym, e fikcja literacka jest pozbawiona jakichkolwiek odniesie  do 

rzeczywisto ci. Zdaniem krytyka mo liwa jest rekonstrukcja wiata przedstawionego 

w literaturze, co potwierdza wtedy geniusz danego pisarza i niezwyk y talent czytelnika 

w umiej tnym odtwarzaniu rzeczywisto ci utworu literackiego, jednak wiat, który po-

znaje czytelnik, miejsca, przedmioty, strój bohatera stanowi  czysty wytwór wyobra ni 
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artysty, a nie odzwierciedlenia wiata realnego, w którym pisarz tworzy. Szmydtowa jest 

reprezentantk  stanowiska badaczy, które Nabokov deprecjonuje, o czym mówi we wst -

pie do wyk adów o Cervantesie: „Uczynimy, co w naszej mocy, aby unikn  fatalnego 

b du doszukiwania si  w powie ciach «prawdziwego ycia». Nie starajmy si  godzi  

fikcji faktów z faktami fikcji” [Nabokov 2001, 23].

Podobnie jak inni badacze Szmydtowa szuka odniesie  w obrazie Hiszpanii przed-

stawionym przez Cervantesa do realnych miejsc, a tak e zjawisk spo ecznych w czasie, 

kiedy Cervantes y  i tworzy . Badaczka wyznaje przekonanie, e Don Kiszot to skarbnica 

wiedzy o yciu autora, a tak e o kraju, w którym si  wychowa . Szmydtowa analizuje 

szczegó owo obraz kraju i ludzi przedstawionych w utworze, interesuje j  równie  Cer-

vantesowska pochwa a ycia. 

Kolejne rozdzia y: Akcja powie ciowa, Postacie, Ideologia renesansowa w powie ci, 

Don Kiszot w biegu stuleci, Zamkni cie stanowi  prezentacj  analizy badaczki, która 

w szczegó owy sposób omawia powie  Cervantesa, poszukuj c dominanty, pozwala-

j cej wyznaczy  odpowiednie miejsce dla powie ci w procesie historycznoliterackim. 

Badaczka bada równie  kwesti  intertekstualno ci utworu, egzemplifikuj c w wybranych 

fragmentach swoje za o enie. W rozdziale podsumowuj cym rol  Don Kiszota w historii 

literatury, pojawia si  konstatacja, wskazuj ca na krytyk  aprobatywn  badaczki:

Wielka powie  Cervantesa nale y do najg o niejszych dzie  w literaturze nale y do 

najg o niejszych dzie  w literaturze wiatowej. Od chwili ukazania si  w druku zdoby-

a sobie czytelników hiszpa skich z ró nych warstw spo ecznych, nast pnie za  prze-

kroczywszy ojczyste granice, rozpocz a sw  w drówk  w ród obcych, a  rozesz a si  

po wiecie w czterdziestu kilku j zykach. Oddzia a a na teatr, a pó niej tak e na film 

[Szmydtowa 1969, 103]. 

Zofia Szmydtowa stosuje w swoich wypowiedziach krytyk  po redni , przywo uj c 

oceny innych badaczy i jednocze nie je aprobuj c. Wskazuj c na warto , na przyk ad, 

symbolu walki idealnych porywów jednostki z poziom  rzeczywisto ci , mówi o niemie-

ckich my licielach (braciach Schleglach i Schellingu), którzy zauwa yli „silny kontrast 

mi dzy Rycerzem i Giermkiem posuwaj c go dalej ni  to zrobi  autor” [Szmydtowa 

1969, 106].

Zamkni cie jest zbiorem wniosków i podsumowaniem, w którym przewa a g os kry-

tyczny pozytywny, potwierdzaj cy za o enie badaczki o olbrzymim wp ywie Cervantesa 

na bieg historii literackiej, a tak e o wielko ci dzie a, którego popularno  trwa do dzisiaj. 

Badaczka ostro nie wyra a pozytywn  ocen , opieraj c j  na wypowiedziach innych 

krytyków, co daje wiarygodny i uwierzytelniony obraz Don Kiszota w „biegu stuleci”.

Nabokovowski dyskurs krytycznoliteracki odró nia si  od wypowiedzi krytycznych 

Zofii Szmydtowej w sposób diametralny, mimo i  prace obojga dotycz  tego samego 

utworu. Ró nice w sposobie analizy, a tak e w wyborze poszczególnych aspektów utworu 

do analizy oraz w sposobie prezentowania swoich osi gni  krytycznoliterackich, wyni-

kaj  z wielu czynników, przede wszystkim okoliczno ci, w których znale li si  pisarze. 

Nabokov wyk ada  w Stanach Zjednoczonych, gdzie mia  o wiele wi ksz  swobod  

ani eli Szmydtowa, bior c pod uwag  cho by cenzur  w Polsce i jej mniej odczuwaln  
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obecno  w USA. Jest jeszcze jedna kwestia, która w znacz cym stopniu zdeterminowa a 

warsztat krytycznoliteracki obojga, mianowicie do wiadczenie literackie. Szmydtowa 

przez wi kszo  swojego ycia oddana by a nauce o literaturze i stworzy a swoj  prac  

z pozycji historyka literatury, natomiast Nabokov mia  ju  za sob  bogaty dorobek lite-

racki i wyk ady o Don Kichocie zosta y stworzone w przewa aj cym stopniu z punktu 

widzenia pisarza, artysty, a dopiero potem pocz tkuj cego wyk adowcy. 

Analiza Don Kichota jest kolejn  prac  w cyklu krytycznoliterackim Nabokova, 

st d te  widoczna jest krytyczna pewno  siebie i przekonanie o niemylno ci w asnych 

os dów. Nabokov zak ada wr cz aprioryczno  swojej analizy wobec innych krytyków 

literackich. Jego wypowied  nie nale y do jednostajnych. Wywód prowadzony jest dyna-

micznie, zak ócany licznymi dygresjami i odwo aniami do wypowiedzi innych krytyków 

literackich, a tak e wieloma odniesieniami do ró norodnych dziedzin nauki, w tym me-

dycyny, co pokazuje fragment, opisuj cy dolegliwo ci chorobowe g ównego bohatera: 

Sporz dzi em ju  list  cech fizycznych Don Kichota, takich jak pot ny ko ciec, bro-

dawka na plecach, ylaste ci gna i s abe nerki, tykowate ko czyny, pos pna, sucha, 

ogorza a twarz, a do tego fantastyczny zestaw zardzewia ej zbroi w bladawym blasku 

ksi yca [Nabokov 2001, 57].

Uk ad wyk adu o Don Kichocie jest drobiazgowo zaplanowany. Nabokov zaprojek-

towa  kolejno  poszczególnych partii interpretacyjnych, stawiaj c sobie za cel eskalacj  

napi cia czytelnika, o czym mówi wprost, pot guj c tym samym oczekiwanie i ciekawo  

odbiorcy wyk adu (informuje o tym na pocz tku rozdzia u o okrucie stwie i mistyfika-

cji). Ka da cz  rozpoczyna si  od wprowadzenia, w którym Nabokov wyja nia, jak  

kwesti  b dzie omawia  i uzasadnia swój wybór, podkre laj c jednocze nie znaczenie, 

jakie niesie jego analiza wybranego zagadnienia.

Interesuj cym zabiegiem jest wykorzystanie j zyka potocznego i próba nawi zania 

wspó pracy z czytelnikiem we wspólnym odkrywaniu powie ci, a tak e zach cenie do 

wspó uczestnictwa w procesie interpretacyjnym. J zyk potoczny jest jednak u ywany 

wy cznie, aby przybli y  wybrane kwestie niedojrza emu, jego zdaniem, czytelnikowi. 

Nale y tu zauwa y , e jest to niezmienne przekonanie Nabokova, który we wszystkich 

swoich wyk adach o literaturze rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej konstatuje ubogie 

do wiadczenie literackie swoich czytelników, co wi cej w ka dym cyklu spotykamy 

Nabokovowskie epatowanie swoj  niezwyk  wiedz  i nadzwyczajnymi umiej tno ciami 

interpretacyjnymi. Ca y wyk ad o Don Kichocie jest stylistycznie niejednolity, pojawia 

si  tutaj stylowa ró norodno , Nabokov oscyluje mi dzy sk onno ci  do poetyzowania, 

silnej metaforyzacji, kwiecisto ci stylu, sformu owa  ozdobnych a inklinacj  do korzy-

stania z j zyka potocznego, który pomaga mu z agodzi  artystyczny i naukowy ton wy-

powiedzi. Badacz konstruuje swoj  wypowied , przeplataj c powy sze style, zachowuj c 

przy tym niezwyk  ostro no , dzi ki czemu wyk ad zyskuje na atrakcyjno ci odbioru 

i spe nia swoje funkcje perswazyjne, które tekst ten ma pe ni . Swoista stylowa onglerka 

ujawnia krytyka ideologa, który dobitnie przedstawia swoje przekonania i formu uje tezy, 

niepozostawiaj ce adnych w tpliwo ci w zakresie interpretacji dzie a, a tak e krytyka, 

w którym bez trudu rozpoznajemy modernistycznego artyst , wiernemu do ko ca tradycji 
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epoki, w której przysz o mu tworzy . Jako pisarz modernistyczny Nabokov przyswoi  

sobie i doprowadzi  do mistrzostwa stylistycznego nie tylko swój warsztat literacki, 

lecz tak e krytycznoliteracki, czego ewidentnym dowodem s  wszystkie jego wyk ady. 

Wyk ad o Don Kichocie w pe ni wpisuje si  w nurt modernistycznej krytyki literackiej, 

ze wzgl du na fakt upodabniania si  do literatury, gdy  autor nie rezygnuje jednocze nie 

z elementów charakterystycznych dla krytyki w ogóle. 

Forma dyskursu przybiera charakter interaktywnego wyk adu, poniewa  Nabo-

kov zwraca si  do czytelnika, anga uj c go w dzia ania krytycznoliterackie. W tek cie 

pojawiaj  si  wyra enia bezpo rednio skierowane do czytelnika: „prosz  zauwa y ”, 

„nakre lmy pewne paralele”. Podmiot krytyczny w wyk adzie wykorzystuje narracj  

pierwszoosobow , dobitnie wyra a w asne s dy i pogl dy, podmiot krytyczny ingeruje 

poprzez liczne wtr cenia, cz sto o charakterze metatekstowym. W tek cie pojawiaj  si  

liczne wypowiedzi, z który wynika, e krytyk ocenia artefakt wraz z jego twórc . Nie 

opiera si  wy cznie na w asnych przekonaniach, wielu ocenom i rozwa aniom towa-

rzyszy egzemplifikacja opinii innych krytyków, które najcz ciej podlegaj  deprecjacji 

i potwierdzeniu s uszno ci w asnych za o e . 

Terminologia w wyk adzie o Cervantesie okazuje si  ró norodna, czerpana z wielu 

dziedzin wiedzy, pojawia si  du o terminów zwi zanych z procesem oceniaj cym, które 

ulegaj  artystycznym modyfikacjom, co daje rozbudowany wywód warto ciuj cy, przy-

pominaj cy bardziej artystyczny opis i sprawiaj cy wra enie, e czytelnik zapoznaje si  

z opini  bohatera powie ci, a nie krytyka, który bierze na swój warsztat utwór literacki. 

Nabokov konstruuje swój wywód zgodnie z zasad : teza – materia  dowodowy, maj cy 

j  uzasadni  [G owi ski 1984, 83]. Dowodzenie polega na odtworzeniu dzie a za pomoc  

mowy pozornie zale nej, a tak e obszernych cytatów. Nabokov wpisuje si  w nurt Nowej 

Krytyki, która swój rozkwit prze ywa a w latach 1940–1970, wykorzystuje g ównie meto-

d  close reading, inaczej uwa ne czytanie, polegaj cej na „pozbawieniu dzie a wszelkich 

zewn trznych-historycznych, politycznych, ideologicznych – kontekstów i skrupulatnej 

analizie jego retorycznych mechanizmów” [Burzy ska 2006, 139]. Egzemplifikacj  

Nabokovowskiego uwa nego czytania i aplikacji metod krytycznoliterackich zgodnych 

z za o eniami Nowej Krytyki do wyk adu o Don Kichocie s  dwa ostatnie rozdzia y: 

Streszczenie z komentarzem Tom pierwszy i Streszczenie z komentarzem Tom drugi, 

w których krytyk skrupulatnie streszcza ka dy rozdzia  danego tomu, obficie cytuj c 

dzie o i wplataj c swoje skromne, tym razem, komentarze. Podobny zabieg autor Pnina 

stosowa  ju  w innych wyk adach o literaturze, uwa aj c, e niemo liwe jest pe nowar-

to ciowe zrozumienie dzie a literackiego bez analizy tekstu i kilkakrotnego zapoznania 

si  z tekstem, dlatego te , pomimo za o enia, e czytelnik, który uczestniczy w wyk a-

dzie o Don Kichocie, jest ju  zapoznany z tekstem, Nabokov ponownie przybli a tre  

utworu, streszczaj c rozdzia y w sposób ukazuj cy najwa niejsze jego zdaniem aspekty 

i zagadnienia dzie a. 

Niezwykle interesuj cy i niew tpliwie nowatorski fragment wypowiedzi krytycz-

noliterackiej Nabokova stanowi rozdzia  zatytu owany Zwyci stwa i kl ski. Warto tu 

przytoczy  b yskotliwe wprowadzenie badacza do rozdzia u, którego budowa jest zapro-

jektowana w sposób nowatorski:
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Jeden z komentatorów w s ynnym eseju o Cervantesie napisa , e Don Kichot w d ugiej 

serii swoich potyczek „nigdy, ani razu, nie zwyci a”. Oczywi cie, e nale y przeczyta  

ksi k , je li chce si  o niej pisa . My my j  przeczytali i dlatego mamy prawo podwa-

y  nieuzasadnione twierdzenie naszego komentatora. 

Nie zamierzam poprzesta  na jego podwa eniu. Zamierzam dowie  za pomoc  chrono-

logicznej relacji z wszystkich czterdziestu epizodów, w których Don Kichot wyst puje 

jako b dny rycerz, i  epizody te ujawniaj  zdumiewaj ce cechy struktury dzie a: specy-

ficzn  równowag  i specyficzn  jedno  – wra enia, których nie uda oby si  osi gn , 

gdyby wszystkie potyczki Don Kichota zako czy y si  pora k  [Nabokov 2001, 135].

Po tej imponuj cej deklaracji Nabokov wymienia list  przeciwników, okre laj c 

drobiazgowo, z jakimi zwierz tami, je d cami i pasterzami, w drowcami i maszynami 

walczy Don Kichot. Nast pnie okre la, jakie role b dny rycerz pe ni w poszczególnych 

rozdzia ach, na przyk ad: obro cy nieszcz liwych kochanków, pogromcy w asnego 

honoru, rozjemcy, obro cy pokrzywdzonych dziewic, naprawiacza krzywd czy nieprzy-

jaciela czarnoksi nika. Po skrupulatnie przedstawionym scenariuszu Nabokov og asza 

rozpocz cie meczu tenisowego pomi dzy Don Kichotem i jego nieprzyjació mi, w któ-

rym skrz tnie liczy punkty zyskane i punkty stracone. Przytocz  tu pierwszy, omówiony 

przez Nabokova epizod, aby przedstawi  metod  dowodzenia s uszno ci badacza racji 

i podwa enia za o enia Josepha Wooda Krutcha, któr  wybra  autor Lolity, aby dobitnie 

obna y  nieudolno  wspomnianego krytyka:

TOM PIERWSZY EPIZOD PIERWSZY: CZUWANIE PRZY ZBROI (ROZDZ. III)

Urojenie: Obro ca w asnego honoru. Don Kichot, przebywaj c w karczmie, któr  wzi  

za zamek, gotów jest zg adzi  ka dego, kto przeszkodzi by mu w sprawowaniu ceremo-

nialnej warty.

Rezultat: Pierwsze zwyci stwo – u progu rycerskiej kariery. 

Fakty: Gdy Don Kichot przechadza si  w t  i z powrotem po karczemnym dziedzi cu 

w geometrycznej plamie ksi ycowego blasku, dwaj mulnicy, chc c napoi  swoje mu y, 

zdejmuj  zbroj  Don Kichota z koryta, na którym le a a. Don Kichot srodze ich aje 

i dotkliwie rani.

Wynik: jeden do zera (1–0) [Nabokov 2001, 142].

W dok adnie ten sam sposób, zachowuj c formu : Urojenie, Rezultat, Fakty, 

Wynik, Nabokov komentuje dwadzie cia sze  epizodów pierwszego tomu z wynikiem 

remisowym, a nast pnie przedstawia tom drugi, dochodz c do epizodu czterdziestego 

i konkluduj c idealn  równowag  zwyci stw i kl sk, która, zdaniem krytyka, jest „zas ug  

tajemniczego zmys u pisarskiego – harmonizuj cej intuicji artysty” [Nabokov 2001, 161]. 

Po niebywa ym meczu, a przed drobiazgowym streszczeniem z komentarzem obydwu 

tomów, Nabokov formu uje wnioski, prezentuj c przy tej okazji swoje pogl dy i najwa -

niejsze my li, podsumowuj c stan bada , które przeprowadzi , daj c ostatecznie ocen  

dzie a i now  my l w postrzeganiu opowie ci o b dnym rycerzu:

Mamy przed sob  interesuj ce zjawisko: bohatera literackiego, który stopniowo zatraca 

kontakt z dzie em, które go zrodzi o; porzuca ojczyzn , porzuca biurko swego stwórcy, 
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aby, przew drowawszy Hiszpani , w drowa  po ca ym wiecie. Dzi ki temu Don Kichot 

jest dzisiaj znacznie wi kszy, ni  by  w onie Cervantesa. Od trzystu pi dziesi ciu lat 

przedziera si  przez d ungle i tundry ludzkiej my li, nabra  przy tym wigoru i zm nia . 

Ju  si  z niego nie miejemy. Herbem jego jest lito , jego sztandarem – pi kno. Ucie-

le nia to wszystko, co agodne, zagubione, czyste, niesamolubne i galanteryjne. Parodia 

zmieni a si  w pochwa  [Nabokov 2001, 164]. 

Rozwa ania krytycznoliterackie Nabokova ko cz  wspomniane ju  rozdzia y 

– streszczenia pierwszego i drugiego tomu, bardzo szczegó owe i obszerne, stanowi  one 

prawie po ow  ca ego wywodu. Badacz aplikuje metod  uwa nego czytania, aby ukaza  

bogactwo i geniusz pisarza. Metoda ta, daje mu unikatow  mo liwo  zaprezentowania 

nie tylko najcenniejszych warto ci utworu, lecz tak e swoich w asnych umiej tno ci 

interpretacyjnych i najwa niejszych idei, które Nabokov ceni w literaturze najwy ej.

Reasumuj c, Zofia Szmydtowa i Vladimir Nabokov stworzyli dwie niezwyk e pra-

ce, odkrywaj ce przed czytelnikiem fascynuj cy cervantesowski wiat i jego b dnego 

rycerza, którego osobowo  wzbudza ca  gam  emocji. Ka dy z badaczy i krytyków 

w jednej osobie, wybiera metod  badawczo-krytyczn , odzwierciedlaj c  ich upodobania 

literackie, ale równie  przedstawia system warto ci, który ceni  w literaturze najwy ej. 

Krytycy analizuj  Don Kichota w absolutnie ró ny sposób, wykorzystuj c ca kowicie od-

mienny j zyk. Szmydtowa trzyma si  norm, panuj cych w wiecie historyków literatury, 

w jej wypowiedziach odczuwalny jest wszechobecny obiektywizm, natomiast Nabokov 

zwraca si  do odbiorcy wyk adu w sposób bezpo redni, korzysta z j zyka potocznego, 

ale jednocze nie dba o poetycko  swojej wypowiedzi, która jest silnie zmetaforyzo-

wana, dyskurs krytycznoliteracki autora Lolity jest skrajnie subiektywny i nawet gdy 

Nabokov daje g os innym krytykom, robi to tylko po to, by zdyskredytowa  ich pogl dy 

i udowodni  s uszno  swoich ocen i pogl dów. Interesuj ca jest równie  zawarto  

obydwu cyklów, mimo i  ka dy z krytyków analizuje podobne zagadnienia, na przyk ad 

portrety bohaterów, zagadnienia strukturalne czy streszczenie utworu, ka dy z nich wy-

najduje swoj  nisz , w której wskazuje na nowatorstwo Cervantesa, jak równie  w asne 

upodobania. Nabokov mówi o okrucie stwie i mistyfikacji, analizuje w tek kronikarzy, 

a Szmydtowa porusza kwesti  obrazu Hiszpanii czy ideologii renesansowej w powie ci. 

Wa ny jest równie  aplikowany paradygmat aksjologiczny krytyków. Nabokov eksplicyt-

nie formu uje zakres warto ci, które ocenia najwy ej w utworze, Szmydtowa konstruuje 

swoj  wypowied  w sposób, na podstawie którego trudno jest okre li  warto ci uwa ane 

przez badaczk  za najcenniejsze. Nabokova interesuje g ównie artyzm pisarza, talent 

literacki, sposób konstruowania powie ci, nowatorskie rozwi zania, Szmydtowa wydaje 

si  bardziej zainteresowana wymow  ideologiczn  powie ci, sposobem prezentacji wiata 

przedstawionego i osadzenia akcji oraz czasu utworu w realnych ramach, maj cych umo-

cowanie historyczne, co daje nam z kolei mo liwo  poznania danego kraju, ludno ci 

i kultury. Nabokov ocenia wybrane zagadnienia bezpo rednio i ekspresywnie, uzasadnia-

j c swój os d szczegó owym komentarzem, Szmydtowa unika ocen, jedynie na podstawie 

sposobu prezentacji materia u i opisu konkretnych kwestii mo emy za o y , e w a nie 

te aspekty badaczka ceni wysoko, poniewa  w jej wypowiedziach brak tak dobitnie wy-

ra onej leksyki oceniaj cej krytycznie i negatywnie, jak u Nabokova, badaczka preferuje 
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krytyk  aprobatywn , opisuje zagadnienia, jej zdaniem najbardziej interesuj ce, wskazuje 

na ich warto  pozytywn , stosuj c wyra enia warto ciuj ce pozytywnie. 

Pomimo tak wielu ró nic w dyskursie krytycznoliterackim, prace Zofii Szmydtowej 

i Vladimira Nabokova czy wysoki profesjonalizm, a tak e silne zaanga owanie 

w dzia alno  krytycznoliterack . ycie obojga skupia o si  wokó  dzia alno ci literackiej, 

czego próbk  otrzymujemy w poetycko zaprojektowanych wypowiedziach krytyczno-

literackich. Cel obojga jest jeden: wypromowa  literatur  warto ciow . Lektura prac 

Szmydtowej i Nabokova daje unikatow  komplementarn  analiz  krytycznoliterack  

Don Kiszota.
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Summary

CERVANTES’ DON QUIJOTE IN POLISH AND RUSSIAN CRITICISM 

(BASED ON ZOFIA SZMYDTOWA’S AND VLADIMIR NABOKOV’S MATERIAL)

The paper deals with the critical texts of two writers / researchers whose roots come from 

Russia and interests are focused on similar literature areas among other things on Don Quijote. 

Zofia Szmydtowa a Russian researcher whose career was developed mainly in Poland and Vladimir 

Nabokov, whose critical and literature analysis were conceived outside Russia decided to make an 

attempt to decode the Cervantes’ masterpiece. Both authors have their own concept concerning 

interpretation and analysis of the Cervantes’ novel. The author of the paper tries to find similarities 

in their understanding and critical idiom, discovering the justification of such different critical texts. 

Although texts were written in different circumstances and environments they have a lot in common 

what is shown in the paper. 


