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WSTÊP
W pierwszym numerze czasopisma naukowego Instytutu Filologii Polskiej prezentujemy rezultaty prac badawczych prowadzonych przez literaturoznawców Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie. Wród artyku³ów
dominuj¹ teksty polonistów, jednak do wspó³pracy zaprosilimy równie¿ literaturoznawców z innych instytutów. Nie narzucaj¹c jednego, cile okrelonego motywu tematycznego, pragnêlimy przedstawiæ olsztyñskie rodowisko humanistyczne, pokazaæ problematykê, któr¹ zajmuj¹ siê reprezentanci
ró¿nych pokoleñ zarówno pracownicy samodzielni, doktorzy, jak i doktoranci.
W tomie wyró¿nilimy artyku³y nawi¹zuj¹ce do epok dawnych, wskazalimy teksty zajmuj¹ce siê wspó³czesnoci¹, uwzglêdniaj¹c problematykê regionaln¹ i zagadnienia ¿ycia literackiego, wyodrêbnilimy tak¿e artyku³y
dotycz¹ce metodologii badañ literackich i edytorstwa. Rozpoczêlimy równie¿
dialog na temat miejsca teatru we wspó³czesnoci. Czêæ periodyku przeznaczylimy na recenzje i sprawozdania z wa¿nych wydarzeñ kulturalnych oraz
konferencji.
Dzia³ powiêcony tradycji rozpoczyna artyku³ Paw³a Pietrzyka powiêcony twórczoci Kaspra Miaskowskiego. Autor tropi obecnoæ ró¿nych dzieciêcych twarzy w Zbiorze rytmów, dowodz¹c jednoczenie, ¿e dziecko, d³ugo
marginalizowane w kulturze staropolskiej, by³o dla tego wczesnobarokowego
poety zarówno nonikiem, jak i adresatem wa¿nych treci. Twórczoæ XVII wieku
pojawia siê w niniejszym numerze tak¿e w innej ods³onie, a to za spraw¹
analizy i interpretacji wiersza angielskiego poety Johna Donnea, których
dokona³a Dorota G³adkowska, ujawniaj¹c metafizyczny aspekt erotyku The
Good-Morrow. Z kolei artyku³ Beaty Kurz¹dkowskiej dotyczy tekstu powsta³ego o 300 lat póniej, u progu XIX stulecia. Niektóre zdarzenia, myli i uczucia doznane za granic¹ Marii Wirtemberskiej badaczka prezentuje poprzez
analizê formy gatunkowej, ³¹cz¹cej kreacjê literack¹ z konwencj¹ relacji
z autentycznej podró¿y.
Grzegorz Igliñski natomiast pochyla siê nad twórczym wykorzystaniem
tradycji bajki ezopowej, zaproponowanym w dwóch poddanych analizie wierszach Juliana Ejsmonda, które przewartociowuj¹ utrwalone w kulturze skojarzenia. Rozwa¿ania Magdaleny Dziugie³-£aguny pokazuj¹ Ziemiê obiecan¹
W³adys³awa Reymonta z perspektywy aksjologicznej. Autorka eksponuje
w tej powieci opozycjê miêdzy rozwijaj¹c¹ siê prê¿nie nowoczesn¹ £odzi¹,
niszcz¹c¹ uznane poprzez tradycjê wartoci, a wsi¹ bêd¹c¹ ostoj¹ moralnego
³adu i potrzebnego cz³owiekowi wewnêtrznego porz¹dku.
Ró¿norodnoæ twórczoci literackiej od 1945 roku po czasy najnowsze
znalaz³a odzwierciedlenie w czêci czasopisma zatytu³owanej Wspó³czesnoæ.
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Wioletta Bogucka szuka w reporta¿owej twórczoci Ryszarda Kapuciñskiego
wypowiedzi wiadcz¹cych o jego potrzebie wolnoci i niezale¿noci, która
jawi mu siê jako izolacja od otoczenia oraz ucieczka w wiat literatury.
Pisarz, szukaj¹c azylu, swoj¹ twórczoci¹ chcia³ jednoczenie dawaæ wiadectwo mocy w³asnego cz³owieczeñstwa. Status i miejsce na mapie literackiej
polskich poetek we wspó³czesnoci bada Leokadia Hull. Ciekawie pokazuje
dotychczasowe istnienie obok kanonu i, co najwa¿niejsze, niezale¿noæ od
jakichkolwiek klasyfikacji, programow¹ niedba³oæ o definiowanie w³asnego
aktu twórczego.
Artyku³ Ewy Szczepkowskiej omawia bardzo popularny w krajach zachodniej Europy oraz Stanach Zjednoczonych, a zdobywaj¹cy sobie w Polsce
tak¿e grono sympatyków, fenomen gap year i zwi¹zany z nim nowy internetowy podgatunek: blog podró¿niczy. Autorka proponuje jego klasyfikacjê, wyró¿niaj¹c m.in. blogi o charakterze relacji, rozmowy, encyklopedii.
Literatura regionalna staje siê obiektem badawczego zainteresowania
dwojga kolejnych autorów. Joanna Szyd³owska zastanawia siê nad genologi¹
powieci z 1977 roku skar¿yñskiego pisarza Janusza Olczaka Szyld pisany
antykw¹, dopatruj¹c siê w tym antybohaterskim etosie osiedleñczym cech
poematu heroikomicznego. Natomiast Jakub Rudnicki pokazuje na wybranych przyk³adach, jak poetyka westernu ukszta³towa³a narracje, które powsta³y w latach powojennych w przestrzeni literatury Warmii i Mazur.
Autorzy kilku artyku³ów wnikliwie badaj¹ poetykê postmodernizmu. Odwo³uj¹c siê do niej, Piotr Przytu³a charakteryzuje cechy dystynktywne prozy
Jacka Dukaja. Uzasadnia on, ¿e autor Wroñca, przejêty teraniejsz¹ polityk¹, gospodark¹ i ekonomi¹, tworzy alternatywne wiaty, by przezwyciê¿yæ
chaos rzeczywistoci. Jak dowodzi tekst Ewy Chojnackiej, ten chaos wspó³czesnego wiata wp³ywa destrukcyjnie na wyznawane wartoci, co autorka
pokazuje, analizuj¹c prozê po 1989 roku. Poszukuje w niej tego, co ulega
rozpadowi wbrew odwiecznej tradycji. Badaczka zarazem dostrzega podobny
kryzys aksjologiczny w prozie M³odej Polski. O postmodernizmie po raz kolejny czytamy za spraw¹ artyku³u Wojciecha Boryszewskiego, który poddaje
analizie powieæ Johna Fowlessa Mag. Z kolei Urszula Pawlicka konfrontuje
postmodernistyczne cechy epiki z najnowsz¹ powieci¹ Doroty Mas³owskiej,
która w chaosie codziennoci poszukuje indywidualnego sensu.
Cztery artyku³y zamieszczone w numerze komentuj¹ ¿ycie literackie
i dzia³alnoæ organizacyjno-popularyzatorsk¹ ludzi kultury w ró¿nych epokach. Dwie autorki zwracaj¹ uwagê na wzmo¿on¹ aktywnoæ rodowiska
pisarzy w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Anita Frankowiak pisze o sposobach promowania dzia³alnoci twórców ludowych. Na podstawie archiwalnych listów Donata Lesiowskiego, odtwarza historiê tworzenia Towarzystwa
Literatów Ludowych oraz dyskusjê o twórczoci ludowej na ³amach polskich
i amerykañskich czasopism tego okresu. Maria Ankudowicz-Bieñkowska
przywo³uje okolicznoci pierwszego zjazdu Zawodowego Zwi¹zku Pisarzy
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Polskich w Wilnie w niepodleg³ej Polsce. Ze szczegó³owej relacji wynika, jak
bardzo pisarzom zale¿a³o na tej formie istnienia, jak wiele przynios³a ona
praktycznych zmian. W swoim artykule Jan Ch³osta przypomina postaæ Andrzeja Samulowskiego, warmiñskiego dzia³acza, poety i bibliotekarza. Joanna Ch³osta-Zielonka charakteryzuje dokonania ¿ycia literackiego w najnowszej olsztyñskiej rzeczywistoci, przyporz¹dkowuj¹c autorów do aktualnie
modnych w¹tków, tematów i gatunków.
W tomie znalaz³y siê równie¿ artyku³y w³¹czaj¹ce siê we wspó³czesn¹
dyskusjê o metodologii badañ literackich. Iwona Maciejewska podejmuje refleksjê nad mo¿liwymi dzi sposobami interpretowania literatury staropolskiej. Autorka, charakteryzuj¹c spór istniej¹cy w rodowisku znawców staropolszczyzny dotycz¹cy przydatnoci wspó³czesnych koncepcji teoretycznych
dla interpretacji tekstów dawnych, sugeruje, i¿ warto d¹¿yæ do kompromisu,
o ile stanie siê on ród³em twórczego naukowego fermentu.
Marek Lubañski przywo³uje dokonania znanego na pocz¹tku dwudziestego wieku Stanis³awa Windakiewicza, by oceniæ wartoæ stosowanej przez
niego metody wp³ywologii na dzie³o literackie. W gêstej sieci wspó³czesnej
metodologii badañ literaturoznawczych Jacek Krawczyk pokazuje kszta³tuj¹ce siê zagro¿enie ugrzêniêcia w ja³owym samoodniesieniu. Znajduje argumenty na docenienie dowiadczenia lekturowego w procesie badawczym oraz
wykorzystania w literaturoznawczych ustaleniach aktu prze¿ycia i szukania
jego sensu.
W czêci podejmuj¹cej zagadnienia edytorstwa Iwona Maciejewska postuluje powo³anie serii wydawniczej, która umo¿liwi³aby publikacjê najciekawszych romansów sentymentalnych czasów saskich. Zbigniew Chojnowski
proponuje now¹ edycjê wiersza pt. Wesele ptasz¹t opatrzon¹ komentarzem.
Tekst ten odnaleziony zosta³ wród folkloru mazurskiego prawdopodobnie
przez Jana Karola Sembrzyckiego i po raz pierwszy opublikowany we wroc³awskich Nowinach w 1889 roku.
Poniewa¿ utwór dramatyczny nabiera pe³nego kszta³tu dopiero dziêki
swej teatralnej inscenizacji, Kamila Bialik dokonuje analizy Rewizora Gogola, spektaklu zrealizowanego w 2003 roku przez Jana Klatê. Autorka charakteryzuje poprzez jêzyk teatru drogê, jak¹ poszed³ wspó³czesny re¿yser,
odczytuj¹c wci¹¿ aktualn¹ w wymowie klasykê.
Mamy nadziejê, ¿e przygotowany przez nas tom, miêdzy innymi dziêki
ró¿norodnoci podjêtych w nim problemów, stanowiæ bêdzie inspiracjê dla
rodowiska literaturoznawców i zachêci do twórczej, naukowej dyskusji, do
której zapraszamy w kolejnych numerach naszego pisma.
Redakcja
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Pawe³ Pietrzyk
UWM w Olsztynie

Dziecko w kilku wcieleniach  o Zbiorze rytmów
Kaspra Miaskowskiego
Some Incarnations of a Child  Set of rhythms
of Kasper Miaskowski
S³owa kluczowe: dziecko, raj, Muza domowa, pielgrzym, mieræ
Key words:
child, paradise, Home muse, pilgrim, death

Mija 400 lat od pierwszego wydania Zbioru rytmów Kaspra Miaskowskiego, poety odkrytego przed czteroma wiekami przez Szczêsnego Herburta, przedk³adaj¹cego twórczoæ w³oszczonowsk¹ nad dokonania Jana
z Czarnolasu1. Dzi ten niekwestionowany autorytet barokowych czasów2
znany jest przede wszystkim w krêgu badaczy staropolszczyzny, doczeka³ siê
monografii3 i wielu wa¿nych studiów, wreszcie wspó³czesnego wydania poezji4. Próba kolejnego spotkania z pokanym tomem, który swój ostateczny
kszta³t uzyska³ w roku 1622, powodowana zosta³a potrzeb¹ ukazania wa¿nego rysu twórczoci Miaskowskiego, rysu czêciowo ujawnionego ju¿ przed
laty przez Antoniego Czy¿a5. Mo¿na zañ uznaæ obecnoæ dziecka na kartach
Zbioru rytmów. Gdyby kierowaæ siê konstatacjami Stefana Nieznanowskiego
wskazuj¹cego zale¿noæ miêdzy rang¹ tematu a miejscem utworu w tomie,
1 S. Nieznanowski, O poezji Kaspra Miaskowskiego. Studium o kszta³towaniu siê baroku w poezji polskiej, Lublin 1965, s. 15.
2 R. Grzekowiak, W cieniu Kochanowskiego. Próba przezwyciê¿enia czarnoleskiej jakoci w ocenach poetów pocz¹tku baroku, Terminus X (2008), z. 2 (19), s. 132141.
3 S. Nieznanowski, dz. cyt.
4 K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka- Je¿owa, Warszawa 1995.
5 A. Czy¿, Ton dzieciêcy Miaskowskiego. Bo¿e wiat³o dla zbo¿nej czeladki, w: tego¿,
wiat³o i s³owo. Ezgystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995, s. 193206.
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problem dziecka na pozór móg³by sprawiaæ wra¿enie marginalnego6. Przy
bli¿szym przyjrzeniu siê zagadnieniu dochodzimy jednak do wniosku, ¿e
analizowane zjawisko ma charakter wieloaspektowy, niejednorodny, z jednej
strony konwencjonalny (autor trafiaæ chcia³ do typowego szlachcica), z drugiej zaskakuj¹cy sprzecznociami.
Polifoniczna struktura tematu ukazana zostanie poprzez prezentacjê kolejnych dzieciêcych twarzy w Zbiorze rytmów.

1. Dziecko  pielgrzymem do krainy zmar³ych
Jednym z najistotniejszych s³ówkluczy otwieraj¹cych podwoje barokowej poezji jest ruch. Towarzyszy mu pole semantyczne pojêæ ujmuj¹cych
jednostkê jako pozostaj¹c¹ w drodze. Szczególn¹ rolê odgrywa koncepcja
cz³owiekapielgrzyma i jego ¿ycia jako peregrynacji. Imperatyw wejcia
w rolê istoty okrelanej jako homo viator nie omija dziecka. Potwierdza to
twórczoæ poetycka z krêgu tzw. Muzy domowej, w której bohater m³odociany
pojawia siê w dwóch genologicznych wcieleniach: w perspektywie wyznaczanej przez genetliakony i funeralia. Pocz¹tek i koniec istnienia na ziemi,
o czym warto pamiêtaæ w odniesieniu do wieku XVII, czasu wysokiej umieralnoci dzieci, nie zawsze by³y od siebie oddzielone wieloletnim pielgrzymowaniem. Nierzadko krótki czas ziemskiej wêdrówki powodowa³, ¿e uwieczniaj¹cy urodziny potomka utwór wkrótce doczekiwa³ siê literackiej pami¹tki
jego odejcia. Smutek z powodu mierci dziecka i oczywistoæ cierpienia
rodzicielskiego rekompensowa³a refleksja o bycie jako wychylonym ku wiecznoci: Dochodzimy tu do róde³ jednego z zasadniczych twierdzeñ antropologii chrzecijañskiej: prawdziw¹ ojczyzn¹ cz³owieka jest niebo [ ]7. Teksty
poruszaj¹ce problem mierci, która nie czeka d³ugo na ¿niwo, wybieraj¹c
tak¿e najm³odszych, pisa³ Miaskowski kilkakrotnie: jako przyjaciel rodziny,
ojciec chrzestny, niós³ tak¿e konsolacjê samemu sobie.
Miaskowski jako poeta upamiêtniaj¹cy odejcie dziecka móg³ siêgn¹æ
po sprawdzon¹ i nieodleg³¹ w czasie tradycjê Trenów Jana Kochanowskiego.
Uczyni³ to dwojako. Po pierwsze nawi¹za³ wprost do s³ów padaj¹cych
w cyklu czarnoleskim. Panienka rozmawiaj¹ca ze mierci¹ pos³uguje siê
argumentami Urszuli Kochanowskiej:
Jeszczem rodzicom nie us³u¿y³a,
bom ledwie piêæ lat z nimi prze¿y³a8.
(Rozmowa Panienki z mierci¹, s. 305, w. 1314)
6
7

S. Nieznanowski, dz. cyt., s. 85.
J. Abramowska, Peregrynacja, w: Przestrzeñ i literatura tom powiêcony VIII kongresowi slawistów. Studia, red. M. G³owiñski, A. Okopieñ-S³awiñska, Wroc³aw 1978, s. 131.
8 Wszystkie cytowane fragmenty wierszy Miaskowskiego pochodz¹ z tomu: K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Je¿owa, Warszawa 1995. Ka¿dorazowo przy cytowanym fragmencie podany zostanie tytu³, numer strony, numery wersów.
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S³ychaæ Tren XII, tak¿e i w tym fragmencie dialogu Miaskowskiego9:
P<anna>: Sierp, a¿ k³os bia³y, na zagon k³adzie.
<mieræ>: Doæ i zielonych le¿y po gradzie.
(s. 305, w. 56)

Nie s³yszymy za to w¹tpliwoci mistrza renesansowego, stoika prze¿ywaj¹cego kryzys, stawiaj¹cego trudne pytania. W poezji barokowego twórcy
odchodzeniu dziecka do ojczyzny niebieskiej nie towarzysz¹ fundamentalne
pytania z obszaru: ubi sunt? Autor proponuje pewnoæ odpowiedzi dotycz¹cych pomiertnego statusu ma³ego pielgrzyma. Niebianina, który przedwczenie zakoñczy³ ziemsk¹ wêdrówkê, obarcza zadaniami, traktuj¹c jego nowy
stan w sposób swoicie pragmatyczny. Dziecko w poezji Miaskowskiego realizuje dwie postawy: pos³uszeñstwa (wobec mierci) i przydatnoci (wobec
rodziców):
<mieræ>: Namniej im potym, ale tam w niebie
po¿ytek wieczny odnios¹ z ciebie,
kiedy w zielonej przyklêkniesz skroni,
ci¹gaj¹c za nie obiedwie d³oni [ ].
(s. 305, w. 1720)

Stefan Nieznanowski nie zgadza³ siê na tak przyjêt¹ koncepcjê bohaterki, barokowego odpowiednika Mistrza Polikarpa. Monografista zarzuca takiej koncepcji dziecka zbytnie wydorolenie, wrêcz dojrza³oæ mistyczn¹10.
Nie mo¿na jednak odebraæ logiki tej Rozmowie, jak i innym funeralnym
refleksjom o nie wiecznym, którego czas nasta³ dla najm³odszych kwiatów
ciêtych przez kosê. W Epitafium pannie Przerêbskiej Miaskowski stawia
retoryczne pytanie:
Ale i stary
Z m³odym na mary
Kto pierwej padnie,
A kto to zgadnie?
(s. 303304, w. 1518)

W obliczu dzia³añ tej, co nie pyta, stary i m³ody pozostaj¹ w podobnej
relacji, wiêc w pewnym sensie dzieciêctwo i dojrza³oæ wzajemnie siê przenikaj¹. Bohaterowie doroli Miaskowskiego nie przestaj¹ byæ naiwni niczym
dziecko (o czym póniej), z drugiej za strony pojawia siê w Zbiorze rytmów
puer-senex. Pielgrzymka do prawdziwej ojczyzny, opuszczenie niepewnej

9

L. lêkowa, Muza domowa. Okolicznociowa poezja rodzinna czasów renesansu
i baroku, Wroc³aw 191, s. 144.
10 S. Nieznanowski, dz. cyt., s. 81.
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gospody11 przypiesza proces dojrzewania. Piêciolatka jest m¹drzejsza od
Polikarpa krótkoci¹ dialogu ze mierci¹. Fina³ rozmowy oznacza spotkanie
z jasnym tronem i mo¿noæ lepszego ni¿ na ziemi s³u¿enia rodzicom:
[ ] przed Twórc¹ w wieñcu liliowym klêczy,
uprzejmie prosz¹c o zgon ich szczêliwy
i wiek bez smêtku do skronie szedziw<éj>.
(Tej¿e panience epitafium krótsze, s. 304, w. 810)

Eksponowanie umiejêtnoci spojrzenia z górnych gmachów na porz¹dek spraw tego wiata daje o sobie znaæ w sposób szczególny, co zrozumia³e,
gdy zwa¿ymy rangê zmar³ej osoby, w Nagrobku Jana Kazimierza niemowi¹tka
w pieluchach zmar³ego. Orszula Kochanowska widziana oczami twórcy Trenów odznacza³a siê umiejêtnociami poetyckimi, roczny królewicz przebywaj¹cy w niebie podejmuje decyzje polityczne:
Gdzie na kolanka padwszy ja liche,
proszê o wiatry w Polszcze Go ciche,
a¿ poda ociec w zgodzie domowej
prawicy ber³o W£ADYS£AWOWEJ.
(Nagrobek Jana Kazimierza, s. 303, w. 710)

Dalekowzrocznoæ niemowlêcia-królewicza to oczywicie skutek przenikania do poezji funeralnej tendencji panegirycznej, pe³ni¹cej równoczenie
funkcjê konsolacyjn¹12. Z drugiej jednak strony konsekwentna postawa
Miaskowskiego widz¹cego mieræ dziecka przynosz¹c¹ korzyci rodzinie
i ojczynie, ka¿e postawiæ pytanie o nieostre granice miêdzy konwencj¹ poetyck¹ a rzeczywist¹ postaw¹ chrzecijanina wobec przyspieszonego koñca
¿ywota.
Obdarzenie dziecka misj¹ po opuszczeniu niepewnej gospody ma jeszcze jeden aspekt. Miaskowski nie pyta o zawiaty, proponuje ich obraz,
plastyczny, wyrazisty. Chrzeniak autora Zbioru rytmów, Zygmunt Rybski,
znajduje w niebie miejsce przeznaczone tylko dla siebie. Ma³y bohater mo¿e
stan¹æ w jednym szeregu z doros³ymi, literackimi mieszkañcami zawiatów.
Nie tylko bêdzie modli³ siê za jeszcze ¿yj¹cych pielgrzymów, w przysz³oci
odegra rolê ich przewodnika po raju. Obecnoæ dziecka w niebie, tak skonkretyzowanym i pewnym pe³ni równie¿ funkcje propagandowe13. Pogañskie
zawiaty zostaj¹ podane w w¹tpliwoæ, wizyta ma³ego Zygmunta na dworze
Najwy¿szego uzyskuje status faktu:
11 M. Skwara, Krajobraz z drog¹. O motywie polskiej poezji i sztuki funeralnej drugiej
po³owy XVI i pocz¹tku XVII wieku, w: Staropolskie teksty i konteksty. Studia, t. 2, red.
J. Malicki, Katowice 1994, s. 119120; A. Nowicka-Je¿owa, Pieni czasu mierci. Studium
z historii duchowoci XVI-XVIII wieku, Lublin 1992, s. 81.
12 L. lêkowa, dz. cyt., s. 127.
13 M. Skwara, dz. cyt., s. 123.
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Nie oneæ to tu zmylone knieje,
gdzie d¹b p³yn¹cym miodem potnieje,
nie pola greckich poetów one,
nie wiem bez s³oñca jako zielone [ ].
(s. 309, w. 8588)

Na zakoñczenie rozwa¿añ na temat pierwszego wcielenia dziecka jako
szczêliwego pielgrzyma modl¹cego siê za rodziców, wstawiaj¹cego za ojczyznê, potwierdzaj¹cego fakt istnienia raju po ukoñczeniu wêdrówki doczesnej,
nie mo¿emy pomin¹æ kwestii osobistego bólu ujawniaj¹cego siê po stracie
potomka. £atwoæ mówienia o dziecku-pielgrzymie znika, kiedy wypowiada
siê Miaskowski-ojciec:
Jasiu, obym by³ nie widzia³ ciê lepi<éj>
i min¹³ twojê kolebkê by lepi [ ]
mia³bym mniejszy ¿al [ ].
(Synowi jego, s. 320, w. 12, 5)

Wielokrotnie ju¿ przywo³ywana konwencja konsolacyjna, ka¿¹ca nieæ
s³owa otuchy rodzinie zmar³ego dziecka, przestaje chwilowo byæ wystarczaj¹c¹, gdy autor staje siê przede wszystkim rodzicem op³akuj¹cym mieræ
potomka. Skutecznoæ ma³oletnich orêdowników w misji niebieskiej, dotychczas tak oczywista, zostaje przemilczana.

2. Dziecko w krainie ¿ywych
Prze³om XVI i XVII wieku przynosi dzie³o ³¹cz¹ce sztukê s³owa i obrazu,
bêd¹ce zapisem najwa¿niejszych pojêæ okrelaj¹cych miejsce cz³owieka
w teatrze wiata  Ikonologiê Cesare Ripy. Wród obecnych tam hase³ znajdujemy krótki zapis bez obrazowego odpowiednika: Dzieciñstwo. Brzd¹c
odziany pstrokato, uje¿d¿aj¹cy na patyku14. Lakonicznoæ deskrypcji nietypowa w skali ca³ej ksiêgi, tu jednak wydaje siê byæ uzasadniona nisk¹ rang¹
pierwszego etapu ¿ycia poród istotnych wartoci ówczesnego wiata. Stulecia Kochanowskiego czy Miaskowskiego ró¿ni³y siê znacznie od wieków nam
wspó³czesnych. Pomimo trwaj¹cego ju¿ od koñca wieku XV procesu odkrywania dziecka w kulturze europejskiej, zainteresowanie siê nim nie przekszta³ci³o siê jednak [ ] w kult dzieciñstwa jako fazy ludzkiego ¿ycia.
W dalszym ci¹gu przypisywano mu niewielk¹ rangê. [ ] St¹d te¿ wród
wielu prób konkretyzacji ziemskiego raju, jakie utrwali³a dawna poezja, nie
ma kraju lat dziecinnych15. Struktura patriarchalna spo³eczeñstwa te¿
nie pozostaje bez znaczenia wobec surowego modelu wychowania. Nie tylko
14
15

C. Ripa, Ikonologia, prze³. I. Kania, Kraków 1998, s. 247.
L. lêkowa, dz. cyt., s. 61, 63.
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mêscy potomkowie byli pozbawiani prawa do beztroski. Zobowi¹zania nie
omija³y przysz³ych ¿on, matek, zakonnic. Córka Piotra Radzewskiego, s¹siada Miaskowskiego, otrzymuje w darze od ojca chrzestnego wiersz  projekt
¿ycia  cz³owieka poczciwego rodzaju ¿eñskiego:
W tym gdy dalszego z pieluch dojdziesz roku,
Wspomnisz na strumieñ z przebitego boku,
Który ciê omy³ i powiêci³ Bogu,
Spiesz¹c do Jego ustawicznie progu [ ].
(Czepek krzesny córeczce.., s. 289, w. 1720)

Obraz zaczerpniêty z Ripy widz¹cego brzd¹ca uje¿d¿aj¹cego na patyku
nie do koñca koresponduje z konstatacjami Marii Boguckiej, znawczyni obyczajów staropolskich: Dzieciñstwo trwa³o [ ] bardzo krótko, ¿ycie zaczyna³o
siê wczenie i odbiera³o, nieliczne zreszt¹ przywileje, jakimi cieszyli siê najm³odsi w rodzinie16.
Reasumuj¹c, o kulcie dzieciñstwa tak w realiach ¿ycia codziennego, jak
w literaturze, mówiæ trudno, istnia³a raczej tendencja do obarczania potomka powa¿nymi marzeniami doros³ych, niekoresponduj¹cymi ze wspó³czesnym nam wyobra¿eniem beztroski ¿ycia pieszczonego. Otrzymywane na
chrzcie teksty-podarunki nie maj¹ wiêc naturalnej tkliwoci czy czu³oci,
stanowi¹ za wykaz przysz³ych czynów, dokonañ oczekiwanych od dziedzica
ojcowskiej schedy. Niemowlê le¿¹ce jeszcze w ko³ysce, przyjmuj¹ce pierwszy
sakrament, obdarzano w wieku XVII tzw. wieñcami krzesnymi  przypominaj¹cymi listê ¿yczeñ niecierpliwych i wymagaj¹cych przedstawicieli pokolenia rodziców: ojca, chrzestnego, wuja.
Wspomniany kr¹g twórczoci przywodzi na myl skojarzenie z popularnym w staropolszczynie nurtem literatury okrelanej mianem ogrodów,
wirydarzy, kwiatków. Owa ga³¹ pimiennictwa odnosi³a siê do grupy
utworów maj¹cych przynosiæ po¿ytek przez wartoæ duchow¹ w nich zawart¹. Kwiatki to utwory najwartociowsze, stanowi¹ce czêæ najlepsz¹17.
Z takim florystycznym postrzeganiem literatury koresponduje jeszcze jeden topos o staro¿ytnej proweniencji: poety-pszczo³y, który opisywa³ najpiêkniejsze czyny bohatera, lepi³ z nich miodowy plaster jego biografii pochwalnej. Wieniec krzesny ma byæ jej zapowiedzi¹  zobowi¹zaniem.
Dziecko otrzymuj¹ce tak pomylan¹ rolê do odegrania mo¿e liczyæ na kierunkowskazy ze strony przodków. Samo wreszcie bêdzie przypomina³o pszczo³ê
potrafi¹c¹ wyzyskaæ cnoty zebrane w ogrodzie rodzicielskich cnót. Wype³nienie przykazañ przodków, czyli wst¹pienie na drogê doskona³oci jest podstaw¹ do wypiewania pochwa³y m³odzianka. Maciej Kazimierz Sarbiewski
16
17

M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku, Warszawa 1994, s. 76.
J. D¹bkowska-Kujko, Wstêp, w: S. Grochowski, Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych o Dzieciêciu Panu Jezusie, Warszawa 1997, s. 1112.
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zaleca³ wrêcz, by s³awiæ dzieciê ju¿ to ze wzglêdu na nadzieje z nim zwi¹zane, ju¿ to z uwagi na przodków18. Skala oczekiwañ ronie wraz z rang¹
dzieciêcego bohatera Zbioru rytmów. Królewicz W³adys³aw IV, dziedzic Wazów, otrzymuje w darze od Miaskowskiego utwór dedykacyjny, otwieraj¹cy
tom. Szesnastoletni ju¿ adresat wiersza (czyli w zasadzie mê¿czyzna)
w owym swoistym wieszczeniu czynów przysz³ych ma dostrzec swoje oblicze
zwyciêzcy, wiernie wpatruj¹cego siê w zwierciad³o dzielnoci rycerskiej
 ojca, Zygmunta III. Pó³nocny kwiatek, Gwiazda polska musi stawiaæ
sobie (z pomoc¹ pióra poety) najwy¿sze cele:
I dojdziesz twego imienia pradziadów,
prostym ich tropem dogoniwszy ladów,
b¹d to, gdzie zimny Tryjony wóz toczy,
b¹d otomañskiej daj¹c odpór mocy.
(Najaniejszemu Ksi¹¿êciu W³adys³awowi , s. 22, w. 3740)

Trzy wiersze-podarunki, jeden model szczêcia dziecka: postêpowaæ
zgodnie z oczekiwaniami doros³ych. Postrzeganie dzieciñstwa jako okresu
autonomicznego mia³o nadejæ w przysz³ych stuleciach. Ma³y cz³owiek XVI
i XVII stulecia to byt niedoskona³y, jako ¿e:
Lat doskona³oæ [...] dwojaka jest: z strony cia³a, gdy cz³owiek tak doronie,
i¿ mo¿e sobie podobnego urodziæ, z strony dusze, gdy rozum bêdzie skuteczny,
rozs¹dek w rzeczach ostry i sta³y, na³ogi trwa³e i nieodmienne [ ] dlaczego
dzieci nie s¹ sposobne do dostania szczêcia nawy¿szego19.

3. Wzór dziecka
Wród form poezji okolicznociowo-rodzinnej genetliakony stanowi³y gatunek najmniej powszechnie uprawiany20. Wspomniana ju¿ wiadomoæ
mierci czyhaj¹cej na cz³owieka od momentu jego przyjcia na wiat, zasnuwa³a mg³¹ radoæ rodzicielsk¹. Dla przyk³adu bohater wierszy dzieciêcych
Miaskowskiego, Zygmunt Rybski  chrzeniak poety  nie do¿y³ roku. Wieniec krzesny nie zici³ siê w ¿yciu ma³ego adresata. Istnia³a jednak ga³¹
literatury opisuj¹cej uroki niemowlêctwa, mianowicie twórczoæ kolêdowa.
Od czasów redniowiecznych apokryfici próbowali przenikn¹æ tajemnicê
pierwszych chwil, dni i lat ¿ycia Chrystusa21. Opisywali jego urodê, ma³e
niedole, zabawy z rodzicami, pieszczoty ze strony Matki Boskiej. Doskona³ym barokowym wzorem tego krêgu twórczoci, zwi¹zanym z tzw. stylem
18 M. K. Sarbiewski, O poezji doskona³ej, czyli Wergiliusz i Homer, wyd. S. Skimina,
Wroc³aw 1954, s. 246.
19 S³owa Sebastiana Petrycego z Pilzna cyt. za: L. lêkowa, dz. cyt., s. 63.
20 Tam¿e, s. 64.
21 Tam¿e, s. 62.
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s³odkim  adekwatnym do podgl¹danych obrazów w powijakach, okaza³
siê Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych Stanis³awa Grochowskiego.
Jego autor w dodatku Czytelnikowi na przestrogê t³umaczy³ swoj¹ koncepcjê
bohatera: A Dziecko to by³o w istocie prawdziwym cz³owiekiem, pod ka¿dym
wzglêdem, oprócz grzechu, podobnym do nas; i Matka Jego by³a prawdziw¹
matk¹. Dlatego te¿ zarówno On czyni³ i doznawa³ tego, co i my zwyklimy
czyniæ w dzieciñstwie, jak i Ona najstaranniej i z najwiêksz¹ mi³oci¹ wype³nia³a wobec Niego wszystkie macierzyñskie obowi¹zki. Jak¿eby za mog³a
wype³niaæ, gdyby Go nie pieci³a, gdyby nie odwa¿y³a siê dotykaæ, obejmowaæ, karmiæ piersi¹, myæ, przewijaæ, uk³adaæ w ko³ysce, tuliæ i ca³owaæ?22.
Drugim punktem odniesienia mog³a staæ siê dla Miaskowskiego ogl¹daj¹cego sceny w stajence, redniowieczna technika addytywna23. Szopa zbawienna otrzymuje ró¿añcow¹ postaæ  kolejne obrazy cz³oneczków Chrystusowych przesuwaj¹ siê niczym paciorki przed oczami pasterzy zachwyconych urod¹ Dzieci¹tka:
Pilne po Nim oko chodzi,
które ka¿dy cz³onek wodzi
dziwnie liczny, tak lelij¹
w jeden z ró¿¹ wieniec wij¹.
(Szopa zbawienna, s. 39, w. 141144)

Myli³by siê jednak ten, kto upatrywa³by w scenach betlejemskich wy³¹cznie rekompensaty za nieobecnoæ analogicznych wersów o dzieciach inaczej upamiêtnianych w krêgu Muzy domowej. Bo¿onarodzeniowe treci nasycone niemowlêctwem i niewinnoci¹ bohatera, zapowiada³y jednoczenie
Jego misjê i przysz³y tryumf, pe³ni¹c w XVII-wiecznej katolickiej Polsce
funkcjê propagandow¹. Nie ró¿ni siê ma³y Jezus od swych braci i sióstr pod
wzglêdem zadañ do wykonania przypominanych Mu ju¿ w pierwszych
chwilach ¿ycia:
Roæ, Dzieci¹tko z nieba dane,
a odprawuj lata rane,
a¿ wiek przydzie zamierzony
gdy lud zbawisz powierzony.
(s. 38, w. 109112)

Ods³aniaj¹c prawdê o misji Dzieci¹tka, wpisuje siê autor Zbioru rytmów
w kr¹g twórczoci sybillicznej, kojarzonej z Eklog¹ IV Wergiliusza. W cyklu
Rotu³y na narodzenie Syna Bo¿ego ustami Kalliope wieszczy poeta przysz³oæ
Chrystusa:
22
23

S. Grochowski, dz. cyt. , s. 9798.
M. Prejs, Tradycje gotyckie w literaturze polskiego baroku, Barok 1998, nr 1,
s. 176177.
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[ ] On¿e sam, gdy Mu przydzie wiek do miary,
poci¹gnie wielkie ksi¹¿êta do wiary.
(Kalliope albo Polio polski , s. 60, w. 1718)

Miaskowski pisz¹cy w czasach wojen, zawirowañ politycznych, religijnych niepokojów szuka dla swojego czytelnika oparcia w tym, co niewinne,
a przez to mocne: Uosobieniem tej si³y by³o s³abe Niemowlê przychodz¹ce
wród nocy w ma³ym wiatku prowincji, odleg³ej od uk³adów, wp³ywów
i wielkiej polityki. Swoisty paradoks si³y bezsilnych24. Dziecko rumiane,
piêkne, z³otow³ose, o wargach purpurowych p³omieñ roznieci, wiat owieci, przyniesie pewn¹ przysz³oæ25, a czego innego móg³ potrzebowaæ cz³owiek
w poruszonym wiecie pocz¹tków baroku?

4. Doros³y-dziecko
Poeta barokowy, jak zauwa¿a Julian Lewañski, z ³atwoci¹ przechodzi
z Ogrodu Rozkoszy w las straszliwoci26. Kasper Miaskowski znakomicie
wpisuj¹cy siê w gusta epoki, wraz z jej d¹¿noci¹ do skrajnoci, rozpiêcia
miêdzy arkadi¹ a piek³em, do którego prowadzi³ szeroki gociniec, wodzi po
owych przeciwnych cie¿kach Zbioru rytmów swojego szlacheckiego czytelnika. Pe³ne nadziei spojrzenie na betlejemsk¹ szopkê nie zamyka na zawsze
lêków i poczucia winy wype³niaj¹cych cz³owieka pocz¹tku XVII wieku. Jako
nieodrodny syn swojej epoki autor tropi grzesznoæ potomków Adama ju¿ od
chwili poczêcia:
O pieluch wiek mój strawiony w nierz¹dzie
Ksiêgi spraw moich poka¿¹ na s¹dzie.
(Elegia pokutna do Pana i Boga , s. 130, w. 1516).

Ju¿ wielki grzesznik-wiêty, Augustyn, w swoich Wyznaniach z ca³¹
moc¹ twierdzi³: Niewinnoæ niemowl¹t polega na s³aboci cia³, a nie na
niewinnoci duszy. Na w³asne oczy widzia³em zazdroæ ma³ego dziecka: jeszcze nie umia³o mówiæ, a poblad³e ze z³oci spogl¹da³o wrogo na swego mlecznego brata27. Myl tê podejmuje Miaskowski.
W Elegii pokutnej do Pana i Boga w Trójcy Jedynego zadaje fundamentalne pytanie poezji dewocyjnej o pokutnym pod³o¿u: Com ja jest?28 .
Doros³y charakter zagadnienia nie idzie w parze z jego rzetelnym rozpatrzeniem, poznaniem umo¿liwiaj¹cym uzyskanie odpowiedzi na miarê
24 Bp J. ¯yciñski, Paradoksy Bo¿ych Narodzin, w: Z kolêd¹ przez wieki. Kolêdy w Polsce
i w krajach s³owiañskich, red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoñ, Tarnów 1996, s. 11.
25 A. Czy¿., dz. cyt., s. 202.
26 J. Lewañski, Polskie przek³ady Jana Baptysty Marina, Wroc³aw 1974, s. 156.
27 w. Augustyn, Wyznania, t³um. Z. Kubiak, Kraków 1997, s. 33.
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dojrza³ego chrzecijañskiego poety. Pozory mog¹ myliæ. Przecie¿ wymieniaj¹c
winy, jest Miaskowski uczciwy, skrupulatny. Jego bohater spowiada siê dok³adnie niczym dziecko przystêpuj¹ce po raz pierwszy do sakramentu pokuty i pojednania. Mówi jednak i nie rozumie zarazem g³êbszego sensu wypowiadanych s³ów. Obserwujemy raczej przywdzianie maski pokutnika rozpatruj¹cego skalê w³asnego poni¿enia. Ogl¹damy przebranie siê w strój kapnika, maj¹ce w sobie co z zabawy dziecka, które udaje doros³ego wcale nie
po to, aby ju¿ zostaæ doros³ym, lecz po to, aby przez chwilê pobyæ w sytuacji
doros³ego29. Odwa¿na, dojrza³a pokuta by³aby przecie¿ lekcj¹ ciemnoci
i oczyszczenia, prawdziwym obrazem cz³owieka jako istoty przera¿aj¹cej30.
Pozostaje zapa³ s³owny i niemoc duchowej przemiany, pasywnoæ, acedia31.
Niedojrza³emu grzesznikowi, nie mog¹cemu udwign¹æ trudu samopoznania,
pozostaje nadzieja na weso³e sumienie, o które w cz³owieku zadba mi³osierny Bóg32. Pog³êbione rozumienie tajemnicy Krzy¿a okazuje siê zbyt trudne,
wyznawcy poezji Kaspra Miaskowskiego je odrzucaj¹. Drog¹ na Kalwariê
adekwatn¹ do mo¿liwoci szlacheckiego czytelnika Zbioru rytmów wêdruje
zbo¿na czeladka, a ka¿dy poród niej to osóbka, maleñstwo, dzieciaczek,
owieczka33.

*
Czy wiersze powiêcone dziecku zosta³y wepchniête g³êboko w k¹t pokanego tomu wydanego w roku 1622?34 Zbiór rytmów pisa³ Miaskowski jako
cz³owiek dojrza³y, porz¹dkowa³ za jako sêdziwy. Z dziecka i dzieciêctwa
jednak nie zrezygnowa³. Bywa³ najczêciej w tym wzglêdzie Miaskowski
stereotypowy (gdy pisa³ o narodzinach czy mierci bohatera m³odocianego),
choæ i w tym obszarze twórczoci odpornej na inwencjê poetów potrafi³
zaskakiwaæ35. Krainê dzieciñstwa reprezentuje niespe³na dziesiêæ wierszy
o przedwczesnej mierci, potem za niebiañskiej misji potomka. Uzupe³nia je
kilka tekstów nawi¹zuj¹cych do narodzin  razem utwory te w skali ca³oci
28

Pytanie to powiela równie¿ poezja okrelana mianem metafizycznej. Por. M. Prejs,
Poezja dewocyjna wczesnego baroku, w: Prze³om wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wroc³aw 1984, s. 282284.
29 E. Balcerzan, Krêgi wtajemniczenia. Czytelnik. Badacz. T³umacz. Pisarz, Kraków
1982, s. 57.
30 A. Czy¿, dz. cyt., s. 197.
31 D. Künstler-Langner, Cz³owiek i cierpienie w poezji polskiego baroku, Toruñ 2000, s. 110.
32 Tam¿e, s. 111.
33 A. Czy¿, dz. cyt., s. 205.
34 Por. S. Nieznanowski, dz. cyt. , s. 85.
35 Claude Backvis poza konwencj¹ w kszta³towaniu materii wierszy spod znaku muzy
domowej dostrzega przeb³yski delikatnej i spontanicznej zarazem serdecznoci odrzucaj¹cej decorum i wszelkie komuna³y; Panorama poezji polskiej okresu baroku, red. A. Nowicka- Je¿owa, R. Krzywy, t. 1, Warszawa 2003, s. 275.
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tomu s¹ zauwa¿alne, choæ zdaj¹ siê ustêpowaæ tematom wa¿niejszym. Jakociow¹, równie¿ ilociow¹ rekompensat¹ w tym wzglêdzie, okazuje siê uczuciowo i zmys³owo bogaty opis dzieciêcego wiata z obszaru sacrum, tak
bardzo preferowanego w hierarchicznym porz¹dku rzeczy w Zbiorze rytmów.
I tu Miaskowski pisze niczym Rej o arkadyjskiej przestrzeni ziemiañskiej
 nie szczêdzi szczegó³u, okiem pilnie chodzi po zakamarkach betlejemskiej
szopki, przygl¹da siê niezwyk³ej urodzie Narodzonego. Wreszcie  obie wycieczki w krainê dzieciñstwa odbywa poeta w wieku XVII, który mia³o
mo¿na uznaæ za stulecie wojen i religijnych zawirowañ. Temu wiatu Miaskowski stawia czo³a jako zatroskany o losy kraju dojrza³y obywatel, ale
w swoim widzeniu rzeczywistoci zachowuje element dzieciêcej naiwnoci.
W sprawach politycznych niepoprawny optymista, w sprawach duchowych
 cz³owiek unikaj¹cy spraw trudnych, uk³adaj¹cy Zbiór rytmów wedle hierarchii tematów niepodwa¿alnej i bezdyskusyjnej dla ówczesnego katolika.
Miaskowski to doros³y-dziecko w ogrodzie, w którym z jednej strony widaæ
dba³oæ autora o porz¹dek cie¿ek (zewnêtrznie), z drugiej za wszystko ¿yje
ze sob¹ w zgodnej niezgodnoci: powinnoci i marzeñ, lêków i nadziei, osch³oci i uczuciowoci, konwencji i szczególnego zaanga¿owania. Nasi przodkowie, których doskona³ym reprezentantem jest w³oszczonowski poeta, od momentu narodzin pozbawiani uroków dzieciñstwa, stwarzani i przynaglani do
spraw wiêkszych, powielali ten model wychowania jako ojcowie. Sami jednak
pozwalali, by w nie³atwym wiecie pocz¹tku XVII stulecia, do g³osu dochodzi³o skrywane w ich wnêtrzu dziecko. Zbiór rytmów przywo³uje wiêc dzieci,
które mia³y w tym wieku ¿yæ, dzieci, które szybko z tego wiata odesz³y,
Dziecko maj¹ce ów wiat zmieniæ i zbawiæ, wreszcie dzieci kontuszowe
przechadzaj¹ce siê od pierwszej do ostatniej strony poetyckiego tomu.
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Summary
The article is describing the relevant problem of the poetry of the beginning of 17th
century: way of looking at the child. Deliberations were based on the poetic volume of Kasper
Miaskowski. We are watching the child in 4 aspects. First- it is a child pilgrim in the walk to
the heaven. A next aspect is a child in the orbit of expectations of adults. In this poetry an
unconcern is noticeable with the childhood as the peculiar lifespan. The third subsection is
demonstrating excellent model of brainchild- of the Infant Jesus with his beauty, innocence
and the mission to fulfill. In the end we are presenting the image of the adult man- of which
seeing world of spiritual problems is easy (like at the child).
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The Good-Morrow uczy postrzegania mi³oci, jednoczenie stanowi¹c jej
gloryfikacjê. Wiersz skupia siê na niezaprzeczalnych walorach uczucia, które
mo¿na nazwaæ doskona³ym. Mamy tu podmiot liryczny, który znalaz³ spe³nienie, odkry³ wszystkie aspekty i zrozumia³ wszystkie wymiary mi³oci.
Dzieñ dobry1 ukazuje duchowy obraz mi³oci (dusze kochanków) po jej fizycznej realizacji. Uczucie jednak nie os³ab³o, jest pe³niejsze, przynosi doznanie
szczêcia, harmonii i poczucie w³aciwego miejsca na ziemi. Daje spe³nienie
i spokój. Mi³oæ przesz³a wiêc test dla niedowiarków, którzy mog¹ upatrywaæ
jej os³abienia w kontakcie seksualnym. Wiersz jest jakoby kontynuacj¹ argumentów Donnea  to, co by³o teori¹ w Pchle2, napisanej z perspektywy
mê¿czyzny, który nie zazna³ jeszcze mi³oci fizycznej z wybrank¹, w The
Good-Morrow zostaje przypieczêtowane autentycznym dowiadczeniem. Có¿
jednak czyni Dzieñ dobry utworem metafizycznym? Poezja metafizyczna,
w pe³nym sensie tego terminu, to poezja [ ] inspirowana przez filozoficzn¹
koncepcjê wszechwiata i rolê wyznaczon¹ duchowi ludzkiemu w wielkim
dramacie egzystencji3 . Innymi s³owy jak¹ filozoficzn¹ koncepcjê wszechwiata odkryje przed nami ten krótki wiersz i jaki pierwiastek duchowy tam
1 T³umaczenie tytu³ów wierszy wed³ug Stanis³awa Barañczaka (zob. Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, wybór, przek³ad i wstêp S. Barañczak, Kraków
2009, s. 49, 79).
2 J. Donne, The Flea, w: The Norton Anthology of English Literature, eighth edition,
V.1, general editor: S. Greenblatt, New York, London 2006, s. 1263. W przek³adzie polskim: zob. J. Donne, Pch³a, w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia,
s. 79, 80.
3 H.J.C Grierson, Metaphysical Poetry, w: Seventeenth-Century English Poetry: Modern
Essays in Criticism, ed. by W. R. Keast, N. York 1962, s. 4. T³umaczenie cytatu: S. Barañczak, Wstêp, w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, s. 7.
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odnajdziemy? Poni¿sze rozwa¿ania stanowi¹ próbê dotarcia do wymiaru metafizycznego utworu poprzez skupienie siê na jego warstwie leksykalnej.
The Good-Morrow sk³ada siê z trzech czêci, bêd¹cych wyranym odniesieniem do przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci obojga kochanków
 zwrotka pierwsza: [ ], what thou and I / Did [ ]?  [ ], có¿emy
czynili oboje, [ ]?; zwrotka druga: And now good morrow to our waking
souls  Dzieñ dobry naszym budz¹cym siê duszom; zwrotka trzecia:
[...] none do slacken, none can die  [ ]  umrzeæ nie bêdzie nam dane4.
Jednoczenie Donne wyranie dzieli ¿ycie kochanków na okres przed poznaniem i narodzinami uczucia i po tym¿e wydarzeniu.
Pierwsza strofa jest refleksj¹ podmiotu lirycznego nad bytem dwojga,
zanim zaznali oni mi³oci doskona³ej. Pytania budzi jakoæ tej egzystencji
pozbawionej bliskoci ukochanej osoby: I wonder by my troth, what thou
and I / Did, till we loved? [ ]  Przebóg, có¿emy czynili oboje, / Nim
przysz³a mi³oæ? [ ]. Stan przed mi³oci¹ jest postrzegany jako brak dojrza³oci: [ ] Were we not weaned till then?  Czy nie bylimy jeszcze odstawieni od piersi matki?5 Przys³ówek childishly  jak dzieci  przenosi odbiorcê w wiat zabawy, przerostu wyobrani oraz tak zwanych szybko
przemijaj¹cych upodobañ, które zyskuj¹ miano fancies6. Fancy z pewnoci¹
oznacza przelotny kaprys, lecz równie¿ wra¿enie na poziomie wyobrani,
bowiem w powszechnym znaczeniu a flight of fancy odnosi siê do myli
niepodlegaj¹cej urzeczywistnieniu. Zatem dobór elementów leksykalnych
kreli przed oczami odbiorcy obraz wiata nierealnego, oddalonego od rzeczywistoci. Co wiêcej, fancies nale¿y te¿ skojarzyæ z fancy a woman, co oznacza poci¹g seksualny do kobiety i co doskonale dopasowuje siê do wersów:
If ever any beauty I did see, / Which I desired, and got, twas but a dream of
thee  [ ] Piêknoci, którem w ka¿dej dobie / ciga³, zdobywa³, by³y snem
tylko o tobie. Bowiem beauty to nie tylko piêkno jako wartoæ, to tak¿e
obiekt, który daje przyjemnoæ, a beauty za to piêkna kobieta  piêknoæ.
Poprzez zastosowanie okrelnika any  any beauty  Donne zezwala na
niejednorodn¹ interpretacjê. Ponadto definicja desired wzmacnia poczucie
dwoistoci przekazu, gdy¿ mo¿e oznaczaæ zarówno chêæ posiadania, jak
i po¿¹danie seksualne. Zatem refleksje strofy pierwszej mo¿na rozpatrywaæ
dwojako  na poziomie duchowym, jak te¿ fizycznym.
4 Fragmenty utworu cytowane w artykule w jêzyku polskim pochodz¹ z: J. Donne,
Dzieñ dobry, w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, s. 49. Podstaw¹
analizy jest: J. Donne, The Good-Morro, w: The Northon Anthology of English Literature,
S. 12631264.
5 Zdania zawieraj¹ce w³asny opisowy przek³ad autorki oznaczono apostrofami.
6 Objanienia wyrazów i zwrotów na podstawie: The Cambridge International Dictionary of English, ed. P. Procter, Cambridge University Press 1995 oraz The New Shorter
Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 1, edited by Lesley Brown, Oxford
1993, Oxford University Press (ród³o informacji o zmianach w u¿yciu wyrazów na przestrzeni wieków). Wszystkie przywo³ane przez autorkê znaczenia s³ów zosta³y na podstawie
ww. s³ownika zweryfikowane jako obowi¹zuj¹ce na pocz¹tku wieku siedemnastego.
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Wybór wyrazu dream w ostatnim wersie zwrotki pierwszej stanowi
podsumowanie tej¿e i ponownie uwypukla fakt, i¿ przesz³oæ kochanków
by³a tylko snem: [...] twas but a dream of thee. Lecz czy by³o to upienie
w sensie fizycznym, rozumiane jako oderwanie od rzeczywistoci i pozbawienie wiadomoci, okrelony sen, który siê ni, czy te¿ marzenie o mi³oci
prawdziwej? Nieistotne, czy nazwiemy to dzieciêc¹ zabaw¹, czy te¿ snem
g³êbokim, czy mo¿e jedynie zaspokojeniem przelotnych zachcianek. Wszystkie skojarzenia maj¹ za zadanie unaoczniæ, i¿ okres bez prawdziwej mi³oci
by³ pozbawiony trwa³ych wartoci i nie by³ z ca³¹ pewnoci¹ dojrza³ym ¿yciem. Egzystencja ta i wszelkie zwi¹zane z ni¹ przyjemnoci by³y tylko
mrzonkami, przemijaj¹cym upodobaniem, czym, czego po¿¹damy tylko na
chwilê, nie za wiecznoæ ca³¹, co podkrelaj¹ s³owa poety: Twas so [...]
 Tak by³o, oddzielone od pozosta³ej czêci wersu silnym znakiem interpunkcyjnym: Twas so; But this, all pleasures fancies be  Wszystko snem
by³o  [ ]. Wobec tego przesz³oæ kochanków by³a niezmiernie d³ugim snem
cia³a i ducha: [ ] snorted we in the seven sleepers den?  [ ] w grocie
Siedmiu Braci pi¹cych spali?7, z którego tylko mi³oæ jest zdolna cz³owieka
przebudziæ, oraz marzeniem o uczuciu doskona³ym, którego spe³nienie przynios³a teraniejszoæ.
Skoro zamiarem autora by³a w³anie dwoista interpretacja zdarzeñ: na
poziomie fizycznym i duchowym, nale¿y po³¹czyæ obie cie¿ki mylowe oraz
stwierdziæ, ¿e w pierwszym wersie drugiej strofy przebudzeniu podlega równolegle zarówno sfera duchowa, jak i fizyczna kochanków: And now good
morrow to our waking souls. Wskazuje na to dwuznacznoæ wyrazu waking, który oznacza budzenie siê ze snu, odzyskiwanie samowiadomoci
w sensie fizycznym, ale tak¿e w znaczeniu idiomatycznym w zwrocie wake
up to  pozyskiwanie wiadomoci istnienia okrelonych faktów czy zjawisk.
Bez w¹tpienia dane jest im jednoczesne odzyskiwanie samowiadomoci
i poprawnego poczucia rzeczywistoci po okresie d³ugotrwa³ego letargu oraz
powierzchownoci doznañ. Powracaj¹ do ¿ycia cia³a kochanków, poniewa¿
nasta³ poranek, oraz ich dusze, czyli w rozumieniu wieckim czêæ cz³owieka
zdolna dowiadczaæ g³êbokich uczuæ i emocji, za w sensie religijnym czêæ
istoty ludzkiej niepoddaj¹ca siê mierci, co potwierdza ostatni wers wiersza:
[...] none do slacken, none can die  [ ]  umrzeæ nie bêdzie nam dane.
Ponadto, selekcja zaimka none, który przecie¿ jest stosowany w odniesieniu nie do dwojga, lecz do grupy co najmniej trzech osób8, potwierdza
7 Poeta obrazuje, i¿ egzystencja bez mi³oci by³a nieskoñczenie d³ugim letargiem, powo³uj¹c siê na legendê o siedmiorgu chrzecijan, którzy ukryli siê przed pogañskimi przeladowcami w jaskini i zapadli w 187-letni sen (The Norton Anthology of English Literature, s. 1264).
8 none  no one, not any one, of a number of persons or things; not one of a group
of people; not one of a particular class (The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, s. 1936)
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spostrze¿enie o istnieniu odbiorcy grupowego  my: kochankowie9. Do nich
autor s³ów bezporednio kieruje swoje przes³anie. A brzmi ono nastêpuj¹co:
Mi³oæ wprowadza nas  mnie i ciebie: thou and I (podmiot liryczny i jego
wybranka)  a tak¿e wszystkich nas, którzy dowiadczamy mi³oci, na poziom niemiertelnoci, gdzie nie ma miejsca na strach: [ ] our waking
souls, / Which watch not one another out of fear.
Dusze kochanków nie obserwuj¹ siê [podkrelenie  D. G.] nawzajem ze
strachem to wers pozornie prosty w odbiorze. Jednak¿e czemu dusze obserwuj¹ siê, nie za spogl¹daj¹ (glance) b¹d po prostu patrz¹ (look, peer) na
siebie nawzajem? Jak¹ wiadomoæ skrywa s³owo watch? Wyraz ten zawiera
w sobie element przeci¹g³ej obserwacji, patrzenia zmys³owego i zarazem
myl o troskliwym czuwaniu nad bezpieczeñstwem  jak w zwrocie watch
your children  czy te¿ bycie wiadkiem przemijania, zmian zachodz¹cych
w cz³owieku  jak w zwrocie watch the world go by. Zatem mi³oæ powoduje,
i¿ bez strachu patrzymy na siebie oczami pe³nymi troski, lecz tak¿e bez obaw
dostrzegamy w sobie oznaki przemijania, bo przecie¿ narodzi³a siê wiê
dusz, a nie tylko cia³. Co zatem oznacza fear  lêk, obawa, strach
 w kontekcie powy¿szych rozwa¿añ? Dusze kochanków nie boj¹ siê przemijania, utraty atrakcyjnoci czy staroci, poniewa¿ dusze siê tym zjawiskom
nie poddaj¹. Nie lêkaj¹ siê mierci jako kresu istnienia, gdy¿ w odbiorze
duchowo-religijnym mieræ nie jest koñcem, lecz punktem zwrotnym:
[ ] none do slacken, none can die. Mi³oæ ma moc uwolnienia kochanków
od wszelkich obaw, ale tylko wówczas gdy patrz¹ oni na wiat przez pryzmat
siebie nawzajem  watching one another  i tylko wtedy gdy: My face
in thine eye, thine in mine appears, / And true plain hearts do in the faces
rest.  Na twarzach naszych znaæ serc zwi¹zek szczery, / A ka¿da lustro ma
w kochanka oku.
Mi³oæ dwojga zyskuje w utworze szczególne znaczenie: For love, all
love of other sights controls. Poprzez podwójne u¿ycie wyrazu love
w trzecim wersie zwrotki drugiej autor odwo³uje siê do faktu, i¿ w ¿yciu
cz³owiek dowiadcza mi³oci ró¿nych. Jednak to mi³oæ wynik³a z jednoci
dwojga zyskuje tu wyj¹tkowy wymiar  stanowi uczucie nadrzêdne. Bo mi³oæ kochanków nie wyklucza pokochania rzeczy innych. Kochankowie obserwuj¹ siebie nawzajem  to jest widok, który przyæmiewa, lecz nie pozbawia
mo¿liwoci umi³owania odmiennych widoków. Nie jest to zatem uczucie, które
ogranicza i pozbawia wolnoci, co sugerowa³oby pojawienie siê s³owa controls. Wrêcz przeciwnie, mi³oæ otwiera przed dwojgiem nieprzebyte obszary

9 Istnienie grupowego odbiorcy w innym utworze J. Donnea potwierdza J. Burzyñska
w pracy pt. An Unnoticed Aspect of the Argument. A New Interpretation Of The Canonnization by John Donne, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu
Gdañskiego. Linguistica et Anglica Gedaniensia 1978, nr 1, s. 129.
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wszechwiata, uwypuklone s³owem everywhere: And makes one little
room an everywhere  Ogromne Wszêdzie czyni¹c z izby ma³ej10.
Sam wyraz everywhere, na pierwszy rzut oka niezbyt wyszukany, poprzez kompozycjê g³osek i znaczenie samo w sobie dog³êbniej odzwierciedla
myl o nieskoñczonoci i nieograniczonoci, ni¿ z pozoru synonimiczne space
czy universe. Koñcowa otwarta sylaba /we(/ powoduje, i¿ w wymowie everywhere wydaje siê p³yn¹æ, nie mieæ koñca. Co wiêcej, s³owo to wydaje siê
pe³niejsze, gdy¿ teoretycznie poza przestrzeni¹ kosmiczn¹ czy wszechwiatem, powszechnie rozwa¿anym w ujêciu materialnym, mo¿e istnieæ jeszcze
co  gdzie  na poziomie zarówno fizycznym, jak i niematerialnym (metafizycznym), czego nie dane by³o cz³owiekowi zg³êbiæ choæby myl¹, a co staje
siê perspektyw¹ ludzi dowiadczaj¹cych mi³oci doskona³ej. Wybór innego
okrelenia ograniczy³by przestrzeñ do wymiaru materii i pozbawi³by pokój
kochanków przestrzeni duchowej  niematerialnej, a tam tak¿e rozci¹ga siê
moc mi³oci.
Wersy pi¹ty i szósty zwrotki drugiej: Let seadiscoverers to new worlds
have gone, / Let maps to other, worlds on worlds have shown  Niech wiêc
podró¿nik nowe wiaty bada, / Niechaj kartograf wiat na wiat nak³ada
stanowi¹ sugestiê, a byæ mo¿e probê, skierowan¹ do ukochanej, aby powiêci³a siê bezgranicznie mi³oci, w niej bowiem odnajdzie wszystko. Prze³om
wieku szesnastego i siedemnastego to okres zaraz po wielkich odkryciach
geograficznych i zarazem czas, który ci¹gle pozostawia³ wiele bia³ych plam
na mapach wiata. Podmiot liryczny powo³uje siê na te wydarzenia, zapewne
w celu zobrazowania najsilniejszych emocji i najbardziej ekscytuj¹cych wyzwañ, jakie s¹ udzia³em ludzkoci. Wyranie zaznacza, i¿ kochankowie nie
potrzebuj¹ realizowaæ tego rodzaju ambicji czy dowiadczaæ ekstremalnych
wra¿eñ, jakie przynosi wype³nianie luk na mapach wiata. Niechaj zatem
podró¿nicy p³yn¹ do nowych wiatów i odkrywaj¹ nowe l¹dy. Dla dwojga
spe³nieniem i ród³em satysfakcji jest mi³oæ. Bo przecie¿ ¿ycia odkrywcom
nie starczy, aby zg³êbiæ obszary, jakie ukazuje mi³oæ i jakie zamykaj¹ siê
w s³owie everywhere.
Jednakowo¿, istnieje jeszcze inna mo¿liwoæ interpretacji powy¿szych
zdañ. Pocz¹tkowe let  przyzwolenie jako figura retoryczna  powtórzone
dwukrotnie wcale nie musi byæ prob¹ ani sugesti¹, a jedynie wyrazem
akceptacji tego, co czyni¹ inni zamkniêci w wyrazie other. Wobec tego
podmiot liryczny ponownie wyra¿a zrozumienie dla faktu, i¿ poza mi³oci¹

10 José Angel Garca Landa zauwa¿a, i¿ mi³oæ w The Good-Morrow izoluje kochanków od rzeczywistoci i kszta³tuje w nich innego rodzaju wiadomoæ. W wierszu dowiadczamy jednoczesnego zawê¿enia i poszerzenia rzeczywistoci: a simultaneous narrowing
and widening of reality (José Angel Garca Landa, John Donne: The Good-Morrow, Universidad de Zaragoza, 1982, Edicin en Internet 2005 [dostêp: 14.08.2013]. Dostêpny w Internecie:
<http://www.unizar.es/ departamentos /filologia_inglesa/garciala/ publicaciones /donne.htm.>).
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znajdziemy w wiecie rzeczy inne, daj¹ce wra¿enie spe³nienia i satysfakcji,
podobnie jak inne widoki, na które patrz¹c, mo¿na odczuæ mi³oæ. Czyni to
jednak z perspektywy osoby, której dane by³o pozyskanie g³êbszego zrozumienia istoty rzeczy. Niechaj zatem inni przecigaj¹ siê w odkrywaniu wiata: [ ] worlds on worlds have shown  my jestemy wyniesieni ponad to,
bo naszym udzia³em jest wszechwiat11.
Czy w wietle przedstawionych rozwa¿añ: Let us possess one world;
each hath one, and is one  Z nas ka¿de samo wiatem jest  i wiat
posiada stanowi sugestiê, probê, nakaz czy te¿ po prostu stwierdzenie
faktu? Jaka jest funkcja komunikatu: Let us possess one world [ ] i kto
jest jego odbiorc¹?12 Na plan pierwszy wysuwa siê us  forma zaimka
my, a zatem ju¿ nie thou and I, jak we wczeniej wspomnianej Pchle.
W The Good-Morrow kochankowie staj¹ siê jednoci¹13. Przekaz z ca³¹ pewnoci¹ nie jest niemia³¹ sugesti¹ czy te¿ delikatna prob¹. Nale¿y go raczej
nazwaæ nakazem b¹d zdecydowanym zaleceniem jedynego mo¿liwego postêpowania  Wemy w posiadanie jeden wiat. Có¿ to za wiat? To wiat mi³oci,
który wychodzi poza granice ma³ego pokoju: little room i przenosi kochanków
w inny wymiar  znacznie szerszy ni¿ wszystkie wiaty, jakie s¹ zdolni
odkryæ i oznaczyæ na mapach odkrywcy wiata. Pojawia siê jednak warunek:
Let us possess one world; each hath one [ ]  Wemy w posiadanie jeden
wiat, ka¿dy ma jeden [ ]. Jeden wiat dzielony przez dwoje kochanków
jest ci¹gle ca³oci¹. Ka¿dy z nich ma ca³y wiat, a nie jego po³owê: 1 wiat:
2 kochanków = 1 wiat (1:2=1) To pozornie nielogiczne równanie mo¿na obroniæ tylko wówczas, gdy dwoje staj¹ siê jednoci¹ czyli 2=1. Warunek jednak
jest jeszcze trudniejszy do spe³nienia. Dalszy ci¹g wersu: Let us possess one
world; each hath one, and is one  Wemy w posiadanie jeden wiat, ka¿dy
ma jeden i jest jednym  mo¿na wyt³umaczyæ tylko w jeden sposób: Ka¿dy
z nas jest ca³ym wiatem dla drugiej osoby. Poniewa¿ ten wiat jest jeden,
dusze kochaj¹cych siê osób  our souls  przenikaj¹ siê wzajemnie, co
poeta podkrela poprzez czterokrotne zastosowanie liczebnika one w kontekcie one little room  one world. A zatem wemy w posiadanie siebie
nawzajem i b¹dmy dla siebie ca³ym wiatem. To zlewanie siê wiatów
Donne dodatkowo uwypukla czterokrotnym u¿yciem s³owa worlds/world
11 Wspomniane wersy odmiennie odczytuje José Angel Garca Landa, postrzegaj¹c
w nich odrzucenie wiata zewnêtrznego, symbolem którego staj¹ siê mapy i odkrywcy:
[ ] the outer world is rejected, under the symbols of maps and discoverers.
12 Jak twierdzi Roman Jakobson, struktura s³owna komunikatu zale¿y przede wszystkim od funkcji dominuj¹cej (R. Jakobson, Poetyka w wietle jêzykoznawstwa, w: tego¿,
W poszukiwaniu istoty jêzyka, wybór, redakcja naukowa i wstêp M. R. Mayenowa, t. 2,
Warszawa 1989, s. 82).
13 Znaczenie zaimków w poezji Donnea zauwa¿a równie¿ J. M. Walker, analizuj¹c
wiersz Elegy XI: The Bracelet, gdzie oddzielenie kochanków zobrazowane jest przeciwn¹ do
opisanej powy¿ej przemian¹ zaimków (zob. J. M. Walker, Donnes Words Taught in Numbers, w: Studies in Philology, Vol. 84, No. 1, Winter 1987, s. 58).
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w trzech koñcowych liniach zwrotki rodkowej, przy czym ostatni wers zamienia liczbê mnog¹  wiaty  w liczbê pojedyncz¹  wiat.
Spe³nienie warunku jednoci dusz, tylko taka wzajemna mi³oæ równo
rozdzielona  mixed equally  wynosi kochanków ponad aspiracje miertelników i pozwala im odkryæ obszary, których zg³êbienie innym dane byæ nie
mo¿e. Poeta u¿ywa trzy razy s³owa worlds w nastêpuj¹cych po sobie wersach, a wiêc w wierszu mamy do czynienia z kumulacj¹ s³ów worlds, co
dodatkowo stanowi doskona³¹ ilustracjê fragmentu [ ] worlds on worlds
have shown14. Dlaczego jednak wiaty  worlds  s¹ trzy, skoro znajdujemy w utworze dwoje kochanków i wyranie tylko dwie przenikaj¹ce siê
p³aszczyzny ¿ycia w zwrotce pierwszej  fizyczn¹ i duchow¹? Ponadto jaka
idea kryje siê za selekcj¹ s³owa possess w zdaniu  Let us possess one
world? Czemu¿ nie tak powszechnie u¿ywane w tym kontekcie have b¹d
own? Wydaje siê, i¿ possess mocniej obrazuje myl o posiadaniu na w³asnoæ nie tylko rzeczy materialnych, lecz tak¿e myli i pragnieñ, o wzajemnym przejêciu kontroli  w sensie wyjanionym powy¿ej  zarówno nad
materi¹, jak i nad sfer¹ umys³ow¹ oraz duchow¹ wiata dzielonego przez
dwoje kochanków15. Poniewa¿ wiatem tym dla ka¿dego z nich jest w³anie
osoba ukochana, chodzi w utworze o wzajemny wgl¹d w sferê cia³a i ducha
oraz o wzajemne przenikanie siê tych aspektów16.
Poparciem powy¿szej tezy jest równie¿ pierwszy wers trzeciej strofy:
My face in thine eye, thine in mine appears, / And true plain hearts do in
the faces rest  Na twarzach naszych znaæ serc zwi¹zek szczery, / A ka¿da
lustro ma w kochanka oku. W powszechnym odbiorze oczy to przecie¿
zwierciad³a duszy i zarazem czêæ cia³a fizycznego. Twarz cz³owieka to czêæ
14 Wed³ug J. M. Walker dziêki zestawieniom liczbowym Donne ukazuje analogiê pomiêdzy kszta³towaniem siê mi³oci a innymi zjawiskami przyrodniczymi. Autorka poddaje
analizie Loves Growth. G³os mówi¹cy przenosi tu czytelnika w wiat paradoksu, gdzie
natura bezgranicznej, nieskoñczonej mi³oci zostaje objaniona przez ukazanie jej komponentów wyra¿onych liczbami. Jeli mi³oæ mo¿e byæ roz³o¿ona na czynniki, on jest jednym
z nich, drugim staje siê jego ukochana, za trzeci element to suma pierwszych dwóch  byt
rozwiniêty z samej mi³oci. Donne wykorzystuje wiedzê z dziedziny redniowiecznej i renesansowej numerologii, astronomii i znajomoæ procesów alchemicznych. Liczby i ich zestawienia w wierszach poety mog¹ zatem zawieraæ w sobie wskazówki. Walker objania, i¿
kombinacja cyfr 3 i 4 tradycyjnie podkrela jednoæ cia³a (cztery komponenty  p³yny cia³a)
i duszy (trzy czêci Trójcy). Ponadto autorka zauwa¿a, powo³uj¹c siê na s³owa Hoppera, i¿
formu³y magiczne by³y powtarzane trzy razy. Zatem przez trzykrotne powtórzenia podmiot liryczny mo¿e próbowaæ rzuciæ swego rodzaju czar na ukochan¹, aby us³ucha³a jego
wezwania (zob. tam¿e, s. 4850, 56).
15 Wyraz possess jest powszechnie u¿ywany w kontekcie posiadania w wymiarze materialnym jak i duchowym (rozumiany jako przejêcie kontroli nad w³adzami umys³owymi)
 zob. The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, s. 2301.
16 Jak wyjania J. M. Walker, równie¿ w innym wierszu Donnea Loves Growth mi³oæ
nie jest ani zjawiskiem czysto duchowym, ani czysto fizycznym, lecz najlepsz¹ kombinacj¹
obu (J. M. Walker, dz. cyt., s. 49, 50). Przenikanie siê duszy i cia³a w wiecie mi³oci
najpe³niej obrazuje Ekstaza (tytu³ oryginalny: The Extasy)  zob. J. Donne, Ekstaza,
w: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, s. 8789.
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cia³a, na której znajduj¹ odbicie myli i uczucia, a z nimi ca³a p³aszczyzna
duchowa. Wobec tego nie tylko nasze dusze siê przenikaj¹, ale te¿ porednio
istniejemy w sobie nawzajem w sensie fizycznym. Moja twarz w twoim oku
 My face in thine eye [ ]  to zapewne moja fizycznoæ i duchowoæ
przenikaj¹ca w g³¹b twojego cia³a i duszy. Druga czêæ wersu  [ ] thine
in mine appears  jest logicznym nastêpstwem pierwszej, gdy¿ przenikanie
to jest wzajemne. Oczy to równoczenie okno na wiat. Za pomoc¹ zmys³u
wzroku rejestrujemy rzeczywistoæ. Zatem ka¿dy z kochanków patrzy na
wiat przez pryzmat fizycznoci i duchowoci drugiej osoby. Wers pierwszy
ostatniej zwrotki jest wobec tego swego rodzaju rozszerzon¹ parafraz¹ linii
trzeciej strofy drugiej  For love all love of other sights controls,  i ponownie podkrela myl o postrzeganiu rzeczywistoci poprzez filtr mi³oci.
A rzeczywistoæ ta, w nawi¹zaniu do strofy pierwszej wiersza, jest realnym
prawdziwym ¿yciem, nie za dzieciêc¹ fantazj¹ czy przelotnym kaprysem.
Tê prawdziwoæ odnajdujemy w kolejnej linii utworu, gdzie podmiot liryczny stwierdza: A w twarzach naszych  prawdziwe proste serca  And
true plain hearts do in the faces rest. Serce to kolejna czêæ cia³a cz³owieka
przywo³ana przez Donnea, która stanowi pomost pomiêdzy fizycznoci¹, poniewa¿ jest ¿yciodajna, i sfer¹ duchow¹  jako powszechnie rozpoznawalne
ród³o wszelakich uczuæ, miejsce kojarzone z odwag¹, determinacj¹, nadziej¹,
a w szczególnoci centrum i potê¿ny symbol mi³oci. W mi³oci Donnea opisanej zwrotem true [ ] hearts odnajdziemy zatem prawdê. Nie ma tu miejsca
na fa³sz czy te¿ b³êdne pojêcie o rzeczywistoci, które okrelono s³owem fancies w zwrotce pierwszej. Mi³oæ jest prawdziwym ¿yciem, nie za jego u³ud¹.
W s³owie true znajdziemy te¿ szczeroæ i lojalnoæ, a zatem obietnicê
trwania mimo niesprzyjaj¹cych okolicznoci17. Tak wiêc trwanie przy bliskiej
osobie wpisuje siê w kodeks moralny ogólnie okrelany zwrotem prawdziwe
zasady  true principles. Gwarancja kontynuacji wymaga jednak spe³nienia
warunku sprecyzowanego w³anie jako: true [ ] hearts = The hearts are
true  serca nie tylko prawdziwe, szczere, pozbawione fa³szu, ale równie¿
odpowiednio umiejscowione czy te¿ odzwierciedlone w oczach w³aciwej osoby
 [ ] in thine eye [ ]18. W wiecie wspólnym dla kochanków, bêd¹cym
po³¹czeniem cia³ i dusz  one world, nie ma miejsca na nadmierne zawi³oci,
gdy¿ atrybutem serc jest prostota  plain hearts. Jest to wiat naturalny,
pozbawiony sztucznych ubarwieñ  pleasures, fancies, gdzie wszystko jest
oczywiste, zrozumia³e i nieskomplikowane. Dodatkowo zestawienie s³ów true
i plain przywo³uje zwrot plain truth i pozwala wyci¹gn¹æ wniosek, i¿ mi³oæ
doskona³a jest ca³¹ prawd¹ o rzeczywistoci i daje odczucie pe³ni doznañ.
17 true believers, true friends  sincere and loyal, likely to continue to be so in difficult situations (Cambridge International Dictionary of English, s. 1563).
18 W takim znaczeniu s³owo true ma powszechne zastosowanie do okrelenia w³aciwego umiejscowienia przedmiotów  fitted or positioned accurately (The New Shorter
Oxford English Dictionary, s. 3407).
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Có¿ czyni¹ serca w oczach kochanków: My face in thine eye, thine
in mine appears, / And true plain hearts do in the faces rest? Interpretacja
wyrazu rest mo¿e byæ wieloraka. W rozumieniu bezporednim, szczere
proste serca uwidaczniaj¹ siê na twarzach kochanków i w tym sensie tam
pozostaj¹: rest = remain. Wyraz twarzy za odbija siê w oczach ukochanej
osoby i w ten sposób widoczna jest tam mi³oæ, szczeroæ i prostota. S³owo
appear dodaje do przekazu odcieñ jawnoci, otwartoci, wyst¹pienia nieskrywanego19. Szczera prosta mi³oæ dodatkowo daje poczucie spokoju i pewnoci jutra, jak w zwrotach rest easy, rest assured. Serca kochanków, a zatem
ich cia³a i dusze, znajduj¹ w sobie nawzajem niezak³ócony odpoczynek  rest,
a poprzez mi³oæ odzyskuj¹ si³y ¿yciowe. Wydaje siê jednak, i¿ w s³owie
rest autor przemyca dodatkow¹ myl o mi³oci, daj¹cej oparcie w postaci
drugiej osoby: rest = support, be supported, i zdaje siê mówiæ, ¿e ¿ycie ka¿dego z kochanków, mo¿liwoæ nazwania go prawdziwym, zale¿y od drugiej
osoby i w tym sensie kochankowie s¹ od siebie uzale¿nieni: rest on = depend20. Zapewne rest nale¿y rozumieæ jako kombinacjê powy¿szych znaczeñ. Skoro za oczy s¹ zwierciad³em duszy, dwoje kochanków jednoczenie
przenosi do duszy i cia³a ukochanej osoby wszystkie powy¿sze aspekty ¿ycia,
daj¹c drugiej osobie swoj¹ obecnoæ, a z ni¹ wytchnienie, ukojenie, wsparcie,
si³y witalne i wzajemn¹ zale¿noæ, pozostaj¹c pod jej czujn¹ opiek¹ i kontrol¹
 watch [ ] one another, possess one world.
wiat opisany powy¿ej jawi siê jako doskona³y fizycznie i metafizycznie.
Wobec tego nie dziwi dalsze pytanie: Where can we find two better hemispheres / Without sharp North, without declining West?  Czy kto dwie
lepsze znajdzie hemisfery / Bez ska³ Pó³nocy, Zachodniego mroku? Odpowied jest oczywista, a zatem mamy do czynienia ze stwierdzeniem faktów,
pomimo zachowania formy pytaj¹cej. Poeta odwo³uje siê do funkcji pseudoemotywnej jêzyka, zachwycaj¹c siê doskona³oci¹, jak¹ przynosi mi³oæ. T³umaczenie sugeruje kontekst geograficzny  dwie pó³kule ziemskie, które
wzajemnie siê uzupe³niaj¹, tworz¹c jednoæ, i jednoczenie ich istnienie jest
wzajemnie uwarunkowane, poniewa¿ nigdy nie wystêpuj¹ odrêbnie. Z drugiej jednak strony, ówczesna medycyna pozna³a ju¿ na tyle anatomiê mózgu,
aby zauwa¿yæ jego strukturalny podzia³ na dwie symetryczne po³owy, równie¿ okrelane mianem pó³kule  hemispheres  czêci nierozerwalnie ze
sob¹ zwi¹zane, wzajemnie zale¿ne, uzupe³niaj¹ce siê, wietnie siê ze sob¹
komunikuj¹ce i zdolne do podjêcia funkcji wy³¹cznie razem. Elementem
jednocz¹cym dwoje ludzi jest zatem umys³, co wiêcej, funkcjonuj¹ oni
jako jeden umys³, gdy¿ maj¹ na w³asnoæ jeden wiat i s¹ jednym wiatem
19
20

appear  te¿: present oneself publically (tam¿e, s. 97).
rest  lie or lean on a person to obtain rest or support; put trust in (tam¿e,
s. 2567); If an idea or belief rests on something, it is based on that thing or it depends
on that thing in order to be thought true or to exist (Cambridge International Dictionary
of English, s.1212).
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 [ ] possess one world; each hath one, and is one. Paralelizm funkcjonowania obu rodzajów pó³kul przenosi odbiorcê ze wiata materii ziemskiej
(fizycznego) w wiat umys³u, gdzie materia miesza siê z myl¹, emocj¹
i uczuciem. Zatem zauwa¿amy w wierszu kolejny pomost pomiêdzy przestrzeni¹ fizyczn¹ a pozafizyczn¹, które nawzajem siê kszta³tuj¹ w obrêbie
wiata kochanków.
Czy to na poziomie fizycznym, czy niematerialnym, w relacji pó³kul,
które staj¹ siê synonimem dwojga kochanków, nie ma miejsca na sharp
North  surow¹, ostr¹ Pó³noc21. Mi³oæ oferuje klimat umiarkowany, bez
bolesnych emocji i srogich ocen, bez nag³ych zwrotów i ekstremalnych doznañ22. Jest to zrozumia³e, bowiem mi³oæ ma przynieæ ukojenie umys³u
i odpoczynek cia³a, wyra¿one w s³owie rest. Kochankom obcy staje siê
równie¿ declining West  podupadaj¹cy Zachód. Donne rysuje w wyobrani odbiorcy obraz schodz¹cego w dó³ l¹du, przywodz¹c skojarzenia geograficzne, ale równolegle te¿ te cielesne i duchowe, zamkniête w znaczeniu
wyrazu declining. Przechodzimy myl¹ od wizji podupadaj¹cych na zdrowiu miertelników  jak w zwrocie declining health  do przyk³adów upadku
moralnego, utraty entuzjazmu czy zainteresowania. Otó¿ mi³oæ chroni pó³kule mózgu kochanków i ich serca w aspekcie zarówno fizycznym, jak
i duchowym: [ ] none do slacken, none can die. Chroni przed mierci¹,
gdy¿ ta jest rodkiem, punktem zwrotnym, nie za koñcem istnienia. W jaki
sposób za chroni przed os³abniêciem  slacken?23 Zapewne chodzi o wspomniany ju¿ wczeniej up³yw czasu i zwi¹zane z nim starzenie siê cia³a, za
w wymiarze duchowym w³anie o utratê entuzjazmu b¹d os³abienie si³y
uczucia. Oboje bêd¹ kroczyæ równym tempem w kierunku niemiertelnoci
 without slackening their pace.
A jednak pojawia siê mo¿liwoæ zaistnienia mierci cia³a i ducha:
Whatever dies was not mixed equally  Umiera tylko to, co le zmieszane. W oficjalnym wyt³umaczeniu i w nawi¹zaniu do redniowiecznej filozofii scholastycznej chodzi o mieszanie pierwiastków materii. Tylko materia nierówno zmieszana nosi znamiê miertelnoci24. Jednak na poziomie
wiersza, w oderwaniu od ówczesnych wierzeñ, komunikat Donnea jest nastêpuj¹cy:

21 Wed³ug José Angel Garca Landa kszta³t sferyczny by³ kojarzony z doskona³oci¹
od czasów greckich (Democritus, Parmenides). Zatem wiat tworzony przez kochanków
w The Good-Morrow jest pozbawiony niedoskona³oci zaburzaj¹cych ten kszta³t: sharp
North, declining West. Wed³ug autora sharp mo¿e odnosiæ siê do k³ótni, za declining
zapewne oznacza stopniow¹ degradacjê mi³oci z powodu up³ywu czasu.
22 sharp  of conflict or (formerly) feelings: intense, fierce, ardent; of an experience:
intensely painful; of a punishment, judge: severe, merciless; quick, rapid (The New
Shorter Oxford English Dictionary, s. 2814).
23 slacken slow down ones pace; reduce in strength (tam¿e, s. 2889).
24 The Norton Anthology of English Literature, s. 1264.
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1) Tylko mi³oæ posiadaj¹c¹ atrybuty opisane w ca³ej bie¿¹cej analizie
mo¿na nazwaæ doskona³¹ i tylko taka otwiera drogê do niemiertelnoci;
2) mieræ pokonaj¹ tylko kochankowie, którym dane jest doznanie
wszystkich wspomnianych aspektów mi³oci doskona³ej w równym stopniu,
i którzy darz¹ siê nawzajem uczuciem równie intensywnie i okazuj¹ sobie
równe traktowanie  equally25  na poziomie cia³a i ducha: If our loves be
one, or, thou and I / Love so alike, that none do slacken, none can die
 Jeli dwie równe mi³oci s¹ zlane / Bez reszty w jedn¹  umrzeæ nie bêdzie
nam dane;
3) Niemiertelnoæ przyniesie jedynie uczucie realizowane poprzez wzajemne przenikanie siê  wymieszanie siê  wymiaru cielesnego i duchowego
w obrêbie wiata dzielonego przez dwoje ludzi26.
W tym momencie zaczynamy rozumieæ, dlaczego w wierszu s¹ jednak
trzy wiaty. Wydaje siê jasne, dlaczego trzy s³owa worlds poeta zamienia
w jedno world w zwrotce drugiej. Mianowicie jednoæ uzyskana dziêki
mi³oci, realizowanej w wymiarze fizycznym (wiat 1) i duchowym (wiat 2),
wynosi kochanków na p³aszczyznê najwy¿sz¹, na której doznaj¹ oni niemiertelnoci. To ona w³anie stanowi ten trzeci wymiar czy te¿ trzeci metafizyczny wiat Donnea27. Tu te¿ dochodzi do równego wymieszania siê czy
te¿ zlania siê trzech wspomnianych aspektów (elementów) i w ten sposób
staj¹ siê one jednym perfekcyjnie wymieszanym wiatem, niepoddaj¹cym
siê mierci. wiadczy to o nies³ychanie autotelicznym charakterze utworu.
Nie tylko selekcja elementów leksykalnych, lecz tak¿e ich liczba
i rozmieszczenie w oczywisty sposób zlewaj¹ siê z sensem wiersza.
W utworze Donne wprost opisuje mi³oæ doskona³¹, zamykaj¹c swoje
myli w wieloznacznoci poszczególnych elementów leksykalnych. The GoodMorrow otwarcie mówi o mi³oci i, jak w mi³oci, tu nie trzeba doszukiwaæ
siê ukrytych znaczeñ. Mi³oæ bowiem to serce na d³oni, a raczej w oczach
ukochanej osoby  in thine eyes, za prawdê o mi³oci zawart¹ w Dzieñ
dobry mo¿na okreliæ zestawieniem wyrazów wyjêtych z utworu  plain
truth. W relacjach opartych na mi³oci, tak jak w wierszu, wszystko
jest bezporednie i jawne. S³owa Donnea s¹ niezwykle proste, lecz nie wolno
ich nazwaæ niewyszukanymi, bowiem dobrane s¹ w sposób szczególny.
25 equal  identical in amount, number, size, value, intensity; possessing a quality
or attribute to the same degree (The New Shorter Oxford English Dictionary, s. 840).
26 J. M. Walker zauwa¿a, i¿ Donne czêsto porównuje wzrost mi³oci do procesu alchemicznego, który, gdy niew³aciwy, nigdy nie przynosi korzyci i pozostawia z pustymi rêkami. W Loves Growth mi³oæ doskona³a jest produktem procesu zlewania siê elementów
i jednoczenie si³¹ napêdow¹ jednoczenia dwojga, pozostaj¹c w stanie ci¹g³ego doskonalenia (J. M. Walker, dz. cyt., s. 53).
27 Podobne wnioski wyci¹ga J. Burzyñska, analizuj¹c The Canonization J. Donnea.
Autorka stwierdza, i¿ w wierszu kochankowie zostaj¹ wyniesieni do wy¿szego wymiaru
poprzez zjednoczenie seksualne: [ ] have been raised to the superior position through
the sexual union (zob. J. Burzyñska, dz. cyt., s. 135).
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Ich kompozycja pozwala na wielop³aszczyznowoæ interpretacji, podobnie jak
mi³oæ, która jest niezawik³ana w swej naturze, lecz dotyka wszystkich
aspektów ¿ycia, przenosz¹c siê bez trudu ze sfery fizycznej w metafizyczn¹.
Co stanowi o tym, ¿e nazywamy Dzieñ dobry utworem metafizycznym?
Z pewnoci¹ zatarcie granic miêdzy ¿yciem doczesnym a tym po mierci. Nie
chodzi tu jednak o udowodnienie istnienia ¿ycia pozagrobowego, gdy¿ to jest
u Donnea faktem niepodwa¿alnym28. Chodzi raczej o potwierdzenie tego
faktu29 i zarazem ukazanie nonika w postaci mi³oci, który pozwala pokonaæ mieræ oraz stworzyæ byt niepoddaj¹cy siê przemijaniu, przekraczaj¹cy
wszelakie granice i ogarniaj¹cy swoj¹ obecnoci¹ przestrzeñ materialn¹
i duchow¹, zawart¹ w s³owie everywhere. Byt ten uzyskuje prawo do niemiertelnoci poprzez mi³oæ, w której przenikaj¹ siê dwa wymiary  fizyczny i duchowy.
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Summary
The Good-Morrow glorifies love by focusing on its absolute values. The lyrical ego has
found fulfillment in true love and simultaneously got an insight into all its dimensions.
The poem consists of three parts relating to the lovers past, presence and future. To illustrate
various benefits derived from love Donne clearly divides their lives into two periods: before
and after the advent of this perfect feeling. The first stanza may be referred to as reflections
upon the quality of existence devoid of true love. The following parts dwell upon the notion
of the lovers souls waking up to the ultimate quality of love that entirely changes their
perception of the world and opens unlimited areas expressed in the world everywhere.
However, why is the poem named metaphysical? What philosophical concept of the universe
and what kind of spiritual element emerge from its verses? It is due to the exceptional unity
achieved through love, in which the physical and spiritual aspects are inseparable, that lovers
can be raised to a superior position where they will experience immortality. Love described
by Donne is definitely metaphysical, as it removes the boundary between earthly life
and the afterlife by defeating death and creating a special being that encompasses not only
material but also immaterial space.
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Literatura by³a jedn¹ z wielu pasji, jakim powiêca³a swój wolny czas
Maria Anna Wirtemberska. Z przyjemnoci¹ nie tylko czyta³a najwybitniejsze dzie³a francuskie i polskie, ale równie¿ zajmowa³a siê t³umaczeniem, jak
i sama tworzy³a oryginalne teksty. Do jej innych zainteresowañ nale¿a³y
muzyka, malarstwo, szyde³kowanie, haftowanie, teatr oraz dzia³alnoæ charytatywna. Z pewnoci¹ na takie zami³owania wp³ynê³o wychowanie, jakiego
dostarczyli jej rodzice Adam Kazimierz i Izabela Czartoryscy, którzy od
przyjcia na wiat Marii 15 marca 1768 roku, pilnowali prawid³owej edukacji
córki. Nie tylko k³adli oni nacisk na rozwój wrodzonych talentów dziewczynki, ale równie¿ wprowadzali j¹ w ówczesn¹ atmosferê kulturaln¹ i umo¿liwiali uczestnictwo w wa¿nych wydarzeniach. Jednoczenie zapewnili córce
beztroskie i szczêliwe dzieciñstwo1.
M³oda Czartoryska ju¿ od swych najm³odszych lat przejawia³a fascynacjê poezj¹. Z pewnoci¹ przyczyni³ siê do tego Franciszek Dionizy Knianin,
który nie tylko pe³ni³ funkcjê nauczyciela Marii, ale równie¿ jako wybitny
1 Fakty biograficzne dotycz¹ce Marii Anny Wirtemberskiej przedstawione na podstawie
publikacji: A. Cholewianka-Kruszyñska, Panny Czartoryskie, Warszawa 1995; A. Aleksandrowicz, Maria Wirtemberska (17681854) w: Pisarze polskiego owiecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliñski, t. 3, Warszawa 1996, s. 653674; E. Aleksandrowska, Wirtemberska
Maria Anna 17681854 w: Dawni pisarze polscy od pocz¹tków pimiennictwa do M³odej
Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, koordynacja ca³oci R. Loth, t. 5, Warszawa 2004, s. 6163.
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poeta budzi³ pewien zachwyt, a nawet zauroczenie w m³odej adeptce sztuki.
W tej relacji nauczyciel  uczennica biografowie doszukuj¹ siê g³êbszej wiêzi
 mi³osnego uczucia, z pewnoci¹ niespe³nionego ze strony Knianina, czego
dowodem mog³aby byæ jego sugestywna poezja. Jeli chodzi o prze¿ycia samej Marii, s¹ one trudne do ustalenia, bo choæ badacze podkrelaj¹ jej uczuciowoæ i wra¿liwoæ, zaznaczaj¹ równie¿, i¿ by³a bardzo skryta i nie zwierza³a siê ze swych prze¿yæ emocjonalnych.
Ulegaj¹c sugestiom matki, Maria wysz³a za m¹¿ 27 padziernika 1784 roku,
maj¹c 16 lat, za ksiêcia Fryderyka Ludwika von Wurttemberga-Montbeliard.
Izabela Czartoryska dostrzega³a w nim dobrego kandydata przede wszystkim ze wzglêdu na koneksje rodzinne, jakie ³¹czy³y go z rodami europejskimi. Niestety, kawaler ten nie cieszy³ siê dobr¹ s³aw¹, by³ zdegenerowany
moralnie, porywczy i rozrzutny, a przede wszystkim Maria prawdopodobnie
go nie kocha³a. Pocz¹tkowo m³odzi ma³¿onkowie mieszkali za granic¹. Maria
marzy³a jednak o powrocie do Polski. Ich ma³¿eñstwo nie uk³ada³o siê, wybuchowy m¹¿ znêca³ siê nad ni¹ psychicznie, a nieraz i fizycznie, poni¿a³.
Maria jednak rzadko siê skar¿y³a, by³a uleg³a woli mê¿a. Po otrzymaniu
tytu³u genera³a wojsk polskich przez Fryderyka, ma³¿eñstwo przenios³o siê
do Polski. Sytuacja miêdzy nimi nie uleg³a jednak zmianie, choæ korzyci¹
wynik³¹ z przeprowadzki by³a bliska obecnoæ rodziców, którzy dowiedzieli
siê o postêpowaniu ziêcia. Po ka¿dym incydencie Fryderyk udawa³ siê z
przeprosinami do teciów. A poni¿a³ siê tak nie tyle ¿a³uj¹c swojego zachowania, ile boj¹c siê cofniêcia przez Czartoryskich finansowego wsparcia. Dla
notorycznego d³u¿nika by³aby to kara najbardziej dotkliwa2. Po 8 latach od
lubu urodzi³ siê pierwszy syn. Wkrótce jednak dosz³o do rozwodu, który sta³
siê ogromnym ciosem dla m³odej matki, która zosta³a zmuszona do oddania
swojego kilkunastomiesiêcznego syna pod opiekê jego ojca. Nigdy potem nie
uda³o siê jej stworzyæ pozytywnej relacji miêdzy nimi.
Wirtemberska by³a w³acicielk¹ kilku piêknych pa³aców zaprojektowanych i urz¹dzonych wed³ug jej pomys³ów, które stanowi³y dla niej oazê.
Jednym z nich by³a posiad³oæ nazywana Marynkami, od imienia Marii,
w której pocz¹tkowo mia³a mieszkaæ z mê¿em. Inn¹ budowl¹ by³ pa³acyk
w Warszawie, kupiony w 1809 roku. Przebywa³a w nim doæ czêsto. To
tu prowadzi³a salon literacki i bra³a udzia³ w ¿yciu towarzyskim stolicy.
W 1814 uczêszcza³a na spotkania Towarzystwa Iksów, dzia³a³a w Izbie Edukacyjnej i Towarzystwie Dobroczynnoci. Po mierci ojca zamieszka³a z matk¹ w Pu³awach, sk¹d w wyniku niesprzyjaj¹cych warunków historycznych
zmuszona by³a uciekaæ do Francji, gdzie w 1854 roku jako osiemdziesiêciopiêcioletnia kobieta zmar³a na cholerê.

2

A. Cholewianka-Kruszyñska, dz. cyt., s. 28.
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Wywodz¹ca siê z zamo¿nego rodu Maria, jako owoc swych pasji literackich, a nie wynik zarobkowego pisarstwa, zostawi³a potomnym kilka prac.
Wród opublikowanych dzie³ znajduj¹ siê miêdzy innymi: uznawana za
pierwsz¹ polsk¹ powieæ psychologiczno-obyczajow¹ Malwina, czyli domylnoæ serca, (druk w 1816 roku), Powieci wiejskie, swoisty podrêcznik, powsta³y ze skrzy¿owania historyzmu z sentymentalnie interpretowanym fizjokratyzmem. Przeznaczony dla dzieci z ludu zawiera³ popularny wyk³ad
kszta³c¹cej historii i zestaw nauk moralnych na u¿ytek w³ocian3 oraz Niektóre zdarzenia, myli i uczucia doznane za granic¹4, utwór oparty na motywie podró¿y5. Nadal jednak wiele tekstów Wirtemberskiej pozostaje w rêkopisie. Nale¿¹ do nich miêdzy innymi wiersze, opowiadania, przek³ady,
diariusze z podró¿y oraz bogata korespondencja, które przechowywane s¹
w Bibliotece Czartoryskich.
Ród, z którego wywodzi³a siê Maria, cieszy siê ogromnym zainteresowaniem wród badaczy historii, kultury i literatury. Istnieje wiele prac opisuj¹cych ca³¹ rodzinê, jak i poszczególnych jej cz³onków. W publikacjach buduj¹cych zbiorowy wizerunek Czartoryskich, takich jak np. Portret Familii6
Marii Derna³owicz, o Wirtemberskiej pisze siê zazwyczaj krótko, ograniczaj¹c siê do najwa¿niejszych faktów z jej ¿ycia. Znacznie wiêcej informacji
o Marii znajdziemy w ksi¹¿ce Aldony Cholewianki-Kruszyñskiej pod tytu³em
Panny Czartoryskie, jak równie¿ w pracach autorstwa Aliny Aleksandrowicz.
Sporód dorobku twórczego ksiê¿nej szczególn¹ uwagê badaczy przyci¹ga³a dotychczas przede wszystkim powieæ Malwina, czyli domylnoæ serca,
która doczeka³a siê osobnej monografii Ewy Szary-Matywieckiej Malwina,
czyli g³os i pismo w powieci7, jednak w niniejszym artykule warto przyjrzeæ
siê mniej popularnemu utworowi, jakim jest dzie³o Niektóre zdarzenia, myli
i uczucia doznane za granic¹, które zosta³o wydane z rêkopisów i opracowane przez Alinê Aleksandrowicz. Badaczka pisa³a o tekcie Wirtemberskiej
równie¿ w artykule Nieznana podró¿ sentymentalna M. Wirtemberskiej8.
Niektóre zdarzenia
s¹ interesuj¹ce ze wzglêdu na fakt po³¹czenia
w nich ró¿nych konwencji literackich, maj¹cych swe ród³a zarówno w tradycji rodzimej, jak i obcej. Zaznaczyæ trzeba, ¿e jest to utwór fikcyjny opowiadaj¹cy o przebiegu podró¿y, w którym zastosowano konwencjê gatunkow¹
diariusza. Tekst Wirtemberskiej jest bowiem nawi¹zaniem do woja¿u, który
3 A. Aleksandrowicz, W. ladkowski, W latach zaborów i nadziei wolnoci (17951831)
w: Z przesz³oci kulturalnej Lubelszczyzny, red. A. Aleksandrowicz, R. Garlecka, W. ladkowski, S. Tworek, Lublin 1978 s. 197.
4 M. Wirtemberska, Niektóre zdarzenia, myli i uczucia doznane za granic¹, z rêkopisów oprac. i wstêpem poprzedzi³a A. Aleksandrowicz, Warszawa 1978.
5 Zob. E. Aleksandrowska, dz. cyt., s. 62.
6 M. Derna³owicz, Portret Familii, Warszawa 1982.
7 E. Szary-Matywiecka, Malwina, czyli G³os i pismo w powieci, Warszawa 1994.
8 A. Aleksandrowicz, Nieznana podró¿ sentymentalna M. Wirtemberskiej, Pamiêtnik
Literacki 1968, z. 2, s. 539.
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autorka odby³a pomiêdzy 22 lipca 1816 roku a czerwcem 1818 roku. Fikcja
literacka wch³onê³a wiêc zdarzenia rzeczywiste, których uczestniczk¹ by³a
sama autorka. Warto podkreliæ, ¿e z odbytej przez Wirtembersk¹ podró¿y
zachowa³y siê tak¿e listy oraz fragmentarycznie prowadzony diariusz, które
jednak nie zosta³y do tej pory opublikowane. Alina Aleksandrowicz zwraca
uwagê, ¿e:
Diariusz Wirtemberskiej ma kszta³t podrêcznego notatnika, w którym ksiê¿na
zapisywa³a na bie¿¹co codzienne spostrze¿enia oraz kreli³a szkice rozdzia³ów
projektowanego utworu. Podrêczny notatnik przeistacza³ siê w ten sposób
w silva rerum materia³ów, które mog³y byæ autorce pomocne w komponowaniu
zamierzonego dzie³ka literackiego9.

Powstanie Niektórych zdarzeñ nie jest wiêc przypadkowe, a ich konstrukcja zosta³a przez Wirtembersk¹ starannie przemylana. Na czym opiera
siê koncepcja tego utworu? Po pierwsze, jak wspomniano powy¿ej, przywo³ywane s¹ tu wydarzenia z realnej podró¿y. Po drugie, koncepcja dzie³a nawi¹zuje do popularnych wówczas dzie³ literackich. Przede wszystkim zauwa¿alna jest inspiracja Podró¿¹ sentymentaln¹ Laurencea Sternea oraz obecnoæ
konwencji sentymentalnej w jej przedromantycznym wymiarze. Jest to niew¹tpliwie utwór o charakterze hybrydycznym, w którym natura tekstu ³¹czy
czyst¹ fikcjonalnoæ z diariuszowym dokumentowaniem faktów.
Na pocz¹tku warto zwróciæ uwagê na kompozycjê utworu. Omawiane
dzie³o rozpoczynaj¹ kolejno Przedmowa i Wstêp, po których pojawiaj¹ siê
rozdzia³y o ró¿nej d³ugoci w liczbie trzynastu. Wiêkszoæ z nich zatytu³owana jest okreleniami, które maj¹ konotacje podró¿nicze np. Granica, Olenica, Wyjazd z Oelsu, Z Warmbrunu wyrzynamy siê do Karlsbadu, Dalszy ci¹g
podró¿y. Tytu³y te zaznaczaj¹ nie tylko kolejne etapy podró¿y, ale równie¿
potwierdzaj¹ chronologiczny jej przebieg, jak równie¿ s¹ nawi¹zaniem do
wydarzeñ realnych, do rzeczywistego przebiegu woja¿u odbytego przez Wirtembersk¹. Dwa z nich maj¹ odmienny charakter. S¹ to: Berta i Rozwinda,
czyli dwie ró¿ne mi³oci. Wyj¹tek z dawnych kronik ksi¹¿¹t szl¹skich na polski jêzyk prze³o¿ony oraz Lidia. Tym drugim tytu³em zosta³ opatrzony rozdzia³ powiêcony towarzyszce Marii. Pierwszy z nich natomiast wi¹¿e siê
z zastosowaniem chwytu polegaj¹cego na opowiedzeniu historii przeczytanej
w innej ksi¹¿ce, z któr¹ bohaterka ponoæ mia³a mo¿liwoæ zapoznaæ siê
w drodze. Jest to zatem wprowadzenie elementu fikcyjnego, o czym bêdzie
mowa w dalszej czêci. Lidia natomiast ³¹czy elementy rzeczywiste z fikcj¹,
poniewa¿ opowiada o realnej towarzyszce podró¿y Marii  Cecylii, ale przy
jej charakterystyce autorka stosuje selekcjê faktów, jak i zmienia prawdziwe
imiê na wymylone.
9

s. 8.

A. Aleksandrowicz, Polska Podró¿ sentymentalna, w: M. Wirtemberska, dz. cyt.,

Miêdzy rzeczywistoci¹ a fikcj¹ w relacji z podró¿y Marii Wirtemberskiej...

39

Jeli chodzi o odniesienia do rzeczywistych wydarzeñ, w szczególnoci
tych dotycz¹cych oprawy samej podró¿y, czyli danych o trasie, stanie dróg,
czasie, sposobie lokomocji, noclegach, posi³kach, kosztach itp., to pojawiaj¹
siê one w sposób marginalny, niemniej jednak widoczny. Zdarza siê, ¿e podró¿niczka podaje przybli¿ony czas pobytu w danym miejscu: Teraz, gdym
w tej podró¿y Wiedeñ odwiedzi³a, szeæ niedziel w nim bawi³am. Mieszka³am
w domu krewnej 10. Odnotowuje równie¿ fakty, ¿e jecha³a noc¹ lub przez
ciekaw¹ okolicê. Pojawiaj¹ siê wzmianki o przekroczeniu granicy, kilkakrotnie o rodkach lokomocji, noclegach. S¹ to zazwyczaj informacje nacechowane emocjonalnie np.: W ha³aliwej ober¿y mieszkaj¹c spa³am le. W Pradze
nie najlepiej nas karmiono i jak zwykle dosyæ sobie p³aciæ kazano!11, gdzie
wystêpuj¹ce w cytatach wykrzykniki maj¹ wzmacniaæ intensywnoæ danego
wra¿enia. W innym miejscu prezentacja rzeczywistych wydarzeñ ma wydwiêk humorystyczny, jej styl odbiega od ja³owej faktografii, jak np. przy
opisie drogi do Wenecji:
Wsiad³szy w bat pierwszym staraniem by³o prosiæ gondolierów, ¿eby nam barkarolê zapiewali, barkarolê, com sobie tyle przyjemnê wystawia³am! Niestety,
znalaz³am, jak wiele innych rzeczy w ¿yciu  przechwalonê. D³ugo gondoliery
prosiæ siê dali, lecz jak ty¿ zaczêli beczyæ rozumia³am, ¿e dziadów naszych
odpustowych godzinki piewaj¹cych sprowadzili, a co gorzej, ¿e ile ciê¿ko wprzódy
ich by³o namówiæ do piewania, tyle niepodobno by³o uprosiæ, ¿eby przestali!12

W tekcie Wirtemberska zrezygnowa³a z charakterystycznej dla diariusza dziennej formy zapisu, jak równie¿ z informacji o dok³adnych datach
przypisanych poszczególnym wydarzeniom. Mimo to ci¹g wywodu pozostaje
w miarê spójny i chronologiczny.
Choæ informacje dotycz¹ce ¿ycia codziennego w podró¿y s¹ doæ zdawkowe, jednak wra¿enie rzetelnoci prezentowanych obrazów i faktów buduje
dodatkowo warstwa tekstu, która ujawnia doznania wewnêtrzne podró¿niczki, doznania i emocje, jakie elementy rzeczywistoci w niej wywo³ywa³y.
Mo¿emy tu odnaleæ spostrze¿enia dotycz¹ce osobliwoci natury, piêknych
krajobrazów, sformu³owane co prawda lakonicznie, ale oddaj¹ce doznania
towarzysz¹ce peregrynantce: Có¿ za cudowny widok13 lub Wszystko mnie
zachwyci³o i nigdy wra¿enia, co na mnie uczyni³ ten pierwszy poranek do
W³och wje¿d¿aj¹c, zapomnieæ nie potrafiê14. Analiza tych uwag nie daje
pewnoci, czy opisywane emocje s¹ wiadectwem rzeczywistego doznania,
np. zachwytu lub strachu, czy te¿ uwagi je prezentuj¹ce, pozostaj¹ jedynie
efektem literackiej stylizacji. Mo¿na jedynie domniemywaæ, i¿ ich ród³em
10
11
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by³y realne dowiadczania podró¿niczki w trakcie jej woja¿u i takie za³o¿enie
zostanie tutaj przyjête.
Dzie³o Wirtemberskiej przybiera kszta³t relacji z podró¿y i tym samym
pos³uguje siê wieloma rozwi¹zaniami formalnymi i stylistycznymi typowymi
dla tego gatunku pimiennictwa. Jednak autorka jednoczenie wiadomie
eliminuje niektóre elementy, charakterystyczne dla relacji z peregrynacji,
takie jak na przyk³ad opisy miast i zabytków, gdy¿ wychodzi z za³o¿enia, ¿e
nie jest jej celem opisywanie szczegó³owo tego, co ogl¹da³a. W taki oto sposób
to t³umaczy:
Czytelnik mo¿e siê spodziewa, i¿ obudziwszy siê nazajutrz, wróci³am na Plac
wiêtego Marka i ¿e stamt¹d zacz¹wszy, opiszê mu wszystkie budowle, galerie,
sale, arsena³y, obrazy, pos¹gi etc., jak je sama przez tydzieñ obchodzi³am
i obziera³am! Otó¿ w tym siê myli!  Przepraszam go pokornie, lecz takem siê
zmordowa³a po tylu schodach chodz¹c, tak mnie kark zbola³ przypatruj¹c siê
tym wszystkim arcydzie³om, ¿e nie zosta³o mi ju¿ odwagi ni cierpliwoci, ¿eby je
opisywaæ; wreszcie ku¿da «podró¿ po W³ochach», ka¿dy guide de voyageur dok³adniej i porz¹dniej mu opisze najmniejsze szczegó³y tych obfitych skarbów15.

Jak zaznaczylimy to powy¿ej, znamiennym rysem omawianej relacji
jest obecnoæ fikcji literackiej. I ju¿ na pocz¹tku warto zwróciæ uwagê, ¿e
osoba opowiadaj¹ca o podró¿y ma na imiê Malwina, a nie Maria. We wspomnianym wy¿ej Wstêpie Wirtemberskiej czytamy, ¿e narratorka oprócz swojej p³ci nie chce zbyt wiele o sobie zdradzaæ, a przybiera imiê, które nosi³a
bohaterka wydanego w Warszawie pewnego romansu, który rzekomo wzbudzi³ jej zainteresowanie (przypomnijmy, ¿e Malwina ukaza³a siê w roku 1816
anonimowo, ale wszyscy orientowali siê, ¿e autork¹ jest Wirtemberska,
w niej te¿ widziano pierwowzór powieciowej bohaterki16 ). Jest to celowe
wprowadzenie fikcyjnej postaci i zarazem odwo³anie do w³asnej, wczeniejszej twórczoci, choæ w sposób zawoalowany, gdy¿ Wirtemberska nie wskazuje tu siebie jako autorki owego romansu.
Taka zmiana imienia sugerowaæ mo¿e, ¿e nie wszystko, co zostanie
przedstawione w tekcie, bêdzie zgodne z rzeczywistoci¹, a nawet mo¿e
stanowiæ artystyczn¹ kreacjê, jako ¿e podró¿niczka jest fikcyjn¹ Malwin¹,
a nie rzeczywist¹ Mari¹. Ju¿ to rozwi¹zanie prze³amuje rozwi¹zania charakterystyczne dla opisów peregrynacji. W typowym diariuszu obowi¹zuje zasada autopsji, która pozwala uto¿samiaæ postaæ narratora z autorem. Taka
zale¿noæ jest ujawniana w toku narracji nie bez powodu. To¿samoæ autora
i narratora dzie³a podró¿niczego, to jedna z istotniejszych cech tego gatunku.
Wp³ywa ona na uwiarygodnienie przekazu. wiat przedstawiony diariusza
15
16

Tam¿e, s. 147.
A. Aleksandrowicz, To tak¿e powieæ z kluczem. Malwina Marii z ks. Czartoryskich
Wirtemberskiej w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i spo³eczeñstwie, red. I.
Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 246259.
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nie jest wiatem fikcyjnym tworzonym przez narratora, lecz wiatem, który
by³ rzeczywicie ogl¹dany przez autora i na podstawie jego obserwacji zosta³
przedstawiony czytelnikowi17 .
Jest to wiêc swoiste, ale ³agodne w rozwi¹zaniu strukturalnym przejcie,
od opisu zdarzeñ w wiecie namacalnym do zdarzeñ w wiecie przedstawionym, wykreowanym w omawianym tekcie. Ma to jeszcze jedno wyt³umaczenie. Malwina z Niektórych zdarzeñ
jest tym samym typem kobiety, co
Malwina ze wspomnianej wczeniejszej powieci Wirtemberskiej. Mo¿na
wiêc podejrzewaæ, ¿e autorka traktowa³a tê historiê z podró¿y, jako co
w rodzaju kontynuacji losów tej¿e postaci.
Miêdzy realnoci¹ a kreacj¹ literack¹ sytuuje siê równie¿ postaæ towarzyszki podró¿y. Wraz z Mari¹ w podró¿ uda³a siê Cecylia Beydale18, która
pocz¹tkowo by³a wychowanic¹ ksiê¿nej Izabeli Czartoryskiej  matki Marii,
a w utworze nazywana jest Lidi¹. Cecylia by³a pann¹ nieznanego pochodzenia, któr¹ ksiê¿na Izabela postanowi³a zaopiekowaæ siê i przygarnê³a na
swój dwór w Pu³awach. Brat Marii Konstanty zakocha³ siê w wychowanicy
matki, ale do lubu dojæ nie mog³o. Okaza³o siê bowiem, ¿e Cecylia jest
córk¹ ksiê¿nej Izabeli i Kazimierza Rzewuskiego, co oznacza³o, ¿e jest przyrodni¹ siostr¹ Konstantego i Marii. Od tej pory zrodzi³a siê bardzo silna wiê
miêdzy Mari¹ a Cecyli¹, które spêdza³y ze sob¹ wiêkszoæ czasu, a tak¿e
odby³y razem wspomnian¹ podró¿.
Ostatni element jawnie fikcyjny, na który warto zwróciæ uwagê, to wspomniane wczeniej opowiadanie pod tytu³em Berta i Rozwinda, czyli dwie
ró¿ne mi³oci. Wyj¹tek z dawnych kronik ksi¹¿¹t szl¹skich na polski jêzyk
prze³o¿ony. Pojawienie siê go w toku relacji zosta³o uzasadnione, jako przytoczenie historii rzekomo przeczytanej w kronice, któr¹ bohaterka otrzyma³a
od spotkanego w Olenicy starego cz³owieka. Wskazanie takiego ród³a pochodzenia przytoczonej opowieci, jest jednak tylko elementem gry literackiej, zaproponowanej czytelnikowi. Opowiadanie nie jest cudz¹ fabu³¹, lecz
przek³adem francuskojêzycznego tekstu Wirtemberskiej powsta³ego znacznie
wczeniej ni¿ Niektóre zdarzenia 19.
Najwa¿niejszym powodem zaistnienia tego¿ rozdzia³u jest mo¿liwoæ
ukazania dwóch ró¿nych typów bohaterek. Siostry otrzyma³y odmienne wychowanie, Berta w wiecie bogactwa, pró¿noci, a Rozwinda skromnoci
i cnoty. Obie zakochuj¹ siê, lecz w zupe³nie inny sposób okazuj¹ swe uczucia.
Berta wydaje siê odwa¿n¹ kobiet¹, która postanawia uczestniczyæ w walkach
prowadzonych przez ukochanego, aby tym czynem okazaæ mu sw¹ mi³oæ.
Rozwinda za nie jest na tyle mia³a, aby spróbowaæ otwarcie wyznaæ mi³oæ.
17 Por. R. Krzywy, Od hodoepericonu do eposu peregrynackiego, Warszawa 2001,
s. 3134.
18 Fakty biograficzne dotycz¹ce Cecylii Beydale przedstawione na podstawie publikacji:
A. Cholewianka-Kruszyñska, dz. cyt., Warszawa 1995, s. 3941.
19 A. Aleksandrowicz, Komentarz, w: M. Wirtemberska, dz. cyt., s. 154.
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Pocz¹tkowo wiêc jej uczucie wydaje siê s³abe, bez wartoci. Jednak ostatecznie to ono okazuje siê prawdziwe, podczas gdy Berta zapomina o ukochanym
znajduj¹cym siê w niewoli, aby móc zostaæ ¿on¹ cesarza. Odmiennoæ
w sposobie postêpowania oraz ró¿nice charakterologiczne pomiêdzy siostrami s¹ analogiczne, do tych wystêpuj¹cych pomiêdzy dwoma Ludomirami
w powieci Malwina . Jest to ponowna prezentacja kontrastu wystêpuj¹cego miêdzy postaw¹ sztucznoci i naturalnej czu³oci, s³u¿¹ca krytyce wiata
kulturowych pozorów, które przegrywaj¹ w zderzeniu z naturaln¹ ludzk¹
cnot¹, jak¹ jest czucie. Wrodzona wra¿liwoæ odgrywa zasadnicz¹ rolê nie
tylko w tym opowiadaniu, ale równie¿ w ca³ym analizowanym tu utworze.
Historia sióstr jest pretekstem, do ukazania pogl¹dów autorki zgodnych
z nurtem sentymentalizmu.
Tak jak deklaruje we Wstêpie20 sama Wirtemberska, najbardziej rozwiniêt¹ przestrzeñ w dziele stanowi¹ myli i uczucia. Postrzeganie otaczaj¹cej
cz³owieka rzeczywistoci za pomoc¹ czucia, wywodzi³o siê z myli filozoficznej. Czuciem nazywano wra¿enia zmys³owe bêd¹ce jedynym sposobem kontaktu ze wiatem zewnêtrznym oraz podstawowym ród³em wiedzy o wiecie
materialnym, jak i wewnêtrznym21. To nie obserwacja stanowi³a najwa¿niejszy przejaw kontaktu z rzeczywistoci¹, ale czucie lub odczuwanie owej
rzeczywistoci jako wyraz przekonañ o ³¹cznoci cz³owieka z otaczaj¹cym
wiatem i jego ci¹g³ej orientacji na dookoln¹ rzeczywistoæ22.
Dlatego wiele wypowiedzi pojawiaj¹cych siê w toku opowieci, nie s³u¿y
tylko utrwaleniu realnych wydarzeñ, ale równie¿ staje siê doñ specyficznym
komentarzem. Tak na przyk³ad, Wirtemberska przywo³uje wydarzenie
z pewnego balu w Karlsbadzie, gdzie dwie ksiê¿ne, zdeterminowane zasadami sztywnej etykiety uniemo¿liwiaj¹cymi im siedzenie na jedynej na sali
kanapie, musia³y opuciæ bal. Ta historyjka ma na celu nie tylko utrwalenie
tego¿ faktu, ale s³u¿y kszta³towaniu swoistej postawy wra¿liwoci na przykr¹, czy trudn¹ sytuacjê bliniego, sk³ania odbiorcê do wspó³odczuwania.
Alina Aleksandrowicz zwraca uwagê, ¿e:
Utwór Wirtemberskiej jest zaprzeczeniem typu podró¿y uczonej i przygodowej
oraz diariuszów z woja¿u. Mo¿na go uznaæ za pierwsz¹ w literaturze polskiej
«podró¿ serca», ukazuj¹c¹ delikatne wzruszenia i prze¿ycia bohatera, za udan¹
próbê stworzenia rodzimej wersji podró¿y sentymentalnej23.

Bohaterka Niektórych zdarzeñ , to kobieta obdarzona wra¿liwoci¹,
emocjonalna w kontakcie z innymi ludmi i otoczeniem, otwarta na innych,
doznaj¹ca bogactwa prze¿yæ wewnêtrznych. Czu³oæ jest wiêc elementem
20
21

Tam¿e, s. 44.
T. Kostkiewiczowa, Czucie, czu³oæ, w: S³ownik literatury polskiego owiecenia, red.
T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 2002, s. 59.
22 Tam¿e, s. 59.
23 A. Aleksandrowicz, Polska Podró¿ sentymentalna, s. 37.
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charakterystyki Malwiny, w tym przypadku równie¿ autocharakterystyki samej Marii, a w szerszym kontekcie owa czu³oæ jest kluczem do interpretacji
ca³ego analizowanego utworu, jak i nurtu sentymentalnego24. Bez w¹tpienia
wp³yw na takie ukszta³towanie tekstu, w zgodzie z myl¹ sentymentaln¹,
mia³a twórczoæ Jana Jakuba Rousseau, który w Nowej Heloizie wysuwa³ na
plan pierwszy emocjonalne czynniki osobowoci ludzkiej, podkrela³ uczuciowe wiêzy, stworzy³ wzór wyznañ bohaterki opartych na introspekcji i autoanalizie. Ponadto przypomnijmy, i¿ w Niektórych zdarzeniach... widoczna
jest inspiracja, a nawet naladownictwo utworu Laurencea Sternea Podró¿
sentymentalna. Kazimierz Bartoszyñski podkrela, ¿e:
Sternizm tego utworu sprowadza siê g³ównie do otwartoci formy, w³aciwej
relacji z podró¿y oraz do przesycaj¹cego go sentymentalizmu. Jest to sentymentalizm kojarz¹cy refleksyjnoæ z wra¿liwoci¹, melancholijny smutek
z przejawami zachwytu i entuzjazmu, szukaj¹cy uwolnienia cz³owieka od samotnoci i negatywnych skutków cywilizacji w moralnoci opartej na uczuciu
i naturalnoci 25.

Powi¹zañ mo¿na jednak znaleæ znacznie wiêcej. Podobnie jak Sterne,
Wirtemberska zachowuje nawi¹zuj¹cy do rzeczywistoci uk³ad rozdzia³ów,
w analogiczny sposób konstruuje postaæ g³ównej bohaterki, która relacjonuj¹c wydarzenia z podró¿y, ³¹czy je ze szczegó³owym wyk³adem wra¿eñ
i s¹dów. Tak jak twórca Podró¿y sentymentalnej czêsto stosuje technikê drobiazgowego przedstawiania ludzi i scenek26. W doborze opisywanej materii
dostrzec mo¿na indywidualne preferencje, jakimi kieruje siê autorka. Tê
swoist¹ dowolnoæ podkrelaj¹ s³owa Hanny Dziechciñskiej, dotycz¹ce specyfiki tworzenia relacji z podró¿y w wiekach dawnych:
W ca³ym ró¿norodnym zespole zjawisk ujrzanych w podró¿y autor relacji nie
tylko dokonuje selekcji i wyboru rzeczy godnych widzenia, a wiêc i zapisania,
nie tylko ujawnia swe upodobania, lecz jednoczenie ow¹ rzeczywistoæ w sposób
sobie w³aciwy interpretuje, przedstawia, informuje o niej, za dzieje siê to za
spraw¹ pewnych czynników nieod³¹cznie zwi¹zanych z fenomenem podró¿y27.

Zwa¿ywszy na wp³ywy sentymentalne rzeczy godne widzenia, zosta³y
zast¹pione mylami i uczuciami wartymi opisania. Zmieni³a siê perspektywa ogl¹du rzeczywistoci: z obserwacji na czucie, odczuwanie, a nawet doznawanie owej rzeczywistoci. Mimo i¿ radykalnie zmieni³ siê kierunek zainteresowañ, tematyka podejmowana w relacji, to w przypadku Niektórych
zdarzeñ schemat kompozycyjny nadal jest to¿samy z rozwi¹zaniami stosowanymi
24
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w diariuszu. Kanwa diariusza stanowi fundament dla rozwi¹zañ nowatorskich, w których to opis wiata zewnêtrznego zostaje zast¹piony treciami
autotematycznymi i opisem wiata wewnêtrznego.
Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e utwór Niektóre zdarzenia to dzie³o, w którym szkielet konstrukcyjny zosta³ oparty na motywie podró¿y rzeczywistej, przetworzonej w celach literackich i po³¹czonej z elementami fikcyjnego wiata przedstawionego. Za ca³a konstrukcja utworu wykorzystuje
konwencjê sentymentaln¹, jednoczenie naladuj¹c wzór, jakim niew¹tpliwie
by³a Podró¿ sentymentalna Sternea. Fabu³a stworzona na bazie chronologicznych wydarzeñ podró¿y sprawi³a, ¿e g³ówna bohaterka-narratorka
w toku opisywania wydarzeñ, mog³a wyjawiaæ czytelnikowi swoje refleksje,
dotycz¹ce otaczaj¹cej j¹ rzeczywistoci, jak równie¿, stworzyæ autocharakterystykê kobiety czu³ej, wra¿liwej na ow¹ rzeczywistoæ. Zatem utwór Wirtemberskiej wpisuje siê w nurt literatury sentymentalnej, wykorzystuj¹c
twórczo ówczenie dostêpne wzory i rozwi¹zania artystyczne.
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Summary
After her travel, which took place between 22nd July 1816 and June 1818, Maria Wirtemberska wrote an account entitled Some events, thoughts and feelings expreienced abroad. This
work is a combination which was quite unusual for those times, namely a combination
of conventions: a typical documentary travel account and literary fiction. The presented paper
is an attempt at examining the proportions in which these two conventions are combined. The
article also tries to find the reason why Maria Wirtemberska  who wrote at the beginning
of the 19th century  shaped her work, its composition and content in this particular way.
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Odrodzenie bajki w okresie M³odej Polski nie sprowadza siê tylko do
dwóch nazwisk  Jana Lemañskiego i Benedykta Hertza. Trudno by³o jednak innym twórcom osi¹gn¹æ poziom tych dwóch autorów. W zasadzie mo¿na
tylko wspomnieæ zmar³ego przedwczenie Juliana Ejsmonda, którego bajkopisarstwo zapowiada³o siê interesuj¹co. Poniewa¿ wszyscy ci trzej pisarze
kontynuowali sw¹ dzia³alnoæ w latach dwudziestych XX wieku, st¹d lata te
ci¹¿¹ jeszcze ku M³odej Polsce, s¹ w³aciwie  jak pisze Wac³aw Wonowski
 koñcow¹ faz¹ rozwoju bajki odrodzonej na prze³omie wieków. [ ] Ejsmond nie
by³ ostatnim bajkopisarzem wykszta³conym w duchu modernizmu, ale jego
mieræ stanowi datê graniczn¹ trzydziestoletniego rozwoju »bajki odrodzonej«1.
Chc¹c pokazaæ, jak bardzo autor zmieni³ wiat bajek i ich bohaterów,
musimy skonfrontowaæ ze sob¹ teksty pochodz¹ce z ró¿nych epok, a nawet
siêgn¹æ do utworów Ejsmondowi wspó³czesnych. Celem naszym bêdzie zatem udowodnienie nietrwa³oci tradycyjnych wzorców, które ulegaj¹ z czasem przewartociowaniu, staj¹c siê obiektem ironicznego na nie spojrzenia.
Najlepiej widaæ to w przypadku tych bajek Ejsmonda, które wykorzystuj¹ od
dawna obecne w bajkopisarstwie schematy fabularne.
Pierwsze utwory tego autora to zreszt¹ parodie tradycyjnych bajek, maj¹ce  jak u Lemañskiego  odk³amaæ obiegowe w¹tki. Chwyt polega³ na
tym, ¿e przedstawiciele Ezopowego zwierzyñca, uwiadomieni o literackiej
1

W. Wonowski, Dzieje bajki polskiej, Warszawa 1990, s. 465, 479.
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przesz³oci, buntuj¹ siê przeciwko rolom wymylonym bez uwzglêdnienia
praw natury2. Przyk³adem Konik polny i mrówka z tomu Bajki i prawdy
(prwdr. 1912), bêd¹cy aluzj¹ do utworów Ezopa i Jeana de La Fontainea.
Tekst przypisywany Ezopowi, ¿yj¹cemu przypuszczalnie w VI wieku p.n.e.,
Téttix kaì mýrmçkes (pol. Cykada i mrówki) jest przeróbk¹ innego utworu
tego autora  Mýrmçx kaì kántharos (pol. Mrówka i ¿uk), przy czym przes³anie obu bajek ró¿ni siê. W pierwowzorze dotyczy ono zapobiegliwoci i zwyk³ego lenistwa:
Latem mrówka, wêdruj¹c po polach, zbiera³a pszenicê i jêczmieñ, odk³adaj¹c
sobie zapasy na zimê. ¯uk, widz¹c to, dziwi³ siê tak wielkim znojom, czemu
trudzi siê w porze, w której inne stworzenia, porzuciwszy wysi³ki, wiod¹ l¿ejsze
¿ycie. Mrówka wtedy milcza³a; potem jednak, gdy nasta³a zima, a deszcz sp³uka³
³ajno, ¿uk przyszed³ do niej wyg³odzony, prosz¹c o nieco jedzenia. Wtedy mu
rzek³a: ¯uku, gdyby wtedy pracowa³, gdy drwi³e ze mnie, a ja siê trudzi³am,
nie brak³oby ci teraz pokarmu.
Tak i ci, którzy w czasie pomylnym nie myl¹ o przysz³oci, przy zmianie
sytuacji popadaj¹ w najwiêksz¹ niedolê3.

Natomiast bajka Téttix kaì mýrmçkes skierowana jest przeciwko beztroskiemu artycie, którego w oryginale greckim reprezentuje cykada, wystêpuj¹ca te¿ w wersji La Fontainea (w polskim przek³adzie francuskiego utworu
i u Ejsmonda zast¹piona przez konika polnego). Tekst Ezopowy jest krótki,
zarysowuj¹c sytuacjê:
Gdy w porze zimowej mrówki suszy³y zwilgotnia³e zbo¿e, g³odna cykada poprosi³a je o jedzenie. Mrówki jej odrzek³y: Dlaczego latem tak¿e ty nie zbiera³a
jedzenia?. Ona rzek³a: Nie mia³am czasu wolnego, bo piewa³am melodie.
A one na to ze miechem: Jeli letni¹ por¹ piewa³a, zim¹ tañcz!.
Bajka pokazuje, ¿e nie nale¿y zaniedbywaæ ¿adnej sprawy, ¿eby unikn¹æ przykroci i niebezpieczeñstw4.
2
3

Tam¿e, s. 469470.
Mrówka i ¿uk, w: Wielka ksiêga bajek greckich. Ezop i inni, przek³., wstêp i komentarz M. Wojciechowski, Kraków 2006, s. 9394. Zob. orygina³ w jêzyku greckim: Mýrmçx
kaì kántharos, w: Aesops Fables (Chambry edition) [online], Aesopica: Aesops Fables in
English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny w Internecie: <http://
mythfolklore.net/aesopica/chambry/241.htm>. W tradycji europejskiej orygina³em by³ najczêciej przek³ad ³aciñski, to z niego t³umaczono na poszczególne jêzyki narodowe  ale nie
w tym przypadku, przywo³ana bajka najprawdopodobniej nie ma wersji ³aciñskiej, gdy¿ w
zachowanych zbiorach bajek ³aciñskich (od Fedrusa pocz¹wszy) nie odnotowano takiego
tytu³u.
4 Cykada i mrówki, w: Wielka ksiêga bajek greckich, s. 118. Zob. orygina³ w jêzyku
greckim: Téttix kaì mýrmçkes, w: Aesops Fables (Chambry edition) [online], Aesopica:
Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny
w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/chambry/336.htm>. To jeden z najs³ynniejszych bajkowych pierwowzorów. Z kilku ³aciñskich wersji zob. przeróbkê wierszowan¹
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La Fontaine rozbudowa³ opowieæ (La Cigale et la Fourmi, prwdr. 1668,
pol. Konik polny i mrówka). W jego wersji ¿yj¹ca z dnia na dzieñ cykada
dowiadcza podobnej przykroci jak owad Ezopa, ale wzbudza wiêksz¹ sympatiê ni¿ mrówka, której przypisane zostaj¹ powa¿niejsze wady. Cykada jest
lekkomylna, p³ocha i swawolna, nieprzejmuj¹ca siê dniem jutrzejszym,
lecz mrówka okazuje siê z³oliwa, sk¹pa i nieu¿yta, pozbawiona najmniejszego mi³osierdzia.
La cigale, ayant chanté
Tout lesté,
Se trouva fort dépourvuë
Quand la bise fut venuë.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmy sa voisine,
La priant de luy prester
Quelque grain pour subsister
Jusquà la saison nouvelle.
Je vous payray, luy dit-elle,
Avant loust, foy danimal,
Interest et principal.
La fourmy nest pas presteuse;
Cest là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
 Nuit et jour, à tout venant
Je chantois, ne vous déplaise.
 Vous chantiez? jen suis fort aise.
Et bien, dansez maintenant5.
Avianusa z V wieku: De cicada et formica, w: Aesops Fables: Avianus [online], Aesopica:
Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny
w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/avianus/34.htm>. Pierwsza ³aciñska wersja
proz¹ jest autorstwa Ademara z XI wieku: Formica et Cicada, w: Aesops Fables: Ademar
[online], Aesopica: Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17. 07.
2013], dostêpny w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/ademar/56.htm>.
5 J. de La Fontaine, La Cigale et la Fourmy, w: Fables de La Fontaine, publiées par
D. Jouaust, avec une préface de P. Lacroix, t. 1, Paris [1873], s. 3536 (ks. I, 1).
W t³umaczeniu W³adys³awa Noskowskiego:
Niepomny jutra, p³ochy i swawolny,
Przez ca³e lato piewa³ konik polny.
Lecz przysz³a zima, niegi, zawieruchy 
Gorzko zap³aka³ biedaczek.
Gdyby¿ choæ jaki robaczek.
Gdyby choæ skrzyde³ko muchy
Wpad³o mi w ³apki mia³bym bal nie lada!
To myl¹c, g³odny, zbiera si³ ostatki,
Idzie do mrówki s¹siadki
I tak powiada:
Po¿ycz mi, proszê, kilka ziarn ¿yta;
Da Bóg doczekaæ przysz³ego zbioru,
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Opracowañ tematu ezopowego jest wiêcej. Sporód naszych rodzimych
twórców mo¿emy wskazaæ miêdzy innymi Biernata z Lublina6, anonimowego
autora Przypowieci Ezopowych (prwdr. ok. 1600, 1618 ;ub 1625)7, Marcina
B³a¿ewskiego8, Wac³awa Potockiego9, Krzysztofa Niemirycza10, Franciszka
Dionizego Knianina11, Horacego Safrina12, Ludwika Jerzego Kerna13.
Wspó³czenie pojawi³y siê adresowane specjalnie do odbiorcy dzieciêcego
przek³ady z jêzyka angielskiego  Filipa i Paw³a Trzaski oraz Krzysztofa
M. Winiewskiego14. Zatrzymajmy siê przy wierszu Franciszka Dzier¿ykrajMorawskiego, którego wersja (z tomu Bajki, prwdr. 1860) jest nie tyle przeróbk¹, ile w zasadzie t³umaczeniem La Fontainea. Ejsmond zamieci³ ten
utwór w opracowanej przez siebie antologii bajki polskiej, w ten sposób
wyró¿niaj¹c ten tekst sporód innych przek³adów (w antologii znalaz³o siê
Oddam z procentem  s³owo honoru!
Lecz mrówka sk¹pa i nieu¿yta
(Jest to najmniejsza jej wada)
Pyta s¹siada:
Có¿e porabia³ przez lato,
Gdy ¿ebrzesz w zimowej porze?
piewa³em sobie.  Wiêc za to
Tañcuj¿e teraz, niebo¿ê!

(J. de La Fontaine, Konik polny i mrówka, w: tego¿, Bajki, w przek³. J. Dackiewicz
[i in.], Warszawa 1988, s. 4344). Por. przek³ady: Wojciecha Jakubowskiego z tomu Bajki
Ezopa wybrane (prwdr. 1774; przedruk: Konik polny i mrówka, w: Wybór bajek i przypowieci oryginalnych i t³umaczonych, zebranych i wydanych z dawniejszych i tegoczesnych pisarzy polskich przez Z. Nowosielskiego, t. 2, Warszawa 1848, s. 45), Teofila Nowosielskiego
(T. Nowosielski, Konik polny i mrówka. (Nowy przek³ad z La Fontainea), w: tego¿, Bajki
oryginalne i t³umaczone, Warszawa 1884, s. 2425), Stanis³awa Komara (J. Lafontaine,
Konik polny i mrówka, w: tego¿, Bajki, prze³. i objani³ S. Komar, wstêp napisa³a L. £opatyñska, Wroc³aw 1951, s. 16).
6 Biernat z Lublina, Kto lecie proznuje, zimie poczuje, w: tego¿, Ezop, wstêp
S. Grzeszczuk, oprac. J. S. Grucha³a, Kraków 1997, s. 218219 (konik polny lub pasikonik
nazywany jest tu koby³k¹). Zob. to¿ w: Antologia bajki polskiej, oprac. i wstêpem opatrzy³
J. Ejsmond, Warszawa [1915], s. 1011.
7 O wierszczu z Mrówk¹, w: Przypowieci Ezopowe z £aciñskiego na Polskie z pilnoci¹ prz³o¿one [Raków, ok. 1618], s. 34.
8 M. B³a¿ewski, Setnik przypowieci uciesznych. 1608, wyd. W. Bruchnalski, Kraków
1897, s. 4546.
9 W. Potocki, Nie zawsze bêdzie lato, znocie gniazda, ptacy, w: tego¿, Dzie³a, oprac.
L. Kukulski, t. 3: Moralia i inne utwory z lat 16881696, Warszawa 1987, s. 7071 (zamiast konika wystêpuje tutaj wierszcz polny).
10 K. Niemirycz, wierszcz i mrówka, w: tego¿, Bajki Ezopowe, oprac. S. Furmanik,
Wroc³aw 1957, s. 16.
11 F. D. Knianin, Mrówki i konik polny, w: tego¿, Bajki, Warszawa 1776, s. 27.
12 H. Safrin, Konik polny i mrówka, w: tego¿, W arce Noego. Bajki oraz facecje ¿ydowskie, £ód 1979, s. 28.
13 L. J. Kern, Konik polny i mrówka, w: tego¿, Tu s¹ bajki, Kraków 1953, s. 5152
(wiersz opiera siê na wersji opracowanej przez La Fontainea, st¹d znalaz³ siê tu w ksiêdze
zatytu³owanej W porozumieniu z Lafontainem).
14 Mrówka i konik polny; Trzy wo³y i lew, przek³. z ang. F. i P. Trzaska, Warszawa
[1991] (seria Bajki Ezopa); Mrówka i konik polny, t³. K. M. Winiewski, czyta R. Siemianowski, O¿arów Mazowiecki 2010 (seria Dwiêkowe Bajki Ezopa).
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jeszcze dzie³o Biernata z Lublina). Jego zdaniem, Morawskiego, pod wzglêdem doskona³oci artystycznej, mo¿na porównaæ sporód jego poprzedników
tylko z Ignacym Krasickim: Bajki Morawskiego [ ] s¹ tak ciekawe, i¿
braku zwiêz³oci nie sposób im za z³e poczytywaæ. Barwnoæ obrazu, ¿ywoæ
dialogu nagradza nam zbytni¹ ich d³ugoæ15.
Konik polny, co swój ca³y
W poród lata czas przepiewa³,
Tak by³ na zimê zg³odnia³y,
¯e tylko wiatr nim powiewa³.
¯eby te¿ odrobina jaka
Z muchy lub robaka 
Nic zgo³a!
A wiêc idzie, p³acze, wo³a,
U skrzêtnej mrówki ko³ace.
Po¿ycz, jej, po¿ycz powiada 
Kilka ziarnek dla s¹siada;
Jakem konik tak zap³acê,
By tylko sierpieñ zawita³,
Prowizj¹, i kapita³.
Mrówka na to: opatrz Bo¿e,
Ja nikomu nie po¿yczam;
Do wad to moich policzam,
Nawet i najmniejszych mo¿e.
Ale ju¿ miê nie poprawisz;
Raczej odpowiedz mi na to:
Có¿e robi³ ca³e lato,
¯e siê dzi ¿ebrank¹ bawisz?
Tak w dziennej jak nocnej dobie,
Wci¹¿ piewa³em bez ustanku.
piewa³e? dobrze kochanku,
Teraz skakaj sobie16.

Przy okazji wska¿my jeszcze jedn¹ bajkê Morawskiego  Mrówka i pszczo³a  która w zbiorze bajek tego autora i wspomnianej antologii Ejsmonda
zosta³a umieszczona zaraz po Koniku polnym i mrówce, zapewne dlatego, ¿e
z tym tekstem prowadzi w³asn¹ grê, stanowi¹c jakby jego kontynuacjê. Ezopow¹ mrówkê spotyka nieszczêcie, szuka wiêc ona litoci i ratunku u pszczo³y. Ta za wypomina jej postawê wobec konika polnego:
Wymown¹ jeste! pszczó³ka jej odpowie:
Lecz, kiedy taka boleæ ciê przenika,
Przypomnij sobie owego konika,
Co tak¿e w piêknej wymowie
Twej siê litoci domaga³;
15
16

Antologia bajki polskiej, s. 101.
F. Dzier¿ykraj-Morawski, Konik polny i mrówka. (Z Lafontena), w: tego¿, Pisma
zbiorowe wierszem i proz¹, t. 2: Bajki, wiersze drobne, Poznañ 1882, s. 8384. Por. przedruk w: Antologia bajki polskiej, s. 102103.
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Wszak o ziarnko tylko b³aga³ 
A ty nie tylko, ¿e mu nic nie da³a,
Jeszcze mu skakaæ kaza³a17.

Mrówka dostaje nauczkê, tym boleniejsz¹, ¿e pszczo³a jej w koñcu pomaga, staraj¹c siê daæ przyk³ad i zawstydziæ mrówkê, ale te¿ nie chc¹c siê do
niej upodobniæ i zyskaæ na dodatek jeszcze opiniê mciwej. Zwyciê¿a duch
mi³osierdzia: [ ] jeli znowu wzbogacisz siê kiedy, / a nêdzarz przyjdzie do
ciebie, / o niech¿e prob¹ nie b³aga daremn¹18.
Utwór Ejsmonda o koniku polnym zostaje jeszcze bardziej poszerzony
w stosunku do bajek Ezopa i La Fontainea, gdy¿ z tekstami tymi tworzy
wyrany zwi¹zek, odnosi siê do nich wprost. Przede wszystkim podkrela
charakterystyczne dla M³odej Polski napiêcie miêdzy artyst¹ a filistrem,
¿yciem wolnym a u¿ytecznym  tak widoczne u Lemañskiego w utworach
z tomu Bajki (prwdr. 1902): Wó³ i ¯uraw oraz Nokturn, jak te¿ w utworach
z tomu Colloquia albo Rozmowy (prwdr. 1905): Ptak dziki i czworonogi swojskie oraz Konkretnoæ. Mrówka, pamiêtna bajkowych przodków, tym razem
stara siê zawczasu nawróciæ konika polnego na w³aciw¹ drogê, niejako
uspo³eczniæ. Nie on do niej, ale to ona do niego przychodzi, nie mog¹c znieæ
aromatu sztuki.
[ ] muszê
nawróciæ twoj¹ duszê,
bo mi ¿al twych m³odych latek!
Rzuæ pieni, zacznij po¿yteczn¹ pracê,
a uzyskasz du¿¹ p³acê
i dostatek;
inaczej  zmarnujesz siê, jak twoi przodkowie
w Ezopa, Lafontena niemiertelnej mowie19.

Teraz zatem sytuacja zostaje odwrócona: odprawê otrzymuje pozytywistyczna mrówka, z której pouczeñ kpi sobie konik polny, wytykaj¹c  uchybiaj¹c¹ zw³aszcza pozytywicie  nieznajomoæ nauk przyrodniczych.
Jak to? wiêc nie czyta³a nic z owadzich kronik,
¿e te bajki ba³amutne
to s¹ ³garstwa bezczelne i k³amstwa wierutne,
którym uwierzyæ dzisiaj ma³o kto ju¿ zdolny?
Mój przodek, konik polny,
primo, nie móg³ zapukaæ do mrowiska nory,
17 F. Dzier¿ykraj-Morawski, Mrówka i pszczo³a, w: tego¿, Pisma zbiorowe wierszem
i proz¹, t. 2, s. 86; przedruk w: Antologia bajki polskiej, s. 104.
18 F. Dzier¿ykraj-Morawski, Mrówka i pszczo³a, s. 86; por. Antologia bajki polskiej,
s. 104.
19 J. Ejsmond, Konik polny i mrówka, w: tego¿, Bajki, wyboru dokona³ T. Jode³ka,
Warszawa 1958, s. 13.
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bo zim¹ nieg zakrywa otwory
w mrowisku. 
Secundo, nie móg³ prosiæ o strawê,
za co mia³ dostaæ niby to odprawê,
bo z niej by nie mia³ najmniejszego zysku,
poniewa¿ ró¿nim siê bardzo w jedzeniu:
wy inne i my inne ca³kiem mamy menu 20

W istocie jednak chodzi o brak wra¿liwoci na sztukê czyst¹, nierozumienie jej przez spo³eczeñstwo lub nieakceptowanie przez krytykê wychowan¹
na idea³ach minionej epoki. Mrówka w wypowiedzi konika polnego zyskuje
przecie¿ miano krytyka:
[
] rad nie dawaj, nie rób wiele krzyku,
daj mi graæ, z prapradziadów bowiem jam jest grajek,
nie przytaczaj g³upich bajek
i do stu diab³ów sobie id, mrówko-krytyku! 21

Bajka Ejsmonda to przyk³ad powrotu do róde³, ale bêd¹cy parodystycznym przewartociowaniem tradycji. W zwi¹zku z twórczoci¹ tego autora
mówi siê czêsto o antydydaktyzmie, bowiem unika³ on moralizowania i odrzuca³ zimny rozs¹dek Ezopa. O bajce Konik polny i mrówka  uznaj¹c j¹
za najbardziej znacz¹c¹ z parodii pisarza, bardziej ni¿ u poprzedników
podwa¿aj¹c¹ fundamenty gatunku  Janina Abramowska pisze:
Jest tu i niechêæ do natrêtnego moralizatorstwa, i pogarda dla filistra, i godnoæ
wiadomego swojej wartoci artysty. Ale Ejsmond nie ogranicza siê do wskazania, ¿e bajkowa m¹droæ mija siê z dowiadczeniem wspó³czesnym, lecz kwestionuje generalnie zasadnoæ starego paradygmatu, zastêpuj¹c go innym, a co
wiêcej  jak przysta³o na klasyka  powo³uje siê przy tym na porz¹dek odziedziczony i naturalny. Udaje mu siê to, mimo ¿e permanencja zdarzenia bajkowego
zostaje zlikwidowana. Postacie przedstawione w utworze to znów potomkowie
tamtej mrówki i konika22.

Trudno nawet uznaæ utwór Ejsmonda za ca³kowicie pozbawiony dydaktyzmu czy moralizowania. Przecie¿ bohaterowie wzajemnie siebie pouczaj¹,
tyle ¿e obok starej m¹droci mrówki pojawia siê m¹droæ nowa  konika
polnego  i ona uzyskuje przewagê jako lepiej uzasadniona. A oto i mora³: nie
wtr¹caj siê w cudze ¿ycie (w tym przypadku  ¿ycie artysty), skoro nic o nim
nie wiesz; albo: nie oceniaj kogo pod³ug siebie i nie sprowadzaj go do swojego wymiaru (próba zrobienia z konika polnego mrówki jest przeciwna naturze i wiadczy o braku rozumu). Kiedy konik polny mówi do mrówki:
[ ] nie przytaczaj g³upich bajek, prawdopodobnie chce przez to powiedzieæ:
20
21
22

Tam¿e, s. 1314.
Tam¿e, s. 14.
J. Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznañ 1991, s. 327328.
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nie wym¹drzaj siê albo raczej: nie b¹d niem¹dra (nie rób z siebie g³upka). Taka wypowied bohatera daje tak¿e podstawê do innych interpretacji,
w rodzaju: nie powtarzaj bajek, bo s¹ g³upie albo s¹ bajki m¹dre i g³upie,
nie powtarzaj tych g³upich, co wskazywa³oby na ironiczny aspekt tekstów
Ejsmonda (charakterystyczny dla bajek modernistycznych w ogóle).
Tak czy inaczej, zamiast jednej mamy zatem dwie m¹droci, dwa pouczenia: prawdê mrówki i prawdê konika polnego. Czas zweryfikowa³ tê
pierwsz¹ prawdê, nie przystaje ona do kondycji konika polnego, pozostaje
za idealna dla mrówek.
Utwór mo¿na nazwaæ metaliterack¹ odpowiedzi¹, bo staremu przeciwstawia nowy model bajki  bajki wielu prawd.
Konik polny i mrówka jest pastiszem polemicznym. Jest to bajka o bajce. [ ]
Prototyp Ezop  La Fontaine przeciwstawia darmozjada i lekkoducha istocie
pracowitej i zapobiegliwej. Jest to rozgrywka miêdzy charakterami: po¿ytecznym, godnym naladowania i s³abym, godnym po¿a³owania. Ejsmond zrobi³
z tego konfrontacjê artysty z krytykiem utylitaryst¹, czy, jak to siê wówczas
mówi³o, filistrem23 .

Tekst sytuuje siê na linii rozwojowej, któr¹ wyznaczaj¹ trzy nazwiska:
Ezop  La Fontaine  Lemañski. W przypadku dwóch pierwszych twórców
chodzi o sam pomys³ fabularny, w przypadku Lemañskiego za  o zabawê
z tym pomys³em. W swojej monografii o Lemañskim W³adys³aw Hendzel
pisze, ¿e Ejsmond szed³ w lady mistrza, dorabiaj¹c nowe, zabawne i przekorne zakoñczenia do starych bajek, modyfikuj¹c ich fabu³ê24.
Mamy wiêc u Ejsmonda intertekstualn¹ grê z tradycj¹, zabawê z konwencj¹ bajkopisarsk¹. Podkrelaj¹ to s³owa konika polnego: [ ] i do stu
diab³ów sobie id, mrówko-krytyku! . Tak ma prawo powiedzieæ artysta
nowej sztuki, nowej bajki. Mrówka-krytyk oznacza tradycjonalistê, który
mylami jest jeszcze przy tradycyjnej bajce i tradycyjnie moralizuje  tym
samym tkwi jeszcze w starej bajce, do jakiej jest przyzwyczajony. St¹d trzeci
mora³, ukryty, przeznaczony dla niego, dla zacofanego krytyka: nie oceniaj
wszystkiego pod³ug tradycji, wed³ug istniej¹cego klasycznego schematu, uznaj¹c za dobre tylko to, co spe³nia jego wymogi. Bliski temu jest mora³, jaki
znajdujemy w bajce Pszczo³a i go³¹b, z tego samego tomu Bajki i prawdy.
[
] dzia³aæ trzeba à propos jedynie,
a nigdy pod³ug szablonu,
bo wiele jest na wiecie z³a dziêki rutynie25.

23
24

T. Dworak, Myliwy i poeta. O Julianie Ejsmondzie, Warszawa 1969, s. 177.
W. Hendzel, Ironista i marzyciel. O ¿yciu i twórczoci Jana Lemañskiego, Opole
1984, s. 122.
25 J. Ejsmond, Pszczo³a i go³¹b, w: tego¿, Bajki, s. 28.
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Równie¿ i ta bajka odwo³uje siê do Ezopa i bawi siê pierwowzorem.
Bohaterka mówi: A la lettre spe³niê Ezopa przestrogi26. Tym razem chodzi
o apolog zatytu³owany Mýrmçx kaì peristerá (pol. Mrówka i go³¹b), w którym
wystêpuje mrówka, a nie pszczo³a:
Spragniona mrówka zesz³a do ród³a, ale porwana przez wodê zaczê³a ton¹æ.
Widz¹c to, go³¹b zerwa³ ga³¹zkê z drzewa i wrzuci³ do ród³a, a mrówka, usiad³szy na niej, uratowa³a siê. Tymczasem ptasznik, z³o¿ywszy swoje prêty, zamierza³ schwytaæ go³êbia. Widz¹c to, mrówka uk¹si³a ptasznika w nogê. Z bólu
szarpn¹³ prêtami tak, ¿e go³¹b zaraz uciek³.
Bajka pokazuje, ¿e trzeba okazywaæ wdziêcznoæ dobroczyñcom28.

Wersja La Fontainea La Colombe et la Fourmi (prwdr. 1668, pol. Go³¹b
i mrówka) zachowuje przes³anie orygina³u, rozszerzaj¹c i ubarwiaj¹c nieco
opowieæ. Pozostaje przy mrówce, a ptasznika (tj. myliwego ³owi¹cego ptaki)
opisuje bli¿ej jako pewnego ³otra czy prostaka z kusz¹ (w polskim t³umaczeniu: obdartusa z ³ukiem), powiêcaj¹c mu wiêcej uwagi:
[
] et là-dessus
Passe un certain croquant qui marchoit les pieds nus.
Ce croquant par hasard avoit une arbaleste.
Dès quil void loyseau de Venus,
Il le croit en son pot, et déja luy fait feste.
Tandis quà le tuer mon villageois sappreste,
La fourmis le pique au talon.
Le vilain retourne la teste.
La colombe lentend, part et tire de long.
Le souper du croquant avec elle senvole:
Point de pigeon pour une obole27.
26
27

Tam¿e.
Mrówka i go³¹b, w: Wielka ksiêga bajek greckich, s. 94. Zob. orygina³ w jêzyku
greckim: Mýrmçx kaì peristerá, w: Aesops Fables (Chambry edition) [online], Aesopica:
Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny
w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/chambry/242.htm>. Wród ³aciñskich przeróbek bajek Ezopa mo¿na znaleæ tylko jedn¹ na tym pierwowzorze opart¹  napisan¹
proz¹ przez Heinricha Steinhöwela w drugiej po³owie XV wieku (autor ten przek³ada³ bajki
Ezopowe tak¿e na jêzyk niemiecki, czym zainspirowa³ t³umaczenia tych utworów w ró¿nych jêzykach): De formica et columba, w: Aesops Fables: Steinhowel [online], Aesopica:
Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny
w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/steinhowel/611.htm>.
28 J. de La Fontaine, La Colombe et la Fourmis, w: Fables de La Fontaine, t. 1, s. 83
(ks. II, 12). W t³umaczeniu W³adys³awa Noskowskiego:
Szed³ tamtêdy cz³ek jaki, obdarty i bosy,
Z ³ukiem napiêtym do strza³u.
Spostrzeg³ go³¹bka  skrada siê poma³u,
Ju¿ ³yka linkê, ju¿, pewien wieczerzy,
W niewinn¹ ptaszynê mierzy,
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Temat dwukrotnie podj¹³ Lemañski, chyba jako pierwszy wymieni³
mrówkê na pszczo³ê, a z go³êbia  symbolu dobroci, mi³oci, niewinnoci
i pokoju  uczyni³ nikczemnika. W bajce Go³¹bek i Pszczó³ka z tomu Proza
ironiczna. Bajki, bajeczki, przypowiastki dla dziatek, sielanki (prwdr. 1904)
ptak ratuje ton¹cego owada, ale myl¹c o nagrodzie postanawia go zjeæ.
Go³êbie serce przegrywa z go³êbim ¿o³¹dkiem. Jednak to, co mia³o byæ
nagrod¹, szybko zamienia siê w karê  i bohater ginie podczas strzelania do
go³êbi.
Widz¹c srebrnopióry Go³¹bek, ¿e Pszczó³ka tonie, rzuci³ siê i wyci¹gn¹³ j¹ na
brzeg za skrzyde³ko. Uratowawszy Pszczó³kê od mierci zacz¹³ myleæ, jaka by
go za to mia³a spotkaæ nagroda. A ¿e od Pszczó³ki prócz miodu niczego spodziewaæ siê nie móg³, zjad³ wiêc j¹ sam¹, i wkrótce potem, za karê, zgin¹³ w tir au
pigeon29.

W ten sposób demaskuje, podwa¿a i karze Lemañski postawê altruistyczn¹ jako podszyt¹ egoizmem. Z drugiej strony wskazuje, ¿e szlachetne
pobudki przegrywaj¹ z prawami natury. Widaæ to wyranie w póniejszej
bajce Wdziêczny go³¹b z tomu Toast. Bajki powojenne (prwdr. 1923). Ci¹g
Gdy mrówka, chytre niwecz¹c zamys³y,
Srodze uk³u³a go w piêtê.
Cz³ek krzykn¹³, go³¹b frun¹³; ³owy przedsiêwziête
I nadzieje wieczerzy jako bañka prys³y.
Na pró¿no chciwym okiem w lad za zbiegiem goni:
I go³¹b trudna zdobycz, gdy mrówka go broni.

(J. de La Fontaine, Go³¹b i mrówka, w: tego¿, Bajki, s. 144). Bliniacz¹ bajk¹ La
Fontainea jest Le Lion et le Rat (prwdr. 1668, pol. Szczur i lew)  zob. Fables de La
Fontaine, t. 1, s. 8283 (ks. II, 11); J. de La Fontaine, Bajki, s. 139140 (t³. W. Noskowski). Jej pierwowzorem okazuje siê równie¿ opowieæ Ezopa, bajka Léôn kià mys anteuergétçs (pol. Lew i mysz)  zob. Aesops Fables (Chambry edition) [online], Aesopica: Aesops
Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp: 17.07.2013], dostêpny w Internecie:
<http://mythfolklore.net/aesopica/chambry/206.htm>. Ma ona sporo wersji ³aciñskich, jedn¹
z pierwszych jest t³umaczenie proz¹ Ademara z XI wieku: Leo et mus, w: Aesops Fables:
Ademar [online], Aesopica: Aesops Fables in English, Latin & Greek, 20022008 [dostêp:
17.07.2013], dostêpny w Internecie: <http://mythfolklore.net/aesopica/ademar/18.htm>. Por.
polski przek³ad: Lew i mysz, w: Wielka ksiêga bajek greckich, s. 84. Opieraj¹c siê na tej
tradycji Ejsmond napisa³ bajkê Lew i myszka, która, tak jak Konik polny
i mrówka oraz Pszczo³a i go³¹b, znalaz³a siê w tomie Bajki i prawdy. W pierwowzorze
mysz odwdziêcza siê za to, ¿e kiedy lew darowa³ jej ¿ycie, i przegryza sieæ, w której zosta³
uwiêziony. U Ejsmonda lew mysz¹ gardzi, puszcza j¹, mimo ¿e jest g³odny, nie mog¹c
znieæ mysiego zapachu; w scenie koñcowej nie przyjmuje ³aski od che³pliwego gryzonia,
woli niedolê i mieræ (W. Wonowski, dz. cyt., s. 470). Zob. J. Ejsmond, Lew i myszka, w:
tego¿, Bajki, s. 3738.
29 J. Lemañski, Go³¹bek i Pszczó³ka, w: tego¿, Wybór bajek, wybór i wstêp A. Frybesowej, Warszawa 1956, s. 83. W bajce Ejsmonda go³¹b te¿ nie spodziewa siê, nawet mimo
zapewnieñ pszczo³y, jakiej specjalnej nagrody, ale bohaterki nie zjada (jako nagrody zastêpczej i pewnej): »Obiecanki / cacanki, / a g³upiemu radoæ«  myla³ go³¹b i w¹tpi³, czy
uczyni zadoæ / pszczó³ka swoim obietnicom (J. Ejsmond, Pszczo³a i go³¹b, w: tego¿, Bajki,
s. 28).
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zdarzeñ zostaje przestawiony: bezinteresowna pszczó³ka  symbol prawdziwego altruizmu30, niewinnoci, pracowitoci, troskliwoci  wybawia go³êbia
od trafienia przez strzelca. Kiedy potem tonie w strumyku, go³¹b j¹ ratuje,
lecz ratuje nie z wdziêcznoci, ale z czystej interesownoci:
Widz¹c pszczó³ka, ¿e strzelec mierzy do go³êbia,
W te pêdy  bzyk, i w rêkê ¿¹d³o mu zag³êbia.
Strzelec chybi³, a go³¹b wymiga³ siê ca³o.
Innym razem ta¿ pszczó³ka (nieszczêcie mieæ chcia³o)
Wpad³a w strumyk. Gdy myli: co ja biedna zrobiê?
Go³¹b, ten sam, j¹ chwyta i umierca w dziobie.
Mora³: go³¹b podobno mi³oci synonim,
Lecz, ¿e na pewno ¿ar³ok, mo¿na wyrzec o nim31.

Ujawnia siê tutaj  charakterystyczne dla poezji Lemañskiego  pesymistyczne widzenie porz¹dku wiata, bowiem dobro przegrywa ze z³em, duch
z cia³em, s³abszy z silniejszym. Altruizm i wdziêcznoæ nale¿y zatem miêdzy
(stare) bajki w³o¿yæ. Wprowadzenie przez poetê pszczo³y w miejsce mrówki
byæ mo¿e jest sygna³em nowego: czasu odk³amywania bajkowych prawd
i ujawniania rzeczywistych motywów postêpowania.
Spojrzenie Ejsmonda na wiat jest ³agodniejsze. W odró¿nieniu od [ ]
Lemañskiego Ejsmond nie demonizuje z³a ani powszechnego panowania prawa si³y32. W jego bajce go³¹b ratuje ton¹c¹ pszczo³ê, a ta próbuje mu siê
odwdziêczyæ, ¿¹dl¹c zarzynaj¹cego go póniej pana gospodarza. Pomys³
fabularny zostaje wiêc zachowany, postacie czêciowo zmienione. O ile jednak w bajkach Ezopa i La Fontainea mrówce udaje siê uratowaæ go³êbia,
o tyle u Ejsmonda go³¹b mimo ofiarnoci pszczo³y ginie. Podwa¿ony zostaje
mora³ mówi¹cy, ¿e trzeba zawsze okazywaæ wdziêcznoæ dobroczyñcom.
W jego miejsce pojawia siê nowy mora³: nale¿y dzia³aæ stosownie do okolicznoci, a nie wed³ug wzorca. Pszczo³a myli chroniæ go³êbia przed strzelcem
(maj¹cym fuzjê i poluj¹cym na dzikie ptaki), a spotyka siê z gospodarzem
(zabijaj¹cym pugina³em w³asnego, domowego ptaka)33. Mora³y nie maj¹
zatem charakteru bezwzglêdnego, trwa³ego, uniwersalnego  bywa te¿, ¿e
ulegaj¹ z czasem dewaluacji.
Mo¿emy te¿ mora³ Ejsmonda potraktowaæ jako metaliteracki (jeli wolno go tak okreliæ), gdy¿ wydaje siê on dedykowany bajkopisom (i chyba nie
tylko). W zwi¹zku z tradycj¹, któr¹ twórca musi mieæ na wzglêdzie i od
30 Jeden z ³aciñskich aforyzmów, przypisywany Wergiliuszowi, przez pszczeli altruizm
rozumie pracê nie dla siebie: Sic vos non vobis mellificatis apes (pol. Wy, pszczo³y, robicie miód nie dla siebie)  zob. W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1995, s. 341.
31 J. Lemañski, Wdziêczny go³¹b, w: tego¿, Toast. Bajki powojenne, Warszawa 1923,
s. 73.
32 J. Abramowska, dz. cyt., s. 326.
33 Zob. T. Dworak, dz. cyt., s. 179, 194.
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której nie sposób ca³kowicie uciec, pisaæ trzeba à propos jedynie, / a nigdy
pod³ug szablonu. À propos tradycji, Ejsmond czu³ chyba, ¿e powinien okazaæ
wdziêcznoæ Ezopowi  i odnosi siê wra¿enie, ¿e pozostaj¹c w zgodzie ze
swoim mora³em, wyra¿a tê wdziêcznoæ w pisanych przez siebie bajkach,
tylko ¿e w przewrotny sposób.
Przedstawione bajki Ejsmonda wiadcz¹ o przemianie bajkowego paradygmatu w warunkach nowego porz¹dku wiata, oderwanego (a przynajmniej odrywaj¹cego siê) od tradycyjnych róde³, których trwa³oæ jest pozorna i uwik³ana w ironicznoæ. Mo¿na to widzieæ te¿ inaczej i stwierdziæ, ¿e
dziedzictwo ezopowe jest niemiertelne i trwa³e, daj¹c jedynie impuls do gry
z konwencj¹. Parodystyczne zabiegi Ejsmonda nie wiod¹ jednak do likwidacji czy omieszenia gatunku, ale otwieraj¹ przed nim nowe horyzonty. Podobnie jak u Lemañskiego, mamy do czynienia z odrodzeniem przez parodiê.
Zmienia siê wiat i wraz z nim, pod wp³ywem przeobra¿eñ obyczajów, praw
i zachowañ cz³owieka, zmienia siê natura zwierz¹t w bajkach. Tropi
Ejsmond [ ] szablon w uproszczonych zwi¹zkach przyczynowo-skutkowych
i fa³szywych presupozycjach, obna¿aj¹c w ten sposób od wieków oswojon¹
konwencjê. Czyni to [ ] po to, by wpisaæ w ni¹ nowe kategoryzacje i nowy
porz¹dek aksjologiczny34.
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Summary
The article discusses two youthful fables of Julian Ejsmond. He analyses them in the context
of ancient Greek Aesops fables and fables of Jean de La Fontaine. He also exploits fables
of Franciszek Dzier¿ykraj-Morawski and Jan Lemañski. He shows transformations
of the ancient prototype above all. Fables of Ejsmond are an example of the return to sources,
but being parodic redefining the tradition. These fables try to put widespread motifs straight.
So occurring relations between texts of different authors, taking the same Aesopian subject
up are an object of the work.

60

Grzegorz Igliñski

UWM

PRACE aLITERATUROZNAWCZE
Chaos nowoczesnoci
kosmos tradycji w Ziemi 1obiecanej...

2013

61
6175

Magdalena Dziugie³-£aguna
UWM w Olsztynie

Chaos nowoczesnoci a kosmos tradycji w Ziemi
obiecanej W³adys³awa Stanis³awa Reymonta
Chaos of modernism and cosmos of tradition in the light
of the novel Promised land [Ziemia obiecana]
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Z ocala³ych z powstania warszawskiego listów W³adys³awa Stanis³awa
Reymonta1 mo¿na pozyskaæ informacje o Ziemi obiecanej. I choæ obraz procesu twórczego jest niepe³ny, to jednak zezwalaj¹cy na wnikniêcie w twórcz¹
atmosferê, w jakiej rodzi³a siê powieæ o £odzi2. Drukowa³ j¹ Kurier Codzienny w ci¹gu 1897 i 1898 roku. Zamieszczane wówczas w prasie powieci
tworzono zazwyczaj z odcinka na odcinek, st¹d i dla pisarza by³o to zadanie
doæ obci¹¿aj¹ce. Tym bardziej ¿e i jego ambicje artystyczne mierzy³y wysoko. W zainteresowaniu £odzi¹, gdzie Przez wieki niewiele siê [ ] dzia³o, a¿
nast¹pi³o co, co mo¿na okreliæ odnalezieniem genius loci, w którym z³¹czy³y siê wszystkie czynniki, decyduj¹ce o tym, ¿e ziemia niczyja mog³a siê staæ
horyzontem ca³ej epoki3, Reymont nie by³ odosobniony4. Artystyczne próby
oddania kulturowego kolorytu miasta spe³za³y jednak na niczym. Doæ wymieniæ Wród k¹kolu (1890) Walerii Marrené-Morzkowskiej czy Bawe³nê
(1894) Wincentego Kosiakiewicza. Tekst pisarki zapomniano tak szybko,
1 Zob. B. Koc, Wstêp, w: W³. St. Reymont, Korespondencja 1890-1925, oprac. B. Koc,
Warszawa 2002, s. 5.
2 Szczególnie pomocne s¹ tu listy skierowane do Heleny Chybiñskiej, Henryka Gierszyñskiego, Ferdynanda Hoesicka, Walerego Karwasiñskiego, Jana Lorentowicza, Karola
i Melanii z Neufeldów £aganowskich i W³adys³awa Rowiñskiego, którym w latach 18961898 napomyka³ o swej pracy nad tekstem.
3 K. Schlögel, W poszukiwaniu Ziemi Obiecanej, Tygiel Kultury 1997, nr 4, s. 11.
4 Zob. H. Karwacka, Wokó³ Ziemi obiecanej, Przegl¹d Humanistyczny 2000, nr 4,
s. 3357. Dodaæ warto, ¿e £ód  jak Ameryka  mia³a swego Kolumba. W roku 1853
ukaza³ siê Opis miasta £odzi pod wzglêdem historycznym, statycznym i przemys³owym autorstwa Oskara Flatta, którego uznano za odkrywcê miasta.
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¿e b³êdnie wskazywano na Bawe³nê jako pierwsz¹ polsk¹ powieæ o £odzi5.
Dlatego Reymontowski zmys³ postrzegania6 predestynowa³ pisarza do oddania ³ódzkiego ¿ywio³u. Dodatkowo cel ów wzmacnia³a wiadomoæ, ¿e dotychczas tylko jedno miasto doczeka³o siê epickiej opowieci. Obraz Warszawy
w Lalce Boles³awa Prusa stanowi³ nie lada wyzwanie.
Korespondencja Reymonta pozwala uchwyciæ kolejne etapy pracy nad
Ziemi¹ obiecan¹. W licie do Jana Lorentowicza z VI 1896 pisarz relacjonowa³:
Czyli mo¿na tak streciæ  jedzi³em, powraca³em, pisa³em i tak w kó³ko, [ ]
Myla³em, i¿ siê wyrwê do Pary¿a na d³u¿szy czas, jesieni¹ roku przesz³ego,
potem na wiosnê  i nie mog³em, stanê³a mi na przeszkodzie £ód [ ]. Otó¿
siedzê w niej prawie od Nowego roku, na miejscu studiuj¹c to ¿ycie tak zupe³nie,
pod ka¿dym wzglêdem, odmienne od warszawskiego, i z tych postrze¿eñ mam
budowaæ powieæ7.

Wyjazd do £odzi (trwaj¹cy od III do VI 1896 roku) by³ konsekwencj¹
podpisanej z Gebethnerem i Wolffem (1895) umowy na powieæ o polskim
Manchesterze, która sk³oni³a Reymonta, by samemu skonfrontowaæ cz³owieka z potêg¹ maszyn8. Poci¹ga³o go to, co pierwotne, st¹d w Ziemi obiecanej wyrós³ nie tyle obraz ³ódzkiej Cosmopolis, ile jej artystyczna wizja. Aby
j¹ w pe³ni wyzyskaæ, zastosowa³ Reymont kontrasty, które w dwójnasób
oddawa³y drastycznoæ wielkomiejskiej egzystencji. Antynomie pozwala³y na
wyraniejsze zderzenie nowoczesnoci z tradycyjnym paradygmatem wartoci. Na nich opar³ tak¿e charakterystykê bohaterów. Helenie Chybiñskiej
(21 VIII 1897) donosi³, ¿e kreuje losy s³odkiej Anki i niegodziwego Karola.
Celowo te¿ umieszcza³ Ankê na tle sielsko-anielskim, aby to ¿ycie, w jakie
ona zaraz wejdzie, ¿ycie ³ódzkie, tym mocniej siê okreli³o9.
Niew¹tpliwie w Ziemi obiecanej dokonuje siê zderzenie dwóch wiatów:
nielicz¹cej siê z przesz³oci¹ nowoczesnoci i tradycji, opartej na poszanowaniu kultury przodków. St¹d narzucaj¹ca siê dychotomia podzia³ów: miasta
i wsi, pêdu i spokoju, chaosu i harmonii, kultury i natury, etyki i amoralnoci. W odczytaniu metatekstowym ujawnia siê ¿ywo dyskusja nad wartociami starego wiata, trzeszcz¹cego pod naporem nowoczesnoci (aksjologicznie zuniwersalizowanej10), któr¹ okrela chaos kultury niewykrystali-

5
6

Tam¿e, s. 4445.
Zob. B. Kocówna, Wstêp do estetyki Reymonta, Przegl¹d Humanistyczny 1975,
nr 4, s. 1011.
7 W. S. Reymont, List do Jana Lorentowicza (z 08.06.1896), w: tego¿, dz. cyt., s. 204.
8 Zob. B. Koc, O rêkopisach, cenzurze i warsztacie pisarskim Ziemi obiecanej Reymonta, Przegl¹d Humanistyczny 1988, nr 7, s. 159.
9 W. S. Reymont, dz. cyt., s. 218.
10 Zob. M. D¹browski, Dyskurs interetniczny w Ziemi obiecanej, w: Reymont. Radoæ
i smutek czytania, red. J. Rohoziñski, Pu³tusk 2001, s. 77.
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zowanej. To w istocie zderzenie wartoci i antywartoci (obowi¹zuj¹cych
w bezwzglêdnym wiecie materii), eliminuj¹cych jakiekolwiek oznaki duchowoci.
Dlatego te¿ Kazimierz Wyka zakwestionowa³ zakoñczenie powieci. Zasugerowana przez pisarza przemiana Karola nie przekonywa³a badacza.
Amoralizm Borowieckiego przemawia³ bowiem raczej za parali¿uj¹c¹ aktywizm melancholi¹ (zgodn¹ z definicj¹ Zygmunta Freuda) ni¿ chêci¹ dzia³ania
na rzecz innych. Tymczasem wprowadzenie w¹tku Kurowa wyranie ukierunkowuje interpretacjê. Chodzi³o o ukazanie, w jaki sposób tradycja, a wiêc
to, co stanowi o to¿samoci cz³owieka, radzi sobie z nowymi zjawiskami i co
z niej w starciu z tym nowym ocaleje.

Ziemia po¿¹dana, czyli nie³ad wiata zdefiniowanego
przez nowoczesnoæ
Ju¿ pierwsze zdanie powieci wskazuje na dominantê kompozycyjnotematyczn¹. Bohaterem eposu jest £ód, która determinuje wszystkie aspekty bytu zwi¹zanego z ni¹ cz³owieka. Jest czasoprzestrzeni¹, w której dokonuj¹ siê jego dzia³ania. Przywiod³a go bowiem w to miejsce, hic et nunc,
midasowa ¿¹dza przemienienia pracy w bogactwo. Pragnienie to mo¿liwe
jest do zaspokojenia w³anie w ziemi obiecanej opartej na toposie mitycznego Sezamu, otwieraj¹cego siê tylko przed tymi, którzy przyswoj¹ regu³y
definiuj¹ce przestrzeñ bezprawia.
St¹d obraz miasta jest wielopoziomowy, odbiorca tekstu stale towarzyszy
czyjemu wra¿eniowemu b¹d wnikliwemu (diagnozuj¹co-symbolicznemu)
spojrzeniu na przestrzeñ urbanistyczn¹, dla której puntem wyjcia jest prezentacja ulicy:
£ód siê budzi³a.
Pierwszy wrzaskliwy wist fabryczny rozdar³ ciszê wczesnego poranku, a za nim
we wszystkich stronach miasta zaczê³y siê zrywaæ coraz zgie³kliwiej inne i dar³y
siê chrapliwymi, niesfornymi g³osami niby chór potwornych kogutów [ ].
Olbrzymie fabryki, których d³ugie, czarne cielska i wysmuk³e szyje-kominy
majaczy³y w nocy [ ]  budzi³y siê z wolna, bucha³y p³omieniami ognisk, oddycha³y k³êbami dymów, zaczyna³y ¿yæ i poruszaæ siê w ciemnociach, jakie jeszcze
zalega³y ziemiê.
Deszcz drobny, marcowy deszcz pomieszany ze niegiem, pada³ wci¹¿ [ ]; bêbni³ w blaszane dachy i sp³ywa³ z nich prosto na trotuary, na ulice czarne i pe³ne
grzêskiego b³ota, na nagie drzewa [ ], dr¿¹ce z zimna, targane wiatrem, co
zrywa³ siê gdzie z pól przemiêk³ych i przewala³ siê ciê¿ko b³otnistymi ulicami
miasta [ ]11.
11 W.S. Reymont, Ziemia obiecana, t. 1, Kraków 2002, s. 7; wszystkie cytaty pochodz¹
z tego wydania, dalej zastosowano nastêpuj¹cy zapis: Z  na oznaczenie tytu³u, cyfra rzymska  wskazuje tom, a arabska odsy³a do strony, z której pochodzi cytat.
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I jeszcze fragment z rozdzia³u I (tomu I):
Tysi¹ce robotników, niby ciche, czarne roje, wype³z³o nagle z bocznych uliczek,
które wygl¹da³y jak kana³y czarnego b³ota, z tych domów, co sta³y na krañcach
miasta niby wielkie mietniska  nape³ni³o Piotrkowsk¹ szmerem kroków, brzêkiem blaszanek b³yszcz¹cych w wietle latarñ, stukiem drewnianych podeszew
trepów i gwarem jakim sennym oraz chlupotem b³ota pod nogami.
(tam¿e)

Oba opisy wykazuj¹ znaczne podobieñstwo, gdy¿ oparto je na rytmie
nawracaj¹cej informacji o zalewaj¹cym £ód potopie b³ota. Paradoksalnie
 nie istnieje takie miejsce, które chroni³oby (jak arka) przed infernaln¹
czerni¹ p³ynnej ziemi bior¹cej we w³adanie przedmioty i ludzi. Ta wyranie
biblijna metaforyka (Pismo wiête jest dla Reymonta tekstem ¿ywym12) ma
na celu uwypuklenie cech zasadniczych miasta jako przestrzeni wartociowanej ujemnie. Zreszt¹ ta powtarzalnoæ cechy (czerñ b³ota, mroku, roju
ludzkiego) unicestwia przekonanie, ¿e miasto to jest efektem twórczych dzia³añ cz³owieka. W istocie jest to bowiem miejsce wykreowane przez Adama
pora¿onego pych¹ rozumu. Akordem wzmacniaj¹cym tê aurê szeolu s¹ przywo³ane cielska fabryk-lewiatanów  ziej¹cych ogniem stra¿ników piek³a13.
I tu wykorzysta³ Reymont biblijny topos bestii, która w kulturze ¿ydowskiej
symbolizuje  co istotne  Chaos pierwotny. pi¹cy  na dnie morskim
 a zbudzony Lewiatan, zagra¿a porz¹dkowi wiata istniej¹cego14. Tote¿
monstra, przywo³ane w opisie, wzmacniaj¹ wizjê kresu starego wiata (wywiedzionego z poszanowania praw natury i cz³owieka), przeciw któremu
wystêpuje cywilizacja maszyn.
Dodatkowo to poczucie wynaturzenia przestrzeni wzmaga sensualne jej
dowiadczenie (tak¿e wrogie cz³owiekowi). Zaatakowane zmys³y parali¿uj¹
postrzeganie. Ciemnoci zalegaj¹ce miasto nie ust¹pi³y, ale £ód ju¿ zrywa
siê do ¿ycia, ur¹gaj¹c naturalnym prawom. St¹d w kontekcie losów bohaterów sukcesywnie zanika nadzieja, ¿e inferno to doczeka siê os¹du jak upad³y
Babilon. W bezradnoci cz³owiekowi pozostaje ju¿ tylko przekleñstwo  oto
rozmowa Borowieckiego z wdow¹ po zmia¿d¿onym robotniku (czyli Conradowskie docieranie do j¹dra ciemnoci):
 Czemu nie wrócicie na wie, do domu?
 Wrócê kiej mi tylko zap³ac¹ za ch³opa, to juci, ¿e wrócê, a niech tam to
miasteczko £ód mór nie minie, niech j¹ ta ogieñ spali, niech ich tam Pan Jezus
niczegoj nie ¿a³uje, coby wszystkie wyzdycha³y, co do jednego.
12 Zob. D. Bieñkowska, Literatura piêkna jako element stylizacji jêzykowej w twórczoci
W³adys³awa Reymonta, Prace Polonistyczne 1983, seria XXXIX, s. 315.
13 Do symboliki miasta-lewiatana do³¹czany jest obraz greckiego Uroborosa, wê¿a zjadaj¹cego w³asny ogon, identycznie w tradycji ¿ydowskiej przedstawiany jest Lewiatan; zob.
W. Rusinek, Czas maszyn. Czas niepoprawnych g³upców, Kresy 2005, nr 1/2, s. 216.
14 Zob. W. Kopaliñski, Lewiatan, w: tego¿, S³ownik symboli, Warszawa 2001, s. 194.
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 Cicho b¹dcie, nie macie za co przeklinaæ  szepn¹³ nieco podra¿niony.
 Ni mam za co?  wykrzyknê³a zdumiona, podnosz¹c na niego blad¹, brzydk¹,
przegryzion¹ przez nêdzê twarz [ ].  A to, wielmo¿ny panie, my na wsi byli
tylko komorniki [ ]. Mywa ¿yli z wyrobku ino, ale zaw¿dy cz³owiek mieszka³
po ludzku [ ], a tutaj co? Harowa³ nieborak od witu do nocy i jeæ nie by³o co,
¿ylimy kiej te dziady ostatnie, a nie kiej krzecianie, kiej psy, a nie kiej
gospodarze poczciwi.
(Z I 20)

Karol nie czuje siê komfortowo. Wie, ¿e za rozmówc¹ przemawia prawda. Dlatego ta jego pañska uczuciowoæ nie ostoi siê wobec argumentów
podnoszonych po stronie pokrzywdzonych, którzy w niekoñcz¹cych siê godzinach rozpaczy zdefiniowali ów ³ódzki wiat na opak. Tu mordercza praca
rodzi tylko zatrute owoce, zamiast obfitych plonów niesie przekleñstwo
wszelkiemu istnieniu.
Negatywny fenomen £odzi potwierdza siê tak¿e w przestrzennym uk³adzie jej ulic, niwecz¹cym urbanistyczn¹ tradycjê. Miasto bowiem  wci¹¿
rozsadzaj¹ce swe granice  wykazuje podobieñstwo do amerykañskich cities
wyros³ych w stepie, choæ bli¿sze kulturowo s¹ tu tradycje syberyjskiego
siedliska, tworzonego wprost w dzikiej przestrzeni15, niepowi¹zanej z innymi
orodkami cywilizacyjnymi. St¹d zabrak³o w £odzi rodka, który oddaj¹c
kszta³t otaczaj¹cego cz³owieka uniwersum, zaspakaja³by potrzebê mitycznego centrum jako sakraln¹ i antropologicznie konieczn¹16. Przywo³ana
w cytatach Piotrkowska geometryzuje miasto, a odchodz¹ce od niej ulicepromienie nie spe³niaj¹ swych zadañ: nie os³abiaj¹ dwiêków czy si³y wiatru.
Ów przecz¹cy tradycji uk³ad przestrzenny ³ódzkiego molocha znalaz³ nawet
odbicie w powiedzeniu, ¿e £ód w zamian serca posiada szyjê17.
Szybkoæ, z jak¹ miasto powstaje, wp³ywa znacz¹co na groteskow¹ kreacjê przestrzeni. Tu¿ obok siebie bytuj¹ pa³ace milionerów (Pociejów milionerski Zuckerów) i nêdzne nory robotników. Buduje siê w pêdzie i wzd³u¿
g³ównej arterii miasta. Umieraj¹ca przyroda, nêdza, brzydota to oznaki wiata
bez Boga. Odbiorca poznaje fabryki, pa³ace, rudery, wêdruje na cmentarz wraz
ze szcz¹tkami Bucholca, lecz nie do kocio³a. £ód czyni niemo¿liwym prze¿ycie sfery sacrum. Wszystko, co cz³owieka duchowo wywy¿sza, to miasto w nim
umierca. To nie Dekalog wyznacza horyzont ludzkich dzia³añ, lecz cynizm,
w którym upatrywaæ mo¿na podstawy wartoci, a w³aciwie antywartoci:
A co go obchodzi³o [Dawida Halperna, przyp. M.D.£.], ¿e ta £ód by³a brudna,
le owietlona, le zabrukowana, le zabudowana, ¿e domy wali³y siê corocznie
na g³owy mieszkañców, ¿e w bocznych ulicach w bia³y dzieñ zarzynali siê ludzie
15 Zob. P.O. Scholz, Ikonologia i hermeneutyka ziemi obiecanej, Tygiel Kultury
2003, nr 1/3, s. 14.
16 Tam¿e, s. 11.
17 Zob. M. Popiel, Od topografii do przestrzeni mitycznej. Analiza przestrzeni w Ziemi
obiecanej Reymonta, Pamiêtnik Literacki 1979, z. 4, s. 90.
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scyzorykami! O takich g³upstwach nie myla³, jak i nie myla³ o tym, ¿e tutaj
tysi¹ce ludzi mar³o z g³odu, ¿e tysi¹ce ludzi gni³o w nêdzy, ¿e tysi¹ce ludzi
walczy³o ca³ym wysi³kiem o nêdzny byt i ¿e ta walka cicha i straszna przez
swoj¹ ustawicznoæ, walka prowadzona nawet bez nadziei zwyciêstwa z¿era³a
wiêcej ludzi rocznie nili najgroniejsze epidemie.
(Z I 208)

Prostytucja, oszustwa, wyzysk to dzia³ania maj¹ce w pogardzie cz³owieka, który w £odzi staje siê towarem o zadziwiaj¹co niskiej cenie. Choroby
tocz¹ce organizm miasta18 wynikaj¹ z rozpadu wartoci, wraz z którymi
usuniêto wszelkie autorytety. Moralnoæ, wsparta na dychotomicznym podziale na dobro i z³o, nie istnieje, bo te¿ i cele stawiane do realizacji nie s¹
drog¹ duchowego rozwoju cz³owieka. Potwierdzeniem takiej postawy jest
credo Stacha Wilczka, odrzucaj¹cego moralnoæ wywiedzion¹ z domu wiejskiego organisty:
Opinia, etyka, uczciwoæ! Kto siê z tym w £odzi liczy³!
Komu tutaj podobne g³upstwa mog³y przychodziæ do g³owy! Co wreszcie jest ta
uczciwoæ!
Czy by³ uczciwym Bucholc? Któ¿ siê o to pyta³! Pytano siê tylko, ile zostawi³
milionów!
Mieæ miliony, czuæ je w swoim rêku, otoczyæ siê nimi, panowaæ nad nimi.
(Z I 232)

ród³em namiêtnoci dzia³ania bohatera jest nies³abn¹ca niechêæ do
urz¹dzeñ wiata, które tak hierarchizuj¹ relacje miêdzyludzkie, ¿e zmuszaj¹
do ugiêcia karku przed dziedzicem kurowskiego dworu. W £odzi podobna
obyczajowoæ nie wi¹¿e Wilczka i choæ nie ma odwagi na jawn¹ wrogoæ
wobec Karola, to jest to tylko kwestia czasu. Formy s¹ ju¿ tylko mask¹
skrywaj¹c¹ twarz bezwzglêdnego amoralisty. Wilczka, Leona Cohna, BumBuma ³¹czy horyzont ich dzia³añ, maj¹cy za podstawê nihilistyczn¹ konstatacjê Fiodora Dostojewskiego, ¿e Jeli nie ma Boga, to mo¿na wszystko.
Tê atmosferê zetla³ej moralnoci podkrelaj¹ sceny zbiorowe: w teatrze,
w restauracji hotelu Victoria, na pogrzebie Hermana Bucholca (Lucy
i Karol romansuj¹cy tu¿ pod bokiem odprowadzanych zw³ok, co wspó³tworzy
jak¹ upiorn¹ aurê tanatofilii). Przekraczane s¹ granice tabu, a nakazane
postawy jak szacunek dla zmar³ych, zaniechanie przemocy, wyeliminowanie
zwierzêcej seksualnoci  cynicznie odrzucane  wieszcz¹ upadek starej kulturze. Zamiast poszanowania jest kupczenie cia³em, które degraduj¹co przemienia je w towar (Koz³owski drêcz¹cy na ulicach kobiety, Kessler zmuszaj¹cy
robotnice do nierz¹du). Dlatego mêskie rozmowy, prowadzone w przestrzeni
restauracji, demaskuj¹ znawców:
18 Zob. J. Detko, Temat wielkiego miasta w twórczoci ¯eromskiego i Reymonta,
w: ¯eromski i Reymont, red. ten¿e, Warszawa 1978, s. 154.
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 Bum-Bum, chod no pan do nas!  krzykn¹³ Leon.
 Jak siê pan ma, jak¿e zdróweczko, jak¿e interesiki!  wykrzykiwa³, ciskaj¹c
mu rêkê.
 Dziêkujê, bardzo dobrze. Przywioz³em dla pana specjalnie z Odessy co 
wyj¹³ z pugilaresu rysunek pornograficzny i poda³.
Bum-Bum poprawi³ obu rêkami binokle, wzi¹³ rysunek i zanurzy³ siê w nim ca³y
z luboci¹. Twarz mu poczerwienia³a, mlaska³ jêzykiem, oblizywa³ swoje sine,
opadniête wargi, trz¹s³ siê ca³y z zadowolenia.
(Z I 28)

Dlatego ten wiat, pêdz¹cy na z³amanie karku w zaspakajaniu egoistycznych ¿¹dz, to u³uda Mai, pod któr¹ kryje siê pora¿aj¹ca otch³añ pustki. Tê
obrazuj¹ wra¿enia Borowieckiego po sobotnim wieczorze uciech:
Wypadki dzisiejszej nocy: teatr, lo¿e, Lucy, knajpa, telegram, Moryc i Baum, przewija³y mu siê przez mózg w poszarpanych mg³awicach i przechodzi³y, pozostawiaj¹c
po sobie nudê i znu¿enie.
(Z I 63)

Nieharmonijna wiadomoæ Karola odbija jak zwierciad³o chaos ³ódzkiego ¿ycia zaprzeczaj¹cy ludzkiej przyzwoitoci, a w szerszym planie: cz³owieczeñstwu w ogóle. To obraz egzystencji pozbawionej oparcia w chrzecijañskiej wierze, rzymskim prawie i greckiej filozofii. Borowieckiego na krótko
tylko wyrwie z apatii list z Kurowa, by ujawniæ ze zdwojon¹ moc¹ jego
bezwzglêdne obrachunki. W przestrzeni £odzi Karol szybko odkrywa, ¿e nie
Anki mu potrzeba. Tworzenie wiêzi z kobiet¹, jakie zobowi¹zania, które
znacz¹co os³abiaj¹ w walce z przeciwnikiem bezwzglêdnym (konkurencja
przemys³owa), bo tych obci¹¿eñ nieposiadaj¹cym  jak to artyku³uje w rozmowie z Wysock¹  s¹ wiadomie przez bohatera odrzucane. Von Borowiecki
ni sen o potêdze milionów i w drodze do niej bezwzglêdnie unicestwi tê
mi³oæ.
Tote¿ najwy¿szym osi¹gniêciem £odzi jest wykreowanie postawy amoralnoci. Tzw. Lodzermenscha charakteryzuje brak buduj¹cej aksjologii.
Najlepiej tê pró¿niê ujawnia jêzyk, jakim porozumiewa siê ³ódzki cz³owiek.
Oto k³ótnia Moryca z Baumem:
 Nie gadaj, Maks, g³upstw. Tu chodzi o pieni¹dze. Tu chodzi, ¿eby nie wyje¿d¿a³ z tymi oskar¿eniami publicznie, bo to naszemu kredytowi mo¿e zaszkodziæ. My mamy za³o¿yæ fabrykê we trzech; my nic nie mamy, to my potrzebujemy mieæ kredyt i zaufanie u tych, co go nam dadz¹. My teraz potrzebujemy byæ
porz¹dni, mili, dobrzy. Jak ci Borman powie: Pod³a £ód, to mu powiedz, ¿e
jest cztery razy pod³¹  jemu trzeba przytakiwaæ, bo to gruba fisz. A co ty o nim
powiedzia³ do Knolla? ¯e jest g³upi cham. Cz³owieku on nie jest g³upi, bo ze
swojej mózgownicy wyci¹gn¹³ miliony, on te miliony ma, a my je tak¿e chcemy
mieæ [ ].
(Z I 10)
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Czy rzeczywicie toczy siê tu tylko spór o sformu³owania czy rzeczy
fundamentalne, poniewa¿ jêzyk winien byæ wyk³adni¹ Prawdy. W przytoczonym fragmencie nastêpuje odwrócenie tej tendencji: mowa ma byæ przestrzeni¹ ukrycia. Dialog ów, nosz¹cy znamiona groteski, oddaje jêzyk wiata
w rozpadzie. Trzech rozmówców: Polaka, ¯yda i Niemca, których ostatecznie
rozdzieli dyskurs interetniczny19, ³¹czy jednak w sytuacji wyjciowej jêzyk
³ódzkiej aksjologii, gdy¿ to cel zdobycia milionów ukierunkuje ich dzia³ania.
St¹d z mówienia uczyni¹ narzêdzie komunikacyjne, spod którego nie wymknie siê ¿aden gest przeciwstawienia siê z³u. Oszukiwanie  wed³ug Welta
 definiowane jest jako mowa silniejszego, gdy¿ sprawniej poruszaj¹cego siê
w wiecie wyja³owionym z humanizmu. Natomiast Borowieckiego ten jêzyk
maski zawiedzie na aksjologiczne bezdro¿a. Zbyt póno po³apie siê, ¿e bogactwo, choæ wygasi ¿¹dzê posiadania, zaoferuje w zamian jedynie gorycz g³odu
duszy (Karol jako w³aciciel fabryki Müllera).
W przestrzeni £odzi jêzyk siê wulgaryzuje, poniewa¿ zjawiska, które
nazywa, s¹ przejawem rozk³adu norm. W tym przypadku mowa jest odbiciem antywartoci. Tak wiêc konwersacja Koz³owskiego z Borowieckim, którego w jakim stopniu i fascynuj¹, i odra¿aj¹ wypowiedzi rozmówcy (numinosum?20), definiuje de facto zjawiska wspó³czesnoci bêd¹cej cywilizacj¹
mierci dla ludzkiej duchowoci:
 Có¿ to oznacza?
 Tandetê, panie, trotuarow¹ facetkê, a w najlepszym razie wystrojonego parzygnata. To mnie dobi³o. Nie przedstawia ju¿ dla mnie ¿adnego interesu. Obejrza³em j¹ po raz ostatni, musia³a siê obraziæ, bo opuci³a sukniê w b³oto i przesz³a
na drug¹ stronê ulicy.
(Z I 117)

Jêzyk charakteryzuje interlokutorów, tote¿ Karol wysnuwa podejrzenie,
¿e Koz³owski to sutener, robi¹cy w damskim interesie. Wulgaryzmy niew¹tpliwie ujemnie wartociuj¹ opisywan¹ rzeczywistoæ, ale niekiedy i Borowieckiego, w jego cynicznym obrachunku z miastem, dotyka brutalnoæ sformu³owañ. I nie dlatego, ¿e w £odzi jêzyk trywializuje siê z braku obyczajnoci, ale dlatego, i¿ jest on refleksem dowiadczonego z³a, narzêdziem odwetu na wrogu z jednej strony (np. pomstuj¹cy nêdzarze), a z drugiej, mówienie
jest form¹ tortury u¿ywan¹ z upodobaniem np. przez sadystycznego Bucholca. Geniusz kata podsuwa mu wyrafinowane narzêdzia, m³oty s³ów mia¿d¿¹ce
19
20

Zob. M. D¹browski, dz. cyt., s. 6166.
Numinosum jest czym niepoznawalnym. Mo¿na [ ] powiedzieæ tylko, ¿e jest si³¹,
która oddzia³ywa na cz³owieka, napawa go przera¿eniem i lêkiem, a równoczenie poci¹ga
go i zniewala (J. Keller, Rudolf Otto i jego filozofia religii, w: R. Otto, wiêtoæ. Elementy
irracjonalne w pojêciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, prze³. B. Kupis,
Warszawa 1968, s. 19. Cyt. za M. Zaczyñski, Niemoc serdeczna. O cz³owieku w Próchnie
W. Berenta, w: Studia o Berencie, red. J. Paszek, Katowice 1984, s. 22-23).
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skorupê obojêtnoci Borowieckiego powo³an¹ w obronie przed wiadomoci¹,
¿e cz³owiek jest z³y:
Karol czyta³ list zaczynaj¹cy siê od s³ów: Herszcie z³odziejów ³ódzkich  przechodzi³ ca³¹ skalê kl¹tw i wymyleñ, z których naj³agodniejsze brzmia³y: winio
niemiecka, ³otrze, zbrodniarzu, pijawko, psie pod³y kartoflarzu  a koñczy³ siê
takim frazesem: Jeli ciê pomsta boska minie, to ciê kara ludzka nie minie, ty
pod³y psie i drêczycielu. [ ]
 Wie pan prezes, ¿e ja ju¿ mam dosyæ, ju¿ mi obrzyd³o.
 Czytaj pan, napij siê pan szaflikiem ca³ym tych zgrzêz ludzkich, to dobrze robi
na otrzewienie. To nale¿y do psychologii £odzi i waszego niedo³êstwa.
(Z I 73)

Niew¹tpliwie obraz £odzi, oparty na niedaj¹cym siê okie³zn¹æ ¿ywio³owym pêdzie, zawiera cechy dionizyjskoci. To miasto jest jak dzika nieokrelonoæ, chaotycznoæ i nieokie³znanie. £ód to w istocie wspó³czesne dionizja, wyrastaj¹ce z doznania wiata jako chaosu, pe³nego sprzecznoci
i dramatyzmu. Dlatego w ocenie Reymonta nowoczesnoæ nie oznacza zjawisk pozytywnych (jak postêp), niesie bowiem za sob¹ negacjê tego, co cz³owieka harmonizuje i uwzniola. Definiuj¹c go poprzez antywartoci wiata
materii, pozbawionego przejawów duchowoci, degraduje go. ¯ycie w krêgu
cywilizacji industrialnej jest [ ] dla Reymonta objawem dewiacji, odchyleniem od natury; tym samym za  odchyleniem od wartoci21. Nowoczesnoæ
bowiem czêsto jest postrzegana jako utrata albo degradacja22. Tote¿ w swej
negacji: Wielkim metropoliom kapitalistyczno-przemys³owym wieci³ on nieraz katastroficzn¹ zag³adê. Snu³ wizje o tym, w jaki sposób w niebywa³ej
katastrofie runie i zginie Nowy York23. Daje siê zatem zauwa¿yæ w ocenie
Reymonta ambiwalencjê: nie sposób wyeliminowaæ nowoczesnoci, chocia¿
dostarcza ona negatywnych dowiadczeñ i unicestwia tradycjê, która z kolei
buduje silne poczucie to¿samoci i zakorzenienia.

£ad dworu w Kurowie jako wiat tradycji
Jak ju¿ zauwa¿ono na wstêpie, autor Ch³opów chêtnie siêga³ po kontrasty, szczególnie gdy chodzi³o o zderzenie ze sob¹ pojêæ antytetycznych. Tote¿
tom II otwieraj¹ sceny rozgrywaj¹ce siê w ziemiañskim dworze, które wobec
zakoñczenia czêci I (bêd¹cego artykulacj¹ ¿¹dz Wilczka) wybrzmiewaj¹
szczególnym akordem. St¹d portret ziemiañskiego dworzyszcza zdominowa³y

21
22

R. Nycz, Dwa pejza¿e Reymonta, Pamiêtnik Literacki 1974, z. 3, s. 76.
Zob. Ch. Taylor, Trzy bol¹czki, w: tego¿, Etyka autentycznoci, przek³. A. Pawelec,
Kraków 1996, s. 9.
23 K. Wyka, Potêga ¿ywio³owa prawie, w: Literatura polska i rosyjska prze³omu XIX/
/XX wieku, red. H. Filipkowska, R. Górski, W. Kie³dysz, W. Witt, Warszawa 1978, s. 28.
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dwie cechy: arkadyjskoæ i kres. Dwór w Kurowie oparto bowiem na toposie
loci amoeni, tak wiêc ka¿dy element tej przestrzeni, fizycznej czy symbolicznej, niesie za sob¹ harmoniê. Status dworu jest zatem szczególny. To fenomen kulturowy wyros³y ze cis³ego zwi¹zku cz³owieka ze wiatem natury.
Dlatego atrakcyjnoæ tego miejsca podkrela przyroda w pe³ni rozkwitu:
Ze wszystkich stron zrywa³y siê hymny, piewane z upojeniem w tê noc wiosenn¹, pe³n¹ czaru nieopowiedzianego, krzyków g³êbokich, piewów, drgañ ledwie
odczutych i mi³oci. [ ]
A chwilami milkn¹³ wiat i robi³a siê cisza tak g³ucha a przeogromna, ¿e s³ychaæ
by³o kapanie rosy sp³ywaj¹cej z licia na liæ i be³kot rzeczu³ki za dworem,
i jakby g³êboki oddech ziemi.
(Z II 248)

Ów wiat natury nie jest harmoni¹ dla kogo, kto zatraci³ swe korzenie
lub ich nie wykszta³ci³, poniewa¿ pochodzi z obcego rodowiska. Maks, który
przyje¿d¿a do Kurowa, postrzega przepojon¹ panerotyzmem naturê jako
dra¿ni¹co niepokoj¹c¹, gdy¿ nie zna takiego jêzyka, który da³by mu moc
zrozumienia zjawisk, jakich jest niewdziêcznym obserwatorem:
Ca³a ziemia we wszystkich g³osach piewów [ ], we wszystkich têtnach rolin
i tworów, we wszystkich skrzeniach blasków i promieniowañ, we wszystkich
zapachach przenikaj¹cych powietrze  sk³êbia³a siê w przeogromny, nabrzmia³y
¿¹dz¹ mi³oci wir, który porwany jakby rozszaleniem tej wiosennej nocy i po¿eraj¹c¹ têsknot¹ wiecznoci, rzuca³ siê na olep w objêcia bezdni, zewsz¹d rozwartej, ciemnej, b³yszcz¹cej zimn¹ ros¹ gwiazd i miliardami s³oñc i planet,
g³uchej, tajemniczej, strasznej.
(tam¿e)

Tymczasem mikrokosmos Kurowa zostaje w³¹czony w makrokosmos
Wszechwiata, bêd¹c czêci¹, symbolizuje jego ca³oæ, gdy¿ prawa porz¹dkuj¹ce rytm jego ¿ycia s¹ identyczne zarówno w przestrzeni dworu, jak i przestrzeniach miêdzyplanetarnych, wype³nionych po brzegi ¿yciem i mierci¹.
Dlatego w obrazie Kurowa kontrastuj¹ ze sob¹ rozkwit rolinnoci i zamieranie ludzkiej egzystencji (jak np. ksi¹dz Liberat obcuj¹cy ze zmar³ymi czy pan
Adam do¿ywaj¹cy swych dni).
Za ten obraz wiata-ogrodu odpowiada Stwórca, a cz³owiek w nim osadzony, od chwili narodzin a¿ do mierci, bie¿y drog¹ twórczego znoju. Dlatego Anka z takim niepokojem myli o ¿yciu w £odzi, gdy¿ przeczuwa wizjê
egzystencji ja³owej, pozbawionej porz¹dkuj¹cego kontekstu natury i Boga.
W Kurowie wype³nia swe role gospodyni, córki, narzeczonej, chrzecijanki,
które hierarchizuj¹ relacje miêdzyludzkie, ale tak¿e nadaj¹ sens wykonywanym tu pracom. Przestrzeñ dworu jest niew¹tpliwie nacechowana pozytywnie, poniewa¿ jest miejscem, w którym nie tylko ¿yje siê wedle wartoci, ale
siê je tworzy. I co prawda Anka nie wyrzeknie siê swoich norm w £odzi, ale
ich realizacja zostanie zawê¿ona jedynie do nowego domu i fabryki Karola.
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O stwarzaniu aksjologii nie mo¿e byæ mowy w drapie¿nej atmosferze ³ódzkiego molocha.
Goszcz¹cy we dworze Maks jest szczególnie wyczulony na tê jego atmosferê swojskoci, któr¹ definiuje jako ¿ycie dziwnie spokojne, dziwnie proste
i takie jakie wy¿sze (Z II 242). Tote¿ dotknie go do ¿ywego popiech Karola,
którego pañszczyzna uczuæ, wynikaj¹ca z ról narzeczonego i syna, pora¿a
nud¹ tak dog³êbnie, ¿e ci¹¿y ju¿ tylko jak przys³owiowe m³yñskie ko³o. Karol
wiadomie zatraca tê wy¿sz¹ aksjologiê, ale wraz z ni¹ traci równie¿ spokój
duszy. Dlatego przynosi ze sob¹ do Kurowa niepokój, który stara siê okie³zn¹æ ironicznym dystansem wobec bliskich sobie (niegdy) ludzi.
Harmonia pejza¿u Bo¿ego wiata wywiera znacz¹cy wp³yw na mieszkañców dworu, tworz¹c duchowoæ pe³n¹ ³adu. St¹d piêkno Anki, które tak
hipnotycznie oddzia³uje na Bauma, jest znacznie g³êbsze ni¿ tylko uroda
m³odej kobiety. Anka jest osi¹ tego wiata, ka¿de jej dzia³anie jest ziarnem
dobra rzuconym na glebê ludzkiej duszy spragnionej pomocy. Tote¿ jej relacje
z mieszkañcami pobliskiego miasteczka opieraj¹ siê na wdziêcznoci i szacunku. Oto reakcja ch³opów na spotkanych przed kocio³em pañstwa
z dworu:
Grupy ch³opów w cajgowych kapotach i w czapkach ze wiec¹cymi daszkami
i kobiet wiejskich w jaskrawych chustkach i we³niakach  k³ania³y siê im uni¿enie, ale przewa¿aj¹ca czêæ t³umu, z³o¿ona z robotników fabrycznych przyby³ych
na wiêta do rodzin, sta³a twardo i wyzywaj¹co patrzy³a na fabrykantów, jak
ich nazywano.
Ani jeden kapelusz siê nie uchyli³ przed Karolem, chocia¿ poznawa³ twarze
wielu robotników z dawnego swego oddzia³u u Bucholca.
Tylko do Anki czêsto podchodzi³y kobiety, ca³owa³y j¹ po rêkach lub  jak
niektóre  podawa³y tylko rêkê i zamienia³y po s³ów kilka.
(Z II 258)

Ten ³ad wiata oparty jest na rytmie zamieraj¹cej i odradzaj¹cej siê
natury (rozumianej jako przestrzeñ bliskoci Boga i przyrody24), ale wy¿szy
jego porz¹dek wnosi majestat Boskiego Kreatora. St¹d wobec Zielonych
wi¹tek staj¹ nawet fabryki £odzi. Zarobkuj¹cy w nich robotnicy jeszcze
pamiêtaj¹, ¿e s¹ czêci¹ wy¿szej wspólnoty, daj¹cej si³ê do zmierzenia siê ze
z³em wiata. Tote¿ ofiarê Mszy wiêtej pragn¹ prze¿yæ z rodzinami, w przestrzeni wiejskiego kocio³a. Wobec chaosu degraduj¹cego wartoæ cz³owieka
w £odzi, to duchowe prze¿ycie scala ich i umacnia, a tak¿e oczyszcza. Oto
obraz procesji, w której bior¹ udzia³:
Umilkli wszyscy, bo przy odg³osie dzwonów bij¹cych powa¿nie i piewów
ca³ego ludu procesja wysz³a z kocio³a i niby d³ugi w¹¿ o czerwonej g³owie
baldachimu, pod którym szed³ ksi¹dz, wysuwa³a siê z wielkich drzwi i migota³a
24 A. Budrecka, Zagadnienie natury i cywilizacji w twórczoci Reymonta, Prace Polonistyczne 1968, seria XXIV, s. 56.
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³usk¹ czerwonych, ¿ó³tych i bia³ych ubiorów kobiet, popstrzonych czarnymi kapotami ch³opów i z³otymi p³omykami wiec zapalonych, pe³z³a pomiêdzy szarymi
murami kocio³a zielonym wa³em brzezin i okrêca³a d³ugim cia³em koció³.
(Z II 256)

Uruchamia siê tu symbolika ko³a: wierni oplataj¹ niby-piercieniem
mury domu Bo¿ego, który wznosi siê jak twierdza broni¹ca i broniona jednoczenie przed chaosem wiata. Tote¿ prze¿ycie Transcendencji jest osi¹, która wyznacza kierunek ludzkiego ¿ywota, jest jego pocz¹tkiem i koñcem jednoczenie. Anka ma tê wiadomoæ, ¿e Bóg dzia³a scalaj¹co, dlatego te¿ nie
pozwoli na wyjazd Karola bez wspólnego uczestnictwa w wi¹tecznej mszy.
Jednak to, co dla niej jest prze¿yciem duchowym, dla Borowieckiego jest
przestrzeni¹ interesu (umowy z Wilczkiem), form¹ bez treci.
Drug¹ jednak cech¹ ziemiañskiego dworu jest jego koniec. Dlatego te¿
Kurów mo¿e byæ emblematem kruchoci ludzkich dokonañ. W kontekcie
tego rozgrywaj¹cy siê dramat kresu ziemiañskiego bytu jest odwetem natury
powziêtym na kulturze. St¹d ostatni to ju¿ obiad w gronie przyjació³ i rodziny. Stary pan Adam i Anka nie doczekaj¹ ¿niw na w³asnej ziemi, a £ód
przyniesie im tylko gorzkie owoce ludzkiej nienawici jako plon ¿ycia w hañbie
(zniszczenie fabryki Borowieckiego przez Zukera). Kurów przechodzi w rêce
sprytnego ch³opa i choæ to na razie dzier¿awa, to proces jego utraty ju¿ siê
rozpocz¹³. Brak prawowitych w³acicieli jest mierci¹ dla tego miejsca, gdy¿
aksjologiczna jego wartoæ nie bêdzie oddzia³ywa³a na obc¹ wiadomoæ, niezakorzenion¹ w kulturze ziemiañskiej. Ale i zamieszkanie ch³opskich potomków we dworze jest niebezpieczne, gdy¿ odciêcie siê od w³asnych korzeni
i przybranie maski pana (co doskonale ujawnia Pa³ac Wies³awa Myliwskiego) zafa³szowuje egzystencjê i prowadzi do utraty to¿samoci.
Z obrazu Kurowa, bêd¹cego szczególn¹ form¹ kultury rustykalnej, która
wyrasta ze cis³ego sojuszu pomiêdzy cz³owiekiem a natur¹, daje siê wychwyciæ pozytywna ocena tego wiata przez Reymonta. By³ on przecie¿ tradycjonalist¹, a do tego cz³owiekiem zwi¹zanym z wsi¹ mocnymi wiêzami.
Tote¿ opuszczenie dworu przez s³odk¹ Ankê nacechowane jest g³êbokim
smutkiem. Kobieta traci gniazdo rodzinne, a w £odzi dowiadczy cierpienia
bezdomnoci.

Tradycja zmodyfikowana, czyli oswojenie
ziemi obiecanej
Dyskusja nad aksjologi¹ ziemiañsk¹ nie koñczy siê wraz z I rozdzia³em
tomu II. Ci¹g dalszy rozgrywa siê w przestrzeni ³ódzkiego uroborosa, do
którego ci¹gaj¹ niedobitki szlachectwa, poszukuj¹ce miejsca dla siebie. To
nowoczesne miasto przera¿a ich nie tylko ze wzglêdu na nêdzê, zbrodniê,
tygiel narodowociowy, ale tak¿e z powodu zanegowania wartoci. Dlatego
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ów dyskurs ma charakter fundamentalny, dotyczy bowiem pojêcia cz³owieczeñstwa sensu largo. I choæ ten nowy wiat nie prosi o wskazanie mu
kierunku rozwoju, ale sam go narzuca (niszcz¹c jak barbarzyñca ka¿dy przejaw starego porz¹dku), to jednak pewne jego elementy zostan¹ ocalone. Dlatego konwersacja Wysockiej z Borowieckim to z jednej strony mia¿d¿¹ce dla
tradycji zderzenie siê z materializmem wiata, z drugiej za uwiadomienie
mechanizmu dziedziczenia po przodkach, na który przyjdzie jeszcze czas:
Borowiecki umiechn¹³ siê zjadliwie i tr¹caj¹c palcem w star¹, zardzewia³¹
zbrojê, stoj¹c¹ pomiêdzy oknami, rzek³ prêdko i dobitnie:
 Trupy. Archeologia ma swoje miejsce w muzeach; w ¿yciu dzisiejszym nie ma
czasu na zajmowanie siê upiorami.
 Pan siê mieje! Wy wszyscy siê miejecie z przesz³oci, zaprzedalicie duszê
z³otemu cielcowi. Tradycjê nazywacie trupami, szlachectwo przes¹dem, a cnotê
zabobonem miesznym i godnym politowania.
(Z II 291)

Ów dramat toczy siê na wy¿szym poziomie ni¿ tylko zaspokojenie egoistycznych ¿¹dz, dotyka bowiem kwestii przetrwania tego, co zwyk³o okrelaæ
siê: kwintesencj¹ ducha narodu. Wysocka czuje w³asn¹ bezsilnoæ wobec
brutalnego nieliczenia siê z kultur¹ przodków, na któr¹ sk³adaj¹ siê wieki
prawoci i mêstwa, honoru i odwagi. St¹d te¿ dyskredytuj¹cy miech Borowieckiego jest w istocie form¹ uciszenia samego siebie. Nie odmawia on racji
kobiecie, tyle ¿e w £odzi nale¿y o tych prawdach jak najszybciej zapomnieæ.
Dlatego miasto obna¿a cynizm Karola i jego brutalnoæ, z jak¹ oprowadza
Ankê po krêgach tego dantejskiego piek³a, nie oszczêdzi jej nawet zdrady.
Jeszcze siê t³umaczy z za¿y³oci z Mad¹, ale coraz trudniej ukrywaæ mu
irytacjê, nerwowoæ zmys³ów podra¿nionych przez kochanki. Tote¿ odkrycie
prawdy przez Ankê bêdzie bolesne, ale nieuniknione, gdy¿ ka¿dy przejaw
tego dawnego i godnego ¿ycia  a ona jest jego ikon¹  podsyca w nim
poczucie winy, któr¹ wygasza ironicznym komentarzem nad aksjologicznym
truch³em.
Dla Anki £ód jest nêdzn¹ imitacj¹ godnego ¿ycia, bo to, które tak
bezwstydnie toczy siê na oczach wszystkich jest k³amstwem, uzurpuj¹cym
sobie prawo do zajêcia przestrzeni Prawdy. Dlatego stopniowo umiera w niej
ufnoæ i mi³oæ do Karola. Punktem kulminacyjnym tej mierci uczuæ jest
po¿ar fabryki. Chaos, który bezpardonowo zagarnia wiat Anki, zmobilizuje
j¹ do ostatniej ju¿ walki o jego dawny kszta³t, czyli w istocie to bój o wartoci. mieræ pana Adama, jej w³asna choroba to etapy konieczne dla jej rozwoju duchowego: wykuty w cierpieniach duch wstêpuje na wy¿szy poziom wiadomoci. Dlatego, choæ Anka wiele traci w starciu z £odzi¹, to nie przegrywa.
Chroni j¹ przed klêsk¹ mocny krêgos³up moralny ukszta³towany w arkadyjskim Kurowie. I choæ tej aksjologii nie da siê kontynuowaæ w dawnym wymiarze, to nale¿y j¹ tak zmodyfikowaæ, by nie zatraciæ w³asnego cz³owieczeñstwa,
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szlachetnoci i prostoty. W tym morzu egoizmu to idea powiêcenia dla innych wyznaczy kierunek egzystencji. Tote¿ Anka jest osi¹ aksjologiczn¹, która dzia³a scalaj¹co na robotników i osierocone przez £ód dzieci. Pozwala
bowiem na odbudowanie ich wiary w cz³owieka, któremu Bóg nakaza³ widzieæ w blinim Jego Samego.
A Karol  jak Midas  umiera z g³odu. Miliony podsyci³y tylko ³aknienie
szczêcia. By³ i pozosta³ obcy w tym wiecie, w którym zmieni³a siê tylko
forma zniewolenia, a pojêcie wolnoci nigdy nie istnia³o:
Z nieopowiedzian¹ ironi¹ przygl¹da³ siê baronowi Meyerowi, który w pysznym
powozie rozparty, dumny, janiej¹cy potêg¹, przeje¿d¿a³ ulic¹ i by³ podobny do
czerwonego spasionego wieprza, nadzianego bogactwem.
 Bydlê, dla którego jest szczêciem najwy¿szym legowisko z tytu³ów w³asnoci.
Czemu¿ ja nie mogê w ten sam sposób u¿ywaæ bogactwa? Oni s¹ jednak tak
szczêliwi  myla³.
(Z II 440)

Karol ironizuje i bywa cyniczny, ale nie prymitywny. I oto nie da³o siê do
cna wykorzeniæ polskiej duszy przepojonej têsknot¹ za wy¿szym porz¹dkiem
egzystencji. Nawet w czasach, gdy przez Moryca nazywany bywa³ Lodzermenschem, odzywa³o siê w nim niekiedy sumienie (rozmowy z Hornem,
Wysock¹). Tote¿ po latach odhumanizowanej pracy, niezakorzenienia w obcej
kulturowo rodzinie, nieodmiennie nadchodzi czas obrachunku z upiorami,
których mieræ obwieci³ dawno temu. Dlatego spotkanie z Ank¹ uruchomi
tytaniczne zmierzenie siê z Prawd¹, z której powstanie ca³kiem nowy cz³owiek.
O samym zakoñczeniu powieci Reymonta Wyka pisa³ nastêpuj¹co:
Tak jest z Ziemia obiecan¹. Poczynaj¹c od s³ów: A potem? Potem sz³y tygodnie,
miesi¹ce, lata i k³ad³y siê w grobie zapomnienia [ ]  jej ostatnie stronice
czyni¹ wra¿enie sztucznie dopisanych. Czyni¹ takie wra¿enie z wyj¹tkiem epickiej kody fina³owej o ch³opach ze wszech stron wiata d¹¿¹cych do £odzi jako
ziemi obiecanej. Dowodz¹ te stronice jaskrawo, ze pisarz nie bardzo wiedzia³,
jakim wymierzonym akcentem j¹ skoñczyæ, wiêc zamkn¹³ byle jak i sentymentalnie. ,,Przegra³em w³asne szczêcie!... Trzeba je stwarzaæ dla drugich [ ].
Gdyby te s³owa powiedzia³ Tomasz Judym pod rozdart¹ sosn¹ w Ludziach
bezdomnych  wszystko w porz¹dku, ale Karol Borowiecki?!25.

To prawda, ¿e autor by³ wyczerpany eposem ³ódzkim i na pewno w tym
kontekcie da³oby siê tê tezê o nieudanym zakoñczeniu utrzymaæ. Jeli jednak potraktowaæ jako nadrzêdny temat powieci dyskusjê nad wartociami, wówczas jej koniec zyskuje zupe³nie inny wymiar. Z sentymentalnego
staje siê docelow¹ diagnoz¹ kondycji duchowej cz³owieka, którego uformowa³a kultura tworzona przez stulecia i której aksjologicznego tatua¿u tak po
prostu usun¹æ siê nie da. Tym bardziej, ¿e jej horyzont wyznacza powiêcenie dla innych.
25

K. Wyka, dz. cyt., s. 21.

Chaos nowoczesnoci a kosmos tradycji w Ziemi obiecanej...
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Summary
In the Promised land by W. S. Reymont there is clash of two worlds: modernity, which
grows on the ruins of past and tradition which bases on the respect towards ancestors culture.
That is why in the reception of this epic story there is dichotomy of disclosed divisions: city and
village, chaos and harmony, culture and nature.
Discussion on the noble-landowning axiology, which falls apart under the impact of civilization phenomena i.e. machines and the modern one, which is defined by the chaos of the
world that is non-crystallized and does not base on any ethical postulates, is revealed in the
metatextual interpretation of the novel. In fact there is clash of values and antivalues, which
are valid in the unconditional world of matter, which eliminates any signs of spirituality.
Therefore the compared portraits of £ód and Kurów are characterized by strong contrasts. Mans decline (prostitution, crimes, exploitation) is contrasted with stately existence on the
manor, which bases on the Gods authority and very close relationship of man with nature.
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Wydana w 2010 roku biografia Ryszarda Kapuciñskiego autorstwa
Artura Domos³awskiego wywo³a³a wiele kontrowersji2. Dyskusje na temat
Kapuciñski non-fiction toczy³y siê nie tylko w kraju, ale tak¿e poza granicami. Przyczyny emocjonuj¹cych polemik nale¿y szukaæ w portrecie Kapuciñskiego stworzonym przez Domos³awskiego, wizerunku odbiegaj¹cym od tego,
którym dysponowa³ polski czytelnik i mi³onik literatury autora Hebanu.
Ksi¹¿ka ta postawi³a wiele pytañ, poruszy³a kwestie, których Kapuciñski
stara³ siê unikaæ w opowieciach o swoim ¿yciu, ale tak¿e stanowi³a impuls
do debaty na temat paradygmatu biografii, istniej¹cego w naszym krêgu
kulturowym. Racjê maj¹ ci, którzy twierdz¹, ¿e:

1

Artyku³ ten w nieco zmodyfikowanej wersji stanowi fragment mojej rozprawy doktorskiej pt. Maski i twarze Ryszarda Kapuciñskiego.
2 Kapuciñski non-fiction Artura Domos³awskiego to uzupe³nienie bogatej bibliografii
twórczoci i ¿ycia Ryszarda Kapuciñskiego. Wród znacz¹cych pozycji (do których nie odwo³ujê siê bezporednio w niniejszym artykule) warto wymieniæ m.in.: E. Chylak-Wiñska,
Afryka Kapuciñskiego, Poznañ 2007; Ryszard Kapuciñski: portret dziennikarza i myliciela, pod red. K. Wolnego-Zmorzyñskiego [i in.], Opole 2008; M. Horodecka, Zbieranie g³osów: sztuka opowiadania Ryszarda Kapuciñskiego, Gdañsk 2010; A. Kunce, Antropologia
punktów: rozwa¿ania przy tekstach Ryszarda Kapuciñskiego, Katowice 2008; Ryszard Kapuciñski: próba portretu, pod red. M. Soko³owskiego, Warszawa 2008; M. Dziêgielewski,
Reporta¿e Ryszarda Kapuciñskiego: ród³o poznania spo³eczeñstw i kultur, Lublin 2009;
Pisanie. Z Ryszardem Kapuciñskim rozmawia Marek Miller, Warszawa 2012.
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autor biografii Kapuciñskiego wszed³ w dziesi¹tki polskich i niepolskich sporów, które z trudem doczekuj¹ siê pog³êbionej, nieskrêpowanej debaty. Poczynaj¹c od meandrów najnowszej historii Polski i naszej czêci wiata, udzia³u,
wspó³tworzeniu systemu i wartoci pracy twórczej w czasach PRL-u, poprzez
standardy dziennikarskiej pracy (s³u¿by, misji, fachu, wizji?), kszta³t ¿ycia zawodowego i osobistego3.

Znaczn¹ czêæ biografii Kapuciñski non-fiction zajê³a m³odoæ i dojrzewanie bohatera, wrastanie w ideologie polityczne i stosunki partyjne4. Domos³awski dotkn¹³ tego, co do tej pory stanowi³o bia³¹ plamê w ¿yciorysie
reporta¿ysty. Autor Cesarza niewiele uwagi powiêca³ przesz³oci politycznej.
Notatki pojawiaj¹ce siê w szeciu tomach Lapidariów nawi¹zuj¹ do czasów
dzieciñstwa, wspomnieñ wojennych i Piñska, kolejne odnosz¹ siê dopiero do
lat 80. i czasów Solidarnoci. Tylko pojedyncze zdania, ogólne stwierdzenia,
stanowi¹ mgliste nawi¹zanie do okresu dotycz¹cego sytuacji politycznej Polski miêdzy 1956 a 1980 rokiem. Tê przestrzeñ wype³niaj¹ relacje z wydarzeñ
maj¹cych miejsce w Afryce oraz Ameryce £aciñskiej. Trop ten wskazuje, i¿
Kapuciñski przez wiêkszy czas tkwi³ mentalnie w okresie charakteryzuj¹cym siê rozbudzon¹ nadziej¹, d¹¿eniami do równoci i powszechnej sprawiedliwoci. Pasje zrodzone po zakoñczeniu II wojny wiatowej, idea³y i has³a
tkwi¹ce na sztandarach ZMP i PZPR pobudzi³y wyobraniê m³odego wówczas studenta historii i pozwoli³y wierzyæ, ¿e spo³eczne, kolektywne dzia³anie
przyniesie oczekiwany sukces. Teksty Kapuciñskiego dotycz¹ce budowy Nowej Huty oraz wiersze aprobuj¹ce obowi¹zuj¹c¹ w³adzê stanowi³y esencjê
socrealistycznego postrzegania rzeczywistoci. Emocje rozbudzone w latach
50., pragnienie naprawiania wiata, dzia³ania, tworzenia rzeczywistoci znacz¹co odmiennej od tej zapamiêtanej z lat wojennych, odnajdywa³ przez
kolejne dziesi¹tki miesiêcy w d¹¿¹cej do niepodleg³oci Afryce, by na pocz¹tku lat 80. zwróciæ uwagê na sytuacjê rodz¹c¹ siê w Polsce.
Podró¿e do krajów afrykañskich walcz¹cych z dobrze mu znanym wrogiem, z mieszkañcami Zachodu, imperialistami, z kolonizatorami pomaga³y
odnaleæ wspólny jêzyk ze spo³ecznociami Czarnego L¹du, nawi¹zaæ niæ
porozumienia. Pozwoli³y tak¿e na nowo od¿yæ nadziei, ¿e to, co obserwowa³
i czemu powiêci³ siê w Polsce, walce o idee socjalizmu, uda siê zrealizowaæ
chocia¿by w Ghanie. Kapuciñski mia³ wiadomoæ, ¿e ta ideologia w czystej
formie nie jest rozwi¹zaniem idealnym, ale nie przeszkadza³o mu to wierzyæ,
¿e g³oszone has³a mog¹ przyczyniæ siê do stworzenia wersji pañstwa, wiata
przystaj¹cego do obywateli. Tê utopijn¹ wizjê pisarz realizowa³ w kolejnych
3 R. Kurkiewicz, Podró¿ transkapuciñska, http://wyborcza.pl/kapuscinski/1,104743,
7649513,Roman_Kurkiewicz__Podroz_transkapuscinska.html [dostêp: 3.06.2013].
4 Na temat uwik³ania pisarzy w ideologie polityczne zob. m.in. H. Lottman, Lewy
brzeg: od Frontu Ludowego do zimnej wojny, prze³. J. Giszczak, Warszawa 1997; T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989: próba scalenia, Kraków 2004; A. Bikont, J. Szczêsna,
Lawina i kamienie: pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006.
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dzie³ach, pocz¹wszy od To te¿ jest prawda o Nowej Hucie, przez Chrystusa
z karabinem na ramieniu, Dlaczego zgin¹³ Karl von Sprenti?, oraz Cesarza,
Szachinszacha, a¿ po niedokoñczon¹ ksi¹¿kê o Idi Aminie. Ka¿da z czêci
nigdy nie zrealizowanej trylogii powiêconej najwiêkszym w³adcom Afryki,
nios³a krytykê modelu sprawowania w³adzy opartego na tyranii, a zarazem
by³a zbiorem wskazówek, w któr¹ stronê nale¿y pod¹¿aæ. Podwiadomie teksty te by³y czytane jako opozycyjne wobec w³adzy panuj¹cej, wobec zastanego porz¹dku. Kapuciñskiemu przywieca³o dobro ogó³u, a nie konkretne
aspiracje polityczne.
Koloryzowanie w jego twórczoci mia³o s³u¿yæ okrelonej idei, chodzi³o
bowiem o sugestywne oddanie sytuacji, o skuteczne zniechêcenie czytelnikom, ale tak¿e sobie, obserwowanych form w³adzy. Wszelkie przejawy despotyzmu mia³y zostaæ napiêtnowane poprzez pokazanie przyczyn, róde³,
z których podobne zachowania siê bior¹ i konsekwencji takiego sprawowania
rz¹dów. Czêsto to, co uznawano w reporta¿ach Kapuciñskiego za wyolbrzymienie i mijanie siê z prawd¹, by³o przemylan¹ koncepcj¹, maj¹c¹ odzwierciedlaæ sposób ujmowania wiata przez spotykanych przez niego ludzi, oddaæ
atmosferê rzeczywistoci, w której codziennie musz¹ zmagaæ siê z w³adz¹,
wkraczaj¹c¹ w ka¿d¹ sferê ¿ycia jednostki.
S¹ wród czytelników Kapuciñskiego i literaturoznawców tacy, którzy
uwa¿aj¹ uwik³anie w socjalizm za rysê na wizerunku. Unikanie przez autora
tego tematu po roku 1989 przyczyni³o siê do popularnoci wspomnianego
zagadnienia i roztrz¹sania przyczyn oraz przebiegu kariery politycznej reporta¿ysty. Powodów przemilczenia tego aspektu przesz³oci nale¿y upatrywaæ w d¹¿eniu pisarza do bycia postrzeganym jako osoba apolityczna, która
nie mieszaj¹c siê w politykê po 1989 roku, nie wi¹za³a siê z ni¹ nigdy. Tym
samym pozycja mentora, jak¹ mu narzucono, a przeciwko czemu nie zg³asza³
obiekcji, ustawia³a go w komfortowej sytuacji. Przyjêcie na siebie roli eksperta od spraw ogólnoludzkich, wiatowych, sprawia³o, ¿e rzadziej by³ pytany
o wybory z przesz³oci, coraz czêciej temat ten oniemiela³ dziennikarzy
 tak wybitnego znawcy nie wypada³o zanudzaæ zaciankowymi problemami.
Od lat 90. zaczê³y pojawiaæ siê na rynku wydawniczym publikacje umacniaj¹ce i potwierdzaj¹ce pozycjê autora jako eksperta od zagadnieñ zwi¹zanych
z globalizmem i wielokulturowoci¹. Kapuciñski: Nie ogarniam wiata,
Rw¹cy nurt historii, Autoportret reportera, a ostatnio tak¿e To nie jest zawód
dla cyników (zbiór wywiadów i wyk³adów wyg³oszonych w Argentynie, Meksyku i Kolumbii, przet³umaczonych na jêzyk polski dopiero w maju 2013 roku)
pokazuj¹ reporta¿ystê jako mentora, mistrza skupionego na stosunkach miêdzynarodowych wspó³czesnej Afryki, Azji i Europy. Bli¿ej mu w tych syntezach do uogólnieñ, do diagnoz stawianych z perspektywy obserwatora. Natomiast w swojej twórczoci dziennikarsko-literackiej Kapuciñski wskazywa³
na konkretne problemy spo³eczne, odwo³uj¹c siê do jednostkowych sytuacji,
kierowa³ uwagê na pojedynczego cz³owieka (dziecko, wdowê, sierotê), by
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obraz by³ prawdziwszy i mocniejszy. W pracach niebeletrystycznych tej perspektywy brakuje. Rzeczowoæ zajmuje miejsce subiektywizmu, zanika wra¿liwoæ. Teksty te nie maj¹ wartoci indywidualnego dowiadczenia.
W Wojnie futbolowej czy w Jeszcze dzieñ ¿ycia pojawia³ siê Kapuciñski
zaanga¿owany oraz energiczny. Bêd¹c bohaterem ka¿dej z tych ksi¹¿ek, pokazywa³ i poznawa³ nie tylko odmienne spo³eczeñstwa i ich filozofiê walki
o niepodleg³oæ, lecz tak¿e konkretyzowa³, uwiadamia³ sobie w³asne zdanie
na ten temat. Jego historie pe³ne s¹ fantastycznych postaci opowiadaj¹cych
w³asn¹ wizjê wiata, kawa³ka ziemi, na którym mogliby spokojnie ¿yæ, ale
aby ta utopia mog³a siê ziciæ, musz¹ walczyæ, bynajmniej nie na s³owa.
Chocia¿ zabrzmi to banalnie, trzeba przyznaæ, ¿e Kapuciñski naprawdê
opowiada³ siê za sprawiedliwoci¹ spo³eczn¹, prawami cz³owieka i za równoci¹5. £atwo mu przychodzi³o uto¿samienie z poznanymi partyzantami, wojownikami o sprawiedliwoæ, bo sam przez cale ¿ycie by³ bojownikiem. Do³¹czy³ do grona tych, którzy walczyli [z] jednej strony z kapitalizmem,
przeciwstawiali siê autorytarnym zamachom stanu, wyzyskowi krajów kolonialnych itd. A z drugiej walczyli o spe³nienie swoich idea³ów tam, gdzie
mieszkali. To by³ Kapuciñski6.

Potêpieni
Kazimierz Wolny-Zmorzyñski, dokonuj¹c próby interpretacji utworów
Kapuciñskiego, wielokrotnie nawi¹zywa³ do tematu wolnoci cz³owieka.
Stwierdza³, ¿e wiat obserwowany przez reporta¿ystê jawi siê jako ci¹g³e
pole walki o wolnoæ i niezale¿noæ. Zgodnie z koncepcj¹ Hegla, na któr¹
powo³uje siê badacz, wolnoæ w wymiarze indywidualnym jest swoist¹ sytuacj¹, gdy jednostka ponosi odpowiedzialnoæ za swe czyny i ich skutki7 .
Z tej perspektywy obraz wiata, w którym uczestniczy pisarz, daje siê uj¹æ
jako niekoñcz¹ce zd¹¿anie ludzi ku wolnoci. I on  pisarz staje po ich
stronie, zw³aszcza w tekstach pojawiaj¹cych siê do lat 80. Wraz z ukazaniem
siê Lapidariów mo¿na zauwa¿yæ w postawie artysty pewn¹ metamorfozê.
Obraz, jaki siê z nich wy³ania, uwiadamia, ¿e ten, który przez lata popiera³
walkê o wolnoæ i niezale¿noæ w sensie politycznym, powoli przestaje dostrzegaæ jej wartoæ, staj¹c tym samym w jednym szeregu z egzystencjalistami. Uznawali oni bowiem, i¿ cz³owiek rodzi siê wolny, ale stanowi to jego
najwiêksz¹ wadê, gdy¿ staje wobec wolnoci bezradny, nie potrafi sobie z ni¹
5 Na ten temat zob. Kapuciñski by³ bardzo odwa¿nym, ideowym komunist¹. Z Jackiem
¯akowskim rozmawia Mira Suchodolska, http://www.polskatimes.pl/artykul/227524,zakowski-kapuscinski-byl-bardzo-odwaznym-ideowym-komunista,2,id,t,sa.html [dostêp: 2.06.2013].
6 Tam¿e.
7 K. Wolny-Zmorzyñski, O twórczoci Ryszarda Kapuciñskiego: próba interpretacji,
Rzeszów 1998, s. 167.
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poradziæ. Cz³owiek jest skazany na to, by by³ wolny. Musi wci¹¿ wybieraæ,
decydowaæ. Decyzje jego s¹ brzemienne w skutki nie tylko dla niego samego,
ale i dla innych. A nie ma o co siê w decyzjach tych oprzeæ, bo nie ma
obowi¹zuj¹cych praw moralnych, nie ma nakazów8. Pamiêta³ o tym Kapuciñski, powo³uj¹c siê w cyklu lapidaryjnym na s³owa Ludwika Koniñskiego:
¯yjemy pod ró¿nymi niebami, o ró¿nej intensywnoci b³êkitu i ró¿nym stopniu
zachmurzenia. Przypominaj¹ siê s³owa Ludwika Koniñskiego, ¿e nie mo¿e byæ
wspólnych zasad, bo nie ma ¿adnej wspólnej rzeczywistoci (LV, 199)9.

Wobec takiej wiadomoci zasadne wydaje siê postawienie pytania
o ród³a fascynacji Kapuciñskiego, o postaci, umacniaj¹ce go w przekonaniu
o w³aciwoci obranego szlaku. Nale¿y tak¿e wspomnieæ o kierunku d¹¿eñ
przyjêtym przez niektóre spo³eczeñstwa, a okrelanym przez pisarza jako
zgubne. W jednym z Lapidariów pisarz notuje:
Wszyscy ludzie ni¹  pisze T.E. Lawrence  ale niejednakowo. Ci, którzy ni¹
w nocy, w najmroczniejszych zakamarkach umys³u, budz¹ siê rano z przekonaniem, ¿e by³y to tylko majaki. S¹ jednak tacy, którzy ni¹ za dnia, i ci s¹ ludmi
niebezpiecznymi, gdy¿ nierzadko z otwartymi oczami odtwarzaj¹ swoje senne
marzenia, pragn¹c przemieniæ je w rzeczywistoæ (LV, 134)

Cytat z Lawrencea stanowi doskona³y przyczynek do dyskusji na temat
systemów oraz mechanizmów kreuj¹cych tyranów i despotów, których
w swoich ksi¹¿kach próbowa³ napiêtnowaæ Kapuciñski. Jednym z takich
przyk³adów jest Cesarz wydany w 1978 roku. O jego recepcji napisano wiele,
a liczba w¹tków interpretacyjnych zadziwia³a samego twórcê. Jedni widzieli
w opowieci nawi¹zania do epoki Gierka w Polsce, inni  wystrzegaj¹c siê
politycznych i bardzo aktualnych skojarzeñ  dostrzegali w niej alegoriê
wszelkiej w³adzy totalitarnej i systemów absolutystycznych rz¹dów. Znaleli
siê tak¿e tacy, dla których by³a to opowieæ o mechanizmach dzia³ania du¿ych miêdzynarodowych korporacji. S³usznie zauwa¿a Nowacka, i¿ niezaprzeczalnym walorem Cesarza okaza³ siê jego uniwersalizm. Interesuj¹cym
sposobem odczytywania tekstu by³y w¹tki gombrowiczowskie pokazane
w Magicznym dziennikarstwie10. Kontekst ten pozwala zwróciæ uwagê na
8 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1958, t. 3, s. 484. W Lapidariach
wielokrotnie pojawiaj¹ siê wypowiedzi w podobnym tonie. Najwiêksz¹ udrêk¹ pisarza jest
koniecznoæ podejmowania decyzji, brania odpowiedzialnoci za innych, oceniania. Nie dziwi zatem, ¿e spe³nieniem marzeñ o wolnoci jest izolacja od otoczenia i literatura. Zob.
R. Kapuciñski, Lapidaria, Warszawa 2007, s. 136137, 206, 488. Wiêcej na ten temat
w pracy doktorskiej autorki w podrozdziale Istnieæ poza czasem.
9 R. Kapuciñski, Lapidaria IV-VI, Warszawa 2008. Wszystkie cytaty pochodz¹ce z tej
ksi¹¿ki oznaczam skrótami: L IV, LV, LVI (w zale¿noci od tomu, z którego pochodzi cytat).
Cyfra oznacza numer strony.
10 B. Nowacka, Magiczne dziennikarstwo: Ryszard Kapuciñski w oczach krytyków, Katowice 2004, s. 77.
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zachowania ludzkie w optyce zbli¿aj¹cego siê koñca wiata, a wiêc w sytuacjach granicznych11. Zdaniem Kapuciñskiego, wszelkie formy zniewolenia
tworzy cz³owiek i to w jego zachowaniu oraz przemianie zachodz¹cej pod
wp³ywem zdobycia w³adzy nale¿y szukaæ przyczyn tyranii, a tak¿e narodzin
systemów opartych na wyzysku, niewolnictwie i przemocy. Bohaterowie Szachinszacha i Cesarza zdaj¹ siê mówiæ jednym g³osem na temat elementów
sk³adaj¹cych siê na autorytarne systemy rz¹dów, ich hierarchie, mechanizmy, wzajemne powi¹zania i czynniki sprzyjaj¹ce ich upadkowi.
Cz³owiek w twórczoci Kapuciñskiego przyjmuje postawê i bohatera,
i z³oczyñcy. W ka¿dym tkwi podobny potencja³ i tylko od warunków zale¿y,
w kogo siê przekszta³ci. Niewiele potrzeba, by zmieni³ siê ze zlêknionego,
zakompleksionego podmiotu w pewnego siebie pana. Niekiedy wystarczy lêk,
¿e je¿eli siê nie zaatakuje, nie wyprzedzi przeciwnika, zostanie siê pokonanym, czasami czynnikiem decyduj¹cym s¹ pieni¹dze, o czym przekonywa³
jeden z rozmówców Cesarza:
Panie Kapuczycky, czy pan wie, co to znaczy pieni¹dz w kraju biednym ( )?
W takim kraju pieni¹dz to wspania³y gêsty, odurzaj¹cy, osypany wiecznym kwiatem ¿ywop³ot, którym odgradza siê pan od wszystkiego. Przez ten ¿ywop³ot pan nie
widzi pe³zaj¹cej biedy, nie czuje smrodu nêdzy, nie s³yszy g³osów dochodz¹cych
z ludzkiego dna. Ale jednoczenie pan wie, ¿e to wszystko istnieje, i odczuwa pan
dumê z powodu swojego ¿ywop³otu. Pan ma pieni¹dze, to znaczy pan ma skrzyd³a.
Pan jest rajskim ptakiem, który budzi podziw ( ). Pieni¹dz przekszta³ci panu
w³asny kraj w ziemiê egzotyczn¹. Wszystko zacznie pana dziwiæ  to, jak ludzie
¿yj¹, to, o co siê martwi¹, i pan bêdzie mówiæ: nie, to niemo¿liwe ( ). Bo pan bêdzie
ju¿ nale¿a³ do innej cywilizacji, a pan przecie¿ zna prawo kultury  ¿e dwie cywilizacje nie potrafi¹ siê dobrze poznaæ i zrozumieæ12.

Podobnych konkluzji mo¿na siê doszukaæ w wydanym cztery lata póniej
Szachinszachu:
Despota odchodzi, ale wraz z jego odejciem ¿adna dyktatura nie koñczy siê
ca³kowicie. Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota t³umu, dlatego dyktatorzy bardzo o ni¹ dbaj¹, zawsze j¹ kultywuj¹. I trzeba ca³ych pokoleñ, aby to
zmieniæ, aby wnieæ wiat³o. Nim to nast¹pi, czêsto ci, co obalili dyktatora,
mimowolnie i wbrew sobie dzia³aj¹ jako jego spadkobiercy, kontynuuj¹c swoj¹
postaw¹ i sposobem mylenia epokê, któr¹ sami zniszczyli13.

I chocia¿ w obu utworach autor stosuje odmienne techniki, treæ pozostaje podobna. W³adzy totalitarnej nie tworzy sam despota, ale wykreowani
przez niego najbli¿si wspó³pracownicy, spo³ecznoæ dworaków  co podkre-

11 Zob. m.in. Z. Bauer, Izmael p³ynie dalej, ¯ycie Literackie 1979, nr 46; M. Szpakowska, Saskie ostatki cesarza, Twórczoæ 1979, nr 6.
12 R. Kapuciñski, Cesarz, Warszawa 1978, s. 63.
13 R. Kapuciñski, Szachinszach, Warszawa 1982, s. 178.
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laj¹ Nowacka i Zi¹tek  miernot o zdeformowanym poczuciu moralnoci,
cierpi¹cych na syndrom odcz³owieczonej mentalnoci, ludzi wiadomie samodegraduj¹cych siê14.

Fascynacje Kapuciñskiego
Fascynacje Kapuciñskiego wp³ywaj¹ na sposób kszta³towanego w jego
literaturze wzoru spo³eczeñstwa i przestrzeni, w której cz³owiek bez obaw
móg³by siê rozwijaæ. Nadzieje podsycane w nim przez wiele lat, w czasie
których podpatrywa³ niegasn¹c¹ i niezmordowan¹ chêæ walki o prawa,
o godnoæ, o wolnoæ jednostki, pozostawi³y na nim swe piêtno. Lektura
tekstu Frantza Fanona Wyklêty lud ziemi15, obserwowanie nierównoci spo³ecznych, mechanizmów i powodów narastania uprzedzeñ mieszkañców krajów afrykañskich wobec kolonizatorów, bia³ych z Zachodu lub ludnoci Ameryki £aciñskiej w stosunku do amerykañskich imperialistów, to wszystko
sprawi³o, ¿e Kapuciñski stan¹³ po stronie ucinionych, tych z którymi ³atwiej móg³ siê uto¿samiæ jako przedstawiciel m³odego pokolenia jeszcze parê
lat wczeniej walcz¹cego w Polsce o odbudowê kraju w imiê partyjnych
sloganów.
Wszelkie utopie  i te, które kusz¹, i te, które budz¹ grozê, s¹ wyrazem d¹¿enia
cz³owieka do ³adu. W ka¿dej utopii wszystko jest uporz¹dkowane, u³o¿one, ponumerowane. Nie ma chaosu, ba³aganu, rozgardiaszu. A jednak tylko pewien ba³agan, nieporz¹dek, rozlunienie pozwalaj¹ normalnie ¿yæ, oddychaæ, istnieæ
(LV, 172).

Fragment ten ukazuje wiadomoæ pisarza dotycz¹c¹ przeniesienia marzeñ w rzeczywistoæ. Kapuciñski niejednokrotnie przyznawa³, ¿e umie tworzyæ tylko w ba³aganie, a jednoczenie jego umys³ d¹¿y do porz¹dku, do
zachowania stabilnych ram egzystencji, wyra¿aj¹cych siê chocia¿by w zorganizowanej przestrzeni. Temu s³u¿yæ mia³y równie¿ bilanse dni, skrupulatne
planowanie harmonogramu kolejnych miesiêcy16. D¹¿enie jednostki do zachowania pozorów pos³uszeñstwa i dyscypliny odnajdujemy równie¿ w ksi¹¿-

14 B. Nowacka, Z. Zi¹tek, Ryszard Kapuciñski. Biografia pisarza, Kraków 2008,
s. 194195.
15 Zob. F. Fanon, Wyklêty lud ziemi, prze³. H. Tygielska, przedm. poprzedzi³a E. Rek³ajtis, pos³. J. P. Sartre, Warszawa 1985.
16 Skrupulatne planowanie ka¿dego dnia przez Kapuciñskiego widaæ wyranie w zapisach lapidaryjnych oraz tych, które zosta³y opublikowane po mierci autora w Du¿ym
Formacie. Wyboru dokona³a Bo¿ena Dudko, opiekunka archiwum reporta¿ysty. Zob.
R. Kapuciñski, Wstaæ i wyruszyæ do Grecji, Du¿y Format 2007, nr 4/715, s.1011. Wiêcej
na temat niepublikowanych refleksji Kapuciñskiego w rozprawie doktorskiej autorki.
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kach Kapuciñskiego powiêconych walce o niepodleg³oæ i wolnoæ. mieræ
ambasadora z tomu Chrystus z karabinem na ramieniu17 stanowi prolog do
opowieci o ciszy, tworz¹cej iluzjê pokoju i sprawiedliwoci, w rzeczywistoci
elemencie budz¹cym grozê, sprzyjaj¹cym kamuflowaniu gwa³tów i zbrodni
dokonywanych na jednostkach ludzkich.
Jedn¹ z pierwszych fascynacji Kapuciñskiego by³ Che Guevara. Jego
Dziennik z Boliwii (bêd¹cy zapisem walk partyzanckiego oddzia³u od 7 listopada 1966 do 7 padziernika 1967 roku) pisarz przet³umaczy³ na jêzyk polski
i opatrzy³ notatk¹ Od t³umacza18. Warto dodaæ, ¿e by³a to jedyna translacja
artysty. Che sta³ siê dla niego symbolem rewolucjonisty walcz¹cego w imiê
sprawy mimo wiadomoci, ¿e przegrana stanie siê jego udzia³em. Niez³omnoæ m³odego argentyñskiego przywódcy na trwa³e zapisa³a siê w pamiêci
reporta¿ysty. Dzi zaczyna siê nowy etap19  to zdanie otwieraj¹ce Dziennik wzbudzi³o najwiêksz¹ ciekawoæ Kapuciñskiego. Partyzanci boliwijscy
mieli wiadomoæ tego, i¿ ich walka jest pierwszym etapem w drodze prowadz¹cej do odzyskania godnoci przez cz³owieka. Uprzytomnienie tego faktu
ma fundamentalne znaczenie, bo z tak¹ wiedz¹, decyzja o dzia³aniu staje siê
bardziej przemylana, ergo cenniejsza. Che Guevara móg³by uratowaæ ¿ycie,
gdyby z³o¿y³ broñ, ale podobne rozwi¹zanie nie przychodzi mu nawet na
myl. W opisie Kapuciñskiego jawi siê on jako Chrystus krocz¹cy drog¹
krzy¿ow¹, umêczony, zdaj¹cy sobie sprawê, jaki bêdzie koniec, a mimo to
dalej id¹cy obran¹ cie¿k¹:
idzie dalej, upada, podnosi siê i idzie dalej; ostatnich stron Dziennika nie rozjania ju¿ ¿adna nadzieja, obrêcz zaciska siê coraz bardziej, widzi, jak gin¹ jego
ludzie, widzi, jak uciekaj¹, jest coraz bardziej sam, d³awiony astm¹, przygniatany ciê¿arem ogromnego plecaka, w którym jest pe³no ksi¹¿ek, zag³odzony,
z czyrakami na nogach, w obcym zdradliwym terenie, gdzie nie wiadomo, dok¹d
pójæ, w miejscu bardziej odciêtym od wiata, ni¿ gdyby siê by³o na ksiê¿ycu, bez
szansy na ¿adn¹ pomoc, sam wobec wiadomoci koñca, któr¹ musia³ mieæ, bo
tego, co pozosta³o, nie by³o ju¿ wiele  kilka kilometrów marszu, pistolet bez
amunicji, ostatnia chwila radoci, ¿e dzieñ up³yn¹³ sielankowo, ostatnia noc,
ostatni w¹wóz, ostatni strza³20.

Odwaga, si³a, wytrwa³oæ, honor  te cechy sk³adaj¹ siê na obraz bojownika, bohatera, który zaw³adn¹³ umys³em i fascynacjami m³odego Kapuciñskiego. Ucielenia³ idee walki i powiêcenia, co wa¿niejsze, by³ przyk³adem

17

R. Kapuciñski, Kirgiz schodzi z konia; Chrystus z karabinem na ramieniu, Warszawa 1988. Wszystkie cytaty pochodz¹ce z tej ksi¹¿ki oznaczam skrótem KCh. Cyfra oznacza
numer strony.
18 Che Guevara, Dziennik z Boliwii, wstêp F. Castro, przek³. i przypisy R. Kapuciñski, Warszawa 1970.
19 R. Kapuciñski, Od t³umacza, w: Che Guevara, Dziennik z Boliwii, dz. cyt.
20 Tam¿e.
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nie zaczerpniêtym z literatury, lecz realnie istniej¹cym. Jego legenda porusza³a ludzi, dawa³a nadziejê, ale przede wszystkim stanowi³a synonim walki
z samym sob¹, z w³asnymi, ludzkimi s³abociami, w¹tpliwociami. Odzwierciedla³a przekonanie, ¿e si³a rewolucji jest nieograniczona i mo¿e wywo³ywaæ
w ludziach niez³omne emocje, uruchamiaæ pok³ady wytrwa³oci. Has³a wolnoci, walki, sprawiedliwoci wyzwoli³y w Che wojownika, który na sta³e
wpisa³ siê w historiê nie tylko Ameryki £aciñskiej. Kapuciñski uwa¿a³, ¿e
Dziennik z Boliwii powinien byæ przet³umaczony, bo jest wiadectwem ¿o³nierza rewolucji, którego biografiê pragn¹³ napisaæ. W podobnym tonie wypowiada³ siê Jan Wyka w artykule Pogromca w³asnej klêski. Zwróci³ uwagê na
romantyczn¹ proweniencjê bohatera rewolucji boliwijskiej, który mimo przegranej i istniej¹cej ró¿nicy zdañ w ocenie jego postêpowania, utkwi³ w pamiêci m³odych zbuntowanych, bêd¹c najbardziej znanym ambasadorem ruchu lewicowego:
Istniej¹ bohaterowie o imieniu ogólnoludzkim, którzy znajduj¹ poczesne miejsce w historii dziêki jakiemu wielkiemu, pamiêtnemu zwyciêstwu, i na odwrotnym krañcu s¹ kreatorzy modelu moralnego, improwizatorzy koncepcji wyzwoleñczej, którzy ponieli jedynie ograniczon¹, lokaln¹ klêskê. A mimo to na polu
tej bitwy, nie przekraczaj¹cej granic kraju, miasta, ³añcucha górskiego, w¹wozu,
rodzi siê ich niemiertelnoæ i rozprzestrzenia siê b³yskawicznie21.

W Che Kapuciñski widzia³ cz³owieka oddanego pasji, wyra¿aj¹cej siê
w niezgodzie na niesprawiedliwoæ, wiernego obranej drodze i p³ac¹cego za
to najwy¿sz¹ cenê. Guevara sta³ siê ³¹cznikiem miêdzy histori¹ w Afryce,
której pisarz dowiadcza³, a t¹ dziej¹c¹ siê wówczas w Ameryce £aciñskiej.
Autor Hebanu odnalaz³ kontynuacjê rewolucji obserwowanej na Czarnym
L¹dzie i dosta³ kolejn¹ szansê uczestniczenia w historii wyzwolenia, tym
razem w innej scenerii, ale identycznej atmosferze: zrywu, energii, nadziei.
W zachwycie Kapuciñskiego nad sytuacj¹ obserwowan¹ od 1968 roku
w Ameryce rodkowej dostrzec mo¿na próbê reaktywacji optymizmu historiozoficznego nadszarpniêtego obrotem spraw afrykañskich22. Móg³ nie tylko obserwowaæ, ale i uczestniczyæ w odradzaniu siê Iberoameryki, mia³ wiadomoæ, ¿e po raz kolejny historia zmienia bieg, a on jako jeden z pierwszych
mo¿e o tym informowaæ.
Mity Che i Allende przywodz¹ na myl inne postaci z tego samego
krêgu kulturowego, w których Kapuciñski upatrywa³ wzorów, budz¹cych
jego entuzjazm. Zainteresowa³ siê zwyk³ymi ludmi, czêsto pozbawionymi
nazwisk, ale istniej¹cych w opowieciach mieszkañców okolicznych wiosek.
Zwróci³ uwagê na Chrystusów z karabinami na ramieniu, m³odych mê¿czyzn, zostawiaj¹cych ¿ony, dzieci, ale z przewiadczeniem, i¿ ¿adna mieræ
21
22

J. Wyka, Pogromca w³asnej klêski, Twórczoæ 1970, nr 78, s. 235.
B. Nowacka, Z. Zi¹tek, Ryszard Kapuciñski. Biografia pisarza, dz. cyt., s. 133.
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nie jest bezu¿yteczna, je¿eli poprzedzi³o j¹ ¿ycie oddane innym, ¿ycie,
w którym szukalimy sensu i wartoci (KCh, 159).
Beata Nowacka i Zygmunt Zi¹tek, nawi¹zuj¹c do tekstów umieszczonych w zbiorze Chrystus z karabinem na ramieniu, zwracaj¹ uwagê na rozumienie kategorii ¿ycia i mierci w kulturze po³udniowoamerykañskiej jako
fundamentalnego zjawiska umo¿liwiaj¹cego Kapuciñskiemu poznanie tej
czêci wiata, mechanizmów rz¹dz¹cych polityk¹ i sposobów prowadzenia
walki. Najwiêkszy paradoks tej kultury polega na traktowaniu mierci
w dwojaki sposób: przez bojowników jako najwy¿szego powiêcenia, ci¹g³ej
gotowoci na ni¹ w imiê godnoci cz³owieka, przez pozosta³¹ czêæ spo³eczeñstwa jako rozrywki i to nie najwy¿szej miary, bo zbrodnie dokonane na
spo³eczeñstwie sprawi³y, ¿e pokazywanie malowniczych opisów nag³ych zgonów nie stanowi ¿adnej atrakcji telewizyjnej23.
W tekcie Guevara i Allende (z tomu Chrystus z karabinem na ramieniu), Kapuciñski stworzy³ wznios³e historie mê¿czyzn maj¹cych wspólny cel,
walcz¹cych o w³adzê ludu, ale w odmienny sposób. Otrzymali za heroizm tê
sam¹ zap³atê, wyrok mierci. Pierwszy wybiera partyzantkê, by w ten sposób namówiæ ch³opów do przy³¹czenia siê do oddzia³u, drugi wchodzi na
drogê polityki i w czasie swojej prezydentury zapewnia ludnoci Chile kilka
lat normalnego funkcjonowania, bez terroru i przemocy. Allende pozwala³
dyskutowaæ, odda³ g³os obywatelom. Obaj wype³niali misjê, wierni za³o¿eniom podjêtym na pocz¹tku obranej drogi. I w tej wiernoci, uporze tkwi
tajemnica ich wp³ywu na pisarza. Byæ mo¿e, Kapuciñski stara³ siê z nimi
uto¿samiaæ jako ten, który te¿ wybra³ nie³atwy szlak. Przekonanie, ¿e powinien w imiê drugiego cz³owieka poznawaæ i uczestniczyæ w rzeczywistoci, by
póniej pisaæ, pcha³o go do przodu. Chocia¿ to kierunek przysparzaj¹cy problemów, nie rezygnowa³ z niego. Jedna i druga mieræ jest manifestacj¹
 pisa³ reporta¿ysta  jest wyzwaniem. To chêæ publicznego zawiadczania
swojej racji i wolna od wahañ gotowoæ zap³acenia za ni¹ ceny najwy¿szej.
Muszê odejæ, ale odchodzê nieca³y, niezupe³nie, nie na zawsze (KCh, 221222).
Czy ten passus nie brzmi podobnie jak fragmenty wierszy Kapuciñskiego
i Lapidariów, w których autor przyznaje, ¿e chcia³by zostaæ w pamiêci potomnych dziêki twórczoci. Od lat 80., kiedy zaczê³y powstawaæ zapiski lapidaryjne, w notatkach reporta¿ysty pojawiaj¹ siê elementy opisu przypominaj¹ce pole bitewne. Dla niego codzienne zmaganie siê z pisaniem by³o tym,
czym dla Allende i Che realna walka (chocia¿, jak ustalono, i z tak¹ mia³
do czynienia). On toczy³ potyczki z samym sob¹, tak jak kiedy Che na
szlaku bojowym. Opis armii ludowej Guevary (maj¹cej zdobyæ w³adzê i doprowadziæ do rewolucji), mo¿na traktowaæ nie tylko jako wyraz czystej socjalistycznej propagandy. S¹dzê, ¿e Kapuciñski zamyka³ w tym hale wizjê
wojska ludowego, ludzkiego, sk³adaj¹cego siê z postaci w oczach pisarza
23

B. Nowacka, Z. Zi¹tek, Ryszard Kapuciñski. Biografia pisarza, dz. cyt., s. 160.
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nieskazitelnych, uczciwych, przedk³adaj¹cych moralnoæ ponad wszystko.
Reporta¿ysta napisze, ¿e to cecha lewicy latynoamerykañskiej i dla poparcia tezy przywo³a s³owa, które mia³ wypowiadaæ Che do jeñców: Jestecie
wolni  t³umaczy im  my, rewolucjonici, jestemy ludmi moralnie uczciwymi, nie bêdziemy siê znêcaæ nad bezbronnym przeciwnikiem (KCh, 225).
Mitologizacji postaci przywieca³ cel, o jakim Kapuciñski wspomina³ w Lapidariach i wywiadzie z Millerem, tj. chêæ dania ludziom nadziei, przywrócenia wiary w wielkie idee. Chodzi o wiatopogl¹d stawiaj¹cy w centrum pokrzywdzonych. To im mia³y pomóc wizerunki osób takich jak Che,
wiernych zasadom, nie lêkaj¹cych siê mierci.
Kapuciñski w podobnych tekstach nie akcentuje sposobu, w jaki nale¿y
walczyæ (w omawianym tekcie s¹ przecie¿ wskazane alternatywne wersje
dochodzenia do celu), ale próbuje pobudziæ do dzia³ania. Jego zdaniem, biernoæ wyrz¹dza najwiêksz¹ krzywdê, dopuszczenie jej do jednostki owocuje
marazmem i poddaniem siê. Z takiej drogi nie ma ju¿ ucieczki. Romantyzm,
który okazywa³ siê balastem dla Kapuciñskiego-pisarza, dla Kapuciñskiego-cz³owieka i idealisty wydaje siê jedynym ratunkiem. Do czego zatem
têskni Kapuciñski? Do utopii, do rzeczywistoci, któr¹ chcieli wprowadziæ
Allende i Che i za co zostali pokochani (przynajmniej przez czêæ spo³eczeñstwa). Pisarz pragnie tego, co m³ody przedstawiciel lewicy latynoamerykañskiej:
M³ody cz³owiek w Ameryce £aciñskiej dojrzewa otoczony wiatem skorumpowanym. To wiat polityki robionej za pieni¹dze i dla pieniêdzy, wiat rozpasanej
demagogii, wiat morderstw i terroru policyjnego, wiat rozrzutnej i bezwzglêdnej plutokracji, zach³annej na wszystko bur¿uazji, cynicznych wyzyskiwaczy,
pustych i zdeprawowanych dorobkiewiczów, dziewcz¹t ³atwo zmieniaj¹cych mê¿czyzn. M³ody rewolucjonista chce ten wiat odrzuciæ, chce go zniszczyæ, a nim
bêdzie do tego zdolny  chce mu przeciwstawiæ wiat inny, czysty i uczciwy, chce
mu przeciwstawiæ siebie (KCh, 225).

Fascynuje go wiernoæ myli, idei, pasji; pod¹¿anie niezmiennie i niezmordowanie drog¹, któr¹ siê raz obra³o. Tak, by nikt nie móg³ zarzuciæ
cz³owiekowi przekroczenia granicy, z³amania regu³, zdrady. Wydaje siê, ¿e
Kapuciñski pozosta³ wierny swoim przekonaniom o koniecznoci podjêcia
walki o jednostkê, wierny cz³owiekowi i literaturze, czy raczej powinnam
napisaæ, wierny cz³owiekowi poprzez literaturê.
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The subject of the given paper (Ryszard Kapuciñskis utopias) is analysis the importance
of the period in Polish history from 1956 to 1980 (many accounts from Africa and Latin
America were written in this period) and Ryszarda Kapuciñskis interest in socialist ideas
which is present in his works in the way that it shows the influence of the writers early
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unfinished trilogy devoted to the most significant rulers in Africa criticized a certain model
of ruling which was based on tyranny and, at the same time, was a set of clues which direction
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Inga Iwasiów i Arleta Galant, autorki Wstêpu do ksi¹¿ki Pisarstwo kobiet miêdzy dwoma dwudziestoleciami, zastanawiaj¹c siê nad historycznoliterackim sytuowaniem literatury tworzonej przez kobiety w latach 19451989,
przywo³uj¹ utrwalon¹ ju¿ metaforê zagubionego ogniwa i konstatuj¹,
i¿: Pisarstwo kobiet z lat 19451989, rozwijane w rzeczywistoci ograniczeñ
i oporu, zerwañ i kontynuacji, zaniechañ i powrotów, niemal nie zasili³o
kanonu, egzystuje w mg³awicowej niedookrelonoci1.
To spostrze¿enie wydaje siê bardzo intryguj¹ce i sk³ania do namys³u.
Oczywicie nie nad znaczeniem kobiet pisz¹cych w naszej literaturze  nikt
bowiem nie kwestionuje rangi ich dokonañ, powiadczonych zreszt¹ mocnym
akcentem Nagrody Nobla dla Szymborskiej. Pytania dotycz¹ raczej ich
umiejscowienia w podejmowanych próbach scalenia, gdyby pos³u¿yæ siê tu
tytu³ow¹ formu³¹ ksi¹¿ki Drewnowskiego, obecnoci nazwisk poetek w pracach syntetyzuj¹cych i porz¹dkuj¹cych poetyck¹ przestrzeñ tej rozci¹gniêtej
w czasie epoki b¹d te¿ jej mniejszych odcinków czasowych.
Z tej perspektywy interesowaæ mnie bêdzie poezja kobiet, nie za zagadnienia poezji kobiecej czy te¿ kobiecoci w literaturze. Rozdzielnoæ
1 Pisarstwo kobiet miêdzy dwoma dwudziestoleciami, red. I. Iwasiów, A. Galant, Kraków 2011, s. 6. Doprecyzowuj¹c swoje stanowisko, dodaj¹, ¿e: Literacka Nagroda Nobla
1996 dla Wis³awy Szymborskiej tworzy jeden z mo¿liwych punktów zwrotnych, modeluj¹cych relacje pomiêdzy literatur¹, czytelnictwem a refleksj¹ krytyczn¹ [ ] poezja kobiet
w dwudziestoleciu miêdzywojennym nadal nie zosta³a szczegó³owo opracowana, a dorobek
powojenny traktowany jest jako margines wielkiej poezji, uosabianej przez Mi³osza, Herberta, Ró¿ewicza, co stanowi konsekwencje wiedzy o pr¹dach, grupach i mistrzach miêdzywojnia. Nawet Nobel nie stawia Szymborskiej, w opracowaniach, podrêcznikach, debatach
obok poetów (s. 6).
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tych kategorii  chocia¿ w wielu indywidualnych przypadkach mog¹ to byæ
sfery nak³adaj¹ce siê na siebie  jest ju¿ dostatecznie szeroko udokumentowana. Wystarczy tu przywo³aæ znamienny tytu³ 12 tomu serii Jêzyk Artystyczny Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecoæ w literaturze pod
redakcj¹ Bo¿eny Witosz2. Tytu³owe rozró¿nienie dobitnie wypunktowuje
kwestiê, która niemal zwyczajowo pojawia siê jako wstêpna deklaracja, wybór optyki zarówno w tekstach literaturoznawczych osadzonych w obrêbie
krytyki feministycznej, jak i w innych pracach interpretacyjnych dotycz¹cych pisarstwa kobiet. Ka¿dorazowa potrzeba ucilenia terminologicznego
wynika poniek¹d z faktu, i¿ dzia³a jeszcze w du¿ym stopniu obci¹¿enie tradycyjnym wyobra¿eniem na temat charakterystycznych cech literatury kobiecej. Zwraca³ na to uwagê ju¿ bardzo dawno, zanim zosta³y gruntownie
przemylane, dopracowane i szeroko spopularyzowane zasadnicze idee literaturoznawczego feminizmu, Ryszard Przybylski w ksi¹¿ce To jest klasycyzm
z 1978 roku. Odnosz¹c siê do poezji Julii Hartwig, zauwa¿a³:
Kiedy bierzemy do rêki poezjê kobiec¹, czujemy, jak zamyka siê nas w w¹skim
krêgu spraw, które t³um wi¹¿e z zajêciem i powo³aniem p³ci piêknej. Buduar,
rodzina, sztambuch, tkliwoæ i mo¿e co jeszcze, ale zawsze w tym rodzaju.
Kiedy mamy jednak do czynienia z poezj¹ kobiety, o! wówczas wiemy z ca³¹
pewnoci¹, ¿e wszystkim [ ] zostan¹ ukazane rzeczy niezwykle wa¿ne w sposób
nieprzeciêtny i niezwyk³y3.

Stwierdzenie Ryszarda Przybylskiego brzmi nieco inaczej ni¿ niemal rytualnie przywo³ywany fragment laudacji G³owiñskiego z okazji nadania
Szymborskiej doktoratu honoris causa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, który u¿y³ okrelenia, ¿e Szymborska jest wielkim polskim
poet¹, t³umacz¹c siê jednoczenie z tej formy gramatycznej i zaznaczaj¹c, ¿e
s³owo poeta ma wymiar ogólnoci, bez ró¿nicowania ze wzglêdu na p³eæ
i nie zamyka jej dorobku w krêgu poezji tworzonej przez kobiety. Te wypowiedzi dzieli kilkanacie lat, a tak¿e osobowoci poetek, do których siê odnosz¹, ale znamienne pozostaje, i¿ w pierwszym przypadku, Ryszard Przybylski uwzglêdnia odrêbnoæ g³osu kobiet, upatruj¹c w nim estetyczn¹ wartoæ
naddan¹ w poezji; w drugim za, G³owiñski deklaruje potrzebê zniesienia tej
dualistycznej optyki, ale nie odnajduje adekwatnej siatki pojêciowej dla podkrelenia równorzêdnoci poezji, bez wzglêdu na p³eæ autora. Dla obu postaw
znaleæ mo¿na przekonuj¹ce uzasadnienie  obie nie akcentuj¹ dychotomii
widzenia, w której poezja opatrzona przymiotnikiem kobiecoci by³aby nurtem budz¹cym skojarzenia z drugorzêdnoci¹, a jednoczenie warto zauwa¿yæ, ¿e dla obu badaczy poetka-kobieta stanowi jednak pewien problem,
2 Literatura kobiet, literatura kobieca, kobiecoæ w literaturze, red. B. Witosz, Jêzyk
Artystyczny, t. 12, Katowice 2003.
3 R. Przybylski, To jest klasycyzm, Warszawa 1978, s. 54.
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nie tylko terminologiczny, skoro uznaj¹, ¿e nale¿y wypowiedzi obwarowaæ
odpowiednimi zastrze¿eniami.
Obecnie wydaje siê, ¿e kwestia równoprawnej obecnoci kobiet w literaturze jest ju¿ dostatecznie rozpoznana, przepracowana przez d³ugie lata rozwoju krytyki feministycznej. Esencjalizm w definiowaniu kobiecoci literatury, jak twierdzi Halina Filipowicz w szkicu Przeciw literaturze kobiecej, id¹c
zreszt¹ ladem Kristevej, to przezwyciê¿one ju¿ dziedzictwo wczesnej krytyki feministycznej, a przede wszystkim wytwór mylenia patriarchalnego, jej
zdaniem szczególnie zakorzeniony w polskiej kulturze:
Za³o¿enie, ¿e kobiety pisz¹ w sposób odmienny, charakterystyczny tylko dla
siebie  w³anie dlatego, ¿e s¹ kobietami  jest dziedzictwem nie tylko (a mo¿e
nawet nie tyle) wczesnej krytyki feministycznej, ale g³ównie patriarchalnej mitologii p³ci. W kulturze polskiej mit »kobiecoci« zakorzeni³ siê na dobre, trwa
nie tylko w starszym, ale i w m³odym pokoleniu, zarówno wród mê¿czyzn, jak
i kobiet. Na mit ten sk³ada siê zespó³ przes³anek, uwa¿anych za prawdziwe
i powszechnie akceptowanych4.

A wiêc wa¿niejsze bêd¹ tu pytania w obrêbie teorii genderowych, poniewa¿ esencjonalnoæ kieruje nas raczej w stronê ró¿nicy p³ci, a przyj¹æ by
nale¿a³o za badaczkami, i¿ punktem odniesienia jest nie mêskoæ, lecz patriarchat, poniewa¿ twórczoæ, a jak siê wydaje szczególnie poezja, jest ze
swojej natury aseksualna czy te¿ biseksualna5. Analogiczn¹ konstatacjê odnajdujemy u Ingi Iwasiów, która zauwa¿a, ¿e p³eæ nale¿y do sfery niewyra¿alnoci i w zwi¹zku z tym tekst literacki pozostaje androgyniczny, a kobiety pisz¹, bo szczêliwie nie mog¹ siê wyraziæ do koñca6.
W podobnym kierunku zmierza te¿ propozycja Anny Lege¿yñskiej
w ksi¹¿ce Od kochanki do psalmistki, która wyodrêbnia ca³¹ listê toposów
kojarzonych z kobiecoci¹ w literaturze, ale zaznacza, ¿e ich obecnoæ
4 H. Filipowicz, Przeciw literaturze kobiecej, w: Cia³o i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie  antologia szkiców, red. A. Nasi³owska, Warszawa 2001, s. 228. Jej zdaniem
takie pojêcia, jak to¿samoæ kobieca, kobiece dowiadczenie, kobieca perspektywa
straci³y swoj¹ moc poznawcz¹ tak¿e w nowszej krytyki feministycznej, która sytuuje siê
w obrêbie teorii dekonstrukcjonistycznych (s. 229).
5 W tym kierunku zmierza refleksja badawcza Ewy Kraskowskiej: Czy bowiem istotnie warunkiem mówienia o kobiecoci w literaturze musi byæ usytuowanie tej kategorii
w opozycji do mêskoci? Czy nie jest mo¿liwa ucieczka od tej dychotomii? Pytanie to postawi³a sobie miêdzy innymi Anna Nasi³owska; przyjrzawszy siê mianowicie zwi¹zkom feminizmu z psychoanaliz¹ przypomnia³a, po pierwsze, ¿e we wspó³czesnej myli feministycznej
to nie mêskoæ, ale patriarchat jest podstawowym punktem odniesienia, po drugie  ¿e
w myl pewnych teorii twórczoæ jest aseksualna, w myl innych natomiast  biseksualna,
czy te¿ androgyniczna, i wreszcie po trzecie  ¿e to¿samoæ p³ciowa jest w istocie sk³adnikiem to¿samoci podmiotu jako takiego [ ] tym, co mnie kusi w tak sproblematyzowanej
kwestii »kobiecoci«, jest ca³kowite odrzucenie tak mylenia binarnego, jak i dualistycznego (E. Kraskowska, Piórem niewiecim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia miêdzywojennego, Poznañ 2003, s. 209).
6 I. Iwasiów, P³eæ jako niewyra¿alne, niewypowiadalne, niedefiniowalne, w: Literatura
wobec niewyra¿alnego, red. W. Bolecki, E. Kuma, Warszawa 1998, s. 170.
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w wierszach nie jest zarezerwowana dla poezji kobiecej, a ponadto w afabularnej liryce s¹ one z natury rzeczy czy gatunku mniej eksponowane ni¿
w prozie, gdy¿ poezja kieruje uwagê przede wszystkim na jêzykow¹ stronê
 poetki bardziej koncentruj¹ siê na wypracowaniu w³asnego idiolektu ni¿
biolektu, a nawet, jak zauwa¿a autorka: poezja okazuje siê niejako naturalnym reduktorem typizowanej prozy feministycznej7. Powy¿sz¹ tezê potwierdza fakt, ¿e przedmiotem interpretacji feministycznej bywaj¹ najczêciej
utwory prozatorskie  poezja znacznie rzadziej. Proza dostarcza w tym
zakresie wdziêczniejszej materii, wyraziciej i niejako wprost eksponuje kobiecoæ, a czêsto expressis verbis wchodzi w dyskurs z patriarchalnymi stereotypami.
Lege¿yñska chronologiczn¹ kompozycj¹ swojej ksi¹¿ki ustawia jednak
pewn¹ ci¹g³oæ i odrêbnoæ czy mo¿e raczej niezale¿noæ nurtu poezji kobiecej, tyle, ¿e nie w ujêciu esencjonalnym, tylko jej znacz¹cej obecnoci
w naszej literaturze, wagi nazwisk poetek i ich tekstów, w znaczeniu bezprzymiotnikowym. Upomina siê o adekwatne dla ich rangi artystycznej miejsce w porz¹dku historii i socjologii literatury, uwzglêdniaj¹ce twórcz¹ aktywnoæ kobiet w kolejnych fazach kultury. Je¿eli tytu³ mia³by dookrelaæ jak¹
liniê trwa³ej obecnoci  od kochanki do psalmistki  to raczej mamy tu
wskazanie ró¿norodnoci gatunkowej, osadzenia kulturowego, indywidualnej
skali ogl¹du rzeczywistoci, w mniejszym stopniu esencjonalnego dr¹¿enia
kobiecoci. Akcent pada na indywidualne sylwetki twórcze poetek, niepowtarzalnoæ wymiaru ich artystycznych dokonañ.
Ponadto respektowaæ te¿ nale¿a³oby zdanie samych autorek. Skoro
Szymborska podkrela, ¿e mówienie o poezji kobiecej ma taki sens jak mówienie o poezji murzyñskiej  ale jednoczenie dodaje, ¿e gdy kto zaliczy
moje wiersze do »poezji kobiecej«, nie ubolewam nad tym specjalnie. Nie
prze¿ywam dramatu z tego powodu, ¿e jestem kobiet¹8. Jest wiadoma
nadal funkcjonuj¹cych stereotypów mêskoci i kobiecoci, przywo³uje je
i dowcipnie komentuje gwoli humoru i sprawiedliwoci  i dodaje, ¿e robi
to nie jako wojuj¹ca feministka (uchowajcie mnie bogowie od takiego
losu). Ostro¿noæ wobec feminizmu wynika z silnej potrzeby zachowania
w³asnej pojedynczoci, tak aby nie zniknê³a ona w jakiejkolwiek wspólnej
sprawie. Pod ¿artobliwym komentarzem Szymborskiej mog³oby zapewne
podpisaæ siê wiele innych kobiet pisz¹cych, nie tylko z jej pokolenia i nie
tylko sporód tych, które osi¹gnê³y ju¿ niekwestionowan¹ pozycjê w przestrzeni dwudziestowiecznej literatury.

7 A. Lege¿yñska, Od kochanki do psalmistki
Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej, Poznañ 2009, s. 9.
8 Rozmowa z Wis³aw¹ Szymborsk¹, w: K. Nastulanka, Sami o sobie. Rozmowy z pisarzami i uczonymi, Warszawa 1975, s.298.
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Optykê przestrzennego porz¹dkowania zasobów poezji drugiej po³owy
XX wieku i kanonizowania funkcjonuj¹cych w niej wzorców nale¿a³oby
w tym miejscu podkreliæ. Ksi¹¿kê Jacka £ukasiewicza Ruchome cele otwiera rozdzia³ Przestrzeñ lat dziewiêædziesi¹tych. Autor wyjania, ¿e metaforyka
przestrzeni, podkrelaj¹ca synchroniê widzenia literatury tej dekady, jest
bardziej adekwatna, poniewa¿, jak pisze:
Akcent tu jednak k³adê na jednoczesnoæ dzia³añ ró¿nych generacji literackich,
o ró¿nych dowiadczeniach. Starsze podjê³y wyzwania zmiany, by, nie ulegaj¹c
skostnieniu, zachowaæ to¿samoæ. M³odzi wzrastaj¹ ju¿ w nowej sytuacji ( )
Pokolenia obok siebie ¿yj¹ i wspó³dzia³aj¹, choæ te wspó³dzia³ania bywaj¹ trudne, pe³ne nieporozumieñ9.

Jego propozycja badawcza uwzglêdnia oczywicie fenomen poezji lat
dziewiêædziesi¹tych, który nie ma odniesienia we wczeniejszych epokach
 równoczesnej twórczej aktywnoci wielu pokoleñ, od urodzonych na pocz¹tku wieku po roczniki siedemdziesi¹te.
W przestrzennym rozpoznaniu stanu posiadana naszej poezji, hierarchizowaniu w jej obrêbie tekstów kanonicznych  pamiêtaj¹c oczywicie jak
bardzo ów kanon bywa zmienny i ci¹gle weryfikowany  obecnoæ nazwisk
wybitnych poetek jest sta³a, wyznaczona zarówno przez powiêcone im prace
o charakterze monograficznym, jak i obszerne szkice interpretacyjne. Natomiast w ujêciach syntetyzuj¹cych, konstruuj¹cych liniê diachronii, odczytuj¹cych ewolucjê literatury drugiej po³owy XX wieku w rytmie pojawiaj¹cych
siê ci¹gle nowych generacji twórców i nastêpuj¹cych kolejno prze³omów  by
wskazaæ tu ksi¹¿ki Tadeusza Drewnowskiego, Stanis³awa Burkota, Stanis³awa Stabro, Leszka Szarugi, a tak¿e innych, obejmuj¹cych mniejsze odcinki
czasowe, poszczególne dekady czy dwudziestolecia  dokonania artystyczne
poetek s¹ w nich s³abo zaznaczone. Nie chodzi oczywicie o powiêcenie im
odrêbnych rozdzia³ów, co by³oby zaprzeczeniem s³usznie respektowanej politycznej poprawnoci, a ponadto zadomowienie siê kobiet w literaturze jest
ju¿ faktem dokonanym, a nie sytuacj¹ szczególn¹, jak jeszcze w epoce przedwojennej i nie wymaga zatem dodatkowych uzasadnieñ. Zastanowienie budzi
natomiast nik³a obecnoæ nazwisk poetek w historycznoliterackim definiowaniu punktów granicznych, ustalaniu periodyzacji nowszej literatury, a przecie¿, jak zauwa¿a³ Edward Balcerzan:
Przed rokiem 1989 systemowy charakter poezji wspó³czesnej utrzymywa³ siê
w wiadomoci czytelniczej miêdzy innymi dziêki pokoleniom. [ ] W rezultacie
ca³a poezja powojenna robi³a wra¿enie generacyjnie »pofalowanej«10.

9
10

J. £ukasiewicz, Ruchome cele, Warszawa 2003, s. 5.
E. Balcerzan, Ubytki, przed³u¿enia, trójk¹ty. Poezja polska w latach 19891993,
Kresy 1994, nr 18, s. 11.
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Ten fragment swoich rozwa¿añ badacz zatytu³owa³ dowcipnie: Nie rób
fali. Pozostaj¹c przy jego retoryce, poezja proponowana przez kobiety do tego
krytycznoliterackiego obrazu pofalowania raczej siê nie przyczynia³a. Inaczej rzecz ujmuj¹c, nazwiska poetek nie s¹ eksponowane jako reprezentatywne czy sygnalne dla pojawiaj¹cych siê na mapie poezji nowych zjawisk
artystycznych, grup poetyckich, deklaracji programowych albo prze³omowych momentów rewolucjonizuj¹cych kszta³t liryki. Nie uczestnicz¹ one
w kolejnych zmianach warty  gdyby pos³u¿yæ siê tu militarn¹ metaforyk¹
tytu³u ksi¹¿ki Jana B³oñskiego.
Sytuacja ta dotyczy w³aciwie ca³ego okresu historycznoliterackich rozpoznañ epoki, pocz¹wszy od lat czterdziestych, gdzie znamion nowego jêzyka
szuka siê w twórczoci Ró¿ewicza, kontrastuj¹c jego postawê artystyczn¹
z reprezentantami starszych i najstarszych pokoleñ, z przywo³aniem Staffa,
Przybosia czy Mi³osza. Prze³om 56 roku w historycznoliterackiej perspektywie sygnalizuj¹ nazwiska Bursy, Grochowiaka, Harasymowicza, Bia³oszewskiego, Karpowicza, Herberta, Rymkiewicza  z ich estetyki wyprowadza siê
identyfikacjê nurtu turpistycznego, lingwistycznego czy klasycyzuj¹cego. Je¿eli pojawia siê nazwisko Szymborskiej, jako autorki Wo³ania do Yeti, to
raczej w kontekcie zjawiska tak zwanego drugiego debiutu czy te¿ odnalezienia przez ni¹ w³aciwego tonu poetyckiego, indywidualnego, charakterystycznego dla niej, nie za inicjuj¹cego jaki szerszy trop w naszej poezji.
Podobnie odnotowywana jest obecnoæ Anny Kamieñskiej, Urszuli Kozio³,
Julii Hartwig, które równie¿ debiutowa³y w tym czasie, ale nie s¹ kojarzone
z dowiadczeniem prze³omu 56. roku. Mo¿na tu te¿ uwzglêdniæ Halinê Powiatowsk¹, która póniej zosta³a przypisana do kontrowersyjnej kategorii
kaskaderów literatury, czy Ma³gorzatê Hillar, dzi niemal zapomnian¹, od
pocz¹tku zreszt¹ ustawiana by³a na pó³ce z poezj¹, bêd¹c¹ kwintesencj¹
kobiecoci w najbardziej tradycyjnym jej wyobra¿eniu. Podobnie kszta³tuje
siê obraz poezji Pokolenia 68. Na pierwszym planie eksponowane s¹ nazwiska twórców, którzy swój program formu³owali expressis verbis w g³onych
manifestach i ksi¹¿kach programowych  oczywicie Barañczak, Zagajewski,
Kornhauser i kilku innych. Chocia¿ tutaj dodaæ nale¿y, i¿ Ewa Lipska, która
swoim wierszem My przypadkowo i wyprzedzaj¹co, ale doskonale wpisywa³a
siê w ich program, sama niejako wy³¹cza³a siê z nowofalowej wspólnoty,
przyznaj¹c siê jedynie do to¿samoci pokoleniowej, nie za identyfikacji na
p³aszczynie artystycznych projektów.
W obrêbie poezji Nowej Prywatnoci czy Nowych Roczników w latach
siedemdziesi¹tych  pomijaj¹c problematycznoæ pokoleniowego i programowego wyodrêbnienia tej formacji  równie¿ eksponowane s¹ nazwiska Tomasza Jastruna, Antoniego Pawlaka, Piotra Sommera, Bronis³awa Maja. Roczniki szeædziesi¹te, pokolenie brulionu, kojarzone jest z g³ównie
z Marcinem wietlickim, Jackiem Podsiad³o, Krzysztofem Koehlerem, Wojciechem Wenclem, Marcinem Baranem  je¿eli pojawiaj¹ siê nazwiska rówie-

Obok kanonu. Poezja kobiet w przestrzeni literatury po 1945 roku

95

niczek, to przede wszystkim zwi¹zane z proz¹  Tokarczuk, Gretkowska,
Filipiak i kilka innych. Wród poetek tej generacji s¹ oczywicie osobowoci
uznane, o docenianym dorobku twórczym (Ewa Sonnenberg, Marzena Broda,
Anna Piwkowska czy Marzanna Kielar), jednak ich wiersze cechuje du¿a
niezale¿noæ od ruchu i estetyki bruLionu.
Sytuacja nieco zmieni³a siê w ogl¹dzie wyodrêbnianego ostatnio nowego
dwudziestolecia 19892009, ale dodaæ trzeba, ¿e sta³o siê to poniek¹d
z inicjatywy samych artystek. W 2009 roku ukaza³a siê antologia poezji
kobiet Solistki  zredagowana przez Mariê Cyranowicz, Joannê Mueller
i Justynê Radczyñsk¹. Jej opublikowanie sta³o siê wa¿nym wydarzeniem nie
tylko artystycznym. Ksi¹¿ka zyska³a rozg³os, zosta³a efektownie wypromowana i sta³a siê chyba najwa¿niejszym manifestem obecnoci m³odych poetek na literackiej mapie ostatniego dwudziestolecia. Redaktorki tomu nada³y mu jednak znamienny tytu³  solistki. Solistki, które nie tworz¹, bo nie
chc¹ tworzyæ chóru. Podkrelaj¹, ¿e je¿eli je co ³¹czy, to jest to kunszt
osobowoci, samotnoæ i samodzielnoæ  i dodaj¹, nie bez z³oliwoci pod
adresem mêskiej poezji, ¿e poetki nie grupuj¹ siê w kluby adoracyjne jak
poeci, wiêc nie potrzebuj¹ cytowania siê nawzajem, pisania sobie mott czy
dedykacji, jak to czêsto siê zdarza w poezji mêskiej. Nie klepi¹ siê po wierszach11.
Abstrahuj¹c od ekspresywnoci cytowanej wypowiedzi, zauwa¿yæ trzeba,
i¿ tê diagnozê mo¿na by³oby odnieæ szerzej  najwybitniejsze poetki wspó³czesnoci wiadomie wybieraj¹ dla siebie miejsca poza poetyck¹ agor¹. Rzadko uczestnicz¹ w artystycznych sporach, nie próbuj¹ odnajdywaæ siê w obrêbie programowych postulatów kolejnych generacji, czy sytuowaæ siê po
której ze stron  czy to bêdzie strona Mi³osza, Przybosia, Ró¿ewicza, Herberta czy jakakolwiek z czêsto doæ arbitralnie wskazywanych. Rzadko ulegaj¹ poetyckim modom, wytyczaj¹ sobie raczej swój w³asny trakt.
Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e obecnoæ poezji kobiet zak³óca linearnoæ
pokoleniowej historii poezji, co wi¹¿e siê z zagadnieniem krytycznoliterackiej, a tak¿e czytelniczej recepcji ich dorobku. Chyba najbardziej wyrazistym
przyk³adem mo¿e tu byæ nazwisko Krystyny Mi³obêdzkiej, która rocznikowo
(urodzona w 1932 roku) mog³aby byæ zaliczana do pokolenia Wspó³czesnoci,
debiutowa³a w 1960 roku Anaglifami, a jednak prawdziwe odkrycie jej twórczoci przypada na koniec lat dziewiêædziesi¹tych i pierwsz¹ dekadê nowego
wieku. G³ównie za spraw¹ wydania przez fundacjê bruLionu w 1994 roku
antologii jej poezji Przed wierszem. Zapisy dawne i nowe, a póniej kolejnych
tomików  Imies³owy, Po krzyku, Gubione. Dopiero na prze³omie wieków
okaza³o siê, ¿e obraz nurtu awangardowego w polskiej poezji bez jej nazwiska by³by niekompletny. Za mistrzyniê uzna³ j¹ Marcin Baran, do niej
11 Solistki. Antologia poezji kobiet (19892009), red. M. Cyranowicz, J. Muller, J. Radczyñska, oprawa graficzna Marta Nigerska, Warszawa 2009, s. 223224.
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odwo³uj¹ siê neolingwici. Joanna Mueler, która optuje za nazw¹ archelingwizm, odnajduje w jej twórczoci inspiruj¹cy projekt jêzykowo-egzystencjalny, liryzm wyp³ywaj¹cy z absolutnej wolnoci jêzyka. A przecie¿ ta artystka
publikowa³a niepiesznie, ale regularnie swoje kolejne tomiki poetyckie
od kilkudziesiêciu lat. Szlifowa³a i ci¹gle modernizowa³a swój model poezjowania, nie zwa¿aj¹c na kolejne zmiany warty, niezale¿na wobec poetyckich
generacji, nurtów i przemijaj¹cych mód. Sytuowa³a siê na uboczu ¿ycia literackiego, nawet poprzez miejsce zamieszkania w podpoznañskim Puszczykowie.
Podobnych paradoksów opónionej recepcji poezji tworzonej przez kobiety mo¿na wskazaæ o wiele wiêcej. Anna wirszczyñska, debiutuj¹ca w latach
trzydziestych, a wiêc w krêgu Drugiej Awangardy, chocia¿, jak podkrela³a,
ju¿ wtedy nie nale¿a³a do ¿adnego kierunku, by³a w opozycji, pisz¹c wówczas swoje poematy proz¹. Przez d³ugie lata kojarzona z twórczoci¹ dla
dzieci, s³uchowiskami radiowymi, jako poetka wróci³a zaskakuj¹cym tomem
poezji murzyñskiej Czarne s³owa (1967), manifestacyjnym tytu³em Jestem
baba w 1972 roku, a tak¿e tomem Budowa³am barykadê, opublikowanym po
1974 roku, a wiêc nied³ugo po Pamiêtniku Bia³oszewskiego, a póniej jeszcze
prowokacyjnym tytu³em Szczêliwa jak psi ogon. O nale¿ne miejsce dla
wirszczyñskiej upomnia³ siê skutecznie Mi³osz, og³aszaj¹c w 1996 roku
powiêcon¹ jej ksi¹¿eczkê Jakiego¿ to gocia mielimy.
Uwzglêdniæ by te¿ tu mo¿na nazwisko Julii Hartwig, która debiutowa³a
ju¿ w 1956 roku, a rzeczywicie mocn¹ pozycjê na mapie polskiej poezji
zyska³a dopiero od tomiku Czu³oæ z 1992 i póniejszych wierszy, które
w ostatniej dekadzie XX i pierwszej XXI wieku pojawia³y siê z du¿¹ regularnoci¹: Zobaczone, Nie ma odpowiedzi, Bez po¿egnania, Jasne i niejasne,
Gorzkie ¿ale, Powroty. Bardzo d³ugo funkcjonowa³a na uboczu g³ównych dyskursów o poezji, od dawna zaklasyfikowana ju¿ przez Ryszarda Przybylskiego jako reprezentantka nurtu klasycyzuj¹cego, nie wzbudzaj¹ca szczególnego
zainteresowania w krytycznoliterackiej refleksji, nastawionej na nieustanne
tropienie nowych rozwi¹zañ estetycznych. W jej przypadku decyduj¹ce znaczenie mia³a jednak zasadnicza zmiana jakociowa nowszej poezji  po prostu jej póna twórczoæ prezentuje znacznie wy¿szy poziom artystyczny,
przynosi pog³êbion¹ refleksjê egzystencjaln¹, wiersze te cechuje g³êboka m¹droæ, wynikaj¹ca z ¿yciowego dowiadczenia, poznania wiata, a tak¿e intelektualnego osadzenia w tradycji kulturowej. Jest to etap tworzenia, który
ju¿ nie wymaga koncentracji na poszukiwaniu w³aciwej formy dla wyra¿enia myli  wystarczy najprostszy przekaz, a doskona³oæ kszta³tu powstaje
samorzutnie, dziêki niekwestionowanej kulturze literackiej.
Mi³obêdzka, wirszczyñska, Hartwig to tylko trzy, zreszt¹ doæ arbitralnie
wybrane przyk³ady, ilustruj¹ce paradoksy krytycznoliterackiej i szerzej, czytelniczej recepcji artystycznych dokonañ naszych poetek. Mo¿na by³oby wskazaæ
ich znacznie wiêcej. Pomijam tu nazwisko Szymborskiej, której poezja równie¿
dopiero po Noblu doczeka³a siê szerszych opracowañ syntetyzuj¹cych.
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Faktu, ¿e artystyczne dokonania kobiet funkcjonuj¹ poza lini¹ rekonstruowanej chronologii polskiej poezji wspó³czesnej, ¿e czêsto s¹ stosunkowo
póno odkrywane i doceniane, nie nale¿y ³¹czyæ z brakiem nale¿ytej uwagi
krytyków czy historyków naszej nowszej literatury. Decyduj¹ce znaczenie
ma silnie ugruntowane poczucie osobnoci polskich poetek. S¹ zdecydowanie
solistkami, indywidualistkami, które nie chc¹ nie tylko zamieszkiwaæ wspólnie we w³asnym pokoju kobiecej literatury, przypominaj¹c tu znan¹ metaforê Virginii Wolf, a skoro ju¿ dawno ów pokój zosta³ wywalczony, teraz
znajduj¹ dla siebie oddzielne pokoje, gdyby dalej pozostaæ przy tej przenonej retoryce. Opuszczenie tego pokoju czy, jak to niektórzy dobitniej okrelaj¹, getta poezji kobiecej nie znaczy, i¿ potrzebuj¹ wpisania siê w jakiekolwiek inne przestrzenie wspólne. Jak pamiêtamy, Szymborska ju¿ przed
laty skomponowa³a sobie napis na przedwczenie stawianym nagrobku
 Tu le¿y starowiecka jak przecinek / autorka paru wierszy. Wieczny odpoczynek / raczy³a daæ jej ziemia, pomimo ¿e trup / nie nale¿a³ do ¿adnej
z literackich grup12. Wiersz jest oczywicie przede wszystkim poetyckim
¿artem autorki, podkrelonym humorystycznie bliskim rymem, faktem jest
jednak, ¿e pozostaje ona artyst¹ odosobnion¹ z wyboru, ale  jak podkrela
Jacek £ukasiewicz:
Osobnoæ Szymborskiej nie bierze siê z egotyzmu. [ ] Rezerwowa³a sobie
w poezji wyrane i odrêbne stanowisko. By³ to dystans, a nie odrzucenie, jak to
czynili m³odzi buntownicy, ani nieprzyjmowanie do wiadomoci, co demonstrowali  z jednej strony ró¿ni neoparnasici, z drugiej za Bia³oszewski13.

Niezale¿noæ Szymborskiej wobec wspó³czesnych nurtów estetycznych
naszej poezji, sytuuje recepcje jej dorobku paradoksalnie. Z jednej strony
obserwujemy niek³amany podziw dla jej kunsztu, szczególnie po Noblu,
z drugiej za, jak zauwa¿a Piotr liwiñski, pozostaje ona pisark¹ odosobnion¹  zaskakuj¹co rzadko przywo³ywan¹ przez innych pisz¹cych, nieistniej¹c¹
prawie dla m³odych. Ci ostatni ani j¹ naladuj¹, ani zwalczaj¹  jakby nale¿a³a do innego gatunku, przynale¿nego raczej do czasów stabilnych ni¿
fermentuj¹cej epoki14.
Mo¿na by tê postawê, charakterystyczn¹ tak¿e dla wielu innych naszych
wybitnych poetek, odczytywaæ jako wiadom¹ strategiê regresu. Na ogó³
konsekwentnie stroni¹ od przyporz¹dkowañ, ich poezjê cechuje niekoniunkturalnoæ, niechêæ do wartkich nurtów i zmieniaj¹cych siê mód artystycznych. Czasem odnieæ mo¿na wra¿enie, ¿e tworz¹ przeciwko pojawiaj¹cym
12
13

W. Szymborska, Wiersze wybrane, Wybór i uk³ad Autorki, Kraków 2000, s. 93.
J. £ukasiewicz, Mi³oæ, czyli zmys³ udzia³u. O wierszach Wis³awy Szymborskiej,
w: tego¿ Rytm, czyli powinnoæ: szkice o ksi¹¿kach i ludziach po roku 1980, Wroc³aw 1993,
s. 160.
14 P. liwiñski, wiat na brudno. Szkice o poezji i krytyce, Warszawa 2007, 152.
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siê modom i trendom. W wielu wypadkach jest to jakby wiadomie za³o¿one
outsiderstwo. A przecie¿ rytm rozwojowy poezji odczytywany jest przez to, co
jest w niej elementem rebelianckim, poszukiwaniem nowych rozwi¹zañ
i stawianiem przed odbiorc¹ coraz to innych wyzwañ. Poezja kobiet na ogó³
apeluje do innego czytelnika  nie teoretyka tropi¹cego nowe formy i zaskakuj¹ce szyfry estetyczne, raczej liczy na kogo podobnie czuj¹cego, zdolnego
do empatycznej lektury.
Na ogó³ kobiety pisz¹ce traktuj¹ poezjê jako oczywistoæ, a pisanie jako
czynnoæ naturaln¹, niewymagaj¹c¹ nieustannego t³umaczenia i usprawiedliwiania. Autotematyczna refleksja nad aktem twórczym, u wielu artystów
stanowi¹ca zasadniczy temat, pojawia siê u nich rzadko, a je¿eli, to raczej
w konwencji humorystycznej, jak u Krystyny Mi³obêdzkiej:
Poezja. Kiedy mojej mamie uda³o siê ciasto, mówi³a: »To poezja, nie tort«.
I zaraz dodawa³a »Niebo w gêbie«. No tak, i w naszym przekonaniu to ju¿ by³oby
niemal wszystko, co nale¿y o poezji wiedzieæ: ¿e jest czym niezwyk³ym, nadzwyczajnym, wiêkszym i wa¿niejszym od tego, co jest rzecz¹ codzienn¹ 15.

W innym miejscu, w tonie bardziej serio:
Nie potrafiê powiedzieæ, czy to jest awangard¹, bo nie znajduje odpowiedzi na
pytanie: wobec czego Nie czujê siê osob¹, która mog³aby siebie nazwaæ awangardow¹. Awangarda zrobi³a ideologiê z nowoci i przekraczania. Czy oni odkrywali nowe rzeczy? Mam wra¿enie, ¿e nie16.

Ma³o odnajdujemy u kobiet pisz¹cych wierszy autotematycznych, ignoruj¹ one zarówno dawne konwencje demonizuj¹ce rolê poezji i poety, jak
i wspó³czesne pozy, akcentuj¹ce negatywnoæ, bezradnoæ s³owa, niewyra¿alnoæ wiersza. Nie zadrêczaj¹ siê nieustannymi pytaniami o kondycjê poety
i poetyckiego s³owa, nie celebruj¹ samego statusu twórcy, ale te¿ rzadko popadaj¹ w depresyjne nastroje artysty w czasie marnym. Gra¿yna Borkowska
okreli³a Szymborsk¹ mianem poetki eks-centrycznej, zauwa¿aj¹c, ¿e ciekawsze jest dla niej ogl¹danie wiata od kulis, ni¿ z centralnego planu17. Ale
to zgrabne okrelenie, które mo¿na odnieæ tak¿e do wielu innych artystek,
czytaæ mo¿na by³oby równie¿ jako wiadome sytuowanie siê na zewn¹trz,
poza centrum dyskursu o innowacyjnych estetykach. Owa eks-centrycznoæ
nie oznacza wiêc paseizmu, inercji  raczej jest wyborem niezale¿noci.
Piotr liwiñski w ksi¹¿ce Przygody z wolnoci¹, jakkolwiek równie¿ nie
stosuje kategoryzacji uwzglêdniaj¹cej p³eæ pisz¹cego, grupuje trzy nazwiska
15
16

K. Mi³obêdzka, Znikam jestem, Wroc³aw 2010, s. 17.
Po drugiej stronie s³ów, Z Krystyn¹ Mi³obêdzk¹ rozmawia Jaros³aw Borowiec, Tygodnik Powszechny 2004, nr 32.
17 Por. G. Borkowska, Szymborska eks-centryczna, w: Szymborska. Szkice, Warszawa
1996, s. 4962.
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(Pollakówny, Hartwig i Szymañskiej) w jednym rozdziale i nadaje mu znamienny tytu³ Stawka wiêksza ni¿ wiersz. Podkrela, ¿e z jego mêskiej strony wspólnym mianownikiem tej poezji jest jej radykalizm  determinacja
w szukaniu prawdy i sensu, nie ogl¹daj¹c siê, lub rzadko, na opinie, ¿e te
wartoci przesta³y byæ dla literatury dostêpne, a nawet po prostu interesuj¹ce18. Owa wiadomoæ stawki wiêkszej ni¿ wiersz powoduje nie tyle sk³onnoæ do upodrzêdnienia zagadnieñ poetyki, co raczej niechêæ do definiowania
w³asnej linii programowej, formu³owania estetycznych deklaracji. Poetki te
raczej wykazuj¹ nieufnoæ wobec spekulacji artystycznych, skodyfikowanych
systemów, nie uczestnicz¹ w sporach i dyskusjach literackich, które w równym stopniu, jak same fakty artystyczne, konstytuuj¹ granice w literaturze,
decyduj¹ o historycznoliterackich rozpoznaniach prze³omów i cezur periodyzacyjnych19.
Postawiæ wiêc mo¿na tezê, i¿ ma³a aktywnoæ poetek w kolejnych fazach
dyskursów programowych, powoduje, ¿e ich g³os, chocia¿ w wymiarze indywidualnym s³yszalny i doceniany, znacznie skromniej zaznacza swoj¹ obecnoæ
w perspektywie historycznoliterackiego porz¹dkowania artystycznych dokonañ epoki. W innym ujêciu  s¹ wysoko notowane w optyce przestrzennej,
w synchronii, która uwspó³rzêdnia ró¿ne nurty estetyczne, a prawie nieobecne w perspektywie diachronii. Warto jednak zauwa¿yæ, ¿e w pokoleniu najm³odszych artystek, bardziej sk³onnych do werbalizowania w³asnej samowiadomoci poetyckiej  przyk³adem mog¹ byæ sygnatariuszki g³onego
manifestu neolingwistycznego  sytuacja ulega zmianie, chocia¿ i one stawiaj¹ na suwerennoæ postaw twórczych, nadaj¹c antologii tytu³ Solistki.
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Summary
The presence of womens poetry is slightly marked in the historic-lyrical diagnosis
of literature after 1945. From the diachronic perspective, taking into account the internal
periodization, there are accented caesuras and turning points that are identified and clarified
by the artistic facts, but also by external factors and primarily by the literary disputes and
discussions. Writing women generally do not participate in them and they are not willing to
the expressive defining of the line of the own artistic manifesto and formulating the aesthetic
declarations. They rather exhibit distrust of artistic speculations and codified systems. They
count on individuality and independence. The weak activity of poet women in the successive
generational programme discourse causes that fact that their voice, even though being heard
and appreciated in the individual dimension, it is further modest in its presence from in the
historic-literary perspective. On the other hand, the poet womens names are ranked high in
the spatial optics, in the synchrony that coordinates varied aesthetic trends. The picture
of contemporary poetry without their achievements would not have been completed.

UWM

101

LITERATUROZNAWCZE
1
GrandPRACE
Tour XXI
wieku  o blogach z podró¿y

2013

101111

Ewa Szczepkowska
UWM w Olsztynie

Grand Tour XXI wieku  o blogach z podró¿y
Grand Tour of XXI century  about travelblogs
S³owa kluczowe: blogi podró¿nicze, Grand Tour, gap year, dziennik, rodzaje blogów
podró¿niczych
Key words:
travelblogs, Grand Tour, gap year, diary, types of travelblogs.

Mobilnoæ wspó³czesnych spo³eczeñstw, migracje ludnoci, geoarbitra¿,
downshifting, a zatem to wszystko, co wspó³tworzy skomplikowane zjawisko
wspó³czesnoci okrelane jako nomadyzm, ma swoje odbicie w Internecie.
Wród ró¿norodnych form tej reprezentacji znajduj¹ siê relacje z podró¿y
zamieszczane na prywatnych stronach oraz na portalach globtroterskich spo³ecznoci, takich jak Odyssei, Transazja, Travelbit czy Life In Travel.
Jeszcze innym przejawem tego zjawiska s¹ podró¿nicze blogi. Pomimo ¿e
internetowe podró¿opisarstwo sta³o siê i pewn¹ mod¹, i symptomem wielu
ciekawych przemian, to przynajmniej do tej pory nie wywo³uje wiêkszego
zainteresowania badaczy; rozpoznania maj¹ raczej charakter rekonesansu.
Niniejszy artyku³ jest wstêpn¹ orientacj¹ w problematyce zwi¹zanej z podró¿niczym blogiem zarówno w kwestii jego formalnych wyznaczników, jak
i ewentualnych kulturowych odniesieñ. Amatorskie blogi z podró¿y, choæ
jeszcze nie tak popularne jak ich internetowi krewniacy  sieciowy pamiêtnik czy blog polityczny  s¹ ju¿ czêci¹ blogosfery i jako zjawisko dynamicznie
siê rozwijaj¹ce zosta³y dostrze¿one w rodowisku dziennikarskim, co potwierdza artyku³ w Newsweeku powiêcony blogom najbardziej osobliwym1.
Modê na podró¿owanie i blogowanie propaguj¹ du¿e portale internetowe,
takie jak Onet. pl, który, organizuj¹c od 2005 roku plebiscyty na najlepszy
blog, w roku 2006 doda³ kategoriê Cztery strony wiata. Podobny konkurs
prowadzi najbardziej chyba znana platforma Blog.pl pt. Podró¿e i szeroki
wiat, w którym o tytu³ bloga roku 2010 rywalizowa³o oko³o 200 internetowych dzienników podró¿y. National Geographic od dwóch lat przyznaje
swoj¹ nagrodê travelera tak¿e w kategorii blogów podró¿niczych, a do akcji
1 Zob. M. Zaczyñski, Blog nasz glob, w: www.newsweek.pl/blog-naszglob,42225,
1,1.html 9.08 2009 [dostêp: 26.04.2011].
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promowania tej formy podró¿niczego zapisu w³¹czy³ siê równie¿ portal
Fly4free.pl. Jednak w Polsce istnieje jak na razie tylko jedna platforma
Geoblog.pl przeznaczona dla tego typu bloggingu, w porównaniu z kilkoma
w krêgu anglojêzycznym, z których najstarszy  Travelblog.org zosta³
utworzony w 2002 roku.
Ju¿ bardzo pobie¿ny przegl¹d blogów, m.in. tych zg³aszanych do konkursów, ukazuje ich zró¿nicowanie wynikaj¹ce choæby z samego charakteru
i celu podró¿y; odmienny charakter maj¹ internetowe dzienniki z wyjazdów
urlopowych czy wakacyjnych o funkcji przede wszystkim komunikacyjnej
z rodzin¹ i znajomymi, osobn¹ grupê stanowi¹ zapisy dowiadczenia technomadyzmu czy blogi z d³ugich, nawet kilkuletnich podró¿y. Z pewnoci¹ komercjalizacja kultury podró¿y we wspó³czesnoci, gdy funkcjonuje ona
przede wszystkim w postaci turystyki, nawet jeli bywa okrelana podró¿owaniem, determinuje tak¿e rodzaj zapisu i jego przede wszystkim dokumentacyjn¹ i komunikacyjn¹ funkcjê. Mo¿na jednak zauwa¿yæ, ¿e w Internecie
pojawiaj¹ siê blogi podró¿nicze o znacznym poziomie indywidualizacji zarówno zapisu, jak i fotografii, wykorzystuj¹ce mo¿liwoci nowego medium.
Rozleg³oæ materia³u wymaga selekcji, a zatem przedmiotem mojego zainteresowania s¹ blogi tworzone przez backpackerów, dystansuj¹cych siê wobec masowej, zorganizowanej turystyki, przekonanych o wy¿szoci takiej
formy podró¿owania uwa¿anej jednak równie¿ za odmianê turystycznego
dowiadczenia. Wstêpny ogl¹d takich blogów powiadcza umasowienie siê
i tej formy turystyki. Celem blogerów jest zaistnienie w sieci przez relacjê
z wakacyjnego i egzotycznego wyjazdu, a treæ stanowi rozk³ad dnia, relacja
z wykonywanych czynnoci i pospieszne konsumowanie turystycznych atrakcji i widoków. Jednak mo¿na w tym podró¿niczym pisarstwie sieciowym
wyró¿niæ grupê ciekawszych blogów. Organizowane konkursy przyczyniaj¹
siê do wzrostu jakoci sieciowego pisarstwa i jego zró¿nicowania. W rezultacie poszukiwañ wy³oni³ siê zespó³ kilkunastu blogów, które stanowi¹ wyraz
ciekawego oraz stosunkowo nowego w polskich warunkach zjawiska spo³ecznego okrelanego mianem gap year preferowanego w m³odzie¿owym rodowisku, najczêciej studentów, ale tak¿e ludzi oko³o trzydziestego roku ¿ycia,
z kilkuletnim ju¿ sta¿em pracy, decyduj¹cych siê na rodzaj rocznych wakacji, przeznaczonych na poszukiwanie nowych wartoci w ¿yciu, poznanie
odmiennych kultur, zdobycie nowych umiejêtnoci, nabranie dystansu i spojrzenie na wiat z innej perspektywy jak informuje serwis promuj¹cy tê
formê aktywnoci, która poza podró¿¹ sensu stricte uwzglêdnia wolontariat
czy pracê au pair dla dziewcz¹t, za uczestnictwo w tych programach tak¿e
niejednokrotnie zostawia swój lad w bloggingu2.

2 Zob. www.gapyear.pl. Strona internetowa w jêzyku polskim, m.in. z definicj¹ zjawiska gap year, forum, poradami i wywiadami z podró¿nikami.
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Jakkolwiek formu³a gap year w Polsce wci¹¿ wydaje siê doæ ekscentryczna i spotyka siê z krytyk¹, to na zachodzie Europy jest bardzo rozpowszechniona. Badacze nowo¿ytnych podró¿y zauwa¿aj¹, ¿e wiele zjawisk
z zakresu wspó³czesnej turystyki ma swoje korzenie w przesz³oci. Mo¿na by
zatem pomyleæ o lunej paraleli miêdzy wspó³czesnym obyczajem zmodyfikowanym przez spo³eczne, ekonomiczne, technologiczne czy kulturowe warunki a ide¹ Grand Tour krystalizuj¹c¹ siê w XVII wieku i realizowan¹
przez ca³y prawie wiek XVIII, gdy zaczê³a przekszta³caæ siê z podró¿y
z dominuj¹cym edukacyjnym nastawieniem, zarezerwowanej dla arystokracji w rodzaj turystycznego ruchu dla zamo¿nych. W swojej klasycznej wersji
oznacza³a podró¿ po kontynencie szlachetnie urodzonych m³odzieñców, z takimi obowi¹zkowymi destylacjami, jak W³ochy, Francja, Niderlandy, czasami
Grecja i Niemcy, za wród jej g³ównych celów wymieniano poszerzenie intelektualnych horyzontów, poznanie kultury europejskich krajów i obyczajów
ich mieszkañców, znajomoæ obcych jêzyków, nawi¹zywanie towarzyskich
kontaktów, na równi z nabywaniem poloru i og³ady3. Jeremy Black, autor
kilku ksi¹¿ek powiêconych Grand Tour, zwraca tak¿e uwagê na spo³eczne
pod³o¿e tego zjawiska: podró¿ trwaj¹ca czasami kilka lat stwarza³a mo¿liwoæ zagospodarowania wolnego czasu m³odych, zamo¿nych mê¿czyzn po
zakoñczeniu przez nich pewnego etapu edukacji, ponadto pozwala³a wyszumieæ siê w bezpieczny sposób przed podjêciem obowi¹zków wynikaj¹cych
z dziedziczenia maj¹tków4. By³a zatem czêci¹ usankcjonowanego obyczajem
i mod¹ modelu ¿ycia i to m.in. ³¹czy j¹ ze wspó³czesnym gap year realizowanym w postaci podró¿y, bêd¹cej czêci¹ egzystencjalnego projektu, podczas
której wspó³czeni gappersi, tak jak ich siedemnastowieczni i osiemnastowieczni poprzednicy, prowadz¹, wykorzystuj¹c mo¿liwoci nowego medium,
dzienniki podró¿y, wród wymienianych za przez nich motywów wêdrówki
znajduj¹ siê cele edukacyjne (nauka jêzyka) i poznawcze (kulturowa odmiennoæ).
Idea Grand Tour wyrasta³a w swych za³o¿eniach ze sztuki podró¿y,
kszta³towanej przez dzie³a o metodach podró¿owania, które stopniowo ewoluowa³y w stronê tekstów z przewag¹ wiedzy u¿ytecznej, pomocnej w drodze do
miejsc wyznaczaj¹cych trasê typowego woja¿u. Dzisiaj tê rolê poza przewodnikami Lonely Planet przejmuj¹ niejednokrotnie zaktualizowane i potwierdzone
w³asnym dowiadczeniem internetowe relacje z podró¿y na globtroterskich
3 Zob. A. M¹czak, Peregrynacje. Woja¿e. Turystyka, Warszawa 1984, s. 121134 (roz.
Wielka Podró¿).
4 www.umich.edu/~ece/student_projects/grandtour_tourism/grandtour.html [dostêp:
26.04.2011].
As such it (the Grand Tour) fulfilled a major social need, namely the necessity
of finding young men, who were not obliged to work and for whom work would often be
a derogation, something to do between school and the inheritance of family wealth allowed
the young to sow their wild oats abroad and it kept them out of trouble, including disputed with their family, at home.

104

Ewa Szczepkowska

portalach czêsto o przede wszystkim u¿ytkowej, praktycznej funkcji. Roman
Chymkowski, dokonuj¹cy rozpoznañ w internetowym podró¿opisarstwie,
w poszukiwaniu dlañ analogii w dawnej literaturze podró¿niczej, stawia
ciekaw¹ hipotezê, ¿e wspomniane sprawozdania podporz¹dkowane celom
praktycznym mo¿na by, uwzglêdniaj¹c oczywicie uwarunkowania nowego
medium, potraktowaæ w kategoriach swoistego powrotu do wczesnonowo¿ytnych konwencji pisania relacji z podró¿y, gdy realizowa³y one przede wszystkim funkcje u¿ytkowe, gromadz¹c konkretne informacje praktyczne5. Dla
idei wspó³czesnego gap year spêdzonego w drodze, wczesnonowo¿ytny Grand
Tour staje siê metafor¹, szczególnie non¹ w anglosaskim krêgu kulturowym. Przenika do Polski, choæ idea wielkiego objazdu nie stworzy³a u nas
znacz¹cej tradycji, natomiast sama formu³a rocznych wakacji nieprzypadkowo wystêpuje najpierw w blogach Polaków w Anglii czy Australii. Autorzy
rejestruj¹cy dowiadczenie z d³ugiej podró¿y zazwyczaj wyjaniaj¹ motywacjê wêdrówki; traktuj¹c podró¿ jako wa¿ny etap pomiêdzy kolejnymi rozdzia³ami ¿ycia, przybli¿aj¹ te¿ jej cele, wród których krzy¿uj¹ siê i spotykaj¹ ró¿ne tryby dowiadczenia turystycznego; poza elementem przygody,
realizacji marzeñ czy rekreacji blogerzy pisz¹ o poznawaniu wiata, poszukiwaniu innoci oraz autentycznoci w sensie mo¿liwoci wyjcia poza orbitê
medialnych obrazów ku prawdziwemu ¿yciu duchowym pielgrzymowaniu, w którym podró¿ po wiecie ³¹czy siê z prób¹ podró¿y w g³¹b siebie oraz
pragnieniem ucieczki od codziennej rutyny, konsumpcjonizmu, wycigu szczurów do prostego ¿ycia. Niektórzy blogerzy, podsumowuj¹c career break,
wymieniaj¹ korzyci, te jednak wiadcz¹, ¿e porównanie ma ograniczony
zakres. Klasyczny Grand Tour mia³ poza sfer¹ praktyczn¹ rangê kulturotwórcz¹; wed³ug Antoniego M¹czaka  badacza dziejów podró¿y  w grê
wchodzi³o nabywanie konkretnych kwalifikacji [...], lecz z pewnoci¹ wiêksze
znaczenie mia³o zapoznawanie siê z odmiennym funkcjonowaniem ¿ycia spo³ecznego oraz z odmiennym krajobrazem kulturowym6. Wspó³czeni podró¿nicy podkrelaj¹ przede wszystkim zmiany osobowociowe, wiêksz¹ zdolnoæ
do adaptacji (zw³aszcza samotni globtroterzy), niezale¿noæ i umiejêtnoæ
zdystansowania siê wobec obowi¹zuj¹cych wzorców obyczajowych i spo³ecznych po powrocie. Kulturowoæ wielu z tych podró¿y jest w¹tpliwa, rzadko
prowadzi do refleksji, czêciej do kolekcjonowania widoków i powierzchownych obserwacji. Przygotowanie do podró¿y ma wirtualny i medialny charakter; dotyczy przede wszystkim strony praktycznej, za wiedza o odwiedzanym kraju pochodzi z reklam, Internetu i telewizyjnych kana³ów podró¿niczych. Motywacjê w zal¹¿kowej postaci komunikuj¹ tytu³y blogów umiesz5 R. Chymkowski, Internetowe relacje z podró¿y. Rekonesans, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, red. A Gumkowska, Warszawa 2009, s. 292.
6 A. M¹czak, W. Tygielski, Grand Tour. O nowo¿ytnych podró¿ach, Borussia 2001,
nr 2425, s. 25.
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czone w winiecie: mygrandtour, los wiaheros, roundtheworld, byledalej, bezdomu, neverendingtrip, vagabundos. Rzucaj¹cym siê w oczy wspólnym wyk³adnikiem wiêkszoci tytu³ów jest zarówno brak jakichkolwiek wektorów
w podró¿y, jak i jej eskapistyczny kszta³t, co os³abia analogie ze zjawiskiem
wczesnonowo¿ytnego Grand Tour; jednak nomadyczna postawa jest czêsto
jedynie przejawem autokreacji, za podró¿nicy poruszaj¹ siê po standartowych trasach. Wypada siê zatem zgodziæ z opini¹ M¹czaka, który, komentuj¹c nowo¿ytne peregrynacje, zw³aszcza z XVIII wieku, stwierdza: podró¿uj¹ce elity wydeptuj¹ sobie szlaki i to doæ w¹skie. Co poza nimi, nie by³o
interesuj¹ce. Nie dziwiê siê temu, jako ¿e niemal wszystko, co krytykujemy
w masowej turystyce dzisiejszej, ma swoje korzenie g³êbokie na przynajmniej trzy, cztery stulecia7.
Jak natomiast rysuje siê specyfika podró¿niczego bloga na tle innych
odmian? Wobec ró¿norodnoci definicji obejmuj¹cych spojrzenie z literaturoznawczego punktu widzenia na blog jako rodzaj sylwy czy zmutowany gatunek diarystyczny, nastêpnie strukturê poddaj¹c¹ siê opisowi w ramach nowej
genologii multimedialnej uwzglêdniaj¹cej zarówno przekaz, jak i medium
lub, choæ jest to najbardziej skrajna formu³a  blog w funkcji przede wszystkim nonika w obrêbie Internetu, warto przyjrzeæ siê technicznym wyznacznikom blogów z podró¿y oraz ich funkcjom, odwo³uj¹c siê tak¿e do kontekstu
tradycyjnych form diarystycznych, mimo uznawania go za anachroniczny
przez wielu badaczy tych nowych form komunikacji8. Jednak sami autorzy
blogów nie rezygnuj¹ z okrelenia dziennik podró¿y. Multimedialnoæ to
obowi¹zkowa cecha  s¹ to zatem najczêciej fotoblogi lub/i video- i audioblogi. Galeria obrazów przy poszczególnych wpisach odrywa siê niekiedy od
macierzystego kontekstu i funkcjonuje osobno, np. na Picasaweb. Z tego
punktu widzenia blogi podró¿nicze mo¿na podzieliæ na dwie grupy: ze zdjêciami po relacji oraz formê, która w pewien sposób nawi¹zuje do fotoreporta¿u: s³owo i obraz stanowi¹ nierozdzieln¹ ca³oæ, a proporcje miêdzy nimi
mog¹ siê ró¿norodnie kszta³towaæ, czêsto z przewag¹ elementu wizualnego,
który wymaga osobnej analizy, gdy¿ nie zawsze jest widokówk¹ z podró¿y,
ale zawiera treci uogólniaj¹ce i symboliczne, jak równie¿ uczestniczy
w procesie autokreacji podró¿uj¹cych.
Problematyczne jest tak¿e autorstwo, gdy¿ nie zawsze wpisy prowadzi ta
sama osoba, czasami mamy do czynienia ze wspó³autorem, równie¿ z wykorzystaniem cudzego materia³u fotograficznego. Poniewa¿ dotychczasowe badania koncentrowa³y siê na sieciowych pamiêtnikach lub dziennikach, podkrelan¹ cech¹ by³a anonimowoæ. Z tradycyjn¹ diarystyk¹ o tej tematyce
7
8

Ibidem, s.29.
Zob. m.in. A. Szczepan-Wojnarska, Blogi jako forma literacka, Pamiêtnik Literacki
2006, nr 4, s. 191201, A. Gumkowska, Blogi wobec nowej tradycji diarystycznej, w: Tekst
(w) sieci 2. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, s. 231242, M. Kawka, Blog jako gatunek dziennikarski-ewolucja i transgresja, s. 6169.
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³¹czy je subiektywna perspektywa zapisu, sporz¹dzanego zazwyczaj w kilkudniowych odstêpach, rzadziej, chronologia z charakterystyczn¹ dla struktury
bloga prezentacj¹ wczeniejszych wpisów w archiwum, choæ niektóre platformy, np. Geoblog, wprowadzaj¹ zapis typowy dla niesieciowych dzienników:
teksty s¹ prezentowane od najstarszej do najnowszej notki oraz metatekstowy charakter (informacje o dacie zapisu, miejscu, tak¿e tytu³). Obowi¹zkowym elementem bloga jest równie¿ link do trasy wêdrówki na mapie i mo¿liwoæ jej korelacji z wpisami. Ponadto znany z innych wariantów blogroll,
czyli lista linków najczêciej do rekomendowanych blogów podró¿niczych,
u¿ytecznych stron, tak¿e do ostatnich wpisów i nazw odwiedzanych pañstw.
O ile propozycja Chymkowskiego ujêcia internetowych relacji z podró¿y
w swoistym napiêciu miêdzy biegunami literackoci (jako orientowania siê
na estetyczn¹ autotelicznoæ) i u¿ytkowoci, czyli podporz¹dkowania celom
praktycznym),9 wydaje siê przekonuj¹c¹ prób¹ uporz¹dkowania i interpretacji materia³u, to w przypadku podró¿niczych blogów, trudno taki generalizuj¹cy wniosek sformu³owaæ. Funkcje utylitarne nie s¹ tu zawsze prymarne,
choæ czêsto pojawia siê seria praktycznych porad. Blog dokumentuje podró¿
z osobistej perspektywy, s³u¿y ods³anianiu w³asnych myli, emocji i stosunku
do poznawanego wiata. Pos³uguje siê zró¿nicowanymi formami zapisu ci¹¿¹cymi ku literackoci, choæ mo¿na równie¿ mówiæ o stereotypie podró¿niczego bloga, w którym relacji obejmuj¹cej porz¹dek dnia podró¿nika wtóruj¹
przewodnikowe czy internetowe informacje o turystycznych obiektach oraz
komentarze tubylczych zachowañ i obyczajów. Wielowariantowoæ tych blogów, gdy mowa o charakterze zapisu, nasuwa skojarzenia z dawn¹ podró¿¹
obejmuj¹c¹ ró¿ne formy wypowiedzi.
Backpackerskie podró¿e, zw³aszcza te samotne, ³¹cz¹ siê z du¿ym stresem, czêsto spowodowanym kontaktem z lokaln¹ ludnoci¹, za pisanie
o tym pomaga z³agodziæ z³e emocje. Z badañ psychologów wynika, ¿e czêsto
blogi staj¹ siê dla autorów wentylem bezpieczeñstwa, umo¿liwiaj¹cym wy³adowanie emocji i pe³ni¹ funkcjê terapeutyczn¹10. Jednak nie jest to ich
prymarna funkcja, ta bowiem dotyczy komunikacyjnego aspektu. Dla wielu
blogerów-podró¿ników s¹ one sposobem kontaktu i podtrzymywania wiêzi na
odleg³oæ z rodzin¹, przyjació³mi i znajomymi. Intensyfikacja interakcyjnoci
niekiedy powoduje, ¿e blog staje siê internetowym dyskursem podró¿niczym,
którego tematyczne granice te¿ zreszt¹ ulegaj¹ rozmyciu na rzecz towarzyskiej pogawêdki, miejscem, gdzie mo¿na poogl¹daæ zdjêcia, a czasami pos³uchaæ etnicznej muzyki, czy rodzajem forum s³u¿¹cym np. poszukiwaniom
towarzysza na kolejn¹ wyprawê. Tamy tej interaktywnoci stawia jednak
9 R. Chymkowski, Internetowe relacje
10 J. Zaj¹c, K. Rakocy, A. Nowak,

z podró¿y. Rekonesans, s. 29.
Interaktywne, choæ osobiste blogi i blogowanie
a komunikacja z otoczeniem, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja,
s. 224.
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sama sytuacja podró¿y utrudniaj¹ca d³ugotrwa³e komentowanie i dyskutowanie. W przypadku blogerów, dla których backpackerska podró¿ jest rodzajem egzystencjalnego projektu lub sposobem ¿ycia, mo¿na mówiæ o kszta³towaniu siê ciekawej z socjologicznego punktu widzenia wspólnoty kreowanej
przez sieæ i interpretowanej w kategoriach ponowoczesnego trybalizmu11.
Omawiane blogi pisane s¹ przez osoby, które czasowo porzuci³y lub zawiesi³y
swoje dotychczasowe funkcje i pozycje spo³eczne, natomiast przez fakt blogowania w podró¿y tworz¹ nowe koczownicze plemiê po³¹czone pasj¹ i preferowanym stylem ¿ycia, tym, co teoretyk ponowoczesnoci Michel Maffesoli
nazywa feeling i co ogarnia tak¿e podró¿uj¹cych tylko wirtualnie odbiorców
bloga, ewentualnie adeptów przysz³ych wypraw, otwartych na uczestnictwo
w dostarczanym micie. Specyfika podró¿niczego bloga ujawnia siê zw³aszcza,
gdy mamy do czynienia z d³ug¹ samotn¹ podró¿¹, w czasie której brak tzw.
kulturowej bañki modyfikuje funkcje, podnosz¹c jego rangê jako komunikacyjnego narzêdzia z sieciow¹ spo³ecznoci¹, s³u¿¹cego z jednej strony budowaniu wirtualnej wspólnoty, z drugiej  przede wszystkim w³asnej narracji kierowanej do innych, opowieci, w której podró¿nik reasumuje na
bie¿¹co kolejne prze¿ycia i etapy wêdrówki, dokonuj¹c ewaluacji dowiadczeñ. Narracja staje siê rejestracj¹ procesu przebudowy osobowoci i to¿samociowych zmian, a blogi tego typu mog¹ byæ ciekawym materia³em dla
psychologów.
Blogi z podró¿y cechuje pewien stopieñ indywidualizacji w kszta³towaniu s³ownego zapisu. Mimo rosn¹cej roli pozawerbalnych sk³adników, s³owo
pozostaje ca³y czas niezbywalnym elementem. Ogl¹d blogów pod k¹tem formy s³ownego przekazu jest na pewno du¿ym uproszczeniem, ale w³anie
w tej sferze widoczne s¹ powinowactwa z tradycyjn¹ diarystyk¹.

Blog  relacja
Wydaje siê, ¿e to wci¹¿ najczêciej spotykany typ s³ownego zapisu
w podró¿niczym blogu z dominuj¹c¹ rol¹ narracji, co upodabnia go do tradycyjnych form literackich. Sama podró¿ jest fabularnym schematem z jej
pocz¹tkiem, kolejnymi zdarzeniami i powrotem do domu, co oddaje sprawozdawczy, linearny tok wypowiedzi. Dowodzi on z jednej strony zakodowanych
w wiadomoci blogera pewnych przyzwyczajeñ, z drugiej  po prostu braku
umiejêtnoci pisania i wyjcia poza najprostsze i utarte schematy. Tytu³y
z pamiêtnika podró¿nika potwierdzaj¹ pamiêæ o tradycyjnych gatunkach
pimiennictwa. Autorka próbuje skonstruowaæ atrakcyjn¹ narracjê z elementami opisu, refleksji, równie¿ z dialogowymi scenkami:
11 M. Olcoñ-Kubicka, Blogi jako przejaw wspó³czesnego trybalizmu, w: Spo³eczna przestrzeñ Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006, s. 150.
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Ceremonia wydaje mi siê zbyt osobista, jako mi niezrêcznie, jakby nie powinno
nas tutaj byæ. Rodzina zmar³ej nie zwraca na nas [...] uwagi...ciekawe, co sobie
o nas myl¹? Ja o sobie mylê teraz jak o jakim gapiu natrêtnym [...] Krêcimy
siê po miecie, podgl¹damy ¿ycie mieszkañców i coraz bardziej przesi¹kamy
duchowoci¹ miasta. Waranasi ma jeszcze duszê, której nie zdo³a³ jeszcze zepsuæ
turystyczny mot³och [...]. Mo¿e Ganges to naprawdê cudowna rzeka. Tak sobie
mylê, ¿e to chyba fajniej zostaæ spalonym i daæ siê ponieæ falom a¿ do oceanu...
ni¿ skoñczyæ swój ziemski ¿ywot pod ha³d¹ ziemi [...]. Kupujê kwiaty od ulicznego sprzedawcy i wrzucam w otch³añ Gangesu. Mo¿e to bogów ob³askawi i wybacz¹ mi niewiernej, bia³ej ignorantce...12.

Potoczystoæ relacji, dba³oæ o styl, poetyzmy sytuuj¹ j¹ po stronie literackoci, a w cytowanym fragmencie mo¿na by siê dopatrzyæ ladów czy
resztek po tradycyjnym dzienniku podró¿y z jego autorefleksyjn¹ warstw¹.

Blog  rozmowa
By³a ju¿ mowa o ujêciu bloga jako spo³ecznego rodka miêdzyludzkiej
komunikacji, gdy¿ zasada interaktywnoci wpisana jest w jego strukturê
i formê przekazu. Wpis pochodzi wprawdzie z bloga pocz¹tkuj¹cych profesjonalnych podró¿ników  laureatów nagrody National Geographic, ale jest
na tyle charakterystyczny, ¿e warto go przywo³aæ. Oto jeden z bardziej wyrazistych przyk³adów:
Spojrza³em na mapê Google tego naszego Jiayuguau, a tu niby jaki syf niemi³osierny kilka kilometrów od hotelu. A chmury tak nisko, ¿e nic a nic nie widaæ.
Hm...mo¿e to i lepiej.
Popatrzcie sobie na Google, no sami popatrzcie  (tu wklejony link)
Aha...mia³y byæ jakie fotki?
Obiecywa³em?
Powa¿nie?
No dooobra13.

Badacze blogów niejednokrotnie zwracali uwagê na ró¿nice miêdzy stylami w Internecie i np. w drukowanych mediach. Jak zauwa¿a Barbara
Witosz: propagowane ubóstwo rodków jêzykowych, a w³aciwie bylejakoæ
formy, zbli¿a styl blogów raczej do norm swobodnego rejestru potocznej rozmowy ni¿ do gatunków pimiennictwa14. Dotyczy to równie¿ licznych blogów podró¿niczych z ich niechlujnym stylem, sk³adniowymi powtórzeniami,
ubogim s³ownictwem przetykanym wulgaryzmami. W przytoczonym przyk³adzie
12
13
14

www.pozahoryzont.com.pl/blog/?page_id=2 wpis: 25.11.2010 [dostêp: 26.04.2011].
www.ku-sloncu.org/jedwabnyszlak wpis: 20.09.2010 [dostêp: 26.04.2011].
Cyt. za: M. Kawka, Blog jako gatunek dziennikarski  ewolucja i transgresja,
w: Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyñski, W. Furman, Warszawa
2010, s. 65.
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bloga nominowanego do nagrody zapis stylizowany na potoczn¹ rozmowê
o du¿ym ³adunku emocjonalnym i sile perswazyjnej wynika z przyjêtej przez
podró¿ników postawy nakierowanej na spotkanie, które ma siê realizowaæ
zarówno w planie realnym, jak i wirtualnym.

Blog  encyklopedia
Choæ badacze blogów wci¹¿ przestrzegaj¹ przed nadu¿ywaniem literackich terminów w ich opisach, to niekiedy s¹ one przydatne. W tym rodzaju
bloga autorzy tworz¹ swoist¹ silva rerum. Jest to rodzaj zindywidualizowanej encyklopedii podró¿niczej o podrêcznym charakterze. Poszczególne zapisy to np. porady w sprawie szczepieñ, zawartoci plecaka, kosztów lotu, bazy
noclegowej. U¿ytkowoæ i praktycznoæ jest pomna¿ana przez du¿¹ liczbê
linków wklejanych w tekst i odsy³aj¹cych do najbardziej przydatnych, zdaniem autorów, stron z kolejnymi rzeczowymi informacjami. Ten blog najszerzej wykorzystuje zasadê hipertekstu z jego nomadycznymi linkami. Tytu³
innego typu wpisów, Z pamiêtnika podró¿nika, wskazuje na pamiêtnikarsk¹
narracjê z metatekstowymi informacjami o dacie, miejscu pobytu. Poza tym
czêæ wpisów stanowi¹ krótkie popularyzatorskie artyku³y, rodzaj zak³adek
np. o tematyce spo³ecznej, politycznej, kulinarnej, te¿ z linkami do innych
stron. S¹ te¿ wpisy bardziej literackie i dramatyczne, np. o przygodzie
podró¿ników pt. Okradzeni w Chinach lub opowiadanie pt. Spowied, czyli
jak prze¿yæ za jednego dolara dziennie, ciekawe te¿ z socjologicznego punktu
widzenia, jeden z nielicznych przyk³adów w internetowych relacjach z Indii
odwrócenia perspektywy w spojrzeniu na Hindusa i wejcia w jego rolê:
Jestem Hindusem. Mam dobr¹ pracê. Jestem tragarzem lub robotnikiem drogowym. Mogê byæ tak¿e rykszarzem lub prowadziæ w³asn¹ firmê  Ekspresowe
Obwone Us³ugi Szewskie lub Komiwoja¿eria  sprzeda¿ d³ugopisów w autobusach. Jestem wyj¹tkowy, ale takich jak ja s¹ dziesi¹tki milionów. Mój dzieñ
zaczyna siê o 45 rano. Tu¿ po wschodzie s³oñca budzê siê do ¿ycia wraz
z ca³ymi Indiami. Zwijam swój karton lub szmatê do spania, jeli tak¹ posiadam
[...]. Jeli jestem rykszarzem, pêdzê na dworzec, g³ówny skwer lub okoliczne
atrakcje turystyczne, aby zaj¹æ dobre miejsce. Jeli bêdê mia³ szczêcie, trafi mi
siê dzisiaj kilku naiwnych turystów, którzy nie znaj¹c rynku zap³ac¹ 100 rupii
(6,5 z³) za przejazd ryksz¹.

Blog  refleksja
W tym blogu, laureacie 2009 roku (swiatoobrazy.pl) redukcja fabularnego schematu w kszta³towaniu s³ownego przekazu na rzecz refleksyjnych
zapisów skorelowanych z fotografi¹ przynosi ciekawe efekty poznawcze
i artystyczne. Sekwencyjnoæ zostaje zachowana w funkcji archiwum bêd¹ce-
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go sta³ym elementem bloga, co pozwala ledziæ podró¿ zgodnie z jej chronologi¹. Natomiast poszczególne wpisy opatrzone s¹ tytu³ami o funkcji interpretuj¹cej, tworz¹c luny ci¹g odwo³uj¹cy siê do ró¿nych form podawczych,
np. opisu doznañ zmys³owych, studium przedmiotu lub czynnoci, impresji,
refleksji, przytoczenia czy parafrazy cudzej opowieci lub historii ¿ycia, pozdrowieñ, kulinarnego przepisu, wklejonego elektronicznego listu. Dowiadczenie podró¿y jest jednym z tematów, podobnie jak egzystencjalna
sytuacja podró¿nika. Celem podró¿y jest przede wszystkim spotkanie z Innym i rezygnacja, przynajmniej w selektywnie wybranych do bloga fragmentach podró¿y z sightseeingu, powtarzalnego elementu blogów, w których
powiela siê przewodnikowe czy internetowe informacje. Zamiast prostej,
uszczegó³owionej relacji we wpisach autorzy podejmuj¹ próby namys³u
i diagnozy rozmaitych zjawisk: globalizacji, wspó³czesnego nomadyzmu, negatywnych konsekwencji rozwoju masowej turystyki, kontaktu z kulturow¹
odmiennoci¹, dla których punktem wyjcia s¹ wybrane epizody z podró¿y.
Powoduje to eseizacjê wypowiedzi, której znamienn¹ cech¹, ujawniaj¹c¹ siê
równie¿ w fotografii jest autoironia. Autorzy staraj¹ siê nadaæ blogowi artystyczn¹ formê z przemylan¹ i w efekcie, jeliby znów odwo³aæ siê do tradycyjnej diarystyki, kszta³tuje siê jaki rodzaj internetowej odmiany podró¿y
intelektualnej z odniesieniami do tekstów literackich, inspirowanej pón¹
twórczoci¹ Kapuciñskiego.
Na koniec nasuwa siê pewna konstatacja po lekturze kilkudziesiêciu
blogów z komentarzami odbiorców. Choæ blogowanie w obliczu rosn¹cego
znaczenia nowego medium zatacza coraz szersze krêgi, to przynajmniej
w przypadku blogów z podró¿y nie wydaje siê, by stanowi³o, przynajmniej na
razie, powa¿ne zagro¿enie dla literackiego podró¿opisarstwa. W oczekiwaniach wiêkszoci odbiorców fina³em i w³aciwym zwieñczeniem podró¿y mia³a byæ ksi¹¿ka i w jej stronê zwraca³y siê ich ¿yczenia pod adresem autorów
najciekawszych blogów, postrzeganych jako forma wci¹¿ niegotowa, niezamkniêta, migotliwa, ulotna, bardziej rodzaj brulionu ni¿ finalnego produktu.

Bibliografia
Chymkowski R., Internetowe relacje z podró¿y. Rekonesans, w: Tekst (w) sieci 2.
Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, red. A Gumkowska, Warszawa 2009.
Gumkowska A., Blogi wobec nowej tradycji diarystycznej, w: Tekst(w) sieci.2. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, red. tej¿e, Warszawa 2009, s. 231242.
Kawka M., Blog jako gatunek dziennikarski  ewolucja i transgresja, w: Internetowe
gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyñski, W. Furman, Warszawa 2010,
s. 6169.
M¹czak A., Peregrynacje. Woja¿e. Turystyka, Warszawa 1984.
M¹czak A., W. Tygielski, Grand Tour. O nowo¿ytnych podró¿ach, Borussia 2001,
nr 2425.

Grand Tour XXI wieku  o blogach z podró¿y

111

Olcoñ-Kubicka M., Blogi jako przejaw wspó³czesnego trybalizmu, w: Spo³eczna przestrzeñ Internetu, red. D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Warszawa 2006.
Szczepan-Wojnarska A., Blogi jako forma literacka, Pamiêtnik Literacki 2006, nr 4,
s. 191201.
Zaj¹c J., Rakocy K., Nowak A., Interaktywne, choæ osobiste blogi i blogowanie
a komunikacja z otoczeniem, w: Tekst (w) sieci 2. Literatura, spo³eczeñstwo, komunikacja, Warszawa 2009, s. 231242.
Strony internetowe
www.pozahoryzont.com.pl/blog/?page_id=2
www.ku-sloncu.org/jedwabnyszlak
www.newsweek.pl/blog-naszglob,42225,1,1.html
www.gapyear.pl
www.umich.edu/~ece/student_projects/grandtour_tourism/grandtour.html
Summary
The article concerns travelblogs and the phenomenon of gap year very popular in
western countries and United States. Travels organized by young people can be compared to
Grand Tour  the idea of travel from XVIIth century whicz aim was knowledge of foreign
languages and countries such as Italy, France, Netherlands and studying foreign customs and
culture. The article is also a proposal of classification of travelblogs. There are blogs which are
dominated by the form of encyclopedia, the reflection, story or conversation.
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Przedmiotem naszej uwagi uczynimy powieæ Janusza Olczaka1 wydan¹
przez Wydawnictwo Poznañskie w 1977 r., bêd¹c¹ zapisem literackich zmagañ z materi¹ dowiadczenia ziem anektowanych do Polski w wyniku
rozstrzygniêæ II wojny wiatowej2. Na wstêpie powiedzmy wyranie: Szyld
1 Janusz Olczak (19411991) jest dzi postaci¹ niemal kompletnie zapomnian¹, przywo³ywan¹ prawdopodobnie jedynie przez kronikarzy regionalnego rodowiska literackiego.
Autor zwi¹zany by³ z Ziemi¹ Lubusk¹; od 1974 roku mieszka³ w Lublinie, ale z gorzowskim rodowiskiem literackim utrzyma³ serdeczny kontakt. Recepcjê jego tekstów utrwali³a przede wszystkim prasa regionalna: zielonogórskie Nadodrze oraz pisma lubelskie
 Kamena i Akcent. Ten bardzo p³odny autor ma na swym koncie ponad dwadziecia
powieci, zbiorów poezji i bajek, s³uchowisk radiowych i tekstów dramatycznych, utworów
przeznaczonych dla doros³ych i m³odzie¿y. Olczak zosta³ cz³onkiem ZLP w wieku 37 lat
(1974) i ten fakt konkludowa³ ukazaniem siê w krótkim odstêpie czasu kilku powieci
autora. O ³atwoci, z jak¹ tworzy³, niech wiadczy fakt, ¿e tylko w latach 19741979
Olczak opublikowa³ osiem powieci (Bañ o wielkim Marandzie (1974), Wilcze dni (1975,
1977), Szeryf (1976), Znajomi i nieznajomi z ulicy Ch³odnej (1976), Jubileusz Marandy
(1977), Szyld pisany antykw¹ (1977), 365 pór roku (1979), Wie¿e magistratu, czyli worek
turystyczny . (1979), a ten okres znacz¹ równie¿ wydania trzech tomów opowiadañ: Siwe
skrzyd³a (1975), Biedny diabe³ (1976), Urlop dziekañski Odysa (1978). Zob. biogram autora
w: Miejsce zmagañ. Wspó³czeni pisarze lubuscy, oprac. A. Siatecki, Gorzów Wielkopolski
1982, s. 79; K. Kamiñska, Leksykon literatury gorzowskiej, Gorzów Wielkopolski 2003,
s. 112.
2 Szkic o Olczaku ka¿e zaznaczyæ, ¿e literatura lubuska doczeka³a siê w ostatnich
latach znacz¹cego zainteresowania ze strony literaturoznawców skupionych w rodowisku
akademickim Zielonej Góry i Gorzowa. Zob. Miejsce i to¿samoæ. Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, red. M. Miko³ajczak, Zielona Góra 2013. Tu te¿
obszerna bibliografia.
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pisany antykw¹3 to powieæ, która nie zapisa³a siê z³otymi g³oskami w diariuszu faktów historycznoliterackich. Nie znaczy to jednak, ¿e nie wyznaczy³a oryginalnych scenariuszy czytania problematyki poja³tañskiego wiata.
Powieæ Olczaka mo¿na oczywicie czytaæ przez kod literatury popularnej4.
W tym miejscu jednak nie genologia tej Trzeciej5, ale sposób ujêcia tematu
bêd¹ dla nas wa¿ne. Tekst Olczaka przeczytamy jako partyturê tematologiczn¹6 (wêdrówka okrelonych w¹tków, motywów i typów bohaterów), wariacjê na temat poja³tañskiej deterytoryzacji, a wreszcie  jako naruszenie
pewnego kanonu prezentacji tej tematyki. W PRL literatura popularna by³a
wa¿nym medium treci poznawczych, propagandowych i dydaktycznych7. Jej
rozmaite odmiany podjê³y równie¿ tematy zwi¹zane z poja³tañskimi transferami. Analizuj¹c literackie projekcje skwierzyñskiego autora, wska¿emy na
niektóre aspekty ideologicznego obci¹¿enia tematyki poja³tañskiego Okcydentu8. Odpowiemy na pytanie, w jaki sposób powieæ Olczaka konstruuje
dyskurs o ziemiach w³¹czonych, jakie elementy sk³adaj¹ siê na mit fundacyjny
3 J. Olczak, Szyld pisany antykw¹, Poznañ 1977. Cytaty z tego tekstu zapisujemy
skrótem: Spa, dalej podajemy numer strony.
4 Nie wdaj¹c siê w rozwa¿ania teoretyczne, przyjmujemy najprostsze znaczenie tego
terminu. Uznajemy, ¿e literatura popularna to literatura chêtnie czytana, przystêpna, pokazuj¹ca uporz¹dkowany obraz wiata, niestawiaj¹ca przed odbiorc¹ trudnych pytañ, nieaspiruj¹ca do nowatorstwa formalnego czy wiatopogl¹dowego, potwierdzaj¹ca uznane
prawdy, reprodukuj¹ca schematy i stereotypy. Zob. A. Okopieñ-S³awiñska, S³owo wstêpne,
w: Formy literatury popularnej, pod red. A. Okopieñ-S³awiñskiej, Wroc³aw 1973, s. 513.
W tym miejscu zdajemy sobie sprawê z koniecznoci dopasowania aparatu badawczego
do charakteru badanej literatury. Nie traktujemy literatury popularnej jako niewydarzonej siostry literatury wysokiej, nie doszukujemy siê problematyki literackiej, której tam
nie ma, ani funkcji, do których ta literatura nie pretendowa³a. Zob. J. Nowakowski,
W krêgu obiegowych idea³ów estetycznych. Szkice o literaturze popularnej, Rzeszów 1980,
s. 9 i n.
5 Por. A. Martuszewska, Ta Trzecia. Problemy literatury popularnej, Gdañsk 1997.
6 J. Abramowska, Powtórzenia i wyboru. Studia z tematologii i poetyki historycznej,
Poznañ 1995.
7 Ideologiczne piêtno w narracjach prozy popularnej dokumentuje np. seria Biblioteka
¯ó³tego Tygrysa ukazuj¹ca siê w wydawnictwie Ministerstwa Obrony Narodowej lub seria
szpiegowska Labirynt. Ta pierwsza, wydawana w latach 19571989 w bardzo du¿ym nak³adzie proponowa³a odbiorcy skrajnie spolaryzowan¹ wersjê historii wojny i okupacji.
Szczególnie jaskrawe s¹ manipulacje zwi¹zane z kreacj¹ negatywnych bohaterów podziemia niepodleg³ociowego i apologizacj¹ ¿o³nierzy Armii Ludowej i Armii Czerwonej, z fa³szyw¹ interpretacj¹ wielu wa¿nych epizodów wojennych. Por. te¿ warstwê ideologiczn¹ powieci szpiegowskich  J. Jastrzêbski, Kto nas zdradza?, w: Czas relaksu. O literaturze
masowej i jej okolicach, Wroc³aw 1982, s. 200 216.
8 Pojêcie poja³tañskiego Okcydentu traktujê jako alternatywê wobec innych pojêæ
funkcjonuj¹cych w literaturze przedmiotu, takich jak: Ziemie Odzyskane, Ziemie Zachodnie i Pó³nocne, Kresy Zachodnie. Zaproponowany termin ma przede wszystkim znaczenie
metaforyczne, uwalnia od serwitutów dyskursu minionych dziesiêcioleci (uniewa¿nia polityczny kontekst), niweluje niesymetrycznoæ chronologiczn¹ i geograficzn¹ desygnatów
funkcjonuj¹cych nazw. ród³o i znaczenie terminu wyjaniam w pracy: J. Szyd³owska, Narracje poja³tañskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przyk³adzie Warmii
i Mazur (19451989), Olsztyn 2013.
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tych przestrzeni9. Te procedury hermeneutyczne wpisz¹ nasze refleksje
w obszar wiadomoci badawczej formowany przez nowy regionalizm ze
szczególnym uwzglêdnieniem inspiracji ze strony geopoetyki (i polityki
miejsca)10. O nich pisa³a El¿bieta Rybicka:
podstawowa strategia badawcza zmierza do uchwycenia tego, co specyficznie
regionalne b¹d lokalne za pomoc¹ siatki pojêæ wspólnych dla wspó³czesnej
humanistyki. Aspiracje badawcze id¹ dzi w stronê wyjcia poza partykularyzm
lokalny czy regionalny i opisu dowiadczeñ miejsca za pomoc¹ kategorii wspólnych dla wspó³czesnej humanistyki. Warto przy tym podkreliæ, ¿e kategorie
nowego s³ownika regionalnego nie s¹ zewnêtrzne wobec przedmiotu badañ
 etnopoetyka, dowiadczenie, relacje centralno-peryferyjne, przestrzeñ migracji,
miejsce i terytorium, granice, transgranicza i pogranicza, mechanizmy zale¿noci od metropolii to problemy od dawna obecne w dyskursie regionalnym. Paradoksalnie i w przewrotnym nieco uproszczeniu mo¿na rzec, ¿e humanistyka
wiatowa z jej koniunkturami badawczymi dogoni³a wreszcie dowiadczenia regionalne, nie tylko przecie¿ polskie11 .

Szyld pisany antykw¹ ukaza³ siê na rynku wydawniczym tu¿ po cenzuralnej dla historii tematu dylogii Haliny Auderskiej Ptasi gociniec, Babie
lato (1973, 1974), a na dekadê przed Repatriantami Stanis³awa Srokowskiego (1988) i Weiserem Dawidkiem Paw³a Huellego (1987). Powieæ ukaza³a siê
w chwili, gdy mierci tematu okcydentalnego  w jego dotychczasowym
kszta³cie  nikt nie omiela³ siê ju¿ kwestionowaæ. Do lamusa odchodzi³y
wa¿ne dla pierwszych lat powojennych teksty Eugeniusza Paukszty, Zbyszko
Bednorza, Wilhelma Szewczyka, Wojciecha ¯ukrowskiego, Tadeusza Miko³ajka, Leona Wantu³y, Aleksandra Baumgardtena i wielu innych. Uznany za
opisany temat, przesta³ byæ lansowany w gremiach krytycznoliterackich
i politycznych, nie budzi³ zainteresowania literaturoznawców, rzadziej siêgali
doñ autorzy12. Ujrzany w takim kontekcie Szyld jest powieci¹ epigoñsk¹.
9 Warto dodaæ, ¿e Janusz Olczak ma na swoim koncie powieæ, której fabu³a wpisana
jest w realia powojennych Mazur (Spacery pielgrzymów). Ta powieæ wydana w 1981 roku
jest repetytywna wobec omówionych tu sposobów konceptualizacji problematyki ziem w³¹czonych. Ziemiom Zachodnim Olczak powiêci³ ponadto: Siwe skrzyd³a, a motywy zachodnie znajdziemy w wielu tomach jego prozy.
10 E. Rybicka, Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, Teksty Drugie 2008, nr 4, s. 2137.
11 Tej¿e, Wprowadzenie. Region  rzeczywistoæ wyobra¿ona, w: Nowy regionalizm
w badaniach literackich. Badawczy rekonesans i zarys perspektyw, red. M. Miko³ajczak,
E. Rybicka, Kraków 2012, s. 9.
12 Zob. podsumowuj¹ce powojenne dekady opracowania literaturoznawcze F. Fornalczyka: Znaki ¿ycia. Szkice, Poznañ 1961; ten¿e, Oswajanie z teraniejszoci¹. O ¿yciu literackim w powojennym Poznaniu, Poznañ 1978; idem, wiadomoæ dziedzictwa, Olsztyn
1978; Z. Hierowskiego: Szkice krytyczne, wstêp i wybór, W. Nawrocki, Katowice 1975; Z. Kubikowskiego: Bezpieczne ma³e mity, Wroc³aw 1965; ten¿e, Wroc³aw literacki, Wroc³aw 1962;
T. Mikulskiego: Temat Wroc³aw. Szkice l¹skie, wybra³ i oprac. B. Zakrzewski, Wroc³aw 1975;
W. Nawrockiego: Klasa, ideologia, literatura. Z problematyki zwi¹zków literatury z ideologi¹,
Poznañ 1976; ten¿e, Trwanie i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich, Poznañ 1969;
ten¿e, O pisarstwie Gustawa Morcinka, Katowice 1972; Paukszta, Warszawa 1976.
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Ale jeli  jak zaznaczylimy wy¿ej  pokusiæ siê o aktualizacjê kodu literatury popularnej, to Szyld jest ca³kiem udan¹ realizacj¹ schematu popularnej
powieci obyczajowej z elementami powieci przygodowej. W latach stalinowskich literatura popularna zosta³a skazan¹ na estetyczno-ideologiczn¹ banicjê (¿ywa by³a jedynie odmiana szpiegowska, która idealnie wpisywa³a siê
w dyskurs walki z wrogiem)13. Popadziernikowy jej renesans zbieg³ siê
w czasie z docenieniem przez strategów polityki informacyjno-kulturalnej
Polski Ludowej jej potencja³u w zakresie dystrybucji po¿¹danych treci
i wyobra¿eñ. Dotyczy³o to oczywicie tak¿e tematyki ziem w³¹czonych: ze
wzorów literatury popularnej czerpa³ prawodawca tematu  Eugeniusz Paukszta (romans, powieæ przygodowa i szpiegowska)14. Poznañski literat,
publicysta Dzi i Jutro oraz Stra¿nicy Zachodniej, aktywista Polskiego
Zwi¹zku Zachodniego docenia³ walory tego rodzaju narracji. W drukowanym
na ³amach katowickiej Odry reporta¿u pisa³:
Garn¹ siê ludzie do ksi¹¿ki, garn¹. Tylko, ¿e wybór ma³y i nie bardzo ciekawy.
Wiele rzeczy jest za trudnych, za powa¿nych. Kto tu z nich choæby doczyta do
koñca Mury Jerycha Brezy albo Noc Huberta Zawieyskiego15.

Wzory literatury popularnej, ³atwej do rozkodowania przez niewykszta³conego i zró¿nicowanego w zakresie kompetencji czytelniczych odbiorcy, by³y
przemylan¹ strategi¹ zorientowan¹ na maksymalne poszerzenie adresu
czytelniczego. Pauksztowski program egalitaryzmu literatury o nowych ziemiach  w zamierzeniu wyranie terminalny  okaza³ siê niestety zdumiewaj¹co trwa³y. Wpisane w lokacje zachodnie fabu³y prozy popularnej mia³y
siê ca³kiem dobrze w latach 60., a nawet 70. W tym czasie oryginalnej
wyk³adni pragmatyki literatury popularnej rozpisanej w sceneriach okcydentalnych podj¹³ siê wroc³awski literaturoznawca Zbigniew Kubikowski16,
a w latach 90. swój znacz¹cy g³os dopisze tu Bogus³aw Baku³a17. Ten pierwszy zdyskontowa³ g³osy krytyków ¿¹daj¹cych od literatury popularnej oryginalnoci i przezwyciê¿ania schematu. Kubikowski grzmia³: w³anie solidny
schemat, repetytywnoæ motywów i przewidywalnoæ s¹ wartoci¹ literatury
popularnej. A brak epopei, o któr¹ wo³ali krytycy? Przyczyny s¹ zdiagnozowane: zabrak³o umiejêtnoci uniwersalizacji dowiadczenia poja³tañskiego
i swobody wypowiedzi, przeszkadza³a zerwana ci¹g³oæ tradycji polskiej epiki.
13

1994.

J. Kolbuszewski, Od Pigalle po kresy. Krajobrazy literatury popularnej, Wroc³aw

14 O obecnoci schematów literatury popularnej w Trudzie ziemi nowej pisa³ Witold
Nawrocki, Paukszta, Warszawa 1976, s. 1324; Tego¿, Epik polskiego zachodu, w: tego¿
Trwanie i powrót. Szkice o literaturze Ziem Zachodnich, Poznañ 1969; s. 311322.
15 E. Paukszta, Pokój i ziemia, Odra 1948, nr 51, s. 2.
16 Z. Kubikowski, Bezpieczne ma³e mity, Wroc³aw 1965.
17 Baku³a B., Z kresów na kresy (powojenna powieæ o kresach zachodnich), Kresy
1996, nr 2, s. 142154.

Lubuskie panopticum Janusza Olczaka, czyli wyczerpane inspiracje...

117

Olczak nie udaje przed czytelnikiem, ¿e podejmuje trud wypracowania
nowych tropów literaryzacji dowiadczeñ migracyjnych i postmigracyjnych18.
Wrêcz przeciwnie  mia³o pod¹¿a tropami utrwalonymi w literaturze polskiej i ma wiadomoæ konwencjonalnoci tych znaków. St¹d w³anie tytu³owe panopticum jako fabularny zbiór najbardziej oryginalnych cytatów poetyk, idei i stylów. B¹dmy jednak szczerzy  w odniesieniu do fabularnych
lokacji lubuskich, zaplecze by³o niezbyt imponuj¹ce. Oprócz zapomnianej
powieci Natalii Bukowieckiej Rubie¿19, tradycyjnie aktywnego literacko
Paukszty, nale¿y wymieniæ jeszcze prozê Janusza Koniusza i Zygmunta
Trziszkê20. Ale nie te wzory interesuj¹ Olczaka najbardziej. Z dezynwoltur¹
czerpie z rekwizytorni ujêæ i symboli polskiej tradycji literackiej. Powo³uje
siê na Pana Tadeusza i poemat heroikomiczny; korzysta ze wzorów powieci
awanturniczej21. Dobrze rozpoznawana przez odbiorcê konwencja Sienkiewiczianów, mia³a budowaæ iluzjê to¿samoci Dzikich Pól i przestrzeni poja³tañskiego Okcydentu22. Z dzisiejszej perspektywy widaæ dok³adnie, jak powa¿ne
by³o to nadu¿ycie. W Szyldzie odnajdujemy zapo¿yczenia z powieci sensacyjno-szpiegowskiej23 rozpisywanej w sceneriach okcydentalnych m.in. rêk¹
Paukszty i Putramenta oraz konwencjê kroniki24. W po³owie lat 70. strategia
cytatów (konwencji stylistycznych i fabu³) sfunkcjonalizowana dla odwie¿enia sposobu pisania o dowiadczeniu poja³tañskiej deterytoryzacji zafunkcjonowa³a w prozie Zygmunta Trziszki25. Jeli czytaæ Olczaka w kontekcie
powieci i opowiadañ autora Romansoidu, to analiza obna¿yæ musi braki
18 Por. poszerzon¹ wersjê referatu z 1996 roku: B. Baku³a, Miêdzy wygnaniem a kolonizacj¹. O kilku odmianach polskiej powieci migracyjnej w XX wieku (na skromnym tle
porównawczym), w: Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red.
H. Gosk, Kraków 2012, s. 161192.
19 Powieæ drukowana by³a w 1948 r. w G³osie Wielkopolskim, a jako pozycja zwarta
ukaza³a siê dopiero po pó³wieczu  w 1998 roku.
20 H. Bereza, Proza autorów zielonogórskich, w: tego¿, Prozaiczne pocz¹tki, Warszawa
1971, s. 269298.
21 P. Kuncewicz pisa³ o gargantuicznej iloci tej literatury, wskazywa³ na koneksje
z Rabelaisem, docenia³ ornamentykê jêzykow¹ i zami³owanie do paradoksu, ale jednoczenie wyranie ewokowa³ nierówny artystycznie poziom tekstów Olczaka. Zob. P. Kuncewicz, Leksykon polskiej literatury wspó³czesnej, t. 2, Warszawa 1997, s. 312.
22 Nie bez racji Olczak nazywa jednego z bohaterów Zag³ob¹, nie na darmo ka¿e mu
przemawiaæ z oratorsk¹ swad¹, a wielu bohaterom pisze biografie pe³ne zaskakuj¹cych
zbiegów okolicznoci, feerii pomy³ek i ¿a³osnych maskarad, postaci wyposa¿a w u³añsk¹
fantazjê, skazuje na megalomaniê etc.
23 Znajdujemy tu mistyfikacjê i podstêp, fa³szowane to¿samoci, ukryte intencje,
a wszystko na zorientowane jest na unieszkodliwienie siatki szpiegowskiej niemieckich
rewan¿ystów.
24 Znajduje to potwierdzenie w informacjach o kronikarskich zapiskach proboszcza,
w powieci wuja i jego quasi-dokumentalnych narracjach historiograficznych, a wreszcie
w zapiskach m³odego narratora. Prawdopodobny jest te¿ trop gminnych i powiatowych monografii, wyros³ych na fali popadziernikowej odnowy ruchu regionalistycznego.
25 J. Szyd³owska, Sakralizacja miejsc w prozie Zygmunta Trziszki, w: wiête miejsca
w literaturze, red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska, Olsztyn 2009, s. 327344.
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warsztatu tego pierwszego. Jeli Trziszka aspirowa³ do odwie¿enia sposobów mówienia o dowiadczeniu przesiedleñców26, to Olczak uwi¹z³ w schematach; jeli Trziszka przekracza³ konwencjê na zasadzie twórczej rekonstrukcji i reinterpretacji, to Olczak jedynie ¿onglowa³ stereotypem; Trziszki
brawura leksykalno-stylistyczna zas³ugiwa³a na podziw27; Olczak lekcewa¿y
jêzyk postmigracyjnej ulicy. O narracji Janusza Olczaka opowiemy w dwóch
modu³ach: kreacji bohaterów oraz portretów ¿ycia codziennego.

Bohaterowie powieci migracyjnej
Szyld pisany antykw¹ otwiera fragment rubasznej piosenki nuconej
przez bohaterów:
Jecha³a pani z panem
aeroplanem
puszczali my jej pszczo³y
na pupy go³y.
Kakoj skanda³,
papa by³ gieniera³! (Spa,5)

Cytat w tekcie literackim wzmacnia funkcjê estetyczn¹ tekstu, buduje
strukturê dialogow¹ (bywa komentarzem, wzmacnia ekonomikê dyskursu),
osadza tekst w krêgu tradycji literackiej i kulturowej, jest wreszcie samoistnym dokumentem tekstowym28. Wydaje siê, ¿e przywo³any cytat pe³ni
przede wszystkim funkcjê interpretuj¹c¹. Jest sygna³em postawy rozkodowuj¹cej wiat po Ja³cie w odcieniach rubasznoci i karnawa³u  to z jednej
strony; z drugiej  wskazuje na metatekstowoæ komunikatu przekazywanego w rêce odbiorcy. Otwieraj¹cy powieæ cytat wzmacnia odczucie umownoci
obrazu wiata i kwestionuje próby odczytania fikcyjnego przecie¿ komunikatu w kategoriach prostej weryfikowalnoci obrazu.
26 M. Miko³ajczak, analizuj¹c pragmatykê metaforyki infernalnej w tekstach autorów
lubuskich, wskaza³a na procedury konstrukcji mitu arkadii zaprzeczonej, bêd¹cej rodzajem
kontr-mitu wobec propozycji serwowanych w dyskursie publicznym. Ów kontr-mit funduj¹cy antyarkadyjski pocz¹tek (a wspó³czenie postmit, pojawiaj¹cy siê w prozie lokalnego
realizmu magicznego) zdawa³ siê lepiej sprawdzaæ w funkcji mitu to¿samociowego
i  paradoksalnie  lepiej ni¿ narracja arkadyjska s³u¿y³ adaptacji. Dopuszczaj¹c do g³osu
to, co przemilczane, wyparte, obce i niechciane stawa³ siê projekcj¹ nieuznawanych oficjalnie lêków, pozwala³ w³¹czaæ irracjonalne mylenie w zakres ogl¹du i interpretacji wiata,
a dziêki temu godzi³ osadników z now¹ ziemi¹. M. Miko³ajczak, Czarcia kraina. O lubuskim kontr-micie to¿samociowym, w: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski
dyskurs postzale¿nociowy dawniej i dzi, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Kraków 2013,
s. 273292.
27 T. Budrewicz, Zygmunt Trziszka. Plebej na rozdro¿u, Kraków 1992 (rozdzia³ Stugêbny bukiet).
28 K. Dybciak, Inwazja eseju, Pamiêtnik Literacki 1977, nr 4, s. 118.
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Biesiadna pieñ w ustach bohaterów charakteryzuje ich samych i czasy,
w których wybrzmiewa. Narrator spieszy, by potwierdziæ nasze przypuszczenia. Oto mamy do czynienia z heroiczn¹ epok¹ zaludnion¹ przez nieheroicznych bohaterów. To panaceum Olczaka na nieznony monumentalizm kreacji
pionierów z prozy pierwszych lat powojennych. U Olczaka jedynie postaæ
Burmistrza (sk¹din¹d przerysowana) wskazuje na analogie do szlachetnych,
prawych spo³eczników dzia³aj¹cych w imiê postmigracyjnej wspólnoty rodem
z prozy Paukszty, Bednorza, Szewczyka. Pozostali cz³onkowie portretowanej
spo³ecznoci  m.in.: kupiec-poeta (ojciec narratora), praktyk lekkomylnoci (wuj), pijaczyna Franio, egzotyczny Tatar, handlarka Katiusza, podrabiana hrabina, dzielny partyzant Januk, Jan z Bagien (patriarchalny autochton), snuj¹cy szwole¿erskie opowieci Zag³oba  ¿yj¹ pe³n¹ piersi¹, jakby
wbrew trudnym czasom. Kochaj¹ i zdradzaj¹, z luboci¹ oddaj¹ siê hazardowi, nie stroni¹ od alkoholowych libacji, nie gardz¹ pó³legalnym zarobkiem.
U Olczaka nie ma tego, co stanowi³o istotn¹ treæ kanonicznych narracji
okcydentalnych  powagi etosu pionierstwa i romantycznego misjonarstwa
organizacji polskiego ¿ycia na nowych ziemiach29. Zakwestionowanie kanonu
wi¹¿e siê z projekcj¹ dzia³añ postaci, które maj¹ charakter bardziej partykularny ni¿ wspólnotowy, prywatny  nie publiczny. Bohaterowie s¹ prowokacyjnie g³usi na odg³osy ¿ycia politycznego, na has³a g³oszone z trybun politycznych, wyjête z gazet i plakatów. Jest to istotne przekroczenie wobec
standardów zaprojektowanych przez Pauksztê, a potem rekonstruowanych
przez Audersk¹. Szymon Drozd z Ptasiego gociñca i Babiego lata, tak jak
bohaterowie Wrastania Paukszty, autonomicznie i po swojemu  czêsto naiwnie  rozstrzygaj¹ najwa¿niejsze dylematy zmienionej geopolitycznie poja³tañskiej Polski30. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e bohaterowie Olczaka nie
zabieraj¹ g³osu w sprawie wydarzeñ politycznych (narrator tytu³uje swego
ojca wybitnym gadu³¹ politycznym( Spa,9). Owszem komentuj¹ wspó³cze29 Por. kategoryzacjê typów bohaterów prozy osadniczej rozpisanej w lokacjach lubuskich zaproponowan¹ przez M. Miko³ajczak. Badaczka powi¹za³a metaforykê lokalnej geografii mitycznej z typem przestrzennej aktywnoci podmiotu i wyró¿ni³a szeæ typów postaci: syna/wnuka/dziedzica; wracaj¹cego do domu tu³acza, wêdrowca (syna marnotrawnego
i Odyseusza); archeologa, uprawiaj¹cego geologiê pamiêci; wygnañca, szukaj¹cego Ziemi
Obiecanej, a w wersji awanturniczej  konkwistadora/argonauty/zdobywcy, wyruszaj¹cego
w ¿yciow¹ przygodê, wreszcie kreatora, którego zwi¹zek z miejscem objawia siê w akcie
creatio ex nihilio. M. Miko³ajczak, Szli na Zachod osadnicy . Rola metaforyki przestrzennej w tworzeniu mitologii Ziemi Lubuskiej, w: Od poetyki przestrzeni do geopoetyki, red.
E. Konoñczuk i E. Sidoruk, Bia³ystok 2012, s. 135158.
30 Proza Auderskiej zebra³a szereg bardzo dobrych recenzji. Chwalono zw³aszcza jêzyk
powieci (Auderska przez lata by³a redaktork¹ naczeln¹ S³ownika jêzyka polskiego), wydobywano przemianê wiatopogl¹dow¹ ch³opskiego bohatera oraz jego awans socjalno-kulturowy. Z oczywistych przyczyn politycznych nie dopatrywano siê przek³amañ w warstwie
neutralizacji postaw nostalgicznych wobec opuszczonych krajobrazów. W 1974 roku Babie
lato zdoby³o pierwsz¹ nagrodê w konkursie literackim XXX-lecia PRL. Zob. m.in. W. Maci¹g, Szymona Drozda droga przez mêkê, Nowe Ksi¹¿ki 1975, nr 6, s. 2324.
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snoæ, ale trudno oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Historia dzieje siê daleko od nich
(lub chc¹ udawaæ, ¿e tak jest). Arena wydarzeñ politycznych (tak przecie¿
dynamiczna w pierwszych latach) niezbyt ich interesuje.
Narracyjne zaniechanie zrygoryzowanej refleksji spo³eczno-politycznej
nie mo¿e dziwiæ w konwencji prozy popularnej. Ta wszak ma eskalowaæ
uczucie przyjemnoci, a nie nu¿yæ; bawiæ, a nie wymagaæ intelektualnej
dyscypliny. Milczenie wobec trudnych i dynamicznych realiów spo³ecznoideologicznych i spo³eczno-kulturowych terenów w³¹czonych po Ja³cie mo¿na
interpretowaæ w kategoriach wiadomego uniku, albo  co wydaje siê równie
prawdopodobne  w kategoriach deklaracji wiatopogl¹dowej autora. Wszak
wyczyszczenie pejza¿u kulturowo-ideologicznego fikcyjnego okcydentalnego
wiata jest dla odbiorcy wa¿nym komunikatem projektuj¹cym na rzeczywistoæ pozatekstow¹ (pogranicze polsko-niemieckie).
Kolejn¹ sfer¹ przekroczeñ kanonu widzê w mentalno-wiatopogl¹dowej
projekcji postaci. Wszyscy bohaterowie Olczaka realizuj¹ siê w dzia³alnoci
antypraktycystycznej. Ich dzia³ania s¹ jakby pozorowane, a jedynym ich
sensem jest trwanie formy. Nie chodzi o praktykê budowy podwalin nowego
¿ycia, o konkretne rezultaty. Przyjrzyjmy siê: ojciec narratora poch³oniêty
jest hodowl¹ jedwabników; szewc Franio nie trzewieje ca³ymi tygodniami;
in¿ynier Macaraki jedzi czo³giem g³ówn¹ ulic¹ miasta; wuj bawi siê
w wieszcza (pisze kolejne ksiêgi Pana Tadeusza) i nawet jeli podejmuje
pracê w resorcie kultury, to i tak jego presti¿ nadwyrê¿a funkcja eksw³aciciela wêdrownej trupy cyrkowej. Wielu z nich ponad obowi¹zki zawodowe
przedk³ada brzd¹kanie na gitarze i rozmowy przy kieliszku. Nie bez racji
bohaterowie portretowani s¹ w dekoracjach knajp i szynków, a nie na zebraniach partyjnych. Bohaterowie Szyldu stracili zaufanie do poja³tañskiego
wiata polityki i do dyskursu publicznego. Przyk³adem tego jest fakt, ¿e
ojciec narratora  pe³ni¹cy przed wojn¹ funkcjê naczelnika poczty, teraz
kategorycznie odmawia udzia³u w strukturach publicznych (prowadzi prywatn¹ knajpê). Bohaterowie Szyldu wykreowani s¹ na wzór poematu heroikomicznego (w tekcie odnajdujemy napomkniêcie o Gargantui (Spa, 28). To
domoroli filozofowie, komicznie niepraktyczni romantycy. Czy mêdrcy to,
czy g³upcy  nie ma wiêkszej ró¿nicy, bo i tak przypominaj¹ marionetki po
omacku poruszaj¹ce siê w rzeczywistoci. Jedno jest pewne: to antybohaterowie eposu osiedleñczego.
W prozie Olczaka znacz¹ca jest równie¿ redukcja konwencji nostalgicznej, definiuj¹ca wiele narracji okcydentalnych lat powojennych. Przez dekady by³ to temat podleg³y szczególnej kontroli ze strony instytucji odpowiedzialnych za kszta³t polityki informacyjnej i kulturalnej pañstwa, a z racji
tego  w tekstach kultury zdeformowany31. Przypatrzmy siê, jak z proble31 Zob. m.in. Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000. Tu
m.in. wypowiedzi K. Kersten, J. Jasiñskiego, T. Szaroty, E. Serwañskiego.
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mem radzi sobie skwierzyñski autor. Portretowana przez Olczaka wspólnota
ma rodowód egzulancki. Tymczasem dowiadczenie kresowego wysiedlenia
nie jest w tej prozie cezur¹; nie jest szczególnie celebrowane w pamiêci
wspólnoty; przesad¹ by³oby powiedzenie, ¿e urasta do miana fundamentu
za³o¿ycielskiego wspó³czesnoci. Przypomnijmy w tym kontekcie fabularne
ekspozycje momentu drogi w prozie Paukszty, Brzozy, Srokowskiego, s³u¿¹ce
ekspozycji postaci, prezentacji warstwy informacyjno-poznawczej zwi¹zanej
z nowymi przestrzeniami. Wysiedleñczy bohaterowie Olczaka nie stygmatyzuj¹ siê epitetem bezdomnoci, nie kieruj¹ swych emocji w stronê osieroconych przestrzeni. W tym sensie po raz kolejny mamy do czynienia z nadw¹tleniem kanonu wznoszonego piórem Aleksandra Rymkiewicza, Jana
Huszczy. Niemal wszyscy bohaterowie Olczaka przechodz¹ do porz¹dku
dziennego nad dowiadczeniem utraty ma³ej ojczyzny. Katiusza to przyjació³ka naszego domu z tej i z tamtej strony Bugu (Spa, 7)  mówi jednym
tchem narrator, kreuj¹c iluzjê ci¹g³oci sytuacji zadomowienia w miejscach
odleg³ych od siebie o tysi¹ce kilometrów. A wiêc znowu manipulacja. Kompromitacjê tropów nostalgicznych odnajdujemy w gecie szewca Frania, który poniemieck¹ willê wymienia na wileñski kilim (ten zreszt¹ wkrótce przepija) czy w postawie ciotki Luby. Luba jest pozornie najpowa¿niejszym
w powieci nonikiem têsknoty za opuszczon¹ swojszczyzn¹. Definiowane
przez ni¹ obszary têsknot i artykulacje chêci powrotu ulegaj¹ kompromitacji
wraz ze stwierdzeniem u niej choroby lokomocyjnej. Luba nie mo¿e wróciæ do
osieroconej przestrzeni, bo gro¿¹ jej torsje; chcia³aby, ale ... A wiêc znowu
tylko pusta forma, frazes bez pokrycia. Te partie tekstu udowadniaj¹, ¿e
wa¿n¹ kategori¹ estetyczn¹ prozy Olczaka okazuje siê komizm. Elementy
komiczne udanie spacjalizuj¹ i dynamizuj¹ narracjê (komizm sytuacyjny,
charakterologiczny i jêzykowy).
wujenka nie mog³a zaaklimatyzowaæ siê i powtarza³a ci¹gle, ¿e trzeba st¹d
wyje¿d¿aæ, choæ przecie¿ wiadomo by³o, ¿e nie mo¿e jechaæ ni poci¹giem, ni
czymkolwiek, co porusza siê na ko³ach. Wymiotowa³a, jakby wieziono j¹ samolotem. Nie mog³a jedziæ, mimo ¿e by³a córk¹ jeszcze carskiego kolejarza. Ka¿da
podró¿ by³a dla niej gorsza od jazdy karuzel¹ (Spa., 32).

Portretuj¹c wysiedleñcz¹ gromadê, Olczak siêga po klucz Mickiewiczowskiej epopei, co nadaje narracji charakteru groteskowego przerysowania. Mickiewiczowski zacianek w lubuskich lasach (Spa, 14), rekonstruowany m.in.
w scenach polowañ i grzybobrania, jest u³omn¹ mistyfikacj¹. Skonstruowany
z niby to identycznych elementów, okazuje siê kaleki i ra¿¹co nieautentyczny.
Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e groteska jest kategori¹ ilustruj¹c¹ deficyt wiary Olczakowych bohaterów w nowy wspania³y wiat budowany po
Ja³cie na gruzach zreorientowanej geopolitycznie Europy. Rozpad tradycji,
przerwanie ci¹g³oci dziedziczenia miejsc i kultur, utrata pamiêci to najbardziej elementarne problemy, przed którymi staj¹ bohaterowie Szyldu.
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Wuj zacz¹³ wiêc opisywaæ spór Rejenta z Asesorem, ale na tematy polityczne.
Wojski rozwa¿ania o gwiazdach rozpocz¹³ od czerwonej gwiazdy spotkanego
krasnoarmiejca. Ludzie po prze¿ytej okupacji opisuj¹ polowania  polowania na
cz³owieka. I zakoñczyæ siê mia³o to wszystko te¿ polonezem. Wuj d³ugo siedzia³
nad opisem polowania na szczury w ruinach. Zamierzony Pan Tadeusz przypomina³ trochê sk³adany potem przez niego samochód  by³o to ca³kiem co nowego, ale skonstruowane z zardzewia³ych w czasie wojny elementów (Spa, 35).

Rzuceni przez historiê w rodowisko zachodniej Polski bohaterowie spod
Wilna, jak tylko to mo¿liwie, redukuj¹ wp³yw ¿ycia publicznego na swe
biografie. Sporód nich tylko Burmistrz nie uchyla siê od pe³nienia funkcji
publicznych. Jest kim w rodzaju szlachetnego romantyka dzia³aj¹cego pro
publico bono. I on jednak ponosi spektakularn¹ klêskê. Nosz¹cy siê po wojskowemu jeszcze wiele lat po wojnie, najbardziej dowiadczony okrucieñstwem wojny (traci ramiê), nadto wci¹¿ kultywuj¹cy mit pionierstwa, nie
potrafi zaprojektowaæ ¿ycia wed³ug nowych standardów. Gdy niemal pod
przymusem staje siê posiadaczem cywilnej garderoby, traci atrybuty buduj¹ce dot¹d jego presti¿ w gromadzie (pada ofiar¹ napadu i ginie). Dodajmy, ¿e
analogiczne mylenie szar¿ami i utrzymywanie siê stanu wojskowej dyscypliny odnajdujemy np. w prozie Tadeusza Miko³ajka (Amba) i Wilhelma
Macha (Agnieszka córka Kolumba).

Portrety ¿ycia codziennego
Powiedziane ju¿ zosta³o, ¿e w Szyldzie pisanym antykw¹ wiat spo³eczno-polityczny pierwszych lat powojennych rezonuje nienachalnie. Spektakularnie rzadkie przywo³ania sensów spo³eczno-ideologicznych deliminuj¹ obszary uznane przez autora za szczególnie wa¿ne. Nale¿¹ do nich: kondycja
Ziem Odzyskanych i nowa polityka pamiêci historycznej, niepewna sytuacja
polityczna i dzia³alnoæ podziemia niepodleg³ociowego.
Pierwsza z tych kwestii nie nastrêcza problemów interpretacyjnych. Bohaterowie oraz narrator powielaj¹ opinie serwowane w dyskursie publicznym pierwszych powojennych lat. To dowód na to, ¿e powieæ popularna
wprzêgniêta zosta³a w realizacjê celów ideologicznych i propagandowych.
Ziemie Odzyskane jawi¹ siê tu jako rekompensata za okrucieñstwa wojny
i okupacji (ale ju¿ nie za utracone Kresy) oraz jako zaplecze gospodarczoekonomiczne nowej Polski. Ojciec narratora
twierdzi³, ¿e zachodni sojusznicy znowu siê od nas odwrócili, stawiaj¹c na Niemcy, i zosta³ nam jedyny partner z w³asnej s³owiañskiej rodziny. Gdyby nie Ziemie Odzyskane, bylibymy po takiej ofierze krwi narodem bardziej przegranym
od Niemców. Stanêlimy na ziemiach, które by³y kolebk¹ zarówno piastowskiej
potêgi, jak i z³owrogiej dla wiata przemocy pruskiej (Spa, 8).
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Jest tu tak¿e miejsce na opowieæ za³o¿ycielsk¹ Burmistrza, który przyjecha³
z jednym kocem i dwiema broszurami, a ca³a jego ekipa sk³ada³a siê wy³¹cznie
z szofera, który go wióz³. Kierowca upija³ siê w ka¿dej knajpie, tak ¿e Burmistrz
musia³ podrzuciæ go s¹siedniemu komitetowi i przyjecha³ tu sam jak palec
(Spa, 9).

M³ody narrator  figura ch³opca przed progiem adolescencji  nieautonomicznie rozpoznaje wiat. Brak mu kompetencji i dowiadczenia, tote¿ spisuj¹c wspomnienia wspólnoty przesiedleñczej, w pe³ni zawierza zas³yszanym
opowieciom i nie jest w stanie ich zweryfikowaæ. To wszystko sprawia, ¿e
w narracji Olczaka prawdopodobne miesza siê z fantasmagori¹, prawda ze
zmyleniem  przy czym obie perspektywy s¹ równie wa¿ne, bo tworz¹
fundamenty mitu za³o¿ycielskiego przesiedleñców. I znowu najbardziej u¿yteczna okazuje siê estetyka groteski. Niewiele tu heroizmu i patosu, wiêcej
 ironii i karykatury. Mowa wiêc o kampanii wrzeniowej, w której listonosze mierz¹ z pistoletów do niemieckich samolotów (Spa, 10), o cenzuralnym
dla makrohistorii zdobyciu Berlina, które Ostatni Klient nieopacznie przespa³ na bocznicy kolejowej (Spa, 144), o ojcu, który zmyla sobie heroiczn¹
biografiê z epizodem obozu koncentracyjnego (Spa, 48). Konwencja groteskowa (oraz deficyty kompetencji m³odego narratora) le¿¹ u podstaw nieprawdopodobnie strukturalizowanych fabu³, a co za tym idzie  obni¿onej asertorycznoci prezentowanych zdarzeñ. Tak jest np. z koegzystencj¹
wielokulturowej wspólnoty w Wielkopolsce:
Nie by³o miêdzy nami konfliktów, ale by³ na pocz¹tku dystans. Nawet w pijackich przyjaniach piêciominutowi kamraci akcentowali swoj¹ przynale¿noæ regionaln¹ i pili zdrowie Poznania czy Wilna. I tych, co na morzu, oczywicie. Bo
Gdañsk jest znowu nasz. A wiêc za tych, co na morzu, zarówno z Poznania, jak
i sk¹dkolwiek (Spa, 30).

Znacz¹cym przemilczeniem jest brak emblematów obcoci adoptowanej
ziemi, co przecie¿ by³o nieredukowalnym elementem okcydentalnych narracji. Portretowani bohaterowie s¹ nieczuli na odmiennoæ pejza¿u kulturowego (infrastruktury, architektury, pejza¿u dendrologicznego). S³ownik innoci
pojawia siê jedynie w dowiadczeniach dzieci, które kolekcjonuj¹ papiery
z niemieckimi pieczêciami, gromadz¹ przedmioty materialne wyrwane z innego porz¹dku kulturowego, bawi¹ siê w ruinach. Nie ma jednak oznak
jakoby z tymi zastanymi elementami kultury materialnej dzieci wi¹za³y odczucia dziwnoci czy niechêci, co wyklucza mo¿liwoæ poszukiwania jakichkolwiek analogii do póniejszej o ponad dekadê prozy Chwina czy Huellego.
Co ciekawe, koncyliacyjne postawy charakteryzuj¹ wszystkich bohaterów
Olczaka, co znowu ka¿e widzieæ tu naruszenie wzorca kanonicznego, by
przywo³aæ tylko Najtrudniejszy jêzyk wiata Henryka Worcella. I nawet jeli
przyjmiemy, ¿e w Worcellowych Sudetach byli Niemcy, a w Wielkopolsce
Olczaka mamy przestrzeñ opuszczon¹ przez poprzednich depozytariuszy, to
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nic nie t³umaczy obojêtnoci bohaterów Szyldu wobec ewidentnej innoci
przestrzeni i miejsc, braku ciekawoci wobec tego, co by³o przez cezur¹
1945 roku.
Powróæmy jednak do mocno eksponowanego w publicystyce i literaturze
okresu powojennego tzw. problemu niemieckiego32. U Olczaka problem nie
istnieje; bohaterowie nie pielêgnuj¹ nienawici wobec Niemców, co wiêcej
zaskakuj¹ postaw¹ g³êbokiego humanizmu (matka oddaje suchary jeñcom
niemieckim). Jak mo¿na siê spodziewaæ, wyk³adni tego zjawiska poszukuje
siê etnostereotypach: moralna wy¿szoæ narodu polskiego wobec Niemców,
polska wspania³omylnoæ wobec pokonanych. Scena przemarszu jeñców niemieckich ma ciekawe sensy kompozycyjne. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jest ona odpowiednikiem  cezuralnych w sensie fabularnym  scen wysiedleñ Niemców
w prozie nurtu okcydentalnego (Worcell, Paukszta, ¯ukrowski). W powieci
Olczaka scena ta okaza³a siê istotna, bo uruchomi³a problematykê stosunku zwyciêzców wobec pokonanych.
Znu¿onym krokiem maszerowali jeñcy. Widok tego feldgrau rojowiska by³ fascynuj¹cy. Jaka kobieta zaczê³a p³akaæ, mo¿e z wciek³oci, ale po chwili posypa³y
siê w maszeruj¹cy t³um bochenki chleba, s³odycze i papierosy. Podawano nawet
samogon. Po szeæ okrutnych latach okazalimy siê zdrowym narodem, nasza
nienawiæ nie by³a lepa (Spa, 41).

Niemcy pojawiaj¹ siê jeszcze dwukrotnie na kartach powieci Olczaka.
Raz jako ukrywaj¹cy sw¹ to¿samoæ rewan¿yci (dr Kluge i jego asystent),
raz jako dzieciaki z sierociñca. O ile ci pierwsi zostali wirtuozersko zdekonspirowani przez s³u¿by specjalne (niezawodny aparat pañstwowy), o tyle
niemieckie sieroty pos³u¿y³y do artykulacji tezy o niskiej szkodliwoci elementu niemieckiego na polskiej ziemi (dzieci) oraz o humanitaryzmie Polaków (opieka polskiej w³adzy). Ten akapit powieci wybrzmiewa dzi jako
klasyczny przyk³ad przemocowej polityki pañstwa wobec mniejszoci
(uprzedmiotowienie, utrata cech ludzkich i praw decyzyjnych, spreparowanie
biografii, polonizacja). Przeczytajmy uwa¿nie:
Ucz³owieczenie tych ma³ych, zahukanych, germanizowanych zwierz¹tek trzeba
by³o zacz¹æ od fikcji, od fikcji kwestionariuszowej  imiê, nazwisko, data urodzenia [ ] Piêcioro dzieci otrzyma³o nazwisko piêciu komisarzy, tak ¿e jedna
z tych sierot zosta³a jakby synem Burmistrza. Uchwalono równie¿, ¿e kto
wemie dziecko na wychowanie, dostanie z PUR-u dodatkowy przydzia³ mebli
(Spa, 87).

32

Problem doczeka³ siê ogromnej literatury. Zob. klasyczn¹ analizê socjologiczn¹
T. Szaroty, Niemiecki Michael. Dzieje narodowego symbolu i autostereotypu, Warszawa
1988 oraz oryginaln¹ interpretacjê literaturoznawcz¹ P. Czapliñskiego, Dojczland. Obraz
Niemców w literaturze polskiej, Respublica 2009, nr 7, s. 3638.
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Wiele ekwilibrystyki wymaga³o od autora pokazanie dzia³añ wzorotwórczych przestrzeni publicznej w sytuacji poja³tañskiej deterytoryzacji. Okaza³o siê bowiem, ¿e wspólnota potrzebuje nie tylko opowieci za³o¿ycielskiej
(mit Burmistrza-pioniera), ale tak¿e w³asnych miejsc pamiêci i nowego panteonu bohaterów. Tak¿e i te poczynania zaprezentowane s¹ z nut¹ groteskowego przerysowania (pomnik przyrody przemianowany na pomnik kultury
materialnej). Symptomatyczne jest, ¿e akapit o powstaniu izby pamiêci kompletnie marginalizuje informacje o rodzaju zgromadzonych eksponatów. Nie
wiemy wiêc, jakie elementy kultury pamiêci budowaæ maj¹ dziedzictwo kulturowe wspólnoty (casus Heimatmuseum Siegfrieda Lenza). Raczej w¹tpliwe, by by³y to eksponaty ze wiata kresowego (polityka ekskluzji pamiêci
ziem utraconych); równie nieprawdopodobne by³oby eksponowanie dziedzictwa niemieckiego sprzed 1945 roku na Ziemi Lubuskiej. Nie dziwmy siê wiêc
autorowi, ¿e poprzesta³ li tylko na napomkniêciu o kolejnej inicjatywie kulturotwórczej na nowych ziemiach. Nieco tylko mniej lapidarna jest informacja o desemantyzacji przestrzeni publicznej. Oto m³odzi ch³opcy odnajduj¹
dom na kurzej nó¿ce i upieraj¹ siê w nim widzieæ umocnienia warowne
wzniesione jeszcze za Piastów (Spa, 104). Nadinterpretacje faktów historycznych (tu poszukiwanie ci¹g³oci dziedzictwa Piastów), projekcja aposto³ów polskiego trwania w sytuacji niemieckiej niewoli (tytu³owany autochtonem Jan z Bagien) to fundamenty dzia³añ wspólnoty, która jak
najszybciej zape³niæ musi pustkê kulturow¹ przejêtej przestrzeni. W sukurs
id¹ inicjatywy zespo³ów regionalistycznych: skrupulatne wymienienie ich
cz³onków rysuje wyboist¹ drogê Polaków na nowe ziemie (Spa, 119).
W sposób naturalny adaptacjê wspieraj¹ wierzenia i obrzêdy, przywieziona
w kufrach wiedza demonologiczna. Nasycalimy tê ziemiê wielorakimi obrzêdami (Spa, 112)  mówi narrator, a s³owa te sugeruj¹ raczej partykularyzm i heterogenicznoæ zachowañ badanych przez etnologów. Za bardzo
oryginaln¹ uznaæ trzeba decyzjê spo³ecznoci o poszukiwaniu idei wspólnotowej na p³aszczynie pozaideowej, ponadwyznaniowej, ponadregionalnej.
W obliczu defraudacji dyskursu publicznego wspólnotê przesiedleñców integruje wiêto Kupa³y, ustanowione na fundamencie mitologii S³owian, a obchodzone jako wiêto wszystkich Janów  niezale¿nie od pochodzenia, narodowoci, wyznania. To interesuj¹cy przyk³ad funkcjonalizacji elementów
wyobrani archetypowej (mo¿e to byæ równie¿ topos Matki-Ziemi, motyw
pierwotnoci/pocz¹tku) dla potrzeb kreacji mitu osadniczego. Mo¿na przyj¹æ,
¿e ten gest gromady jest rodzajem nowej, wspólnotowej przeciw-historii, by
pos³u¿yæ siê okreleniem Ewy Domañskiej33, kontestuj¹cej politykê zaw³aszczania pamiêci i programowania wyobrani.

33 E. Domañska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przesz³oci w nowej humanistyce, Poznañ 2006, s. 13.
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Groteska daje o sobie znaæ w partiach odnosz¹cych siê do niepewnej
sytuacji politycznej na nowych ziemiach. Poniewa¿ sytuacja by³a bardzo napiêta, a atmosfera tymczasowoci i zagro¿enia  bardzo odczuwalna, to ironiczne hiperbolizacje odczytaæ nale¿y jako próbê zdyskontowania tej niekorzystnej z punktu widzenia polskiej racji stanu sytuacji. Strategia kompromitacji s³u¿yæ ma obni¿eniu presti¿u podmiotu szkalowanego, dewaluacji
wartoci z nim kojarzonych. Rzecz to o tyle istotna, ¿e dotyczy ¿o³nierzy
podziemia niepodleg³ociowego, którzy w prozie Olczaka manipulatorsko nazywani s¹ cz³onkami band. ¯o³nierzy podziemia portretuje siê jako pospolitych rabusiów i analfabetów, a przywódcê dodatkowo stygmatyzuje siê homoseksualnoci¹ (Banda Strasznego Pedzia brzmi tytu³ rozdzia³u).
Gron¹ szajkê, dzia³aj¹c¹ od jakiego czasu w naszych okolicach, nazywali band¹ Strasznego Pedzia. Nawet p³ochliwe zwyk³e kobiety podmiewa³y siê na
rynku, ¿e szef tej bandy jest podobno zboczeñcem okradaj¹cym niewiasty
i gwa³c¹cym mê¿czyzn. Mê¿czyni na bok, kobiety pod cianê!  brzmia³o
podobno jego zawo³anie (Spa, 54).

Oto fragment ulotki, której autorstwo przypisuje siê w powieci dowódcy
oddzia³u:
Uwa¿aj, gadzie, skoñcz swoj¹ komunistyczn¹ agitacjê, ostrzegamy, Polska Walcz¹ca. Zaznaczamy, ¿eby nie by³o kantuw, bo natychmiast s¹ po³owy, a wyrok
bêdzie mieræ! Za zdradê skazujemy ciebie na karê g¿ywny. Dowódca Lis,
pó³kownik (Spa, 54).

Trudno jednoznacznie rozstrzygn¹æ, na ile narracja Olczaka jest wiadomie prowokacyjna wobec kanonu, na ile pozostaje tylko wtórna. Jeli przyj¹æ
pierwsz¹ hipotezê, to orzec trzeba, ¿e aspiracje przekroczy³y mo¿liwoci
warsztatowe (i konceptualizacyjne) autora. Jeli pozostaæ przy drugiej  to
Szyld pisany antykw¹ jako produkt kultury popularnej  pozosta³by ucieszn¹
opowiastk¹, kolekcj¹ weso³ych dykteryjek, która w sk³amany (epistemologicznie i psychologicznie) sposób fabularyzuje dramatyczne przecie¿ wydarzenia bêd¹ce udzia³em tysiêcy poja³tañskich migrantów odnajduj¹cych swój
nowy dom nad Odr¹, nad Ba³tykiem czy Wielkimi Jeziorami. Jeli szukaæ
analogii do prozy Olczaka, to oprócz wywo³anego ju¿ Zygmunta Trziszki,
przywo³aæ nale¿y nazwisko Tadeusza Stêpowskiego (barokowa ornamentyka
stylu, kolekcja zapo¿yczeñ z literatury popularnej, barwne postaci). Nie rozstrzygaj¹c postawionego wy¿ej dylematu, warto zaznaczyæ, ¿e technika estetycznej i intelektualnej prowokacji zakrelonej na rozbicie schematów prozy
nurtu okcydentalnego pojawi siê ju¿ wkrótce pod piórem Zbigniewa Nienackiego (Raz w roku w Skiro³awkach), by po 1989 roku ewoluowaæ w stronê
sensotwórczego (estetycznie i poznawczo) czerpania z pamiêci biografii i literatury (Chwin, Huelle, Darski, Liskowacki). Nastêpcom Newerlego i Worcella
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 reprezentantom drugiego i trzeciego pokolenia  obcy by³ zarówno patos
rekonstruowanych z namaszczeniem wszystkich barw codziennoci, jak i
groteskowe wariacje na nutê Trziszki, Stêpowskiego czy Olczaka. Postpamiêæ
poja³tañskiej deterytoryzacji zupe³nie inaczej zdefiniowa³a wyobraniê m³odych34.
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Summary
The aim of this article is scientific research, in what way in Polish literature from the
70. of XX thoughts about describtion of experience of dislocation after Ja³ta was being rebuilt.
We analised Janusz Olczaks novel, telling about Ziemia Lubuska. We catagolised changes
of literary patterns including characters creation and political and social problems. The burlesque is very important category in this case.
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Wyczekiwany we wszystkich zak¹tkach Europy koniec drugiej wojny
wiatowej ukonstytuowa³ nowy ³ad. Wp³yn¹³ on miêdzy innymi na przedwojenny stan posiadania wielu pañstw. Zmienia³y siê granice, niektóre nazwy
krain zniknê³y z map, a na ich miejscu pojawi³y siê nowe. Mocarstwa
w wiêkszym stopniu mog³y oddzia³ywaæ nie tyle na krajobraz naturalny, ile
na wiaty kulturowe.
Jedn¹ z krain, której istnienie po wojnie ma ju¿ tyko wymiar historyczny, pozostaje w pamiêci rodzimych mieszkañców lub przywo³ywane jest jako
konstrukt ideowy, by³y Prusy Wschodnie. Na terenach tych dokona³a siê
niemal ca³kowita wymiana ludnoci, zapocz¹tkowana exodusem tutejszych
mieszkañców. Styczeñ 1945 roku i przekroczenie wschodniej granicy Niemiec
przez Armiê Czerwon¹ sprowokowa³y masow¹, chaotyczn¹ ewakuacjê ludnoci rodzimej1. Kolejne miesi¹ce i lata to czas masowych wysiedleñ ludnoci
niemieckiej i identyfikuj¹cej siê z niemieckoci¹, a nastêpnie jej wiadomych,
bardziej lub mniej dobrowolnych wyjazdów na Zachód. Po dawnych gospodarzach pozostawa³y wyludnione miasteczka, opustosza³e i martwe wsie2,
niezamieszka³e gospodarstwa.

1 W literaturze polskiej omawianego okresu najpe³niejszy obraz dramatycznej ewakuacji odnaleæ mo¿na w reporta¿u historycznym Tadeusza Willana: T. Willan, Droga przez
morze, Olsztyn 1979. Na uwagê zas³uguje tak¿e fragment opowiadania Powrót Gerarda
Skoka: G. Skok, Rozstanie, w: tego¿, S³oñce w szkar³acie, OlsztynBia³ystok 1981.
2 G. Skok, s. 73.
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Wielokulturowa kraina z wielowiekowym dziedzictwem zosta³a pozbawiona stra¿ników dawnej kultury. Pozostali rdzenni mieszkañcy, szczególnie
w pierwszych powojennych miesi¹cach, dla przybywaj¹cych byli Obcymi
i czêsto podlegali wykluczeniu.
Literatura polska od 1945 roku chêtnie przedstawia³a przy³¹czone pó³nocne ziemie jako opuszczone i pozbawione w³acicieli, co nie w pe³ni oddawa³o rzeczywistoæ. Joanna Szyd³owska takiej strategii przypisuje trzy cele:
utwierdzenie poczucia nieodwracalnoci procesów historycznych, marginalizacjê afiliacji etnicznych krajobrazu materialnego oraz zachêtê do zagospodarowania osieroconych przestrzeni przez nowych osadników3. Przy³¹czone
ziemie, dla wiêkszoci mieszkañców przedwojennej Rzeczypospolitej zupe³nie
nieznane, wymaga³y szybkiego oswojenia, stworzenia fikcyjnego poczucia
swojskoci. Jedn¹ z form s³u¿¹cych temu procesowi mia³a byæ mityzacja
regionu. Polega³a na wytworzeniu w spo³ecznej wiadomoci okrelonych
mitów-stereotypów, które znios³yby postrzeganie w³¹czonych ziem jako obcych. Nale¿y przyznaæ, ¿e poza dzia³aniami instytucjonalnymi, administracyjnymi czy nazewniczymi4 wielk¹ rolê w tym procesie odegraæ mia³a literatura. Obok charakterystycznych hase³ powrotu do Macierzy czy ziem
piastowskich wytworzy³a takie metafory, jak: ziemia spe³nionej Apokalipsy, przestrzeñ konkwistadorskiego podboju, Kanaan  Terra repromissionis, Wielki Magazyn, przestrzeñ traperów czy te¿ Dziki Zachód5.
Chocia¿, jak uwa¿a Joanna Szyd³owska, metaforyka Dzikiego Zachodu
ma w prozie o Warmii i Mazurach po 1945 roku charakter powierzchowny,
wyczerpuj¹cy siê w warstwie leksykalno-stylistycznej6, warto przyjrzeæ siê
wybranym realizacjom prozatorskim tej kategorii. Pozwoli to poszerzyæ wielowymiarow¹ p³aszczyznê interpretacji materia³u literackiego dziêki odszukaniu
wiadomych lub niewiadomych gier autorów z konwencj¹ westernow¹.
Dziki Zachód to okrelenie zachodnich terenów Stanów Zjednoczonych
odnosz¹ce siê do okresu XIX i pierwszej dekady XX wieku, do czasów wielkiej kolonizacji, kiedy miliony bia³ych osadników krytymi wozami ruszy³y
w stronê Pacyfiku na podbój rozleg³ych ziem. Proces ten ³¹czy³ siê z niemal
ca³kowitym wyginiêciem rodzimej ludnoci (g³ównie za spraw¹ chorób
3 J. Szyd³owska, Narracje poja³tañskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przyk³adzie Warmii i Mazur (19451989), Olsztyn 2013, s. 363.
4 Najlepszym przyk³adem tego dzia³ania jest oficjalna do 1956 roku nazwa uzyskanych
ziem  Ziemie Odzyskane. Ziemiami Odzyskanymi nazywano te terytoria, które przed
1939 rokiem nale¿a³y do Niemiec oraz Wolne Miasto Gdañsk, a które wskutek decyzji
poczdamskich zosta³y przy³¹czone do Polski pisa³ Janusz Jasiñski w artykule Czy powinnimy odcinaæ siê od pojêcia Ziemie Odzyskane?, w: Echa Przesz³oci, nr V (2004), s. 315.
Utrwaleniu tego propagandowego okrelenia s³u¿y³y miêdzy innymi nazwy instytucji pañstwowych (Ministerstwo Ziem Odzyskanych) czy te¿ organizowanych oficjalnych uroczystoci (Tydzieñ Ziem Odzyskanych).
5 Mity te wymienia i charakteryzuje Joanna Szyd³owska, dz.cyt., s. 354356.
6 Tam¿e, s. 355.
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przywiezionych z Europy przez kolonizatorów). Dziki Zachód to jednak nie
tylko poszukiwanie wolnoci czy ziemi pod uprawê, ale te¿ pragnienie przygód, s³awy i maj¹tku. Gor¹czka z³ota spowodowa³a wzrost przestêpczoci, co
wp³ynê³o na wytworzenie siê mitu odwiecznych antagonistów  szeryfa
i bandyty. Opisany stereotypowy obraz w sposób transparentny, choæ skonwencjonalizowany, odnieæ mo¿na do rzeczywistoci literackiej polskich powojennych nowych ziem.
Mimo ¿e poetyka westernu nigdy na Warmii i Mazurach nie znalaz³a
swojej pe³nej realizacji, w prozie lat 19451989 wystêpuj¹ motywy zwi¹zane
z t¹ kategori¹. Szanse, jakie zachodnie przestrzenie Ameryki Pó³nocnej
dawa³y nowym osadnikom, mo¿na zestawiæ z wykreowan¹ przez nasze
nowe pañstwo oficjaln¹ ideologi¹ wielkich szans i gwarancji powszechnego
awansu.
Za kolonizatorów w poja³tañskiej literaturze mo¿na uznaæ przesiedleñców i osadników z Polski centralnej, czêsto przybywaj¹cych na nowe ziemie
z nadziej¹ na ³atwy i szybki zysk. Powojenny wiat literacki, podobnie jak
w westernie, dzieli³ kszta³tuj¹ce siê spo³eczeñstwo na ludzi dobrych i z³ych,
wyranie opowiadaj¹c siê po stronie prawa i porz¹dku. Stereotyp szeryfa
w fikcjonalnych konstrukcjach mo¿na odnieæ do funkcjonariuszy milicji lub
przedstawicieli nowej w³adzy (so³tys, wójt), bandytami za nazwaæ by mo¿na
przybywaj¹cych w celu grabie¿y mieszkañców okolicznych polskich przedwojennych powiatów lub ukrywaj¹cych siê lenych, za gor¹czkê z³ota zast¹pi³aby gor¹czka szabru. Maria Janion, dostrzegaj¹c analogiê znaczenia
Kresów Wschodnich dla Rzeczypospolitej do roli, jak¹ Dziki Zachód odegra³
w historii amerykañskiego pañstwa, wymienia miêdzy innymi takie kryteria, jak: kategoria wolnoci i lêku, romantyczny entuzjazm pionierstwa, gotowoæ przyjêcia wszelkiej maci rozbitków, bandytów i wyrzutków spo³eczeñstwa7. Konotacje te mo¿na tak¿e odnieæ do literatury o Warmii i Mazurach,
opowiadaj¹cej o tworzeniu siê nowej spo³ecznoci, procesach osiedleñczych
i adaptacyjnych.
Jednym z podstawowych elementów narracji westernowej jest nakrelenie szerokiej perspektywy przestrzennej. Niezamieszkane rozleg³e prerie
i skaliste w¹wozy amerykañskie na Warmii i Mazurach zast¹pi³y opisy wielkich kompleksów lenych (najczêciej przywo³ywana jest Puszcza Piska8)
czy wody wielkich jezior. Istniej¹ równie¿ fabu³y, które pierwsze zderzenie
kolonizatorów z zastan¹ ziemi¹ przyrównuj¹ do krajobrazu po biblijnym
7 M. Janion, Granica i Ukraina, w: tej¿e, Niesamowita S³owiañszczyzna. Fantazmaty
literatury, Kraków 2007, s. 169170.
8 Tak¹ rolê lasy te pe³ni³y w utworach niemieckiego prozaika Ernsta Wiecherta, miêdzy innymi w sadze Dzieci Jerominów (E. Wiechert, Dzieci Jerominów, t. III, Olsztyn
1986). W polskich powieciach Puszcza Piska wystêpuje np. w prozie Putramenta i Dzitki
(B. Dzitko, Splot. Mazurenlos, Olsztyn 1987; J. Putrament, Puszcza, Olsztyn 1974).
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potopie9 . Dla wielu przyje¿d¿aj¹cych jednym z wyzwañ by³ panuj¹cy tu
klimat pó³nocny, dokuczliwy zim¹10. Zimowy krajobraz mazurski, szczególnie
dla ludzi z miasta, by³ obcy, nawet przera¿aj¹cy, przypomina³ bowiem pejza¿e pustynne. Jeden z najciekawszych opisów nieprzychylnego zimowego krajobrazu odnajdziemy u Jerzego Putramenta. Tak myli g³ówny bohater powieci Puszcza, Boles³aw Piotrowski:
Jeli czu³ siê nieswojo  to po prostu bo ogrom lasu, pustki, milczenia, mrozu.
Las ju¿ godzinê sun¹³ do ty³u monotonnymi kolumnami wysokich i rzadkich
sosen budulcowych, gêstymi zagajnikami drobiazgu, bia³¹ pustk¹ porêb. Droga
by³a jedna, tylko prociutkie i puste linie wybiega³y raz po raz na lewo i na
prawo, wytyczone z do³u w¹skim paskiem niegu, u góry sznurem roztrzepotanych gwiazd. [ ] Nagle w¹ski skrawek nieba, migoc¹cy przed oczami miêdzy
czarnymi cianami lasu zacz¹³ siê rozszerzaæ. Potem pod nogami pustka.
Ogromne niebo. [ ] Przed nim szeroka i d³uga p³achta jeziora. [ ] Cisza wymro¿onej pustyni11.

Jednym z elementów zaw³aszczania nowo poznanej, dziewiczej przestrzeni jest nadawanie nazw miejscom widocznym w naturalnym krajobrazie, zgodnie z zasad¹, ¿e to, co nazwane, jest bli¿sze, oswojone. Motyw nazywania okrelonych miejsc eksploatuje w jednym ze swych utworów
Putrament. Narrator opowiadania Umar³e stolice zachowuje siê niczym
pierwszy kolonizator, kiedy wymyla imiona jeziornych zatoczek, zakoli, p³ycizn. Sposób nazywania poszczególnych czêci jeziora opisuje nastêpuj¹co:
Du¿o jest takich przyl¹dków na jeziorach. Zwie siê je »rogami«  i jak zwykle
nazwa ludowa o ile¿ cenniejsza! Ten nazwa³em Miêtowym. Za nim zawsze
ukleja, wiêc okonie. Wiêc i zatoczka ³atwa do nazwania: Okonia12.

Atrakcyjnoæ kategorii zapo¿yczanych z Dzikiego Zachodu w odniesieniu
do krajobrazów mazurskich w naturalny sposób z biegiem czasu mala³a.
G³ównym powodem by³o zasiedlenie poniemieckich przestrzeni nowymi
osadnikami. Tak¿e coraz liczniej przybywaj¹cy turyci poznawali i oswajali
mazurskie ostêpy.
Jednak przekonanie o dzikoci tych ziem nie znik³o ca³kowicie wraz
z ustabilizowaniem osadnictwa. Po³o¿enie terenu i na ogó³ du¿e odleg³oci
miêdzy osadami nadal przypomina³y pustkowia Ameryki Pó³nocnej. W ¿arto9 Ogrodziñski kreli metaforê ziemi wie¿o stworzonej przez Boga i zaraz ukaranej
potopem. Biblijnym kataklizmem sta³y siê dla tej krainy ostatnie miesi¹ce wojny. Gdy
wody opad³y, czyli przeszed³ radziecki front, z ziemi jak gdyby lêg³o siê [ ] cierpienie
i g³uchy spokój, który nale¿a³o poruszyæ (W. Ogrodziñski, Za gwiazd¹ betlejemsk¹, Olsztyn 1989, s. 60).
10 Zima to d³uga pora mazurskich ch³odów, d³ugiego czekania na przeb³ysk wiosny
i spazm lekkiego ciep³a, okruch zadoæuczynienia dla cierpliwych (tam¿e, s. 186).
11 J. Putrament, s. 8586.
12 J. Putrament, Umar³e stolice, w: tego¿, Balet boleni i inne opowiadania, Olsztyn
1974, s. 172.
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bliwy sposób mit ten przywo³uje Putrament, opisuj¹c wyprawê przez jezioro dwóch mieszkañców wsi Sosnowo. Mê¿czyni udali siê kajakiem do pobliskiej wsi Piaski, by kupiæ wino i cukierki na powrót ¿ony jednego z kompanów, która urodzi³a w³anie dziecko. Mentalnoæ pracowników lenych
narrator oddaje w s³owach:
Musia³o im w duszy graæ co westernowego. Przyjechali z Sosnowa, czyli
z puszczy. Sklep im siê wydawa³ »saloonem«, obecni mieszczuchami, którym
stawianie podkrela fantazjê lenych traperów13.

Motyw zimna i pustki obszarów warmiñskich pojawia siê w prozie W³adys³awa Ogrodziñskiego. Choæ nowo poznane tereny nie stanowi¹ ca³kowitego bezludzia, o czym wiadcz¹ liczne elementy architektoniczne czy poniemieckie, obco brzmi¹ce nazwy, niektóre szlaki wci¹¿ stanowi¹ tajemnicê
i wyzwanie. Przyjezdni z zainteresowaniem odczytuj¹ tutejsze nazwy miejscowoci umieszczone na ciê¿arówkach s³u¿¹cych jako rodek transportu,
takie jak Wartenbork, Z¹dzbork, Melzak czy Brunsberga. Elementem ³¹cz¹cym tê prozê z narracjami westernowymi jest przyrównanie ciê¿arówek
transportuj¹cych ludnoæ do dyli¿ansów. Bohaterka powieci Ulica zwana
Bystr¹, Julia S³upecka, konstatuje, i¿ wspomniane nazwy:
pozostawa³y w harmonii z t³umem podró¿nych, ze wspó³czesnymi dyli¿ansami,
z tajemniczoci¹ nazw i szlaków. Gdyby nie zimno i pó³nocny, surowy klimat,
roi³abym raczej o karawanach i mu³ach gotowych do drogi przez egzotyczne
pustkowia14.

Powojenne miesi¹ce by³y na Warmii i Mazurach czasem pionierów. Czêæ
z nich to dobrowolni osadnicy przybywaj¹cy przede wszystkim z okolicznych
(do niedawna przygranicznych) powiatów, a tak¿e z terenów Polski centralnej, w tym ze spalonej Warszawy. Przybywali w poszukiwaniu lepszych warunków egzystencji, czêsto skuszeni zapewnieniami propagandy o awansie
spo³ecznym, o mo¿liwociach, jakie mia³a daæ odzyskana ziemia. Przyrównywano j¹ do dalekich, szczêliwych, zaczarowanych wysp. Trawestuj¹c jêzyk biblijny, Ogrodziñski stwierdza, i¿ ziemia ta wo³a do:
odwa¿nych, zdeterminowanych, zagubionych: idcie i bierzcie, którzy jestecie
bezdomni i skrzywdzeni, których miejsce wypad³o na koñcu sto³u! Idcie i bierzcie, którzy macie silne i sprawne rêce, zdolnoci i umiejêtnoci! Czeka was
ziemia, domy, praca, któr¹ bêdziecie wybieraæ dla w³asnego po¿ytku! [Obietnica]
jest tylko zwodnicza dla tych, którzy chcieliby usi¹æ na widowni, cieszyæ siê
i podziwiaæ lub, jak my, pogr¹¿yæ siê w jakiej letniskowej Szlarafii15.

13
14
15

J. Putrament, Powitanie wsi, w: tego¿, Piaski, Warszawa 1975, s. 51.
W. Ogrodziñski, Ulica zwana Bystr¹, Olsztyn 1985, s. 117.
W. Ogrodziñski, Krajobraz z tarnin¹, £ód 1969, s. 302.
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Rzeczywistoæ, chocia¿ obiecuj¹ca, wcale nie przedstawia³a siê tak idyllicznie. Zniszczone, w g³ównej mierze przez Armiê Czerwon¹, miasta, wyludnione wsie, brak zaopatrzenia, zapasów ¿ywnoci  oto czynniki, które nie
zachêca³y osadników do pozostania. Jedynie b³êdnie nazywanym repatriantami przesiedleñcom z dawnych Kresów Wschodnich, g³ównie z Wileñszczyzny, los nie da³ wyboru. W porównaniu z osadnikami z Polski centralnej nie
mieli dok¹d wróciæ. Wród pionierów zasiedlaj¹cych ziemie pozyskane mo¿na
by³o spotkaæ tak¿e wielu wyrzutków, przestêpców, oszustów i z³odziei16. Nap³ynê³a tu mietanka ludzi-s³oñc17, nazywanych kondotierami, konkwistadorami i rycerzami szabru18. Ich obecnoæ, utrwalona na kartach literatury,
zgodna jest ze stereotypowym wizerunkiem Dzikiego Zachodu, którego kolonizatorzy nie zawsze dzia³ali w zgodzie z prawem.
Proces zaw³aszczania dziewiczych ziem, szczególnie w pierwszym okresie, charakteryzuje powszechny chaos. Zjawisko to wspólne jest zarówno
dowiadczeniu pó³nocnoamerykañskiemu, jak i zasiedlaniu przez przybyszów terenów ziem w³¹czonych. Pierwsze miesi¹ce po wyzwoleniu cechuje
brak stabilnej w³adzy. Kontrolê sprawuj¹ jeszcze radzieckie komendantury,
o których jednak literatura najczêciej milczy. Polska administracja, z³o¿ona
czêsto z przypadkowych przedstawicieli, tak¿e nie zdaje egzaminu: zamiast
skupiæ siê na zaprowadzaniu porz¹dku, przy³¹cza siê do rabuj¹cych poniemieckie mienie. Sprzyja to poczuciu bezkarnoci i ³atwemu wzbogacaniu siê,
czêsto kosztem rodzimej ludnoci. Szerz¹ siê grabie¿e, których sprawcami s¹
najczêciej Polacy zamieszkuj¹cy dawne powiaty granicz¹ce z Prusami
Wschodnimi.
Taki obraz, realizacjê mitu Dzikiego Zachodu, odnajdziemy w powieci
Henryka Panasa Na krawêdzi nocy19. W ukazanej tu specyficznej powojennej
rzeczywistoci brakuje stabilnoci politycznej i gospodarczej, ba, pojêcia te
brzmi¹ obco. Ze wzglêdu na trudnoci z zaopatrzeniem powszechne jest szabrownictwo i handel wymienny. Taki stan w pe³ni mieci siê w zakresie
pojêcia pionierstwo20. Mimo ¿e powszechne jest pragnienie zaprowadzenia
porz¹dku, wci¹¿ zmieniaj¹ siê ludzie i wci¹¿ nowi osadnicy wprowadzaj¹
nowy ³ad21. Typowe by³o

16 Refleksje o przyby³ych na tereny Mazur osadnikach snuje Eugeniusz Paukszta
w specyficzny dla socrealistycznej, zgodnej z pañstwow¹ ideologi¹, literatury: Na ziemiê
tê zbiegli siê ró¿ni karierowicze, szabrownicy, przestêpcy. Zakradali siê czêsto w nasze
organa administracyjne, nawet w organa milicji. Szumowiny te, jak hieny czyhaj¹c na
³upy, parali¿owa³y pracê, utrudnia³y j¹, przewleka³y (E. Paukszta, Lody pêkaj¹, Warszawa
1955, s. 358359).
17 M. Domañski, Dom nad jeziorem, Kraków 1955, s. 41.
18 Tam¿e.
19 H. Panas, Na krawêdzi nocy, Olsztyn 1963.
20 Por.: J. A. Soko³owski, Panas, Olsztyn 1982, s. 69.
21 Por.: K. Oleksik, Wywo³aj mnie z lasu, Olsztyn 1973, s. 75.
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wewnêtrzne przekonanie o tymczasowoci wszystkiego, co siê tu dzia³o. Ludzie
przyje¿d¿ali, osiedlali siê, a potem, czêsto po kilku dniach okazywa³o siê, ¿e dom
stoi znów pusty  tylko bardziej ogo³ocony22.

Jeszcze wiele miesiêcy po wojnie dodatkowym pal¹cym problemem jest
obecnoæ band, które ukrywaj¹ siê w lesie. Obok rzeczywistych grup przestêpczych, a tak¿e cz³onków Werwolfu23, na terenach Warmii i Mazur swoj¹
obecnoæ zaznaczaj¹ leni, byli cz³onkowie organizacji niepodleg³ociowych,
czêsto byli akowcy, nazywani dzi ¿o³nierzami wyklêtymi24.
Opisana sytuacja utrzymuje wci¹¿ stan zagro¿enia i niepewnoci25.
Mieszkañcy wsi co noc barykaduj¹ siê w swoich domach w obawie przed
napaci¹ bandytów. Zagro¿eni czuj¹ siê tak¿e mieszkañcy miast, poniewa¿
w³amania i kradzie¿e s¹ na porz¹dku dziennym26. Nawet przedstawiciele
w³adz nie s¹ bezpieczni. Podró¿uj¹ w obstawie mundurowych, a ka¿dy wyjazd w teren nara¿a ich na utratê ¿ycia. W perspektywie omawianego mitu
najwierniej opisa³ to Tadeusz Stêpowski, wspominaj¹c, i¿ przeprowadzaj¹cy
akcjê weryfikacji przedstawiciele PUR-u czuli siê jak pionierzy na Dzikim
Zachodzie27.
Literatura opisuj¹ca procesy zasiedlania nowych ziem wykszta³ci³a kilka
rodzajów bohaterów, których pierwowzoru mo¿na doszukaæ siê w opowieciach o kolonizacji amerykañskiego Zachodu. Podstawowym typem by³ pionier zasiedlaj¹cy dziewicze tereny. Modelowym przyk³adem pioniera-trapera
mo¿e byæ Boles³aw Piotrowski, bohater powieci Putramenta Puszcza, który
przybywa po wojennej zawierusze w okolice wsi Piaski, by odnaleæ swoje
22
23

Tam¿e, s. 77.
Wiêcej o dzia³aniach tej tajnej organizacji na terenie Ziem Odzyskanych zob.:
R. Primke, M. Szczerba, Werwolf. Tajne organizacje w Polsce, Kraków 2008.
24 Wed³ug narracji Putramenta jesieni¹ 1946 roku teren Mazur zajmowa³o jeszcze wiele niebezpiecznych grup; jeden z bohaterów-osadników t³umaczy: No, leni! Zreszt¹ i bandy, proszê pana, i bandy! Esesmany jeszcze siê szwendaj¹! Co dziwnego, tu tylu szkopów!
Ca³e wsie! [ ] A zwyczajni bandyci? Szabrownicy? Panie, tu z Kurpiów ca³e wsie przychodz¹. Zdzieraj¹ co im wpadnie pod rêkê. (J. Putrament, Puszcza, s. 2627). Jak pisze Maryna Okêcka-Bromkowa w powieci Historia Familii z Marciszek: parê lat po wojnie, jeszcze i bandy po lasach siê t³uk³y, jeszcze i siekiera ka¿dy na noc ko³o ³ó¿ka stawia³,
a dr¹giem drzwi podpiera³ [ ] (M. Okêcka-Bromkowa, Historia Familii z Marciszek, OlsztynBia³ystok 1979, s. 18). Niebezpieczne powojenne lata wspomina tak¿e Klemens Oleksik w powieci Cmentarz w lesie. Okrela je jako: czasy niespokojne, [w których] zdarzaj¹
siê napady i kradzie¿e, trzeba siedzieæ kamieniem w domu i czuwaæ po nocach (K. Oleksik, Cmentarz w lesie, Olsztyn 1964, s. 83).
25 Ludzie tam ¿yli nie rozpakowuj¹c skrzyñ, kufrów i waliz, niby ¿e przy pierwszej
lepszej okazji wracaæ bêd¹ choæby na lokomotywie. Narratorka wprost nazywa te ziemie
Dzikim Zachodem (M. Okêcka-Bromkowa, wiêto od cholery, czyli gawêda wspó³czesna,
Olsztyn 1976, s. 86).
26 W powojennym Olsztynie wci¹¿ nie brakowa³o szabrowników i maruderów, którzy
nawet wwalali siê do ostatniego pokoju przez zabarykadowane drzwi (W. Ogrodziñski,
Ulica zwana Bystr¹, s. 10).
27 T. Stêpowski, Sielski ¿ywot burmistrza Wranicy, £ód 1969, s. 66.
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miejsce w nowej rzeczywistoci. Nie potrafi ¿yæ w komunistycznych realiach,
dlatego postanawia zaszyæ siê na pustkowiu. Po uzyskaniu zgody w³adz
zagospodarowuje opuszczon¹ leniczówkê na skraju Puszczy Piskiej. Jego
dzia³anie przyrównane zostaje do robinsonady. Podobnie jak Robinson na
swej wyspie, bohater na terenie swego lenictwa wci¹¿ odkrywa nieznane
obszary, korzysta z wyszabrowanego mienia tak, jak Robinson korzysta³
z okrêtowych wraków28. Z czasem sprowadza matkê, zdobywa podstawowy
inwentarz i rozpoczyna pracê w lesie. Ujarzmia wiêc now¹ ziemiê, cywilizuje
j¹, uczy siê nowej egzystencji w nieznanych mu dot¹d warunkach.
Podobnie postêpuje narrator Krajobrazu z tarnin¹  nowe ziemie uznaje
za nieodkryty i niezbadany l¹d29. G³ówny bohater, Roman Leniewski, siebie
i przyjaciela tak¿e nazywa Robinsonami, którzy urodzili siê za póno na
pe³ne przygód ¿ycie na niby30. Po przyjedzie na Warmiê mê¿czyni nie
podlegaj¹ ¿adnym prawom: we wsi, w której zamieszkali, nie ma so³tysa czy
innego przedstawiciela nowej w³adzy, nie dzia³aj¹ poczta, szko³a ani sklep.
To kraina, w której prawa, formalnoci, przymus  nie istniej¹31. Stereotypowym pionierem jest przyjaciel Leniewskiego, Stanis³aw Czarnocha, partyzant sympatyzuj¹cy z ruchem lewicowym. Podczas okupacji marzy³ o wyjedzie nad jezioro i ³owieniu ryb. Swoje plany zrealizowa³ po wojnie, udaj¹c
siê na Warmiê. Na nowych ziemiach szuka przede wszystkim spokoju. Po
osiedleniu Czarnocha popada jednak w apatiê. ¯yje jedynie z oszczêdnoci
i wêdkuje. Przy³¹cza siê do nielegalnej spó³ki zajmuj¹cej siê po³owem ryb. Po
pewnym czasie przechodzi jednak metamorfozê: z przestêpcy zmienia siê
w stró¿a prawa (przemiana czêsta tak¿e w westernowej scenerii), wyje¿d¿a
do nieodleg³ej miejscowoci, gdzie zostaje milicjantem. Ginie ju¿ jak typowy
obroñca porz¹dku publicznego, podczas próby pochwycenia przestêpcy na
gor¹cym uczynku.
W wiecie przedstawionym poja³tañskich scenariuszy na dwóch biegunach pozostaj¹ skontrastowani ludzie: prawi, czyli przedstawiciele nowych
w³adz, milicji, s³u¿b bezpieczeñstwa, których mo¿emy uto¿samiaæ z amerykañskimi szeryfami, oraz li  cz³onkowie band i szabrownicy. Do najciekawszych kreacji mazurskich szeryfów nale¿y by³y milicjant Okoñ, póniej
kierownik PGR-u w Serwianach, z opowiadania Stanis³awa Kowalewskiego
Kiedy mija noc32. Przybywa do pañstwowego gospodarstwa niczym do amerykañskiego miasteczka, gdzie ma zaprowadziæ porz¹dek i wygasiæ napiêcia
powsta³e miêdzy pracownikami. Nie sprawdzi³ siê jego poprzednik, pe³en
obaw, ¿e jeli bêdzie narzucaæ siê ludziom, przestan¹ pracowaæ. Okoñ,
28
29
30
31
32

J. Putrament, Puszcza, s. 132.
Por.: W. Ogrodziñski, Krajobraz z tarnin¹, s. 287.
Tam¿e, s. 301.
Tam¿e, s. 303.
S. Kowalewski, Kiedy mija noc, w: Ziemia serdecznie znajoma, przedm. W. Gêbik,
Warszawa 1956, s. 155260.
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przekonywany przez kierownika s¹siedniego gospodarstwa Kurpiewskiego,
aby nic nie zmienia³ w sposobie zarz¹dzania, wyczuwa spisek gospodarzy,
którzy d¹¿¹ do obni¿enia poziomu produkcji PGR-ów. Historia koñczy siê
schematycznie, bowiem moralne zwyciêstwo odnosi kierownik Okoñ: udaje
mu siê poskromiæ bandytów i przekonaæ do siebie ludnoæ autochtoniczn¹.
Inny przyk³ad lokalnych rewolwerowców ukazuje w zbanalizowanej
i schematycznej powieci Mazurska saga33 Jerzy Bronis³awski. Wójt Marcin
Zawada wraz z komendantem rudnickiej milicji Drewniakiem urz¹dzaj¹ pocig za trzema szabrownikami dopuszczaj¹cymi siê gwa³tów i grabie¿y
w mazurskiej wiosce. Po dogonieniu wozu kapitana Chudego, Szmai
i ich starszego kompana, przedstawiciel prawowitej w³adzy staje naprzeciw
i  niczym w klasycznym westernie  wygrywa pojedynek. Szlachetnie daje
szabrownikom szansê prze¿ycia  puszcza ich wolno drog¹ przez bagna,
któr¹ od napoleoñskich czasów nikt ¿ywy nie przeszed³34.
W opozycji do prawych i dzielnych reprezentantów nowego pañstwa ukazani zostali cz³onkowie band. Dzia³alnoæ zarówno szabrowników, jak i lenych wspomina niemal ka¿da fabu³a charakteryzuj¹ca powojenn¹ rzeczywistoæ na ziemiach przy³¹czonych. Szczegó³owy opis dywersyjnej dzia³alnoci lenego oddzia³u oraz sylwetkê z³ego porucznika przedstawia Henryk
Panas w utworze Krew na niegu, bêd¹cym uzupe³nieniem wczeniejszego
opowiadania Na krawêdzi nocy. G³ówny bohater, Micha³ Lipka, nale¿y do
bandy lenej Bystrego, dzia³aj¹cej na terenach pó³nocnych ziem na prze³omie 1945 i 1946 roku, w czasach, gdy patrole milicji nie chodzi³y za czêsto,
szczególnie zim¹, a ludzie cywilni omijali z daleka nieznajomych35. G³ównym zadaniem bandy by³a likwidacja cz³onków s³u¿b bezpieczeñstwa i milicji, a tak¿e osób wspó³pracuj¹cych z w³adzami nowego ustroju. Dowódcê
Bystrego charakteryzowa³a bezwzglêdnoæ; przejawia³ j¹ zarówno wobec
wrogów, jak i podkomendnych. W stosunku do pojmanych by³ okrutny, nawet
sam znêca³ siê nad nimi, miêdzy innymi nad jednym z milicjantów, którego
kopniakami zacz¹³ obracaæ [ ] na pod³odze, mierz¹c w nerki, podbrzusze
i stawy jak gestapowski oprawca36. Bystry by³ w randze porucznika, awans
otrzyma³ w partyzantce.
Nosi³ mundur oficerski przedwojenny, to znaczy frencz i bryczesy, do tego buty
ze sztywnymi cholewami, a tak¿e sztywn¹, obszyt¹ srebrn¹ lamówk¹ rogatywkê
z okutym daszkiem. Taki by³ z niego fasoniarz, schludny i elegancki w najgorszych warunkach. Ten jego mundur by³ robiony na miarê u jednego krawca
w Ostro³êce37.

33
34
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J. Bronis³awski, Mazurska saga, Warszawa 1980.
Tam¿e, s. 187193.
H. Panas, Krew na niegu, Olsztyn 1976, s. 269.
Tam¿e, s. 214.
Tam¿e, s. 195.
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Od swoich ¿o³nierzy wymaga³ bezwzglêdnej dyscypliny i pos³uszeñstwa.
Stosowa³ zasady panuj¹ce w regularnym wojsku. Po porannym apelu i przegl¹dzie oddzia³u odbywa³a siê wspólna modlitwa. Nie przeszkadza³o to cz³onkom grupy w brutalny i nieludzki sposób torturowaæ wiêniów oraz wykorzystywaæ metody, jakich u¿ywa³y ówczesne s³u¿by bezpieczeñstwa. Szczegó³owo nakrelony wizerunek Bystrego, interpretowany w perspektywie narracji
o Dzikim Zachodzie to typowy czarny charakter. Podobnie jak w zakoñczeniu tradycyjnego westernu, pod koniec fabu³y porucznik zostaje pojmany
i czeka na zas³u¿on¹ karê.
Innym przywódc¹ lenej bandy, jednak identyfikuj¹cej siê z niemieckoci¹, jest Perski z opowiadania Krañce pamiêci38 Bohdana Dzitki. Do jego
grupy przestêpczej nale¿y stary szpicel Gubski, który wyda³ Niemcom Mazura-dezertera, Gerard Certa oraz Arno Gubski, po wojnie ukrywaj¹cy siê
w lesie w mundurze z niemieckim pistoletem automatycznym. Wraz z Perskim prowadzi dzia³alnoæ antypolsk¹. Z czasem banda rezygnuje z politycznych mordów na nowych osadnikach, skupiaj¹c siê na napadach na spó³dzielnie i na rabunku pieniêdzy39. Niemieckim partyzantom/bandytom udaje
siê uciec z ob³awy wojskowej, jednak rozpoznany w miasteczku Perski zostaje wkrótce skazany na mieræ.
Literatura o Warmii i Mazurach w latach 19451989 w ¿adnej egzemplifikacji nie opar³a siê w pe³ni na schemacie westernu. Mit Dzikiego Zachodu,
odwo³uj¹cy siê do nowych szans i mo¿liwoci awansu, dla pisz¹cych pod
wp³ywem pañstwowej ideologii wydawa³ siê wygodny, jednak nie zosta³
przez nich do koñca wyeksploatowany. wiadoma lub niewiadoma gra autorów z konwencjami westernu ju¿ poprzez analogie do pierwowzoru nie mog³a
uciec od typizacji i powierzchownoci, chocia¿ mog³a rozszerzyæ pole interpretacji. Bior¹c pod uwagê ca³¹ literaturê tego okresu, badacz musi stwierdziæ, ¿e Dziki Zachód w sposób dos³owny pojawia³ siê w niej sporadycznie.
W wiêkszym stopniu poszczególni autorzy wpisywali swoich bohaterów
w schematy typowych westernowych postaci, takich jak pionier, bandyta czy
szeryf, najczêciej zestawionych ze sob¹ na zasadzie opozycji.
Mimo i¿ mit Dzikiego Zachodu do dzi mo¿e stymulowaæ lekturê poja³tañskich narracji, nie sposób zastosowaæ go jako klucza do ca³ociowego
odczytania powstaj¹cych przez niemal pó³ wieku utworów o Warmii i Mazurach. Mit ten mo¿e jedynie stanowiæ przyczynek do wielop³aszczyznowego
odbioru literatury, której czêsto zideologizowany i schematyczny charakter
wymaga szczególnego rodzaju kontemplacji.

38
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B. Dzitko, Krañce pamiêci, Olsztyn 1967.
Tam¿e, s. 48.

Mit Dzikiego Zachodu w polskich narracjach prozatorskich...

139

Bibliografia
ród³a
Bronis³awski J., Mazurska saga, Warszawa 1980.
Domañski M., Dom nad jeziorem, Kraków 1955.
Dzitko B., Krañce pamiêci, Olsztyn 1967.
Dzitko B., Splot. Masurenlos, Olsztyn 1987.
Ogrodziñski W., Za gwiazd¹ betlejemsk¹, Olsztyn 1989.
Ogrodziñski W., Ulica zwana Bystr¹, Olsztyn 1985
Ogrodziñski W., Krajobraz z tarnin¹, £ód 1969.
Okêcka-Bromkowa M., Historia Familii z Marciszek, OlsztynBia³ystok 1979.
Okêcka-Bromkowa M., wiêto od cholery, czyli gawêda wspó³czesna, Olsztyn 1976.
Oleksik K., Cmentarz w lesie, Olsztyn 1964.
Oeksik K., Wywo³aj mnie z lasu, Olsztyn 1973.
Panas H, Krew na niegu, Olsztyn 1976.
Panas H., Na krawêdzi nocy, Olsztyn 1963.
Paukszta E., Lody pêkaj¹, Warszawa 1955.
Putrament J., Puszcza, Olsztyn 1974.
Putrament J., Umar³e stolice, w: tego¿, Balet boleni i inne opowiadania, Olsztyn 1974.
Putrament J., Powitanie wsi, w: tego¿, Piaski, Warszawa 1975.
Skok G., Rozstanie, w: tego¿, S³oñce w szkar³acie, OlsztynBia³ystok 1981.
Stêpowski T., Sielski ¿ywot burmistrza Wranicy, £ód 1969.
Willan T., Droga przez morze, Olsztyn 1979.
Opracowania
Janion M., Granica i Ukraina, w: tej¿e, Niesamowita S³owiañszczyzna. Fantazmaty
literatury, Kraków 2007.
Jasiñski J., Czy powinnimy odcinaæ siê od pojêcia Ziemie Odzyskane?, w: Echa
Przesz³oci, nr V (2004).
Kowalewski S., Kiedy mija noc, w: Ziemia serdecznie znajoma, przedm. W³adys³aw
Gêbik, Warszawa 1956.
Primke R., Szczerba M., Werwolf. Tajne organizacje w Polsce, Kraków 2008.
Soko³owski J. A., Panas, Olsztyn 1982.
Szyd³owska J., Narracje poja³tañskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przyk³adzie Warmii i Mazur (1945-1989), Olsztyn 2013.
Summary
When the Second World War has finished, the new authorities of Poland depend on the
rapid process of adaptation and integration of people in new lands. This target was achieved by
creation of new myths helping to know and settle in the Recovered Territories. The one of the
myths, which can be referred to literary prose is the myth of the Wild West. Moving it to the
Warmian and Masurian literature can expand the multidimensional interpretation of literary
by finding the conscious or unconscious authors games with the Western convention.
Among the many parallels to the settlement of the Wild West in the literature of Warmia
and Masuria can be listed: the category of unknown lands colonized by migrants and settlers
often expecting a quick profit, business pioneers, the lack of a stable government and general
chaos. Among the hero colonizers inhabiting the lands there can be identified some bandits
 members of the robber mafias or former guerrillas  forestry, the sheriffs  usually representatives of the new government, security agencies and the police.
Western scheme has not been fully described in any of discussed poems of Warmia and
Masuria, so the myth of the Wild West can not be used as the key to overall reading of
analyzed texts. It is, however, a contribution to a multifaceted collection of literature, which
often requires ideologically and schematic nature of special kind of contemplation.
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W polskim dyskursie literackim twórczoæ Jacka Dukaja urasta do rangi
fenomenu. Przypomnieæ muszê w tym miejscu o licznych presti¿owych nagrodach przyznanych twórcy Lodu, nie wspominaj¹c o nominacji do literackiej nagrody Nike w³anie za tê powieæ. O ¿adnym polskim twórcy fantastyki nie mówi siê ostatnio tyle, co o Jacku Dukaju. Nie zdo³a³ Dukaja przys³oniæ swoj¹ najnowsz¹ twórczoci¹ Andrzej Sapkowski, którego ¯mija, pod
wzglêdem rozg³osu i poziomu artystycznego, pozostawa³a w cieniu zainteresowania Wroñcem. Popularnoci¹ cieszy siê Dukaj nie tylko wród czytelników, lecz tak¿e wa¿nych osobistoci wiata kultury i nauki. Znamienny jest
fakt, i¿ twórczoæ autora Z³otej galery analizowana jest z równym entuzjazmem przez czo³owych polskich dziennikarzy, uznanych w rodowisku naukowym wyk³adowców akademickich, wreszcie krytyków literatury, duchownych, o innych pisarzach nie wspominaj¹c. Twórczoci¹ Dukaja zajmowali
siê zarówno Jerzy Jarzêbski, Przemys³aw Czapliñski, jak i Pawe³ DuninW¹sowicz czy Mariusz Czubaj, nie licz¹c krytyków i naukowców zwi¹zanych
z polskim fandomem.
Abstrahuj¹c jednak od medialnej i spo³ecznej recepcji twórczoci autora
Ruchu genera³a, wskazaæ nale¿y szereg innych czynników, które ugruntowa³y pozycjê Dukaja w polskiej literaturze. Urodzony w 1974 roku tarnowski
pisarz zadebiutowa³ dojrza³ym opowiadaniem Z³ota galera w wieku 16 lat,
1 Niniejszy tekst zawiera fragmenty pracy licencjackiej autora Literatura (nie)wyczerpania  kod postmodernistyczny w twórczoci Jacka Dukaja, powsta³ej w Instytucie Filologii Polskiej UWM w Olsztynie w 2011 roku, pod kierunkiem dr. Jacka Krawczyka.
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co wydaje siê nie lada wyczynem. Sukces zapocz¹tkowa³ karierê autora,
który g³ównym postulatem swej twórczoci, skrzêtnie zreszt¹ realizowanym,
uczyni³ oryginalnoæ. Jak stwierdzi³ Micha³ Cetnarowski: Jacek Dukaj na
rodzimym poletku fantastycznym jest jak wêdrowiec, który wspi¹wszy siê na
niezdobyty p³askowy¿, samotnie ju¿ pokonuje kolejne przeszkody, mierz¹c
siê  konkuruj¹c  nie z innymi autorami-syzyfami, ale tylko z inercj¹ materii i w³asnymi s³abociami2. Analizuj¹c wspó³czesny rynek fantastyki, faktycznie dostrzec mo¿na przepaæ miêdzy Dukajem a reszt¹ pisarzy-fantastów. Co wiêcej, na razie tylko nieliczni zdolni s¹ mu dorównaæ.
Gdybym pokusi³ siê o opisanie twórczoci Jacka Dukaja jêzykiem zawartym na ³amach jego ksi¹¿ek, nazwa³bym jego twórczoæ anomali¹, czy mo¿e
stosowniej, osobliwoci¹ w kosmosie polskiej literatury fantastycznonaukowej, ale te¿ literatury w ogóle. Spotkanie czytelnika wychowanego na lekturze niewymagaj¹cej g³êbszego zaanga¿owania intelektualnego z tego rodzaju
twórczoci¹ przypomina obcowanie z inteligentnym oceanem pokrywaj¹cym
planetê Solaris, znan¹ z kart powieci Lema. S³owo ocean nie jest zreszt¹
przypadkowe, gdy¿ z powodzeniem mo¿e opisywaæ nieprzebran¹ iloæ ciekawych konceptów, którymi twórczoæ autora Lodu jest wrêcz usiana.
Moim celem nie jest dog³êbna analiza i interpretacja zawartych w twórczoci Jacka Dukaja postulatów zaczerpniêtych z poznanych doktryn matematycznych, logicznych, filozoficznych, teologicznych czy wreszcie gnostyckich. Pomijam fakt, i¿ z pewnoci¹ zadanie to nie mog³oby byæ zrealizowane nale¿ycie na poziomie tak krótkiego artyku³u problemowego. Zdaje siê,
i¿ pe³ne odczytanie sensów umieszczonych w ksi¹¿kach Dukaja stoi
w sprzecznoci z mo¿liwociami interpretacyjnymi nie tylko czytelników, komentatorów i recenzentów, ale nawet samego autora, który za Umberto Eco
zwyk³ twierdziæ, i¿ twórca powinien umrzeæ po premierze swojego dzie³a.
Nieufny mediom, autor Irreharre, dosyæ oszczêdnie dawkuje informacje odnonie za³o¿eñ przywiecaj¹cych mu podczas pisania, daj¹c czêsto niejednoznaczne odpowiedzi, otwieraj¹ce czytelnikom nowe mo¿liwoci interpretacji.
Dzie³a pisarza po publikacji zaczynaj¹ ¿yæ w³asnym ¿yciem, a Dukaj delektuje siê zapewne coraz to nowymi teoriami na temat jego ksi¹¿ek.
Intencj¹ moich rozwa¿añ jest raczej ujawnienie, zdefiniowanie i nakrelenie podejmowanych przez Dukaja prób filtracji ponowoczesnej rzeczywistoci i wyodrêbnienia w niej obszarów nosz¹cych znamiona sta³oci. Pojawia
siê tutaj kwestia jednego z wielu obecnych w twórczoci autora Katedry
paradoksów3: uwik³anie w postmodernistyczny paradygmat pimienniczy
2 M. Cetnarowski, Wymyliæ siê bardziej, Creatio Fantastica, nr XXXII, http://creatio.art.pl/index.php?menu=archiwum&archid=13&artid=257 [dostêp: 24.01.2011].
3 Przyk³ad twórczoci Jacka Dukaja wymaga ponownego rozpatrzenia kontrowersji
zwi¹zanych z podzia³em literatury na wysokoartystyczn¹ i popularn¹ (a dok³adniej podzia³em na literaturê g³ównonurtow¹ i fantastyczne getto). Wed³ug Krzysztofa Uni³owskiego,
Jacek Dukaj, przechodz¹c w 2002 roku do Wydawnictwa Literackiego, w którym wyda³
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przy jednoczesnych aspiracjach do wyra¿enia ogólnych, uniwersalnych
prawd i praw, kieruj¹cych ludzk¹ aktywnoci¹.
Rozwijaj¹c powy¿sz¹ tezê, nale¿y stwierdziæ, ¿e polifonicznoæ dzie³ Dukaja, ¿onglowanie wieloma ró¿nymi konwencjami, niejednorodnoæ gatunkowa i niezliczona iloæ tropów odsy³aj¹cych do innych tekstów kultury to
wyznaczniki, które rzeczywicie mog³yby stanowiæ o oznaczeniu twórczoci
autora Z³otej galery mianem postmodernistycznej. Bogactwo kreowanych
przez Jacka Dukaja wiatów sprawia, co niejednokrotnie podkrelaj¹ krytycy, ¿e nawet uwa¿ny czytelnik mo¿e mieæ problemy z uchwyceniem sensów
zawartych w prozie pisarza, za koronkowa konstrukcja narracji, naje¿ona
z³o¿onymi konceptami i technicyzmami czêsto przys³ania ca³kowity obraz
dzie³a. Co wiêcej, nie tylko rozwi¹zania fabularne wpisuj¹ siê w postmodernistyczn¹ poetykê, Jacek Dukaj podejmuje bowiem grê z odbiorc¹ tak¿e na
poziomie jêzyka, który pozwala na jeszcze g³êbsze zanurzenie siê w powieciowych wiatach, potêguj¹c ich wiarygodnoæ4. Innym wyznacznikiem powieci postmodernistycznej jest równie¿ swoista autoreferencyjnoæ5 dzie³
Dukaja, czyli autotematyzm pozwalaj¹cy czytaæ te ksi¹¿ki jako literaturê
o literaturze.
wtedy Extensê, symbolicznie przekroczy³ mury getta twórców i mi³oników fantastyki.
Przypadek Dukaja jest jednak o wiele bardziej z³o¿ony. Autor tkwi bowiem obecnie w zawieszeniu pomiêdzy g³ównym nurtem, który ci¹gle nie pieszy siê z inkorporowaniem pisarza w swoje szeregi, a rodowiskiem literatury fantastycznej, od której Dukaj odstaje
swoim kunsztem, jawi¹c siê w oczach fanów i innych pisarzy jako mentor i nastêpca
Lema. Z jednej strony, autor Innych pieni ci¹gle podkrela swoje fantastyczno-naukowe
korzenie, niejednokrotnie piêtnuj¹c mainstreamow¹ twórczoæ, z drugiej jednak pragnie
wyemancypowaæ siê z obiegu literatury fantastycznej. Byæ mo¿e jest tak, jak stwierdza
Uni³owski, i¿ [ ] stawk¹ w grze prowadzonej przez Dukaja jest pisarska autonomia. [ ]
zamiast d¹¿enia do fuzji fantastyki oraz literatury artystycznej, wybory autora dyktowa³aby raczej zasada nieprzynale¿noci. W radykalnym ujêciu ani tu, ani tam nie oznacza³oby nawet ¿adnego pomiêdzy. Zob. K. Uni³owski, Lord Dukaj albo fantasta wobec mainstreamu, FA-art 2007, nr 4, s. 3637.
4 Dukaj, przez krytyków literatury wspó³czesnej, okrelany jest jako autor pomys³u.
Jest bowiem jednym z nielicznych, którym uda³o siê zachowaæ niepowtarzalnoæ w tak
skonwencjonalizowanej odmianie literackiej, jak fantastyka naukowa. Powielanie schematów doprowadzi³o w koñcu do utarcia oksymoronicznego wyra¿enia oryginalna fantastyka. Autor Perfekcyjnej niedoskona³oci nie wpisuje siê jednak tak¿e w ten schemat, ka¿da
jego publikacja obfituje w koncepty, których nikt do tej pory nie by³ w stanie sobie wyobraziæ. Apogeum sprawnoci Dukaja do pos³ugiwania siê niestandardowymi rozwi¹zaniami dostrzec mo¿na w³anie w powieci z 2004 roku, w której pisarz stwarza nowy, postludzki
rodzaj gramatyczny. Ze wzglêdu na to, i¿ ludzkoæ pokona³a wreszcie wszelkie bariery fizyczne czy te¿ biologiczne, a jednostka przybieraæ mo¿e najró¿niejsze formy (tak¿e ró¿ne
p³ci), zwroty typu: powiniene i powinna trac¹ racjê bytu. Dukaj wprowadza tutaj
nastêpuj¹c¹ odmianê: powinnu, s³ysza³u, zrobi³u, postanowi³u.
5 Na przyk³ad w Extensie autor zgrabnie ukry³ manifest programowy swojej twórczoci, wyra¿ony przez jednego z bohaterów: Przekleñstwa nag³ych analogii ci¹g dalszy: rozmawiamy o temacie A, A przywodzi mi na myl B, zaczynam o tym mówiæ; mówiê, a zanim
skoñczê zdanie, B kojarzy mi siê z C, C z D, D z E, i one wszystkie miêdzy sob¹, i tak
ronie barokowa konstrukcja, abstrakcja objaniaj¹ca wiat z pora¿aj¹c¹ ³atwoci¹;
wiêc próbujê j¹ w miarê rozrostu opowiedzieæ, przerywam sam sobie, j¹kam siê i goniê za
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Zadanie dotarcia do uniwersaliów, jakie postawi³ przed sob¹ autor, jest
wiêc utrudnione ju¿ nie tylko na poziomie fabularnym, ale te¿ (a mo¿e
przede wszystkim) na poziomie formalnym. Jak zauwa¿a jednak Adam Mazurkiewicz, pos³ugiwanie siê przez Dukaja cile zwi¹zan¹ z postmodernizmem literatur¹ fantastycznonaukow¹ to
(przede wszystkim) intelektualna przygoda i okazja do podzielania siê swymi
spostrze¿eniami, dotycz¹cymi cz³owieka i cz³owieczeñstwa, w atrakcyjnej dla
czytelnika formie. Nie ona jednak¿e i nie gry jêzykowe stanowi¹ o istotnoci
pisarstwa Dukaja, lecz próba odnalezienia w wiecie przysz³oci dzisiejszych
problemów. Metoda ta pozwala na uniwersalizacjê podejmowanych kwestii6.

Sam autor nie przepada jednak za okrelaniem jego twórczoci jako
wcielenia postmodernistycznych idei. S³owo postmodernizm uros³o wed³ug
niego do rangi wytrycha, za pomoc¹ którego mo¿na dzisiaj opisaæ niemal
wszystko. Dukaj jest jednak wiadom faktu, i¿ ka¿dy tekst kultury, z którym
zetknêlimy siê podczas procesu socjalizacji (obrazy, ksi¹¿ki, filmy), sk³ada
siê na pulê motywów i wzorców estetycznych, z której, czêsto podwiadomie,
czerpie autor podczas procesu twórczego. Postmodernizm jest wiêc u Dukaja
raczej efektem ubocznym, ani¿eli wiadom¹ strategi¹ twórcz¹. Co wiêcej
autor dok³ada wszelkich starañ, aby owe postmodernistyczne pêkniêcia
zamaskowaæ, wype³niæ spoiwem têsknoty za modernistyczn¹ mo¿liwoci¹
ujêcia istoty rzeczy, która w czasach korowodu symulakrów, wydaje siê
utracona na zawsze.
Nie wypada mi pozostawiæ bez komentarza problemu czêstych analogii
miêdzy autorem Córki £upie¿cy a Stanis³awem Lemem. Sam Dukaj jest
przecie¿ autorem szkicu, dotycz¹cego kondycji polskiej fantastyki po Lemie.
Wed³ug pisarza, polscy fantaci ci¹gle borykaj¹ siê z kompleksem ni¿szoci
wobec Mistrza. Tote¿, jak stwierdza Robert Ostaszewski, Aby proza sf mog³a wyjæ z Lemowego cienia, kto musi wielkiego pisarza symbolicznie
umierciæ. Mo¿e to zrobiæ tylko autor, który pisze dobre ksi¹¿ki, a do tego ma
na tyle szczêcia, ¿e zostanie zauwa¿ony przez media, co pozwala na wyjcie
z obiegu niszowego7.
Autor Etapów Lemobójc¹ nazwa³ oczywicie Dukaja. Czy nie jest to
jednak porównanie nietrafione? Bior¹c pod uwagê pomys³owoæ, nowatorstwo i kompleksowoæ powieciowych rzeczywistoci, Dukaj jest odpowiedni¹ osob¹ na odpowiednim miejscu. Faktycznie ¿aden inny pisarz science
fiction nie zbli¿y³ siê tak bardzo do idea³u autora Kongresu futurologicznego.
s³owami; i podczas gdy moje usta zaczynaj¹ drugie zdanie, mój umys³ jest ju¿ przy X, Y
i Z; pierwotny temat przestaje mnie interesowaæ i w koñcu milknê, zawstydzony, po raz
kolejny niezrozumia³y. Zob. J. Dukaj, Extensa, Kraków 2002, s. 71.
6A. Mazurkiewicz, O polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat 19902004, £ód
2007, s. 196.
7 R. Ostaszewski, Etapy, Olsztyn 2008, s. 174.
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Zapewne te¿ Dukajowi te porównania pochlebiaj¹. Z drugiej strony indywidualicie, który przez lata wypracowywa³ w³asny oryginalny styl pisarski, na
pewno nie spodoba siê tego typu szufladkowanie.
Autorów z pewnoci¹ ³¹czy stosowanie wspomnianej wczeniej strategii
 wykorzystanie kostiumu science fiction do diagnoz o charakterze socjologicznym i antropologicznym. To w³anie w ich obszarze zaznacza siê obecnoæ uniwersalnych zagadnieñ dotycz¹cych wiata i natury ludzkiej, które
stara siê zg³êbiæ Dukaj. Znowu odnosz¹c siê do s³ów Adama Mazurkiewicza,
wymieniæ nale¿y w tym momencie dwa g³ówne nurty twórczoci autora Lodu
zaproponowane przez badacza. S¹ to po pierwsze: rozmylania nad odpowiedzialnoci¹ cz³owieka za w³asne czyny8, po drugie za, rozwa¿ania dotycz¹ce
reakcji w obliczu zdarzeñ wykraczaj¹cych poza «horyzont pojêæ» bohaterów9.
W pierwszym przypadku mamy zatem do czynienia z konsekwencjami
czêsto utopijnych planów powieciowych bohaterów, ich dobrych intencji,
które fina³ znajduj¹ w op³akanych skutkach. Najbardziej reprezentatywna
bêdzie tutaj Perfekcyjna niedoskona³oæ. Pierwsza czeæ tzw. trylogii progresu
opisuje stopniowe przechodzenie od zwyk³ego cz³owieka (stahs  Standard
Homo Sapiens) do istoty postludzkiej (Phoebe  Post-Human Being). Chêæ prze³amania ludzkich ograniczeñ nie przynios³a jednak oczekiwanych skutków:
wiat ods³aniany przed Jacka Dukaja jest zatem perfekcyjnie niedoskona³y.
Stworzy³o go ludzkie poszukiwanie autonomii  ¿ycia trwa³ego, wolnego od
zagro¿eñ i nie znaj¹cego nad sob¹ panów. Realizacja ta przybiera postaæ opaczn¹: zamiast niemiertelnego cia³a wymylono wieloæ wcieleñ, zamiast równoci
 galaktyczny feudalizm, zamiast pokoju  rz¹dy sprawowane przy u¿yciu groby konfliktu10.

Ewolucja do postaci superinteligentnych istot (czy te¿ do postaci czystej
inteligencji) nie znios³a nierównoci, wzmacniaj¹c jedynie oczywist¹ wspó³czenie dyktaturê pieni¹dza. W³adza zawsze pozostanie w rêkach tych, którzy dysponuj¹ najwiêkszym kapita³em i jest to jedyna rzecz, której mo¿emy
byæ pewni w przysz³oci. Jak dodaje Czapliñski:
Eksperyment którym pos³u¿y³ siê pisarz, zaprasza do spojrzenia na biologiczn¹
i polityczn¹ rzeczywistoæ z futurystycznej perspektywy, która uniewa¿ni dzisiejsz¹ siatkê pojêæ  wojnê p³ci, wykluczenia odmieñców seksualnych, ró¿nice
ras i wyznañ  choæ zachowa uprzywilejowanie w³adzy11.

Zmieni¹ siê tylko jej desygnaty, modyfikacjom ulegnie waluta  dzisiaj
pieni¹dz, jutro monopol na genetyczne modyfikacje cia³a.
8
9
10
11

A. Mazurkiewicz, dz. cyt., s. 198.
Tam¿e.
P. Czapliñski, Resztki nowoczesnoci, Kraków 2011, s. 232.
Tam¿e, s. 241.
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Z powy¿szych rozwa¿añ rysuje siê niemal dystopijna wizja wiata rz¹dzonego nie jak¹ futurystyczn¹ doktryn¹, a dobrze znan¹ nam wszystkim
ekonomi¹. To jedna z niewielu sfer wspó³czesnej cywilizacji, która pojawia
siê niemal we wszystkich dzie³ach autora Innych pieni. Ekonomia12 jest,
wed³ug pisarza, jednym z najwa¿niejszych motorów napêdowych dzia³añ
wspó³czesnego cz³owieka, które w wiêkszoci przypadków orbituj¹ przecie¿
wokó³ pieniêdzy. Co wiêcej, upatruje w niej równie¿ czynnika, który dominowa³ bêdzie tak¿e w wiecie przysz³oci. Przygl¹daj¹c siê np. coraz szybciej
wyczerpuj¹cym siê ziemskim zasobom energetycznym, ludzkoæ zmuszona
bêdzie w pewnym momencie szukaæ ich na innych planetach. Wielkie korporacje, przypominaj¹ce te wykreowane w obrazach filmowych, takich jak np.
Obcy, £owca androidów czy Terminator, konkurowaæ bêd¹ w przysz³oci
o w³adzê nad deficytowymi towarami. Konkurencja nie bêdzie jednak opieraæ
siê na racjonalnych argumentach i kulturze gospodarczej, a jedynie na argumentach si³y.
Gospodarka jest u Dukaja czynnikiem inicjuj¹cym wszelkie miêdzygwiezdne konflikty zbrojne. Podbój i eksploatacja zasobów mineralnych to
u Ziemian najbardziej charakterystyczna forma kontaktu z obcymi cywilizacjami. Homo sapiens kontaktuje siê z alternatywnymi rzeczywistociami
wed³ug sprawdzonego algorytmu  a mianowicie poprzez podbój13.
Warto w tym miejscu dokonaæ przegl¹du opowiadañ Dukaja pod k¹tem
pojawiaj¹cych siê w nich elementów teorii ekonomii i gospodarki. Rozpocznê
od jednego z najnowszych dzie³ Dukaja  opowiadania Linia oporu, wchodz¹cego w sk³ad Króla Bólu. Tak jak w wielu tekstach pisarza mamy do czynienia, jeli nie z wy¿sz¹ ewolucyjnie form¹ ludzkoci, to przynajmniej z ludzkoci¹ na znacznie wy¿szym poziomie cywilizacyjnym. Opisane w opowiadaniu spo³eczeñstwo wiedzie sw¹ egzystencjê w przestrzeni wirtualnej,
w której wszystko jest prawdziwsze, ³atwiej dostêpne i szybsze ni¿ w wiecie
realnym. Nazwy okrelaj¹ce obie sfery pog³êbiaj¹ roz³am miêdzy wiatami.
wiat wirtualny, czyli Duch pozostaje w opozycji do rzeczywistoci niewirtualnej, czyli Gnoju. Ten pierwszy oferuje praktycznie nieograniczone mo¿liwoci i dostêp do wszystkiego, o czym tylko pomyl¹ bohaterowie opowiadania.
Linia oporu jest dowodem na to, ¿e ka¿da wartoæ zarówno materialna,
jak i duchowa podlega takim samym prawom rynkowym. Bowiem w powieciowym wiecie, gdzie mo¿na mieæ wszystko, jedynym deficytowym dobrem
staje siê sens ¿ycia, który, jak ka¿dy towar, potrzebuje projektanta. Takim
designerem sensów ¿ycia jest g³ówny bohater minipowieci Pawe³ Kostrzewa.
12 To w niej Dukaj upatruje mechanizmów kieruj¹cych ludzkimi poczynaniami. Gdyby
nie ekonomia, nie by³oby podboju kosmosu i odkryæ cywilizacji pozaziemskich. Nie by³oby
te¿ jednak wojen, których genezy, w wiêkszoci przypadków, nale¿y szukaæ w sferze gospodarczej. Ekonomia u Dukaja zdominowa³a tak¿e wszelk¹ duchowoæ, urastaj¹c tym samym do miana g³ównego bóstwa, któremu podporz¹dkowane s¹ powieciowe wiaty
13 G. Winiewski, dz. cyt.
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Abstrahuj¹c nieco od ekonomicznej podbudowy dzie³a, ubytkiem dla niniejszych rozwa¿añ by³by brak wzmianki o niepowtarzalnych zabiegach fabularnych i jêzykowych zastosowanych w Linii oporu. Autor siêga tutaj po
jêzyk internetowych komunikatorów i gier fabularnych. Mo¿na siê zastanawiaæ, w czym przejawia siê novum, skoro coraz czêciej spotykamy siê z tego
typu stylizacjami. Otó¿ i w tym przypadku Dukaj uczyni³ jêzyk motorem
napêdowym akcji. Jego bohaterowie wypowiadaj¹ siê i myl¹ kategoriami
portali spo³ecznociowych i gier typu second-life. W otoczeniu postaci zawsze
pojawiaj¹ siê znane z popularnych komunikatorów opisy i statusy informuj¹ce o aktualnie wykonywanych czynnociach czy nastroju. W tle rozmów
zawsze s³ychaæ wybrany przez interlokutorów soundtrack, a sukcesy i pora¿ki mierzone s¹ w znanych, chocia¿by z gier RPG, systemach punktowych:
Pawe³ gejd¿uje siê wazopresyn¹ i chwyta ju¿ w lot  piorun, myl i Polecenie,
+1 Action Speed ( ) Usiad³, wcisn¹³ siê w ducha, ziewn¹³. Agro -100. ( )
W duchu rozdziera sweter i detonuje kamizelkê bomb rurowych (Agro +5000)
( ) Pawe³ walczy z jajecznic¹ w kuchni na dole, w kuchni, w sercu domu,
Friendly Spells +7 ( ) Pawe³ czyta to spojrzenie starego kumpla: Biedaku. Co
oni tam z tob¹. Masz pieni¹dze, nie masz ¿ycia. Sympathy Link +5 ( ) Kolejne
faux pas, 10 min Social Penalty14

Powy¿sze zabiegi formalne wzbogacone s¹ nawi¹zaniami do kultowych
tekstów kultury popularnej, takich jak W³adca Piercieni, £owca Androidów,
gra The Sims czy Farm Ville, Pink Floyd. Wszystko to sk³ada siê na niebezpieczn¹ wizjê ludzkiej przysz³oci.
O sile i bezwzglêdnoci ekonomii opowiada nam Jacek Dukaj tak¿e
w opowiadaniach z pierwszego zbioru. W tomie W kraju niewiernych, wszêdzie tam, gdzie pojawia siê mo¿liwoæ przebywania z obcymi formami ¿ycia
b¹d kontaktu z równoleg³ymi wiatami, dochodzi do g³osu typowo ludzka
przywara chciwoci i potrzeby zdominowania i podporz¹dkowania sobie
wszelkich napotkanych przejawów ¿ycia. Najlepiej nadaj¹ siê do tego oczywicie narzêdzia gospodarczej presji. Badanie kosmosu to u Dukaja wypadkowa gospodarczych i politycznych si³, ciemnych interesów i mrocznych emocji. Ekonomiczny imperatyw ekspansji nieuchronnie doprowadza do szoku
poznawczego15. Zarówno w Ziemi Chrystusa, Ruchu genera³a, Muchobójcy,
jak i Katedrze mamy do czynienia z podporz¹dkowaniem wszelkich form
ludzkiej dzia³alnoci prawom ekonomii. Jednym z tematów Katedry jest
przecie¿ przynosz¹cy krociowe zyski przemys³ pielgrzymkowy, zwi¹zany
z Cudem na Izmiraidach. Fakt ten jeszcze mocniej na nas oddzia³uje, gdy¿
mo¿emy skonfrontowaæ go z rzeczywistym dowiadczeniem. Komercja bowiem nie oszczêdza tak¿e wartoci duchowych.
14
15

J. Dukaj, Linia oporu, w: tego¿, Król Bólu, Kraków 2010, s. 1820, 32, 45, 47.
£. Jonak, Szok poznawczy, http://www.dukaj.pl/opinie/SzokPoznawczy [dostêp:
04.03.2011].
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Konstatacja ta w sposób p³ynny przenosi nas do drugiego z wymienionych wczeniej wielkich tematów prozy Dukaja  spotkania z obcym. Ju¿
chocia¿by Extensa uwiadamia nam, i¿ je¿eli kiedykolwiek dost¹pimy kontaktu z obcymi, bardziej zaawansowanymi ewolucyjnie formami ¿ycia, kontakt ten nie bêdzie odbywa³ siê na zasadach równorzêdnoci, ale raczej
podporz¹dkowania sobie s³abszego, w tym wypadku nas. W powieci ostatnie
skupisko ludnoci jest dla Obcych przecie¿ jedynie mrowiskiem. Wa¿niejszy
w wypadku spotkania z obcym jest jednak chyba aspekt granic ludzkiej
percepcji. W tym punkcie znowu ³¹cz¹ siê cie¿ki Lema i Dukaja. Obaj
autorzy w w¹tpliwoæ poddaj¹ mo¿liwoæ pokojowego owocnego spotkania
z Obcymi. I nie chodzi tutaj jedynie o chêci, bo takich nie brakuje, ale
o ludzk¹ barierê percepcyjn¹. Bohaterowie Dukaja natrafiaj¹ bowiem na
obce formy, w przypadku których nastêpuje ca³kowita niemo¿noæ zwerbalizowania przez nich tego, z czym siê kontaktuj¹. Nie mog¹c oswoiæ obcoci,
poprzez znalezienie dla niej analogii w ludzkich schematach pojêciowych,
trwaj¹ w obliczu niezg³êbionej tajemnicy16.
W Resztkach nowoczesnoci Przemys³aw Czapliñski stwierdzi³, ¿e wspó³czesny (w domyle) autor musi dokonaæ nie tylko aktu samozakorzenienia
w tradycji, lecz tak¿e autoemancypacji. Tym pe³niej wymyli siebie wstecz,
im bardziej bogato opowie siebie przysz³ego17. Trawestuj¹c s³owa badacza,
mo¿na stwierdziæ, ¿e Dukaj tym dok³adniej opisuje cz³owieka wspó³czesnego
(tym precyzyjniej zg³êbia jego naturê), im mielej skonstruuje jego przysz³¹
formê. Proza tarnowskiego autora, mimo i¿ tak nieprzystêpna i wymagaj¹ca,
tak gêsto usiana barokowymi obrazami przysz³oci, traktuje o odwiecznych
kontekstach w³adzy, polityki, wykluczenia, o odmiennoci i trudnoci spotkania z Obcym. Wykracza poza postmodernistyczny system sygnifikacji, aby
z rozproszonych elementów posklejaæ wizjê wspó³czesnego cz³owieka.
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Summary
The latest Polish literary criticism Jacek Dukaj stands as one of the most original contemporary writers of science fiction. Announced the successor to Lem, the author claims to be the
creator of the mainstream literature.
Although the work of Dukaj is one of the finest examples of literary postmodernism, the
author smuggles under the mantle of species mosaic synthesis of sociological and anthropological studies.
The most important themes of works of Jacek Dukaj are therefore issues of responsible
for their own actions, inability to communicate with the alien, unchanging categories
of strength and power, domination of stronger regardless of the degree of development
of society.
From the fictional worlds emerges synthetic view of human nature caught in the web
of political and economic intrigue, seeking religious revelation in technicized world.
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Poszukiwanie dialogu miêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹ sk³ania do refleksji nad problemami maj¹cymi charakter uniwersalny. Tak¹ p³aszczyzn¹
odniesienia okazuje siê kwestia literackiego dowiadczania i wyra¿ania rozpadu wiata wartoci. Józef Tischner definiowa³ upadek wartoci jako wiadomoæ sytuacji kryzysu, gdy odesz³a od nas pewnoæ tego, co podstawowe1.
Jest to jednoznaczne z utrat¹ jakiego centrum scalaj¹cego wszelkie d¹¿enia
i motywacje. Wówczas wiat przeradza siê w chaos, w którym jednostka
dowiadcza dezintegracji, daremnie próbuje odnaleæ to, co utracone lub
stworzyæ nowy system aksjologiczny.
W historii literatury mówienie o zjawisku rozpadu wartoci w mniejszym lub wiêkszym stopniu zaznaczy³o siê w ka¿dej epoce2. W rozwa¿aniach
o problemie bankructwa idei, ukazanym w literaturze najnowszej, szczególne znaczenie bêdzie mia³a jednak twórczoæ polskich modernistów. St¹d te¿
przedmiot analizy stanowi wybrana proza M³odej Polski oraz ta powstaj¹ca
po 1989 roku, w której dowiadczenie kryzysu wartoci jest zagadnieniem
kluczowym, a przy tym rozpatrywanym wieloaspektowo i ujawniaj¹cym cis³¹ korelacjê miêdzy poszczególnymi elementami systemu aksjologicznego.
1
2

J. Tischner, Wartoci i mylenie, w: tego¿, Mylenie wed³ug wartoci, Kraków 1982, s. 481.
Pog³osów aksjologicznej dewaluacji mo¿na doszukaæ siê chocia¿by w romantycznej
twórczoci Zygmunta Krasiñskiego (Nie-Boska komedia) czy Juliusza S³owackiego (Kordian). W jaki sposób jej kontynuacj¹, ale tak¿e dope³nieniem, bêdzie literatura polskiego
modernizmu, choæ tu dowiadczenie rozpadu ma odmienne pod³o¿e ideowe.
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W ¿adnym innym momencie wiara w tradycyjne wartoci nie uleg³a
takiemu rozprê¿eniu, jak w koñcu wieku XIX3. wiadomoæ ¿ycia z³udzeniem, które nie gwarantuje niczego pewnego, zostaje zaakcentowana ju¿
u bohatera Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza. Dowiadczenie rozk³adu
aksjologicznego w tym wypadku bierze swój pocz¹tek w zakwestionowaniu
naukowych pewników, tak cenionych przez pozytywistów. Okazuje siê bowiem, ¿e mimo wysi³ków cz³owiek nadal jest poza granic¹ niepoznawalnego.
Z drugiej strony naukowa analiza rzeczywistoci potwierdza tylko jej niedoskona³oæ. St¹d postawê pewnoci przezwyciê¿a poczucie zagubienia i zawiedzenia, przek³adaj¹ce siê z kolei na p³aszczyznê wartoci duchowych. ,,Czy¿
nie ka¿da religia istnienie z³a i nêdzy na wiecie usprawiedliwia?4  pyta
zatem bohater mierci Ignacego D¹browskiego, dokonuj¹c rewizji swego
¿ycia w obliczu miertelnej choroby.
Zw¹tpienie w Bo¿¹ dobroæ, z uwagi na wiat naznaczony nêdz¹, daje
o sobie znaæ tak¿e w przypadku Jana Kryw³y z powieci Dzieci nêdzy Stanis³awa Przybyszewskiego:
Bóg stworzy³ raj, aby dla cz³owieka now¹, wyrafinowan¹ mêczarniê stworzyæ.
Pokaza³ mu nies³ychane cuda, a potem wyrzuci³ na pustynne piachy, kamienne
od³ogi: na ka¿dym kroku stawia³ mu nieprzebyte zapory, kaza³ mu szaleæ
z rozpaczy [...], a sam zanosi³ siê od miechu5.

W refleksji bohatera rysuje siê wizja Boga, który koncepcjê raju po³¹czy³
z ide¹ cierpienia cz³owieka, potêgowanego dan¹ mu obietnic¹. Stwórca nie
tylko nie uchroni³ go przed dowiadczeniem rozczarowania, ale to On stan¹³
na drodze do ludzkiego szczêcia. Jedyny sposób na okazanie sprzeciwu
Bogu Kryw³o widzi w samobójczej mierci.
W krêgu rozwa¿añ o bankructwie aksjologicznym w literaturze modernizmu mieci siê równie¿ zakwestionowanie znaczenia idei domu jako przestrzeni bezpiecznej, zaspokajaj¹cej potrzebê bliskoci i akceptacji, jak te¿
bêd¹cej centrum duchowych wartoci. Tak postrzega dom Jaros³aw z MenéMené-Thekel-Upaharisim!...Quasi una phantasia Tadeusza Miciñskiego. Widok opuszczonego pa³acu inicjuje w bohaterze tragiczne wspomnienia z przesz³oci, k³ad¹ce siê cieniem na jego to¿samoci: ,,Tu szereg katastrof
okropnych siê zdarzy³o, tu przera¿aj¹ce tragedie rodzinne rozgrywa³y siê
cich¹ mêk¹ lub sza³em morderstwa [...]6.
3 O zjawisku bankructwa idei w literaturze M³odej Polski pisa³ m.in. Kazimierz Wyka
(Wstêpne objawy uczuciowoci modernistycznej, w: tego¿, M³oda Polska, t. I: Modernizm
polski, Kraków 1977, s. 56116).
4 I. D¹browski, mieræ (Studium), Kraków 1957, s. 51.
5 S. Przybyszewski, Dzieci nêdzy, Warszawa 1929, s. 285286.
6 T. Miciñski, Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una phantasia, w: tego¿, Pisma
pomiertne Tadeusza Miciñskiego, cykl I: Lucyfer, red. A. Górski, Cz. Latawiec, Warszawa
1931, s. 56.
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Obraz domu jako ruiny duchowej przywo³uje tak¿e Jan Kryw³o (Dzieci
nêdzy), gdy po latach, w zwi¹zku ze mierci¹ ojca, przekracza próg rodzinnego gniazda:
I ju¿ siê nie broni³ [Jan  E. Ch.] przed zajadliwym rojem najprzykrzejszych
myli: z ca³¹ zaciêtoci¹ j¹³ rozpatrywaæ losy swej rodziny  mia³ nawet pewn¹
satysfakcjê w tym mronym, zimowym rozpamiêtywaniu dziejów gin¹cego rodu,
wal¹cego siê domu7.

Postrzeganie domu w kategoriach destrukcji w tym wypadku znajduje
swe potwierdzenie w losach osób, które ten dom stanowi¹, i w panuj¹cej
w nim atmosferze. Tê ostatni¹ warunkuj¹ kolejne stadia ob³êdu Gustawa,
alkoholizm Zbigniewa czy fakt uprawiania nierz¹du przez siostrê Jana  Salê.
Mimo up³ywu lat nie cichn¹ bolesne reminiscencje z dzieciñstwa, jakie bohater nosi w swej pamiêci: ,,[...] poniewierany przez macochê i ojca, [...] rós³ we
w³asnych oczach na bohaterskiego mciciela wszystkich krzywd, które przez
ca³e dzieciñstwo ponosi³8. Nad tym domem zdaje siê ci¹¿yæ kl¹twa braku
ma³¿eñskiej mi³oci, o której dowiadujemy siê z relacji Jana. Pod dachem
rodzinnego gniazda przekonuje siê on równie¿ o drzemi¹cej w nim fatalnej
sile namiêtnoci, ¿ywionej do ¿ony swego brata. Destrukcyjny wp³yw tego
domu prowadzi w koñcu do za³amania siê jego wiary w Boga.
W rozwa¿aniach o dowiadczeniu rozpadu aksjologicznego w literaturze
M³odej Polski nie mo¿na pomin¹æ kwestii zwi¹zanej ze sfer¹ uczuæ. Przekonanie o kryzysie idei domu czy religii dope³nia motyw mi³oci bêd¹cej jedynie wyrazem g³odu instynktu, cielesnego zaspokojenia, za którym nie id¹
¿adne wy¿sze wartoci. Wizja duchowego zwi¹zku przegrywa z koncepcj¹
uczucia pojmowanego jako fatum obracaj¹ce siê przeciw któremu z partnerów. Mi³oæ ma znamiê perwersji, wywo³uje lêk przeplataj¹cy siê ze zmys³owym po¿¹daniem. Jest zatem daleka od romantycznej idealizacji9. Kochaj¹ca
kobieta przybiera postaæ modliszki czy pantery czaj¹cej siê do skoku10.
W jednej chwili staje siê lubie¿n¹ Salome czy Lilith, nierzadko powiernic¹
szatana. St¹d te¿ Jan Kryw³o (Dzieci nêdzy) bliski zwi¹zek z kobiet¹ wi¹¿e
z dzia³aniem fatalnej mocy, id¹cej w³anie od szatana:
Szatanie  oszuka³e mnie!
[...]
Wszczepi³e w duszê nasz¹ ¿ar pragnieñ, jad namiêtnoci, chytrze i podstêpnie
i zasadzi³e rozkoszne drzewo mi³oci, co z³e i dobre rozeznaæ daje, co oczy na
moc twoj¹ i potêgê rozwiera11 .
7
8
9

S. Przybyszewski, dz. cyt., s. 10.
Tam¿e, s. 63.
B. Szymañska, Mi³oæ i lêk, w: tej¿e, Mistycy i pesymici. Prze¿ycia i uczucia jako
wartoci w filozofii polskiego modernizmu, Wroc³aw 1991, s. 154.
10 O m³odopolskich realizacjach mitów mi³oci i zwi¹zanych z nimi wizerunkach kobiety traktuje praca m.in. Wojciecha Gutowskiego (Nagie dusze i maski. O m³odopolskich
mitach mi³oci, Kraków 1992).
11 S. Przybyszewski, dz. cyt., s. 124.
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Z kolei w Próchnie Wac³awa Berenta mi³oæ do kobiety zdaje siê byæ
g³ówn¹ si³¹, która hamuje aktywnoæ w przestrzeni sztuki. Nie bez przyczyny w wiadomoci Borowskiego jak echo powraca przestroga ojca, postrzegaj¹cego uczucie jako bolesne piêtno, rzutuj¹ce na kondycjê twórcz¹ artysty,
ci¹¿¹ce ku prozie ¿ycia zabijaj¹cej talent:
 Ja ciê krwi¹ serca mego wykarmi³em [...] mym talentem, wszystkimi w³adzami duszy; a ten polip to wszystko wyssie z ciebie... To nie kobieta, nie dusza [...],
to zwyczajna suka, która pomioty rzucaæ chce12.

Kwestia mi³oci, jako wartoci naznaczonej rozpadem, pojawia siê tak¿e
w nieco póniejszej powieci Tadeusza Konczyñskiego pt. miertelny bieg.
Dla g³ównej bohaterki, Jadwigi, relacja partnerska z Karolem Otowiczem
to wstêpowanie w czelucie dantejskiego piek³a. Przestrzeñ uczuæ ma stygmat ognistych p³omieni  tak jak ca³a otaczaj¹ca rzeczywistoæ jest jedynie
dryfowaniem po mieliznach. Wizja degrengolady w sferze mi³oci, która stanie siê dowiadczeniem Jadwigi, zostaje zasygnalizowana ju¿ w refleksjach
Ros³awa:
¯ycie jest bezmierne  mówi³ jak do siebie, st³umionym g³osem  dla jednych
jest burz¹, dla drugich cichym, spokojnym, zaklêtym oceanem. Dla jednych jest
krzykiem zmys³ów, dzik¹ walk¹ o byt, s³u¿b¹ dla materialnych, poziomych,
zapomnieniem zupe³nym praw jestestwa duchowego, niewol¹ dobrowoln¹ pod
batem instynktu13.

W przywo³anej powieci Konczyñskiego kryzys wartoci uwidacznia siê
jednoczenie w wielu obszarach, w których daje o sobie znaæ ,,filozofia Karola Otowicza  Don Juana i sybaryty. Tote¿ przestrzeñ salonu, wype³niona
sztucznym wiat³em, lubie¿nymi umiechami kobiet i mê¿czyzn, mimowolnie
wzbudza w bohaterce moralny wstrz¹s, ukazuje obraz wiata jako bezmiaru
z³a, nieuchronnie ci¹¿¹cego ku otch³ani14:
Pêka³y w niej delikatne wi¹zania, które mimo ca³ego sceptycyzmu, [...] podtrzymywa³y jeszcze mocno jej etyczne pogl¹dy na wartoæ ¿ycia i etyki.
Otch³añ, nad której brzegiem st¹pa³a od kilku miesiêcy, ods³oni³a siê nagle pod
ni¹ w ca³ej grozie w chwili, kiedy wicher przypadku rozwia³ mg³ê zakrywaj¹c¹
jej g³êbiê15.

12
13

s. 21.

W. Berent, Próchno, oprac. J. Paszek, Wroc³aw 1979, s. 40.
T. Konczyñski, miertelny bieg. Powieæ wspó³czesna, WarszawaKraków [1922],

14 O motywie otch³ani jako jednym ze s³ów-kluczy w literaturze M³odej Polski traktuje
praca Marii Podrazy-Kwiatkowskiej (Pustka  otch³añ  pe³nia, w: tej¿e, Somnambulicy
 dekadenci  herosi. Studia i eseje o literaturze M³odej Polski, Kraków 1985).
15 T. Konczyñski, dz. cyt., s. 122.
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Perspektywa uczucia sprowadzaj¹cego siê jedynie do zaspokojenia cielesnych rozkoszy znajduje swój wyraz w wiecie bez wartoci, bez Boga, bez
idei trudu. W takiej rzeczywistoci ludzka egzystencja przeradza siê jedynie
w proces biernego trwania, jest realizacj¹ szeroko pojêtego hedonizmu:
Zatem uciekam od ¿ycia [...] chcê zgubiæ trawi¹c¹ mnie gor¹czkê, zapomnieæ
o ca³ej nêdzy istnienia i wypiæ z niego to, co siê da wypiæ rozkosznego. [...] we
mnie nie ma ¿adnych g³êbin. [...] drwiê z systemów filozoficznych i bajeczek
religijnych. Trzeba u¿yæ, aby przez u¿ycie rozp³yn¹æ siê w nicoci. To moja
filozofia! i tej ho³dujê z ba³wochwalczym pos³uszeñstwem!16.

Zatem nie Jadwiga, a Karol Otowicz jawi siê jako jednostka najpe³niej
prze¿ywaj¹ca upadek aksjologiczny, wykazuj¹ca potrzebê eskapizmu
w sztuczne raje oraz zaspokojenia g³odu mi³oci w ramionach innych kobiet.
W jego przypadku szczególnie mamy te¿ do czynienia z procesem wype³niania ¿ycia nowymi wartociami. Na szczycie tej hierarchii plasuje siê kult
pieni¹dza poch³aniaj¹cy go bez reszty. Wiara w nowy dogmat za³amuje siê
jednak doæ szybko, a jej przypieczêtowaniem jest samobójcza mieræ bohatera.
Rozwa¿ania o m³odopolskiej tradycji wyra¿ania rozpadu wiata wartoci
s¹ punktem wyjcia do analizowania tego zjawiska w prozie polskiej po
1989 roku zarówno w aspekcie kontynuacji, jak i nowatorstwa17. Nie bez
przyczyny powraca definicja wspó³czesnoci jako wiata bez Boga, a tak¿e
refleksja nad literatur¹ najnowsz¹ jako wykwitem powszechnego rozczarowania rzeczywistoci¹ bez perspektyw18. Jerzy Jarzêbski owo dowiadczanie
kryzysu wi¹¿e z nowymi zjawiskami w przestrzeni politycznej, spo³ecznej czy
gospodarczej, stawiaj¹cymi cz³owieka wobec innych realiów19. Tak jak
w modernizmie, tak¿e w literaturze traktuj¹cej o wiecie ponowoczesnym,
zjawisko rozpadu koncentruje siê wokó³ kluczowych idei, takich jak dom,
wiara w Boga czy mi³oæ. Jednoczenie w kontekcie tego problemu podejmowanego na gruncie literatury najnowszej nale¿y zaznaczyæ, ¿e bierzemy pod
uwagê tylko pewien jej wycinek, który stanowi¹ teksty najmocniej akcentuj¹ce zjawisko aksjologicznego kryzysu i na jego podstawie dokonuj¹ce diagnozy wspó³czesnoci.
16
17

Tam¿e, s. 100101.
Podejmowane rozwa¿ania odwo³uj¹ zatem do kontekstu nowoczesnoci, która
w wietle wspó³czesnej humanistyki stanowi kontynuacjê, a zarazem dope³nienie tradycji
modernizmu, na co wskazywali m.in. Wolfgang Welsch, Jonathan Culler, Scott Lash); por.
prace zawarte w tomie Odkrywanie modernizmu. Przek³ady i komentarze, red. i wstêp
R. Nycz, Kraków 1998.
18 G. Matuszek, Nowa (m³oda) proza wobec nowej rzeczywistoci, w: Literatura wobec
nowej rzeczywistoci, red. G. Matuszek, Kraków 2005, s. 276.
19 Jako przyk³ad badacz przywo³uje m.in. prozê Mariusza Sieniewicza, Magdaleny Tulli czy Stefana Chwina (zob. J. Jarzêbski, Formy pesymizmu, w: Æwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzêbski, J. Mombro, Kraków 2011, s. 14).
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W powieci Panna Nikt Tomka Tryzny problem dewaluacji wartoci jest
skompilowany z procesem dojrzewania g³ównej bohaterki. W wymiarze symbolicznym realizuje siê on z chwil¹ wkraczania w przestrzeñ miasta, w myl
uwiêconej literack¹ tradycj¹ opozycji wie  miasto, natura  kultura. Prze¿ywanie rozchwiania aksjologicznego wi¹¿e siê tu zarazem z ide¹ przyjani
stopniowo pozbawiaj¹cej Mariê Kawczak autentycznoci. Dziewczyna po raz
pierwszy przekonuje siê o mo¿liwoci ¿ycia bez Boga, o istnieniu postaw
wystêpuj¹cych przeciw najwiêkszym autorytetom. Przyjañ bêdzie równie¿
ciê¿k¹ prób¹ dla jej duchowej si³y, broni¹cej jeszcze religijnych dogmatów
przed blunierstwem. Akt zawi¹zywania bliskiej relacji z Katarzyn¹ Bogdañsk¹ okazuje siê jednak konsekwentnym wkraczaniem w czelucie piek³a:
 Wiêc w zamian, siostrzyczko, uratujê ciê.
 Od czego?  pytam.
 Od królestwa ubogich, od nieba dla niewinnych  mówi uroczycie  Obiecujê
ci, pójdziesz prosto do piek³a20.

Sytuacja bohaterki wykazuje zatem jak¹ analogiê to losów Jadwigi
z powieci Konczyñskiego, gdzie symbolika piek³a definiowa³a egzystencjaln¹
przestrzeñ Karola Otowicza. Marysia Kawczak (Panna Nikt) w³anie po
chwili wypowiedzenia przez kole¿ankê z³owieszczej przysiêgi traci przytomnoæ, jakby padaj¹c pod ciê¿arem deprawacji Katarzyny.
Kreowanie rzeczywistoci na przestrzeñ infernum pojawia siê w literaturze najnowszej szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacj¹ upadku
moralnoci i wizj¹ wiata bez Boga. Nie bez przyczyny w powieci Czwarte
niebo Mariusza Sieniewicza postaæ tajemniczego biznesmena, Edwarda BelaBelowskiego, przybywaj¹cego do cichego Zatorza, jest stylizowana na szatana. Jako wcielenie diab³a postrzega go równie¿ g³ówny bohater  Zygmunt
Drzeniak:
[...] nikt nie zauwa¿y³, ¿e ga³ki oczne Bela-Belowskiego zaczê³y siê obracaæ! [...]
renice rozszerza³y siê, rzucaj¹c koliste spojrzenia w mroczniej¹cy pokój. Szatan! Szatan!  jêkn¹³ bezg³onie Zygmunt21.

To bezg³one jêczenie daje znaæ o sobie wielokrotnie, gdy Zygmunt doznaje poczucia degrengolady i zwyrodnienia w sferze wartoci moralnych,
tak jak podczas obserwowanego castingu m³odych kobiet do pracy w firmie
Bela-Belowskiego czy zabaw odbywaj¹cych siê w ponurym ,,królestwie biznesmena. Apogeum osi¹ga ono w momencie tragicznego po¿aru, gdy wobec
widoku zwêglonych cia³ wy³ania siê niewzruszona postawa finansowego potentata.
20
21

T. Tryzna, Panna Nikt, Warszawa 1996, s. 129.
M. Sieniewicz, Czwarte niebo, Warszawa 2003, s. 180181.
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Zarówno uwagi bohatera z powieci Sieniewicza, jak i dowiadczenia
Marysi Kawczak (Panna Nikt) koncentruj¹ siê g³ównie wokó³ materialistycznej wyk³adni ¿ycia, nios¹cej za sob¹ duchow¹ ruinê. W przypadku bohaterki
powieci Tryzny upadek dzieciêcej wiary dope³ni siê w chwili, gdy za namow¹ Katarzyny dopuci siê profanacji wiêtego miejsca. Wówczas groza w³asnego czynu z³¹czy siê z poczuciem bezpowrotnej utraty mi³oci Boga:
Bo¿e mój, choæ ju¿ wiem, ¿e nie jeste mój. Myla³am, ¿e jeste dobry dla
wszystkich ludzi na ziemi, a okaza³o siê, ¿e jeste dobry tylko dla niektórych.
[...] Nie wiem, jak naprawdê nazywa siê to miejsce, gdzie muszê iæ, ale muszê
tam iæ, bo ju¿ nic innego mi nie pozosta³o22.

Jakkolwiek kryzys wiary jako fundamentu ludzkiego dzia³ania oraz
Boga  najwy¿szego autorytetu  okazuje siê kluczowym zjawiskiem w literaturze najnowszej. W powieci Sieniewicza zostaje on wyra¿ony przez Pó³nocnego, który rozwa¿ania o upadku idei sacrum formu³uje w kontekcie
w³asnych dowiadczeñ:
Póniej by³o katolickie piek³o, mitologiczny Hades ze szko³y, niezliczone krainy
cieni. I choæ wszyscy doroli mówili o niebie, ani razu nie widzia³em, ¿eby
nieboszczyk szed³ do nieba. Zakopywali go w ziemi, w trumnie, w odwiêtnym
ubraniu. A golemy, zombi, trupy wy³azi³y na wiat, rzeki podmywa³y ziemiê ze
szkieletami dawno umar³ych23.

Dewaluacja chrzecijañskich wartoci ujawnia siê poprzez zanegowanie
wizji nieba, które mog³oby byæ ratunkiem przed nêdz¹ ¿ycia. Jednoczenie
nale¿y zaznaczyæ, ¿e akt zw¹tpienia wyp³ywa z ust cz³owieka zawiedzionego
dotychczasow¹ egzystencj¹, naznaczon¹ problemami materialnymi, niepewnoci¹ jutra. Idea Boga i Kocio³a jest przez niego stawiana na równi
z przestrzeni¹ w³adzy, która tylko mami cz³owieka wieloci¹ sk³adanych
obietnic, pozostawiaj¹c go samemu sobie. Chaos wiata daje mu pewnoæ, ¿e
¿adna si³a wy¿sza nie czuwa ju¿ nad ludzkim losem. Pó³nocny wskazuje
zatem, ¿e: ,,Nie ma nieba, nie ma chmur, a Bóg jest tylko zgran¹ do cna
kart¹, zga³gania³¹ marionetk¹, jak papie¿ na ekranie telewizora24. Do podobnych wniosków dochodzi tak¿e Zygmunt Drzeniak, coraz bardziej nieradz¹cy sobie z wymogami rzeczywistoci, która zaszczepia w nim nienawiæ,
popycha do przemocy. Z przekonania o postêpuj¹cej degrengoladzie rodzi siê
poczucie zw¹tpienia i buntu. Doæ wspomnieæ, ¿e dotychczas wiara w mi³osiernego Boga pozostawa³a jedynym lekarstwem na ból istnienia, a tak¿e
najmocniejszym orê¿em w ideowej walce z Pó³nocnym. Jednak w miarê wnikliwej rewizji otaczaj¹cego go wiata wiadomoæ bohatera oddala siê od
22
23
24

T. Tryzna, dz. cyt., s. 252.
M. Sieniewicz, dz. cyt., s. 174.
Tam¿e, s. 297.
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bezgranicznej ufnoci w moc Transcendencji. Mimo pragnienia powrotu dawnej wiary brakuje mu ju¿ przekonania, ¿e Bóg doprowadzi go do prawdy.
W przypadku Zygmunta Drzeniaka postawa zakwestionowania Boskiego
mi³osierdzia nie ma jednak wymiaru blunierczej deklaracji Pó³nocnego,
przybiera za to formê duchowej refleksji zbli¿onej do modlitwy25. Symptomy
kryzysu wiary w ³askê Bo¿¹ ujawniaj¹ siê równie¿ na koñcu powieci,
w momencie mierci bohatera, który przekonuje siê, ¿e nie ma ¿adnej wizji
raju, zawsze pozostaje tylko ziemia.
Z kolei inny przyk³ad dewaluacji wartoci religijnych jest ukazany
w Bóg zap³acz! W³odzimierza Kowalewskiego. Bohater przekraczaj¹cy przestrzeñ kocio³a ze zdumieniem spostrzega, ¿e nie ma ona ju¿ nic wspólnego
z ide¹ tradycyjnie pojmowanego sacrum. Aurê wznios³oci konsekwentnie
zastêpuje duch nowoczesnoci, a praktyki nabo¿eñstw maj¹ wymiar komercyjny. Rozpatrywanie religii w kontekcie dogmatów przezwyciê¿a nowy sposób postrzegania wiary. Nie mieci siê to jednak w wiadomoci cz³owieka
nale¿¹cego do innej rzeczywistoci, odchodz¹cej w zapomnienie. Mimo ¿e
Irek manifestuje postawê sceptyka wobec religii, proponowana forma ewangelizacji, nawet wypowiedziana ustami kap³ana, pozostaje dla niego czym
niepojêtym, a co wa¿niejsze, odbieranym negatywnie:
 ¯adnych dogmatów! Nie jestemy dogmatykami! To nie jest kwestia wiary, ale
profesjonalizmu. My mo¿emy byæ nawet niewierz¹cy, wymaga siê od nas przede
wszystkim umiejêtnoci sugestywnego przekazywania emocji26.

Okazuje siê, ¿e dla cz³owieka poszukuj¹cego ratunku przed postêpuj¹c¹
dehumanizacj¹ za³amuje siê ostatni bastion wiêtych wartoci. W szpitalnej
kaplicy Irek doznaje procesu duchowej dezintegracji, której przyczyny nale¿y
upatrywaæ w ewolucji idei Kocio³a jako instytucji pod¹¿aj¹cej za wymogami
nowych czasów.
Kryzys wiary w przypadku przywo³anych powieci poci¹ga za sob¹ degradacjê innych wartoci, wyznaczaj¹cych postawy bohaterów. W przypadku
Marysi Kawczak (Panna Nikt) za³amanie siê jej systemu aksjologicznego
przek³ada siê na sposób postrzegania najbli¿szego otoczenia, przede wszystkim w³asnego domu, odbieranego jako niedoskona³y. Jaka wewnêtrzna
skrucha, ale równie¿ pogarda dla szarej egzystencji przeplata siê z têsknot¹
za innym wiatem:
25 ,,A mo¿e cherub o rybim pyszczku sfrunie z nieba i sprawi, ¿e Zygmunt po wielu,
wielu latach znowu uwierzy w Boga i przetrwa do kolejnego wieczoru, kolejnej nocy? To
jak przyznanie siê do grzechu w konfesjonale, w którym nie ma ksiêdza i tylko wyszczerbione lustro odbija ziemiê i niebo. [...] I bêdzie l¿ej, choæ wcale nie bli¿ej do prawdy. Niech
Bóg cud uczyni, by Zygmunt w tym wiecie siê zadomowi³, zjada³ Chrystusa i wierzy³,
gor¹co wierzy³ w ¿ycie wieczne (tam¿e, s. 317).
26 W. Kowalewski, Bóg zap³acz!, Warszawa 2000, s. 82.
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Nie lubiê przychodziæ do domu. Bo jest mi ich strasznie ¿al. To nie ¿ycie, to
wegetacja. Mo¿e kiedy uda mi siê ich uratowaæ. Ale muszê byæ bardzo, bardzo
bogata27.

Dochodzimy zatem do kolejnej kwestii zwi¹zanej z refleksj¹ nad sytuacj¹
rozpadu wiata wartoci, tym razem rozpatrywanej w aspekcie idei domostwa. W powieci Tryzny poczucie kryzysu ujawnia siê dwojako. Z jednej
strony wi¹¿e siê z niemo¿noci¹ ca³kowitego zaspokojenia potrzeb materialnych, prze³amania utrwalonych schematów, wywo³uj¹cych postawê buntu.
W tym wzglêdzie zjawisko kryzysu obejmuje przestrzeñ domu Marysi Kawczak. Jednak ten w³anie dom okazuje siê trwa³ym bastionem wartoci duchowych, które gin¹ wraz z wykraczaniem poza jego próg. Z drugiej strony
rozk³ad idei domu realizuje siê w przypadku wizji domostwa jej przyjació³ki,
Kasi. Tê znamionuje zaburzenie tradycyjnego obrazu rodziny, zanik bliskich
wiêzi, wychowanie bez idei, bez duchowego centrum. Dom Katarzyny dla
Marysi Kawczak jest symbolem niedowiadczanego dot¹d luksusu. Obraz
tego przepychu zaczyna konsekwentnie wypieraæ perspektywê porz¹dku,
z jakiego wyrasta³a i do którego przywyk³a. Mimowolnie analiza obu sytuacji
¿yciowych  swojej i Katarzyny  sk³ania j¹ do niejednej refleksji nad otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹:
Czemu tak jest, ¿e choæ jestem taka g³upia i mam tylko trzy sukienki, to jestem
zadowolona i szczêliwa z tego, ¿e ¿yjê na wiecie. [...] A Katarzyna jest taka
m¹dra i taka bogata, mo¿e mieæ wszystko, co zechce, a jednak ci¹gle jest niezadowolona28.

Marysia przekonuje siê zatem o istnieniu domu bez aksjologicznych g³êbin, a naznaczonego samotnoci¹. Ten dom staje siê sztucznym rajem,
w którym Katarzyna chroni siê przed realizmem ¿ycia. Destrukcja bliskiej
przestrzeni, jako nonika wartoci, jeszcze silniej daje o sobie znaæ w przypadku Ewy Bogdaj. Dowiadczenie luksusu przeplata siê tu z rozwi¹z³oci¹
w sferze moralnoci i obyczaju.
W kontekcie rozpadu idei domu nale¿y rozpatrywaæ opowieæ Gnój Wojciecha Kuczoka. Poczucie kryzysu dochodzi do g³osu w wiadomoci ofiary
wyrastaj¹cej w cieniu przemocy domowej29. Dom okazuje siê tu zaprzeczeniem bezpieczeñstwa. Choæ myl ta nigdy nie jest wypowiedziana wprost, to
jednak daje siê wyczytaæ z kolejnych opowieci bohatera o historii jego rodu.
Miêdzy wspomnieniami starego K. ujawniaj¹ siê najstraszniejsze pragnienia,
poczytywane jako akt wybawienia:
27
28
29

T. Tryzna, dz. cyt., s. 384.
Tam¿e, s. 191.
Cezary Zalewski wskazuje, ¿e postêpowanie starego K. motywowane jest obsesj¹
Prawdziwego Mê¿czyzny. Zob. C. Zalewski, Aspekty przemocy w literaturze najnowszej, w:
Æwiczenia z rozpaczy..., s. 231.
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Chcia³em, ¿eby wybuch³a wojna. Czeka³em, a¿ wybuchnie wojna, [...] wst¹pi³bym wtedy do armii wrogiej tej, w której walczy³by stary K., [...] wtedy
w majestacie prawa móg³bym przyjæ do domu i zastrzeliæ starego K. [...]30.

W utworze Kuczoka podobnych fragmentów mo¿na odnaleæ wiêcej,
wszystkie potwierdzaj¹ zwyrodnienie dokonuj¹ce siê w stosunkach miêdzy
ojcem a synem, dla tego ostatniego okazuj¹ce siê ¿yciowym piêtnem. Pragnienie wojny jest wiadectwem tego, ¿e po raz kolejny najbli¿sza rzeczywistoæ generuje wyobra¿enia, w których g³os sumienia zostaje zag³uszony
poczuciem krzywdy. Wtóruje mu doznawanie rozdwiêku miêdzy oczekiwaniami, podwiadomie wykreowan¹ wizj¹ wiata a jego realnym wymiarem.
Kolejne opowieci obna¿aj¹ deziluzjê wpajanych wartoci. St¹d te¿ chocia¿by
pojawia siê uwaga bohatera o niewspó³miernoci wiary chrzecijañskiej do
praktyki ¿ycia codziennego:
Wierzy³em mimo starego K., który na mszy podawa³ mi d³oñ na znak pokoju,
a po powrocie do domu wymierza³ karê zaleg³¹, przed obiadem, ¿ebym mia³
dobry apetyt. [...] Wierzy³em im, mimo ¿e nie potrafili przestaæ siê nienawidziæ
ani nie umieli siê rozstaæ31.

Prze¿ywane sytuacje nie pozwalaj¹ na znalezienie w ¿yciu trwa³ych fundamentów, na których mo¿na kszta³towaæ w³asn¹ przysz³oæ. W refleksji bohatera rozpociera siê obraz najwa¿niejszych idea³ów odartych ze wiêtoci:
[...] bo choæ stary K. umia³ wyznaæ mi³oæ, niestety, nie bardzo wiedzia³, jak
kochaæ. Kocha³ wiêc intuicyjnie przez szyderstwo, kocha³ przeklinaj¹c, kocha³
obra¿aj¹c, a zawsze, kiedy siê ³za pola³a, zasypywa³ matkê wyznaniami mi³osnymi, przeprosinami i probami32.

Poczucie zawiedzenia i kryzysu zrasta siê z to¿samoci¹ dojrzewaj¹cego
ch³opca, tak jak dom wrasta w glebê. Przekonanie o fizycznej destrukcji
rodzinnego gniazda ³¹czy siê z diagnoz¹ kondycji duchowej jego mieszkañców. St¹d te¿ pojawia siê uwaga o domu, który siê starzeje, czy te¿ domu,
w którym kto usi³uje cokolwiek naprawiæ. Szczególnie ta ostatnia myl
zyskuje równie¿ swe symboliczne znaczenie. Nikt bowiem nie podejmuje
trudu, aby zmieniæ dotychczasowy stan rzeczy i przywróciæ poczucie duchowej stabilizacji. Obok zaakcentowania braku próby odbudowania czy dostrze¿enia symptomów starzenia siê domu, wa¿ne jest tak¿e wskazanie na proces
gnicia sumienia, który dookrela moraln¹ charakterystykê cz³onków rodziny
bohatera:

30
31
32

W. Kuczok, Gnój, Warszawa 2004, s. 69.
Tam¿e, s. 156.
Tam¿e, s. 8485.
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Ale tego dnia zamiast pioruna mieli gnój: poczuli nagle smród w ca³ym domu, a¿
po poddasze, poczuli nagle i zaniepokoili siê, i zaczêli nawo³ywaæ, wypytywaæ, co
tak mierdzi, jakby nagle zatrwo¿eni, ¿e mo¿e to sumienia im gniæ zaczê³y33.

W Gnoju dowiadczenie ,,gnicia dotyka ka¿dego, siêga od najni¿szych
kondygnacji a¿ do poddasza. Proces rozk³adu zdaje siê urastaæ do wymiaru
¿ywio³u. Postrzeganie w³asnej egzystencji w aspekcie wynurzaj¹cej siê kloaki
dope³nia zarazem metafora piek³a. Ta ostatnia powraca zarówno w przypadku matki bohatera, jak i jego samego, kreuj¹cego wizjê domu jako ziemskiego infernum:
Skar¿y³a siê jeszcze na strach przed piek³em, ba³a siê, ¿e z tego domu do piek³a
idzie siê obligatoryjnie, ¿e w tym domu nawet wiêty by przepi³ aureolê, nawet
wiêty zszed³by na psy i szczeka³ jak one, matka ba³a siê wiêc, ¿e i ona po
mierci pójdzie do piek³a [...]34.

Istnieje wiêc pewna to¿samoæ miêdzy domem a przedsionkiem piek³a.
Ró¿nica za tkwi w czasie ich trwania. O ile piek³o jako ziemska egzystencja,
realizuj¹ca siê w przestrzeni domu, musi mieæ kiedy swój kres, o tyle piek³o
w wymiarze eschatologicznym jest równoznaczne z niekoñcz¹cym siê cierpieniem.
Upadek idei domu, jako skarbnicy wartoci, staje siê równie¿ dowiadczeniem Irka z powieci Kowalewskiego (Bóg zap³acz!). Poczucie kryzysu
spowodowane jest tu mierci¹ ¿ony bohatera i prób¹ zatarcia bolesnych
wspomnieñ. Utrata wszystkiego, co najcenniejsze po latach zostaje tak¿e
dope³niona obrazem ruin, na których wznosi siê nowe osiedle. Dla Irka jego
dom, pozbawiony atmosfery ciep³a i bliskoci, okazuje siê jedynie miejscem
potêguj¹cej siê samotnoci, z kolei przek³adaj¹cej siê na prze¿ywanie otaczaj¹cego wiata:
Po mierci Mirki [...] wiat nabra³ ostrych krawêdzi. Mieszkanie wyogromnia³o,
sta³o siê nieprzyjazne i ch³odne, jakby kto wypuci³ krew z tapet, mebli, dywanów, odbieraj¹c ca³¹ zacisznoæ i ciep³o35.

Z drugiej strony nadal jest on odczuwany jako symbol tej rzeczywistoci,
która w obliczu nowych cywilizacyjnych przemian odchodzi w zapomnienie.
Z aktem obrócenia domu w ruinê bezpowrotnie ginie wiat jego m³odoci:
,,Jego dom nie mia³ ju¿ okien ani drzwi, sta³ a¿urowy, jakby z³o¿ony z klocków36. Smutna prawda o kryzysie i rozpadzie idei domu  przestrzeni naznaczonej wartociami  wydziera równie¿ z opowieci przyjaciela Irka  Cmona, który
zreszt¹ ca³¹ swoj¹ egzystencjê definiuje jako ¿ycie bez puenty.
33
34
35
36

Tam¿e, s. 201.
Tam¿e, s. 198.
W. Kowalewski, dz. cyt., s. 122.
Tam¿e, s. 282.
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Znamienne jest, ¿e symptomy upadku wiata wartoci w literaturze
najnowszej dochodz¹ do g³osu w snach i wizjach bohaterów. W jednej z wizji
onirycznych Marysi Kawczak (Panna Nikt) obraz s³onecznej pla¿y bêdzie
zatem kontrastowa³ z postaci¹ trupa trzymaj¹cego j¹ w swych kleszczach:
A mo¿e to tylko szum morza?
Trup w kleszczach mnie trzyma. Poruszaj¹ siê nabrzmia³e, trochê ju¿ wy¿arte
usta w twarzy straszliwej, czarnej, baloniastej. Mówi co... Zamiast s³ów z pyska
mu rybki wyskakuj¹ malutkie37.

Sfera snu i wyobra¿eñ staje siê przestrzeni¹ dla wy³aniaj¹cych siê mar
i widziade³, od¿ywaj¹cych tu z ca³¹ moc¹. Zacieraj¹ siê granice miêdzy zmyleniem a rzeczywistoci¹. Niemniej jednak ta w³anie przestrzeñ nie chroni
przed dowiadczeniem chaosu, wrêcz przeciwnie  to, co w realnym wymiarze wydaje siê normalne, w krêgu onirycznych wyobra¿eñ ulega zdemaskowaniu, staje siê okrutn¹ prawd¹ o trwaniu w iluzji. Wobec niej bohaterka
staje przed dramatem wyboru jako dramatem upragnionej wolnoci:
Ogl¹dam siê... z ziemi wystaj¹ kamienie i wiec¹ siê ³agodnym blaskiem. [...]
Wszêdzie ciemno, tylko ko³o nas jasno.
 Tak  mówi Pimpu  bo akurat jestemy porodku. Widzisz tê cie¿kê?
[...]
To cie¿ka Majki. Je¿eli ni¹ pójdziesz, w sopel lodu z gor¹ca zamarzniesz. Spójrz
teraz tam...
[...]
 To cie¿ka Minki. Tam bêdzie ci tak zimno, ¿e jak æma siê spalisz38.

W wizjach i marzeniach sennych dokonuje siê nie tylko rewizja rzeczywistoci, lecz tak¿e próba przewidzenia przysz³oci. O ile w wymiarze zwyczajnej egzystencji w bohaterce pobrzmiewa³y jedynie wspomnienia nieska¿onej deprawacj¹ dziewczynki, o tyle w wyobrani ujawnia siê pragnienie jej
odzyskania. W obrazie ,,królestwa umar³ych godzin wy³ania siê jednak
straszliwa prawda o niemo¿noci powrotu do utraconego wiata wartoci.
St¹d te¿ postaæ królewny nosz¹ca rysy dawnej Marysi musi byæ skazana na
zapomnienie. Wraz z przekraczaniem progu wiata doros³ych bohaterka staje siê ,,pann¹ nikt  jednostk¹ bezpowrotnie trac¹c¹ swoj¹ autentycznoæ39.
Wizje senne, jako wiadectwa doznawanego kryzysu wartoci, ujawniaj¹
siê te¿ w przypadku Zygmunta Drzeniaka (Czwarte niebo). W obrazach
spieczonej s³oñcem pustyni uczucie pragnienia i pró¿nego wyczekiwania ratunku przeplata siê z perwersj¹ erotyczn¹. Spi¿owa postaæ dziewczyny chwyta bohatera w swoje objêcia, zagradzaj¹c drogê ucieczki:
37
38
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T. Tryzna, dz. cyt., s. 331.
Tam¿e, s. 432433.
C. Zalewski, Aspekty przemocy w literaturze najnowszej, s. 242.
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Zygmunt nie ogl¹da siê, a nad nim wielki cieñ kobiecej rêki ko³uje jak sêp, jest
coraz ni¿ej, zbli¿a siê nieuchronnie i ostatecznie. Zygmunt nie daje za wygran¹,
ucieka, lecz biegnie ju¿ w cieniu piêciu palców, które powoli zmieniaj¹ siê
w przygotowane do chwytu pazury40.

Oniryczna projekcja mê¿czyzny jest przetransponowaniem jego najwiêkszych lêków, kumuluj¹cych siê na skutek prze¿ywania rzeczywistoci. Poczucie osaczenia i spêtania wynika z otaczaj¹cych go sytuacji i wydarzeñ, jakie
nastêpuj¹ od momentu pojawienia siê Bela-Belawskiego, czy chaosu wy³aniaj¹cego siê ze rodków masowego przekazu.
W Gnoju Kuczoka, podobnie jak u Tryzny, sfera sennego marzenia jest
naznaczona znamieniem proroctwa:
Przez d³ugi czas k³ad³em siê spaæ wczenie. Siostra starego K. powtarza³a mi
zawsze, ¿e tylko sen przed pó³noc¹ tak naprawdê regeneruje organizm, a matka
przekonywa³a, ¿e tylko to, co wynione przed pó³noc¹, ma moc prorocz¹. ni³em
wiêc, zapada³em w sen, mój jedyny, ulubiony sen.......41.

Sen jest w tym przypadku czym po¿¹danym, bo umo¿liwia realizacjê
skumulowanych przez lata pragnieñ. Moc¹ wyobrani dope³nia siê zatem
klêska zrujnowanego domu, który upada pod ciê¿arem moralnego brudu:
Za³omota³o. Zapad³o. W siebie siê wessa³o. W ziemiê wklês³o.
Dom na jej [matki  E. Ch.] oczach z³o¿y³ siê w try miga w gruz, wpad³ w dziurê
podmyt¹, przegni³e fundamenty tego domu podda³y siê i nagle ca³oæ sta³a siê
rozsypk¹, w b³ocie, wodzie i gnoju zatopion¹ [...]42.

Warto podkreliæ, ¿e w analizowanej literaturze najnowszej zjawisko
kryzysu pojawia siê tak¿e w sferze uczuæ. Jego symptomem jest przewartociowanie relacji partnerskich. Niejednokrotnie cia³o ulega urzeczowieniu,
o czym wiadczy choæby scena zabawy w podziemiach ,,Belzekomu (Czwarte
niebo). Zwyrodnienie w krêgu uczuæ ujawnia siê równie¿ w dowiadczeniu
Marii Kawczak (Panna Nikt) czerpanym z bliskiego otoczenia Ewy Bogdaj,
z opowieci o praktyce sprzedawania swego cia³a, epatowania nagoci¹ czy
te¿ brutalnego gwa³tu, który staje siê bolesnym piêtnem na ca³e ¿ycie. Innym razem relacja partnerska nosi znamiê perwersji powracaj¹cej w przywo³anych wizjach sennych Zygmunta Drzeniaka (Czwarte niebo)  jakkolwiek nawi¹zuj¹cych do modernistycznej walki p³ci. Z kolei w powieci
Kowalewskiego (Bóg zap³acz!) mi³oæ traktowana jest jako kolejna przygoda
w ¿yciu bez puenty.
Refleksja nad sposobem wyra¿enia dowiadczenia rozpadu wartoci
w literaturze najnowszej jest równie¿ sprzêgniêta z problemem dezintegracji
osobowoci. To poczucie sygnalizuje bohater powieci Sieniewicza:
40
41
42

M. Sieniewicz, dz. cyt., s. 222223.
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,,[...] We mnie siedzi Pó³nocny, ja siedzê w Pó³nocnym! [...] Czasami istnieje siê
podwójnie, w sobie i obok siebie. Jakby jeden cz³owiek by³ dwojgiem ludzi, jedna
egzystencja na dwa istnienia siê dzieli³a, jedna rzeczywistoæ na dwa wiaty.
I nie wiadomo, który cz³owiek, który wiat, które istnienie prawdziwie. Mo¿e
obydwa?43.

Tym samym zbli¿amy siê do kwestii dowiadczania dezintegracji czy
rozszczepienia osobowoci, wpisuj¹cego siê w koncepcjê cz³owieka koñca wieku44. Podobny przyk³ad mo¿na odnaleæ chocia¿by u Tryzny. Wobec nak³adania siê kolejnych postaw przejmowanych z otoczenia ju¿ tylko gdzie
w chwilach samotnoci bohaterka czuje w sobie obecnoæ dawnej Marysi.
W jej przypadku idea dezintegracji realizuje siê na poziomie imienia. Od
drogi Minki, a póniej Majki, dziewczyna zmierza ju¿ tylko ku w³asnemu
unicestwieniu, które dope³ni siê w samobójczej mierci.
Jak siê okazuje, rozpad wiata wartoci dokonuje siê na skutek prze¿ywania rzeczywistoci wykraczaj¹cej poza ideê porz¹dku. Przekonaniu o trwaniu w przestrzeni chaosu towarzyszy postawa eskapizmu. Samobójstwo Marysi Kawczak (Panna Nikt) zdaje siê byæ jedynym sposobem wyzwolenia siê
z ponurej otch³ani, jakiej dowiadczy³a w ¿yciu. Z drugiej strony to ostatni,
a tym samym najbardziej rozpaczliwy wyraz rozczarowania wiatem. Pragnienie ucieczki od rzeczywistoci daje o sobie znaæ tak¿e w przypadku
bohatera Gnoju Kuczoka, który ukojenia szuka we nie, jak równie¿ u Zygmunta (Czwarte niebo), który alternatyw¹ na degrengoladê codziennoci czyni przestrzeñ wykreowanego przez siebie wiata, ulokowanego w sferze nieba. Podobnie dzieje siê w powieci Kowalewskiego (Bóg zap³acz!), gdzie
têsknota za minion¹ rzeczywistoci¹ mo¿liwa jest do pokonania tylko na
drodze samounicestwienia.
Jednoczenie wobec postawy eskapizmu wci¹¿ nie cichnie pytanie o sens
¿ycia, o ród³o z³a obracaj¹cego siê przeciw wartociom. Próba znalezienia na
nie odpowiedzi nierzadko staje siê przedmiotem refleksji Zygmunta Drzeniaka (Czwarte niebo), wiod¹cych ku nihilizmowi:
Z³o by³o dla niego zawsze produktem cz³owieka, ¿adnym starotestamentowym
dziedzictwem ani odwieczn¹ zemst¹ wypêdzonego Szatana. Z³o to cz³owiek, [...]
Z³o jest realne w takim stopniu, w jakim realny jest cz³owiek45.

Jak wynika z poczynionych rozwa¿añ, podjêcie refleksji nad zjawiskiem
rozpadu wiata wartoci okazuje siê dobrym pretekstem do wykazania dialogu miêdzy tradycj¹ a wspó³czesnoci¹. Mimo up³ywu czasu i zmieniaj¹cych
43
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Tam¿e, s. 291292.
Szeroko o motywie osobowoci rozszczepionej pisze Teresa Walas; zob. Osobowoæ
rozszczepiona i mózgowcy, w: tej¿e, Ku otch³ani (dekadentyzm w literaturze polskiej
18901905), Kraków 1986, s. 208209).
45 M. Sieniewicz, dz. cyt., s. 151.

W obliczu aksjologicznej pró¿ni. O rozpadzie wiata wartoci...

165

siê tendencji ci¹gle mamy do czynienia z dowiadczeniem aksjologicznej
pró¿ni. Owa dewaluacja staje siê procesem uniwersalnym, dotyczy zachwiania wiary w te same wartoci w obszarze wspó³czesnoci. Oczywicie sposób
i wymiar zakwestionowania takich idei, jak Bóg, mi³oæ czy dom, nie bêdzie
wiernym odzwierciedleniem m³odopolskiej tradycji. Literatura najnowsza odnosi siê przecie¿ ju¿ do ca³kiem innej rzeczywistoci, stawiaj¹cej przed cz³owiekiem nowe wyzwania. Zmienia siê te¿ sposób manifestowania kryzysu
aksjologicznego. Z drugiej strony wobec wiadomoci tych ró¿nic rysuj¹ siê
tak¿e pewne kontynuacje (motyw piek³a, figura kobiety-sêpa czy dezintegracja osobowoci), co potwierdza wa¿noæ m³odopolskiej tradycji w rozwa¿aniach o rozpadzie wiata wartoci w literaturze najnowszej.
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Summary

Experiencing the disintegration of world of the value is located in a range of universal
subjects, letting for establishing the dialogue of the tradition with the present. Passed dissertations are concentrating on analysis of the literary way of expressing the axiological vacuum,
referring to such issues, like the belief in God, the vision of love, the idea of the house as the
space safe, giving feeling approval and closenesses. In the area of contemporary literature
stressed also a crisis of the belief in humanity is remaining as the source of the good, returning
in visions and dreams. In the conglomeration of showing resemblances and differences above
all an attitude of the nihilism, resulting from experiencing reality as the chaos which is giving
none is becoming apparent of hope, causes the disintegration of the subject.
In this regard he is seeking the significance of the tradition of Young Poland to confirm
in portraying the phenomenon of the disintegration of the value in the newest literature.
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Postmodernizm jest zjawiskiem wysoce amorficznym i trudnym do zdefiniowania. Mimo ¿e czêsto uwa¿any jest za kontynuacjê modernizmu, charakteryzuje siê on odmiennym spojrzeniem na wiat, inn¹ koncepcj¹ rzeczywistoci i ludzkich mo¿liwoci poznawczych. W postmodernizmie dominuje
przewiadczenie, ¿e wszechwiat jest pozbawiony sensu, ¿e rz¹dz¹ nim chaos
i przypadkowoæ, co z kolei prowadzi do utraty typowej dla realizmu wiary
w uporz¹dkowany charakter rzeczywistoci. Kolejn¹ cech¹ postmodernizmu,
jak pisze Brian McHale, jest porzucenie epistemologii na rzecz ontologii1,
jako ¿e poznanie i zrozumienie rzeczywistoci jest niemo¿liwe.
Jako trend literacki postmodernizm by³ w du¿ej mierze skutkiem wyczerpania, o którym pisze John Barth w eseju The Literature of Exhaustion
(Literatura wyczerpania) z 1967 roku2. Tym, co siê wyczerpa³o, by³a literatura w swojej tradycyjnej, realistycznej formie. Barth opisuje nowy rodzaj
prozy, która odrzuca mimetyzm, nie opiera siê na zwi¹zkach przyczynowoskutkowych i ma charakter intertekstualny3 . Podobne postulaty sformu³owali Robert Scholes w The Nature of the Narrative i Raymond Federman
w Surfiction. Federman proponuje prozê wiadomie podkrelaj¹c¹ swój fikcyjny charakter i od¿egnuj¹c¹ siê od jak najwierniejszego odzwierciedlania
wiata pozatekstowego, a wiêc jak najdalsz¹ od naturalizmu w stylu Zoli.
1 Por. B. McHale, Postmodernist Fiction, Nowy Jork 1987, s. 5. Wed³ug McHalea ró¿nica miêdzy modernizmem a postmodernizmem polega przede wszystkim na zmianie dominanty z epistemologicznej na ontologiczn¹.
2 Por. J. Barth, The Literature of Exhaustion, w: The Novel Today  Contemporary
Writers on Modern Fiction, red. M. Bradbury, Manchester 1977, s. 7083.
3 Por. L. Sikorska, An Outline History of English Literature, Poznañ 1996, s. 346.
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Postmodernizm zacz¹³ siê wraz z pojawieniem siê nowej powieci eksperymentalnej, któr¹ zapocz¹tkowa³ Samuel Beckett. Twórcy powieci eksperymentalnej wierzyli, ¿e jêzyk jest zbyt ograniczony, aby za jego pomoc¹ opisaæ
wiat, wiêc nie ma sensu udawaæ, ¿e jest to mo¿liwe. Wrêcz przeciwnie,
nale¿y podkrelaæ fikcyjny charakter utworu. Opisuj¹c to zjawisko, Raymond
Federman stworzy³ okrelenie surfiction4, a Robert Scholes  fabulation5.
Oba pojêcia g³osz¹, ¿e poniewa¿ literatura ze swojej natury zawiera w sobie
nieunikniony element zmylenia, jakiekolwiek próby realizmu pozbawione
s¹ sensu. Jawna fikcyjnoæ pozwala autorowi [...] na dowolne kszta³towanie
treci6. Dlatego te¿ proza postmodernistyczna jest w wielu przypadkach
proz¹ o charakterze metafikcyjnym.
Powieci postmodernistyczne czêsto zawieraj¹ zakoñczenie otwarte lub
zakoñczenia alternatywne, dziêki czemu czytelnik mo¿e aktywnie uczestniczyæ w procesie tworzenia. Kolejn¹ cech¹ jest rezygnacja z wszechwiedz¹cego
narratora trzecioosobowego na rzecz narratora pierwszoosobowego, a czêsto
równie¿ narracji prowadzonej przez kilka osób. Wed³ug Johna Fowlesa jestemy podejrzliwi w stosunku do ludzi, którzy udaj¹ wszechwiedz¹cych;
dlatego te¿ tak wielu z nas pisarzy dwudziestowiecznych czuje taki poci¹g do
narracji w pierwszej osobie7.
Literatura postmodernistyczna charakteryzuje siê eklektyzmem, który
mo¿e przybieraæ ró¿ne formy. Jednym z przejawów owego eklektyzmu jest
dominacja tendencji synkretycznych  ³¹czone s¹ cechy ró¿nych gatunków
literackich. Doæ powszechne jest te¿ wprowadzanie do utworu elementów
realizmu magicznego. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, odkrywanie nowych form sta³o
siê g³ównym celem powieci, podczas gdy jej inne funkcje  dostarczanie
rozrywki, funkcja satyryczna, opisywanie rzeczywistoci, ulepszanie ¿ycia8
 sta³y siê mniej istotne.
Tendencje opisane powy¿ej by³y bardzo szybko wprowadzone w ¿ycie
przez twórców europejskich i amerykañskich. Pisarze angielscy eksperymentowali z powieci¹ w bardziej ograniczonym zakresie ni¿ powieciopisarze
z Francji lub USA. Nie oznacza to jednak, ¿e powieæ angielska by³a martwa,
jak utrzymuje Bernard Bergonzi9. Wrêcz przeciwnie, powieæ angielska by³a
i jest jak najbardziej ¿ywa, a powieci Johna Fowlesa s¹ tego doskona³ym
przyk³adem. Mimo ¿e Fowles jest czêsto umieszczany pomiêdzy eksperymentem
4
5
6

Zob. R. Federman, Surfiction: Fiction Now... and Tomorrow, Chicago 1975.
Zob. R. Scholes, Fabulation and Metafiction, Urbana 1979.
W. £y, Pos³owie, w: J. Fowles, Mag, t³um. E. Fiszer, Poznañ 1992, s. 630. Wszystkie
fragmenty Maga cytowane w niniejszym tekcie pochodz¹ z tego wydania poprawionej wersji z 1977 roku. W nawiasie podajê numery stron.
7 John Fowles, Notes on an Unfinished Novel, w: The Novel Today  Contemporary
Writers on Modern Fiction, red. M. Bradbury, Manchester 1977, s. 136150.
8 Tam¿e, s. 139 (t³umaczenie w³asne).
9 Por. B. Bergonzi, The Situation of the Novel, Pittsburgh 1972, s. 56.
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a tradycj¹, nie da siê zaprzeczyæ, ¿e by³ on bardzo postmodernistyczny
w swojej twórczoci. Nie interesowa³o go tworzenie prozy ani obiektywnej,
ani w pe³ni realistycznej. Wrêcz przeciwnie, mia³o siêga³ do technik eksperymentalnych, nie ba³ siê u¿ywaæ skomplikowanej symboliki, niedopowiedzeñ, skojarzeñ i dygresji10, mimo ¿e mia³ wiadomoæ, i¿ mog¹ one prowadziæ do niejasnoci i b³êdnych interpretacji jego dzie³.
John Fowles mia³o stosowa³ z³o¿one formy narracyjne, czego przyk³adem jest powieæ Kolekcjoner (1963). Ta debiutancka powieæ Fowlesa opowiada o uprowadzeniu m³odej i atrakcyjnej studentki sztuki Mirandy Grey
przez jej cichego wielbiciela, urzêdnika o nazwisku Fryderyk Clegg (znany
te¿ jako Ferdynand). Tematyka tego thrillera nie jest bardzo oryginalna, ale
na uwagê zas³uguje forma, w jakiej zosta³a ujêta. Powieæ przedstawia bowiem te same zdarzenia z perspektywy dwójki bohaterów. Czêæ powieci
stanowi narracja Clegga (narracja g³ówna), ale czytelnik ma te¿ wgl¹d do
dziennika Mirandy i poznaje jej wersjê wydarzeñ. W Kochanicy Francuza
(1969) z kolei narracja jest prowadzona w taki sposób, aby czytelnik nie
zapomnia³, ¿e losy bohaterów maj¹ce miejsce w XIX wieku s¹ przedstawione
z perspektywy wspó³czesnej czytelnikowi. Co wiêcej, narrator otwarcie przyznaje, ¿e opisane wydarzenia istniej¹ tylko w jego wyobrani, co jest podkrelone przez trzy alternatywne zakoñczenia.
Kolejn¹ cech¹ utworów Fowlesa jest wysoki stopieñ intertekstualnoci.
Zawieraj¹ one niezliczone aluzje literackie, jak równie¿ odniesienia do sztuki
i mitologii. Przyk³adem mo¿e byæ wspomniany ju¿ Kolekcjoner, który odwo³uje siê m. in. do Burzy Williama Szekspira11, o czym wiadcz¹ ju¿ same
imiona bohaterów.
Czêsto powtarzaj¹cym siê tematem w twórczoci Fowlesa jest sam proces twórczy. Najlepszym przyk³adem tych autotematycznych zainteresowañ
pisarza jest utwór Mantissa (1982), który ma formê wyimaginowanego dialogu pisarza z jego muz¹. Temat fikcji literackiej pojawia siê w wielu powieciach i opowiadaniach Fowlesa. Ciekawym przyk³adem tego autotematyzmu
jest opowiadanie Enigma ze zbioru Hebanowa Wie¿a (1974), które opisuje
zaginiêcie i poszukiwanie cz³onka parlamentu Johna Fieldinga. Interesuj¹ce
jest to, ¿e g³ówny protagonista ani razu nie pojawia w utworze, który zaczyna siê ju¿ po jego znikniêciu, a koñczy zaniechaniem poszukiwañ. Prowadz¹cy ledztwo sier¿ant Jennings przes³uchuje Isobel Dodgson, dziewczynê syna
Fieldinga, lecz przes³uchanie do niczego nie prowadzi i zamienia siê w debatê na temat fikcji literackiej. Isobel przekonuje Jenningsa do zaniechania
dalszych poszukiwañ twierdz¹c, ¿e nie maj¹ one sensu, gdy¿ nie mo¿na
podwa¿aæ decyzji autora utworu, w którym s¹ bohaterami. Podobnie jak
10 Por. A. Branny, John Fowler, w: Wspó³czesna powieæ brytyjska  szkice, oprac.
K. Stamirowska, Kraków 1997, s. 25.
11 Utwór ten jest te¿ g³ównym intertekstem w Magu, o czym w dalszej czêci artyku³u.
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Kochanica Francuza opowiadanie to nieustannie podkrela swoj¹ fikcyjnoæ,
jednoczenie parodiuj¹c konwencjê powieci detektywistycznej.
Wszystkie wymienione wy¿ej cechy mo¿emy znaleæ w Magu (1966, wersja poprawiona 1977), bez w¹tpienia najbardziej awangardowej powieci
Johna Fowlesa. Cechy powieci postmodernistycznej w utworze widoczne s¹
w sposobie prowadzenia narracji oraz pewnych elementach kompozycji
i stylu. Ponadto w powieci mo¿na znaleæ liczne elementy metafikcji12, czyli
fikcji narcystycznej13, a tak¿e wiele odwo³añ i aluzji do mitologii, literatury
i sztuki, co wp³ywa na wysoki stopieñ intertekstualnoci Maga. Widoczny
jest tutaj równie¿ synkretyzm gatunkowy, a tak¿e elementy realizmu
magicznego. Wszystko to sprawia, ¿e Mag, bêd¹c pod wieloma wzglêdami
powieci¹ tradycyjn¹, jest jednoczenie utworem nowoczesnym i awangardowym.
Przedmiotem rozwa¿añ w niniejszym artykule s¹ dwa z wymienionych
powy¿ej aspektów  metafikcyjnoæ i intertekstualnoæ. Te dwa zjawiska s¹
ze sob¹ cile zwi¹zane, jako ¿e wszelkie odwo³ania do innych dzie³ literackich podkrelaj¹ fikcyjny charakter utworu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e intertekstualnoæ jest jednym z zabiegów metafikcyjnych, a wiêc nie da siê omówiæ
metafikcyjnego charakteru dzie³a, nie wspominaj¹c o licznych aluzjach do
literatury i sztuki oraz cytatach z innych dzie³. I odwrotnie, badaj¹c relacje
intertekstualne, nie da siê nie poruszyæ kwestii autotematyzmu.
W przypadku Maga oba zjawiska zwi¹zane s¹ z g³ównym tematem powieci, jakim jest szeroko pojêta iluzja. Jest to iluzja postrzegana zarówno
jako wra¿enie, ¿e siê widzi co, czego w istocie nie ma, jak równie¿ wiara
w co lub w kogo albo przekonanie o czym, nie maj¹ce pokrycia w rzeczywistoci oraz zniekszta³cone widzenie lub b³êdna interpretacja czego pod
wp³ywem silnych emocji14, a tak¿e  i chyba przede wszystkim  iluzja jako
fikcja literacka.
Warto na wstêpie zaznaczyæ i przypomnieæ, ¿e ani intertekstualnoæ, ani
metafikcja nie s¹ zjawiskami nowymi czy wytworami postmodernizmu.
Wrêcz przeciwnie, s¹ obecne w literaturze od bardzo dawna. Dlaczego wiêc
obecnie traktuje siê te zjawiska jako g³ówne cechy powieci postmodernistycznej? Czym ró¿ni siê powieæ postmodernistyczna od wczeniejszych
form gatunku, bior¹c pod uwagê te dwa aspekty? Nie chodzi oczywicie tylko
o czêstotliwoæ zastosowania, choæ obecnie trudno znaleæ powieæ, która nie
12 Ogólnie rzecz ujmuj¹c, jest to fikcja na temat fikcji. Utwory metafikcyjne czêsto
podkrelaj¹ swój fikcyjny charakter, a tak¿e wyra¿aj¹ opinie na temat literatury. Por.
C. Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, New York 2001, s. 151. Wiêcej na temat metafikcji pisze Linda Hutcheon w ksi¹¿ce Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, a tak¿e Patricia Waugh w ksi¹¿ce Metafiction.
13 W ten sposób o metafikcji pisze Linda Hutcheon.
14 Przytoczone definicje pochodz¹ z internetowej wersji S³ownika jêzyka polskiego
http://sjp.pwn.pl/szukaj/iluzja [dostêp: 15.07.2013].
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by³aby intertekstualna i/lub autotematyczna, lecz przede wszystkim o now¹
rolê czytelnika, o czym pisze Linda Hutcheon w Narcissistic Fiction:
[...] rola czytelnika zaczê³a siê zmieniaæ. Czytanie nie by³o ju¿ prostym, wygodnym [...] dowiadczeniem. Czytelnik jest teraz zmuszony do tego, by kontrolowaæ, ograniczaæ, interpretowaæ. [...] To zrównanie aktu czytania z aktem pisania
jest jednym z aspektów, który odró¿nia wspó³czesn¹ metafikcjê od wczeniejszej
samowiadomoci powieciowej15.

Powieæ postmodernistyczna ma formê gry z czytelnikiem, który nie
mo¿e pozostaæ bierny, musi aktywnie uczestniczyæ w procesie czytania. Jego
interpretacja dzie³a zale¿y z kolei od jego wiedzy i oczytania, gdy¿ u¿yte
interteksty stanowi¹ swoiste kody interpretacyjne. W procesie czytania czytelnik musi wiêc przeobraziæ siê w zawodowego bibliotekarza16, a jego
interpretacja bêdzie zale¿a³a od tego, ile relacji intertekstualnych bêdzie
w stanie rozszyfrowaæ. Jak poka¿e poni¿sza analiza, Mag jest rozbudowan¹
alegori¹ procesu twórczego, ale tak¿e alegori¹ czytania i interpretacji dzie³a
literackiego, o czym szerzej piszemy w koñcowej czêci artyku³u.
Analizê intertekstualnoci i metafikcji w powieci Fowlesa warto zacz¹æ
od krótkiego zarysowania treci, jako ¿e Mag jest powieci¹ obszern¹,
a jednoczenie ma³o znan¹ polskiemu czytelnikowi. Podzielony na trzy czêci
utwór opisuje historiê m³odego Anglika Nicholasa Urfe, który w czêci pierwszej rozkochuje w sobie i porzuca Australijkê o imieniu Alison. Uciekaj¹c
przed ni¹, Nicholas podejmuje pracê nauczyciela jêzyka angielskiego na
greckiej wyspie Phraxos. Kiedy znudzony i rozczarowany prac¹ i samym
sob¹ Nicholas eksploruje wyspê, napotyka tajemniczego starszego pana
o nazwisku Maurice Conchis. Nicholas zaczyna regularnie odwiedzaæ Conchisa i daje siê wpl¹taæ w niezwyk³¹ psychogrê, w której poczucie rzeczywistoci g³ównego bohatera zostaje ca³kowicie zniszczone. Nicholas zakochuje
siê te¿ w m³odej kobiecie poznanej w Bourani (willa Conchisa), której to¿samoæ ulega ci¹g³ym zmianom  najpierw jest zmar³¹ narzeczon¹ Conchisa
Lily Montgomery, potem jego nienormaln¹ krewn¹, potem aktork¹ Julie
Holmes, a nastêpnie psychiatr¹ Vaness¹ Maxwell. Sytuacjê dodatkowo komplikuje fakt, ¿e dziewczyna ta posiada równie atrakcyjn¹ i równie tajemnicz¹
siostrê bliniaczkê. Mimo zauroczenia Lily Nicholas spotyka siê w Atenach
z Alison, któr¹ po raz kolejny rani. Kilka tygodni póniej bohater dowiaduje
siê o samobójczej mierci Alison, co jeszcze bardziej popycha go ku Lily, która
ostatecznie wykorzystuje go i porzuca  po upojnym spotkaniu dziewczyna
znika, a Nicholas zostaje skrêpowany i zaprowadzony na swój w³asny proces,
15

L. Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox, London 1984,
s. 2627 (t³umaczenie w³asne).
16 O sposobach interpretacji powieci postmodernistycznej pisze Robert Wijowski
w ksi¹¿ce Postmodernizm. Wartoci powieci postmodernistycznej, Warszawa 2012.
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który stanowi kulminacyjny punkt powieci. Eksperyment Conchisa ma ró¿ne nazwy  zabawa w boga, labirynt, metateatr, maska  ale tylko
jeden cel, którym jest edukacja Nicholasa. To w³anie w trakcie swego symbolicznego procesu Nicholas zaczyna rozumieæ sens gry, zaczyna interpretowaæ wydarzenia, a nie tylko je analizowaæ. Kiedy po znikniêciu Conchisa
i jego trupy Nicholas wraca do Londynu, jest ju¿ innym cz³owiekiem. Dowiaduje siê, ¿e Alison jednak ¿yje i rozpoczyna poszukiwania. Powieæ koñczy siê spotkaniem bohaterów po d³ugiej roz³¹ce, ale zakoñczenie powieci
jest otwarte, nie wiemy wiêc, jak potoczy³y siê ich dalsze losy.
Opisane powy¿ej wydarzenia przedstawione s¹ w formie narracji pierwszoosobowej. Nicholas opisuje swoje przygody i swoj¹ transformacjê z perspektywy czasu. G³ówn¹ cech¹ jego stylu jako narratora s¹ odniesienia do
niezliczonych tekstów literackich i nieliterackich. Ow¹ intertekstualnoæ
mo¿na podzieliæ na wewn¹trztekstow¹ i zewn¹trztekstow¹. W pierwszej kategorii znajd¹ siê teksty fikcyjne bêd¹ce czêci¹ utworu, w tym wypadku
wycinki z gazet, broszury, raporty, listy, bajka, fragment wiersza napisanego
przez bohatera. Najwa¿niejszym intertekstem tego typu jest opowieæ jednego z bohaterów  Conchisa, jako ¿e znacz¹co wp³ywa ona na interpretacjê
narracji g³ównej i obie opowieci wzajemnie siê interpretuj¹ i uzupe³niaj¹.
Obie narracje pozostaj¹ wiêc wobec siebie w stosunku intertekstualnym.
Z pozosta³ych fikcyjnych tekstów na uwagê zas³uguje bajka o ksiêciu i czarodzieju, która stanowi jedn¹ z wielu obecnych w tekcie metafor odnosz¹cych
siê do g³ównego bohatera, a konkretnie do jego chêci poznania prawdy.
Do intertekstualnoci zewn¹trztekstowej nale¿y zaliczyæ nawi¹zania do
prawdziwych tekstów innych autorów, jak równie¿ odwo³ania do sztuki
i mitologii. Niektóre z nich s¹ zwyk³ymi aluzjami spe³niaj¹cymi funkcje
opisowe. Twarz Lily, na przyk³ad, jest twarz¹ z obrazów Botticelliego, innym
razem Lily jest dziewczyn¹ o urodzie gibsonowskiej (s. 97). Z kolei g³ówny
bohater porównuje siê do Robinsona Crusoe, Alicji w Krainie Czarów, Ulissesa, Tezeusza i wielu innych postaci. Aluzje te s¹ czasem tak liczne, ¿e niektórzy krytycy uwa¿aj¹ je za przesadzone17. Pe³ni¹ jednak w tekcie wa¿ne
funkcje. To przez pryzmat tych postaci narrator, a wraz z nim czytelnik,
patrzy na wydarzenia i innych bohaterów. Pozwalaj¹ te¿ narratorowi opisaæ
uczucia i stany emocjonalne bez nazywania ich wprost; na przyk³ad porównuj¹c siê do Robinsona, Nicholas daje do zrozumienia, ¿e czuje siê niezwykle
zagubiony i samotny, przywo³uj¹c Alicjê, zwraca uwagê na niezrozumia³oæ
i niezwyk³oæ otaczaj¹cego go wiata. Takie aluzje mog¹ mieæ te¿ na celu
odwrócenie uwagi czytelnika od wydarzeñ, zmuszenie czytelnika do zatrzymania siê i analizy stanu emocjonalnego bohatera. Przede wszystkim jednak
taki styl narracji stanowi odzwierciedlenie charakteru g³ównego bohatera,
17

Por. S. Loveday, The Romances of John Fowles, London 1985, s. 38.
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który jest eskapist¹ i ucieka w wiat fikcji, poniewa¿ nie jest w stanie
poradziæ sobie z rzeczywistoci¹. Dowodem na to jest chocia¿by scena,
w której Nicholas dowiaduje siê o samobójczej mierci Alison i zamiast rozpaczaæ lub popaæ w poczucie winy, oddaje siê lekturze poezji Marlowa.
W Magu pojawia siê te¿ wiele tekstów, których rola jest o wiele bardziej
znacz¹ca. Jest kilka odniesieñ, które wp³ywaj¹ na interpretacjê ca³ego utworu, a ich znajomoæ jest niezbêdna do pe³nego zrozumienia powieci. Wród
tych tekstów znajduje siê Burza Szekspira, Justyna, czyli niedole cnoty Markiza de Sade, Astrea Honore dUrfea i Wielkie nadzieje Dickensa, W kleszczach lêku Henry Jamesa, Mój przyjaciel Meaulnes Alain-Fourniera. Liczba
intertekstów w Magu jest znacznie wiêksza, a wymienione powy¿ej utwory
s¹ przyk³adami najbardziej ewidentnych intertekstów. Ich obecnoæ i rola
jest wyranie zaznaczona zarówno na poziomie narracji, jak te¿ na poziomie
autora implikowanego w Przedmowie. Sporód nich cztery zas³uguj¹ na
szczególn¹ uwagê, a mianowicie Burza, Wielkie nadzieje, W kleszczach lêku
i Mój przyjaciel Meaulnes, poniewa¿ ka¿dy z tych utworów  podobnie jak
Mag  w jaki sposób porusza temat iluzji. Ze wzglêdu jednak na brak
miejsca ograniczymy siê tutaj do analizy powi¹zañ z dwoma pierwszymi
tekstami.
Odwo³ania do Burzy pojawiaj¹ siê w tekcie wielokrotnie i nie s¹ to tylko
subtelne aluzje. Bohaterowie zwracaj¹ siê do siebie, u¿ywaj¹c imion postaci
Szekspirowskich, a w jednej scenie zostaje dos³ownie przytoczony fragment
dramatu  s³owa wypowiedziane przez Kalibana do Stefano w akcie III
scenie II.
Mo¿emy znaleæ wiele analogii miêdzy utworami. W obu tekstach miejscem akcji jest egzotyczna wyspa gdzie na Morzu ródziemnym. Obie wyspy przesycone s¹ specyficzn¹ atmosfer¹ tajemniczoci i magii, a wiele wydarzeñ zdaje siê mieæ charakter nadprzyrodzony. Dodatkowo s¹ to miejsca
bardzo malownicze, przypominaj¹ce bohaterom Eden.
Conchis nazywa siebie Prosperem podczas pierwszej wizyty Nicholasa,
co w umyle bohatera rozpoczyna szereg skojarzeñ miêdzy tym, co dzieje siê
w Bourani, a dramatem Szekspira. Dodatkowo wagê tej analogii podkrela
Julie w s³owach: [...] za wzór s³u¿y mu du¿o s³ynniejszy utwór literacki. [...]
Jaki to s³ynny czarodziej wys³a³ kiedy m³odzieñca do lasu, by r¹ba³ drzewo?, na co Nicholas odpowiada: Tak, to mi umknê³o. Prospero i Ferdynand. (s. 334) Nic wiêc dziwnego, ¿e w trakcie ca³ej maskarady18 Nicholas
pretenduje do roli Ferdynanda, zakochuje siê w Julie, któr¹ uwa¿a za Mirandê, a Conchis jest w jego oczach okrutnym Prospero.
18

Conchis tworzy na swojej wyspie iluzjê, która ma doprowadziæ do przemiany g³ównego protagonisty, Nicholasa. W odniesieniu do tej iluzji bohaterowie u¿ywaj¹ takich okreleñ jak maskarada (ang, masque, czyli maska  owieceniowy gatunek teatralny), zabawa w boga (ang. godgame), labirynt (ang. maze), eksperyment oraz metateatr.
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Conchis ma wiele wspólnego z Szekspirowskim ojcem Mirandy. Obaj s¹
magikami, którzy tworz¹ swój w³asny wiat iluzji, a czyni¹ to, ¿eby osi¹gn¹æ
okrelony cel. W obu tekstach wiat przedstawiony mo¿na podzieliæ na wiat
rzeczywistoci i fantazji. wiat niewidzialny jest oczywicie kontrolowany
przez czarodzieja, który posiada moc wp³ywania na innych i dzia³a wedle
cile okrelonego planu. Zarówno Conchis, jak i Prospero maj¹ moc przeznaczenia lub Boga tworz¹cego wiat i obdarzaj¹cego go okrelonym porz¹dkiem. Obaj posiadaj¹ córkê  Lily jest córk¹ chrzestn¹ Conchisa  któr¹
ofiaruj¹ m³odemu mê¿czynie. Co wiêcej, Prospero jest czêsto identyfikowany z samym Szekspirem, podobnie jak Conchis z Fowlesem. S¹ te¿ ró¿nice
miêdzy dwoma czarodziejami. G³ówna polega na tym, ¿e Prospero ma dwa
cele  chce chroniæ swoj¹ córkê i odzyskaæ królestwo  podczas gdy Conchis
ma tylko jeden cel, a mianowicie edukacjê Nicholasa. Ponadto, Conchis wywiera wp³yw na Nicholasa w bardziej ³agodny sposób  Nicholas nie jest
trzymany w Bourani si³¹ i w ka¿dej chwili mo¿e odejæ. Gocie Prospero nie
maj¹ wyjcia, s¹ skazani na przebywanie na wyspie.
Relacja miêdzy Nicholasem i Lily przypomina relacjê miêdzy Ferdynandem i Mirand¹, co podkrelaj¹ sami bohaterowie. Nicholas mówi: Nareszcie
zosta³em zaakceptowany jako Ferdynand tej s³onow³osej, ciep³oustej, powolnej Mirandy (s. 362). Jednak ich znajomoæ ma zupe³nie inny koniec, co
wynika przede wszystkim z tego, ¿e Lily nie jest tak niewinna jak Miranda,
a Nicholas, mimo ¿e pod wieloma wzglêdami przypomina Ferdynanda, ma
w sobie wiêcej cech Kalibana. Podobnie jak on, jest satyrem, którego zachowanie jest dyktowane naturalnymi popêdami.
Tak naprawdê Alison jest Mirand¹, jako ¿e wszystkie dzia³ania podjête
przez Conchisa jako Prospero maj¹ na celu pojednanie Nicholasa i Alison.
W tym celu Nicholas musi pozbyæ siê swej kalibanicznoci. Aby odzyskaæ
Alison, musi j¹ najpierw straciæ. Podobnie jak bohaterowie Burzy, za spraw¹
maskarady Nicholas traci poczucie tego, co jest rzeczywiste, a co nie, przez
co zaczyna bardziej doceniaæ rzeczywistoæ.
W sposób podobny do Burzy funkcjonuje w powieci Fowlesa utwór Dickensa. W jednej ze scen Nicholas zostaje przez Julie porównany do Pipa, on
z kolei nazywa Conchisa Miss Havisham, a do Lily zwraca siê per Estella.
I znów pojawia siê szereg skojarzeñ, a po bli¿szej analizie mo¿emy odkryæ
wiele analogii miêdzy Magiem a Wielkimi nadziejami.
Przede wszystkim Nicholas pod wieloma wzglêdami przypomina Dickensowskiego Pipa. Obaj s¹ narratorami powieci i przedstawiaj¹ wydarzenia
z pewnej perspektywy czasu. W obu przypadkach mamy do czynienia
z opisem procesu dojrzewania (Bildungsroman), a transformacja obu bohaterów przebiega w podobny sposób. Na pocz¹tku zarówno Pip, jak i Nicholas s¹
biedni, choæ w innym sensie: Pip jest biedny w sensie dos³ownym, Nicholas
jest ubogi emocjonalnie  nie potrafi kochaæ. Obaj napotykaj¹ na swojej
drodze tajemnicze postaci (Miss Havisham, Conchis), które odgrywaj¹
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ogromn¹ rolê w procesie ich transformacji. Przygody Pipa bardzo ró¿ni¹ siê
od perypetii Nicholasa, ale obaj dochodz¹ do wiedzy w podobny sposób
 najpierw zostaj¹ w nich rozbudzone aspiracje, bohaterowie pod¹¿aj¹ za
wyimaginowanym celem (iluzj¹), po czym dowiadczaj¹ rozczarowania. Musz¹ wiêc co straciæ, aby zyskaæ co innego, bardziej wartociowego.
Conchis ma wiele cech Miss Havisham, przede wszystkim spe³nia podobn¹ rolê w procesie przemiany bohatera. Miss Havisham wykorzystuje Estellê, aby z³amaæ serce Pipa. Conchis w podobny sposób pos³uguje siê Lily,
która pretenduje do roli Estelli, przynajmniej w oczach Nicholasa. Jednak to
Alison jest jego prawdziw¹ mi³oci¹, a wiêc to jej nale¿y siê rola przybranej
córki Miss Havisham.
Intertekstualnoæ w Magu to nie tylko odniesienia do innych utworów
literackich. Powieæ zawiera te¿ elementy bardzo ró¿nych gatunków literackich lub teatralnych, takich jak maska, romans, Bildungsroman, fikcyjna
autobiografia, powieæ detektywistyczna.
Koegzystencja w Magu wszystkich wymienionych wy¿ej utworów i gatunków literackich wiadczy o typowo postmodernistycznym eklektyzmie.
wiadczy o nim równie¿ mieszanie elementów realistycznych z fantastycznymi, przede wszystkim poprzez zastosowanie stylu typowego dla realizmu
magicznego.
Jak wspomnielimy na wstêpie, kluczowym tematem utworu jest pojêcie
iluzji w sensie fikcji literackiej, co czyni z Maga utwór metafikcyjny. Powieæ
stanowi swoiste studium nad fikcj¹ i jej relacji z rzeczywistoci¹19, poruszaj¹c problem na kilku p³aszczyznach. Po pierwsze, temat fikcji literackiej
czêsto pojawia siê w rozmowach bohaterów, zw³aszcza Conchisa z Nicholasem20. Po drugie, powieæ sama sob¹ reprezentuje pewne podejcie do fikcji.
Problem ten zostaje te¿ poruszony przez samego autora w Przedmowie.
Conchis niejednokrotnie wyra¿a swoje zdanie na temat fikcji literackiej,
któr¹ odrzuca, poniewa¿, w jego opinii, powieæ przesta³a ju¿ byæ form¹
sztuki (s. 95), a literatura powinna s³u¿yæ faktom, a nie fikcji. Dlatego te¿
spali³ wszystkie swoje powieci. Kiedy Nicholas odwiedza Conchisa, w jego
willi nie ma ani jednej powieci, s¹ jedynie dzienniki, biografie i autobiografie, poniewa¿ zawieraj¹ wiêcej prawdy ni¿ we wszystkich powieciach historycznych (s. 96). Fikcja jest, wed³ug Conchisa, najmniej odpowiedni¹ form¹
nawi¹zywania ³¹cznoci (s. 111), gdy¿ na setkach stron mo¿na znaleæ tylko
odrobinê prawdy.
Bior¹c pod uwagê charakter wiata, który Conchis tworzy w Bourani,
nale¿y stwierdziæ, ¿e jest on hipokryt¹ i tak naprawdê nie wyznaje przytoczonych wy¿ej pogl¹dów. Po pierwsze, znaczna czêæ jego opowieci okazuje
19
20

L. Sikorska, dz. cyt., s. 348 (t³umaczenie w³asne).
Rozmowy te niejednokrotnie zawieraj¹ echa wspó³czesnych dla Fowlesa teorii literackich, takich jak literatura wyczerpania (Barth) czy mieræ Autora (Barthes).
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siê fikcj¹. Przed ostatni¹ czêci¹ swej opowieci Conchis otwarcie przyznaje,
¿e wszystko, co do tej pory opowiedzia³, by³o czystym wymys³em. W rezultacie Conchis-narrator staje siê fabulatorem, poniewa¿ czerpie przyjemnoæ
z fikcyjnoci swej narracji. Robi wiêc to samo, co narrator Kochanicy Francuza, który stwierdza, ¿e jego opowieæ jest wytworem jego wyobrani, a bohaterowie nigdy nie istnieli poza jego umys³em21. Niewiarygodnoæ Conchisa
jako narratora jest dodatkowo potwierdzona przez Nicholasa w czêci trzeciej powieci, kiedy okrywa kolejne niecis³oci i k³amstwa.
Conchis staje siê równie¿ kreatorem fikcji jako re¿yser i scenarzysta
spektaklu w metateatrze. Jest silna analogia miêdzy dzia³aniami Conchisa
a procesem tworzenia fikcji. Nicholas zauwa¿a: Nie jestem zupe³nie pewny,
czy istnieje jaka ró¿nica miêdzy tym, co pan tu robi, a tym, czego pan tak
nienawidzi, czyli fikcj¹ (s. 228). Conchis odpowiada stwierdzeniem, ¿e nie
ma nic przeciwko zasadom tworzenia fikcji, ale na papierze pozostaj¹ one
jedynie zasadami. Dlatego te¿ u¿ywa ich do kreowania swojej maski. Nicholas postrzega go jako psychiatrê-romansopisarza, który pisz¹c swe powieci,
pos³uguje siê nie s³owami, lecz ludmi [...] (s. 239). Conchis jest bez w¹tpienia pisarzem, a pozostali bohaterowie postaciami w jego utworze. Bohaterowie czêsto u¿ywaj¹ s³owa fabu³a w odniesieniu do dzia³añ Conchisa. Podobnie jak powieæ czy nowela, maskarada ma swój punkt kulminacyjny. Jest
nim proces i dezintoksykacja Nicholasa. Bourani symbolizuje wiêc fikcjê
literack¹, a zabawa w boga  proces twórczy. Dla Nicholasa udzia³ w grze
jest niczym czytanie ksi¹¿ki, co zauwa¿a podczas rozmowy z Alison: Nie
mogê siê wyrzec tego dowiadczenia. To tak jak z przeczytan¹ do po³owy
ksi¹¿k¹. Nie da siê jej wyrzuciæ do kosza (s. 268).
Mo¿na te¿ mia³o stwierdziæ, ¿e epizod w Bourani jest miniatur¹ ca³ej
powieci22, co oznacza, ¿e powtarza i streszcza motywy i tematy ca³ego utworu. Co wiêcej, Conchis staje siê mise en abyme23 samego Fowlesa, czy te¿
reprezentuje te same pogl¹dy na temat fikcji. Poniewa¿ Conchis jest magiem, Fowles równie¿ staje siê magiem, a zatem mo¿na stwierdziæ, ¿e ka¿dy
autor tworz¹cy fikcjê staje siê magiem. Poniewa¿ maskarada Conchisa jest
czêsto okrelana jako zabawa w boga, mo¿na uznaæ, ¿e ka¿dy pisarz poprzez akt twórczy staje siê pewnego rodzaju bogiem24.
Andrzej Zgorzelski ujmuje to zagadnienie w podobny sposób. Stwierdza,
¿e wed³ug Fowlesa powieciopisarz przypomina istotê tworz¹c¹ wszechwiat,
poniewa¿ obdarza go porz¹dkiem, nadaje mu sens, tworzy iluzjê wiata25 .
21
22
23
24

Por. J. Fowles, The French Lieutenants Woman, New York 1969, s. 80.
Por. S. Loveday, dz. cyt., s. 45.
Wewnêtrzne powtórzenie, odzwierciedlenie. Por. C. Baldick, dz. cyt., s. 158.
Podobne przekonanie pojawia siê w Kochanicy Francuza, gdzie stwierdza siê, ¿e
powieciopisarz jest bogiem, poniewa¿ tworzy (t³umaczenie w³asne). J. Fowles, The
French Lieutenants Woman, dz. cyt., s. 82.
25 Por. A. Zgorzelski, Lectures on British Literature  A Historical Survey Part III
(18851980), Gdañsk 1996, s. 153.
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Tak¹ w³anie iluzjê wiata tworzy Conchis w Bourani, a tak¿e Fowles
w powieci Mag. W rezultacie czytelnik postrzega Maga w taki sam sposób,
w jaki Nicholas postrzega maskaradê na wyspie. Podobnie jak bohater czytelnik pragnie równie¿ poznaæ znaczenie metafor, co jednak jest niemo¿liwe,
gdy¿ ka¿da odpowied jest zawsze form¹ mierci (s. 600). Dlatego te¿ powieæ koñczy siê niejednoznacznie.
Fowles wyra¿a te¿ swoje opinie w Przedmowie poprzedzaj¹cej poprawione wydanie powieci. Oprócz przywo³ywania okolicznoci powstania powieci, a tak¿e zmian, jakich dokona³, i utworów, które wp³ynê³y na proces
twórczy, uzasadnia z³o¿onoæ powieci. Mówi: Powieci [...] w niczym nie
przypominaj¹ krzy¿ówek, w których podanym has³om odpowiada jeden
i tylko jeden zestaw bezb³êdnych odpowiedzi. [...] znaczenie powieci polega
na pewnej reakcji, któr¹ wywo³uje ona w czytelniku (s. 10).
Poprzez powieæ Mag Fowles podkrela rolê czytelnika, o czym wiadczy
chocia¿by otwarte zakoñczenie. Relacja czytelnik  powieæ jest analogiczna
do relacji Nicholas  iluzja Conchisa. Tak jak Nicholas, czytelnik musi udawaæ, ¿e wierzy i otworzyæ siê na to, co niewyt³umaczalne. Poprzez zanurzenie w wiecie iluzji, jakim jest powieæ, czytelnik ma szansê poszerzyæ sw¹
wiedzê, nauczyæ siê czego nowego. Wbrew temu, co mówi Conchis, powieæ
nie jest najgorsz¹ form¹ kontaktu, ale najlepsz¹. Mag pokazuje wiêc, ¿e
powieæ nie wyczerpa³a siê ani nie umar³a, jak twierdzili niektórzy wspó³czeni Fowlesowi krytycy.
Opisana powy¿ej rola czytelnika jest g³ównym aspektem wiadcz¹cym
o postmodernicznoci Maga. Powieæ Fowlesa jest te¿ awangardowa zarówno pod wzglêdem narracji, jak i kompozycji oraz stylu. Jednoczenie jest
sztandarowym przyk³adem literatury traktuj¹cej o samej sobie, a wiêc metafikcji, a szerokie wykorzystanie elementów nadprzyrodzonych i magii zbli¿aj¹ Fowlesa do takich przedstawicieli realizmu magicznego jak Gabriel Garcia
Marquez czy Isabel Allende, którzy s¹ jednoczenie typowymi postmodernistami. Z kolei zasiêg relacji intertekstualnych i liczba hipotekstów s¹ tak
niebywa³e, ¿e pe³ne zrozumienie powieci wymaga od czytelnika znacznego
oczytania.
Jednoczenie nie mo¿na zapominaæ o tym, ¿e powieæ ta jest pod wieloma wzglêdami tradycyjna. W przeciwieñstwie do skrajnych postmodernistów, jak Barth, Fowles, nie odrzuca g³ównych za³o¿eñ prozy realistycznej,
jego podejcie do sposobu kreowania postaci i w¹tków fabularnych jest doæ
konserwatywne. W³anie to po³¹czenie tradycji i (po)nowoczesnoci sprawia,
¿e Mag wci¹¿ budzi tyle kontrowersji wród krytyków.
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Summary
The purpose of the article is to prove that The Magus, despite being quite traditional in
its form, has a lot of features of a postmodernist novel. The author begins with explaining the
term postmodernism and the most characteristic features of a postmodernist novel. These
features include such phenomena as intertextuality, metafiction and eclectism which manifests
itself, among others, in generic syncretism.
The novel makes use of intertextuality, as it refers to a great number of various texts.
One of its major themes is fiction itself, which makes the novel an example of metafiction.
It also blends elements of a few different genres, such as romance (chivalric, pastoral and
picaresque), Bildungsroman, detective story, autobiography and masque.
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Pijane syreny i niespe³niona utopia.
Kochanie, zabi³am nasze koty Doroty Mas³owskiej
wobec postmodernizmu
Drunk sirens and unfulfilled utopia  around Honey,
Ive killed our cats by Dorota Mas³owska
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Gdy Joanne oderwa³a siê na chwilê od tej pasjonuj¹cej lektury, zaniemówi³a
z przera¿enia. Okaza³o siê, ¿e kto w miêdzyczasie wypompowa³ z oceanu ca³¹
wodê! Zosta³ jedynie mokry piasek, na którym le¿a³y zdychaj¹ce ryby i schn¹ce
meduzy, kawa³ki desek do surfingu i statków pasa¿erskich, martwe kraby
i stare pralki1.

Po jêzykowej wirtuozerii i buntowniczych treciach przeciwko rzeczywistoci medialnej w Wojnie polsko-ruskiej (2002) i Pawiu królowej (2006) przytoczony fragment z najnowszej ksi¹¿ki Doroty Mas³owskiej wzbudzaæ mo¿e
rozczarowanie: zamiast jêzykowych gier z popkultur¹ otrzymujemy stonowan¹ powieæ niezaanga¿owan¹, zamiast kompozycyjnych, oryginalnych perturbacji  oklepany motyw snu w nie, zamiast przestrzeni polskiej
 amerykañsk¹. Mas³owska po raz kolejny podzieli³a krytyków i wywo³a³a
burzê skandalicznym brakiem skandalu2, po raz kolejny jednak wszystko
zdaje siê byæ precyzyjnie zaplanowane.
Kontestacja rzeczywistoci jest, ale rozgrywa siê na innym poziomie, nie jêzykowym. Ta doæ klasyczna narracja by³a dla mnie odmian¹, wyzwaniem. Skandal
bardzo siê zdewaluowa³, czym w³aciwie w tej chwili jest? Tym, ¿e kto poka¿e

1 D. Mas³owska, Kochanie, zabi³am nasze koty, Warszawa 2012, s. 66. Kolejne cytaty
bêd¹ oznaczane skrótem: [KZK, 66].
2 D. Mas³owska: To bêdzie skandaliczny brak skandalu, 04.10.2012: http://kultura.onet.pl/wiadomosci/dorota-maslowska-to-bedzie-skandaliczny-brak-skand,1,5267831,artykul.html [dostêp: 10.02.2013].
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wargê sromow¹? Skandal to tandeta, niezbyt gustowne emocje publicznoci, na
które nie mam ju¿ ochoty3

 t¹ wypowiedzi¹ autorka daje wszystkim pstryczka w nos, pokazuje,
do czego doprowadzi³o przesycenie treciami banalnymi, ¿e dla odbiorcy to, co
nieskandaliczne, jest po prostu nudne, niewarte uwagi i pozbawione wartoci.
Kochanie, zabi³am nasze koty jest wyrazem wiadomej prozy, stawiaj¹cej
pytanie o przysz³oæ cz³owieka we wspó³czesnym dramacie sytoci oraz
o kszta³t przysz³ej literatury, dla której postmodernistyczne gry jêzykowe s¹
jak wywietrza³a puszka Coca-Coli4.

Od decycklingu do recyklingu
W Pawiu królowej Mas³owska prezentowa³a rzeczywistoæ za pomoc¹
jêzyka medialnego i remiksu gatunkowego, by w pe³ni odzwierciedliæ estetykê kultury popularnej i masowej.
Prozaicy minionej i obecnej dekady w samej konstrukcji i kompozycji utworów,
a tak¿e poprzez zastosowan¹ w nich oprawê graficzn¹ imituj¹ charakterystyczn¹ dla komunikatów medialnych skrótowoæ, sekwencyjnoæ, albo migawkowoæ.
Tak mo¿na t³umaczyæ w³aciw¹ wielu utworom powsta³ym po 1989 roku estetykê zwiêz³oci czy programow¹ nielinearnoæ, jak równie¿ tendencjê do elipsy
i ikonizacji jêzyka5.

Magdalena Lachman wskazuje na ukszta³towan¹ wród pisarzy stylistykê, maj¹c¹ imitowaæ teksty popkulturowe. W³¹czanie w obszar literackoci
elementów nieliterackich mia³o miejsce ju¿ w postmodernizmie, w którym
dominowa³y Derridiañskie zasady: nie ma tekstu literackiego samego
w sobie oraz nie ma nic poza tekstem6. Materia³em literackim by³ ka¿dy
tekst kulturowy, w zwi¹zku z czym stosowano strategiê remiksowania treci.
3
4

Tam¿e.
O Kochanie zabi³am nasze koty pisa³am tak¿e w artykule Nieudane kopie Mas³owskiej,
w którym opisywa³am dwa debiuty  prozê Dominiki Dymiñskiej pt. Miêso (2012) oraz zbiór
opowiadañ Agaty Porczyñskiej pt. Wada wymowy (2013)  ka¿da z nich okrzykniêta zosta³a
nowa Mas³owsk¹. W pierwszej czêci szkicu poszukiwa³am w powy¿szych utworach w³aciwoci charakterystycznych dla pocz¹tkowej twórczoci autorki Pawia królowej. Nastêpnie
analizowa³am dane debiuty z perspektywy kultury Internetu, by wskazaæ zjawiska, które
wp³ynê³y na ukszta³towanie siê zarówno ich formy, jak i jêzyka. Podczas gdy Dymiñska
i Porczyñska pokazuj¹ wiat napêcznia³y od przedmiotów i realnych, i wirtualnych, przyjmuj¹c przy tym postaæ syren, które upijaj¹ siê rzeczywistoci¹. Mas³owska opisuje ten wiat ju¿
z innej perspektywy  przedstawia go w moemencie, kiedy »kurek oceanu« zosta³ wyjêty, a w czasie
suszy wiat zmienia siê w jedno wielkie mietnisko. Mas³owska znów jest o krok dalej":
U. Pawlicka, Nieudane kopie Mas³owskiej, "Wakar" 2012, nr 12 (2021), s. 142.
5 M. Lachman, Jak (nie) byæ pisarzem. Proza polska po 1989 roku w konfrontacji
z kultur¹ audiowizualn¹ i medialn¹, w: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji,
pod red. A. G³ówczewskiego, M. Wróblewskiego, Toruñ 2007, s. 2021.
6 Zob. R. Wijowski, Wartoci powieci postmodernistycznej, Warszawa 2012, s. 1920.
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Przemys³aw Czapliñski podkrela zastosowan¹ w Pawiu królowej metodê decycklingu, która w przeciwieñstwie do techniki recyklingu  polegaj¹cej
na przerabianiu produktu w taki sposób, ¿e zatraca siê ród³o jego pochodzenia  mia³a polegaæ tak¿e na powtórnym u¿yciu towaru, z t¹ ró¿nic¹, ¿e
proces jest nieprzewidywalny i nie maskuje ladów pochodzenia odpadów:
W decycklingu znaki mieciowej genezy s¹ wiêc wyraziste, niekiedy nawet
ostentacyjne, a rezultat wytwarzania jest opaczny: produkt, bêd¹cy deformacj¹
idei produkcji wtórnej, nie nadaje siê do powszechnego u¿ytku7. Czapliñski
dodaje: Wreszcie literaturê w ramach decycklingu praktykuje siê jako przetwarzanie s³abych  niepe³nych, zakazanych, wstydliwych czy u³omnych
 form komunikacji8.
Metoda zastosowana przez Mas³owsk¹ s³u¿y³a zbudowaniu mitu spo³eczeñstwa konsumpcyjnego w kapitalizmie, które, maj¹c dostêp do wielu ró¿norodnych treci i produktów, jest w stanie odczuæ iluzjê wolnoci poprzez zach³yniêcie siê kultur¹ masow¹ i popularn¹. Dziesiêæ lat temu przed dwudziestolatkami, pokroju MC Doris, wiat sta³ otworem  w 2012 roku to samo pokolenie trzydziestolatków prze¿uwa stare idee jak zu¿yt¹ gumê do ¿ucia.
Marzenia o rzece coca-col¹ i snickersami p³yn¹cej spe³ni³y siê, ¿yjemy w kraju
w miarê równych chodników, dobrze siê ubieramy i jadamy sushi, ale w powietrzu wisi dziwna pustka. Moi bohaterowie to m³odzi ludzie z wielkich miast,
których potrzeby konsumpcyjne osi¹gnê³y pewien poziom spe³nienia, a teraz
musz¹ odpowiedzieæ sobie na pytanie co dalej? Co siê robi, jeli jest siê ju¿
najedzonym? Co zrobiæ z t¹ rozpacz¹ spe³nienia?9.

Mas³owska odrzuca dawn¹ strategiê decycklingu, próbuj¹c powróciæ do
tradycyjnej narracji, nie wolnej jednak od hase³ reklamowych i informacyjnych newsów. Pisarka pokazuje wiat, któremu nie pomo¿e ju¿ ¿adna utylizacja  wszystkie produkty le¿¹ na dnie oceanu, jakby nie nadawa³y siê do
u¿ytku. Te same towary staj¹ siê ju¿ nie ród³em rozkoszy, ale frustracji:
Jaka obmierz³a wydaje siê cisza, jakie bezwartociowe drobiazgi na pó³kach, jak
nudna, nieskoñczenie nudna praca. Jak wielka dopada nas marnoæ i mia³koæ
naszego istnienia, kiedy kto przez moment poka¿e nam ¿ycie barwne, szalone,
omami nas kolorami, po³echce bliskoci¹ zmys³ow¹, obieca talon na wszystko,
czego nam brak, by... By znikn¹æ nagle, zostawiaj¹c nas na pastwê siebie.
Jestemy jak wyg³odnia³y ch³opiec nieznaj¹cy jeszcze ¿ycia, któremu wykolejeniec poka¿e w jakim k¹cie wiñsk¹ ulotkê [KZK, 112113].

7

s. 9.

8
9

P. Czapliñski, Resztki nowoczesnoci: dwa studia o literaturze i ¿yciu, Kraków 2011,

Tam¿e, s. 10.
D. Mas³owska: To bêdzie skandaliczny brak skandalu, 04.10.2012.: http://kultura.onet.pl/wiadomosci/dorota-maslowska-to-bedzie-skandaliczny-brak-skand,1,5267831,artykul.html [dostêp: 10.02.2013]
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Mas³owska opisuje pokolenie, które w czasie kryzysu z poczucia pora¿ki,
z jednej strony, wyrzuca na mietnik wszystko, co kojarzy siê z utopi¹ postmodernizmu, z drugiej za, daje siê ponownie wci¹gn¹æ do nie swojego snu
 ¿ycie czyim snem wydaje siê bowiem bezpieczniejsze i przede wszystkim
ciekawsze:
Przez resztê snu Farah grzeba³a d³oñmi w piasku, raz po raz natykaj¹c siê na
spinki, piercionki, sztuczne zêby i wa³ki. Wreszcie nad ranem znalaz³a koreczek na zardzewia³ym ³añcuszku. Szarpnê³a go. Woda momentalnie zaczê³a
wirowaæ, bulgotaæ i schodziæ, schodziæ, schodziæ z oceanu coraz prêdzej i prêdzej,
i prêdzej... [KZK, 75].

W pewnym momencie kto wypompowa³ wodê z oceanu, obna¿aj¹c wiat
z resztek idei, które zamiast rozk³adaæ siê zgodnie z procesem ekologicznym,
przyczyniaj¹ siê do podtruwania syren. Mas³owska na dnie oceanu wybudowa³a mietnisko postmodernizmu  stare produkty nie ulegaj¹ utylizacji,
wrêcz przeciwnie  porzucone s¹ przez ludzi, którzy nie bardzo wiedz¹, co
z nimi zrobiæ. Derridiañska dekonstrukcja, Foucaultowska seksualnoæ,
Freudowska jañ, Baudrillardowska iluzja, New Age pod postaci¹ jogi, resztki jêzykowej gry nawi¹zuj¹cej do Google Translate  to wszystko pojawia siê
u Mas³owskiej pod metaforycznym obrazem dna oceanu, gdzie na porozrzucanych resztkach utopii, zbudowany zosta³ hiperwiat ze znaków rzeczywistoci:
[Syreny] znosz¹c do swoich siedzib wszystko, co wyrzuc¹ ludzie, konstruuj¹c
na dnie oceanu przedziwne, maj¹ce imitowaæ ludzki wiat koczowiska. Buduj¹
je miêdzy innymi z czarnych skrzynek rozbitych samolotów, puszek po
coca-coli, starych butów, drutu kolczastego i kawa³ków pianek do windsurfingu
[KZK, 73].

W Kochanie, zabi³am nasze koty powracaj¹ stare idee niczym upiory,
które nawet ju¿ nie strasz¹, ale zwyczajnie nudz¹. To wiat ogarniêty przeraliw¹ monotoni¹ i nies³ychanym rozczarowaniem. Wszystko tu uleg³o przewartociowaniu  piêkne syreny z Odyseusza zyskuj¹ postaæ wynêdznia³ych,
podtrutych i pijanych kobiet; Mickiewiczowski przestwór oceanu to ju¿ nie
rozwlek³y obszar bujnej rolinnoci, ale nieogarniêta przestrzeñ niespe³nionych pragnieñ. Zu¿yta metafora snu i oceanu, tytu³y z brukowca, testy
psychologiczne z magazynów kobiecych, postmodernistyczne anakoluty zdaniowe, imiona rodem z hollywoodzkich filmów  wszystko na granicy tandety. Mas³owska pokazuje wiat, który dojada swój ogon.
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Postmodernizm a Wojna polsko-ruska
oraz Paw królowej
Warto przyjrzeæ siê w³aciwociom postmodernizmu oraz temu, w jaki
sposób przejawia³y siê one w pocz¹tkowej twórczoci Mas³owskiej, by dostrzec w powieci Kochanie, zabi³am nasze koty odmienny stosunek wobec
pr¹du literackiego drugiej po³owy XX wieku, który zdaje siê zmierzaæ ku
koñcowi.
Po okresie awangardowych eksperymentów w latach 60. powieæ, jako
gatunek, wesz³a w stadium wyczerpania  Kryzys powieci jest jedn¹
z obsesji naszych czasów10  stwierdzi³ Michel Raimond. Krytycy literatury
okrelili ten czas za pomoc¹ pojêcia post-modern:
Postawili tezê, ¿e uwi¹d literatury zwi¹zany jest nie tyle z brakiem talentów, co
raczej z niekorzystnymi warunkami, przez co rozumieli dokonuj¹cy siê w³anie
zwrot ku kulturze masowej i spo³eczeñstwu konsumpcyjnemu11.

John Barth w s³ynnym eseju Literature of Exhaustion og³asza³ nadejcie Apokalipsy, wiadcz¹cej o koñcu czasów danego gatunku jako g³ównej
formy sztuki12. Badacz podkreli³, ¿e wszystko zosta³o ju¿ powiedziane, nast¹pi³o wyczerpanie technik artystycznych, st¹d twórcom pozosta³o wy³¹cznie powtarzaæ samym siebie, kategorie nowoci i oryginalnoci musz¹ zostaæ
od³o¿one do lamusa13. Has³a wieszcz¹ce koniec powieci wi¹¿¹ siê z podwa¿eniem jej dotychczasowych zadañ mimetycznych i informacyjnych, dlatego
odrzucone zosta³o rozró¿nienie miêdzy prawd¹ a fikcj¹, przesz³oci¹ i teraniejszoci¹. Ihab Hassan wskaza³ na takie cechy postmodernizmu, jak: nieokrelonoæ i fragmentarycznoæ, upadek norm i autorytetów, utrata ja
i utrata g³êbi, nieprzedstawialnoæ, ironia oraz hybrydyzacja (parodia, trawestacja, pastisz)14. Do wymienionych zasad powieci postmodernistycznej
mo¿na dodaæ intertekstualnoæ  postulatem postmodernistów by³o usytuowanie tekstu w ramach innych, potwierdzaj¹c przy tym antymimetycznoæ.
Kolejn¹ cech¹ postmodernizmu by³a budowa utworu na kszta³t labiryntu, k³¹cza czy sieci, po których czytelnik mia³ poruszaæ siê niczym nomada
 bez orientacji ca³oci i koñcowego celu. Struktura fragmentaryczna odrzuca³a porz¹dek, hierarchicznoæ, akceptuj¹c przy tym chaos, niegotowoæ
i nieskoñczonoæ. Wa¿n¹ cech¹ postmodernizmu sta³o siê podwa¿enie statusu
autora, zapocz¹tkowane przez Rolanda Bartha, który w 1968 roku og³osi³

10
11
12
13
14

K. Bartoszyñski, Powieæ w wiecie literackoci, Warszawa 1991, s. 129.
K. Wilkoszewska, Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000, s. 127128.
K. Bartoszyñski, dz. cyt., s. 129.
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mieræ autora. Podmiot rozpada³ siê w tekcie, w wyniku czego nobilitowany zosta³ odbiorca  on mia³ stworzyæ dzie³o poprzez udzia³ w grze i zabawie
jêzykowej15.
Douwe W. Fokkema wymienia natomiast jeszcze inne wyznaczniki postmodernizmu. Po pierwsze: rozlunienie zwi¹zku miêdzy twórc¹ a tekstem
 postmodernista wytwarza utwory niedefinitywne, mo¿e skoñczyæ opowiadanie w ka¿dym momencie, odrzuca sztywne regu³y kompozycyjne, nie kieruj¹c siê przy tym ¿adnymi zasadami strukturalnymi: Wiele postmodernistycznych tekstów jest zbiorem relatywnie niepowi¹zanych ze sob¹ fragmentów, które neguj¹ literacki kod nadaj¹cy czytelnikowi predyspozycje do
poszukiwania koherencji16. Druga w³aciwoæ wi¹¿e siê z niewyjanianiem
rzeczywistoci: W swoich utworach postmodernista pos³uguje siê raczej parodi¹ wyjaniania, przeprowadzaj¹c logiczny wywód, który zak³ada wewnêtrzne sprzecznoci17. St¹d twórca skupia siê nie na tym, co przedstawiæ,
lecz jak skonstruowaæ opowiadanie  dzie³o ma byæ atrakcyjne formalnie, na
przyk³ad na wzór encyklopedii, jak uczyni³ to Jorge Luis Borges. Celem jest
zaintrygowanie czytelnika, który wpisany jest w tekst jako jego wspó³twórca,
st¹d czêsto pojawiaj¹ce siê bezporednie pytania do odbiorcy dotycz¹ce literatury czy samego tekstu.
W postmodernizmie, w okresie kwestionowania mimetycznoci i odrzucenia podzia³u na prawdê i fikcjê, powstaj¹ dwa kierunki kszta³towania
tekstu. Pierwsz¹ tendencj¹ jest intertekstualnoæ, drug¹ za autotematycznoæ i autorefleksyjnoæ.
Baku³a na okrelenie autorefleksji w prozie drugiej po³owy XX wieku
wprowadzi³ termin autotematyzm postmodernistyczny, definiuj¹c go takimi w³aciwociami, jak: zmierzch literackiego encyklopedyzmu, czyli skierowanie uwagi na konkretn¹ indywidualnoæ, mozaikowoæ i relatywizm
obrazu wiata, przesuniêcie tematyczne z portretu poszukuj¹cego pisarza
w sferê poszukuj¹cej wiadomoci; bohaterem jest zatem nie tyle osoba twórcy, co umys³ twórczy oraz ³¹czenie autotematyzmu z gatunkami zadomowionymi ju¿ w kulturze masowej18. Autotematyzm demaskowa³ fikcjonalnoæ tekstu i by³ tym samym dowodem na zdystansowanie siê twórców
wobec opresyjnych i arbitralnych schematów mówienia i mylenia o rzeczywistoci, nawet je¿eli wystêpuj¹ pod mas¹ oryginalnoci, realizmu lub postêpu19. Zwrot przeciwko tradycji, przeciwko dotychczasowym regu³om przed15
16

Tam¿e, s. 152153.
D. W. Fokkema, Historia literatury, modernizm i postmodernizm, prze³. H. Janaszek-Ivanièková Warszawa 1994., s. 54.
17 Tam¿e.
18 J. Galant, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesi¹tych, Poznañ 1998,
s. 123.
19 W. Browarny, Opowieci niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat
dziewiêædziesi¹tych, Wroc³aw 2002, s. 25.
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stawiania rzeczywistoci by³ wyrazem poczucia wyczerpania siê powieci. Metatekst antymimetyczny mia³ skoncentrowaæ siê zatem nie na porz¹dkowaniu
wiata, lecz na problematyzowaniu fikcjonalnoci i jêzykowoci jego obrazu
w dziele literackim i w ka¿dej innej operacji intelektualnej20. Autorefleksyjnoæ zwraca³a uwagê na zagadnienie prezentacji prawdy, która w owym
czasie poddana zosta³a relatywizacji.
W Polsce badacze literatury toczyli dyskusje dotycz¹ce prze³o¿enia terminu postmodernizm na grunt polski. Ryszard Nycz dostrzega³ tendencje
postmodernistyczne w literaturze polskiej po roku 195621. W³aciwoci¹
postmodernistyczn¹ w Polsce jest naruszenie hierarchii aksjologicznej
 z jednej strony obserwujemy rezygnacjê z pojêcia prawdy, które, w wyniku procesów politycznych i dzia³añ partii zmierzaj¹cej do jej zakamuflowania, straci³o swoje pierwotne znaczenie. Z drugiej za ma miejsce odejcie od
fikcji w stronê odzyskania prawdy, czego przyk³adem s¹ wprowadzane cytaty
z rzeczywistoci, kola¿e testów u¿ytkowych, ma ukazywaæ rzeczywistoæ
i prezentowaæ mietnik kultury22. Zachwianiu aksjologicznemu i buntowi
przeciwko literaturze fa³szuj¹cej obraz wiata towarzysz¹ formy postmodernistyczne: nieuporz¹dkowane, fragmentaryczne, niegotowe, kola¿owe i parodystyczne.
W Wojnie polsko-ruskiej oraz Pawiu królowej, mimo i¿ wydano je na
pocz¹tku XXI wieku, widoczne s¹ poetyki postmodernizmu, jak dekonstrukcja jêzyka, autotematyzm, afabularnoæ (czy fabularnoæ nowego typu, ³¹cz¹ca realizm z publicystyk¹), popkulturowoæ, samplowanie, zatarcie granicy
miêdzy fikcj¹ i rzeczywistoci¹, niestabilny obraz wiata oraz rozbicie rzeczywistoci zbudowanej z symulakrów23. Szczególnie na plan pierwszy wysuniêty zosta³ jêzyk, dziêki któremu mówienie mas³em by³o podstaw¹ lansu24.
Mas³owska skonstruowa³a wiat jêzykowy, w którym wydarzenia z³o¿one
by³y z wyra¿eñ s³ownych. Zgodnie z okreleniem Czapliñskiego fabu³a odbija³a siê od s³ów25, w zwi¹zku z czym komponowany przez pisarkê wiat nie
mia³ swojego odniesienia w realnym ¿yciu.
Postmodernista nie traktuje rzeczywistoci jako podstawowego elementu budulcowego swoich opowieci  wa¿niejsza dla niego jest mo¿liwoæ ¿onglowania
jêzykiem i s³owem. Powieæ postmodernistyczna wykorzystuje wszelkiego rodzaju relacje miêdzy znakami, cytatami, a tak¿e tekstami innych autorów, prowa20
21
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22 J. Galant, dz. cyt., s. 58.
23 Zob. M. Szybiak, Paw królowej Doroty Mas³owskiej  powrót podmiotu, powrót
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dz¹c gry intertekstualne i zabawy s³owne. Powieæ postmodernistyczna igra
z czytelnikiem, wprowadzaj¹c go do kreowanego przez siebie wiata gier i zabaw
jêzykowych, niejednokrotnie czyni¹c go bohaterem czytanej w³anie powieci26.

Mas³owska zwróci³a wówczas uwagê krytyków swoj¹ niesamowit¹ wra¿liwoci¹ s³uchu, p³ynnym ³¹czeniem ró¿norodnych stylistyk, zadziornoci¹,
polegaj¹c¹ na igraniu z czytelnikiem, odwag¹ w krytycznym opisie rzeczywistoci medialnej. Autorka zbudowa³a wyimaginowany, intensywnie jêzykowy wiat, który do tej pory nie mia³ miejsca w polskiej literaturze. Po
10 latach krytycy oczekiwali kolejnej pozycji zaanga¿owanej spo³ecznie, która ponownie wyznaczy tor przysz³ej prozie.

Odpadki postmodernizmu i dramat sytoci
Nowa Mas³owska jest równie krytyczna jak dawna, ale oceny rzeczywistoci dokonuje ju¿ innymi narzêdziami. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e ¿onglerka
s³owna i autotematyzm s¹ nadal adekwatnymi metodami do opisu wspó³czesnoci. Wed³ug Mas³owskiej jednak skandal nie jest ju¿ skandalem, rzeczywistoæ nie jest ju¿ rzeczywistoci¹, sen nie jest snem, a prawda nie jest prawd¹.
Uwagê autorki zwraca kwestia iluzji, to¿samoci, unifikacji i nudy, które wymagaj¹ ju¿ innego podejcia do prozy. Ugrzeczniony jêzyk i stonowana forma
maj¹ odzwierciedliæ kondycjê 30-latków  ich poczucie rozczarowania, bezsilnoci i zniechêcenia  o których mówi Czapliñski: Na to czekalimy  a¿
Mas³owska opowie o wspólnych dowiadczeniach obejmuj¹cych teraniejszoæ
m³odych i rednich wiekiem. Ich wspólnym dowiadczeniem mia³o byæ ¿ycie
w wiecie kapitalistycznym, korporacyjnym, zglobalizowanym  w wiecie,
w którym cierpienie jest bezsensowne, a szczêcie obowi¹zkowe27.
Nie mieci mi siê w g³owie, ¿e w tym postmodernistycznym, a w³aciwie postfizycznym, POSTREALNYM wiecie nagle  co takiego. Przyjañ przez Facebook, sport na konsoli, seks przez kamerkê, wychowanie dzieci przez Skypea,
martwe ryby w rzekach, martwe ptaki na drzewach, martwe drzewa; hologramy,
wakacje w kosmosie, ¿ele antybakteryjne i ¿ele probiotyczne, i ¿ele anty-probakteryjne dwa w jednym, i nagle w tym wszystkim nadje¿d¿a wagon metra. Po
brzegi pe³en buzuj¹cej, têtni¹co-pulsuj¹cej, sk³êbionej, namolnej, bez³adnej,
fizycznej do szaleñstwa masy ludzkiej! [KZK, 137]

Postrealnoæ poznajemy z punktu widzenia dwóch bohaterek, Farah
i Joanne, które zanurzone w wiecie na miarê Yogalife nieustannie poszukuj¹ wra¿eñ i sposobów na zaspokojenie w³asnych pragnieñ, wynikaj¹cych
26
27
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nie z wewnêtrznych potrzeb, ale z presji otoczenia  tej fizjologicznej masy
ludzkiej, której s¹ czêci¹. ród³a przyjemnoci  przedmioty, alkohol, seks
 s¹ jednoczenie mo¿liwoci¹ ucieczki od realnoci ku obszarom idyllicznym:
Có¿, byæ mo¿e po prostu te wszystkie pieszczoty, czu³e i gor¹ce, fizyczna
rozkosz, w której falach nurkowali teraz codziennie tak gorliwie, przywiod³y
tych dwoje na skraj transcendencji [KZK, 57].
Farah stan zapomnienia i upojenia uzyskuje w rodowisku bohemy, Joanne z kolei zatraca siê w zwi¹zku z bogatym mê¿czyzn¹, z którym seks na
dywanie by³ sposobem na metafizyczne odczucie nieskoñczonoci:
Puci, rozdelikaceni, niewiadomi, jak le wygl¹daj¹ nago, pozwalali, by ciep³y,
pachn¹cy botanicznie wiatr znad rzeki obleka³ ich podra¿nione mi³oci¹, pokryte czerwonymi plamami cia³a w koj¹ce ca³uny. Z Water Street, na któr¹ wychodzi³y okna, wpada³y niecierpliwe nawo³ywania oblepionych o³owiem ptaszków,
dwiêki szybuj¹cych aeroplanów i huk przetaczaj¹cej siê po estakadzie kolejki
[KZK, 58].

Sytoæ, o której mówi Mas³owska, pojawia siê pod postaci¹ powtarzalnoci przywo³ywanych rzeczy i przytaczanych hase³ reklamowych, a przede
wszystkim jej egzemplifikacj¹ s¹ opisy kobiet, które wtapiaj¹ siê w t³o otaczaj¹cych przedmiotów, niemal¿e nie wyró¿niaj¹c siê od produktów, czego
przyk³adem jest fragment: Farah le¿a³a na dnie wród mieci i starych
gazet, bezw³adna i pusta, ogl¹daj¹c swoje podrapane przez kota d³onie
[KZK, 148].
Mas³owska porusza problem to¿samoci wspó³czesnego cz³owieka, która
tworzona jest z odpadków rzeczy: Moja to¿samoæ, moja ukochana kolekcja
bzdur, tak skwapliwie posk³adana ze wspomnieñ, myli, mieci, gustów, obsesji, przykroci zostaje wch³oniêta, zassana, rozproszona. Rozpierzcha siê,
rozpe³za, rozp³ywa w oceanie innych... [KZK, 138]. Osobowoæ podmiotu nie
jest indywidualnie kszta³towana, lecz otrzymywana przez napotykane osoby
b¹d sk³adana z gromadzonych przedmiotów. Protezy osobowoci s¹ magazynowane i montowane z wielk¹ pieczo³owitoci¹  trzeba je dobrze scaliæ, by
nie pojawi³y siê b³êdy, wzbudzaj¹ce poczucie zw¹tpienia i bezsensu:
Gdy mnie bierzesz, czujê siê taka pe³na, silna, ¿ywa, a gdy jest po wszystkim,
znów ogarnia mnie ta dojmuj¹ca samotnoæ. Wiem, ¿e znowu jestemy dwiema
obcymi jednostkami, ¿e po³¹czenie jest niemo¿liwe, ¿e cz³owiek jest samotny
w sobie na zawsze... [KZK, 59].

Najgorszym stanem okazuje siê samotnoæ, któr¹ przezwyciê¿yæ mo¿na
wy³¹cznie chwilowo  seks, alkohol i rzeczy daj¹ wy³¹cznie iluzjê spe³nienia
i sytoci, ale iluzjê niezbêdn¹ by trwaæ dalej w wiecie fantasmagorii.
W przypadkach depresji i poczucia wyja³owienia proponuje siê przeszczep jani, który jest niczym innym jak zrzuceniem starej, zu¿ytej to¿samoci i za³o¿eniem nowej: Dziêki operacji jest znowu w stanie dalej ¿yæ,
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a bliscy twierdz¹, ¿e stopniowo wraca do formy. Podobno zaczynaj¹ cieszyæ
go smaki i zapachy, choæ sam przyznaje, ¿e zmieni³ siê trochê jego charakter
[KZK, 121]. W wiecie postfizycznym cz³owiek niczym kameleon zmienia
osobowoci i bez problemu, niczym w¹¿, zrzuca skórê. Przejcie niemal¿e od
jednego ¿ycia do drugiego zosta³o przyrównane do b³¹kania siê miêdzy marzeniami sennymi. Obsesyjna potrzeba szczêcia, spe³nienia i posiadania
drugiej osoby powoduje, ¿e cz³owiek gotowy jest niæ, czyli ¿yæ urojeniami.
Fantazmaty s¹ tak silne, ¿e jednostka wrêcz nie dostrzega, ¿e zaczyna niæ
nie swoim snem.
Powtarzaj¹ce siê zdania o snach bohaterów, powoduj¹, ¿e czytelnik nie
jest do koñca pewien co jest urojeniem, a co wydarzeniem realnym. Wszyscy
bohaterowie ni¹, jakby to by³ jedyny sposób na przetrwanie w prawdziwym
wiecie: ni³a mi siê, Opowiada³a o tym nie w pracy, Ponoæ ni³a siê
cioci Albie. Mas³owska, mieszaj¹c sen z ¿yciem, znosi granicê miêdzy przestrzeni¹ realn¹ i wirtualn¹, off-line i on-line.
Nim zd¹¿y³a przewertowaæ w mylach sekrety, które jedni drugim mogli sobie
przekazywaæ, okazywa³o siê, ¿e ju¿ wszystkie kr¹¿¹ w obiegu. Pokazywano sobie
jej zdjêcia w wannie z kuzynem i historiê jej Googla, komentowano fakt, ¿e
nagminnie wchodzi na strony o grzybicach i chorobach paso¿ytniczych (ciekawe
dlaczego!), taszczono nawet poplamiony przez ni¹ krwi¹ menstruacyjn¹ materac
na antresoli w domku letnim [KZK, 34].

Mieszanie dwóch przestrzeni powoduje pojawienie siê zagadnienia prawdy, która zamiast byæ wydobywana, jest kreowana w drodze ³¹czenia przypadkowych, wygooglanych rzeczy. To by³a prawda, ¿e kogo pozna³a. Przynajmniej nie by³a to do koñca nieprawda [KZK, 35]  zapêtlone zdanie
podkrela dany problem epistemologii prawdy w rzeczywistoci medialnej.
¯ycie bohaterów nie swoimi snami jest znakiem osi¹gniêcia stanu swoistej sielanki, któr¹ Czapliñski okrela klas¹ redni¹: I dla tej sielanki nie
ma alternatywy. Jest ona to¿sama z kapitalizmem, wiêc rozmiarami siêga
kosmosu. Jest spo³eczn¹ pustyni¹, która ronie, zagarniaj¹c wszystko i nie
rodz¹c niczego konkretnego28. Badacz wskazuje na zastosowan¹ u Mas³owskiej poetykê trywialnej fantasmagorii, polegaj¹c¹ na tym, ¿e postaci marz¹ o tym, by wyprowadziæ siê ze wiata, do którego nale¿¹  gdziekolwiek
ów wiat jest  w stronê sielanki, która jest nigdzie29  pragnienie idealnego
¿ycia z magazynu Yogalife spe³nia siê pod postaci¹ gnoczczi, Starbucksa
i HnMu. Wielkomiejskoæ, przesyt, fantasmagorie  to wszystko ujête
w motywie oceanu, na dnie którego znajduj¹ siê zu¿yte osobowoci, niespe³nione sny, puste, nijakie i zmarnowane dni, a wszystko wyrzucane jak
chor¹ rybê na brzeg samotnego wieczoru [KZK, 6].
28
29
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W Kochanie, zabi³am nasze koty zwraca uwagê równie¿ poszatkowana
forma i momentami nielinearna narracja  fragmentarycznoæ i ¿onglowanie
czasami oddaj¹ myli poruszone w powieci, a mianowicie bezrefleksyjne
snucie siê miêdzy ¿yciem a snem, zatracanie siê w u¿ywkach, czy gromadzenie bezu¿ytecznych przedmiotow. Narracja zyskuje postaæ rozci¹gliwej, co
mo¿na rozumieæ jako sygnalizowanie pewnego w¹tku w jednym fragmencie
i jego rozwiniêcie w kolejnym akapicie b¹d rozdziale. Powtarzane kluczowe
s³owa staj¹ siê niejako internetowymi linkami, konstruuj¹cymi sieæ miêdzy
tekstami  pe³ni¹ rolê wabika, który kusi, by zajrzeæ, co siê pod nim kryje.
Ponawiane frazy, podobnie jak has³a reklamowe, odpowiedzialne s¹ za budowanie relacji miêdzy odbiorc¹ a tekstem. Przyk³adem mo¿e byæ budowanie
relacji: Przedstawiæ siê osobie, do której siê w³anie strzela [KZK, 8], który
ma swoj¹ kontynuacjê w akapicie kolejnego rozdzia³u: Nagle us³ysza³a
strza³ z pistoletu [KZK, 9]. Kompozycja olinkowana przypomina powieciowy ocean, na dnie którego pozornie niezwi¹zane ze sob¹ mieci sk³adaj¹
siê na ca³ociowy obraz dramatu sytoci.
Kochanie, zabi³am nasze koty prowokuje równie¿ do dokonania interpretacji narzêdziami ekokrytyki, która zaznacza zwi¹zki miêdzy cz³owiekiem
a przyrod¹ oraz d¹¿y do okrelenia jego miejsca w wiecie naturalnym30.
Zgodnie z przewiadczeniem badaczy, ¿e ka¿dy tekst porusza zagadnienia
ochrony rodowiska  milczenie równie¿ jest specyficzn¹ odmian¹ przekazu
 w powieci Mas³owskiej dostrzec mo¿na lady wspó³istnienia ekologicznego
ludzi i przyrody. Dno oceanu wype³nione starymi frytkami i reklamówkami,
podtrute syreny z ob³upanymi ³uskami i chorymi tkankami czy chory kot
z bia³ym ko³nierzem le¿¹cy wród pêdz¹cych samochodów  przyk³adowe
znaki wiadcz¹ o poruszonym problemie niszczenia rodowiska naturalnego
w wyniku egoistycznego spe³niania ludzkiej sielanki. Mas³owska poprzez
zestawienie niszczonej natury z wielkomiejskim przepychem podkrela obecne
znaczenie tworzenia sieci miêdzy tym co ludzkie, przyrodnicze i techniczne.
Po postmodernistycznych grach jêzykowych uwaga skierowana jest na
treæ i formê, które wskazuj¹ ju¿ nie na relacje jêzykowe, lecz na wiêzi
miêdzy cz³owiekiem a podmiotami nieludzkimi. Natura i spo³eczeñstwo nie
s¹ odrêbnymi biegunami, ale jednym procesem wytwarzania naturo-spo³eczeñstw, kolektywów. Pierwsz¹ gwarancjê w naszym projekcie staje siê nierozdzielnoæ quasi-obiektów i quasi-podmiotów31  odwo³uj¹c siê do teorii
Latoura, mo¿na wnioskowaæ, ¿e quasi-podmiotem u Mas³owskiej jest podtruta syrena, bêd¹ca po³¹czeniem kobiety i ryby. Wed³ug Latoura cz³owiek
poddawany jest ci¹g³ej wymianie form, nawi¹zuje sieæ powi¹zañ pomiêdzy
ró¿nymi obszarami wiata, bo tylko dziêki temu mo¿e zbudowaæ spójn¹ wizjê
30

s. 9.

31

Zob. J. Fiedorczuk, Ekokrytyka: bardzo krótkie wprowadzenie, Fragile 2010, nr 3,
B. Latour, Nigdy nie bylimy nowoczeni, przek³. M. Gdula, Warszawa 2011, s. 197.
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przysz³oci. Odwo³anie do teorii Latoura jest dowodem na zmianê paradygmatów w kulturze i literaturze, widocznych w twórczoci Mas³owskiej
 wyranie nast¹pi³o przejcie od postmodernistycznej dekonstrukcji koncentruj¹cej siê na jêzyku i tekcie ku posthumanistycznym teoriom nastawionym na ¿ycie podmiotów ludzkich i nieludzkich.
30-latkowie u Mas³owskiej nie maj¹ ju¿ nic wspólnego z buntownicz¹
MC Doris  to pokolenie w letargu, pokolenie pijanych syren, które oddycha ju¿ zatrutym powietrzem, maj¹c nadziejê, ¿e im mocniej bêdzie niæ, tym
urojenia stan¹ siê bardziej realne. Zamiast oczekiwanej od pisarki ponownej,
frywolnej zabawy jêzykowej, otrzymalimy wiadomie nudny, niekiedy banalny utwór, który przypomina niejedne asocjacyjne, popl¹tane i monotonne
sny, powieæ o wspó³czesnych fantazmatach, a tak¿e snach, o których powinnimy zacz¹æ niæ.

Bibliografia
Bartoszyñski K., Powieæ w wiecie literackoci, Warszawa 1991.
Browarny W., Opowieci niedyskretne. Formy autorefleksyjne w prozie polskiej lat
dziewiêædziesi¹tych, Wroc³aw 2002.
Czapliñski P., Na to czekalimy  a¿ Mas³owska opowie o wspólnych dowiadczeniach
dzisiejszych 30-latków, Ksi¹¿ki. Magazyn do Czytania 2012, nr 3(6), s. 1821;
tego¿, Resztki nowoczesnoci: dwa studia o literaturze i ¿yciu, Kraków 2011; tego¿,
lady prze³omu, Kraków 1997.
Fiedorczuk J., Ekokrytyka: bardzo krótkie wprowadzenie, Fragile 2010, nr 3, s. 910.
Fokkema D. W., Historia literatury, modernizm i postmodernizm, przek³. H. Janaszek-Ivanièková Warszawa 1994.
Galant J., Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesi¹tych, Poznañ 1998.
Lachman M., Jak (nie) byæ pisarzem. Proza polska po 1989 roku w konfrontacji
z kultur¹ audiowizualn¹ i medialn¹, w: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec
tradycji, red. A. G³ówczewski, M. Wróblewski, Toruñ 2007, s. 1127.
Latour B., Nigdy nie bylimy nowoczeni, przek³. M. Gdula, Warszawa 2011.
Mas³owska D., Kochanie, zabi³am nasze koty, Warszawa 2012.
U. Pawlicka, Nieudane kopie Mas³owskiej, Wakar 2012, nr 12 (2021), s. 142.
Szybiak M., Paw królowej Doroty Mas³owskiej  powrót podmiotu, powrót fabu³y?,
Przegl¹d Humanistyczny 2011, nr 3, s. 71-85.
Uni³owski K., Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu: od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999.
Wijowski R., Wartoci powieci postmodernistycznej, Warszawa 2012.
Wilkoszewska K., Wariacje na postmodernizm, Kraków 2000.
D. Mas³owska: To bêdzie skandaliczny brak skandalu, 04.10.2012 http://kultura.onet.pl/wiadomosci/dorota-maslowska-to-bedzie-skandaliczny-brakskand,1,5267831,artykul.html [dostêp: 10.02.2013].
Gondowicz J., Kompot, Dwutygodnik.com, 2012, nr 93 http://www.dwutygodnik.com/artykul/4013-kompot.html [ dostêp: 10.02.2013].

Pijane syreny i niespe³niona utopia. Kochanie, zabi³am nasze koty...

191

Summary
After the games, language and rebellious against the reality of media content in the
Polish-Russian War and Pavo Queen by Dorota Mas³owska, her latest book can disappoint
 instead of the language of pop culture we get sober and non-political novel. This article
analyzes the latest prose Mas³owska in the context of the authors early works, which implemented the principles of postmodernism. Honey, Ive killed our cats posed a question about the
future of man in satiety drama of the modern world and the shape of the future of literature,
for which the postmodern language games are already outdated. Mas³owska reaches sober
language and form to reflect the condition of the 30-year-olds  their sense of frustration,
helplessness and discouragement. The text describes the main issues addressed in the book:
the problem of identity, illusion, ecology, all included in the form of a theme of sleep and the
ocean, at the bottom of which are old ideas and dreams.
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W maju 1925 roku w najwiêkszym miecie kresów pó³nocno-wschodnich
powo³ano do ¿ycia filiê Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich, której za³o¿ycielami byli znany dziennikarz (zwi¹zany z Kurierem Litewskim i wydawanym póniej przez Stanis³awa Cata Mackiewicza S³owem) Czes³aw Jankowski, lekarz, historyk i dzia³acz spo³eczny W³adys³aw Zahorski oraz poeta,
t³umacz i dziennikarz Witold Hulewicz1.
7 lutego 1927 roku odby³o siê walne zgromadzenie zwi¹zku, które wybra³o nowy Zarz¹d, na czele którego stanêli wybitni profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie Marian Zdziechowski (wybrano go na prezesa) i Stanis³aw Pigoñ (zosta³ wiceprezesem). Do w³adz zwi¹zkowych wesz³a
te¿ Helena Romer-Ochenkowska (która zosta³a cz³onkiem zarz¹du), Witold
Hulewicz (zacz¹³ pe³niæ funkcjê sekretarza) oraz Tadeusz Szeligowski (powierzono mu rolê skarbnika).
Nowo wybrane w³adze postanowi³y utworzyæ nie tylko w³asny klub literacki, jakim (od 23 lutego 1927 roku) sta³y siê [Wileñskie  dop. M.A.-B.]
rody Literackie2, postanowi³y te¿ doprowadziæ do zorganizowania pierwszego w nadwilejskim grodzie Zjazdu Literatów Polskich, który mia³ odbyæ
siê w listopadzie 1928 roku w 73 rocznicê mierci Adama Mickiewicza
1 Zob. biogramy W. Hulewicza, Cz. Jankowskiego i W. Zahorskiego, w: Encyklopedia
ziemi wileñskiej, Wileñski s³ownik biograficzny, red. H. Dubowik, L. A. Malinowski, Bydgoszcz 2002, t. 1, s. 109110, 118 i 435.
2 J. Hernik-Spaliñska, Wileñskie rody Literackie (19271939), Warszawa 1998, s. 18.
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i 10 rocznicê odzyskania niepodleg³oci. Wybrano komitet zjazdowy, w sk³ad
którego weszli Stanis³aw Pigoñ, Helena Romer-Ochenkowska, Wanda Niedzia³kowska-Dobaczewska, Witold Hulewicz, Tadeusz £opalewski, Tadeusz
Szeligowski i Wiktor Piotrowicz, który zorganizowa³ w dniach 14 listopada
1928 roku pierwszy w Wilnie zjazd literacki, zapraszaj¹c, do malowniczo
po³o¿onego nad Wili¹ miasta, przedstawicieli rodowisk literackich Warszawy, Poznania, Krakowa i Lwowa.
Redakcja Kuriera Wileñskiego anonsuj¹c wizytê, pisa³a, i¿
Pierwszy to bodaj raz ujrzy Wilno w swych murach zespó³ przedstawicieli literatury polskiej we wszystkich swych ods³onach. Stara stolica Litwy, dzi kresowe miasto Rzeczypospolitej, powita swych drogich goci serdecznym pozdrowieniem: nie bogata nasza chata, ale rada 3

bowiem jej zdaniem rozwój kultury polskiej uniemo¿liwia³a na tym terenie
Rosja przez tyle lat umêczaj¹c siê nad kwitn¹ca tu ongi, sto lat temu
w³anie «kultur¹ zachodu». Redaktorzy dziennika, pisz¹c o osi¹gniêciach
wileñskiego rodowiska literackiego, stwierdzali, i¿ dorobek miejscowych
twórców byæ mo¿e nie przedstawia siê imponuj¹co, ale jest to dorobek
oryginalny, niepowtarzalny, czêsto nie zrozumiany i nie zawsze w³aciwie
odczytany:
Poniewa¿ na ludzi tutejszych sk³ada³y siê pierwiastki etniczne bardzo ró¿norodne, wiêc wp³ywy wschodu i zachodu, dziczy i kultury, fatalizmu i wytrwa³oci
³¹czy³y siê ze sob¹ w nas jakby skrzy¿owanie wszelkich dróg kultury; to te¿ i w
naszych tutejszych jestestwach, nurtuj¹ g³êbokie, sprzeczne czasem pr¹dy, ma³o
ujawniane na zewn¹trz, co znowu jest cech¹ specyficznie tutejsz¹4.

W wypowiedzi odredakcyjnej widaæ wyranie nawi¹zania do przesz³oci
historycznej wspólnej dla tamtejszych narodów przez wiele wieków. Skomplikowany w XIX stuleciu uk³ad stosunków politycznych, kiedy ziemie litewskie
i polskie (a tak¿e bia³oruskie i ukraiñskie) znalaz³y siê pod zaborami pañstwa carów,
sprawi³, ¿e na ogromnym obszarze by³ych wschodnich kresów Rzeczypospolitej
Polskiej nast¹pi³o nak³adanie siê i wzajemne przenikanie wielu pierwiastków
kulturowych. [...] O¿ywione po wojnach napoleoñskich procesy i tendencje narodowotwórcze sprawi³y, ¿e zró¿nicowane pod wzglêdem etnicznym, jêzykowym
i religijnym zbiorowoci, w ramach w³aciwej romantyzmowi ideologii, coraz
silniej uwiadamia³y sobie i eksponowa³y w³asn¹, a zarazem odrêbn¹ wiadomoæ narodow¹. Znalaz³o to wyraz w pimiennictwie i literaturze, a tak¿e w stosunku do folkloru. Uwydatnieniu podlega³y nie tylko ró¿nice jêzykowe, religijne,
narodowociowe, ale i spo³eczne. [...] mieszanie siê polskich, rosyjskich, ukraiñskich, bia³oruskich czy litewskich pierwiastków tworzy³o konfiguracje kulturow¹
3
4

Zjazd literatów, Kurier Wileñski 1928, nr 251 s. 1.
Tam¿e.
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o niepowtarzalnym wzorze i o szczególnej z³o¿onoci. Tworzy³o siê jedyne
w swoim rodzaju na terenie Europy pogranicze kultur, gdzie krzy¿owa³y siê
wp³ywy Wschodu i Zachodu, Pó³nocy i Po³udnia5.

Do Wilna zapowiedzieli swój przyjazd ze Lwowa Olga Biliñska, Józef
Jedlicz, Edwin Jêdrkiewicz, Wac³aw Moraczewski, Ostap Ortwin i Ida Wieniawska. Z Warszawy przyjechaæ mieli Ferdynand Goetel, prezes PEN Clubu, Wac³aw Grubiñski, Jan Adolf Hertz, Karol Irzykowski, Wilam Horzyca,
Zygmunt Kisielewski, Zdzis³aw Kleszczyñski, W³adys³aw K³yszewski, Maria
Kuncewiczowa, Alfred Lauterbach, Stanis³aw Mi³aszewski, Wanda Mortkiewiczowa, Jan Nepomucen Müller, Julian Wo³oszynowski, Wojciech Jastrzêbowski oraz Zofia Na³kowska-Gorzechowska, z Krakowa  Karol Ludwik
Koniñski, z Poznania za Boles³aw Koreywo, Zenon Kosidowski, W³adys³aw
Mieczys³aw Koz³owski, Emil Zegad³owicz, Maria Wicherkiewiczowa, a z Podhala Jan Wiktor. Delegatami na zjazd wileñski mieli te¿ byæ cz³onkowie
grupy Skamander  Antoni S³onimski, Kazimierz Wierzyñski i Jan Lechoñ.
Dziennikarka Helena Romer-Ochenkowska chcia³a, aby wilnianie t³umn¹ obecnoci¹ w Sali niadeckich, gdzie wstêp bêdzie bezp³atny i póniej na
Akademii w Reducie zawiadczyli,
¿e mimo z³ych warunków w jakich siê miasto nasze znajduje pod wzglêdem
artystycznym, zainteresowanie literatur¹ i jej przedstawicielami jest nie mniejsze ni¿ gdzie indziej. Wielu z przyje¿d¿aj¹cych zobaczy nasz¹ star¹ stolicê
pierwszy raz. [...] Starajmy¿ siê, ¿eby im by³o dobrze i mi³o i by ich pobyt
zadzierzgn¹³ serdeczne nici pomiêdzy miastami Rzeczypospolitej6.

Literatów przyjezdnych i miejscowych oraz t³umnie zgromadzon¹ publicznoæ w Sali niadeckich Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie powita³a (w imieniu chorego profesora Stanis³awa Pigonia) Helena Romer-Ochenkowska, podkrelaj¹c w swojej wypowiedzi, i¿ gocie s¹ mile widziani, i ¿e s¹
u siebie. Gdzie¿ bowiem bardziej mo¿e byæ w domu, u siebie poeta i literat
polski, jak nie w miecie niadeckich i Lelewela, Mickiewicza, S³owackiego,
Kraszewskiego i Klaczki. Ka¿dy twórca znajdzie w przesz³oci Wilna odpowiedni
ton dla swych umi³owañ. [...] Bo przecie¿ tu w tym gmachu, na tych dziedziñcach rozlega³y siê g³osy Adama i jego Promienistych Przyjació³, w tych korytarzach karano, prawie w sto lat póniej m³odziutkiego ch³opca ... Ziuka Pi³sudskiego, za to, ¿e mówi³ po polsku ...7.

Wybrano Prezydium Zjazdu, którego przewodnicz¹cym zosta³ Ferdynand
Goetel, a jego zastêpcami byli Zofia Na³kowska, Stanis³aw Mi³aszewski
5 M. Ankudowicz-Bieñkowska, Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu. Ukraiñska, bia³oruska i litewska kultura ludowa w polskich czasopismach literackich ziem litewsko-ruskich lat miêdzypowstaniowych, Olsztyn 1999, s. 7778.
6 H.R. [Romer], Witajcie, Kurier Wileñski 1928, nr 251, s. 2.
7 Tam¿e.

196

Maria Ankudowicz-Bieñkowska

i Edwin Jêdrkiewicz. Funkcje sekretarzy powierzono Kazimierzowi Wierzyñskiemu i Witoldowi Hulewiczowi, a do prezydium honorowego powo³ano Mariê Reuttównê, Czes³awa Jankowskiego i Lucjana Uziêb³ê8.
W swoim przemówieniu przewodnicz¹cy zjazdu podkreli³, i¿ spotkanie
ma za zadanie z³o¿enie ho³du dla wielkiej myli twórczej naszej poezji
romantycznej. Postanowiono, ¿e zostan¹ wys³ane pisma okolicznociowe do
Prezydenta RP Ignacego Mocickiego i I Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego oraz Marii Kasprowiczowej, Anny ¯eromskiej i Anieli Reymontowej. Po
czêci powitalnej Witold Hulewicz odczyta³ w imieniu Stanis³awa Pigonia
jego pracê pt. wiêto Koz³a i wiêto Dziadów, a wieczorem uczestnicy zjazdu
wziêli udzia³ w I rodzie Literackiej, gdzie czytali swoje niedrukowane
wiersze9.
Drugiego dnia wys³uchano referatu Ferdynanda Goetla o trudnej sytuacji ówczesnych literatów polskich, którego wyst¹pienie wywo³a³o burzliw¹
dyskusjê. Ustalono, i¿ referat zostanie wydrukowany i wys³any do wszystkich stowarzyszeñ literackich i tzw. «czynników miarodajnych» vel odpowiedzialnych za pewne sprawy z kultur¹ narodow¹ zwi¹zane, uchwalono równie¿ ¿e Zwi¹zek Literatów Polskich w Warszawie bêdzie upowa¿niony do
reprezentowania oddzia³ów regionalnych oraz ¿e zjazd poprze ustawê o organizowaniu bibliotek gminnych i nak³oni zwi¹zki literackie do zorganizowania
plebiscytu na temat powstania Akademii Literatury. O godzinie 13 zwiedzano pod kierunkiem Ferdynanda Ruszczyca uniwersytet (szczególn¹ uwagê
zwracaj¹c na jego Aulê Kolumnow¹, w której Józef Pi³sudski podpisa³ akt
wskrzeszenia uczelni) i katedrê wileñsk¹.
Wieczorem uczestnicy spotkania z³o¿yli wieniec na cmentarzu na Rossie
na grobie Obroñców Wilna, wziêli te¿ udzia³ w próbie generalnej teatru
Reduta na Pohulance wystawiaj¹cego sztukê Tadeusza £opalewskiego
pt. Rycerz z La Manczy10.
W kolejnym dniu wys³uchano dwóch referatów Koreywy i RomerOchenkowskiej oraz uchwalono, ¿e nastêpny zjazd literacki odbêdzie siê
w pierwszej po³owie czerwca 1929 roku w Poznaniu w czasie Powszechnej
Wystawy Krajowej. Ustalono te¿, ¿e Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich
wyda z tej okazji w stolicy Wielkopolski okolicznociow¹ publikacjê. Postulowano, by w zjedzie poznañskim mogli wzi¹æ udzia³ równie¿ literaci nie
zrzeszeni, ale bez prawa g³osu.
W czasie zjazdu wileñskiego stwierdzono, ¿e byt pimiennictwa i pisarza polskiego jest podwa¿ony w podstawach utrzymania za taki stan rzeczy
zagra¿a przysz³oci kultury narodowej i ¿e rz¹d polski powinien twórcom
udzieliæ pomocy powo³uj¹c ogólnopolsk¹ instytucje kulturaln¹, która by³aby
8
9
10

Zjazd Literatów Polskich w Wilnie, tam¿e, nr 252, s. 2.
Tam¿e; zob. te¿ J. Hernik-Spaliñska, dz. cyt., s. 8183.
Zjazd Literatów Polskich ..., s. 3.
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w mo¿noci organizowaæ ca³okszta³t ¿ycia literackiego i pokierowaæ akcj¹
ratownicz¹. Postulowano Objêcie literatów ustaw¹ o ubezpieczeniu spo³ecznem, a tak¿e Dopuszczenia zrzeszeñ literackich do dysponowania funduszem Kultury Narodowej i Jak najszybszego wprowadzenia w ¿ycie Ustawy
Bibliotecznej opracowanej przez Ministerstwo WRiOP. Zjazd zobowi¹za³
zwi¹zki i stowarzyszenia literackie do zorganizowania walnych zebrañ,
w czasie których przedyskutowana zosta³aby kwestia powo³ania Akademii
Literatury oraz kwestia stypendiów literackich Ministerstwa Wyznañ Religijnych i Owiecenia Publicznego i urlopów, z których korzystaæ mogliby
twórcy niezale¿nie od wieku i przynale¿noci organizacyjnej. W ramach
uchwa³ zjazdowych nakazano przypieszenie przez Sejm wydania zbiorowego dzie³ Adama Mickiewicza oraz urzeczywistnienie jak najrychlej zapowiedzianych wydañ pe³nych dzie³ Cypriana Norwida i Tadeusza Miciñskiego11.
Ponadto w rezolucjach zjazdowych zalecano, aby spo³eczeñstwo i w³adze
pañstwowe zorganizowa³y w ka¿dej dzielnicy Polski siedziby literackie
i ufundowa³y Dom Literatów i Artystów w Wilnie oraz zdoby³y pieni¹dze
na budowê schroniska dla artystów i literatów w Trokach i wydawanie róde³ Mocy  krajowego czasopisma powiêconego kulturze regionalnej ziem
by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Postulowano równie¿, aby nagrodê
literack¹ miasta Wilna nazwaæ Nagrod¹ literack¹ imienia Adama Mickiewicza12. Tego dnia zorganizowano te¿ samochodow¹ wycieczkê do Trok.
Najbardziej uroczysty charakter mia³ ostatni dzieñ zjazdu, w czasie którego Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich w Wilnie zorganizowa³ w gmachu Reduty na Pohulance Akademiê Mickiewiczowsk¹, któr¹ transmitowa³a
na wszystkie polskie rozg³onie otwarta 15 stycznia 1928 roku Rozg³onia
Polskiego Radia w Wilnie13.
Na scenie udekorowanej przez Iwo Galla uroczystoæ otworzy³ recytacj¹
Ody do m³odoci Juliusz Osterwa, po którym Zagajenie wyg³osi³ Prezes Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Literatów Polskich w Wilnie Stanis³aw Pigoñ. Z kolei Kazimierz Vorbrodt zaprezentowa³ siê w liryku lozañskim Nad
wod¹ wielk¹ i czyst¹, a chór mieszany Echo (pod dyrekcj¹ W³adys³awa
Kalinowskiego  organisty katedry wileñskiej pod wezwaniem wiêtego Stanis³awa) zapiewa³ dwie kompozycje wokalne napisane do s³ów Adama Mickiewicza: mieræ pu³kownika i Pieñ Filaretów. Licznie zgromadzona publicz11 S. Kl. [Klaczyñski], Zjazd Literatów Polskich w Wilnie. Trzeci dzieñ Zjazdu, tam¿e,
nr 253, s. 2.
12 Rezolucje uchwalone na Zjedzie Literatów Polskich w Wilnie 14 XI 28 r. Ci¹g dalszy, tam¿e, nr 255, s. 3.
13 Zbiory rodzinne autorki. Program akademii zorganizowanej 4 listopada 1928 roku
z okazji Pierwszego Zjazdu Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich w Wilnie; Program
Zjazdu Literatów Polskich w Wilnie od 14 listopada 1928 r., Kurier Wileñski 1928,
nr 250, s. 2; Wielka Akademia Mickiewiczowska, Tam¿e, 1928, nr 252, s. 2; zob. te¿ ilustracjê nr 52, w: M. Ankudowicz-Bieñkowska, Polskie ¿ycie muzyczne w Wilnie lat II Rzeczypospolitej, Olsztyn 1997, s. 195.
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noæ ubrana w stroje wieczorowe mia³a okazjê (w czêci drugiej Akademii)
wys³uchaæ kolejnego Przemówienia tym razem Mariana Zdziechowskiego,
w którym
W bardzo piêknej, choæ zarazem w wielce pesymistycznej prelekcji omówi³ swój
stosunek do przesz³oci i teraniejszoci ze szczególnym pesymizmem traktuj¹c
przysz³oæ. Zakoñczy³ stwierdzeniem potrzeby uzbrojenia siê na powitanie czasów, które id¹ w najwiêkszy heroizm  jak go nazywa Mickiewicz  w heroizm
ducha14.

W tej czêci swoje Przemówienie te¿ wyg³osi³ Stanis³aw Mi³aszewski.
W trakcie uroczystoci Józef Karbowski odczyta³ nowelê Juliusza Kadena-Bandrowskiego pt. Mickiewicz wraca do kraju pochodz¹cej ze zbioru
W cieniu zapomnianej olszyny wydanego w roku 1926, w którym powieciopisarz i publicysta opisuje swoje prze¿ycia (zachowane w pamiêci 5-letniego
wówczas ch³opca) zwi¹zane z obchodami 100 rocznicy urodzin Mickiewicza
i uroczystego pogrzebu Wieszcza na Wawelu  Na pró¿no szukam w pamiêci
jakich pocz¹tków  dzieñ ten sta³ siê i pop³yn¹³ naprzód, od razu pe³en
pogody, biegania, okrzyków, popiechu i szczêcia15.
Relacjonuje on wra¿enia z perspektywy cz³owieka doros³ego, staraj¹c siê
odtworzyæ ówczesne dzieciêce odczucia:
Dzi, gdy te chwile wspominam, stare serce moje ze wzruszeniem wêdruje po
kamykach krakowskiego Rynku  wtedy jednak leciutkie, ma³e, by³o równoczenie sob¹, ziemi¹, kamieniem, czubami akacji, rybk¹  gdyby by³y na wiecie
ryby lubi¹ce p³ywaæ po ziemi.
By³o go³êbiem, widz¹cym wszystko z Mariackiej wie¿y, doro¿k¹, która jedzie
w stronê uroczystoci  by³o wszystkim.
By³o z radoci  ca³ym niebem!
Czekalimy w salonie, na aksamitnych fotelach morelowych, kiedy dzi, w setn¹
rocznicê, pójdzie nareszcie ten wspania³y pogrzeb Mickiewicza ... Kiedy go zaczn¹ sk¹d tam, ze wiata, przenosiæ na Wawel.
Czy bêd¹ szli pod naszymi oknami, Rynek G³ówny numer 7, czy mo¿e nagle
rozmyl¹ siê i zawróc¹ w ulicê Sienn¹?!16

Szczególnie mocno w pamiêci ma³ego ch³opca zapisa³y siê t³umy ludzi,
które gromadzi³y siê na krakowskim rynku i ulicach miasta. W pamiêci
dziecka pozosta³y te¿ kwiaty, które by³y rzucane z okien przez jego ojca
i innych mieszkañców Krakowa oraz wzruszenie jego matki, która nie by³a
w stanie niczego powiedzieæ, poza wo³aniem przez okno Mickiewicz! Mickiewicz! Mickiewicz!! Ani jednego s³owa wiêcej [...] Same ³zy...17.
14 S. Kl.[Klaczyñski], Ze Zjazdu Literatów Polskich w Wilnie. Akademia Mickiewiczowska, Kurier Wileñski: 1928, nr 255, s. 3.
15 J. Kaden-Bandrowski, Mickiewicz wraca do kraju, w: Siedem opowiadañ o Mickiewiczu, wyb. J. Kajtoch, Warszawa 1982, s. 59.
16 Tam¿e, s. 60.
17 Tam¿e, s. 62, 64.
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W czasie Akademii Kazimierz Wierzyñski recytowa³ swój wiersz specjalnie przez niego na wileñski zjazd napisany pt. Dzieje i mieræ ksiê¿yca, który
wydany zosta³ w rok póniej w zbiorze jego liryków pt. Rozmowa z puszcz¹.
Siedmiozwrotkowy utwór ma budowê dwudzieln¹, w pierwszych trzech
zwrotkach mamy do czynienia z apoteoz¹ epoki romantyzmu:
Sto lat temu, za czasów Maryli, Ludwiki
I nocy ponad wody witezi rozlanej,
Ksiê¿ycem sobie gard³a p³uka³y s³owiki
I ksiê¿ycowi jecha³ kto chcia³ zakochany.18.

W wierszu Wierzyñskiego twórczoæ I po³owy XIX wieku, podobnie jak
ksiê¿yc, by³a lustrem serca, natchnieniem wynios³em, czego nie mo¿na
powiedzieæ o literaturze wspó³czesnej autorowi:
Dzi luna stuka w okno drapie¿nym pazurem
I na cianie jak szrama niepokoju pêka,
Jeli pisaæ w jej soku umaczanym piórem,
Jak z reszty wiata, tryska zamiast piewu  mêka19.

Poeta skamandryta ukazuje aktualnie istniej¹cy wiat w jego codziennoci, wskazuj¹c na inne, ni¿ w literaturze doby romantyzmu ród³a poetyckich
inspiracji:
O czarny trupie gwiazdy! Zerwij siê z krawêdzi,
Zmieñ twój ruch planetarny, zedrzyj pustkê z lica,
Bo glob nasz podwa¿ony lepym torem pêdzi
I bluni, bo mu wiêcej nie trzeba ksiê¿yca20.

Warto dodaæ, i¿ po prawykonaniu tego utworu w Wilnie zosta³ on przez
Stefana Klaczyñskiego odebrany jako obrona romantycznoci.
Swój wiersz pt. Mickiewicz prezentowa³ te¿ w trakcie Akademii Antoni
S³onimski. W opinii przywo³anego wy¿ej wileñskiego dziennikarza utwór ten
zrobi³ du¿e wra¿enie na uczestnikach Akademii zgromadzonych w sali Reduty21. Zarecytowany po raz pierwszy w grodzie nad Wili¹ wszed³ póniej do
zbiorku 138 wierszy. Rozbudowany liryk by³ ho³dem z³o¿onym autorowi Ballad i romansów:
Ty mnie najpiêkniejszymi przyku³ ³añcuchami,
Ty dla mnie s³owo pierwsze, pierwszy cz³owiek, Adam!
18 K. Wierzyñski. Dzieje i mieræ ksiê¿yca, w: tego¿ Poezje, wyb. M. Sprusiñski, Kraków 1975, s. 158.
19 Tam¿e.
20 Tam¿e.
21 S.Kl.[Klaczyñski], Ze Zjazdu ..., s. 3.
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Ty¿e mnie wyrwa³ z ziemi, uskrzydli³ s³owami,
I dumny jestem z mowy, któr¹ i ja w³adam.22

S³onimski, pomimo ¿e nie wywodzi³ siê z terenów kresów po³udniowowschodnich, podobnie jak Wierzyñski, czu³ siê jednak zwi¹zany z Mickiewiczowsk¹ tradycj¹ kresow¹ ziemi pó³nocno-wschodniej, z Rzeczpospolit¹ wielu
narodów  Litwy, Ukrainy czy Bia³orusi. W tej wielonarodowej i wielokulturowej mozaice kresowej widzia³ Polskê, nad któr¹ XIX-wieczny twórca:
Rozpina³ swe ramiona nad ziemi¹ ojczyst¹
P³on¹³ i w grone urasta³ modlitwy
Albo w tchnieniu têsknoty przejrzycie i czysto
Cierpliwym piórem pisa³ krajobraz Litwy.23

Dostrzega³ te¿ walcz¹cych Polaków oraz zwyczajnych ludzi, którzy upamiêtnieni zostali w jego utworach i dziêki nim istniej¹ w naszej zbiorowej
oraz narodowej wiadomoci. S³onimski, oddaj¹c czeæ Mickiewiczowi, niezwykle subtelnie nak³ania m³odych przyjació³ do sk³adania ho³dów na grobie poety, gdy¿ twórca ten zawsze bliski by³ Polsce i jej mieszkañcom i siê
zza grobu z twoj¹ wiar¹ ³¹czy,/ ¯e on na ³o¿u mierci myl¹ by³ przy tobie24.
Komitet Organizacyjny Zjazdu Literatów Polskich w Wilnie po zakoñczeniu obrad dziêkowa³ wojewodzie wileñskiemu W³adys³awowi Raczkiewiczowi za
pomoc w jego zorganizowaniu, prezydentom miasta Józefowi Folejewskiemu i
Witoldowi Czy¿owi za okazan¹ gocinnoæ, rektorowi USB ksiêdzu doktorowi
Czes³awowi Falkowskiemu za udzielenie ³askawej gociny zjazdowi w Murach
Wszechnicy, profesorowi Ferdynandowi Ruszczycowi za oprowadzenie goci po
Wilnie, konserwatorowi Jerzemu Romerowi za przewodnictwo w wycieczce do
Trok, Kazimierzowi Vorbrodtowi, Juliuszowi Osterwie i Józefowi Karbowskiemu za uwietnienie uroczystoci znakomitymi recytacjami oraz Chórowi
mieszanemu Echo z p. prof. W³adys³awem Kalinowskim na czele za bezinteresowne wykonanie pieni na Akademii Mickiewiczowskiej .
Stanis³aw Pigoñ, Helena Romer-Ochenkowska, Wanda Niedzia³kowskaDobaczewska, Witold Hulewicz, Tadeusz £opalewski, Tadeusz Szeligowski
i Wiktor Piotrowicz podziêkowali te¿ miejscowemu rodowisku za serdeczne
przyjêcie w nadwilejskim grodzie przyby³ych do Wilna uczestników ogólnopolskiego zjazdu literackiego25.
Pierwszy Zjazd Literatów Polskich w Wilnie  jak widzimy  mia³ bogaty
program, a jego ustalenia doprowadzi³y miêdzy innymi do powstania Akademii Literatury, a tak¿e  co by³o szczególnie wa¿ne dla wileñskich literatów
 do otwarcia w nieca³y rok od opisywanego spotkania 9 padziernika
22
23
24
25

K. Wierzyñski, Mickiewicz, w: ten¿e, 138 wierszy, Warszawa 1984, s. 79.
Tam¿e, s. 7879.
Tam¿e, s. 79.
Po Zjedzie Literatów Polskich w Wilnie. Podziêkowanie, Kurier Wileñski 1928,
nr 257, s. 3.
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1929 roku  w³asnej siedziby literackiej, któr¹ sta³a siê oddana przez w³adze
miejskie i urz¹dzona razem ze spo³ecznoci¹ miejscow¹ czêæ Murów Bazyliañskich przy ulicy Ostrobramskiej 9, zawieraj¹ca «Celê Konrada» i wiêzienie Filaretów. Darowana wileñskim twórcom nowa placówka sk³ada³a siê
z trzech sal, przestronnego korytarza i przyleg³ych pomieszczeñ26, a uroczystoæ jej otwarcia po³¹czono z obchodami 350 rocznicy powstania wileñskiego Uniwersytetu, przygotowuj¹c z tej okazji w nowej siedzibie Wystawê
pami¹tek Mickiewiczowskich i Filomackich27.
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Dwudziestolecie miêdzywojenne to czas o¿ywionych dyskusji artystycznych. Ich celem by³o zbudowanie wizji oraz kszta³tu literatury i sztuki polskiej, która wykorzystuje, a tak¿e wpisuje siê w idee europejskie, ale jest te¿
niezale¿na i promuje lokalne pomys³y. Ró¿norodnoæ pojawiaj¹cych siê
w tamtym czasie kierunków i grup literackich wiadczy³a o intensywnoci
tych poszukiwañ. Oczywicie, nie wszystkie grupy przetrwa³y próbê czasu
i potrafi³y znaleæ wierne grono odbiorców. Wytworzy³o siê swoiste napiêcie
intelektualne, które wykreowa³o nowe jakoci i struktury artystyczne.
W kawiarniach oraz restauracjach spotykali siê politycy i artyci, naukowcy
i entuzjaci literatury. Pod Pikadorem og³osili swój debiut skamandryci.
W Ziemiañskiej spotyka³o siê rodowisko Wiadomoci Literackich, ale te¿
przedstawiciele innych ruchów awangardowych. W 1920 roku powsta³ Zwi¹zek Zawodowy Literatów Polskich. Inicjatorem tego przedsiêwziêcia i osob¹,
która bardzo mocno wspiera³a wartociow¹ literaturê, by³ Stefan ¯eromski.
Coraz liczniejsz¹ grup¹, walcz¹c¹ o swoje miejsce w literaturze, stali siê
twórcy ludowi.
W 1929 roku W³adys³aw Ko³odziej, przedstawiciel pisarzy ludowych,
wszed³ w sk³ad prezydium wykonawczego Zwi¹zku Literatów Polskich1. Do
prezydium honorowego wybrano m.in. Wac³awa Berenta, Jana Gwalberta
Pawlikowskiego, Aleksandra wiêtochowskiego, Andrzeja Struga i Ferdynanda
1

Kurier Poranny z 7 czerwca 1929 (wyciêty artyku³), w zbiorach archiwum autorki.
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Ossendowskiego. Obok Ko³odzieja zasiedli: Ferdynand Goetel (jako przewodnicz¹cy), Juliusz Kaden-Bandrowski i Boles³aw Koreywo (prezes poznañskiego Zwi¹zku Literatów), Wac³aw Grubiñski, Jan Adolf Hertz, Jan Pietrzycki,
Zygmunt Kisielewski oraz Helena Romer-Ochenkowska. Wszystko wskazywa³o na to, ¿e si³y literackie zostan¹ po³¹czone, autorytety wypracuj¹ wspólna wizjê rozwoju literatury, a kultura ludowa przestanie byæ podzielona
politycznie.
Dzi, promuj¹c kulturê, korzystamy z us³ug wyspecjalizowanych podmiotów realizuj¹cych zadania polskiej dyplomacji kulturalnej. Jest ich
w Polsce oko³o szeædziesiêciu. Wystarczy, ¿e przywo³am najwiêksze: Instytut
Adama Mickiewicza, Instytut Ksi¹¿ki, Narodowe Centrum Kultury, Instytut
Marki Polskiej, Miêdzynarodowe Centrum Kultury2. W dwudziestoleciu miêdzywojennym to przede wszystkim autorytety zachêca³y do inwestowania
w odradzaj¹c¹ siê kulturê. Powstawa³y tak¿e liczne stowarzyszenia promuj¹ce polskie dokonania artystyczne. Jednak ich programy by³y niespójne
i uwik³ane w konteksty polityczne. Na przyk³adzie dzia³alnoci Towarzystwa
Literatów Ludowych chcia³abym pokazaæ, na jakie trudnoci natrafili pisarze
ludowi w momencie promowania literatury i kultury ch³opskiej.
Dzia³alnoæ Towarzystwa by³a wspierana przez licznie wydawane pisma
ludowe. Wystarczy przywo³aæ tytu³y, jak: Ogniwo, Twórczoæ M³odej Polski, Siew Wolnoci, Wie  Jej Pieñ, Lirnik, Placówka, wileñskie
S³owo, ród³a Mocy, Nasz Kraj, Wie, Ch³opska Wiosna, Lirnik Wioskowy, Zagon, Promieñ, Okolica Poetów. Reprezentowa³y one ró¿ne
podgl¹dy literackie i odpowiada³y odmiennym opcjom politycznym, ale promowa³y literaturê ludow¹.
Doæ siln¹ reprezentacjê wród pisarzy ludowych mia³a prawica. Konserwatywne pismo Lirnik Wioskowy (1938) by³o prób¹ pokazania, bez wiêkszego sukcesu, bo wydano tylko trzy numery, idei konserwatywnych. Jednak¿e nale¿y w tym kontekcie zwróciæ uwagê na dwutygodnik Placówka3,
w którym propagowano, pod szyldem Biblioteczki Ludowej, ksi¹¿ki i pogl¹dy
skrajnie prawicowe. Na ok³adce trzeciego numeru z 1920 roku odnajdujemy
tak¹ oto reklamê. Jej treæ brzmi nastêpuj¹co:
Czytajcie wszyscy nasz¹ BIBLJOTECZKÊ LUDOW¥. Administracja: polskie
Towarzystwo Wydawnicze Placówka u. Nowy wiat n-r 40, telefon 31987.
Do nabycia we wszystkich ksiêgarniach4 .
2 Pisa³am o tym: Polska dyplomacja kulturalna a kreowanie marki kultury polskiej za
granic¹, w: Polskoæ z daleka i bliska. Publikacja jubileuszowa z okazji piêciolecia dzia³alnoci Centrum Kultury i Jêzyka Polskiego dla Cudzoziemców na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie, red. I. A. Ndiaye i M. Ró³kowska, Olsztyn 2010, s. 5171.
3 Redaktorem Placówki(dawniej Wie i Dwór) by³ Walenty Zieliñski. W komitecie
redakcyjnym zasiadali; Ignacy Grabowski, Tadeusz Karaziñski, Eugeniusz Korwin Ma³aczewski oraz Stanis³aw Pieñkowski. Nazywali siebie Polskim Posterunkiem Wydawniczym
maj¹cym swoj¹ historiê i kartê w dziedzinie pracy narodowej.
4 Placówka 1920, nr 3, s. 233.
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W rekomendowanej Biblioteczce Ludowej ukaza³y siê nastêpuj¹ce ksi¹¿ki: Grzegorza Olechowskiego Rewolucja Polska; Kazimierza ¯ura Do ludu
polskiego!, Wac³awa Gry¿yñskiego Co dali bolszewicy ludowi w Rosji, Gustawa Olechowskiego Czy potrzebna narodowi armia, Ignacego Grabowskiego
Dla ¯ydów Palestyna, Józefa Maciejowskiego W obliczu Sejmu!, Tadeusza
Jaworskiego Naród pod broni¹, Szymona znad Warty Spieszcie na wybory,
Macieja Wierzbiñskiego Wieczysty nasz wróg  Niemiec, Melchiora Wañkowicza Jak naród sob¹ rz¹dzi, Xawerego Glinki Polska, a Koalicja, Kazimierza
Rosinkiewicza Czemu Prusy upad³y a Polska zmartwychwsta³a, Stanis³awa
Wieckiego Jak broniæ Ojczyzny, Macieja Skiby Czem jest dla nas konstytucja
trzeciego maja, Zdzis³awa Dêbickiego Polska i Litwa, Ignacego Grabowskiego
Piorun Grunwaldu, Gustawa Zieliñskiego ¯o³nierz i lud, Macieja Wierzbiñskiego Mazury Pruskie oraz Ziemia Warmiñska, Paw³a z Cieszyna l¹sk,
Stanis³awa z Jastarni O kaszubskiem Pomorzu i Gdañsku, Ewy ¯ypowskiej
Lwów i Galicja Wschodnia, Gozdawy Piek³o bolszewickie. ¯adna z tych pozycji nie powinna zostaæ zaliczona do biblioteki ludowej. Po pierwsze, niektóre
z tytu³ów promuj¹ treci anty¿ydowskie i ksenofobiczne. Po drugie, w ca³ej
rozci¹g³oci definiowania idei narodowociowych nios¹ przes³anie szowinistyczne i s¹ radykaln¹ wizj¹ odradzaj¹cego siê Pañstwa Polskiego. Na pewno
nie jest to dowód odpolitycznienia literatury ludowej. Sam sposób reklamy
tych ksi¹¿ek przyniós³ wiêcej strat ni¿ korzyci, co ludowcy sami w doæ
krótkim czasie bêd¹ podkrelali w swoich wypowiedziach programowych.
Rozwój prasy i literatury ludowej by³ powi¹zany z bardzo siln¹ teori¹
regionalistyczn¹. Z jednej strony widaæ wp³ywy regionalizmu europejskiego,
z drugiej, powstaj¹ oryginalne polskie rozwi¹zania. Jak pisze Edward Chudziñski:
W II Rzeczpospolitej regionalizm stanowi³ wa¿ny element ¿ycia spo³eczno-politycznego, kulturalnego i intelektualnego. O wiele wa¿niejszy, ni¿ by to wynika³o
ze wspó³czesnych syntez i podrêcznikowych opracowañ tego okresu. By³ synonimem ekspansywnej ideologii, szerokiego ruchu spo³ecznego polskiej inteligencji
oraz orientacji metodologicznej obecnej w naukach przyrodniczych i humanistycznych. Sta³y za nim ówczesne autorytety moralne i intelektualne. ¯eromskiemu jawi³ siê jako nowa twórcza idea, Orkanowi jako program odrodzeniowy, obydwóm jako zapowied g³êbokich przeobra¿eñ Polski5.

Niew¹tpliwie aktywnoæ literacka ch³opów i robotników by³a w owym
okresie imponuj¹ca. Taki stan rzeczy by³ podyktowany upolitycznieniem kultury ch³opskiej, co w³aciwie bez trudu mo¿na zauwa¿yæ w ka¿dym tekcie
poetyckim, a tak¿e silnym zwi¹zkiem tej twórczoci z tradycj¹ i dzia³alnoci¹
spo³eczn¹. Wed³ug cytowanego ju¿ Edwarda Chudziñskiego
5 E. Chudziñski, Regionalizm w miêdzywojennej refleksji o literaturze (przegl¹d wiadectw krytycznych), w: RegionalizmKulturaMedia, BochniaKraków 2008, s.109.
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w latach trzydziestych ukszta³towa³y siê i funkcjonowa³y zasadniczo trzy wizje
kultury i literatury ch³opskiej: agrarystyczna, pañstwowotwórcza i lewicowomarksistowska. Pierwsza mia³a zaplecze w ideologii agrarystycznej i odzwierciedla³a wiatopogl¹d i aspiracje wiciarzy. W klasie ch³opskiej widzieli oni g³ówn¹ si³ê spo³eczno-polityczn¹, zdoln¹ przeobraziæ pañstwo i kulturê. [ ]
Agraryci, wysuwaj¹c has³o sch³opienia kultury, odwo³ywali siê do macierzystej
kultury ludowej, na bazie której chcieli stworzyæ alternatywny model kultury
narodowej. [ ] Z programem upañstwowienia kultury wsi wyst¹pi³a w latach
trzydziestych sanacja, a popiera³y j¹ w tym osoby, organizacje i instytucje powi¹zane z obozem rz¹dowym w ramach BBWR, póniej OZN-u6.

Powstawa³y te¿ organizacje ch³opskie wspieraj¹ce dzia³ania literackie
i kulturotwórcze. Coraz silniej dochodzi³y do g³osu postulaty stworzenia wyranego programu, którego postulaty wynika³yby z rzeczywistych problemów
i potrzeb ch³opów oraz robotników.
Pocz¹tek lat dwudziestych XX wieku przynosi próby zorganizowania
mocnej reprezentacji propagatorów idei ludowych. Nie s¹ one jednorodne.
Ró¿nice polityczne, ró¿norodne wizje literatury, odmienne pomys³y na zbudowanie struktur organizacyjnych powoduj¹, ¿e kultura ch³opska jest reprezentowana przez wiele stowarzyszeñ i zwi¹zków, a tak¿e liczne tytu³y prasowe. Niemniej jednak w listopadzie 1922 [pogr.  A.F.] roku w Ostrowcu
(woj. kieleckie; dzi wiêtokrzyskie) na Klimkiewiczowie, w czasie licznych
rozmów na temat literatury pomiêdzy W³adys³awem Ko³odziejem7 a Donatem Lesiowskim8, zrodzi³a siê pierwsza myl za³o¿enia Towarzystwa Literatów Ludowych [pogrub.  A.F.]9. Po konsultacjach z Józefem Chobotem,
redaktorem Odrodzenia, ustalono, ¿e nale¿y stworzyæ program. Tymczasem
w styczniu 1924 roku na ³amach Twórczoci M³odej Polski, znany poeta
ludowy Józef Kapuciñski wyst¹pi³ z inicjatyw¹ za³o¿enia Towarzystwa Przy-

6 E. Chudziñski, Ch³opi w kulturze literackiej II Rzeczypospolitej, w: tego¿, Regionalizm, dz. cyt., s. 185186.
7 W³adys³aw Ko³odziej w czerwcu 1924 roku wraz z Józefem Chobotem wyda³
w Ostrowcu pierwszy numer miesiêcznika Siew Wolnoci, powiêcony literaturze ludowej.
Na ³amach Lirnika zosta³ fa³szywie oskar¿ony przez Mariê Nahaln¹ I E. J. Tu³acza (W³adys³awa Bocheñskiego) o wystêpowanie przeciwko literaturze ludowej.
8 Wszystkie materia³y, którymi bêdê pos³ugiwaæ siê w artykule pochodz¹ z archiwum
domowego i s¹ moj¹ w³asnoci¹. Jestem wnuczk¹ Donata Lesiowskiego i przejê³am ca³e
archiwum literackie, w tym oryginalne dokumenty, korespondencjê, rêkopisy. Zachowa³a
siê m.in. karta legitymacyjna nr 5, wystawiona 1 maja 1926 roku Lesiowskiemu, w której
Ko³odziej i Kapuciñski potwierdzaj¹, ¿e jest on cz³onkiem rzeczywistym i skarbnikiem Towarzystwa. Pieczêæ w kolorze fioletowym. Na rewersie zapisane sk³adki cz³onkowskie (12)
za lata 19261928.
9 W zarz¹dzie Towarzystwa znaleli siê cz³onkowie za³o¿yciele: Józef Chobot  redaktor Odrodzenia i Siewu Wolnoci, W³adys³aw Ko³odziej  redaktor Siewu Wolnoci,
Maria z Kurzewskich Ko³odziejowa  literatka; Karol Chobot  literat; Donat Lesiowski
 literat. Na podstawie kilkustronicowej ksi¹¿eczki: Jak powsta³o Towarzystwo Literatów
Ludowych, s. 5, w zbiorach archiwum autorki.
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jació³ Ludowej Literatury10. Wszystkie te dzia³ania mia³y na celu skupienie
rozproszonych po Polsce dzia³aczy literatury ludowej. Z obu stowarzyszeñ tylko Towarzystwo Literatów Ludowych zosta³o prawnie zarejestrowane11.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e krzewienie kultury ludowej mia³o
s³u¿yæ zbudowaniu i umocnieniu wiêzów pomiêdzy wszystkimi jej przedstawicielami. Idea skupienia niestety nie powiod³a siê. Cz³onkowie od samego
pocz¹tku, wszelkimi si³ami, próbowali pozyskiwaæ pieni¹dze na swoj¹ dzia³alnoæ popularyzatorsk¹ i wydawnicz¹. W pimie z 3 lutego 1930 roku adresowanym do cz³onków rzeczywistych TLL zawarta jest informacja o konkretnych kwotach wp³acanych na wydanie antologii. Dziesiêciu cz³onkom
(Zygmuntowi Koehlerowi, Marii Ko³odziejowej, Julianowi Piwowarskiemu,
Stanis³awowi Piwoni, Józefowi Rychterowi, Donatowi Lesiowskiemu, Katarzynie Lesiowskiej, Aleksandrowi Kumickiemu, Eugenii rednickiej, Mieczys³awowi M³awskiemu) sugeruje siê wp³atê po 25 z³, by uzyskaæ sumê
450 z³. Natomiast Bronis³aw Wieczorkowski oraz Prezes Towarzystwa zap³acili 500 z³12.
W manifecie Brat do Braci podpisanym przez Józefa Chobota13, rozsy³anym wraz z Odrodzeniem, wyranie uwypuklona zosta³a kwestia promocji
kultury ludowej poprzez prasê, owiatê i utworzenie celowego patronatu.
Chobot wie, ¿e: Prasa to potêga. Pisze:
W wolnej ojczynie mamy moc gazet dla ludu przeznaczonych  ale niestety
wiele z tych gazet zamiast zdrowej myli przynosi do serc ludu truciznê ducha.
Jest te¿ du¿o ksi¹¿ek pisanych dla ludu, ale nie s¹ one ludowe, bo ci, co je
pisali, nie znaj¹ ludu, nie s¹ synami jego14.

Autor proponuje powo³anie tzw. Skarbnicy, która by³aby organem skupiaj¹cym ca³¹ sztukê ludow¹. Pojawiaj¹ siê konkretne nazwiska: Bójko
 senator i literat, Ferdynand Kura  senior literatów ludowych, prof.
Franciszek Bujak  syn ludu i znawca jego ¿ycia, prof. Styrylski  redaktor
M³odej Polski i patron kó³ m³odzie¿y ludowej, a tak¿e sam autor serdeczny brat ludu i myliciel czasu. W celu usprawnienia dzia³alnoci Skarbnicy Chobot zawi¹zuje £añcuch Wydawniczy TLL, z³o¿ony ze wskazanych
przez niego osób, którzy musz¹ wp³aciæ po 5 z³ i tym samym rozpocz¹æ
10 A. Borawska, Kulturotwórcza rola Towarzystwa Literatów Ludowych i Towarzystwa
Literatów Lechickich, w: Folklor i pogranicza, red. A. Staniszewski i B. Tarnowska, Olsztyn 1998, s. 259.
11 Nie znaczy to, ¿e te stowarzyszenia wyczerpuj¹ listê czynnych zwi¹zków. Wystarczy
przypomnieæ o zwi¹zku Pisarzy i Poetów Ludowych czy Towarzystwie Przyjació³ Literatury
Ludowej oraz Promienistych (oni te¿ zostali zarejestrowani).
12 Na podstawie listu z 3 lutego 1930 roku (orygina³) podpisanego przez W³adys³awa
Ko³odzieja, miejsce: Brzeæ nad Bugiem (w zbiorach archiwum autorki).
13 Orygina³ w zbiorach archiwum autorki, datowany na 3 maja 1926 roku (bez numeracji, opatrzony jedynie piecz¹tk¹ Odrodzenie Katowice, Plebiscytowa 23).
14 Tam¿e.
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³añcuch ludzi dobrej woli, którym zale¿y na rozwoju literatury ludowej.
Wród wytypowanych znaleli siê miêdzy innymi: W³adys³aw Ko³odziej oraz
Donat Lesiowski, który zosta³ skarbnikiem.
Z treci listów W³adys³awa Ko³odzieja, zachowanych w domowym archiwum, adresowanych do Katarzyny Lesiowskiej (m.in. z 12 wrzenia
1925 roku, 30 czerwca 1927 roku, 25 kwietnia 1928 roku, 27 maja 1928 roku,
5 maja 1929 roku, 27 wrzenia 1929 roku oraz 1 sierpnia 1929 roku), wyranie mo¿na wywnioskowaæ, z jak¹ trosk¹ cz³onkowie dbali o rozwój Towarzystwa, jego sprawne dzia³anie oraz jak ogromn¹ wagê przywi¹zywali do
spraw finansowych i reklamy.
Literaci ludowi, skupieni wokó³ czasopisma Wie  Jej Pieñ wydali
Manifest do Braci Ch³opów i Robotników15. Podpisali go za grono Literatów
Ludowych: Antoni Olcha (A. W. Mirek), Franciszek Macak oraz Jantek
z Bugaja (A. Kucharczyk). Czytamy w nim miêdzy innymi, ¿e ch³op jest
postêpowy i kulturalny i ¿e czas zacz¹æ bój o kulturê nowej i odrodzonej wsi:
My poeci i pisarze ch³opscy, ludowi  ludzie od p³ugów i wide³, twórcy wierszy
 poezji o Was i waszych têsknotach i d¹¿eniach  doszlimy do przekonania, ¿e
w³anie teraz, w najciê¿szych dla ludu chwilach wybi³a godzina naszego zdecydowanego wyst¹pienia16.

Ch³op postêpowy to cz³owiek pos³uguj¹cy siê radiem, elektrycznoci¹
i maszynami, to twórca, wieszcz, solidarny z innymi twórcami, wiadomy
swojego dzia³ania. Manifest (na stronie 3. zawiera tak¿e reklamê Wsi  Jej
Pieni, która zdaniem autorów jest jedynym pismem w Polsce reprezentuj¹cym prawdziw¹ literaturê ludow¹. Tak oczywicie nie by³o.
Tymczasem w numerze 3 Odrodzenia z 1926 roku Donat Lesiowski,
widz¹c potrzebê dyskusji o kszta³cie literatury ludowej, poruszy³ sprawê
twórczoci ch³opskiej. Zaproponowa³, by pisarze ludowi wypowiedzieli siê,
jak rozumiej¹ i jak widz¹ przysz³oæ literatury ludowej. Uwa¿a³, ¿e dotychczasowa twórczoæ, za wyj¹tkiem paru wybitniejszych, prócz milutkich bezbarwnych wierszyków i dumek bujaj¹cych w ob³okach, nie jest przejawem
dobrej literatury ludowej, opartej na programie i wyranej koncepcji artystycznej. Jak silne towarzyszy³y tej wypowiedzi emocje, wiadczy fakt przeniesienia dyskusji poza ocean.
Donat Lesiowski bardzo silnie zabiega³ o poparcie Polaków mieszkaj¹cych w Stanach Zjednoczonych. Chodzi³o mu nie tylko o umo¿liwienie druku
tekstów pisarzy i poetów ludowych, ale tak¿e o krzewienie idei i zwi¹zanie
emocjonalne emigrantów z kultur¹ ludow¹, w której upatrywa³ szansy na
rozwój literatury polskiej. Wspó³czesnych mu poetów ludowych podzieli³ na
trzy grupy. Uwa¿a³, ¿e:
15
16

Pos³ugujê siê oryginalnym dokumentem, w zbiorach archiwum autorki.
Pierwsza strona Manifestu do Braci Ch³opów i Robotników, w zbiorach archiwum
autorki.
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Jedni tkwi¹ w prymitywizmie formy, drudzy zdradzaj¹ w swej twórczoci wp³ywy wspó³czesnych pr¹dów ultra-radykalnych, a tylko nieliczna garæ odzwierciedla w swych utworach z prawdziwym artyzmem czysty pierwiastek wsi rodzinnej17.

Ciekawe, ¿e pisze to cz³owiek, który nie mia³ pochodzenia ch³opskiego.
Urodzony w szlacheckiej rodzinie (herb Ogoñczyk ustanowiony w 1384 r.) by³
wychowywany w duchu niezale¿nej i romantycznej literatury polskiej opartej na prawdzie, szacunku i wierze w cz³owieka.
W 1925 roku Stowarzyszenie Polaków w Los Angeles, wydaj¹ce Tygodniówkê, sta³o siê, za namow¹ Lesiowskiego, cz³onkiem wspieraj¹cym Towarzystwo Literatów Ludowych. Redakcja proponowa³a tak¿e, by zarz¹d
Towarzystwa, za porednictwem prasy polskiej w Ameryce, zwróci³ siê do
Polaków o poparcie18. W licie Bronis³awa Zaremby (redaktora Tygodniówki) do Donata Lesiowskiego z 7 listopada 1926 roku czytamy:
Prosimy nasze pisemko uwa¿aæ, jako organ Towarzystwa Literatów Ludowych
w Ameryce, bo jestemy z Wami dusz¹ i myl¹ w waszym zmaganiu siê
w odrodzeniu literatury ludowej. ( ) O Towarzystwie Literatów Ludowych nie
zapominamy, je¿eli urz¹dzimy jak¹ zabawê, to postaramy siê co pos³aæ dla
waszej sprawy. ( ) My s¹dzimy, ¿e gdyby T.L.L. wyda³o apel do polskiego
spo³eczeñstwa za porednictwem polskiej prasy w Ameryce (oko³o 80 pism), to
bezwarunkowo otrzyma³oby pewne finansowe poparcie19.

Apele Donata Lesiowskiego by³y coraz mielsze i znajdowa³y nowych
odbiorców, o czym mo¿e wiadczyæ list wys³any przez Michaela Stojewicza
z Los Angeles. Czytamy w nim:
Wasz¹ odezwê Do Pisarzy Ludowych zamiecilimy z numerze 25, a ostatni
komunikat w numerze 27. ( ) odezwy Towarzystwa Literatów Ludowych powinny byæ nadsy³ane do prasy w Ameryce ( ) i bezwarunkowo znajdziecie
poparcie moralne i co za tym idzie materialne20.

W 1927 roku w 7 numerze Tygodniówki21 na pierwszej stronie zamieszczono artyku³ Donata Lesiowskiego, w którym autor, odnosz¹c siê do
publikacji Stacha Wygnañca opublikowanej 7 listopada 1926 roku, analizuje dokonania Towarzystwa Literatów Ludowych, promuje sztukê ludow¹
i kreli wizjê jej rozwoju. Uwa¿a, ¿e sam fakt powstania Towarzystwa dowo17
18

Fragment rêkopisu Donata Lesiowskiego, 1926 r., w zbiorach archiwum autorki.
List do Donata Lesiowskiego, z 27 grudnia 1925 roku, podpisany przez sekretarza
korespondencji (podpis nieczytelny), w zbiorach archiwum autorki.
19 List Bronis³awa Zaremby do Donata Lesiowskiego, z 7 listopada 1926 roku wys³any
z Los Angeles, maszynopis (orygina³), w zbiorach archiwum autorki.
20 Rzeczywicie Donat Lesiowski pozyskiwa³ drobne sumy na potrzeby Towarzystwa.
List Michaela Stojewicza z Los Angeles, z 16 maja 1926 roku do Donata Lesiowskiego,
w zbiorach archiwum autorki.
21 Weekly of The Polish Association of Los Angeles, P.O. Box 1483.
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dzi dojrza³oci myli ludowej. Jego zdaniem Towarzystwo ma konkretny
i bardzo szeroki plan, podzielony na etapy, a wród nich wskazuje nawet
budowê pa³acu sztuki ludowej, gdzie mieci³by siê zarz¹d literatów ludowych
oraz wszystkie dzie³a sztuki. Niestety, jednoczenie podkrela, ¿e twórcy
ludowi w wiêkszoci wywodz¹ siê z ch³opstwa i proletariatu, a w wielu
przypadkach s¹ grafomanami, co nie u³atwia rozwoju prawdziwej i wartociowej sztuki ludowej. Widzi w dzia³alnoci Towarzystwa szansê na skuteczn¹ promocjê wartociowych artystów ludowych:
z dum¹ daje siê stwierdziæ, ¿e T.L.L. przybiera swój wyraz przysz³ociowy.
Reasumuj¹c, prace T.L.L. widzi siê szlachetne poczynania, zakrojone na wielk¹
miarê polotu, wielki rozmach twórczy, du¿o ¿ywotnoci tej idei z brakiem jednego najwa¿niejszego trybu, bez którego ¿aden aparat dzia³aæ nie mo¿e: to jest
brak funduszów, albowiem przedstawiciele ludu, którzy grupuj¹ siê przy T.L.L.
przewa¿nie s¹ ubodzy, wegetuj¹cy z dnia na dzieñ, z drugiej strony to walka
przeciwnych obozów idei ludowej, która tamuje rozwój T.L.L. Lecz nie nale¿y
w¹tpiæ, ¿e T.L.L. stanie nie za d³ugo u szczytu swego rozwoju i nada literaturze
ludowej  ludowy koloryt i odrêbny kierunek myli22.

Lesiowski podnosi doæ wa¿ne kwestie m.in. odpowiedzialnoci Towarzystwa za podejmowane dzia³ania. Najgorsze jest jednak to, ¿e wszystko wygl¹da raczej na tragedjê talentów ni¿ na twórczoæ ludow¹23. Autor ubolewa,
¿e nie ma zintegrowanych dzia³añ, które mog³yby pomóc twórcom ludowym,
ale te¿ i oni nie zawsze widz¹ potrzebê doskonalenia swojego warsztatu.
Jednoczenie wierzy, ¿e w artycie ludowym jest przysz³oæ, rozmach, si³a
oraz idea pos³annictwa. Zwraca siê wiêc z apelem do wszystkich pism za
porednictwem Tygodniówki, by przedrukowa³y artyku³ (zew) i tym samym
stworzy³y komitet niesienia pomocy materialnej twórcom ludowym przez
TLL  przez dobrowolne sk³adki i ofiary. Proponuje Stowarzyszeniu Polaków w Los Angeles urz¹dzenie paru wieczorów literackich z dzia³em koncertowym, tj. deklamacj¹ i piewem, przeznaczaj¹c dochód na cele TLL oraz
odkrycie listy dobrowolnych sk³adek i ofiar w Tygodniówce i w pismach
przychylnych sprawie24. Przeszkod¹ w realizacji postawionych celów by³y
jedynie spory polityczne.
Po opublikowaniu artyku³u O sztukê ludow¹ Stowarzyszenie wyda³o rozporz¹dzenie wysy³aæ Wam piêæ dolarów jest to prawda nie bardzo wiele, lecz
pochodzi z najszczerszego serca. Pieni¹dze zostan¹ wys³ane przez pocztê, tak
zwanym przekazem Miêdzynarodowym i poczta w Wierzbnikach wyp³aci
w z³otych25. I rzeczywicie do Wierzbnika dociera³y przekazy z wp³atami na
rzecz Towarzystwa Literatów Ludowych.
22
23
24
25

Tygodniówka. Stowarzyszenie Polaków w Los Angeles 1927 nr 7, s. 12.
Tam¿e, s. 2.
Tam¿e, s. 2.
List do Donata Lesiowskiego z 4 stycznia 1927 roku podpisany przez sekretarza
Bronis³awê Zarembê, w zbiorach archiwum autorki.
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Lesiowski próbowa³ pozyskiwaæ pieni¹dze i wsparcie tak¿e w innych
redakcjach. wiadczy o tym zachowana korespondencja z redakcj¹ AmerykaEcho z 1926 roku, czy Kuryera Polskiego (Milwaukee) z 1925 roku26.
Korespondowa³ tak¿e z Kurierem wiatowym wydawanym w Pradze próbuj¹c zainteresowaæ czeskich pisarzy twórczoci¹ literatów ludowych z Kielecczyzny. W jednym z listów znajdujemy tak¹ oto adnotacjê; Jeli Sz. Pan
zachcia³by siê podj¹æ dostarczenia nam aktualnych wiadomoci z Kielc
i okolicy, krótkich, zwiêz³ych i opartych na danych rzeczowych, w takim
razie otworzylibymy w naszym pimie sta³¹ rubrykê Z Kieleckiego27.
W kolejnym z 22 grudnia 1926 roku czytamy:
komunikujê, ze o T.L.L. uczyniê wzmiankê w najbli¿szym numerze i statut
przedrukujê. W ka¿dym razie tych kilkanacie tysiêcy Kurjera wiatowego, do
Polski id¹ce, przecie¿ trochê znów roznios¹ po wiecie wiadomoci o waszym
zwi¹zku. ( ) W dalszym ci¹gu owiadczam gotowoæ otwarcia w Kurjerze
wiatowym, rubryki Z Towarzystwa Literatów Ludowych i iæ na rêkê ludowej twórczoci28.

Redaktor Szewczyñski nie spe³ni³ obietnicy, a w 1928 roku sytuacja
uleg³a pogorszeniu. W licie z 26 kwietnia 1928 roku redaktor naczelny pisze
do Donata Lesiowskiego, ¿e otwarcie takiego dzia³u jest bardzo trudne i ma
konkretne zastrze¿enia. T³umaczy: Pismo jest apolityczne, o charakterze
informacyjno-mocarstwowo-gospodarczym i propaguj¹ce ideê zbli¿enia
wszechs³owiañskiego. Jako warunek stawia pe³n¹ solidarnoæ Towarzystwa
Literatów Ludowych z za³o¿eniami Kuriera. Prosi te¿, by Towarzystwo
napisa³o oficjalne pismo o wspó³pracy na podstawie wzajemnoci s³owiañskiej. To stanie siê podstaw¹ do utworzenia odpowiedniej rubryki promuj¹cej dzia³alnoæ ludowców. W numerze 12 z 1928 roku Ilustrowany Kurjer
wiatowy zamieszcza na stronie 10 i 11 fragmenty prozy Donata i Katarzyny Lesiowskich29. Na pierwszej natomiast stronie znajduje siê artyku³ zatytu³owany Polska i Czechos³owacja, w którym pose³ do sejmu praskiego
i starosta Ostrawy w jednej osobie pisze:
Polska i Czechos³owacja wród narodów s³owiañskich, pod wzglêdem cywilizacji
i kultury zajmuj¹ miejsce przoduj¹ce. [ ] Polak i Czech rozumiej¹ siê nie tylko
dziêki bliskiemu pokrewieñstwu swych jêzyków. Rozumiej¹ siê oni, odczuwaj¹
26

AmerykaEcho. Polish Daily and Weekly, 1154 Nebraska Ave., Toledo, Ohio; Kuryer Polski 435 Broadway, Milwaukee, Wis. Za³o¿ony w 1888 roku przez Micha³a Kruszkê
(z opisu: najstarszy i najwiêkszy dziennik i tygodnik w Stanach Zjednoczonych).
27 List do Donata Lesiowskiego z 16 grudnia 1926 roku, numer 4236/26 od redakcji
Kuriera wiatowego, podpis redaktor Szewczyñski, w zbiorach archiwum autorki.
28 List z dnia 22 grudnia 1926 roku (Praha, nr listu 4360/26) do Donata Lesiowskiego,
podpisany ¿yczliwy Szewczyñski, w zbiorach archiwum autorki.
29 D. Lesiowski, Wielki piec, Ilustrowany Kurjer wiatowy 1928 nr 12, s.10;
K. Lesiowska, Kto odpowie (obrazek z ¿ycia), tam¿e, s. 11.
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tak¿e dziêki bliskiemu powinowactwu swoich dusz, dziêki ca³emu systemowi
spojeñ wewnêtrznych30.

Autor zwraca uwagê na fakt, ¿e oba kraje czerpi¹ inspiracje z kultury
Zachodu. Uwa¿a, ¿e tylko one s¹ powo³ane do wspó³dzia³ania w zakresie
zarz¹dzania pokojem w Europie: Obowi¹zkiem naszym jest, rozpocz¹æ pracê
nad tak¹ wymian¹ naszych dóbr kulturalnych, aby sta³y siê one w przysz³oci rzeczywist¹ wspóln¹ nasz¹ w³asnoci¹31. Rzeczywicie idea zbli¿enia
wszechs³owiañskiego jest przez Kurjer lansowana, ale to wcale nie u³atwia wypromowania polskiej literatury ludowej wród czeskich czytelników.
Wa¿nym wydarzeniem promuj¹cym literaturê ludow¹ mia³o byæ wydanie
antologii prac poetów ludowych. Niestety, z przyczyn finansowych, pomimo
sk³adek wp³acanych przez cz³onków, antologii nie wydano. Najgorsze jednak
by³o to, ¿e zbierany pieczo³owicie materia³ przepad³. W 1930 roku Towarzystwo, mimo wielu wczeniejszych reorganizacji, przesta³o istnieæ i zmieni³o
nazwê na Towarzystwo Literatów Lechickich im. Królowej Wandy. Jego statut zarejestrowano 21 lutego 1930 roku pod numerem B.P.9125/29 (nr rejestru 1001)32. W dalszym ci¹gu prowadzono dzia³alnoæ kulturaln¹ i publicystyczn¹. W listopadzie 1930 roku utworzono w Towarzystwie Akademiê
Cz³onków Promienistych33 i rozpoczêto wydawanie miesiêcznika Promieñ.
W 1934 roku Wojciech Breowicz w Brazylii wyda³ ksi¹¿kê Polska literatura
ludowa z wypisami, w której omówi³ twórczoæ 63 autorów, ale nieprecyzyjnie zdiagnozowa³ stan literatury ludowej w Polsce. Dopiero w 1938 roku we
Lwowie ukaza³a siê ksi¹¿ka Karola Ludwika Koniñskiego zatytu³owana Pisarze ludowi. Wybór pism i studium o literaturze ludowej. W dalszym ci¹gu
promocja twórczoci ludowej by³a rozproszona w ró¿norodnych artyku³ach
programowych i polemicznych, które dopiero po wojnie zosta³y zebrane
i opisane przez Józefa Kapuciñskiego34.
Niew¹tpliwie Towarzystwo Literatów Ludowych stara³o siê o pozyskanie
jak najszerszego grona odbiorców, a dzia³alnoæ literacka i popularyzatorska
Donata Lesiowskiego, prowadzona w kraju i poza granicami, przyczyni³a siê
do rozreklamowania dzia³alnoci Towarzystwa i za³o¿eñ ruchu ludowego.
W dwudziestoleciu miêdzywojennym literatura ch³opska domaga³a siê
swoich praw i zajmowa³a konkretn¹ przestrzeñ komunikacyjn¹. Moim celem
by³o wykazanie, ¿e poprzez prasê, biblioteki, ludowe szko³y, wydawnictwa,
literackie grupy formalne i nieformalne, poprzez dzia³alnoæ stowarzyszeñ
i zwi¹zków, pisarze ludowi próbowali pokazywaæ to, co by³o dla nich najistotniejsze. Ich aktywnoæ spo³eczna i literacka na pewno zas³uguje na uwagê.
30
31
32
33

Jan Proke, Polska i Czechos³owacja, Illustrowany Kurjer wiatowy 1928 nr 12, s. 1.
Tam¿e, s. 1.
Pisa³am o tym w artykule: Kulturotwórcza rola ., dz. cyt., s. 264.
Ich dzia³alnoæ zarejestrowano pod nazw¹ Ludowy Zwi¹zek Artystyczno-Literacki
Promienici.
34 Por. z: J. Kapuciñski, Cierniste cie¿ki literatury ludowej, Kraków 1946.
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Summary
The aim of the article is the activity of literary folk societies. In this article uses unpublished archival material. The Writers Association of People was founded in 1922 in Ostrowiec.
In the first texts emphasized the issue of promotion folk culture. The main activists were:
W³adys³aw Ko³odziej, Donat Lesiowski, Kachna £êczynianka-Lesiowska, Jantek z Bugaja. Lesiowski proposed that the writers have spoken to the people, how they understand and how
they see the future of folk literature.
The Society has been supported by numerous published writings folk. Just bring titles
such as: Ogniwo, Twórczoæ M³odej Polski, Siew Wolnoci, Wie  Jej Pieñ, Lirnik,
Placówka, wileñskie S³owo, ród³a Mocy, Nasz Kraj, Wie, Ch³opska Wiosna, Lirnik
Wioskowy, Zagon, Promieñ, Okolica Poetów. They represented various literary previews
and match the different political options. Writers try to advertise what was most relevant to
them. Their social and literary activity certainly deserves attention.
The author of the article concentrates on the difficulties encountered in the authors at the
time of the promotion of literature and folk culture.
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Andrzej Samulowski by³ najbardziej zaanga¿owanym Warmiakiem
w dzia³ania na rzecz przebudzenia narodowego w po³udniowej czêci Warmii.
W II po³owie XIX i na pocz¹tku XX wieku nie mia³ sobie równych w podejmowaniu ró¿nych inicjatyw, które zbli¿a³y Warmiaków do kultury polskiej.
Czyni³ to z rozwag¹, odwa¿nie, zawsze z poczuciem patriotycznej s³u¿by. Nie
by³ cz³owiekiem wykszta³conym, ale dziêki uporowi i pracowitoci, przerasta³
pomys³owoci¹ i inteligencj¹ innych. Sam interpretowa³ swoj¹ aktywnoæ
nastêpuj¹co:
Nauk moich nie pobiera³em w ¿adnej wy¿szej szkole, ani w gimnazjum, ale
w szkole elementarnej w Sz¹bruku, wsi kocielnej, o milê od Gietrzwa³du odleg³ej, w powiecie olsztyñskim, na polskiej Warmii [ ] Moje si³y fizyczne by³y
s³abe; ale si³y umys³owe siê wzmaga³y. Wiêc te¿ nie pró¿nowa³em, tylko bra³em
siê do pióra1.

Do samodzielnej nauki Samulowskiego inspirowa³y rozmowy z sz¹bruckim proboszczem Janem Rysiewskim, lektura czasopism ukazuj¹cych siê
w Wielkopolsce, na Pomorzu i l¹sku, ksi¹¿ek nadsy³anych z Poznania, a na
patriotyczn¹ postawê szczególnie wp³yn¹³ jego pobyt oko³o 1870 roku w Poznaniu u pisarza i dzia³acza Józefa Chociszewskiego. Tam, w czasie nauki
introligatorstwa i ksiêgarstwa, Samulowski poznawa³ polsk¹ historiê i literaturê, zg³êbia³ polski jêzyk literacki. W Poznaniu nawi¹za³ tak¿e bli¿sze
1 A. Samulowski, Fragment autobiografii, w: W. Ogrodziñski, Warmiñski Tatko z Gietrzwa³du. W trzydziest¹ rocznicê zgonu Andrzeja Samulowskiego, Olsztyn 1958, s. 39.
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kontakty z wydawcami, redaktorami, pisarzami: Ignacym Danielewskim,
Romanem Szymañskim, Ludwikiem Rzepeckim, Teodorem Donimirskim,
ks. Antonim Wolszlegierem. Odwiedza³ potem Toruñ, Poznañ, Warszawê,
zapewne te¿ Kraków.
Samulowskiemu mo¿na zawdziêczaæ otwarcie 6 kwietnia 1878 roku,
a wiêc 135 lat temu, pierwszej polskiej ksiêgarni w Gietrzwa³dzie, gdzie
wedle kilku wiadectw Matka Boska przemówi³a do dwóch dziewczynek po
polsku. On tak¿e urz¹dza³ wiece i akcje petycyjne w 1885 i 1892 roku,
w sprawie przywrócenia nauki jêzyka polskiego w szko³ach ludowych pod
Olsztynem i Biskupcem, a tak¿e przyczyni³ siê do za³o¿enia Gazety Olsztyñskiej w kwietniu 1886 roku. By³ ju¿ wtedy znanym na ziemiach polskich
autorem wielu korespondencji i wierszy, drukowanych w Przyjacielu Ludu,
Goñcu Wielkopolskim, Katoliku, Zwiastunie Szl¹skim, Przyjacielu.
Powa¿ano go jako twórcê literatury ludowej na Warmii. Z tego powodu Komitet Niesienia Pomocy Mazurom z Poznania oraz Polacy z Petersburga
wsparli finansowo za³o¿enie Gazety Olsztyñskiej. Jego apele, jak ten zawarty w licie do ks. Antoniego Wolszlegiera z 8 stycznia 1908 roku: B³agam; nie opuszczajcie, biednej polskiej Warmii2, sk³ania³y do wspierania,
g³ównie finansowego, jego dzia³alnoci.

1
Celem artyku³u jest przedstawienie aktywnoci poety, ksiêgarza, wydawcy, dzia³acza narodowego i owiatowego na po³udniowej Warmii na podstawie dot¹d opublikowanych opracowañ. Oddzielny fragment dotyczyæ bêdzie ksiêgarni gietrzwa³dzkiej i wk³adu Samulowskiego w powstanie Gazety
Olsztyñskiej.
Jeszcze za ¿ycia poeta doczeka³ siê kilku omówieñ swojej twórczoci.
Zwróci³ na niego uwagê ju¿ w 1869 roku Ignacy Danielewski po wydrukowaniu w Przyjacielu Ludu wiersza na czeæ biskupa warmiñskiego Filipa
Krementza, prosz¹c czytelników o finansowe wsparcie leczenia chorego poety. Pisa³ wiêc Danielewski: Da³ mu Bóg widocznie talent i zami³owanie do
ojczystej mowy, a w³asn¹ pilnoci¹ wyrobi³ on oto talent ten znacznie, choæ
do ³o¿a chorob¹ przykuty godzien, ¿eby o nim pamiêtaæ wesprzeæ w potrzebie
i chorobie3. Po piêciu latach, w 1874 roku, Józef Chociszewski doda³: Warmia licz¹ca mo¿e 60 tysiêcy polskiej ludnoci katolickiej, zdoby³a siê dot¹d

2 Ten¿e, List do ks. A. Wolszlegiera z 8 I 1908 roku, w: I. M. Kociañska [Tadeusz
Grygier], Andrzej Samulowski jako polityk, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie [dalej
KMW] 1958, nr 2, s. 137.
3 I. Danielewski, Polski poeta wród ludu na Warmii, Przyjaciel Ludu 1869, nr 43
z 22 X.
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na jednego tylko pocz¹tkuj¹cego dopiero pisarza ludowego, Andrzeja Samulowskiego, który pisuje artyku³y wierszem i proz¹ do ró¿nych pism ludowych4.
Z czasem tak¿e miejscowi dostrzegli dziêki Gazecie Olsztyñskiej jego
wiersze. Ró¿ni autorzy nazywali Samulowskiego: nestorem pimiennictwa
polskiego na Warmii, zacnym cz³owiekiem, który napisa³ mnóstwo wierszy, naszym szanowanym poet¹ warmiñskim, a nawet u¿ywali okrelenia
z du¿¹ przesad¹: nasz Samulowski  to istny Kochanowski! (Jakub Mazuch
z Rasz¹ga). Sta³ siê wzorem dla innych w ludowym rymowaniu. Sam poeta
zwierza³ siê nastêpuj¹co:
Rozpocz¹³em pisaæ wierszem
I proz¹  w duchu najszczerszym,
Wiêc te¿ mnie z tego powa¿ano,
W lepsze domy zapraszano.

Z okazji jego 80. urodzin w 1920 roku Gazeta Olsztyñska powiêci³a
Samulowskiemu okolicznociowy artyku³, w którym nazwano go weteranem
pimiennictwa polskiego na po³udniowej Warmii i podkrelano jego wk³ad
w pog³êbienie wiadomoci narodowej mieszkañców: Nasz godny aposto³
sprawi³ przez swój wp³yw i mozolne zabiegi, ¿e ju¿ przed 60 laty z gór¹
pojawi³y siê na Warmii pierwsze gazety i tak¿e kalendarze polskie, które te¿
w szybkim tempie rozpowszechni³y siê po ca³ej Warmii. Lud chêtnie czyta³
i nie rzadko znalaz³o siê po kilka gazet w jednym domu5.
Ksi¹dz Alfons Mañkowski, uzupe³niaj¹c charakterystykê Samulowskiego, pisa³, ¿e jest bardzo p³odnym poet¹ okolicznociowym, a pobudza³y go do
twórczoci: uroczystoci narodowe, rocznice historyczne, wiêta parafialne
i rodzinne6. W szerszym omówieniu zawar³ trzy wiersze poety: Ludwikowi
Rzepeckiemu  przyjacielowi swemu, Na pociechê i W drug¹ rocznicê za³o¿enia Towarzystwa w Gietrzwa³dzie.
Z kolei ks. Walenty Barczewski w 1924 roku zwróci³ uwagê na inny
aspekt twórczoci Samulowskiego:
I [Samulowski] rozs³awi³ imiê Matki Gietrzwa³dzkiej s³owem i piórem, dodawa³
objanieñ dla wykorzystania obrazów gietrzwa³dzkich  jako pami¹tek z Gietrzwa³du, które znajduj¹ siê prawie w ka¿dym domu polskim. Rozg³os tych objawieñ dotar³ do Litwy, do Westfalii  a¿ do Ameryki, sk¹d tak¿e przybyli do nas
p¹tnicy po pociechê  lub z podziêkowaniem za doznane ³aski [ ] Nie doæ, ¿e
przez takie dzia³anie imiê Andrzeja Samulowskiego sta³o siê popularne, postanowiono
4 J. Chociszewski, w: J. Jasiñski wstêp do Andrzej Samulowski, Wyprawa na wilka,
wyda³ z rêkopisu M. Gardzielewski, Olsztyn 1978.
5 b.a., Na 80-letnie urodziny Andrzeja Samulowskiego nestora pimiennictwa na Warmii, Gazeta Olsztyñska [dalej GO] 1920, nr 41 z 1 IV.
6 Ks. A. Mañkowski, Pimiennictwo polskie na Warmii, Goæ Niedzielny, dodatek do
GO, 1921, nr 39 z 24 IX.

218

Jan Ch³osta
mu pomóc do za³o¿enia ksiêgarni. Pan Donimirski z Telkowic w tej potrzebie
zawezwa³ do siebie. Inny ksiêgarz z zawodu, chc¹c nabyæ wiêcej dochodu 
namówili go do spó³ki, lecz to by³o z jego szkod¹, wiêc rozeszli siê
w zgodzie. Trzeci da³ mu córkê z Miko³owa, kiedy zajrza³ do Krakowa7.

Barczewski wspomina³ tak¿e, ¿e Samulowski opisa³ swe swaty i swój
lub z Mart¹ w Miko³owie oraz uci¹¿liw¹ podró¿ polubn¹ ze l¹ska do
Warmii w padziernikowym niegu8. Zawar³ to w licz¹cej a¿ 804 wersów
Pami¹tce mego zawodu, z której znamy zaledwie 93 wersy i z tych pochodzi
poni¿szy fragment:
Gdym ju¿ domek postawili,
Spory ogród dokupili 
Nie wynios³a mnie tym pycha!
¯e mnie st¹d nikt nie odpycha.
Wiêc w polityce mia³o
Odt¹d g³os siê zabiera³o.
Siedzim blisko Matki Boskiej,
Nasze prace równie¿ troski
Sk³adamy jej na ofiarê 
A¿ nam przysz³y lata stare,
Matka Boska wszak na wiecie
Osiemdziesi¹t lat mnie gniecie
Nogi siê pode mn¹ chwiej¹
Zawo³am ciê wnet  Andrzeju9.

Wiersz powsta³ w 1920 roku.
O zaanga¿owaniu Samulowskiego w propagowanie wiedzy o Matce Bo¿ej
z Gietrzwa³du pisa³ szerzej jeszcze Eugeniusz Buchholz:
W czasie objawieñ i po nich Goniec Wielkopolski w Poznaniu liczne zamieszcza³ korespondencje z Gietrzwa³du, pewnie spod pióra Andrzeja Samulowskiego.
W 1879 Ksiêgarnia Katolicka dra Miko³owskiego w Krakowie po raz trzeci
wyda³a ksi¹¿eczkê Najwiêtsza Maria Panna w Gietrzwa³dzie. W 1918 roku
wysz³a nak³adem Jana Nowaka w Poznaniu historia wioski, kocio³a i cudownego objawienia Najwiêtszej Marii Panny w 1877 roku pod tytu³em Pami¹tka
z Gietrzwa³du10.

Po mierci poety w 1933 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Ignacy Mocicki nada³ Andrzejowi Samulowskiemu Krzy¿ Niepodleg³oci.

7 [Ks. W. Barczewski], Wiaros³aw, Z pimiennictwa polskiego na Warmii w XIX stuleciu, tam¿e, 1924, nr 65 z 16 III.
8 Tam¿e.
9 A. Samulowski, Wyzwól nas z ciê¿kiej niewoli . Wiersze i proza 18681928, zebra³
, wstêpem i przypisami opatrzy³ J. Jasiñski, Olsztyn, 1997, s. 166.
10 [E. Buchholz], Pustelnik, To i owo. Pogadanka literacka, Goæ Niedzielny 1921,
nr 42 z 15 X.
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W 1935 roku w antologii Nasi poeci, wydanej w Krakowie, Augustyn
Steffen zamieci³ trzy wiersze Samulowskiego: Gwiazdê, Nieszczeremu przyjacielowi i Testament duszy. W notce biograficznej wydawca pomyli³ jednak
datê mierci poety, zamiast 1928 roku, wskaza³ rok 192911.

2
Bibliografia opracowañ napisanych o Samulowskim po 1945 roku przekroczy³a ju¿ znacznie sto tytu³ów. S¹ miêdzy nimi obszerne teksty i krótkie
artyku³y, notki biograficzne w s³ownikach i okazjonalne wiersze napisane na
jego czeæ przez Micha³a Lengowskiego i Mariê Zientarê-Malewsk¹. Warmiñska poetka w 1948 roku powiêci³a Samulowskiemu dwa artyku³y zamieszczone w ¯yciu Olsztyñskim12, a potem kilka razy pisa³a o nim w S³owie na
Warmii i Mazurach, regionalnym dodatku do S³owa Powszechnego13.
Szczególne miejsce wród publikacji o Andrzeju Samulowskim po drugiej wojnie wiatowej zajmuj¹ opracowania i nota biograficzna, zamieszczona
w 34 tomie Polskiego s³ownika biograficznego, pióra profesora Janusza Jasiñskiego. Mowa tu o wstêpie do pierwszego zbioru wierszy Tatki z Gietrzwa³du: Z pó³nocnego Polski krañca 14, ksi¹¿ce biograficznej o Samulowskim
zatytu³owanej O narodowe oblicze Warmii15, obszernym studium wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku, w którym postawa patriotyczna
Samulowskiego jest egzemplifikowana prawie we wszystkich rozdzia³ach16,
wreszcie o obszernym tekcie Problematyka religijna i kocielna w ¿yciu
i twórczoci Andrzeja Samulowskiego, drukowanym w 1993 roku w Studiach Warmiñskich17. Poza wymienionym zbiorem wierszy poety urodzonego w Sz¹bruku, Janusz Jasiñski wyda³ w 1997 roku poszerzony tom
ze 187 wierszami, legend¹ Z przesz³oci Gietrzwa³du oraz 20 tekstami proz¹,
zatytu³owany Wyzwól nas z ciê¿kiej niewoli 18. Trzy lata temu, w 2010 roku,
11
12

A. Steffen, Nasi poeci, nak³adem autora, Kraków 1935, s. 13.
M. Zientara-Malewska, Andrzej Samulowski gor¹cy patriota, syn ludu warmiñskiego, ¯ycie Olsztyñskie 1948, nr 92 z 4 IV, Ta¿, Gietrzwa³d warmiñska Czêstochowa, tam¿e, 1948, nr 97 z 9 IV.
13 Ta¿, P³omienne serce Gietrzwa³du, S³owo na Warmii i Mazurach [dalej S³owo]
1953, nr 1; ta¿, Wspomnienie o Andrzeju Samulowskim, tam¿e 1958, nr 16.
14 J. Jasiñski, Wstêp do: A. Samulowski, Z pó³nocnego ziemi krañca , Olsztyn 1975,
s. CII.
15 Tego¿, Andrzej Samulowski (18401928). O narodowe oblicze Warmii, Olsztyn, 1976,
s. 221.
16 Tego¿, wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn,
1983, s. 463.
17 Tego¿, Problematyka religijna i kocielna w ¿yciu i twórczoci Andrzeja Samulowskiego, Studia Warmiñskie, t. 20, 1991, s. 191211.
18 A. Samulowski, Wyzwól nas z ciê¿kiej niewoli , Wiersze i proza 18681928, dz. cyt.
s. 287.
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z okazji 600-lecia Grunwaldu, Towarzystwo Naukowe im. W. Kêtrzyñskiego
wyda³o wiersze Warmiaka Andrzeja Samulowskiego i Mazura Micha³a Kajki
powiêcone Jagie³³owemu zwyciêstwu, ze wstêpem Janusza Jasiñskiego
pt. Grunwald.
W 1978 roku Marek Gardzielewski wyda³ z rêkopisu, tak¿e z wprowadzeniem Janusza Jasiñskiego, licz¹cy 408 wersów satyryczny wiersz Samulowskiego Wyprawa na wilka. Z prawdziwego zdarzenia. Tekst by³ drukowany w 1924 roku w Gazecie Olsztyñskiej. Jest to wydanie bibliofilskie
w nak³adzie 150 egzemplarzy. Obok tego utworu poety z Gietrzwa³du znalaz³
siê t³oczony rêkopis autora, przechowywany w zbiorach specjalnych Orodka
Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie. Linoryty do tej edycji
wykona³a Karolina Samulowska, prawnuczka poety19.
Janusz Jasiñski nie by³ pierwsz¹ osob¹ tak wszechstronnie i w sposób
pog³êbiony badaj¹c¹ ¿ycie, dzia³alnoæ publiczn¹ i twórczoæ Andrzeja Samulowskiego. Wyprzedzi³ go w tym W³adys³aw Ogrodziñski, który ju¿ w reporta¿ach, drukowanych w 1946 roku najpierw w katowickiej Odrze, a rok
póniej w oddzielnej ksi¹¿ce Ziemia odnalezionych przeznaczeñ zawar³ tekst
Buñczuczny Tatko20. Nastêpnie powiêci³ mu jeden z esejów w tomie
W cieniu samotnych wie¿21, oprócz tego napisa³ okazjonaln¹ ksi¹¿kê: Warmiñski Tatko z Gietrzwa³du.22 W przypadku tekstów Ogrodziñskiego zauwa¿yæ mo¿na, jak w pierwszych 20 latach Polski Ludowej zmienia³y siê spojrzenia na twórczoæ literack¹ Samulowskiego, zw³aszcza w odniesieniu do jego
wierszy religijnych; od podkrelenia znaczenia i wa¿noci tej tematyki
w pierwszych latach po wojnie, po zupe³ne ich eliminowanie.
Nie mo¿na te¿ pomin¹æ tekstów Tadeusza Orackiego na temat znaczenia
literackiej twórczoci Samulowskiego23, uwag o dzia³aczu z Gietrzwa³du pióra biskupa Jana Ob³¹ka umieszczonych w opisach tej miejscowoci i znaczenia zwi¹zanych z ni¹ Objawieñ Matki Bo¿ej24, komentarzy odnosz¹cych siê
do gietrzwa³dzkiego poety zawartych w opracowaniach Andrzeja Wakara
o dzia³aniach narodowych w XIX wieku25 czy te¿ konstatacji Tadeusza Grygiera26. Wiersze Samulowskiego drukowano w antologiach, m. in. kilka
19 A. Samulowski, Wyprawa na wilka. Z prawdziwego zdarzenia, Wyda³ M. Gardzielewski, wstêp J. Jasiñski. Olsztyn 1978.
20 W. Ogrodziñski, Buñczuczny Tatko, w: Ziemia odnalezionych przeznaczeñ, Poznañ
1947, s. 89102.
21 Tego¿, Warmiñski Tatko, w: W cieniu samotnych wie¿, Olsztyn 1962, s. 171194.
22 Tego¿, Warmiñski Tatko z Gietrzwa³du, op. cit.
23 T. Oracki, Budziciel polskoci na Warmii  Andrzej Samulowski, w: tego¿, Rozmówi³bym kamieñ Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976, s.300313. Tego¿, Samulowski Andrzej, w: S³ownik
biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983,
s. 278279.
24 J. Ob³¹k, Gietrzwa³d, Olsztyn 1979, s. 134142.
25 A. Wakar, Przebudzenie narodowe na Warmii 18861893, Olsztyn 1965, s. 5660.
26 I.M. Kociañska, [T. Grygier], Andrzej Samulowski jako polityk, op. cit.
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z nich znalaz³o siê w opracowanej w 1949 roku przez Witolda Kochañskiego
antologii Poezja Warmii i Mazur, w której oprócz utworów znalaz³ siê nastêpuj¹cy komentarz: Poezja Samulowskiego to po wiêkszej czêci rymowana publicystyka. Nie znajdziemy w nich du¿o poetyckiego kunsztu, za to tchn¹ najszczerszym patriotyzmem. Czêsto te¿ pobrzmiewa w utworach pana Andrzeja
typowa dla Warmiaków nuta ¿arliwej religijnoci27. Utwory Samulowskiego
umieszczono w dwóch edycjach czytelnikowskiej Ziemi serdecznie znajomej.
O pracy artystycznej, narodowej i spo³ecznej Andrzeja Samulowskiego
pisano okazjonalnie w S³owie na Warmii i Mazurach i Gazecie Olsztyñskiej, kiedy wiêtowano okr¹g³e rocznice narodzin pisma Pieniê¿nych.
W 1958 roku ods³oniêto w Gietrzwa³dzie tablicê upamiêtniaj¹c¹ utworzenie
tam¿e pierwszej polskiej ksiêgarni28.

3
Andrzej Samulowski jawi siê w tych opracowaniach jako polski Warmiak, dobrze obeznany z histori¹ Polski oraz Warmii i czêsto do tej historii
w wierszach i artyku³ach nawi¹zuj¹cy. Wiersze pisa³ przez ca³e ¿ycie. Przypomnê, ¿e Janusz Jasiñski zgromadzi³ 187 utworów wierszowanych Samulowskiego. W tym zestawieniu jest skromny wiersz z lat m³odoci, za który
poeta otrzyma³ dar króla pruskiego w postaci 100 talarów na swoje leczenie
w Cieplicach, s¹ tu tak¿e wiersze na czeæ biskupa Filipa Krementza
w Sz¹bruku, drukowane w Przyjacielu Ludu, liczne utwory powiêcone
Matce Boskiej Gietrzwa³dzkiej, m.in. najbardziej znany Ju¿ to po zachodzie
s³oñca, piewany przez uczestników warmiñskich ³osier, czyli pielgrzymek
co roku przybywaj¹cych do Gietrzwa³du, s¹ te¿ wiersze patriotyczne, naladuj¹ce poetykê Kochanowskiego, Krasickiego, Niemcewicza, S³owackiego, ale
te¿ nawi¹zuj¹ce do pieni ludowych. Czêæ z jego wierszy mia³a charakter
wierszowanej publicystyki. Chodzi tu o utwory, w których poeta czci³ polskie
rocznice historyczne, sk³ada³ ho³d zas³u¿onym Polakom, miejscowym i tym
spoza Warmii z okazji urodzin, jubileuszy, wizyty w Sz¹bruku lub Gietrzwa³dzie, gdzie od 1878 roku zamieszka³.
Wielkim wyró¿nieniem dla Samulowskiego by³o w 1874 roku zamieszczenie w publikacji na czeæ ks. Franciszka Ba¿yñskiego Warta jego wiersza
z podziêkowaniem za rozpowszechnianie polskich ksi¹¿ek na Warmii. Utwór
ten znalaz³ siê tam obok tekstów Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kornela
Ujejskiego, Teofila Lenartowicza29.
27
28

W. Kochañski, Poezja Warmii i Mazur, Warszawa, 1949, s. 79.
Z.D. [Z. Dudziñska], Andrzej Samulowski  ksiêgarz, dzia³acz, poeta, G³os Olsztyñski 1958, nr 119 z 21 V.
29 A. Samulowski, Przewielebnemu JMÆ ks. Franciszkowi Ba¿yñskiemu, w: Warta.
Ksi¹¿ka zbiorowa ofiarowana ksiêdzu Franciszkowi Ba¿yñskiemu, Poznañ 1874, s. 437 n.
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Samulowski zwraca³ uwagê na wa¿ne wydarzenia na ziemiach polskich.
W lipcu 1890 roku nadzwyczajna by³a inicjatywa uczczenia pamiêci Adama
Mickiewicza, w zwi¹zku ze sprowadzeniem jego prochów na Wawel. Samulowski wys³a³ wieniec z k³osami z pól warmiñskich, do³¹czaj¹c do tego okolicznociowy wiersz, rozpoczynaj¹cy siê od s³ów:
Z pó³nocnego Polski krañca,
Gdzie tli iskra wiecznego znicza
l¹ k³osy na grób wygnañca 
Dla Adama Mickiewicza.
Niech te k³osy wiadcz¹ o tym,
¯e duch jeden Polskê spoli,
¯e siê nie skupiamy z³otem,
Lecz tem. Co nas wszystkich boli30.

Samulowski pisa³ w jêzyku literackim i w gwarze warmiñskiej, porusza³
tematy religijne i obyczajowe, czci³ pamiêæ wielkich Polaków: Adama Mickiewicza, Augustyna Kordeckiego, Józefa Chociszewskiego, przypomina³ wydarzenia historyczne wa¿ne w narodowym trwaniu: Grunwald, rozbiory Polski,
powstanie styczniowe. Wyst¹pi³ tak¿e z propozycj¹ postawienia w Olsztynie
pomnika ku czci Miko³aja Kopernika.
W swej wymowie utwory Samulowskiego zarówno patriotyczne, jak i te
o charakterze religijno-moralizatorskim, ale te¿ okolicznociowo-towarzyskie, pisane na zamówienie, zawsze mia³y na celu o¿ywienie polskoci Warmii. I temu s³u¿y³y.

4
Wa¿nym przedsiêwziêciem Samulowskiego by³o za³o¿enie w 1878 roku
polskiej ksiêgarni w Gietrzwa³dzie. Uzyska³ na ten cel pomoc finansow¹
kieruj¹cego bankiem w Lubawie Teofila Rzepnikowskiego i Teodora Donimirskiego. Najpierw Samulowski prowadzi³ ksiêgarniê wspólnie ze Stanis³awem
Romanem z Pelplina, a dwa lata póniej siê usamodzielni³. Ksi¹¿ki polskie
i dewocjonalia sprowadza³ od Karola Miarki i Tomasza Nowackiego ze l¹ska, od Józefa Chociszewskiego z Poznania, od Romanów ojca i syna z Pelplina, od Jerzego Jalkowskiego z Grudzi¹dza i Walentego Fia³ka z Che³mna.
Jak relacjonowa³ inicjator przedsiêwziêcia, ksiêgarnia by³a zaopatrzona
w znaczny i rozmaity dobór ksi¹¿eczek do nabo¿eñstwa, w oprawach od
najprostszych a¿ do najwykwintniejszych i najgustowniejszych, w rozmaite
ksi¹¿ki religijne do czytania i rozmylañ, w rozmaite opisy i podró¿e, w rozmaite
ksi¹¿ki ludowe, niektóre ksi¹¿ki teatralne, ksi¹zki na czasie, tj. o objawieniach
30 Tego¿, Z pó³nocnego Polski krañca , w: Z³o¿enie zw³ok Adama Mickiewicza na Wawelu w dniu 4 VIII 1890 r. [Kraków 1890], s. 53.
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Matki Boskiej, ksi¹¿ki dla wielebnego duchowieñstwa z kazaniami i naukami dogmatycznymi i katechizmowymi, znaczny wybór niemieckich ksi¹¿ek
do nabo¿eñstw, ró¿añce, krzy¿yki, medaliki itp., obrazki kolêdowe, jako te¿
i sk³ad materia³ów pimiennych31. Poza woluminami religijnymi sprzedawano Elementarz polski, wydany przez Towarzystwo Moralnych Interesów Gospodarczych Ignacego £yskowskiego, broszurê Walka kulturna [zapis oryginalny  przyp. autora] a chrzecijañska szko³a ludowa i miesiêcznik
wiat³o. W 1886 roku gietrzwa³dzka ksiêgarnia poszerzy³a nawet asortyment o towary galanteryjne i artyku³y gospodarcze. Samulowski wci¹¿ jednak mia³ na uwadze ksi¹¿ki historyczne i umoralniaj¹ce32.
W ró¿norodnej dzia³alnoci towarzyszy³a Samulowskiemu od 1880 roku
¿ona Marta, córka wydawcy i ksiêgarza Tomasza Nowackiego z Miko³owa.
W 1935 roku odwiedzi³ j¹ Melchior Wañkowicz i w jednym z reporta¿y
uwieczni³ to niezwyk³e spotkanie w Gietrzwa³dzie33.
Samulowski wydawa³ tak¿e teksty w³asnego autorstwa. Profesor Jasiñski zestawi³ 23 takie pojedyncze edycje. W wiêkszoci objê³y one osobne
utwory oraz zbiory kilku pieni poety, jak np. Pieni o Najwiêtszej Maryi
Pannie Gietrzwa³dzkiej z 1902 roku. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê
te¿ obrazki z Gietrzwa³du, traktowane przez p¹tników jako pami¹tka, zawsze z wizerunkiem sanktuarium. Kolorowe druki by³y w wiêkszoci drukowane przez Gazetê Olsztyñsk¹.

5
Samulowskiemu trzeba przypisaæ najwiêksze zas³ugi przy narodzinach
Gazety Olsztyñskiej. Ju¿ w 1872 roku upomina³ siê o polskie pismo na
po³udniowej Warmii. Pisa³ o tym jeszcze z Sz¹bruka: Tu siê wiêc pokazuje
brak pisma polskiego prowincjonalnego, które by sprawy nas szczegó³owo
dotycz¹ce z gruntu nas rozbiera³o34. Dwa lata póniej powtórzy³ ten apel
w Katoliku. Gazecie przypisywa³ du¿e znaczenie w integrowaniu polskich
Warmiaków, w upowszechnianiu idei ³¹cznoci z rodakami w ca³ym zaborze
pruskim. Gazeta Olsztyñska uzmys³owia³a Warmiakom, ¿e wywodz¹ siê
z rodu o bogatej kulturze i historii i zachêca³a do aktywnoci narodowej,
kiedy by³ czas, aby trzeba tak¹ postawê zademonstrowaæ. Troska o jêzyk
polski w szkole, w ¿yciu codziennym i w kociele by³a nie celem samym
w sobie, lecz sposobem walki o prawo do narodowoci. Samulowski zawsze
marzy³ o tym, aby Polska wróci³a na Warmiê. Z tego powodu tak bardzo
31
32
33

Tego¿, Orêdownik 1878, nr 56 z 9 V.
J. Jasiñski, Andrzej Samulowski, op. cit, s. 56.
M. Wañkowicz, Smêtek pod Gietrzwa³dem pora¿on, w: Na tropach Smêtka, Kraków
1974, s. 134.
34 A. Samulowski, Orêdownik 1872, nr 42 z 27 VII.
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d¹¿y³ do utworzenia w Olsztynie drukarni i podjêcia trudu wydawania gazety. Tradycja rodzinna g³osi, ¿e to on wybra³ siê z przysz³ym redaktorem
Janem Liszewskim do Poznania po zakup maszyny drukarskiej i, nie maj¹c
do koñca dogadanej sprawy wynajmu lokalu na drukarniê w Olsztynie,
wyda³ wraz z nim okazowy numer Gazety Olsztyñskiej z dat¹ 25 marca
1886 roku w³anie w Gietrzwa³dzie. Samulowski ceni³ redaktora Liszewskiego, te¿ poetê, mo¿e nie tak p³odnego, lecz o warsztacie literacko bogatszym.
Uwa¿a³, ¿e Liszewskiemu wyrz¹dzono krzywdê w 1891 roku, pozbawiaj¹c go
stanowiska redaktora.
Samulowski mia³ ambicje wp³ywania na kierunek olsztyñskiego pisma.
Na pewno przychodzi³o mu to ³atwiej, kiedy Gazetê redagowa³ Liszewski.
Z olsztyñskim pismem nigdy nie zerwa³. Wydrukowa³ w Gazecie wiêkszoæ
swoich wierszy. Od pocz¹tku 1893 roku pod winiet¹ zamieszczone by³o, u³o¿one przez niego, zawo³anie: Ojców mowy, ojców wiary  broñmy zgodnie:
m³ody stary. Znajdowa³o siê w polskim pimie a¿ do wybuchu drugiej wojny
wiatowej.
O tym, jak bardzo Samulowski docenia³ funkcjonowanie polskiej gazety,
wiadczy wiersz powiêcony Sewerynowi Pieniê¿nemu  seniorowi, napisany
po jego mierci:
Ju¿e spocz¹³ Sewerynie
Po pracy na polskiej niwie!
Na warmiñskiej ³ez dolinie,
Gdzie duch polski ledwie ¿ywie.
Tu stan¹³e przy sztandarze,
By go wznieæ nad nasze sio³a,
Na krañcach, gdzie polskie stra¿e
Z trudu upadaj¹ zgo³a35.

Samulowski mia³ zastrze¿enia do sposobu redagowania pisma przez nastêpcê Seweryna, W³adys³awa Pieniê¿nego, który od 5 listopada 1905 roku
przygotowywa³ Gazetê do druku. Pisa³ o tym w licie z 28 grudnia 1906
roku do Erazma Parczewskiego: Najgorszy niedostatek u nas jest; brak
dzielnej Gazety. Ta nêdzna Gazeta Olsztyñska jest bez ducha. Dawniej
poci¹ga³em i popycha³em j¹. Dzi nie mam po temu zdrowia: teraniejsza
w³acicielka tej¿e Gazety, wdowa, trzyma pismo dla utrzymania swej rodziny; redaktor zwyczajny zecer, bez odpowiedniego wykszta³cenia i ducha powtarza nowinki ze wiata za innymi pismami  a o swoich miejscowych
stosunkach nic36. Zawsze podkrela³ zbyt ma³e uwzglêdnianie w Gazecie
spraw warmiñskich. Uwa¿a³, ¿e pismo powinno s³u¿yæ przede wszystkim
polskiej Warmii.
35
36

Tego¿, Wspomnienie pomiertne Sewerynowi Pieniê¿nemu, GO 1905, nr 132 z 7 XI.
Tego¿, List z 28 XII 1906 r. do E. Parczewskiego, [w:] T. Grygier, Andrzej Samulowski jako polityk, op. cit. s. 137.
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6
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Samulowski inicjowa³ b¹d by³ obecny we wszystkich dzia³aniach narodowych na po³udniowej Warmii. Zabiega³ najpierw
o tworzenie bibliotek w ramach Towarzystwa Czytelni Ludowej, a w Gietrzwa³dzie by³ nawet bibliotekarzem. Anga¿owa³ siê zawsze w dzia³ania narodowe przed wyborami do parlamentu niemieckiego, Landtagu i Reichstagu.
Wci¹¿ zabiega³ o wybór Polaka z Warmii i do tego nie zwi¹zanego z niemieck¹ parti¹ Centrum, bo jak pisa³: kompromis z Centrum ba³amuci naszych
wyborców37. Przypomina³ o niespe³nionych obietnicach w sprawie obrony
jêzyka polskiego, sk³adanych przed wyborami przez kandydatów Centrum:
Justyna Rarkowskiego z Olsztyna i ks. Kuniberta Krixa z Lamkowa. Wst¹pi³
do Tymczasowego Komitetu Wiecowego i Centralnego Komitetu Wyborczego
na ca³y zabór pruski. D¹¿y³ do utworzenia Towarzystwa Pomocy Naukowej
na Warmii. Pragn¹³ stworzyæ fundusz pomocy stypendialnej Warmiakomstudentom, podejmuj¹cym naukê w Liceum Hosianum, aby w ten sposób
doprowadziæ do wykszta³cenia polskich ksiê¿y. Potem ten zakres rozszerzy³,
mówi³ o tym w 1890 roku na zgromadzeniu w Biskupcu: Zadaniem Towarzystwa jest wspieranie pilnych i zdolnych, a ma siê rozumieæ niezamo¿nych
uczni po szko³ach, uniwersytetach, na nauce handlu, sztuk i rzemios³. Niejeden ch³opak na wsi lub w miecie, maj¹c talent i zami³owanie do nauki
i przyk³adem spo³eczeñstwa, ale brak mu rodków do wykszta³cenia38. Trzeba równie¿ przypomnieæ jego starania o umieszczenie Antoniego Sylwestra
Sznarbacha w krakowskiej Akademii, gdzie zajêcia ze studentami prowadzi³
sam Jan Matejko. Po latach Sznarbach dziêkowa³ za to Samulowskiemu
i wci¹¿ podziwia³ jego aktywnoæ pisarsk¹39.
W ramach za³o¿onego przez niego 26 IX 1892 roku Katolickiego Towarzystwa Ludowego pod wezwaniem w. Wojciecha w Gietrzwa³dzie, które
 szerz¹c religijnoæ i moralnoæ  stara³o siê utrzymaæ mowê ojczyst¹, prowadzono dzia³alnoæ odczytow¹ i przygotowywano przedstawienia teatralne.
Re¿yseri¹ tych inscenizacji w Gietrzwa³dzie zajmowa³ siê sam Andrzej Samulowski. Tak¿e w tej miejscowoci, zapewne za spraw¹ Samulowskiego,
echem odbi³y siê wydarzenia we Wrzeni, w czasie których dzieci w szkole
domaga³y siê przywrócenia nauki religii w jêzyku polskim. Pisa³ o tym
w Gazecie Olsztyñskiej W³adys³aw Pieniê¿ny. W³anie w Gietrzwa³dzie
dzieci gospodarza Biega³y na lekcji religii nie odpowiada³y po niemiecku,
poniewa¿ im rodzice tego zabronili40. Dzieci Biega³ów trwa³y w uporze przez
piêæ tygodni. Pieniê¿nego za wydrukowanie relacji o tym wydarzeniu skazano na trzy miesi¹ce wiêzienia.
37
38
39
40

T. Grygier, Andrzej Samulowski jako polityk, op. cit. s. 139.
J. Jasiñski, Andrzej Samulowski, op. cit. s. 80.
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Samulowski zadziwia³ wspó³czesnych oryginalnymi pomys³ami. Na kilka
dni przed plebiscytem 11 lipca 1920 roku zawiesi³ bia³o-czerwony sztandar
z bia³ym or³em na swoim domu, co wzbudzi³o niezadowolenie miejscowych
Niemców. Z tego powodu oddzia³ wojska francuskiego strzeg³ sztandaru, aby
nie zosta³ usuniêty b¹d zbezczeszczony.
Patriotyczna postawa Samulowskiego, jego usilne starania o utrzymanie
jêzyka polskiego na po³udniowej Warmii, zabiegi o wi¹zanie wszelkich inicjatyw narodowych z Polakami Pomorza i Wielkopolski w koñcu XIX i na
pocz¹tku XX wieku spowodowa³y, ¿e po 1945 roku w³anie jego obierano
patronem ulic w Olsztynie, Ostródzie i Kêtrzynie, w czerwcu 1957 roku
zosta³ tak¿e patronem szko³y podstawowej w Gietrzwa³dzie. Na jego czeæ na
niemieckiej Warmii miejscowoci Bischdorf w 1946 roku nadano nazwê S¹topy  Samulewo, a w 1968 roku w Gietrzwa³dzie otwarto izbê pamiêci jemu
powiêcon¹. Jego nadzwyczajne zas³ugi w ruchu polskim przypominano
w trakcie wiêtowania okr¹g³ych rocznic wydania pierwszego numeru Gazety Olsztyñskiej, której by³ za³o¿ycielem. 19 kwietnia 1986 roku na stulecie
Gazety ówczesny redaktor naczelny pisma Czes³aw Pazera ods³oni³ jego
popiersie d³uta miejscowego rzebiarza Boles³awa Marschalla, ustawione
przed ksiêgarni¹ gietrzwa³dzk¹, o co stara³ siê bardzo wnuk, tak¿e Andrzej
Samulowski41. Wtedy te¿ ods³oniêto tablicê przypominaj¹c¹ o tym, ¿e
w Gietrzwa³dzie 25 marca 1886 roku wydano okazowy numer Gazety Olsztyñskiej42.
Dzia³alnoæ polityczna i wydawnicza Andrzeja Samulowskiego stanowi³a
wa¿ny czynnik budzenia narodowego na po³udniowej Warmii. Poeta swoimi
wyst¹pieniami publicznymi i prostymi wierszami zachêca³ miejscow¹ ludnoæ do trwania w jêzyku i kulturze przodków. Wi¹za³ polskoæ z tradycyjnym przywi¹zaniem Warmiaków do religii katolickiej, czym nadawa³ temu
trwaniu charakter uniwersalny.

41 Z pomnikiem Andrzeja Samulowskiego sprawa by³a bardziej z³o¿ona. Powo³any
w 1947 roku Komitet Budowy Pomnika na czeæ warmiñskiego poety pod przewodnictwem
ówczesnego wojewody olsztyñskiego Wiktora Jakiewicza, z cz³onkami: Juliuszem Malewskim, Mari¹ Zientara-Malewsk¹, Wand¹ Pieniê¿n¹, Janem Bohuckim, Bohdanem Wilanowskim, nie móg³ zrealizowaæ zamierzonego zadania, bo nasta³ czas innego spogl¹dania na
przesz³oæ, eksponowania ludzi wy³¹cznie o lewicowym rodowodzie. Zreszt¹ w nastêpnym
roku wojewodê Jakiewicza zmieni³ Mieczys³aw Moczar. Odt¹d rozpoczê³y siê tutaj inne
rz¹dy.
42 Wród Pieniê¿nych, Samulowskich, Szczepañskich. Zjazd zas³u¿onych rodów,
GO 1986, nr 93 z 21 IV. Na innej tablicy nie sprostowano daty utworzenia polskiej
ksiêgarni w Gietrzwa³dzie przez Samulowskiego, co mia³o miejsce 6 kwietnia 1878, a nie
1877 roku.
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Summary
The sketch aims at presenting patriotic attitude of Andrzej Samulowski, who was educational activist, bookseller, publisher and poet, basing on the studies, which have been published so far. He was the most committed Warmiak in the actions striving for national awakening of the southern part of this region in the middle of the 19th century and at the beginning
of the 20th century. He had no match as far as undertaking actions, which were bringing the
Warmiaks closer to the Polish culture, are concerned. His persistent efforts to keep Polish
language in the southern Warmia and measures to involve in these actions Polish people from
the Pomerania and the Greater Poland should never be forgotten. He opened the bookstore in
Gietrzwa³d and contributed to creation of the Olsztyn Daily [Gazeta Olsztyñska].
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rodowisko olsztyñskich pisarzy jeszcze nigdy, licz¹c od roku 1945,
nie by³o tak rozproszone i tak ma³o skonsolidowane. Pisarze zamykaj¹ siê
w swoich twórczych samotniach i unikaj¹ grupowych wypowiedzi. Choæ
w Olsztynie oficjalnie zarejestrowane s¹ dwa zwi¹zki pisarzy: Zwi¹zek Literatów Polskich, którego prezesem jest Józef Jacek Rojek oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich na czele z Alicj¹ Bykowsk¹-Salczyñsk¹, to jednak ich
dzia³anie organizacyjnie najczêciej ogranicza siê do incydentalnych publikacji. Ostatnim wspólnym, najbardziej dononym, wyst¹pieniem rodowiska
by³a antologia literacka, zbieraj¹ca aktualn¹ prozê i poezjê autorów z Warmii i Mazur nale¿¹cych do SPP, pt. Przed i Za, opracowana w 2007 roku
przez Zbigniewa Chojnowskiego i Alicjê Bykowsk¹-Salczyñsk¹.
W odró¿nieniu od owocnych dyskusji w latach dziewiêædziesi¹tych, ma³o
aktywna jest tak¿e profesjonalna krytyka literacka. Nie istnieje bowiem
w Olsztynie, ani w najbli¿szym regionie, pismo literackie, które stanowi³oby
opiniotwórczy g³os i tworzy³o przestrzeñ dyskusji i polemik czy te¿ wymiany
pogl¹dów1. W 2009 roku przesta³ ukazywaæ siê m³odoliteracki Portret,
a w Borussii literatura nie jest wszechobecna, bo stanowi jeden z trzech
krêgów zagadnieñ, obok historii i kultury. Ostatni¹ ksi¹¿k¹ eseistyczn¹, zawieraj¹c¹ spójn¹ ocenê wspó³czesnego olsztyñskiego rodowiska tworz¹cego
literaturê, by³a publikacja poety, prozaika i t³umacza Kazimierza Brakonieckiego Prowincja cz³owieka z 2003 roku. Prywatne opinie o twórcach z regionu wyrazi³a za Tamara Bo³dak-Janowska w tomie esejów z 2012 roku Restauracja strasznych potraw. Za opiniotwórcze wydawnictwo dla krêgu
olsztyñskiego mo¿na by potraktowaæ zbiór wywiadów, które na falach eteru
1 Od wrzesnia 2013 roku rozpocz¹³ dzia³alnoæ Olsztyñski Miesiêcznik Mówiony.
Czas poka¿e z jakim skutkiem.
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przeprowadzi³a z pisarzami Ewa Zdrojkowska2. Wymowny jest jednak fakt,
¿e znalaz³o siê tam tylko dwóch prozaików z Warmii i Mazur: W³odzimierz
Kowalewski i Mariusz Sieniewicz.
Pisarze poruszaj¹ siê zatem w niszy, w towarzysko-prywatnych krêgach,
spotykaj¹ przypadkiem na organizowanych przez ró¿ne instytucje promocjach, niektórzy wymieniaj¹ uwagi albo te¿ wszczynaj¹ batalie w obronie
w³asnej twórczoci na internetowych blogach3. Internet sta³ siê cennym
przybytkiem tak¿e i w tej dziedzinie, zastêpuj¹cym tradycyjne sposoby porozumiewania siê. Sprzyja on co prawda szybszej wymianie pogl¹dów, ale to
ci¹gle zbyt ma³o, by mówiæ o sta³ej obecnoci i aktywnoci pisarzy w przekazie
publicznym. W³asne blogi maj¹: Piotr Siwecki4, Tamara Bo³dak-Janowska5,
Tomasz Bia³kowski6, Mariusz Sieniewicz, Zbigniew Chojnowski, Krzysztof
Beka7, Pawe³ Jaszczuk, lecz nie wszyscy prowadz¹ je systematycznie.
Zaleg³oci dotycz¹ce pimiennictwa i jego recepcji lat 19451989 odrobi³a
krytyka akademicka. W 2013 roku ukaza³a siê monumentalna publikacja
Joanny Szyd³owskiej Narracje poja³tañskiego Okcydentu. Literatura polska
wobec pogranicza na przyk³adzie Warmii i Mazur (19451989), a trzy lata
wczeniej  w 2010 roku  monografia Joanny Ch³osty-Zielonki ¯ycie literackie Warmii i Mazur w latach 19451989. Nadal jednak ostatnimi g³osami
o literaturze dwóch dekad poprze³omowych pozostaj¹ prace odleg³e w czasie:
wydany w 2002 roku tom Zbigniewa Chojnowskiego Zmartwychwsta³y kraj
mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewiêædziesi¹tych oraz ksi¹¿ka Bernadetty Darskiej z 2006 roku Ucieczki i powroty. Obrazy rzeczywistoci
w prozie najnowszej.
Przyzwyczailimy siê w ostatnich latach, ¿e to nagrody literackie najczêciej wskazuj¹ pisarzy, których twórczoæ jest wartociowa. Tak oto z przyjemnoci¹ kronikarza odnotowaæ mo¿na najwa¿niejsze sukcesy olsztyñskich
twórców. Do najbardziej medialnej nagrody Nike trzykrotnie nominowany
by³ W³odzimierz Kowalewski za powieæ Bóg zap³acz! (1998) oraz opowiadania Powrót do Breitenheide (2001) i wiat³o i lêk (2004), dwukrotnie Mariusz
Sieniewicz (Czwarte niebo w 2004, Rebelia w 2009), a Tamara Bo³dak-Janowska, oprócz nominacji, dotar³a z ksi¹¿k¹ Rzeczy uprzyjemniaj¹ce. Utopia
2
3

E. Zdrojkowska, Rozmówki polsko-polskie. Wywiady radiowe, Olsztyn 2012.
Wyra¿ona na blogu Bernadetty Darskiej A to ksi¹¿ka w³anie subiektywna opinia
o ostatniej ksi¹¿ce Bo³dak-Janowskiej wywo³a³a emocjonaln¹ interwencjê autorki, która
oskar¿a³a Darsk¹ o brak kompetencji, oszustwo i obrazê jej osoby. Ale nawet zamieszanie,
które wywo³a³a pisarka w ró¿nych olsztyñskich instytucjach nie zainspirowa³o pisarzy do
merytorycznej dyskusji na temat wartoci ksi¹¿ki Bo³dak-Janowskiej.
4 Piotr Siwecki prowadzi blog literacki http://www.minimalboooks.blox.pl, na którym
od 2007 roku systematycznie publikuje t³umaczenia najnowszej eksperymentalnej prozy
amerykañskiej.
5 http://tamarabejot.blox.pl.
6 http://www..tomaszbialkowski.blogspot.com.
7 http://krzysztofbeska.blogspot.com.
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(2009) do cis³ego fina³u Nike. Poza tym ta ostatnia publikacja nominowana
by³a do Nagrody Europy rodkowej Angelus. Swój niepodwa¿alny sukces
odnotowaæ mo¿e Pawe³ Jaszczuk, zdobywca nagrody Wielki Koliber ,przyznawanej we Wroc³awiu przez Stowarzyszenie Mi³oników Krymina³u i Sensacji
Trup w szafie, za najlepsz¹ powieæ kryminaln¹ i sensacyjn¹ 2003 roku
Foresta Umbra. Piotr Siwecki w 2003 roku otrzyma³ nagrodê Fundacji Kultury za ksi¹¿kê Bios. Wród nominowanych do Paszportu Polityki by³
w 2003 roku Mariusz Sieniewicz za Czwarte niebo, a w cis³ej czo³ówce
znalaz³ siê tak¿e w 2005 roku z ksi¹¿k¹ ¯ydówek nie obs³ugujemy.
Od 2005 roku w Olsztynie przyznawana jest tak¿e, z inicjatywy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie oraz Olsztyñskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Czytelniczego, Literacka Nagroda Warmii i Mazur
Wawrzyn. Jej celem jest wyró¿nienie oraz promocja ksi¹¿ek biograficznie
lub tematycznie zwi¹zanych z regionem Warmii i Mazur, o wysokich walorach artystycznych oraz wydawniczych8. Wród olsztyñskich pisarzy laureatów kolejnych lat znaleli siê: Erwin Kruk (2006), W³odzimierz Kowalewski
(2008), Kazimierz Brakoniecki (2009), Krzysztof Beka (2010), Mariusz Sieniewicz (2011) i Tomasz Bia³kowski (2012). W tym roku  2013  nominowanymi sporód olsztyñskich prozaików byli W³odzimierz Kowalewski (Ludzie
moralni) i Mariusz Sieniewicz (Spowied pi¹cej królewny).
Jeszcze w 2007 roku w codziennej Gazecie Olsztyñskiej ukaza³ siê
szkic, w którym autor, notabene znany wczeniej jako wspó³redaktor literackiego, studenckiego pisma Zoopa  Karol Fryta, dowodzi³, ¿e Olsztyn sta³
siê prawdziwym zag³êbiem prozy9 . Wymieniaj¹c W³odzimierza Kowalewskiego, Mariusza Sieniewicza, Piotra Siweckiego, Tomasza Bia³kowskiego,
8 Nagroda przyznawana jest corocznie w dwóch kategoriach: nagroda g³ówna (wynik
g³osowania kapitu³y) oraz nagroda czytelników (wynik g³osowania czytelników Gazety
Olsztyñskiej oraz s³uchaczy Radia Olsztyn i widzów olsztyñskiego oddzia³u Telewizji Polskiej). Od 2008 roku wyró¿nienie otrzymuj¹ ksi¹¿ki za szczególne walory edytorskie i poznawcze. W konkursie bior¹ udzia³ wydawnictwa wydane w roku poprzedzaj¹cym przyznanie nagrody i zg³oszone przez wydawców, dziennikarzy, bibliotekarzy, instytucje kultury
lub czytelników nie póniej ni¿ do 31 stycznia ka¿dego roku. Sporód zg³oszonych ksi¹¿ek
kapitu³a nominuje maksymalnie piêæ pozycji. Zdobywca nagrody g³ównej otrzymuje statuetkê Wawrzyn, Akt Nadania Wawrzynu oraz nagrodê pieniê¿n¹. Autorem koncepcji statuetki jest Kapitu³a nagrody, za wykonawc¹ Ryszard Burliñski  rzebiarz i odlewnik ze
Szczytna. Wrêczenie nagrody g³ównej podczas uroczystoci poprzedza laudacja. Zdobywca
nagrody czytelników otrzymuje Dyplom Honorowy Nagroda Czytelników, za zdobywca
wyró¿nienia Dyplom Honorowy Wyró¿nienie za ksi¹¿kê o szczególnych walorach edytorskich i poznawczych. Kapitu³a nagrody zosta³a powo³ana na podstawie decyzji dyrektora
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i uchwa³y Zarz¹du Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Czytelniczego w Olsztynie. W sk³ad kapitu³y wchodz¹: Marek Barañski, Bernadetta Darska (od 2010 roku), S³awomir Fafiñski, Jaros³aw Kowalski, Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Ogrodziñski. W pracach Kapitu³y do 2009 roku uczestniczy³a Beata
Tarnowska, natomiast do 2010 roku Zbigniew Chojnowski. Cyt. za Leksykon Warmii i Mazur http://leksykonkultury.ceik.eu/index [dostêp: 12.04.2013].
8 K. Fryta, Wygadujemy siê, wybijamy z rytmu, porz¹dkujemy wiat, Gazeta Olsztyñska 2007, nr 10, s. 1011.
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Joannê Wilengowsk¹, Ewê Schilling, Tamarê Bo³dak-Janowsk¹, Filipa Onichimowskiego, Paw³a Jaszczuka i Martê Syrwid, pyta³, kto wkrótce do³¹czy
do tej galerii nazwisk. Grono autorów jednak nie powiêkszy³o siê. Najlepsi
potwierdzili swoj¹ wartoæ kolejnymi publikacjami.
W³odzimierz Kowalewski, który co prawda zadebiutowa³ w 1981 roku
tomikiem poetyckim Idê do Ciebie spod sklepionego ³uku bramy, lecz dostrze¿ony zosta³ szerzej, wi¹¿¹c siê ze rodowiskiem Borussii jako prozaik, przynale¿y jednak do pokolenia autorów, którzy zaczêli publikowaæ swoj¹ twórczoæ po roku 1989. Drugi tom opowiadañ Powrót do Breitenheide (1997)
nawi¹zywa³ do utrwalanego przez Wspólnotê Borussia mitu Atlantydy Pó³nocy. Wyró¿niony tom opowiadañ wiat³o i lêk tak¿e kierowa³ czytelnika
w stronê przesz³oci, z któr¹, zdawaæ by siê mog³o, pisarz zawar³ przymierze
na zawsze, a powieæ Excentrycy (2007), wzbudzaj¹ca zainteresowanie filmowców sw¹ udan¹ fabu³¹, odnosi³a siê do porz¹dkowania diagnoz o latach
50. rzeczywistoci PRL. Po up³ywie kilku lat okaza³o siê jednak, ¿e Kowalewski znakomicie diagnozuje chaos i rozproszenie czasów mu najbli¿szych, dotykalnej wspó³czesnoci. Najciekawsze s¹ jego powieci: Bóg zap³acz! (2000)
i Ludzie moralni (2012). W wysoko ocenionej powieci Bóg zap³acz! wizja
przysz³oci znakomicie komunikuje siê z teraniejszoci¹ ogo³ocon¹ z prywatnoci, z zanikaj¹cymi powoli przejawami empatii, dominuj¹cym materializmem i konsumpcjonizmem. Codziennoæ wymylonego przez W³odzimierza
Kowalewskiego wiata powieciowego uleg³a technologicznej modyfikacji. ¯yj¹cy w po³owie XXI wieku jego mieszkañcy s¹ nieustannie kontrolowani,
g³ównie dziêki aktywnoci modemów, w które s¹ wyposa¿eni, bêd¹cych zapisem wszystkich danych o nich oraz o sferach ich dzia³alnoci, o zainteresowaniach itp. Jednak g³ównym tematem powieci staje siê problem eutanazji.
Materialistyczne, a w³aciwie fizjologiczne podejcie do mierci oswaja j¹,
ujarzmia i kszta³tuje na po¿¹dany sposób. Na takie jej przyjêcie gotowi s¹
m³odzi, wiecznie eksperymentuj¹cy z w³asnym cia³em, nie przywi¹zuj¹cy
uwagi do sfery ¿ycia duchowego, która przesta³a siê liczyæ.
Pisarza interesuj¹ mechanizmy steruj¹ce miêdzyludzkimi kontaktami.
Ostatnia powieæ Ludzie moralni to ilustracja bezdusznej kariery polskiego
biznesmena wpisana w uniwersaln¹ ocenê ludzkiej bezkompromisowoci
w traktowaniu drugiego cz³owieka jako towaru. Kowalewski ujawnia jednoczenie bezradnoæ w formu³owaniu takich kategorycznych os¹dów. Winny
jest system kszta³tuj¹cy postawy kryminogenne. To, co kiedy w siermiê¿nym PRL by³o jedynym sposobem na prze¿ycie, w dogodniejszych warunkach
przeradza siê w oczywiste oszustwo i z³odziejstwo. Granice moralnoci s¹
bezkresne i coraz bardziej pojemne. Ta smutna konstatacja jest jak najbardziej aktualna. Proza W³odzimierza Kowalewskiego urzeka harmonijnym,
wywa¿onym stylem wypowiedzi, wspó³tworz¹cym ka¿d¹ fabu³ê. Potrafi opowiadaæ intryguj¹ce historie. To pisarz, który zas³uguje, nie tylko wród olsztyñskich prozaików, na miano klasyka.
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Mariusz Sieniewicz10 wywodzi siê ze rodowiska m³odoliterackiego Portretu, stowarzyszenia i przede wszystkim pisma, za³o¿onego w 1995 roku
przez studentów olsztyñskiej polonistyki. Zadebiutowa³ w 1999 roku
w pierwszej serii wydawniczej Portretu i od razu pokaza³ talent prozatorski. Jego powieæ Prababka spotka³a siê z du¿¹ przychylnoci¹ krytyki ogólnopolskiej. Ten wietny debiut zapocz¹tkowa³ seriê udanych dokonañ pisarza. By³ nominowany do Paszportu Polityki, do nagrody Nike. Jego proza
staje siê podstaw¹ teatralnych adaptacji. Tak by³o z powieci¹ Czwarte niebo,
która trafi³a na deski teatru wroc³awskiego jako sztuka pt. Wszystkim Zygmuntom miêdzy oczy, oraz ze zbiorem opowiadañ ¯ydówek nie obs³ugujemy
(2005), wystawianych w 2007 roku na scenie olsztyñskiego Teatru Jaracza.
Ostatnio za, na pocz¹tku 2013 roku, w tym samym teatrze pojawi³ siê
monodram Joanny Fertacz skonstruowany na podstawie jego najnowszej
powieci Spowied pi¹cej królewny (2012). Na pocz¹tku XXI wieku Sieniewicz stan¹³ na czele tzw. roczników siedemdziesi¹tych, wraz z m.in. Micha³em Witkowskim, Danielem Odij¹, Wojciechem Kuczokiem. Dosyæ szybko
jednak okaza³o siê, ¿e ka¿dy z tych pisarzy poszed³ w³asn¹ drog¹, choæ
zestawiaj¹c ich twórczoæ, ³atwo mo¿na dopatrzyæ siê wielu wspólnych cech
prozy Sieniewicza z Kuczokiem. W 2003 roku Robert Ostaszewski z kolei
³¹czy³ Sieniewicza z grup¹ autorów pochodz¹cych z pó³nocy Polski, tworz¹c
termin Proza Pó³nocy dla okrelenia m³odej prozy zaanga¿owanej11. Jednak
ta zbojkotowana przez zainteresowanych przynale¿noæ, nie odpowiada³a
tak¿e olsztyñskiemu autorowi.
W pokanym ju¿ dorobku Mariusza Sieniewicza  jest autorem szeciu
wa¿nych ksi¹¿ek prozatorskich  przewa¿a refleksja nad zagro¿on¹ kondycj¹
wspó³czesnoci. Pisarz w Czwartym niebie (2003) rozlicza siê z zasz³ociami
PRL, pokazuj¹c sfrustrowane pokolenie wychowanych w poprzedniej epoce
dwudziestoparolatków, nie potrafi¹cych sprostaæ liberalnej, ale naje¿onej
nieoczekiwanymi zagro¿eniami, teraniejszoci.
W powieci Rebelia (2008) Sieniewicz daje wyraz wyczerpania siê m³odokulturowej dominacji i chce apoteozy staroci definiuj¹cej siê w sensie mentalnym. Tworzy wyrazist¹ opozycjê, w której wielokrotnie wygrywa dojrza³oæ i trwa³oæ poprzez niezmiennoæ wielu racji oraz przekonañ. Staroæ,
zdefiniowana jako ostoja tradycji i klasycznej myli w ca³ym swoim kszta³cie,
ma szansê zwyciê¿yæ.
Pisarz wielokrotnie ujawnia swoje sympatie do feminizmu. Tak czyni ju¿
w zbiorze ¯ydówek nie obs³ugujemy, a w pe³ni upomina siê o prawa dla
kobiecego bytu w ostatniej powieci Spowied pi¹cej królewny. Pierwszoplanowa bohaterka uosabia wszystkie niepokoje i niespe³nienia, jakie spotykaj¹
10 O zagadnieniu stylu prozy tego pisarza pisa³am wczeniej. Zob.: J. Ch³osta-Zielonka,
O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza; Prace Jêzykoznawcze 2007, IX, s. 1726.
11 R. Ostaszewski, Pó³noc Pany, Undergrunt 2003, nr 1011.
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w polskiej kulturze panny, matki, ¿ony, s³owem kobiety, kiedy i aktualnie.
Choæ zmienia siê czas, dekoracja epoki, ich los jest skazany na interpretacje
stereotypami. Kulturowe obci¹¿enia determinuj¹ ich zachowania i ¿yciowe
role od wieków.
Tamara Bo³dak-Janowska, pisz¹ca prozê i poezjê, wyró¿niana nagrodami oraz nominowana do nich12, powinna czuæ siê doceniona jako autorka. Co
roku wydaje ksi¹¿kê: na przemian poetyck¹ lub prozatorsk¹. Zadebiutowa³a
w 1994 roku równolegle proz¹ (Opowiadania naiwne) i poezj¹ (SzmatkiNotatki). W ostatnim czasie zainteresowanie krytyki zwróci³a jej powieæ
z 2009 roku Rzeczy uprzyjemniaj¹ce. Utopia, nominowana do dwóch presti¿owych nagród13. Bo³dak kreuje w niej wizjê dziejów wed³ug w³asnego pomys³u, wzbogaconego zarówno wyrafinowan¹ wyobrani¹, jak i jêzykiem stworzonym na potrzeby powieci. Ta powieæ szuka czytelnika nieprzeciêtnego,
który podejmie grê prowadzon¹ przez narratorkê i zaufa jej nieskrêpowanej
wyobrani. Z upodobaniem produkuje ona pomys³owe, czasem zabawne lub
groteskowe, fabu³y o praprzodkach zamieszkuj¹cych pradawne krainy oraz
przedmiotach przez nich wymylonych, ich pierwotnym u¿yciu i magii niewidocznej dla wspó³czesnych. Ksi¹¿ka bawi i smuci, bo jest opowieci¹ o powtarzalnoci bytów, o przemijalnoci czasu. Bo³dak wyjawia w ten sposób swój
¿al do teraniejszoci, która coraz bardziej ubo¿eje, jest odarta z tajemnicy,
wszystkowiedz¹ca, usystematyzowana, nie do zatrzymania. Podobne identyfikacje czytelnicy mogli ju¿ znaleæ w to¿samej pod wzglêdem formalnym
fabule powieci z 2002 roku pt. Ta opowieæ jest po prostu za szybka, któ¿ j¹
wytrzyma14.
Ostatnia ksi¹¿ka pisarki, wydana w 2011 roku w postaci zbioru esejów,
Restauracja strasznych potraw. Rozprawa gard³owa wydaje siê kontynuacj¹
wypowiedzi z lat poprzednich. Mam tu na myli publikacje: Kto to jest ten
Jan Olik? Humoreska naukowa (2005) , Tfu! Z ludmi! Szkice ma³e i miniaturowe (2008), Co dobrego by³o w peerelu (2009), które komentuj¹ wspó³czesnoæ, czasem ³¹cz¹, czasem oddzielaj¹ przesz³oæ od teraniejszoci, utyskuj¹ na ró¿ne rodowiska, najbardziej na krêgi pisz¹cych i wydaj¹cych ksi¹¿ki.
W Restauracji Bo³dak jest ironiczna, uszczypliwa, ale i zatroskana. Z uwag¹
ws³uchuje siê w g³osy dochodz¹ce z zewn¹trz  polityki, kultury, spo³eczeñstwa, ale te¿ i z wewn¹trz, z duchowego wiata pamiêci, przede wszystkim
o nie¿yj¹cej córce Marceli.

12 W 2007 roku otrzyma³a Nagrodê Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
a w 2011 roku Nagrodê Prezydenta Olsztyna za ca³okszta³t. Nominowana do Nike za tom
Rzeczy uprzyjemniaj¹ce. Utopia (2009), do Nagrody Europy rodkowej Angelus, znalaz³a
siê w 2010 roku w finale olsztyñskiego Wawrzynu za tom poetycki Ceremonia wêglowa.
13 Jw.
14 Szerzej: J. Ch³osta-Zielonka, Za krótka opowieæ, rec. T. Bo³dak-Janowska Ta opowieæ jest po prostu za szybka, któ¿ j¹ wytrzyma, Portret 2003, nr 15, s. 124126.
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Powieæ kryminaln¹, któr¹ uprawia w Polsce coraz wiêksze grono, wybra³o a¿ trzech pisarzy, miejscem urodzenia zwi¹zanych z Warmi¹ i Mazurami15. Mowa tu o Pawle Jaszczuku, Tomaszu Bia³kowskim i Krzysztofie Bece
(urodzonym w I³awie, a mieszkaj¹cym aktualnie w Warszawie).
Pierwszy z wymienionych konsekwentnie doskonali warsztat kryminalisty, bowiem powieci sensacyjne zacz¹³ pisaæ ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych (Sponsor  1995 i Honolulu  1997). Jest autorem serii ksi¹¿ek
o dziennikarzu Jakubie Sternie, który przeistacza siê w detektywa, odkrywaj¹c sprawców wyrafinowanych, okrutnych zbrodni, maj¹cych miejsce
w przedwojennym Lwowie. Pisarz rozpocz¹³ ten cykl w 2004 roku, jak wspomniano wczeniej, od nagrodzonej Wielkim Kalibrem powieci Foresta Umbra. Kolejne czêci serii to Plan Sary (2011) i Marionetki (2012). Jaszczuk
jest autorem podgatunku zwanego krymina³em retro, wykorzystuj¹cym czêsto przesz³oæ do kreowania postaci ponadczasowych. Szczególn¹ uwagê kieruje jednak na sceneriê zdarzeñ. Zaznajomiony z topografi¹ Lwowa, odtwarzanego ze starych map i archiwalnych róde³, prezentuje przedwojenn¹
obyczajowoæ tego przesi¹kniêtego polsk¹ histori¹ i kultur¹ miasta.
Twórc¹ krymina³u retro jest tak¿e Krzysztof Beka, autor sprawnie napisanej ksi¹¿ki Trzeci brzeg Styksu (2012). Jego wizja £odzi prze³omu wieków, miasta, które uros³o w krótkim czasie z ma³ej wioski do przemys³owej
metropolii, przekonuje wiarygodnoci¹ szczegó³ów. Obraz wzmo¿onego kapitalizmu i przekszta³ceñ w³asnociowych, powoduj¹cych ubo¿enie szlachty,
a bogacenie drobnomieszczañstwa obfituje w interesuj¹ce opisy i spostrze¿enia. Jesieni¹ 2013 roku ukazaæ siê ma druga czêæ tego krymina³u pt. Pozdrowienia z Londynu. Jest te¿ Beka autorem krymina³u wspó³czesnego,
opisuj¹cego Warszawê zdominowan¹ przez celebryckie rodowiska oraz poddaj¹c¹ siê zachodnim modom. Mowa tu o powieci Wieczorny seans wydanej
w 2012 roku, której kontynuacja jest ju¿ gotowa pt. Ostatni rozkaz. Autor
oczekuje tak¿e na wydanie tryptyku powieciowego sensacyjno-historycznego, którego poszczególne czêci ³¹czy postaæ dziennikarza Tomasza Horna.
Pierwsza czêæ pt. Ornat z krwi ukaza³a siê na pocz¹tku sierpnia 2013.
Istniej¹ te¿ ju¿ dalsze czêci: Kwadrant i pugina³ oraz Krypta Heidenburga.
To jednak nie wszystko. Autor nie tylko poszerza swoje dowiadczenia
w przestrzeni literatury popularnej, lecz tak¿e pisze prozê tzw. zaanga¿owan¹.
Do dotychczas wydanych z tego krêgu nale¿¹ powieci Wrzawa (2004) oraz
Fabryka frajerów (2009), nagrodzona olsztyñskim Wawrzynem w 2010 roku16.
Teraz napisa³ utwór dotycz¹cy pokolenia wstêpuj¹cego w II wojnê wiatow¹
i powi¹zañ g³ównego bohatera z wa¿nymi postaciami dwudziestolecia miêdzywojennego. Tytu³ powieci to Autoportret z samowarem.
15 Zob.: J. Ch³osta-Zielonka, Zamiast powieci obyczajowej. Cechy wspó³czesnej, polskiej
powieci sensacyjnej, Media. Kultura. Komunikacja Spo³eczna, 2013, [w druku].
16 J. Ch³osta-Zielonka, Przygody z³ego wojaka, rec. Krzysztof Beka, Fabryka frajerów,
Fraza 2010, nr 3 (68), s. 315316.
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Tomasz Bia³kowski pierwsze teksty prozatorskie ³¹czy³ z problematyk¹
spo³eczn¹, umieszczaj¹c swoich bohaterów czêsto na popegeerowskiej prowincji po politycznych przeobra¿eniach roku 1989. Na tym tle prezentowa³
zwykle z³o¿one relacje rodzinne, patologiczne kontakty dziecka lub dojrzewaj¹cego mê¿czyzny z rodzin¹. Tak najogólniej mo¿na by by³o uj¹æ tematykê
opowiadañ Leze i D³u¿yzny, powieci Pogrzeby, Mistrzostwo wiata i Zmarzlinê. Nagrodzona w 2012 roku Wawrzynem Warmii i Mazur powieæ Teoria
ruchów Vorbla (2011) tak¿e podejmuje tematykê rodzinn¹ i ukazuje skomplikowane napiêcia pomiêdzy najbli¿szymi.
Natomiast trzy krymina³y Tomasza Bia³kowskiego Drzewo morwowe,
K³amca i Król Tyru zaskakuj¹ sprawnym warsztatem. £¹czy je wspólny
bohater, którym jest dziennikarz Pawe³ Werens, przeprowadzaj¹cy ledztwo
równolegle z organami cigania. Skomplikowana fabu³a ujawnia seriê makabrycznych zbrodni, które morderca planuje z premedytacj¹ i na podstawie
historii z przesz³oci. Znajdujemy w nich zatem wszystkie immanentne cechy
dobrego krymina³u: z³o¿on¹ ze spójnych, ale drobnych elementów zagadkê,
niespodziewane zwroty akcji trzymaj¹cej do koñca w napiêciu. Przy tym
Bia³kowski dba o prawdopodobieñstwo szczegó³ów topograficznych oraz t³o
spo³eczno-obyczajowe, co wyposa¿a krymina³y w dodatkow¹ funkcjê antropologiczn¹17. Autor, wydaj¹c swoje krymina³y, wykorzystuje dostêpne wspó³czesne sposoby ich promocji: od plakatów pocz¹wszy poprzez internetowe konkursy, wywiady w regionalnym radiu i telewizji po filmiki zamieszczone na
w³asnym blogu. Oprócz tego pisarz pracuje ju¿ nad nastêpn¹ ksi¹¿k¹, wspó³czesn¹ histori¹ dziej¹c¹ siê na warmiñskiej prowincji.
Niewiele w rodowisku olsztyñskim mówi siê o dokonaniach m³odych
i najm³odszych twórców, wywodz¹cych siê najczêciej z Klubu Literackiego
M³odych, prowadzonego wczeniej przez Iwonê £azick¹-Pawlak, dzisiaj przez
Piotra Siweckiego, dzia³aj¹cego przy Miejskim Orodku Kultury w Olsztynie.
Ich prozatorskie debiuty nale¿a³y do satysfakcjonuj¹cych, choæ nie znalaz³y
siê w czo³ówce ogólnopolskiej. Pisarze wypowiadaj¹ najczêciej w³asne dowiadczenia zwi¹zane z doros³oci¹ i wchodzeniem w powa¿ne uk³ady miêdzyludzkie, ale te¿ rozliczaj¹ siê z okresem dojrzewania. Tworz¹ razem
wspóln¹ wypowied, która jest reprezentatywna dla kolejnego pokolenia,
niepamiêtaj¹cego ju¿ wcale czasów PRL. Mo¿na ich wymieniaæ obok Doroty
Mas³owskiej, Miros³awa Nahacza, Marty Dzido czy np. Jasia Kapeli.
W 2005 roku zadebiutowa³ zbiorem opowiadañ Zalani18, wywodz¹cy siê
z Klubu, Filip Onichimowski. Debiut pozwoli³ zaliczyæ go do twórców wspomnianej wczeniej Prozy Pó³nocy. W 2010 roku, nak³adem Wydawnictwa JanKa, ukaza³a siê jego druga ksi¹¿ka, tym razem powieæ Cz³owiek z Palermo.
17 Szerzej o funkcjach krymina³u pisze M. Czubaj, Etnolog w Miecie Grzechu. Powieæ
kryminalna jako wiadectwo atropologiczne w Miecie Grzechu, Gdañsk 2010.
18 Szerzej: J. Ch³osta-Zielonka, Polska wie niespokojna, rec. Filip Onichimowski, Zalani, Krajobrazy i Spojrzenia 2006, nr 8, s. 18.
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Choæ akcja tej powieci rozpoczyna siê w sycylijskiej scenerii, atmosferze
przesyconej mafijn¹ przemoc¹, to mo¿na by tê ksi¹¿kê potraktowaæ jako
historiê inicjacji, dorastania do samodecydowania o postawie moralnej
i o wyborze preferowanych wartoci. G³ówny bohater zapo¿ycza swoisty, sycylijski kodeks moralny i po powrocie z zarobkowej emigracji wprowadza go
w ¿ycie w rodzimym Olsztynie, miecie, które do tej pory by³o mekk¹ z³a.
Wychowank¹ MOK-u w Olsztynie jest tak¿e Marta Syrwid, która wyda³a
zbiorek opowiadañ Czkawka (2004) oraz powieæ Zaplecze (2009), a ostatnio
promuje najnowsz¹ ksi¹¿kê, powieæ pt. Bogactwo. Bohaterkami jej prozy s¹
m³ode kobiety, których oczekiwania rozmijaj¹ siê czêsto z rzeczywistoci¹.
Traumatyczne dzieciñstwo pozostawia lady niepozwalaj¹ce na normalne
funkcjonowanie. Dorastaj¹ce m³ode kobiety ³atwo uzale¿niaj¹ siê od chorób
cywilizacyjnych, nie umiej¹ oprzeæ siê przemocy, nie maj¹ doæ si³y by zamkn¹æ przesz³oæ. Fabu³y Syrwid przypominaj¹ opowiadania Moniki Mostowik czy Ewy Schilling (to pseudonim literacki), autorki nale¿¹cej co prawda
do starszego pokolenia (rocznik 1971), ale poprzez tematykê uto¿samiaj¹cej
siê z m³odszym. Schilling jest w tej chwili, po wydaniu powieci G³upiec
(2005) i opowiadañ Codziennoæ (2010), najbardziej rozpoznawaln¹ autork¹
prozy homoerotycznej19.
Kolejn¹ ksi¹¿kê opublikowa³ tak¿e m³ody autor  rocznik 1985  Micha³
Kotliñski. Jego debiut prozatorski nast¹pi³ w 2008 roku  Mi³oæ zwija siê
w bibu³kê. Autor otrzyma³ wówczas pierwsz¹ nagrodê w konkursie na
powieæ dla m³odzie¿y wydawnictwa TELBIT. Opublikowany na pocz¹tku
2013 roku zbiór opowiadañ wiêty od æpunów mo¿na potraktowaæ jako zmagania narratora z konstytuowaniem w³asnej to¿samoci, próbê wyznaczenia
sobie i innym miejsca. Poznajemy wiat konkretny i wymylony, znany
i utajony, na jawie lub w narkotykowym zwidzie.
Nadal bez ksi¹¿kowego debiutu pozostaje przedstawiciel najm³odszej,
nieformalnej grupy m³odoliterackiej Olsztyn Wschodni, Micha³ Krawiel.
Choæ napisa³ kilka opowiadañ, które wydrukowano w literackich czasopismach20, to jednak nie ma on szczêcia, by zaistnieæ w literackim rodowisku.
Dzia³aniom olsztyñskiego rodowiska brakuje mecenatu czasopism literackich czy te¿ innego instytucjonalnego wsparcia dla autorów. W czasach,
gdy przemylana promocja jest dwigni¹ medialnego i czytelniczego sukcesu ksi¹¿ki, nie wystarczy jej napisaæ i wydaæ. Z rozrzewnieniem nale¿y
wspomnieæ czasy organizowanych przez Stowarzyszenie Portret promocji, festiwali literackich (Dzyndzo³ki Fulkontakt, Pora Poezji) oraz
19

O jej debiucie i wczeniejszych powieciach ju¿ pisa³am. Zob: J. Ch³osta-Zielonka,
M³oda proza z Olsztyna, Kajet 2007 nr 3, s. 46.
20 Miêdzy innymi: M. Krawiel, Maturzystki, Lampa 2012, nr 56; tego¿, Inglisz samer rejn, Wakat 2012 nr 2.
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wydawniczych serii, w których m³odzi autorzy mieli szansê zaprezentowaæ
swoj¹ twórczoæ. Dzisiaj w Olsztynie oficjalnie mówi siê o literaturze ma³o
i nie bardzo powa¿nie, choæ skutecznych sposobów jej promowania jest bardzo wiele.
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Summary
The paper aims at presenting the community of Olsztyn authors, which has never been so
dispersed and little consolidated since 1945. The authors hide in their artistic hermitages and
avoid group comments. There is no literary magazine, which would constitute opinion-forming
voice and create space for polemics, or exchange of views in Olsztyn, or the closes regions.
Olsztyn has been becoming the real prose basin recently. W³odzimierz Kowalewski, Mariusz
Sieniewicz, Piotr Siwecki, Tomasz Bia³kowski, Joanna Wilengowska, Ewa Schilling, Tamara
Bo³dak-Janowska, Filip Onichimowski, Pawe³ Jaszczuk or Marta Syrwid are some of the wellknown artists in Poland, who create their works here. Despite this fact, officially little is
spoken about literature and it is not treated too seriously, although there are numerous ways
of its effective promotion.
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Najpierw kilka s³ów wyjanienia. Sk¹d pomys³ na kontrowersyjnie
brzmi¹cy pierwszy cz³on tytu³u podjêtych tu rozwa¿añ? Stanowi on pog³os
kuluarowej dyskusji na jednej z konferencji naukowych powiêconej literaturze staropolskiej. Jej uczestnicy, reprezentanci wiod¹cych orodków akademickich w Polsce, nale¿¹cy do ró¿nych pokoleñ badaczy, dzielili siê swymi
obserwacjami i dowiadczeniami, z których jasno wynika³o, i¿ maj¹ poczucie
znacz¹cej marginalizacji staropolszczyzny na studiach polonistycznych na
ich macierzystych uczelniach, konsekwentnie ograniczanej na rzecz przedmiotów zwi¹zanych z kultur¹ wspó³czesn¹. Wyra¿ano równie¿, na po³y ¿artobliwie, na po³y powa¿nie, przekonanie, i¿ literaturoznawcy zajmuj¹cy siê
zjawiskami XX i XXI stulecia spogl¹daj¹ na kolegów po fachu zg³êbiaj¹cych
dorobek epok dawnych czêstokroæ lekcewa¿¹co lub pob³a¿liwie, jak na swoiste
dinozaury lub w³anie mieszkañców getta, skazanych na izolacjê, a w konsekwencji na nieuchronne odejcie.
Nie od dzi wiadomo, ¿e grono naukowców-staropolan jest doæ w¹skie.
Wród co najmniej kilku przyczyn tego¿ stanu rzeczy niew¹tpliwie znacz¹ce
s¹ dodatkowe wyzwania, jakie stawia pimiennictwo sprzed wieków, z którym nie musi mierzyæ siê ten, który w badaniach sk³ania siê ku wspó³czesnoci. Ka¿dy, kto spêdzi³ wiele miesiêcy czy lat nad rêkopisami, starymi drukami, siedz¹c przy czytniku mikrofilmów, kto próbowa³ dociec znaczenia tego
czy innego wyrazu lub symbolu, których sens zatar³ czas, ma wiadomoæ
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zdwojonego wysi³ku zwi¹zanego z podejmowan¹ prac¹ badawcz¹. Dodatkow¹
trudnoci¹, istotn¹ dla reprezentantów tzw. orodków prowincjonalnych, czêsto zniechêcaj¹c¹ ju¿ na pocz¹tkowym etapie, stanowi³ od zawsze dostêp do
róde³, zgromadzonych w nielicznych renomowanych bibliotekach i archiwach. Pokonanie tej¿e bariery wi¹za³o siê i ci¹gle jeszcze (mimo postêpuj¹cej
digitalizacji zbiorów) wi¹¿e siê ze znacz¹cymi kosztami.
Jednak wskazuj¹c na powy¿sze uwarunkowania, zniechêcaj¹ce do zg³êbiania dorobku wieków dawnych, warto dostrzec nowe mo¿liwoci, jakie nios¹ nasze czasy, pozornie tak nieprzychylne starowieckim ramotom. Z jednej strony rozwijaj¹cy siê w zawrotnym tempie Internet wraz z obecnymi
w nim nowymi formami literatury spycha to, co odleg³e, niedzisiejsze
i z pozoru archaiczne, coraz silniej w niebyt, ale z drugiej u³atwia dostêp
poprzez prê¿nie rozwijaj¹ce siê biblioteki cyfrowe do tekstów dawnych, znanych dot¹d tylko nielicznym specjalistom. Rodzi to miêdzy innymi szansê
zainteresowania wiêkszej liczby ambitnych studentów podjêciem ciekawych
tematów prac dyplomowych z zakresu staropolszczyzny, wyrastaj¹cych poza
wygodne, ale czêsto jak¿e ma³o twórcze kompilowanie czyich ustaleñ. Rzeczywiste wyzwania badawcze, dotycz¹ce tekstów s³abo rozpoznanych lub zapomnianych, inspiruj¹ce i daj¹ce wiele satysfakcji, mog¹ zaszczepiæ w adeptach polonistyki zamieraj¹cego dzi bakcyla staropolszczyzny.
Cieniem na owej mo¿e nazbyt optymistycznej wizji k³adzie siê ograniczona szansa dalszej naukowej kariery w zakresie tej¿e dyscypliny, gdy¿ wspomniana wy¿ej kurcz¹ca siê liczba godzin dydaktycznych zwi¹zanych z literatur¹ staropolsk¹, a czêsto tak¿e owieceniow¹, nie daje zbyt wielkiej szansy
na zatrudnienie na uczelni po ukoñczeniu studiów doktoranckich. Mo¿e to
prowadziæ do procesu starzenia siê kadry naukowej zajmuj¹cej siê badaniem
staropolszczyzny, co niew¹tpliwie niekorzystnie wp³ywa na rozwój ka¿dej
dyscypliny. Nie umniejszaj¹c znaczenia dorobku grona specjalistów reprezentuj¹cych pokolenie powoli, ale nieuchronnie zstêpuj¹ce, nale¿y podkreliæ, i¿ niezwykle po¿¹dany dla badañ nad staropolszczyzn¹ jest dop³yw wie¿ej krwi i nowych, twórczych pomys³ów. Stwarza on bowiem tak wa¿ny
badawczy ferment, sk³ania do dyskusji miêdzypokoleniowej, rodzi ciekawe
pespektywy interpretacyjne. Przy tym nie nale¿y tego¿ ducha odnowy poszukiwaæ jedynie wród m³odych naukowców, bo by³oby to znacz¹cym uproszczeniem. Jednak wydaje siê, ¿e niektórzy z nich, wchodz¹c w coraz bardziej
hermetyczny dla wspó³czesnego odbiorcy wiat staropolszczyzny, odczuwaj¹ ze
zdwojon¹ si³¹ potrzebê wydostania siê z owego getta i przekonania pozosta³ych literaturoznawców, tudzie¿ samych siebie, o poznawczej atrakcyjnoci
dorobku dawnej kultury. Mo¿e te¿ jest tak, ¿e tê potrzebê dobitniej i mielej
artyku³uj¹, nie boj¹c siê przy tym podwa¿ania zastanych pogl¹dów i teorii.
Warto w tym momencie odwo³aæ siê do inicjatyw inspirowanych przez
toruñskie rodowisko badaczy staropolszczyzny, reprezentuj¹cych Uniwersytet Miko³aja Kopernika, a konkretnie mistrza i wychowanka, czyli Krzysztofa
Obremskiego i Paw³a Bohuszewicza. Od kilku lat w ich naukowej dzia³alnoci
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dostrzec mo¿na wyrane i ponawiane próby maria¿u miêdzy literatur¹ staropolsk¹ a wspó³czesn¹ metodologi¹. wiadcz¹ o tym kolejne publikacje obydwu badaczy reprezentuj¹cych dwa pokolenia. Krzysztof Obremski by³ m. in.
redaktorem drugiego numeru czasopisma Litteraria Copernicana
(2/2008) o znacz¹cym tytule: Zderzenia. Literatura dawna a metody wspó³czesnej humanistyki, opublikowanego w 2010 roku, tudzie¿ tomu zbiorowego
o tytule prawie bliniaczym: Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka,
wydanego dwa lata póniej1. Kontynuacj¹ tego kierunku poszukiwañ jest
autorska ksi¹¿ka tego¿ badacza: Literatura staropolska czytana wspó³czesn¹
humanistyk¹. Przymiarki metodologiczne, która ukaza³a siê w 2011 roku2.
Natomiast wspomniany wy¿ej Pawe³ Bohuszewicz dobitnie upomnia³ siê
o nowe podejcie w badaniu staropolszczyzny m. in. w artyku³ach Po co
literaturze dawnej wspó³czesna teoria?3 i Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne4, sam realizuj¹c swoje postulaty m. in. w pracy doktorskiej (wydanej
w 2009 roku) powiêconej polskiemu romansowi barokowemu, dla zbadania
którego przyj¹³ perspektywê narratologiczn¹5.
Mimo wyranie zarysowanego wspólnego kierunku podejmowanych naukowych inicjatyw, wczytuj¹c siê w refleksjê tych dwóch badaczy, dostrzec
mo¿na jednak pewn¹ odmiennoæ postaw. Krzysztof Obremski we wspomnianej wy¿ej autorskiej ksi¹¿ce kojarzy wybrane teksty staropolskie z niektórymi problemami (oralnoæ) i metodami wspó³czesnej humanistyki (dekonstrukcja, krytyka feministyczna) 6. Docenia on mo¿liwoci wynikaj¹ce
z przyjêcia takiej metodologii, ale jednoczenie zdaje sobie te¿ sprawê
z tkwi¹cych w podobnym dzia³aniu zagro¿eñ, zwi¹zanych choæby z niebezpieczeñstwem utraty czy te¿ choæby zamazania staropolskiej to¿samoci7
badanych utworów. Obawa o lekcewa¿enie owej to¿samoci towarzyszy tym
badaczom, dla których priorytetem jest osadzenie tekstu w macierzystym,
historycznym kontekcie i dla których odtworzenie owego kontekstu jest
warunkiem niezbywalnym dla prawid³owej interpretacji. Takie stanowisko
sk³ania do postrzegania prób odczytania tekstów dawnych poprzez wspó³czesn¹ metodologiê jako ostentacyjnie ahistorycznych i antytradycyjnych8.
1
2

Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka, red. K. Obremski, Toruñ 2010.
Literatura staropolska czytana wspó³czesn¹ humanistyk¹. Przymiarki metodologiczne,
Toruñ 2011.
3 P. Bohuszewicz, Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, Litteraria Copernicana 2008, nr 2: Zderzenia. Literatura dawna a metody wspó³czesnej humanistyki, red.
K. Obremski, s. 927.
4 P. Bohuszewicz, Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne, Roczniki Humanistyczne
2011, t. 59, z. 1, s. 251259.
5 P. Bohuszewicz, Gramatyka romansu. Polski romans barokowy w perspektywie narratologicznej, Toruñ 2009.
6 K. Obremski, dz. cyt., [informacja z ok³adki].
7 Tam¿e, s. 17.
8 Obremski przytacza tu sformu³owanie Andrzeja Stoffa, W poszukiwaniu aksjologicznego modelu karnawa³u i karnawalizacji, w: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje, red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska, Toruñ 2000, s. 99.
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Krzysztof Obremski, który w swym dotychczasowym dorobku nigdy nie
lekcewa¿y³ tzw. kontekstu, tudzie¿ wiedzy z dziedziny poetyki historycznej
czy dawnej teorii retorycznej, zak³ada jednak, i¿ badacz XXI wieku nie jest
w stanie w pe³ni wydestylowaæ siebie samego ze wiata, w którym ¿yje i [ ]
zamkn¹æ siê w tamtym, staropolskim, wiecie bez reszty9. Ta roz³¹cznoæ
naszej obecnej i staropolskiej kultury jest bezdyskusyjna, a mo¿liwoæ odtworzenia ówczesnego wiata bez nalecia³oci ze strony rzeczywistoci, w któr¹
jestemy wroniêci, jest zdaniem Obremskiego iluzoryczna. Wniosek z tego
p³yn¹cy jest wedle badacza jeden: skoro uznamy, ¿e nie jestemy w stanie
odci¹æ pêpowiny, jaka ³¹czy nas (podmiot literaturoznawczych badañ) z naszym kulturowym »tu i teraz«, niejako si³¹ rzeczy powinnimy otworzyæ siê
na wspó³czesn¹ humanistykê10. Jednak w tej¿e propozycji autor widzi jedynie mo¿liwoæ, a nie nakaz takiego w³anie wyboru, zaznaczaj¹c, i¿ zawsze
powinien byæ on indywidualn¹ decyzj¹ badacza. Równie dobrze mo¿e on
odrzuciæ tê drogê, opowiadaj¹c siê za staropolsk¹ wiedz¹ o literaturze jako
odpowiednim i zarazem mo¿e nawet definitywnym narzêdziem badañ11,
sytuuj¹cym analizowane teksty czy zjawiska w ich macierzystym kontekcie.
Przy tym Obremski przestrzega, aby w siêganiu po wspó³czesn¹ metodologiê
poznawcza efektownoæ nie przes³oni³a poznawczej efektywnoci, aby metoda
nie sta³a siê jedynie gad¿etem12.
Znacznie mielej w stronê dwudziestowiecznej humanistyki spogl¹da Pawe³ Bohuszewicz, prowokuj¹c swymi pogl¹dami do dyskusji rodowisko badaczy staropolszczyzny reprezentuj¹cych ró¿ne pokolenia. wiadectwem tej¿e bêd¹ m. in. artyku³y zamieszczone w Rocznikach Humanistycznych
z 2011 roku, stanowi¹ce polemiczny trójg³os Bohuszewicza, Agnieszki Czechowicz13 i Miros³awy Hanusiewicz-Lavallee14. Nie przyznaj¹c bezwzglêdnej
racji ¿adnej ze stron, warto doceniæ fakt, i¿ to, jak badaæ literaturê wieków
dawnych, mo¿e zrodziæ tak ¿ywy intelektualny ferment. Oddala nas to poczucia mierci i martwoty naszej dyscypliny.
Autor ksi¹¿ki Gramatyka romansu z jednej strony deklaruje, i¿ docenia
dokonania badaczy ho³duj¹cych tradycyjnej, filologicznej metodzie, ale z drugiej, zw³aszcza w niektórych swych stwierdzeniach sugeruje, i¿ nie wnosz¹
one wiele nowego. Przyk³adem mog¹ tu byæ choæby sformu³owania zawarte
w artykule z 2008 roku, w którym badacz stawia pytanie o przyczyny postrzegania literatury staropolskiej jako martwej skamienieliny:
9
10
11
12

Tam¿e, s. 13
Tam¿e, s. 15.
Tam¿e.
K. Obremski, Metodologia: efektywnoæ a efektownoæ, w: Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka, s. 11.
13 A. Czechowicz, Glosa o metodologii przyczynków, czyli po co nam to wszystko, Roczniki Humanistyczne 2011, t. 59, z. 1, s. 270279.
14 M. Hanusiewicz-Lavallee, O badaniu literatury dawnej (i owadów). Glosa do polemiki, Roczniki Humanistyczne 2011, t. 59, z. 1, s. 281285.
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Co nale¿y obarczyæ odpowiedzialnoci¹ za ten stan rzeczy? Mo¿liwe s¹ dwie
odpowiedzi: pierwsza  j¹ sam¹, prawdopodobne jest przypuszczenie, ¿e literatura dawna pozostaje tak bardzo inna i obca, i¿ dialog z ni¹ jest niemo¿liwy
(wszak musi istnieæ jaka wspólnota miêdzy rozmówcami); druga, i ta wydaje mi
siê bardziej trafna, odpowiedzialnoæ za skamienienie literatury dawnej przenosi³aby siê na utrwalone wród badaczy przekonanie, ¿e celem historyka literatury jest zdystansowane wobec przedmiotów badañ ich wydanie, opisanie,
skatalogowanie, oprowadzaj¹ce w efekcie do zamkniêcia dialogu z tekstami
przesz³oci. Tymczasem nale¿y o nich myleæ jako o czym raczej otwartym, nie
s¹ bowiem tylko zabytkami, ale równie¿ utworami powsta³ymi w wiecie, któremu nasz wiat zawdziêcza swoje istnienie (a wiêc w wiecie otwartym na nasz
wiat), i tekstami, które same w sobie otwarte s¹ na wci¹¿ nowe odczytania15.

W przypisie autor uzupe³nia powy¿sze konstatacje dodatkow¹ refleksj¹:
po lekturze najwa¿niejszych tekstów na temat polskiej wiedzy o literaturze
dawnej odnoszê wra¿enie, ¿e zajmowa³a siê ona tylko tym w³anie 16, czyli
powtórzmy: wydaniem, opisaniem, skatalogowaniem Trudno nie dostrzec
wy³aniaj¹cej siê spoza tych stwierdzeñ, doæ kategorycznych, choæ jak podkrela Bohuszewicz, subiektywnych, dezaprobaty wobec takiego stanu rzeczy. Badacz wi¹¿e go z dominacj¹ wród znawców staropolszczyzny filologiczno-autonomicznego konserwatyzmu oraz logocentryzmu definiowanego jako wiara w mo¿liwoæ podzia³u rzeczywistoci wed³ug modelu linearnego (polegaj¹cego na szatkowaniu literatury na pr¹dy i epoki)17.
Nie przywo³uj¹c tu z oczywistych wzglêdów wszystkich istotnych tez
powy¿szego wywodu, warto zwróciæ uwagê na stworzon¹ przez Bohuszewicza
listê prac z zakresu staropolszczyzny, któr¹ autor opatruje znamiennym tytu³em: Jaskó³ki nowego. Widzi w nich (pytanie, czy zgodnie z intencj¹
autorów18) przejawy odejcia od dominuj¹cego w badaniach paradygmatu
filologiczno-autonomicznego oraz logocentrycznego na rzecz poszukiwania innych wzorców uprawiania literaturoznawstwa. Nowe odczytania dostrzega
w przyjêciu nastêpuj¹cych perspektyw metodologicznych: hermeneutycznej
i fenomenologicznej (Antoni Czy¿19 i Kwiryna Ziemba20), intertekstualnej
15
16
17
18

P. Bohuszewicz, Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, s. 17.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 20
Bohuszewicz o wymienionych poni¿ej tekstach Agnieszki Czechowicz i Krzysztofa
Mrowcewicza pisze nastêpuj¹co: Pojêcie dekonstrukcji nie pojawia siê w ¿adnym z nich,
nie oznacza to jednak, ¿e dekonstrukcji w nich nie znajdziemy (tam¿e, s. 2223). Jednak
przywo³ana przez niego badaczka, bliska mu pokoleniowo, wyranie sceptycznie ustosunkowuje siê do przydatnoci w odniesieniu do tekstów staropolskich nowej filozofii (w tym
tej spod znaku J. Derridy), twierdz¹c, i¿ postulaty jej aplikowania w postêpowaniu z tym
pimiennictwem potrafi¹ byæ obezw³adniaj¹co naiwne, a zalecana metoda okazuje siê
 przynajmniej na razie  raczej ja³owa i  póki co  donik¹d nie prowadzi. Nie prowadzi
nawet do Niczego, wiêc w sumie ¿adna pociecha (Uwagi o przymusach metodologicznych
w badaniach literatury staropolskiej, Roczniki Humanistyczne 2008, t. 56, z. 1, s. 15).
19 A. Czy¿, wiat³o i s³owo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995;
ten¿e, W³adza marzeñ: studia o wyobrani i tekstach, Bydgoszcz 1997.
20 K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji
Trenów, Warszawa 1994.
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(Agnieszka Fuliñska 21 i Micha³ Rusinek 22 ), dekonstrukcjonistycznej
(Agnieszka Czechowicz23 i Krzysztof Mrowcewicz24), antropologicznej (Dariusz Cezary Maleszyñski25) oraz feministycznej (Hanna Dziechciñska26
i Joanna Partyka27). Druga lista zbudowana przez Bohuszewicza zawiera
prace o charakterze syntez historycznoliterackich, które wedle autora odchodz¹ od modeli systemowych (rekonstruuj¹cych rzeczywistoæ jako zamkniêt¹,
hierarchiczn¹ i opart¹ na zwi¹zkach koniecznociowych) w stronê modeli
serialnych, dopuszczaj¹cych wspó³istnienie w obrêbie jednej niepowtarzalnej i otwartej ca³oci wielu heterogenicznych serii, nieredukowalnych do
jakiej g³êbokiej struktury28. Wród wymienionych przez Bohuszewicza publikacji s¹ teksty wspomnianych wczeniej znawców staropolszczyzny: Antoniego Czy¿a29 i Kwiryny Ziemby30, ale tak¿e powiêcone owieceniu: Marcina
Cieñskiego31 i Teresy Kostkiewiczowej32.
Bezcelowe i pozbawione sensu wydaje siê kwestionowanie aprobatywnych opinii autora wobec powy¿szych prac, tudzie¿ przywo³ywanie ich uzasadnienia, natomiast niepokoi w wypowiedzi Bohuszewicza owa kategorycznoæ stwierdzeñ, wyzieraj¹ca z poszczególnych zdañ, w myl której badacze
ho³duj¹cy tradycyjnej metodologii zanurzaj¹cej badane teksty dawne w ich
macierzystym kontekcie, nie wnosz¹ do naszej dyscypliny nic nowego, przyczyniaj¹c siê tym samym porednio do jej umiercenia. Dyskusyjny wydaje
siê równie¿ pogl¹d, ¿e poetyka macierzysta tekstów staropolskich mo¿e
stanowiæ jedynie przedmiot badania, lecz nie powinna byæ zarazem narzê21 A. Fuliñska, Renesansowa aemulatio: alegacja czy intertekstualnoæ, Teksty Drugie
1997, z. 4, s. 515.
22 M. Rusinek, O relacjach tekstualnych w Dii gentium M. K. Sarbiewskiego, Teksty
Drugie 1997, z. 4, s. 6988.
23 A. Czechowicz, Sprzeczne komunikaty. Alegoria i mowa podwójna w Nadobnej Paskwalinie, w: Wielkopolski Maro. Samuel ze Skrzypny Twardowski i jego dzie³o w wielkiej
i ma³ej ojczynie, red. K. Meller, J. Kowalski, Poznañ 2002, s. 221234.
24 K. Mrowcewicz, Palimpsesty Sêpowe, w: ten¿e, Trivium poetów polskich epoki baroku: klasycyzm  manieryzm  barok. Studia nad poezj¹ XVII stulecia, Warszawa 2005,
s. 8797.
25 D. C. Maleszyñski, Cz³owiek w tekcie. Formy istnienia wed³ug literatury staropolskiej, Poznañ 2002.
26 H. Dziechciñska, Kobieta w ¿yciu i literaturze XVII i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2001.
27 J. Partyka, ¯ona wyæwiczona. Kobieta pisz¹ca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004.
28 P. Bohuszewicz, Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, s. 25.
29 Bohuszewicz wymienia tu teksty Czy¿a z tomu W³adza marzeñ, m. in. Polski barok
niesarmacki oraz Barok niezniszczalny.
30 K. Ziemba, Projekt komparatystyki wewnêtrznej, w: Polonistyka w przebudowie:
literaturoznawstwo  wiedza o jêzyku  wiedza o kulturze  edukacja. Zjazd polonistów,
2225 wrzenia 2004, t. 1, red. M. Czermiñska i in., Kraków 2005, s. 423433.
31 M. Cieñski, Perspektywa komparatystyczna w badaniu nad literatur¹ polskiego
owiecenia, w: Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo  wiedza o jêzyku  wiedza
o kulturze  edukacja. Zjazd polonistów, 2225 wrzenia 2004, t. 2, red. M. Czermiñska
i in., Kraków 2005, s. 362372.
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dziem s³u¿¹cym tych¿e tekstów badaniu. Wedle Bohuszewicza to w³anie
wspó³czesna teoria literatury, rozumiana jako wci¹¿ ponawiany (w zgodzie
z duchem czasu) namys³ nad tym, czym jest literatura  powinna byæ najwy¿szym punktem odniesienia dla historyka literatury, gdy¿ zakrela horyzont mo¿liwych odpowiedzi na pytania dla niego absolutnie podstawowe33.
Zdaniem autora przyjêcie takiej perspektywy pozwoli³oby uczyniæ literaturê
i kulturê dawn¹ otwart¹ na literaturê i kulturê nowo¿ytn¹ [ ] i przez to
uczyniæ ¿ywym to, co czêsto wydaje siê martw¹ skamienielin¹34.
Takie stanowisko, jak sam Bohuszewicz zaznacza, stawia go w opozycji
do wiêkszoci badaczy staropolszczyzny. Wydaje siê jednak, ¿e przynajmniej
w czêci jego uwag polemicznych dopatrzeæ siê mo¿na wartych uwagi konstatacji. Tak jest w przypadku refleksji nad przydatnoci¹ regu³ wspó³czesnej
metodologii, np. dekonstrukcji czy badañ genderowych. Autor podwa¿a zarzut, i¿ jako powsta³e w wieku XX mog¹ byæ pomocne w interpretacji tekstów dawnych. Zwraca on uwagê, ¿e choæ s¹ to jêzyki powsta³e wspó³czenie,
to próbuj¹ opisaæ regu³y uniwersalne i ponadhistoryczne. Nie nale¿y siê
wyrzekaæ mo¿liwoci, które oferuj¹, tak jak nie rezygnujemy w badaniach
z ogólnie przyjêtych terminów takich jak schemat fabularny, narrator, podmiot liryczny, choæ one tak¿e s¹ obce wiadomoci dawnych autorów35.
Bohuszewicz na pytanie o potrzebê stosowania wspó³czesnej metodologii
odpowiada, jego zdaniem, najprociej:
jeli za³o¿ymy, ¿e dziêki najnowszym jêzykom opisu lepiej rozumiemy literaturê
(nie tylko najnowsz¹ [ ]), to w takim razie zyskujemy lepsze rozumienie tekstów dawnych. [ ] Te interpretacje pozwalaj¹ zaktualizowaæ istniej¹cy w interpretowanych tekstach potencja³ semantyczny, którego nie mielibymy szansy
dostrzec, gdybymy respektowali tylko i wy³¹cznie intencje autorskie, a który
mo¿emy ujrzeæ dziêki osmotycznej36 naturze tekstu37.

Tej optymistycznej wierze w przewagê wspó³czesnej metodologii nad tradycyjnymi badaniami filologicznymi nie poddaje siê chêtnie ani chwalona
przez Bohuszewicza za swe publikacje Agnieszka Czechowicz, ani Miros³awa
Hanusiewicz-Lavallee. Ta ostatnia polemizuje z postulowan¹ przez autora
Gramatyki romansu radykaln¹ dekontekstualizacj¹ zastosowan¹ w analizie literatury dawnej, która mia³aby s³u¿yæ aktualizacji utajonego potencja³u
32
33
34
35

T. Kostkiewiczowa, Polski wiek wiate³. Obszary swoistoci, Wroc³aw 2002.
P. Bohuszewicz, Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, s. 27.
Tam¿e, s. 26.
Pisz¹ca te s³owa, podobnie jak Maria Jasiñska w ksi¹¿ce Narrator w powieci
przedromantycznej (17761831), Warszaw 1965, wykorzysta³a dwudziestowieczne ustalenia
dotycz¹ce narracji i narratora w badaniach nad romansem staropolskim: I. Maciejewska,
Narracja w polskim romansie barokowym, Olsztyn 2001.
36 Wedle autora osmotyczne w³aciwoci tekstu polegaj¹ na ty, i¿ wchodzi on
w relacje nie tylko z kontekstami macierzystymi, ale i tymi, które przychodz¹ sk¹din¹d.
37 Tam¿e, s. 262.
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semantycznego tekstu, niezale¿nego od intencji autora dzie³a38. Badaczka
z Lublina upomina siê prawo do poszukiwania owego autorskiego g³osu,
ukszta³towanego przez ducha epoki, z której twórca wyrasta³:
Ka¿dy badacz literatury zna doskonale dreszcz emocji i wzruszenia, które towarzysz¹  przynajmniej czasem  pracy nad tekstem. Wie, jak intymny i g³êboki
bywa kontakt z dzie³em i
autorem, który spoza niego siê wy³ania. Bez wzglêdu na to, jakie s¹ nasze przewiadczenia teoretyczne dotycz¹ce struktury
i sposobu istnienia dzie³a, czytamy literaturê, bo szukamy w niej czyjego g³osu.
[ ] Ów g³os jest dla mnie zawsze g³osem ludzkim, przewa¿nie zreszt¹ (wstyd
siê przyznaæ) g³osem autora. Trudno, to prawda, uchwytnym. Ostatecznie wiêc
rzeczywicie docieram do jakiej, niejasnej i niepewnej, intentio auctoris. Sens
uprawiania historii literatury i sens wszelkiej humanistyki to dla mnie osobicie sens antropologiczny39.

Choæ Hanusiewicz w koñcowych s³owach uwypukla swój subiektywny
pogl¹d dotycz¹cy sposobów i celów dzia³ania historyków literatury, to jednak
tej opinii nie uzasadnia wy³¹cznie osobist¹ potrzeb¹ o¿ywienia choæby kropli
g³osu ludzi, którzy niegdy ¿yli i tworzyli40. Badaczka zwraca bowiem uwagê na obiektywne przyczyny, dla których tradycyjna filologia w interpretowaniu tekstów staropolskich nie mo¿e byæ wyparta przez tzw. metody alternatywne. W pracy naukowej staropolanin dotkliwie dowiadcza jej potrzeby,
aby nie naraziæ siê na ra¿¹ce b³êdy na ró¿nych etapach poznawania dzie³a,
w tym na oczywiste b³êdy rzeczowe, wynikaj¹ce choæby z niew³aciwej rekonstrukcji tekstu. Hanusiewicz-Lavallee stawia istotne pytanie: czy metody
wspó³czesnej humanistyki, w tym dekonstrukcjonizm, o który tocz¹ spór
Bohuszewicz i Czechowicz, w badaniach literatury staropolskiej s¹ nam
w stanie daæ tyle, ile prace Brücknera czy Krzy¿anowskiego? Jest to zatem
pytanie o adekwatnoæ metody, które autorka rozstrzyga na korzyæ tradycji:
Filolog, w stopniu chyba du¿o wiêkszym ni¿ interpretator dekonstrukcjonista,
dowiadcza konsekwencji istnienia tekstu jako osobnego wydarzenia komunikacyjnego, maj¹cego swoj¹ w³asn¹ dynamikê, dzieje, logikê wreszcie. To nie
dekonstrukcja, lecz filologia w³anie pozwala owe dzieje zobaczyæ i odtworzyæ,
wszystko to, co wynika³o ze zderzenia tekstu z jego kolejnymi czytelnikami,
kopistami i  ¿e tak powiem  u¿ytkownikami. Przekszta³cenia, jakim podlega³,
nie s¹ niczym innym, jak w³anie kolejnymi aktualizacjami obecnego w nim
potencja³u semantycznego41.

Autorka dostrzega zatem wiêksze korzyci z zastosowania tradycyjnych
metod badania tekstów dawnych i to ku nim siê przychyla. Unika jednak
nadmiernego krytycyzmu wobec tego, co wydaje jej siê zdecydowanie mniej
skuteczne.
38
39
40
41

M. Hanusiewicz-Lavallee, dz. cyt., s. 281282.
Tam¿e, s. 284.
Tam¿e, s. 285.
Tam¿e, s. 282.
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Natomiast bardziej kategorycznie o przydatnoci za³o¿eñ wspó³czesnej
humanistyki w odniesieniu do literatury staropolskiej wyra¿a siê Agnieszka
Czechowicz. Dopuszcza co prawda ich sporadyczne wykorzystanie, przestrzega jednak (z pewn¹ nut¹ ironii) przed nu¿¹cym, a czasem i bezproduktywnym tych¿e nadu¿yciem:
Co mo¿na powiedzieæ o postulatach aplikowania dekonstrukcji  spróbujmy,
mo¿e byæ ciekawie, nie dajmy siê wyprzedziæ  w odczytaniu literatury staropolskiej? Albo diagnoz genderowych? Spróbujmy. Nikt jeszcze nie próbowa³?42

Wedle badaczki reprezentuj¹cej m³ode pokolenie metody alternatywne
owocuj¹ przyczynkami, glosami, g³osami przecinaj¹cymi podmiot i czyst¹
form¹ bezinteresownych fragmentów. Jeli dzieje siê inaczej, to dziêki przypadkowi albo badaczowi, który przerós³ sw¹ metodê43. Wobec licznych zadañ, które stoj¹ ci¹gle jeszcze przed badaczami staropolszczyzny, w której
roi siê od tematów do wziêcia: i niedopracowanych tekstów, Czechowicz
takie dzia³ania wydaj¹ siê strat¹ czasu:
Mo¿emy wiêc przedsiêbraæ wielkie tematy  mo¿emy tak¿e pisaæ przyczynki, od
których nieraz zaczyna siê wiêksza przygoda z jakim dzie³em lub zagadnieniem. Mo¿emy studiowaæ aspekt fragmentów, analizowaæ pozahistoryczne i ponadgatunkowe gramatyki jednostek uk³adów znacz¹cych oraz identyfikowaæ czyste ³añcuchy kodów  bo wszystko mo¿emy. Ale nie wszystko przynosi równ¹
korzyæ. [ ] jak¹ na przyk³ad korzyæ mo¿e przynieæ quasi-interpretacyjne,
si³owe niekiedy dekontekstualizowanie czy pog³êbianie luk sensu w tekstach
literackich, zwa¿ywszy, i¿ jest to postêpowanie wbrew intencji historycznego
autora, historycznego czytelnika oraz samego dzie³a?44

Czy zatem jest szansa na pogodzenie dwóch przedstawionych powy¿ej
stanowisk z korzyci¹ dla rozwoju dyscypliny? Wydaje siê, ¿e jednak tak,
o ile obie strony bêd¹ unikaæ ortodoksyjnego trwania przy swoim i wyka¿¹
zrozumienie dla zwolenników krytykowanych przez siebie metod. Rzeczników tradycyjnej filologii zanurzaj¹cej tekst staropolski w szerokim kontekcie epoki, którzy ów kontekst próbuj¹ czêsto z du¿ym wysi³kiem odczytaæ,
niew¹tpliwie raziæ musz¹ opinie, ¿e tylko co opisuj¹, kataloguj¹ lub wydaj¹
S³usznie mog¹ bowiem stwierdziæ, ¿e ci, którzy siêgaj¹ bo narzêdzia
wspó³czesnej metodologii humanistycznej, wol¹ przyjæ niejako na gotowe, bo
kto ju¿ za nich wykona³ czarn¹ robotê i ów kontekst, z którego chc¹
wytr¹ciæ dzie³o, poda³ im na tacy. Mo¿e ³atwiej i efektowniej daæ to nowoczesne odczytanie, ni¿ przygotowaæ rzetelny komentarz filologiczny, który chroni przez ca³kowicie b³êdnym odczytaniem tekstu. Trzeba niestety uznaæ, ¿e
42 A. Czechowicz, Uwagi o przymusach metodologicznych w badaniach literatury staropolskiej, s. 11.
43 Ta¿, Glosa o metodologii przyczynków , s. 276.
44 Tam¿e, s. 275.
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utwory staropolskie dzieli od wspó³czesnej polszczyzny jêzykowa przepaæ,
czyni¹ca z nich wspomnian¹ przez Bohuszewicza ¿yw¹ skamienielinê, a zaradziæ mo¿e temu w pewnym stopniu jedynie dobrze przygotowana edycja.
Nie daje to gwarancji sukcesu, ale bez niej o ten sukces niezmiernie trudno.
Jednak zak³adanie a priori, i¿ z wykorzystania wspó³czesnej metodologii
do badania tekstów dawnych nic dobrego, a przede wszystkim po¿ytecznego
wyjæ nie mo¿e, wydaje siê zamykaniem furtek, które otwieraj¹ nowe, czasem obiecuj¹ce, drogi. I nie musz¹ byæ one cie¿kami donik¹d. Wspomniana
wczeniej ksi¹¿ka Bohuszewicza, powiêcona romansowi barokowemu, jest
tego dobrym przyk³adem. Jej autor, przyjmuj¹c za³o¿enia wspó³czesnej narratologii, pokaza³ w sposób pog³êbiony regu³y konstruuj¹ce fabu³ê tego
silnie schematycznego gatunku, zarazem modyfikuj¹c cenne ustalenia Teresy Micha³owskiej dotycz¹ce sekwencji romansowych zdarzeñ45. Prowadzona
przez Bohuszewicza analiza nie jest tylko pogoni¹ za wspó³czesn¹ metodologi¹, ale zmierza do namys³u nad utrwalonymi w nauce ustaleniami. Autor
d¹¿y te¿ w ostatnim rozdziale swej pracy do wyznaczenia relacji miêdzy
trzema gatunkami: eposem, romansem i powieci¹. Tym samym podejmuje
dyskusjê wa¿n¹ i zaniedban¹. Ka¿dy, kto romansem siê zajmowa³, wie,
¿e trudno w dotychczasowym stanie badañ dopatrzeæ siê terminologicznej
precyzji.
Wydaje siê, ¿e w obecnej nie³atwej dla badaczy staropolszczyzny sytuacji ostatni¹ rzecz¹, jaka jest nam potrzebna, to ostre podzia³y i odrzucanie
czyich metodologicznych wyborów. Jeli s¹ one uzasadnione i otwieraj¹
nowe perspektywy46, warto je doceniæ, pamiêtaj¹c jednak ci¹gle o tym, ¿e to
wspomniana przez Krzysztofa Obremskiego efektywnoæ badañ powinna stanowiæ najwa¿niejszy drogowskaz. I zawsze nale¿y stawiaæ sobie pytanie, czy
wspó³czesne odczytanie utworu, nasi¹kniête naszym tu i teraz, jest rzeczywicie odkrywaniem jego warstw nieodkrytych, czy staje siê odczytaniem
wbrew samemu tekstowi.

45

Mowa o artykule: T. Micha³owska, Romans XVII i pierwszej po³owy XVIII wieku.
Analiza struktury gatunkowej, w: Problemy literatury staropolskiej, seria I, red. J. Pelc,
Wroc³aw 1972, s. 427498.
46 Ciekaw¹ propozycj¹, ilustruj¹c¹ wykorzystanie metod dwudziestowiecznej humanistyki, jest wydana w 2009 roku ksi¹¿ka Marka Prejsa powiêcona kulturze pónego baroku, dla której znamienne by³o zjawisko cofniêcia siê druku. Autor próbuje dookreliæ jej
dorobek poprzez aparaturê teoretyczn¹ wywodz¹c¹ siê z prac Waltera J. Onga, Erica
A. Haweloka, Frances A. Yates i in. (M. Prejs, Oralnoæ i mnemonika. Póny barok
w kulturze polskiej, Warszawa 2009).
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Summary
The paper presents discussion, which has been proceeding recently, on methods used in
examination of Old Polish literature referring to two present standpoints. Beside traditional
view, which favours philological methods focusing on setting a work in the context and taking
into consideration knowledge on historical poetics, there is thesis, which gives possibility of
interpreting old works by means of contemporary methodology, which allows for theoretical
conceptions born in the 20th century. The author postulates for searching for compromise
between these assumptions and resigning from orthodox standpoints provided that chosen
methodology gives chances for new interpretation of Old Polish works, which unfortunately
become less and less attractive for contemporary readers and researchers.
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Nowa etykietka?
Wypada rozpocz¹æ od drobnej  i poniek¹d oczywistej dla specjalistów
 refleksji maj¹cej naturê ogólniejsz¹. Jak wiadomo, termin intertekstualnoæ i jego pochodne  po okresie dyskusji i polemik zadomowi³ siê ju¿ na
dobre w teorii i metodologii badañ literackich. W³aciwie trudno sobie obecnie wyobraziæ jak¹kolwiek propozycjê definicji pojêcia literatura, która nie
uwzglêdnia³aby ró¿norakiego powi¹zania utworu literackiego z innymi dzie³ami czy w ogóle tekstami. Jonathan Culler  przypomnijmy  w popularnym podrêczniku Teoria literatury, koncentruj¹c siê na sposobach okrelenia
ontologii, cech swoistych i funkcji literatury, uznaje ten element strukturalny, obok kilku innych rzecz jasna, za jeden z najwa¿niejszych, którego
nie nale¿y pomijaæ w analizie i interpretacji jakiegokolwiek utworu. Pisze on
m.in.:
dzie³a s¹ tworzone z innych dzie³: ich powstanie mo¿liwe jest dziêki dzie³om
wczeniejszym, do których nawi¹zuj¹, z którymi polemizuj¹, które powtarzaj¹
b¹d przetwarzaj¹. ( ) Dzie³o istnieje poród innych tekstów wskutek relacji,
w jakich do nich pozostaje. Odczytanie jakiego tekstu jako dzie³a literackiego
polega na uznaniu go za zdarzenie jêzykowe, które nabiera znaczenia w relacji
z innymi dyskursami1.
1

J. Culler, Teoria literatury, prze³. M. Bassaj, Warszawa 1998, s. 44.
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Jednak¿e nie tylko badacz zajmuj¹cy siê dziejami nauki o literaturze, ale
i w ogóle teoretyk literatury powinien te¿ mieæ na wzglêdzie inn¹ prawid³owoæ, na któr¹ zwróci³a swego czasu uwagê Zofia Mitosek, pisz¹c we wstêpie
do ksi¹¿ki Teorie badañ literackich. Przegl¹d historyczny, co nastêpuje:
Metodologiczne problemy wspó³czesnego literaturoznawstwa nie zrodzi³y siê na
zasadzie deus ex machina, nie oznacza to jednak, ¿e przejêlimy je biernie
z tego, co zostawi³a nam tradycja naukowa. Z³o¿onoæ problematyki dzisiejszej
przywo³uje problematykê przesz³¹2.

Intertekstualnoæ  jak zreszt¹ chyba ka¿da refleksja i problematyka
teoretycznoliteracka  prowokuje i zmusza wielokrotnie do stawiania rozmaitych pytañ, których zakres obejmuje za ka¿dym razem najró¿niejsze aspekty i problemy. W kontekcie wypowiedzi przytoczonej przed chwil¹, rodz¹ siê
pytania (czêæ z nich by³a ju¿ zadawana) nastêpuj¹ce: W jakim stopniu
badania intertekstualne wykszta³ci³y w³asny, oryginalny schemat teoretyczno-metodologiczny, a w jakim z kolei tkwi¹ w kierunkach dawniejszych? Na
jakim pod³o¿u ukszta³towa³y siê ich za³o¿enia i podejcie do przedmiotu
badania? A mo¿e jest to tylko kontynuacja tez wczeniejszych, kolejna realizacja, ale z nowym szyldem, etykiet¹ tego, co ju¿ by³o w literaturoznawstwie?
I czy nie nale¿a³oby niektórych hase³ uznaæ za transformacjê wniosków poznawczo-badawczych zaproponowanych swego czasu przez metodologiê wp³ywów i zale¿noci literackich? Ale mo¿e jest to jedynie kontynuacja dawniejszego stosunku do obiektu literaturoznawczych dociekañ, zmieni³ siê zakres
i charakter pytañ mu stawianych? Jak widaæ pytañ, które wy³aniaj¹ siê przy
tej okazji, nazbiera³o siê sporo. Nie na wszystkie uda siê w tak krótkim tekcie
odpowiedzieæ. Chcemy tylko podzieliæ siê kilkoma spostrze¿eniami, które nasunê³y siê w trakcie lektury wybranych rozpraw Stanis³awa Windakiewicza3.
Zanim jednak do tego przejdziemy, postaramy siê najpierw pokrótce przypomnieæ parê niezbêdnych faktów, które pozwol¹ jego ksi¹¿ki umieciæ na szerszym tle, a tak¿e przybli¿yæ nurt, w ramach którego nale¿a³oby je rozpatrywaæ.

2
3

Z. Mitosek, Teorie badañ literackich. Przegl¹d historyczny, Warszawa 1983, s. 8.
Stanis³aw Windakiewicz ur. 24 XI 1863 roku w Drohobyczu, zm. 9 IV 1943 w Krakowie; historyk literatury. Wychowanek Uniwersytetu Jagielloñskiego, gdzie studiowa³ w latach 18821886 na Wydziale Filozoficznym. Studiowa³ tak¿e w Monachium, Berlinie, Pary¿u i Rzymie. Doktorat uzyska³ w roku 1887; habilitacjê w 1896. W latach 190334 profesor
Uniwersytetu Jagielloñskiego. G³ówn¹ dziedzin¹ zainteresowañ naukowych Windakiewicza
by³a kultura staropolska. Z tego zakresu opublikowa³ m. in. Padwa. Studium z dziejów
cywilizacji polskiej (1891); Liryka Sarbiewskiego (1890); Miko³aj Rej (1895); Piotr Skarga
(1897); Teatr ludowy w dawnej Polsce (1902); Dramat liturgiczny w Polsce redniowiecznej
(1903); Jan Kochanowski (1930). Drugim przedmiotem dociekañ badawczych sta³a siê literatura romantyczna w ujêciu porównawczym. Ksi¹¿ki i rozprawy na ten temat to przede
wszystkim: Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego (1910); Walter Scott i Lord Byron w odniesieniu do polskiej poezji romantycznej (1910); Prolegomena do Pana Tadeusza
(1918). Autor syntez historycznoliterackich: Romantyzm w Polsce (1937); Poezja ziemiañska
(1938); Epika polska (1939).

Polski prekursor intertekstualnoci? Rzecz o wp³ywologicznych ksi¹¿kach...

253

Bzik wp³ywologiczny
Kiedy w wydanej w roku 1905 bardzo znanej broszurze (o wymiarach
rozprawy) pod wymownym tytu³em Pomniejszyciele olbrzymów Wilhelm
Feldman  znakomity polski krytyk i badacz literatury, autor m.in. maj¹cej
kilka wydañ Historii literatury wspó³czesnej  zaatakowa³ akademick¹ naukê
o literaturze, a tym samym spowodowa³ nagonkê na jej g³ównych przedstawicieli w osobach Stanis³awa Tarnowskiego, Jana Kallenbacha i Józefa Tretiaka, zarzucaj¹c im tropienie drugorzêdnych wp³ywów i zale¿noci w twórczoci g³ównych polskich pisarzy romantycznych, s¹dzono, ¿e raz na zawsze
po³o¿y kres tego typu praktykom badawczym. Rzeczywistoæ okaza³a siê
zgo³a inna. W³aciwy czas tzw. wp³ywologii mia³ dopiero nadejæ i wydaæ
pokany plon w postaci ca³ej masy przyczynków, rozpraw i ksi¹¿kowych
monografii. A ¿e wnioski analityczne nabiera³y niekiedy rzeczywicie rysów
prawie karykaturalnych, obok, powiedzmy szczerze, ca³kiem wartociowych,
wiêc si³¹ rzeczy musia³y przyci¹gaæ i skierowywaæ na siebie liczne ataki ze
strony ówczesnej krytyki literackiej, nie wspominaj¹c o protestach innych
ugrupowañ badawczych, czy wreszcie o  równie¿ mocno obra¿onej wieloma
konstatacjami  czytaj¹cej publicznoci.
Zaznaczyæ jednoczenie nale¿y, ¿e choæ tak specyficznie pojmowane badania literackie nieobce by³y postêpowaniu naukowemu niemal wszystkich
krajów ówczesnej Europy, to dopiero w polskiej nauce o literaturze mo¿na
mówiæ o swoistej pladze doszukiwania siê najró¿niejszych wp³ywów i zale¿noci literackich. I rzecz bardzo charakterystyczna, któr¹ nale¿a³oby chyba
od razu w tym miejscu uwypukliæ: o ile pozytywistyczne standardy naukowoci poza Polsk¹ przestaj¹ cieszyæ siê ju¿ od pewnego czasu popularnoci¹,
mimo i¿ brakuje omawianemu nurtowi wspólnego i wyranie okrelonego
programu, kodeksu norm i za³o¿eñ, o tyle prace badawcze powstaj¹ce w jego
obrêbie zaczynaj¹ tworzyæ szko³ê praktyczn¹ na tyle bujn¹, ¿e w efekcie
konstytuuj¹ jeden z dominuj¹cych nurtów literaturoznawstwa tych lat, zag³uszaj¹c tym samym wszystkie inne, jednak z koncepcjami o wiele bardziej
wykrystalizowanymi, które nie budzi³y tylu zastrze¿eñ i kontrowersji.
mia³o mo¿na napisaæ, ¿e w polskim literaturoznawstwie w dwóch
pierwszych dekadach XX wieku zapanowa³ rodzaj badawczej mody na doszukiwanie siê ró¿norodnego rodzaju wp³ywów i zapo¿yczeñ literackich. Wystarczy na przyk³ad zapoznaæ siê z zawartoci¹ roczników Pamiêtnika Literackiego z lat 19021918, ¿eby siê przekonaæ, i¿ spora czêæ publikowanych
wtedy artyku³ów i rozpraw naukowych dotyczy interesuj¹cej nas w tej chwili
problematyki wp³ywów. Od tego typu dokonañ badawczych  oczywicie
z rozmaitym efektem poznawczym  rozpoczynali karierê naukow¹ najwybitniejsi przedstawiciele ówczesnej historii literatury, a czêsto, jak w przypadku ksi¹¿ek Stanis³awa Windakiewicza, stanowi³y one zasadniczy trzon ich
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dorobku. Studia i monografie z tego zakresu pisywali u nas m.in. Wac³aw
Borowy, Wilhelm Bruchnalski, Marian Brahmer, Ignacy Chrzanowski, Eugeniusz Kucharski, Tadeusz Sinko, Marian Szyjkowski  ¿eby wymieniæ tylko
najbardziej znane nazwiska.
W³aciwie ka¿de pojawienie siê nowej rozprawy prowokowa³o mniej lub
bardziej polemiczne wypowiedzi recenzenckie. Interesuj¹cy nas nurt badawczy by³ uprawiany od lat 80. XIX wieku. Na sile zaczyna przybieraæ
w okresie 19001920, a pojedyncze g³osy odzywaj¹ siê jeszcze w latach 30.
XX wieku. Nie dziwi zatem ironiczne porównanie na podstawie ówczesnych
prac historycznoliterackich polskiej literatury preromantycznej do nienagannej i pilnej uczennicy przechodz¹cej wzorowo z klasy do klasy. Zapatrzona
w zagranicznych preceptorów:
Natknê³a siê na gessneryzm i osjanizm, poprzedzony Nocami Younga; z dziedziny zagadnieñ politycznych i spo³ecznych zaczê³a przejmowaæ powoli i na w³asny
u¿ytek przerabiaæ idee Russa, z wolna i stopniowo wy³ama³a siê spod wp³ywów
francuskiej szko³y pseudoklasycznej, rozpoczê³a ¿mudny kurs niemczyzny pod
przewodem pani de Staël; przyda³a do nich ju¿ wypróbowane dekoracje z Osjana, nasyci³a siê liryk¹ Schillera, od Szekspira, Waltera Scotta i Byrona wyprowadzi³a pocz¹tki swej brytanomanii Taki jest rozwój zbiorowego ducha4.

Zaznaczyæ nale¿y jednak od razu, ¿e nie wszystkie rozprawy powsta³e
w obrêbie rekonstruowanego nurtu literaturoznawczego nale¿y rozpatrywaæ
jako przyk³ady wp³ywologii  ¿eby tak rzec  w czystej postaci. By³oby to
pewnym nieporozumieniem. Wyj¹tek m. in. stanowi¹ powsta³e w tym czasie
ksi¹¿ki, takie jak: Hellenizm S³owackiego, Antyk Wyspiañskiego czy Wzory
Trenów Kochanowskiego Tadeusza Sinko, bêd¹ce wiadectwem olbrzymiej
erudycji, niepospolitej spostrzegawczoci, materia³owego wyczucia, no
i przede wszystkim  potrzebnego zw³aszcza na tym polu  umiaru w tropieniu oddzia³ywania kultury antycznej na literaturê polsk¹. Dziêki temu
ustrzeg³ siê autor wielu ra¿¹cych nieporozumieñ5.
4 M. Brahmer, Niektóre perspektywy porównawczych studiów literackich w Polsce,
w: Problemy teorii literatury. Prace z lat 19471964, Wroc³aw 1987, s. 419.
5 Zwróæmy jednoczenie uwagê, ¿e choæ w tzw. wielkich monografiach Juliusza Kleinera, powiêconych twórczoci Adama Mickiewicza, Juliusza S³owackiego i Zygmunta Krasiñskiego, znajdziemy wiele wniosków i dociekañ natury komparatystycznej, to jednak jest
trudno jego dorobek usytuowaæ w obrêbie interesuj¹cego nas nurtu literaturoznawczego.
Metoda porównawcza Juliusza Kleinera, jak s³usznie zauwa¿a Stefania Skwarczyñska, nie
polega na akcentowaniu podobieñstw i zbie¿noci, co przy pozytywistycznych za³o¿eniach
badawczych s³u¿y³o do ustalenia zale¿noci genetycznej, lecz na akcentowaniu i wydobywaniu ró¿nic pomiêdzy zjawiskami podobnymi z jakiego wzglêdu w sposób ogólny. Wydobywanie za ró¿nic jest równoczenie wydobywaniem rysów indywidualnie chrakteryzuj¹cych
przedmiot badany. I dalej: w rezultacie komparatystyka w jego ujêciu zmienia swoje znaczenie i sens nie tylko w porównaniu z komparatystyk¹ pozytywistyczn¹ (Posnett), która
prowadzi³a do w³asnych wniosków genetycznych, ale tak¿e w porównaniu z neoromantyczn¹ komparatystyk¹ czyst¹. (S. Skwarczyñska, Juliusz Kleiner jako metodolog i teoretyk
literatury, w: Juliusz Kleiner: ksiêga zbiorowa o ¿yciu i dzia³alnoci, pod red. F. Araszkiewicza, Lublin 1961, s. 44.)
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Zasadnicze napiêcie polemiczne osi¹ga kulminacjê oko³o roku 1918 po
opublikowaniu przez Stanis³awa Windakiewicza ksi¹¿ki naukowej Prolegomena do »Pana Tadeusza« oraz w roku 1919, kiedy ukazuje siê studium
Konstantego Wojciechowskiego »Pan Tadeusz« Mickiewicza a romans Waltera
Scotta. Dopiero wtedy w ówczesnej prasie, nie tylko naukowej, mia³a miejsce
olbrzymia i powa¿na dyskusja, w której zabierali g³os, obok badaczy profesjonalistów, autorzy na co dzieñ nie zajmuj¹cy siê naukowym pisaniem o literaturze, raczej uprawiaj¹cy krytykê literack¹. I nie by³by w tym nic z³ego,
gdyby przy okazji nie dyskredytowali, czêsto w sposób ma³o uzasadniony, czy
po prostu nie licz¹cy siê regu³ami rz¹dz¹cymi procesem historycznoliterackim, historii literatury jako nauki w ogóle. Krytycy atakuj¹cy wywody obu
badaczy sami jednoczenie jakby nie do koñca zdawali sobie sprawê z pewnych prawid³owoci historycznoliterackich i niekiedy wypowiadali opinie
i mylne przekonania, które równie¿ niezbyt dobrze s³u¿y³y zarówno samej
literaturze, jak i jej badaniu.
Nieporozumienia wokó³ wp³ywologii sk³oni³y Wac³awa Borowego, wybitnego historyka literatury, do napisania kilku krótkich artyku³ów opublikowanych na ³amach Rzeczpospolitej w 1920 roku. Zosta³y one nastêpnie
przez autora wydane w 1921 roku w formie niewielkiej ksi¹¿eczki zatytu³owanej O wp³ywach i zale¿nociach w literaturze. Ta o du¿ej wartoci poznawczej rozprawa stanowi, choæ nieco dzi mo¿e zapomniane, jedno z najwa¿niejszych polskich studiów z zakresu teorii i metodologii badañ literackich.
Owym wyst¹pieniem pragn¹³ badacz przeciwdzia³aæ niew³aciwemu zrozumieniu praw kieruj¹cych procesem rozwoju literatury, i próbowa³ zaj¹æ mimo
wszystko stanowisko pojednawcze6. Pisa³ m. in.:
Krytyka bowiem naukowa, aczkolwiek bynajmniej nie przyjê³a wszystkich tez
zawartych we wspomnianych dzie³ach, jednak nie wyrazi³a w¹tpliwoci co do
waloru ich dociekañ i g³ównych zasad metody. Tymczasem krytycy niefachowi
nie tylko wypowiedzieli siê z pow¹tpiewaniem o tej metodzie, ale i o samym
zjawisku: o istnieniu w ogóle wp³ywów i zale¿noci w dziedzinie literatury (rozumie siê wybitnej literatury; o tak¹ tylko w tych rozwa¿aniach chodzi)7.
6 Wac³aw Borowy w swojej rozprawie polemizowa³ m. in. z przekonaniem, ¿e opis
wp³ywów i zale¿noci pomniejsza indywidualn¹ wartoæ badanego utworu czy twórczoci
literackiej. Nie nale¿y negowaæ oddzia³ywania wzajemnego pisarzy na siebie, gdy¿ inspiracje artystyczne s¹ zjawiskiem naturalnym. Zreszt¹ sami twórcy do nich siê przyznaj¹
i otwarcie mówi¹ na ten temat. Porównawcze zestawianie ze sob¹ dzie³ literackich  polskich i obcych  jest zatem jednym z dopuszczalnych zabiegów badawczych. Borowy wyró¿ni³ piêæ podstawowych rodzajów wp³ywów i zale¿noci: ideowe, techniczne, tematyczne, stylistyczne, frazeologiczne. W koñcowej za czêci studium, zatytu³owanej B³êdy metodologiczne w badaniu wp³ywów i zale¿noci. Granice tego badania, zalecaj¹c wielk¹ ostro¿noæ w tropieniu wp³ywów, autor Kamiennych rêkawiczek jednoczenie sformu³owa³ kilka
istotnych wskazówek i rad, które mog³yby s³u¿yæ pomoc¹ badaczom podejmuj¹cym dociekania komparatystyczne. W. Borowy, O wp³ywach i zale¿nociach w literaturze, w: tego¿,
Studia i szkice literackie, t. 2, Warszawa 1983, s. 764.
7 Tam¿e, s. 7.
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Jednak i publikacja Borowego sprowokowa³a o¿ywion¹, polemiczn¹ wymianê zdañ. Stosowana przez m.in. Windakiewicza i Wojciechowskiego tzw.
metodologia badania wp³ywów i zale¿noci literackich, z czasem zosta³a opatrzona  z powodu nadu¿yæ i pewnych wypaczeñ  deprecjonuj¹cym okreleniem wp³ywologii literackiej. Zwrot ten bardzo szybko wszed³ do obiegu
pojêciowego i nale¿y do tych terminów teoretyczno czy krytycznoliterackich,
które maj¹ swoich konkretnych twórców. Po raz pierwszy pos³u¿y³ siê nim
Adam Grzyma³a-Siedlecki  znany polski krytyk literacki i badacz literatury
 w kilku artyku³ach polemicznych og³oszonych w 1921 roku równie¿ na
³amach Rzeczypospolitej8. Mia³y byæ one bezporedni¹, niekiedy podszyt¹
ciêt¹ ironi¹, dyskusj¹ z argumentami przedstawionymi przez Wac³awa Borowego w przywo³anym ju¿ przez nas studium. Jednak¿e ich adres by³, jak siê
wydaje, znacznie szerszy, gdy¿ gwa³townie uderza³y i stara³y siê zdeprecjonowaæ obowi¹zuj¹ce ówczenie w akademickich badaniach historycznoliterackich standardy naukowoci w ogóle. Sam za termin wp³ywologia literacka oraz zabarwione pejoratywnie inne zwroty: naukowa cis³oæ, mania
cis³oci, kompleks wiedzy cis³ej, ledztwa filologiczne sta³y siê okreleniami funkcjonuj¹cymi w charakterze etykietek przylepianych do wielu ówczesnych ksi¹¿ek i rozpraw historycznoliterackich9. Choæ trzeba obiektywnie
(sprawiedliwie) przyznaæ od razu, ¿e i same ksi¹¿ki nie by³y tu bez winy
i dawa³y wystarczaj¹ce powody do niekiedy naprawdê ostrej wymiany zdañ.
Podsumowuj¹c ten fragment rozwa¿añ, nale¿y zatem stwierdziæ, ¿e wokó³ wp³ywologii zawi¹za³ siê spór o w³aciwy kszta³t badañ literackich, o to
te¿ konkretnie, jakie miejsce powinny w nich zajmowaæ dociekania genetyczno-porównawcze, ale te¿ w jaki sposób nale¿y je prowadziæ, aby w miarê
mo¿liwoci osi¹gaæ wyniki badawcze nie budz¹ce zasadniczych zastrze¿eñ
i kontrowersji.

8 A. Grzyma³a-Siedlecki, Mania cis³oci,  Rzeczpospolita 1921, nr 19; tego¿, Wp³ywologia, Rzeczpospolita 1921, nr 20; tego¿, Jeszcze o wp³ywologii, Rzeczpospolita 1921,
nr 21; przedruk w: Adam Grzyma³a-Siedlecki, Ludzie i dzie³a, Kraków 1967.
9 Zdecydowanym przeciwnikiem badañ wp³ywologicznych by³ tak¿e Stanis³aw Brzozowski. W jednej ze swoich prac pisa³ m. in.: Romantyzm polski nie jest odbiciem, czy
echem jakiego zachodnioeuropejskiego pr¹du kulturalno-literackiego. Pogl¹dów, wyprowadzaj¹cych dzie³a sztuki i literatury z wp³ywu innych dzie³ i ¿yæ ka¿¹cych literaturze
i twórczoci jakiem upiornem ¿yciem, z ksi¹¿ek czerpi¹cem sw¹ treæ, zbijaæ tu nie mam
czasu ni ochoty. W zastosowaniu do romantyzmu polskiego wystarcza przekazaæ je miesznoci. Romantyzm polski by³ wp³ywem zmiany, ruchu, przeistoczenia, jakie zasz³y w duszy
polskiego spo³eczeñstwa na pocz¹tku ubieg³ego stulecia. Zrozumieæ romantyzm, to znaczy,
zrozumieæ tê zmianê, ten ruch, to przeistoczenie. Zrozumiawszy za te wewnêtrzne, psychiczne korzenie romantyzmu, poj¹æ mo¿emy, dlaczego w pierwszych okresach swojego rozwoju nawi¹zywa³ on swoje wysi³ki do tego lub innego nazwiska ws³awionego na Zachodzie.
Wtedy dopiero bêdziemy mogli mówiæ, czem by³ dla romantyzmu naszego Byron, a czem
Goethe. [ ] Nasz romantyzm zreszt¹ po roku 1831 zrywa³ coraz bardziej zwi¹zki powierzchowne, nawet ze zjawiskami literacko-artystycznymi wspó³czesnej sobie Europy [ ].
(S. Brzozowski, Filozofia romantyzmu polskiego, Lwów 1924, s. 910.)
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Nasze rozwa¿ania  jak ju¿ wspomniano  ogranicz¹ siê tylko do zwrócenia uwagi na niektóre studia wp³ywologiczne Stanis³awa Windakiewicza10,
jednak¿e dla interesuj¹cego nas nurtu w dziejach polskiej nauki o literaturze
najbardziej charakterystyczne i zarazem wywo³uj¹ce najsilniejsze sprzeciwy
krytyki literackiej i naukowej.

Zabawa w Szekspira
Stanis³aw Windakiewicz tropieniem ladów oddzia³ywania literatury
obcej na rodzim¹ twórczoæ artystyczn¹ zaj¹³ siê ju¿ w pracy wydanej
w 1910 roku zatytu³owanej Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego11. Jednak w trakcie lektury wymienionej ksi¹¿ki odbiorca zaczyna odnosiæ
wra¿enie, ¿e niepospolita erudycja i nieprzeciêtne oczytanie czasem prowadzi³y badacza na manowce. Tak¿e metoda zosta³a zastosowana nie we
wszystkich punktach umiejêtnie. Badacz podj¹³ siê poniek¹d pracy icie benedyktyñskiej. Omawiaj¹c na przyk³ad twórczoæ S³owackiego z okresu
szwajcarskiego i w³oskiego, dokonuje zestawienia postaci, charakterów, sytuacji, w których mo¿na odnaleæ bli¿sze lub dalsze pokrewieñstwo z kreacjami
literackimi wystêpuj¹cymi w dzie³ach Tassa, Szekspira, Byrona  ¿eby wymieniæ nazwiska zaledwie kilku pisarzy z olbrzymiej listy sporz¹dzonej na
ten u¿ytek przez Windakiewicza. Na przyk³ad Mazepa w jego ujêciu to jakby
zlepek prawie wszystkich sztuk Szekspira na temat zazdroci ma³¿eñskiej.
Balladyna z kolei stanowi mozaikê szczegó³ów z siedmiu innych dramatów
autora Hamleta itd.
Manfred Kridl w pocz¹tkowych akapitach recenzji omawianej tu ksi¹¿ki
chwali sam pomys³ wykorzystania i pos³u¿enia siê metod¹ porównawcz¹.
Podobnie w omówieniu Edwarda Woronieckiego potrzeba  jak dzi okrelilibymy  badañ komparatystycznych w odniesieniu do literatury polskiej
spotka³a siê z bezsprzeczn¹ akceptacj¹. Obaj recenzenci zgodnie przyznaj¹,
i¿ niektóre spostrze¿enia na temat wp³ywów w dzie³ach S³owackiego wydaj¹
siê nader cenne. Lecz w zasadzie na tych stwierdzeniach koñcz¹ siê pochwa³y.
I trudno siê temu dziwiæ, bowiem ju¿ powierzchowna lektura rozprawy
10 Literatura przedmiotu dotycz¹ca dorobku naukowego Stanis³awa Windakiewicza nie
jest zbyt obszerna. Przypomnijmy tytu³y niektórych artyku³ów i szkiców mu powiêconych:
H. Barycz, S. Windakiewicza siedem grzechów g³ównych, w: Na prze³omie dwóch stuleci.
Z dziejów polskiej humanistyki w dobie M³odej Polski, Wroc³aw 1977; J. Krzy¿anowski,
Wielki italoman polski. Wspomnienie o Stanis³awie Windakiewiczu, Ruch Literacki 1973
z. 1; K. I³³akowiczówna, Rady profesora Windakiewicza, Twórczoæ 1959, nr 4; K. P³achciñska, Stanis³aw Windakiewicz jako badacz Jana Kochanowskiego, w: Janowi Kochanowskiemu ziemia rodzinna: ksiêga referatów Radomsko-Kielecko-Czarnoleskiej Sesji Naukowej
450-lecia urodzin poety (w dniach 2931 maja 1980 r.), Kraków 1981; W. Weintraub, Stanis³aw Windakiewicz, w: O wspó³czesnych i o sobie: wspomnienia, sylwetki, szkice literackie,
red. S. Barañczak, Kraków 1994.
11 S. Windakiewicz, Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego. Kraków1910.
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Windakiewicza nasuwa uwagê, ¿e analiza porównawcza (pomys³ owszem
przedni) przeprowadzona zosta³a, jak ju¿ wspomnielimy, niezbyt umiejêtnie. W czym zatem tkwi³ b³¹d? Na pewno  tego zdania byli równie¿ pierwsi
recenzenci ksi¹¿ki  w katalogowych wyliczeniach zale¿noci i zapo¿yczeñ
literackich spotykanych w dzie³ach jakiegokolwiek twórcy nie powinno siê
poprzestawaæ na wskazywaniu wy³¹cznie podobieñstw.
Nie wolno [ ] zapominaæ  stwierdza M. Kridl  o ró¿nicach dziel¹cych badanych autorów, przy ustalaniu bowiem ich ogólnego stosunku ró¿nice odgrywaj¹
niemniej wa¿n¹ rolê, jak i pokrewieñstwa. Inaczej wszelkie wp³ywy i zale¿noci staj¹ siê czym przypadkowym i psychologicznie niezrozumia³ym, ca³a za
twórczoæ, nawet wielkich poetów  niemal racjonalistycznym wymyleniem
wszelkiego rodzaju sytuacji i zawik³añ, przy czym przerabianie i obrabianie
pomys³ów obcych gra prawie najwa¿niejsz¹ rolê12.

Kolejnym mankamentem u¿ycia metody  nazwijmy j¹ tak  wp³ywologicznej by³o zbyt drobiazgowe ledzenie zale¿noci literackich i rezygnacja
z jakichkolwiek prób okrelenia znaczenia zaczerpniêtych elementów w odrêbnej strukturze artystycznej i wskazania ich funkcji w nowym kontekcie
literackim.
Có¿ w koñcu wykrywa nam autor?  zapytuje s³usznie Woroniecki  ¿e S³owacki
szereg motywów, w¹tków czêciowych, szczegó³ów fabu³y, pomys³ów scenicznych, porównañ zapo¿yczy³ od innych? Zbrodnia to nies³ychana, ale kto od niej
z twórców jest wolny, jakie jest znaczenie w³aciwie tego zapo¿yczenia siê wzajemnego?13

Poza tym tropi¹c wp³ywy, nierzadko ma³o istotne, badacz, jak siê zdaje,
zapomnia³ o tych znanych ju¿ i omawianych, zupe³nie mimowolnych i niezale¿nych od siebie podobieñstwach figur i sytuacji, nic niemaj¹cych wspólnego
ani z wp³ywami, ani z naladownictwem14.
Dlatego racjê po latach nale¿y przyznaæ Edwardowi Woronieckiemu, który twierdzi³:
Ksi¹¿ka napisana piêknie i m¹drze, metod¹ naukow¹ i jasnoci¹ celuje, gromadzi moc porównañ i spostrze¿eñ ciekawych i trafnych, choruje jednak na wadê
organiczn¹. Badacz roz³o¿y³ kwiat chemicznie, przeliczy³ i wymieni³ jego sk³adniki, jak tlen, azot, wodór, etc. Ale co z tego duszê kwiatu  woñ, barwê
 stanowi³o, nie mówi15.

12 M. Kridl, [rec. S. Windakiewicz, Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego.
Kraków1910], Ksi¹¿ka 1910, s.499.
13 E. Woroniecki, [rec. S. Windakiewicz, Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego. Kraków 1910], Sfinks 1912, z. 1, s. 467.
14 Tam¿e, s. 467.
15 Tam¿e.
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Fakt literacki, b¹d co b¹d, po czêci zjawisko duchowe, nigdy nie
bêdzie móg³ byæ wyjaniony przy pomocy metodologii przyrodoznawstwa.
Z tych powodów  jak pisze w innym miejscu przywo³ywanej recenzji Woroniecki  badania filologiczne uwzglêdniaj¹ce samo wyliczenie choæby i obfitych reminiscencji i zapo¿yczeñ  o pisarzu ¿adnego wyobra¿enia nie daje,
ale obni¿a psychologicznie i jednostronnie wartoæ jego, i samoistnoæ
w odczuciu czytelnika. Nic zatem dziwnego  dodajmy  ¿e twórczoæ S³owackiego zaczê³a siê wielu odbiorcom wydawaæ bluszczowa, na wskro zale¿na i pozbawiona znamion indywidualizmu.
Jednak¿e nie mo¿emy nie dostrzec, ¿e uwagi recenzentów, jak i przecie¿
sama ksi¹¿ka Windakiewicza, zawieraj¹ wiele spostrze¿eñ i wniosków prekursorskich, szczególnie gdy osadzimy je w kontekcie wspó³czesnych badañ
intertekstualnych. Punkt wyjcia rozwa¿añ badacza, zgodnie z którym utwory S³owackiego, wpisuj¹c siê w pewn¹ okrelon¹ przestrzeñ wypowiedzeniow¹, nawi¹zuj¹ wielorak¹ i niezwykle z³o¿on¹ sieæ relacji z tekstami literackimi ju¿ istniej¹cymi, zapowiada problematykê intertekstualnoci. Jednak¿e
dopiero Edward Woroniecki, jednoczenie co prawda poddaj¹c Badania ród³owe nad twórczoci¹ S³owackiego w wielu punktach krytyce, pos³u¿y siê
nieco wyolbrzymion¹, ale znacz¹c¹, z dzisiejszego punku widzenia, analogi¹:
Jak zreszt¹ trzeba byæ ostro¿nym w kwestii rzekomego naladownictwa
w literaturze, dowodzi chocia¿by przyk³ad Szekspira, który po¿ycza³ nie ju¿
szczegó³y i drobiazgi, ale fabu³ê, w¹tek, bohaterów  wszystko bra³ od innych
pisarzy. No  i przerabia³. Otó¿ istota i donios³oæ twórczoci jego le¿y podobno
w tym, co i jak przerobi³ i da³ swojego, a nie w owym naladowaniu16.

Henryk Markiewicz, wymieniaj¹c rozmaite relacje intertekstualne zaznacza, ¿e poszczególny tekst mo¿e wchodziæ w uk³ady transtekstualne ró¿nej modalnoci z wieloma proto/arche/tekstami. Autor artyku³u przywo³uje
Balladynê, w której S³owacki wyranie i w sposób zamierzony nawi¹zuje do
Orlanda Szalonego Ariosta, sztuk Szekspira i ballady Maliny Chodki17.
Wspó³wystêpowanie w dramacie ró¿nych modalnoci intertekstualnych doprowadza do tego, ¿e S³owacki i naladuje, i przedrzenia Szekspira,
i wspó³zawodniczy z nim, i z dum¹ deklaruje swoje suwerenne w³adztwo nad
elementami jego sztuki dramatycznej18. Edward Woroniecki zatem, zauwa¿aj¹c pewne mankamenty Badañ ród³owych nad twórczoci¹ S³owackiego,
wska¿e na te pominiête aspekty badañ Windakiewicza, które wspó³czesna
nauka o literaturze nazwie intertekstualnoci¹. Na zakoñczenie tego fragmentu
16
17

Tam¿e.
H. Markiewicz, Odmiany intertekstualnoci, w: tego¿, Literaturoznawstwo i jego s¹siedztwa, Warszawa 1989, s. 226.
18 W. Weintraub, Balladyna, czyli zabawa w Szekspira, w: tego¿, Od Reja do Boya,
Warszawa 1977, s. 242.
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rozwa¿añ przytoczmy jeszcze jedn¹ opiniê. Pisz¹c o Ulissesie Joycea, André
Topia konstatuje:
mo¿liwoæ manipulowania tekstem u¿ywanym powtórnie i modyfikowanie go
[ ] sprawia, ¿e nowa wersja zwrotnie oddzia³uje na wersjê pierwotn¹ (oryginaln¹), kontaminuj¹c j¹ i umieszczaj¹c w nowej perspektywie. [ ] Dlatego traci
ostroæ pojêcie orygina³u i wersji pierwotnej: dyskursy zaczynaj¹ przemierzaæ
tekst i nie mo¿na ju¿ odró¿niæ orygina³u od jego mniej lub bardziej przekrêconej
wersji [ ] Tekst podlega wiêc opracowaniu, które przybiera ró¿n¹ postaæ: od
zwyk³ego skopiowani a¿ do ponownego napisania (reecriture), poprzez kolejne
stopnie parodii i aktualizacji19.

Pan Tadeusz poni¿ony?
Jak z tego wynika, porzucaj¹c dawn¹ sferê badañ (swe zainteresowania
przenosz¹c z literatury staropolskiej na romantyczn¹), Stanis³aw Windakiewicz oddaje siê  pos³u¿my siê jego w³asnym, bardzo ogólnikowym okreleniem  studiom analitycznym. Ksi¹¿ka omówiona przed chwil¹ stanowi³a ju¿
wyrazist¹ prezentacjê rezultatów poznawczych zastosowanej przez autora
metody. Tak¿e rozprawom kolejnym: Walter Scott i Lord Byron w odniesieniu
do polskiej poezji romantycznej20 oraz Krasiñski i Dante21 przywieca³ cel,
aby w³anie przy pomocy postêpowania analitycznego zbadaæ i okreliæ
wp³ywy literacko-kulturalne w naszej literaturze romantycznej. Jednak¿e
dopiero wydana w 1918 roku wspomniana ju¿ wczeniej monografia powiêcona Panu Tadeuszowi22 mia³a staæ siê  w przeciwieñstwie do poprzednich,
niejako wprawkowych  w³aciwym probierzem metody profesora. Tu
z kolei arcydzie³o Mickiewicza zestawione zosta³o nie tylko z ca³ym szeregiem utworów literatury wiatowej i polskiej. Badacz uwzglêdnia równie¿
studia historyczne, przyrodnicze oraz etnograficzne, za ka¿dym razem porednio sugeruj¹c, ¿e poeta mia³by z nich wszystkich szczegó³owo korzystaæ,
szukaæ wskazówek, a nawet natchnienia. W rezultacie autor opracowania
doprowadzi³ do tego, ¿e jego ksi¹¿ka zaczyna przypominaæ raczej katalog ni¿
przekonuj¹cy wywód naukowy. Poza tym niektóre fragmenty dyskursu pod
znakiem zapytania stawiaj¹ zamierzon¹ cis³oæ naukow¹. Uwa¿aj¹c Prolegomena za wzór skrupulatnoci, sumiennoci i pracowitoci naukowej (s¹ to
jedne z nielicznych s³ów pochwa³y), Adam Grzyma³a-Siedlecki napisa³:

19 A. Topia, Kontrapunkty Joyceowskie, prze³. W. Maczkowski, Pamiêtnik Literacki
1988, z. 2, s. 347.
20 S. Windakiewicz, Walter Scott i Lord Byron w odniesieniu do polskiej poezji romantycznej, Kraków1914.
21 Ten¿e, Krasiñski i Dante, Rozprawy Akademii Umiejêtnoci Wydzia³u Filologicznego t. 53 (1916) i odb. Kraków 1916.
22 Ten¿e, Prolegomena do Pana Tadeusza, Kraków 1918.
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Gdyby jeden cz³owiek powiêci³ ca³e swoje ¿ycie na rozczytywanie siê w materia³ach zu¿ytych w tej ksi¹¿ce, to ju¿ ¿ywot taki by³by niepró¿niaczy, ani te¿
zbytnio utkany wypoczynkiem. [ ] Wierzyæ siê nie chce, ¿eby jeden cz³owiek
obj¹³ wzrokiem takie obszary literatury polskiej, niemieckiej, francuskiej, w³oskiej, angielskiej, rzymskiej, i greckiej by zewsz¹d wynieæ mniej lub wiêcej
oddalone podobieñstwo to wiersza, to s³owa, to nastroju, to znów kompozycji
 do tych lub owych ustêpów Pana Tadeusza23.

Opinie recenzentów oscylowa³y miêdzy ocenami formu³owanymi w sposób umiarkowany (kwestionuj¹cy tylko niektóre tezy badacza) a artyku³owanymi skrajnie, i w zasadzie podwa¿aj¹cymi w ogóle sens dociekañ genetyczno-komparatystyczych. Niektórzy krytycy jakby uwa¿ali, ¿e analizowane
metod¹ wp³ywologiczn¹ arcydzie³o Mickiewicza zosta³o nieco poni¿one,
a oryginalnoæ jego twórcy poniek¹d zakwestionowana. Ale pojawiaj¹ce siê
tu i ówdzie negatywne, nierzadko agresywne i napastliwe, uwagi recenzentów, to nie tylko  jak pisa³ s³usznie Wac³aw Borowy  wynik rozpowszechnionego u nas braku zrozumienia techniki artystycznej  i sama ksi¹¿ka nie
jest bez winy. Wypada wiêc znów zapytaæ, na czym mog³y polegaæ b³êdy
i wypaczenia (sp³ycenia) metody analitycznej Windakiewicza? Wszak po
opublikowaniu jego ksi¹¿ki walka z nurtem wp³ywologicznym w polskich
badaniach literackich przybiera na sile. Ale rozprawa ta analizowana po
latach prowokuje równie¿ pytanie o aktualnoæ czy  inaczej rzecz ujmuj¹c
 trwa³¹ wartoæ wniosków w niej zawartych. Wydaje siê jednak, ¿e wbrew
pozorom odpowied nie jest ³atwa i nie mo¿e brzmieæ  zw³aszcza gdy
uwzglêdnimy dzisiejszy kontekst intertekstualnoci  zbyt jednoznacznie.
Jeli chcielibymy najogólniej odpowiedzieæ na owe pytania, to mo¿na by
czêciowo podpisaæ siê pod tym, na co s³usznie zwróci³ uwagê Andrzej Niemojewski w swojej recenzji:
Godzimy siê na to, ¿e przed Homerem istnieli poeci i ¿e on tak¿e opiera³ siê na
tradycjach. W Goethego sielance Herman i Dorota rozeznajemy równie¿ ich
podwiêk. To samo w Panu Tadeuszu. Ale to nale¿y nazwaæ kultem tradycji,
a nie reminiscencji. Albowiem reminiscencja uchodzi w twórczoci za objaw
ujemny, za tradycja za objaw dodatni. Wielki poeta zawsze nawi¹zuje niæ
tradycji, opiera siê na dawnoci, modernizuje akord, jak powiedzia³ do autora
tych s³ów teoretyk i kompozytor Zygmunt Noskowski. Przyk³ad powy¿szy wiadczy dostatecznie, jak jest rzecz¹ niezbêdn¹ dok³adne okrelenie metody, abymy
przymiotów nie brali za przywary24.

Z pewnoci¹, je¿eli na omawiane studium spojrzeæ z perspektywy czasu,
ci¹gle wartociowe i nadal aktualne wydaj¹ siê ustêpy, które wskazuj¹ na
zwi¹zek arcydzie³a Mickiewicza z powieciami Waltera Scotta. Tak¿e te udo23

s. 3.

A. Grzyma³a-Siedlecki, Nowa ksi¹¿ka o Panu Tadeuszu, G³os Narodu 1918, nr 1,

24 A. Niemojewski, Metoda analityczna Windakiewicza, Myl Niepodleg³a 1917,
nr 339, s. 771.
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wadniaj¹ce inspiracje czerpane z Hermana i Doroty Goethego. Akurat fakt
istnienia owych zale¿noci  przez Windakiewicza rozpatrywanych w kategoriach wp³ywu  nie powinien budziæ zastrze¿eñ. Wiêcej nawet, bo wraz
z odniesieniami innymi, np. do poematu opisowego czy epiki klasycznej,
mog¹ stanowiæ doskona³¹ egzemplifikacjê relacji intertekstualnych o ró¿nej
modalnoci, wed³ug okrelenia Henryka Markiewicza25. Wspomniana technika walterscotowska odcisnê³a wyrane piêtno  jak zauwa¿a Wac³aw Borowy  na kompozycji, motywach, sposobie prowadzenia akcji, podziale ról,
postaciach i elementach ich opisu (wystêpuj¹ figury charakterystyczne).
Walterscotyzm stworzy³ swoist¹ odmianê powieci historycznej, dla której
 przypomnijmy równie¿ te oczywistoci  znamienne jest wystêpowanie
historii mi³osnej jako integralnej czêci akcji g³ównej. Du¿¹ rolê odgrywaj¹
powik³ania rodzinne i odwieczne spory rodowe, przez które losy, zw³aszcza
m³odych bohaterów, wik³aj¹ siê nieprawdopodobnie. W powieciach Scotta
czêsto w¹tek mi³osny splata siê z politycznym, a t³o historyczne uwydatnia
siê z biegiem akcji. Zostaje wprowadzony moment prze³omowy. W wielu
utworach mamy do czynienia z repetycj¹ motywów takich jak: tajemniczy
zakonnik okazuje siê ojcem g³ównego bohatera, spowied na ³o¿u mierci
oraz niespodziewana napaæ. Autor Kamiennych rêkawiczek w swojej recenzji s³usznie wiêc dowodzi, ¿e:
Poeta porówna³ raz Pana Tadeusza z powieciami angielskiego mistrza, a rozczytywa³ siê w tych powieciach z zapa³em jeszcze w m³odoci  za czasów
kowieñskich. Nie uszed³ te¿ wp³ywu Scotta! I dziw by by³, gdyby uszed³ oddzia³ywania artysty, który przez szereg lat hipnotyzowa³ sztuk¹ swoj¹ ca³¹ Europê,
zachwyca³ najtê¿sze talenty, a technik¹ swoj¹ zawarunkowa³ rozwój powieciopisarstwa europejskiego na d³ugie, d³ugie lata26.

Ten sam Wac³aw Borowy za kilka lat w studium O wp³ywach i zale¿nociach w literaturze z wielk¹ wiadomoci¹ nie tylko istnienia, ale nade
wszystko oddzia³ywania tradycji literackiej napisze: Nikt  prócz samotnie
pracuj¹cych filologów  nie zwraca³ uwagi na to, ¿e literatura  przy wszystkich swoich bezporednich zwi¹zkach z ¿yciem jest sztuk¹ o swoistej
t e c h n i c e, ¿e w tej technice s¹ t r a d y c j e i k i e r u n k i, ¿e wiêc ca³e
grupy dzie³ musz¹ mieæ s³absze lub silniejsze podobieñstwa wzglêdem
siebie27.
Ale rzetelnoæ i dociekliwoæ analityczno-wp³ywologiczna Windakiewicza
zaczyna przekraczaæ rozs¹dne granice szczególnie w tych rozdzia³ach ksi¹¿ki, w których dokonuje on konfrontacji Pana Tadeusza z dzie³ami naukowymi
25
26
27

Zob. H. Markiewicz, Odmiany intertekstualnoci, dz, cyt., s. 198227.
W. Borowy, Ksi¹¿ka prof. Windakiewicza o Panu Tadeuszu Warszawa 1918, s. 18.
Ten¿e, O wp³ywach i zale¿nociach w literaturze. Studia i szkice literackie Warszawa
1983, t. 2, s. 9.
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z zakresu etnografii, archeologii, astronomii, botaniki i wieloma, wieloma
innymi. To zajêcie badawcze mog³oby siê okazaæ nawet przydatne, po¿yteczne i wartociowe naukowo, gdyby badacz nie próbowa³ jednoczenie prowadziæ swojego wywodu w taki sposób, ¿e ka¿d¹ dostrze¿on¹ zbie¿noæ ujmuje
w kategoriach wp³ywów czy zale¿noci. Zaczyna rodziæ siê uzasadnione
pytanie, czy wobec tego bez znajomoci przytoczonych podrêczników Pan
Tadeusz w ogóle powsta³by? Czy mo¿na wiêc przypuszczaæ, by Mickiewicz
potrzebowa³ pomocy Go³êbiowskiego, aby siê dowiedzieæ o jase³kach?  pyta
ironicznie krytyk Adam Grzyma³a-Siedlecki, którego owe konstatacje rozz³oszcz¹ do tego stopnia, ¿e wreszcie napisze on:
'

zachowuj¹c jednak ca³y dystans [ ] nie mo¿emy przecie¿ nie zauwa¿yæ, ¿e
dzie³a tego typu nios¹ przecie¿ w sobie jaki pierwiastek szkody kulturalnej [ ]
szkoda ta polega na zacieraniu poznawania istoty twórców i istoty tworzenia
artystycznego. Gdy przeczyta siê okrelone kilkadziesi¹t stron pracy profesora
Windakiewicza, dochodzi siê do przekonania, ¿e Mickiewicz musia³ byæ têp¹
jednostk¹! Niestety, takie wra¿enie powstaje nieodparcie, o ile chcemy ulec
czarowi erudycji prof. Windakiewicza28.

Uwagi koñcowe
Wspó³czesne badania intertekstualne wpisuj¹ siê nie tylko w rozleg³¹,
a znan¹ nam przecie¿ od wieków, sieæ osobistych wyznañ literatów uskar¿aj¹cych siê na wtórnoæ pisarstwa: Odkry³em wiêc na nowo to, co pisarze
wiedzieli (co tyle razy nam mówili: ksi¹¿ki mówi¹ zawsze o innych ksi¹¿kach
i wszelka opowieæ snuje historiê ju¿ opowiedzian¹)29, lecz tak¿e w okrelon¹ tradycjê dziejów nauki o literaturze. Mo¿na nawet zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e stanowi¹ one poniek¹d dalszy ci¹g czy swoist¹ kontynuacjê m.in.
badañ spod znaku tzw. wp³ywologii literackiej. Te dwa podejcia metodologiczne, choæ znacznie oddalone w czasie, posiadaj¹ wiele punktów zbie¿nych
i sporo kwestii podobnie rozwi¹zywanych. Rozpatrywane i porównywane
w kontekcie definicji niezbyt cile okrelaj¹cych obszar relacji intertekstualnych, zaczynaj¹ uto¿samiaæ siê ze sob¹. Przywo³ajmy s¹d Henryka Markiewicza, który proponuje, by nadmiernie nie komplikowaæ sprawy, mówiæ
o intertekstualnoci ju¿ w momencie, gdy bêdzie ona ods³oniêta przez sam
tekst na tyle, ¿e zostanie dostrze¿ona przez kompetentnego czytelnika.
W takiej sytuacji mo¿na przypuszczaæ (z ró¿nym stopniem pewnoci), ¿e

s. 1

28

A. Grzyma³a-Siedlecki, Metoda prof. Windakiewicza,  G³os Narodu 1918, nr 45,

29

U. Eco, Dopiski na marginesie Imienia ró¿y, w: tego¿, Imiê Ró¿y, Warszawa 1987,

s. 599.

264

Marek Lubañski

by³a ona tak¿e zamierzona przez autora, nie jest to jednak cecha konieczna30 [pogr. M.L.].
Natomiast ró¿nice zaczynaj¹ wychodziæ na jaw, gdy zastosujemy cis³e
definicje, które proponuj¹  najogólniej rzecz ca³¹ ujmuj¹c  nazywaæ intertekstualnoci¹ tylko bardzo okrelony rodzaj relacji miêdzy utworami (mamy
tu zw³aszcza na myli koncepcjê Micha³a G³owiñskiego, do której za chwilê
przejdziemy). Wówczas wspóln¹ cech¹ interesuj¹cych nas metodologii oka¿e
siê jedynie stosunek dzie³a literackiego do innych utworów czy w ogóle tekstów. Zreszt¹ ju¿ na przyk³adzie analizowanych ksi¹¿ek Stanis³awa Windakiewicza i ich recenzenckiej recepcji widaæ, ¿e trudno by³oby  mimo wyranych znamion prekursorskich  uznaæ intertekstualnoæ za ich prost¹
kontynuacjê. Dlaczego? Odpowiadaj¹c na to pytanie, nale¿y stwierdziæ, ¿e
generalna ró¿nica polega na podejciu do badanego przedmiotu. Micha³ G³owiñski w tekcie teoretycznym rozwa¿aj¹cym zagadnienie tradycji literackiej przyjmuje teoriê Leszka Ko³akowskiego. Wi¹¿e siê ona, co prawda,
z istnieniem wp³ywu filozoficznego, ale daje siê odnieæ i wykorzystaæ
w nauce o literaturze. Wydaje siê bowiem, ¿e mamy tu do czynienia z analogicznymi procesami. Leszek Ko³akowski pisze:
pewne jest [ ], ¿e w faktach »wp³ywu« filozoficznego nie ten jest czynny, kto
wp³ywa, ale ten, który wp³ywu doznaje, recepcja przesz³oci nie pochodzi z jej
immanentnej si³y ekspansyjnej, ale z prób, jakie czyni teraniejszoæ, aby
w przesz³oci odnaleæ bodce, które pomagaj¹ jej odpowiedzieæ na jej w³asne, to
znaczy przez jej epokê postawione, pytania31.

Kontynuuj¹c tê myl, trzeba za Micha³em G³owiñskim dopowiedzieæ, ¿e
aktywnoæ strony bior¹cej jest cech¹ znamienn¹ relacji o charakterze intertekstualnym i tym ró¿ni³aby siê od statycznie ujmowanego wp³ywu. Natomiast na podstawie analizowanych w naszym artykule ksi¹¿ek, dojæ mo¿na
jeszcze do innego wniosku i w podsumowaniu powtórnie napisaæ, ¿e wp³ywolog pyta jedynie o to, sk¹d zaczerpniête zosta³y elementy tradycji wystêpuj¹ce w analizowanym utworze. Zadowala siê lokalizacj¹ ród³a i nie koncentruje uwagi badawczej na uchwyceniu oryginalnoci analizowanego
utworu czy twórczoci literackiej. Nie stara siê sfunkcjonalizowaæ i semantycznie okreliæ w nowej strukturze artystycznej w¹tków i motywów pocho30 H. Markiewicz, Odmiany intertekstualnoci
dz. cyt., s. 211. Autor w jednym
z przypisów do swego artyku³u pisze tak¿e: Wbrew przewa¿aj¹cej tendencji do traktowania interetekstualnoci jako zamierzonej przez autora i dostrzegalnej dla czytelników Grivel (Serien textueller Perzeption, w zbiorze: Dialog der Text, s. 55) uwa¿a niewiadomy
charakter intertekstualnoci za wa¿ny a nawet rozstrzygaj¹cy moment tego zjawiska.
31 L. Ko³akowski, Jednostka i nieskoñczonoæ. Wolnoæ i antynomie wolnoci w filozofii
Spinozy, Warszawa 1958, s.611612. Por. tak¿e: M. G³owiñski, Tradycja literacka (Próba
zarysowania problematyki), w: Problemy teorii literatury. Prace z lat 19471964, seria 1,
Wroc³aw 1987, s.339354.
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dz¹cych z tradycji. Tego typu odpowiedzi ma³o (albo w ogóle) go zajmuj¹.
Poza tym  jak pamiêtamy  Stanis³awa Windakiewicza interesowa³y wszelkie mo¿liwe wp³ywy i zale¿noci ³¹cz¹ce dzie³a S³owackiego oraz Pana
Tadeusza Mickiewicza z wczeniejsz¹ literatur¹. Natomiast  jak zauwa¿a
Micha³ G³owiñski w artykule teoretycznoliterackim, w którym zaproponowa³
w³asn¹, doæ cis³¹ definicjê tej kategorii  w sferê intertekstualnoci wchodz¹ wy³¹cznie te relacje z innymi utworami, które sta³y siê elementem
strukturalnym, lub  jeli kto woli  znaczeniowym (czy semantycznym),
relacje zamierzone i w taki czy inny sposób widoczne, mo¿na by powiedzieæ
przeznaczone dla czytelnika. Faktem intertekstualnym nie jest wiêc np. oddzia³ywanie ballad Niemcewicza na ballady Mickiewicza, skoro nie ma
w nich znaczeniowo nacechowanych odwo³añ do utworów poprzednika32.
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Summary
Issues concerning history of literary research in Poland constitute content of the paper.
The author aimed at examining possible relations between contemporary researches on intertextuality and so called Polish school of influenceology  a popular trend in Polish literary
study in two first decades of the 20th century. Ruminations on scholarly achievements
of Stanis³aw Windakiewicz who is the main representative of this trend are included in the
paper, as well as detailed critical reception of his works at that time. An outline of differences
of opinions between supporters of researches on literary influences and interrelations and
opponents of such way of analyzing of literature were presented. The author aimed at emphasizing both advantages, as well as disadvantages of comparative investigations of that time.
Finally, similarities and differences between influenceology and intertextuality were pointed.
Definitions of intertextuality proposed by i.e. Polish literary theoreticians (H. Markiewicz,
M. G³owiñski) were used in the paper.
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Wspó³czesny dyskurs literaturoznawczy znajduje siê w okresie dynamicznej przemiany. Opisanie tego zjawiska staje siê zarówno pal¹c¹ potrzeb¹
rozumienia, jak i trudnym wyzwaniem. Chcia³bym tu skoncentrowaæ siê na
trzech momentach istotnych  jak siê wydaje  z punktu widzenia rozumienia komentowanego problemu. Po pierwsze, spróbujê nakreliæ najistotniejsze aspekty niejednorodnego przecie¿ obrazu tendencji w p³aszczynie dyskursu literaturoznawczego. Mam nadziejê uchwyciæ najwa¿niejsze cechy
zjawiska zauwa¿anego ju¿ od jakiego czasu, a definiowanego poprzez osadzenie w szerszym kontekcie zmian kulturowych wspó³czesnoci. Po drugie,
chcia³bym wskazaæ niektóre sporód jeszcze wielu innych (których nie sposób
wymieniæ wyczerpuj¹co) ród³a nowoczesnej tendencji do unaukowienia refleksji humanistycznej. W opisie róde³ dyskursu humanistycznego przechylonego w stronê scjentyzacji jêzyka, a mo¿e przede wszystkim instrumentarium badawczego (fatalnie oddalonego od tekstu) odwo³am siê do kategorii
narracji jako funkcji rozumienia. W ten sposób  mam nadziejê  wyjaniê,
jak przewiadczenia, dotycz¹ce kwestii uzgadniania pogl¹dów miêdzy jednostk¹ a uczestnikami dyskursu, wp³ywaj¹ na postawy badawcze. Trzeci
obszar pracy, jaka w tym miejscu staje przede mn¹, to krytyczna próba
okrelenia stanowiska wobec dynamicznej i wzglêdnie autonomicznej tendencji. Ma to byæ aspiracja wyznaczenia integralnej drogi rozwoju dyskursu
literaturoznawczego, z ominiêciem niebezpieczeñstw w postaci dedyscyplinizacji, która obecnie, niestety, staje siê smutnym faktem.
Wyjdmy wiêc od katalogu zjawisk przybieraj¹cych na sile w swej powszechnoci i atrakcyjnoci. Wydaje siê, ¿e dobr¹, wspóln¹ metafor¹ tendencji, o jakiej tu mowa, bêdzie s³owo porównane przez Paula Valéryego do
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zdawkowej monety. Gadamer przywo³uj¹c tê metaforê, ustanawia granicê
miêdzy s³owem powszednim  wyobra¿onym w postaci zdawkowej monety
 a s³owem poetyckim, zamkniêtym w obrazie monety z cennego kruszcu.
Ró¿nica miêdzy nimi sprowadza siê do wartoci przedmiotowej, skoro wartoæ symboliczna jednej i drugiej mo¿e byæ to¿sama. Pieni¹dz obiegowy,
zdawkowy nie przedstawia ¿adnej wartoci poza symboliczn¹, w przeciwieñstwie do monety z cennego kruszcu, która wskazuje na sam¹ siebie jako na
istotne dobro oraz na wartoæ pozaprzedmiotow¹. W tym przypadku to:
Samo s³owo  jak dowodzi Gadamer  jest porêk¹ tego, o czym mówi1.
W s³owie powszednim, kolokwialnym dostrzegamy wiêc zrelatywizowan¹,
sprowadzon¹ do funkcjonalnoci wartoæ komunikacyjn¹, dla którego piêkno
mowy poetyckiej zdaje siê rozrzutnym i niepotrzebnym balastem. Wspó³czesna kultura zdominowana przez mowê kolokwialn¹ upowszechnia³aby wiêc
model spragmatyzowanych dyskursów instrumentalnych. Odnosi nas bowiem do specyficznej cechy nowoczesnoci, której naczeln¹ w³aciwoci¹ jest
prymat rozumu instrumentalnego, legitymizuj¹cego racjonalnoæ pragmatyczn¹, nastawion¹ na maksymalizacjê efektów d¹¿eñ.
Brzemienne w skutki Gadamerowskie przeniesienie oziêb³oci mowy
technicznej do jêzyka poezji, czy  ujmuj¹c problem szerzej  do jêzyka
humanistyki objawia siê w dyktacie ewokacji, wypieraj¹c moment prze¿ycia.
W konsekwencji to, co mo¿emy zauwa¿yæ, sprowadza siê do konkluzji wyra¿onej przez Gadamera w postaci pytania retorycznego: Gdy wiadomoæ
wype³niona jest czyst¹ science, tzn. idiolatri¹ naukowego postêpu  czy s¹
jeszcze uk³ady s³ów takie, ¿e ka¿dy czuje siê w nich u siebie?2.
Podobne pytanie stawia wspó³czesna komparatystyka, szukaj¹ca jêzyka
opisu zjawisk literackich, który sytuowa³by siê miêdzy dwoma skrajnociami: globalizmu i wielokulturowoci, a wiêc miêdzy wspólnot¹ a odrêbnoci¹.
W tej przestrzeni rozumienia wiêzi literackich spl¹tanie dzie³ na poziomie
interliterackich paralelizmów, filiacji, homologii i analogii3 manifestuje siê
równie¿ w p³aszczynie jêzyka. W konsekwencji otrzymujemy  zdaniem
Jeana Weisgerbera  zdegenerowany opis faktów literackich w postaci kakofonii neologizmów i erudycyjnego krêtactwa jêzyka4, w którym zachodzi
rozdzia³ miêdzy histori¹ a krytyk¹:
1 H.-G. Gadamer, Czy poeci milkn¹? w: tego¿ Czy poeci umilkn¹, prze³. M. £ukaszewicz, Bydgoszcz 1998, s. 35.
2 Tam¿e, s. 36.
3 Zob. H. Markiewicz, Zakres i podzia³ literaturoznawstwa porównawczego, w: tego¿
Przekroje i zbli¿enia, dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Warszawa
1976, s. 416.
4 Cyt. za H. Janaszek-Ivaniczkova, O ambiwalencjach wspó³czesnej komparatystyki literackiej, Przegl¹d Humanistyczny 1997, nr 5, s. 37. (J. Weisgerber, Should Literary
Studies be Inreadable? w: The Search for a New Alphabet Literary Studies in a Changing
Word. In Honour of Douwe Fokkema. Ed. By H. Hendrix, J. Klosek, S. Levie, W. van Peer,
Benjamins, Amsterdam  Philadelphia 1966).
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Przed dwoma stuleciami, w czasach Voltairea, historia i krytyka by³y czêci¹
i domen¹ literatury; obecnie wielu z nas zajmuje ca³kowicie odmienne stanowisko (w imiê postêpu?) i próbuje redukowaæ je do roli specjalnych technologii.
Rezultatem jest splendid isolation5.

Przesuniêcie akcentu z uwewnêtrznionego prze¿ycia literatury (a wiêc
i jej specyficznego tworzywa) na ewokacjê sensu dzie³a zaciera wiêc specyfikê przedmiotu badañ literaturoznawczych. Dyskurs w tym obszarze przejawia te same cechy, jakie Ryszard Nycz dostrzega w naukach pokrewnych:
Tendencja do kwestionowania istnienia odrêbnych, zewnêtrznych przedmiotów badania jako hipostaz pozbawionych empirycznego osadzenia pojawia
siê w wiêkszoci nauk humanistycznych i spo³ecznych6. K³opot z badaniami
literackimi mieci siê wiêc  zdaniem Nycza  w tym, ¿e:
nie tylko literackoæ ju¿ dawno przesta³a byæ uznawana za w³aciwy przedmiot
nauki o literaturze (jak chcia³ Jakobson), ale te¿ przesta³o nim byæ pojêcie
literatury jako dziedziny estetyczno-jêzykowej fikcji (obejmuj¹ce te¿ poezjê, zredukowan¹, jak uznawali nowoczeni, zasadniczo do liryki pojêtej jako bezosobowy i pozasytuacyjny jêzyk w jêzyku)7.

Wydaje mi siê, ¿e trzeba tu dokonaæ subtelnego doprecyzowania. B³êdem
by³oby stwierdzenie, ¿e literatura straci³a ca³kowicie swoj¹ estetyczno-jêzykow¹ specyfikê. Nieobecnoæ postawy badawczej, wspartej na przekonaniu
o estetycznej wartoci literatury, sytuuje siê  moim zdaniem  w tym samym obszarze problemowym, w jakim Gadamer ujmuje kondycjê wspó³czesnej poezji. Jej rzekom¹ dewaluacjê nale¿a³oby raczej definiowaæ w kategoriach nieobecnoci, czy lepiej: nies³yszalnoci, ani¿eli dramatycznego
znikniêcia. W podobny sposób zrelatywizowana wartoæ estetyczna dzie³a
w dyskursie literaturoznawczym nie zniknê³a bezpowrotnie, lecz zmieni³a
swoj¹ domenê, rozszerzaj¹c zakres wystêpowania. Zdaje siê wiêc, ¿e mamy
tu do czynienia z innym jeszcze przesuniêciem, obok zauwa¿alnego dzisiaj
wyranie zwrotu antropologiczno-kulturowego. By³aby to szczególna translokacja literackoci, fundowana na wspó³czesnym indywidualizmie, który
w instrumentalny sposób wykorzystuje literackoæ do manifestacji w³asnej
podmiotowoci. Skuteczna legitymizacja odrêbnoci podmiotu na poziomie
dyskursu literaturoznawczego polega³aby wiêc na w³¹czeniu w ów dyskurs
elementów specyficznie literackich, przemieszczaj¹c sam dyskurs w stronê
krytyki literackiej. Hybryda pojemnie zawieraj¹ca instrumentarium badawcze teorii literatury czy historii literatury oraz zindywidualizowany proces
wartociowania krytyki literackiej sytuuje nas w p³aszczynie nienowych
5
6

Tam¿e.
R. Nycz, Antropologia literatury  kulturowa teoria literatury  poetyka dowiadczenia, Teksty Drugie 2007, nr 6, s. 38.
7 Tam¿e, s. 38.
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przecie¿ dylematów o relacjê miêdzy dwoma paradygmatami uprawiania
refleksji nad literatur¹. Wystosowana niegdy przez René Welleka sugestia
zachowania odrêbnoci miêdzy teori¹ zajmuj¹c¹ siê zasadami, kategoriami,
rodkami artystycznymi itp. a krytyk¹ rozumian¹ jako omawianie konkretnych dzie³ literackich8 dzisiaj za spraw¹ literackoci jako nonika d¹¿eñ do
indywidualizacji to¿samoci przestaje byæ wa¿na i obowi¹zuj¹ca. Dostrzegamy raczej proces odwrotny, polegaj¹cy na zatarciu granic i zdynamizowaniu
mechanizmu ci¹g³ego uzgadniania tendencji ujednolicaj¹cej, charakterystycznej dla jêzyka naukowego, z tendencj¹ indywidualizuj¹c¹, charakterystyczn¹ dla jêzyka krytyki literackiej. Owocem tego zjawiska jest ca³y szereg
zachowañ spo³ecznych, w których dyskurs literaturoznawczy jako wyraz partycypacji w strukturach wyobra¿onych, by³by zaledwie cz¹stk¹ wiêkszego
imaginarium nowoczesnoci9. Obok wiêc zaburzeñ w tradycyjnym przebiegu
refleksji literaturoznawczej zauwa¿amy manifestacje indywidualnoci na poziomie ruchu akademickiego z jego specyficznym kodem rozumienia, odrêbn¹ kultur¹ i szczególnym systemem wartoci. Nie interesuje mnie tu wymiar
zachowañ kulturowych rodowiska humanistycznego, mieszcz¹cy siê w spektrum stopnia indywidualizacji. Chcê raczej skoncentrowaæ siê na specyfice
tak rozumianego dyskursu literaturoznawczego i jego konsekwencji poznawczych. Otó¿ spór o wartoæ zindywidualizowanej wypowiedzi humanistycznej
ma ten sam indeks kontrowersyjnoci, co wspó³czesna kultura oceniana
z dwóch antagonistycznych punktów widzenia. Z jednej strony sytuuj¹ siê ci,
którzy dostrzegaj¹ w tym zjawisku przejaw zdegenerowanej podmiotowoci,
która za spraw¹ skrajnego egocentryzmu uniewa¿nia wszelkie horyzonty sensu. W tak ukszta³towanej optyce rozumienia kultury indywidualizacja jest
propozycj¹ pozbawion¹ wymiaru moralnego poszukiwania afirmacji. Jako ród³o zachowañ wskazuje siê tu indyferentyzm czy wrêcz amoralizm. Po drugiej
stronie staj¹ ci, którzy chc¹ widzieæ w kulturze indywidualizmu ród³o autentycznoci osi¹galnej jedynie przy pomocy radykalnego sprzeciwu wobec ustanowionych norm spo³ecznych. Wrogoæ obu stanowisk i impas rozumienia
pokazuje jednak, jak problem ten obrós³ w liczne uprzedzenia i mity.
Szczególn¹ wersj¹ wy¿ej zarysowanego konfliktu jest opozycja miêdzy
humanistyk¹ a naukami przyrodniczo-technicznymi. Opozycja etosu i indyferentyzmu wartoci rozpisana jest tu na dziedziny naukowe z wpisanym
w nie szczególnym pos³annictwem. Trafnie i nie bez pewnej jaskrawoci
s¹du odnosi siê do owego stanu konfliktu Leszek Ko³akowski w tekcie
z 1960 roku zatytu³owanym Wielkie i ma³e kompleksy humanistów10. Autor
8 R. Wellek, Termin i pojêcie krytyki literackiej, w: tego¿ Pojêcia i problemy nauki
o literaturze, prze³. A. Jaraczewski, M. Kaniowa, I. Sieradzki, wybór i wstêp H. Markiewicz, Warszawa 1979, s. 41.
9 Zob. Ch. Taylor, Czym s¹ imaginaria spo³eczne? w: tego¿ Nowoczesne imaginaria
spo³eczne, prze³. A. Puchejda, K. Szymaniak, Kraków 2010, s. 37 i n.
10 Zob. L. Ko³akowski, Wielkie i ma³e kompleksy humanistów, w: tego¿ Kultura i fetysze, Warszawa 2000.
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stawia w nim tezê, ¿e wzajemna wrogoæ wyp³ywaj¹ca z dwóch odmiennych
modeli obecnoci w kulturze jest wyrazem kompleksu jednej i drugiej grupy
uczestników, zdefiniowanych w metaforach franciszkanina humanisty i robotnika na placu budowy. Kompulsywne rozwi¹zania problemu nieprzystawalnoci humanistów do wspó³czesnego wiata techniki wyra¿aj¹ ca³¹ sw¹
sprzecznoæ rozpisan¹ miêdzy pogardê i sublimowany podziw. Pozostawiaj¹c
kwestiê trafnoci diagnozy problemu, chcê zwróciæ uwagê na inn¹ propozycjê, która wed³ug jej autora  Charlesa Taylora11  skutecznie niweluje
przepaæ dziel¹c¹ zwanione strony. W koncepcji tej akcentuje siê ideê moraln¹ ród³owo zawart¹ w postawach przybieraj¹cych niekiedy skrajn¹ postaæ bezporedniego konfliktu z systemem wartoci. Odzyskuj¹c ten w³anie
aspekt rozumienia zjawisk wspó³czesnej kultury, zwanej niekiedy kultur¹
narcyzmu, dostrzegamy, jak indywidualizm wpisuje siê w ten sam nurt samorealizacji, jak w przypadku idei dostrzegaj¹cych aksjologiczny wymiar
istoty ludzkiej. Idea moralna samospe³nienia zawarta w tendencjach kulturowych nowoczesnoci pozwala inaczej ju¿ spojrzeæ na zjawisko specjalizacji,
któr¹ Ko³akowski uznaje za ród³o deprecjacji humanistyki12. Odzyskanie
owego moralnego aspektu eksponowania w³asnej podmiotowoci pozwala
spojrzeæ mniej fatalistycznie na specjalizacjê dyscyplin w humanistyce. To, co
wydaje siê bezwolnym i nieuchronnym horyzontem przemian, z nowej perspektywy okazuje siê raczej zdegenerowan¹ form¹ aspiracji indywidualnoci,
a wiêc nie ród³em, ale raczej mocno zakorzenionym kulturowo przejawem
owych aspiracji.
Problem jednak ma te¿ bardziej z³o¿on¹ postaæ, odnosz¹c¹ siê do poziomu poznawczego w obszarze sztuki. Z tego punktu widzenia kontrowersyjny
staje siê nie tyle sam indywidualizm, ile norma kulturowa, jako horyzont
odniesienia i konieczny w tradycyjnym przekonaniu jêzyk rozumnoci zjawisk. Tu  zdaniem Karla Heinza Bohrera  partykularne i autonomiczne
dowiadczenie poznawcze wydaje siê jedynym sensownym krokiem ku rozpoznaniu fenomenów estetycznych. Natomiast:
Ci¹g³e rozwa¿anie jakiej kwestii z powo³aniem siê na historiê ducha, historiê
problemu czy inn¹ historiê nie oznacza jeszcze, ¿e komu co siê rozjani³o:
Zaczerpniête z dziedziny kultury wstêpne rozumienia (Vorverständnisse) powoduj¹ na polu piêkna raczej przeciwny efekt. Do w³aciwego efektu trzeba dochodziæ bardziej spontanicznie, od nowa i samemu13.

Podkrelenie specyfiki przedmiotu badañ nad sztuk¹ czy literatur¹ kieruje
wiêc nas w stronê koniecznego zindywidualizowania refleksji, która ma wyra¿aæ
11 Zob. Ch. Taylor, ród³a autentycznoci, w: tego¿ Etyka autentycznoci, prze³. A. Pawelec, Kraków 2002, s. 31 i n.
12 Zob. L. Ko³akowski, dz. cyt., s. 250.
13 K. H. Bohrer, Nag³oæ. Chwila estetycznego pozoru, prze³. K. Krzemieniowa, Warszawa 2005, s. 9.
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eseistyczn¹ dialektykê naukowej dyscypliny i literackiej frywolnoci myli.
Nowa, kontrowersyjna perspektywa stanowiska badawczego ju¿ w samej
warstwie jêzykowej unaocznia napiêcie kruche, ale zarazem wa¿ne z punktu
widzenia melancholii czasu, który utraci³ swój patos i pokazuje ju¿ tylko
mechanizm przyspieszenia, bezruch albo powtórzenie starego14. Napiêcie to,
jakie mo¿e wytworzyæ  zdaniem Bohrera  liryka myli, powstaje zawsze
wtedy, kiedy gest uczucia ma bezporedni¹ i trwa³¹ bazê w teoretycznie
formu³owanym pogl¹dzie15.
Mimo zasadniczych ró¿nic nietrudno dostrzec w przedstawionej tu propozycji metodologicznej lad drugiego zwrotu (po antropologiczno-kulturowym)  na który wskazuje wspomniany wy¿ej Ryszard Nycz  mianowicie,
zwrotu poznawczego, wyra¿onego w teoretycznoliterackiej formule poetyki
dowiadczenia16. Dla Bohrera jedyn¹ non¹ poznawczo form¹ refleksji,
mieszcz¹c¹ siê w konwencji poetyki dowiadczenia, jest esej, a jego znakomitym przyk³adem twórczoæ Musila:
Ten ironiczny sceptycyzm wobec tego, co ogólne, ten frywolny pogl¹d teoriopoznawczy, ¿e to, co niepewne, zaczê³o znów zyskiwaæ na powadze, ta ryzykowna
nag³a sk³onnoæ, by myleæ hipotetycznie i odczuwaæ niedomogê zwyk³ych
gwarancji, tego typu znamiona ró¿nicowania s¹ tak¿e znakami rozpoznawczymi
Musilowskiego eseju. Maj¹ one wype³niaæ przeczuwane, jeszcze puste pole miêdzy poznaniem i literatur¹17.

Opisany tu sposób docierania do prawdy dzie³a odpowiada niemal
w pe³ni temu, jak kszta³tuje siê dyskurs literaturoznawczy dzisiaj. Chciejmy
wiêc zobaczyæ rzeczywiste pokrewieñstwa metodologiczne procesu poznania,
w którym obok scjentyzacji jêzyka wspó³wystêpuje jego literacka efemerycznoæ pól badawczych, niejednoznacznoæ metafory, otwartoæ kompozycyjna
i stylistyczna heterogenicznoæ. Wspó³czesny tekst literaturoznawczy, przechylony w stronê krytyki literackiej, czêsto manifestuje poprzez jawne naladownictwo programowe  by u¿yæ terminologii stosowanej przez Stanis³awa
Balbusa18  swoje przywi¹zanie do poetyki hipotekstów, na które siê powo³uje. Widoczna w ten sposób relacja transtekstualna ujawnia wagê wzorca
naladowanego dla tekstu naladuj¹cego. Niesamodzielnoæ badawcza, wyra¿aj¹ca siê w przyjêciu ca³ego instrumentarium naukowego oraz poetyki refleksji, domylnie uznaje w hipotekcie normatywne ród³o, ustanawiaj¹ce
tradycjê, wobec której nale¿y byæ w sta³ym kontakcie, by partycypowaæ
w okrelonym dobru. W bardziej samodzielnych przyk³adach dyskursu dobro,
14
15
16
17
18

Tam¿e, s. 10.
Tam¿e.
R. Nycz, Antropologia literatury , dz. cyt., s. 39.
K. H. Bohrer, dz. cyt., s. 24.
Zob. S. Balbus, Jawne naladownictwo, w: tego¿ Miêdzy stylami, Kraków 1996,
s. 246 i n.
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o jakim tu mowa, lokuje siê w warstwie estetycznej tekstu, z którego na
pierwszy plan wychodzi jêzykowa oryginalnoæ. Jej ród³em mo¿e byæ jednoznaczne nacechowanie stylistyczne, odwo³uj¹ce siê do modnej tradycji badawczej, skoncentrowanej wokó³ szko³y lub wyj¹tkowego autora. Im bardziej
zindywidualizowana i oryginalna jest perspektywa tradycji, tym to dziedzictwo atrakcyjniejsze i silniej obecne w procedurach naladowczych. Trudno
prawomocnie uszeregowaæ katalog tendencji wed³ug aktualnych, modnych
form dyskursu i koncepcji badawczych. Ich relatywnoæ i permanentna
zmiennoæ, a wiêc i niejednorodnoæ, powoduj¹, ¿e mamy do czynienia
z tekstami o z³o¿onej i groteskowej w swej strategii poznawczo-emocjonalnej
strukturze. Mo¿emy jedynie wskazaæ niektóre odniesienia paradygmatyczne
w¹skiej perspektywy czasowej, wpisuj¹ce siê w zauwa¿any od kilkunastu lat
proces dedyscyplinizacji wyrastaj¹cej ze zwrotu antropologiczno-kulturowego. Literaturoznawcy chêtnie siêgaj¹ po metodologiê kulturow¹ z jej kategori¹ narracji pojmowanej jako struktura rozumienia. Do wyj¹tków nale¿y
stosowanie narracji w Ricoeurowskim ujêciu opowieci jako tekstu literackiego, w którym zachodzi proces uzgadniania ¿ycia z fikcj¹ opowieci. Chêtnie
wykorzystuje siê, równie¿ spoza obszaru tradycyjnie uznawanego za literaturoznawczy, metodologiê postkolonialn¹. Tendencja ta wpisuje siê w antropologiczne zainteresowania literaturoznawców skupione na problemach to¿samoci, interferencji kodów kulturowych czy wspólnot wyobra¿onych.
W dyskursie o literaturze, nie tylko wspó³czesnej  dobrym tu przyk³adem s¹
badania twórczoci Stanis³awa Przybyszewskiego19  obecne s¹ równie¿ rozpoznania badawcze z krêgu psychoanalizy, m. in. Jaquesa Lacana, jednoznacznie skwitowane przez rodowisko matematyczne jako modne bzdury20.
Z kolei w bogactwie pokrewieñstw miêdzy literatur¹ a filozofi¹ nadal zauwa¿yæ
mo¿na obecnoæ paradygmatu postmodernistycznego. Literaturoznawcy odwo³uj¹ siê do koncepcji rozumu transwersalnego Wolfganga Welscha, kategorii ró¿nicy Jaquesa Derridy czy przygodnoci Richarda Rortyego. Modne jest te¿ odwo³ywanie siê do socjologicznej koncepcji aktora-sieci Bruna Latoura.
Nie sposób wymieniæ wszystkich kontekstów inspiruj¹cych literaturoznawców. Wa¿ne jest tu raczej znalezienie zasadniczych tendencji i okrelenie ich specyfiki. Do sygnalizowanych wy¿ej zjawisk, sprowadzaj¹cych siê do
indywidualizacji, dedyscyplinizacji i hybrydycznego naladownictwa, chcia³bym do³¹czyæ jeszcze jedno rozpoznanie. Zanim jednak wska¿ê konkretny
czynnik determinuj¹cy obecny kszta³t dyskursu literaturoznawczego, poczyniê kilka niezbêdnych konstatacji. Dokonuj¹c refleksji na temat przemian
kulturowych, zauwa¿amy, ¿e struktura spo³eczeñstw przednowoczesnych
charakteryzowa³a siê wysok¹ personalizacj¹ poszczególnych jej cz³onków.
19
20

Zob. G. Matuszek, Stanis³aw Przybyszewski  pisarz nowoczesny, Kraków 2008.
Zob. A. Sokal, J. Bricmont, Modne bzdury. O nadu¿yciach nauki pope³nianych przez
postmodernistycznych intelektualistów, prze³. P. Amsterdamski, Warszawa 2004.
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System patriarchalny, wsparty na tej w³anie jednoznacznej identyfikacji,
utrzymuje relacje zale¿noci i wyjania stabilnoæ struktur w³adzy. Odpersonalizowanie tej struktury w spo³eczeñstwie nowoczesnym, skutkuj¹ce brakiem wielostopniowej sieci ogniw porednich miêdzy w³adc¹ a poddanym,
przynosi szereg nowych zjawisk, miêdzy innymi równoæ, poczucie wspólnotowoci definiowanej przez kategoriê ludu oraz element kontroli w³adzy za
pomoc¹ opinii kszta³towanej w dyskursie odbywaj¹cym siê na poziomie przestrzeni publicznej. Tak ukszta³towane spo³eczeñstwo wieckie  z rozproszonym horyzontalnie, a nie wertykalnie systemem odniesieñ  staje siê de
facto  wed³ug Taylora21  spo³eczeñstwem bezporedniego dostêpu, to znaczy pozbawionym poredników autorytetu. Dziêki temu ka¿dy, choæ ju¿ zdepersonalizowany i tworz¹cy niejednoznaczn¹ wspólnotê, ma bezporedni dostêp do ca³oci, do centrum. Przestrzeñ publiczna, czy konkretniej przestrzeñ
dyskursu, staje siê wiêc otwartym forum, ale jednoczenie miejscem odzyskiwania to¿samoci. Mamy w tej strukturze dyskursu do czynienia ze specyficzn¹ hierarchi¹ uczestników koncentruj¹cych siê wokó³ autorytetu, ale ka¿dy z nich ma do owego centrum bezporedni dostêp. Z tego to powodu
przestrzeñ dyskursu jest jednak obszarem, w którym  jak pisze Taylor
 Bezporednioæ dostêpu znosi heterogenicznoæ hierarchicznej przynale¿noci, ujednolica nas22. Nie pozbawia wiêc indywidualizmu, ale raczej osadza w szerszych i bardziej bezosobowych ca³ociach wspólnot. W ich obrêbie maj¹ miejsce zjawiska charakterystyczne dla mody, poniewa¿ w tych
w³anie strukturach wspólnot wyobra¿onych uzgadniany jest kod rozumienia poszczególnych znaków, gestów i postaw. Odbywa siê to na drodze mimetycznych odniesieñ, dziêki którym zachowania nabieraj¹ znaczeñ. Wzajemna
ekspozycja wysy³anych i odbieranych komunikatów to nieustanna praca
nadawania znaczeñ przeradzaj¹ca siê niekiedy w szereg kulturowych odmian smart mob lub flash mob23  zaskakuj¹cych, mobilnych zgromadzeñ
grup spo³ecznych.
Wracaj¹c teraz do wspó³czesnych tendencji w dyskursie literaturoznawczym, mo¿na powiedzieæ, ¿e powszechne dzi zjawisko naladownictwa paradygmatów badawczych bierze udzia³ w procesie uzgadniania znaczeñ i autoidentyfikacji. Przestrzeñ wspólna dyskursu naukowego nie ma jednak
w nowoczesnym imaginarium spo³ecznym wymiaru przestrzeni topicznej. To
raczej przestrzeñ metatopiczna24, gdy¿ wymiana i uzgodnienie nie dokonuj¹
siê w jednym, okrelonym miejscu. Zamiast okrelonej realnie przestrzeni
odniesieñ mamy do czynienia z wieloci¹ równoczesnych miejsc zaporedniczonych w kana³ach medialnych, wirtualnych bibliotekach, sieciach miêdzynarodowych.
21
22
23
24

Zob. Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria spo³eczne, dz. cyt., s. 214.
Tam¿e, s. 218.
H. Rheingold, Smart mobs. The next social revolution, Cambridge 2002.
Zob. Ch. Taylor, Nowoczesne imaginaria spo³eczne , dz. cyt., s. 121.
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Ale w tej wielopoziomowej przestrzeni nieustannej wymiany dyskurs,
jaki siê w niej odbywa, równie¿ podlega mechanizmom wzajemnej ekspozycji. Komplikuje siê wiêc i przechodzi szybko na poziom transdyskursywnoci
 jak chce Michel Foucault25  a uczestnicy tej wymiany staj¹ siê bardziej
fundatorami dyskursu ani¿eli ich petentami. Gest jednostki wyeksponowany,
by nabra³ swego znaczenia, odgrywa na moment rolê centrum i w ten sposób
odzyskuje  trochê okrê¿n¹ drog¹ i nie w pe³ni  to, co Tischner nazywa Ja
aksjologicznym26. Modne dzi naladownictwo naukowych teorii wpisuje siê
wiêc porednio w tê sam¹ funkcjê, jak¹ spe³nia Tischnerowski intencjonalny
wskanik kierunkowy imienia27, który zastêpuje konkretnego cz³owieka
i jednoczenie go okrela.
W ten sposób wrócilimy do postawionej na pocz¹tku sugestii, ¿e zjawisko przemiany w dyskursie literaturoznawczym ma w swym pod³o¿u ideê
moraln¹, a wzajemne odniesienia i interferencje okazuj¹ siê niezbêdne dla
autoafirmacji i samorealizacji. Nie deprecjonuj¹c zatem istoty kszta³towania
dyskursu, warto jednak upomnieæ siê o konstruktywn¹ formu³ê badañ literackich, by nie ugrzêz³y one w ja³owym samoodniesieniu. Wydaje siê, ¿e
s³usznym postulatem jest  jak to wyrazi³ niegdy Ryszard Nycz  powrót do
wartoci, do tekstu i do jego literackich prawodawców28. W tym samym
duchu sytuuje siê propozycja Danuty Danek polegaj¹ca na uwzglêdnieniu
dowiadczenia ca³opsychocielesnego w lekturze humanistycznej29. Odrodzenie poetyki dowiadczenia widzia³bym równie¿ w koncepcji  szkoda, ¿e tak
s³abo u nas zadomowionej  krytyki etycznej Marthy Nussbaum30, w której
k³adzie siê akcent na szczególn¹ przyjañ z tekstem literackim.
Wszystkie te propozycje, wyra¿aj¹ce koniecznoæ powrotu do dowiadczenia lekturowego, próbuj¹ ukazaæ donios³e znaczenie poznawcze skorelowania ze sob¹ prze¿ycia i ewokacji sensu. Zdaje siê, ¿e tylko wtedy mo¿liwe
bêdzie odzyskanie perspektywy daleko i g³êboko wykraczaj¹cej poza sam¹
literaturê, perspektywy wyra¿onej w formule stosowanej przez Martê Nussbaum: czytaæ, aby ¿yæ.

25 Zob. M. Foucault, Kim jest autor? w: Powiedziane, napisane. Szaleñstwo i literatura,
prze³. M. P. Markowski, wyb. i oprac. T. Komendant, Warszawa 1999, s. 205.
26 Zob. J. Tischner, wiat ludzkiej nadziei, Kraków 1976, s. 162.
27 Zob. J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2001, s. 277.
28 R. Nycz, O kanonie, klasykach i arcydzie³ach, Teksty Drugie 1993, nr 3, s. 3.
29 Zob. D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, Warszawa 1997.
30 Zob. M. Nussbaum, Czytaæ, aby ¿yæ, prze³. A. Bielik-Robson, Teksty Drugie 2002,
nr 12, s. 6 i n.
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Summary
The contemporary discourse of literature is in a situation of profound transformation. The
change is way of practicing reflection on literature, as well as its subject matter. The article
refers to certain tendencies within contemporary literature, including the scientification and
blurring the differences between literary studies and other disciplines of the humanities. At
the root of these changes is a tendency to individualized reflection, directing of science to
essay, therefore towards dialectic of scientific rigor and literary frivolity thoughts.
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Teresa Micha³owska (wówczas Kruszewska), prezentuj¹c w 1960 roku
stan badañ nad polskim romansem XVII wieku, wskazywa³a na powa¿ne
zaniedbania w tej dziedzinie i jednoczenie postulowa³a podjêcie szeroko
zakrojonych dzia³añ edytorskich, które przybli¿y³yby dzisiejszemu odbiorcy
barokowe dokonania literackie zaliczane do tego¿ gatunku. Jej propozycja
zmierza³a w dwóch kierunkach. Z jednej strony autorka zaleca³a przygotowanie serii wydawniczej maj¹cej cele g³ównie naukowe, obejmuj¹cej teksty
z XVII stulecia, zw³aszcza te najwartociowsze. Z drugiej za strony wskazywa³a na potrzebê opracowania antologii dla szerokiego krêgu odbiorców,
z³o¿onej z ca³oci lub celniejszych fragmentów utworów romansowych, która
zyska³aby popularnoæ i zjedna³a sympatyków literaturze staropolskiej1.
Choæ z obecnej perspektywy doæ sceptycznie mo¿na oceniæ wiarê badaczki
w mo¿liwoæ rozbudzenia powszechnego zainteresowania dawnymi fabu³ami,
to jednak problem, który podjê³a w swych rozwa¿aniach, mimo up³ywu ponad piêædziesiêciu lat, pozostaje aktualny. Dokonania w dziedzinie edycji
dorobku dawnego romansopisarstwa pozostaj¹ nadal skromne, liczone w pojedynczych pozycjach, a taki stan rzeczy w oczywisty sposób hamuje rozwój
prac badawczych nad t¹ odmian¹ staropolskiej epiki. A przecie¿ trudno od1 T. Kruszewska, Stan badañ i problematyka studiów nad romansem polskim
XVII wieku, Ze Skarbca Kultury 1960, z. 1 (12), s. 5758.
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mówiæ racji stwierdzeniu, i¿ obraz narodzin i wczesnych lat romansu wyjania teoretycznie i historycznie wspó³czesne zjawiska literackie, ukazuj¹c
kolejne fazy rozwoju i drogi dojcia do form nowo¿ytnych2.
O ile ci¹gle mo¿na mówiæ o zaniedbaniach w edycji utworów siedemnastowiecznych3, to sytuacja w odniesieniu do tekstów powsta³ych w czasach
saskich przedstawia siê wrêcz katastrofalnie. Powody tego stanu rzeczy s¹
doæ oczywiste. Wystarczy przypomnieæ, z jak¹ ocen¹ spotyka³o siê przez ca³e
wieki panowanie w Polsce w³adców z dynastii Wettinów bezporednio poprzedzaj¹ce upadek I Rzeczypospolitej i za ten¿e upadek obwiniane. Zgodnie
z utrwalon¹ d³ugotrwa³¹ tradycj¹ opini¹ oczywisty kryzys polityczny tamtych czasów poci¹gaæ musia³ niejako w sposób naturalny ogólny upadek
kultury4. Ods¹dzana przez lata od czci i wiary epoka, zwana noc¹ sask¹,
dopiero w ostatnich dziesiêcioleciach zaczyna bli¿ej interesowaæ badaczy
z ró¿nych dziedzin nauki i choæ rezultaty owych prac daj¹ coraz pe³niejszy
i ciekawszy obraz tamtych czasów5, to jednak naros³e zaniedbania s¹ odrabiane powoli. Gdy Marek Prejs w 1989 roku opublikowa³ sw¹ ksi¹¿kê, powiêcon¹ poezji pónego baroku, mia³ wiadomoæ, i¿ nie mo¿e ona stanowiæ
syntetycznego obrazu zjawiska, gdy¿ ci¹gle znamy tylko niewielki wycinek
ówczesnej, jak¿e obfitej, produkcji literackiej6.
Powy¿sza uwaga jest w pe³ni trafna w odniesieniu do powstaj¹cej w dobie
saskiej twórczoci o charakterze romansowym. Odnotowane w 1964 roku przez
Jadwigê Rudnick¹ w Bibliografii powieci polskiej 16011800 utwory wskazuj¹, i¿ by³ to gatunek w interesuj¹cym nas okresie popularny, czytywany
nie tylko w postaci drukowanej, ale i rêkopimiennej7. Jednak wspó³czesny
stan wiedzy o tych utworach przedstawia siê skromnie i dalece niezadowalaj¹co, a to, ¿e znane s¹ nam poszczególne tytu³y, czasem ogólnie omówiona
2
3

Tam¿e, s. 31.
Nieco ostatnio nadrobionych poprzez wydania trzech tekstów w serii Biblioteki Pisarzy Staropolskich: A. Korczyñski, Wizerunk z³ocistej przyjani¹ zdrady, wyd. R. Grzekowiak, Warszawa 2000; H. Morsztyn, Filomachija, wyd. R. Grzekowiak, Warszawa 2000;
H. Morsztyn, Historyja ucieszna o królewnie Banialuce, wyd. R. Grzekowiak, Warszawa
2007.
4 M. Prejs, Poezja pónego baroku. G³ówne kierunki przemian, Warszawa 1989, s. 6.
5 wiadczy o tym choæby seria wydawnictw pokonferencyjnych zatytu³owana Miêdzy
barokiem a owieceniem, do której zaliczaj¹ siê m. in. tomy: Nowe spojrzenie na czasy
saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996; Obyczaje czasów saskich, red.
K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 2000; Wojny i niepokoje czasów saskich, red.
K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 2004. Dorobkowi czasów saskich powiêcone s¹ m.
in. prace Antoniego Czy¿a ( Ja i Bóg. Poezja metafizyczna pónego baroku, Wroc³aw 1988);
Hanny Dziechciñskiej (Pamiêtniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu,
Bydgoszcz 1999; ta¿, Przesz³oæ i teraniejszoæ w kulturze czasów saskich, Warszawa
2007), Marka Prejsa (Oralnoæ i mnemonika. Póny barok w kulturze polskiej, Warszawa
2009), Barbary Judkowiak (Wzgardzony wielog³os. Kultura teatralna czasów saskich, Poznañ 2007) i Iwony Maciejewskiej (Mi³oæ i erotyzm w pimiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013).
6 M. Prejs, Poezja pónego baroku..., s. 17.
7 J. Rudnicka, Bibliografia powieci polskiej 16011800, Wroc³aw 1964.
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treæ czy obce ród³a konkretnych tekstów, nie wyczerpuje wszak mo¿liwoci
badawczych tkwi¹cych w tym materiale. Cenn¹ prób¹ spenetrowania problematyki dotycz¹cej dawnej epiki powieciowej by³a rozprawa Teresy Micha³owskiej Romans XVII i pierwszej po³owy XVIII wieku. Analiza struktury
gatunkowej, która prezentowa³a w sposób syntetyczny i trafny g³ówne cechy
popularnego w dobie baroku romansu sentymentalnego8. Badaczka wskaza³a, ¿e zainteresowanie tego typu utworami bynajmniej nie zmniejszy³o siê
w czasach saskich, a wrêcz przeciwnie. Wtedy przyswojono szerokiej publicznoci g³one romanse francuskie i w³oskie, powsta³e w XVII stuleciu, wczeniej czytywane u nas w krêgach magnackich w oryginale, a teraz przek³adane na jêzyk polski przez t³umaczy i t³umaczki o nie zawsze znanych nam
dzi nazwiskach9.
Zapotrzebowanie na wielow¹tkow¹ fabu³ê, wype³nion¹ mi³osnymi awanturami i niezwyk³ymi przygodami, nie wygas³o równie¿ za czasów Stanis³awa Augusta i mimo ¿e owieceniowi propagatorzy nowych jakoci w literaturze ostro krytykowali owe historie dobrze g³upie, produkcja wydawnicza
nadal nie stroni³a od zadomowionej w gustach publicznoci epiki romansowej10 o konwencjonalnym, choæ przebrzmia³ym ju¿ charakterze. Rodz¹ca siê
w Polsce nowa powieæ, odpowiadaj¹ca odmiennym wzorcom i oczekiwaniom,
stanowi³a ci¹gle jeszcze znikomy udzia³ w ogólnej liczbie wydawanych wówczas pozycji11. Mo¿na wiêc bez wiêkszych w¹tpliwoci stwierdziæ, ¿e te historie
ukszta³towane w dawnych stuleciach, zanim zesz³y do obiegu popularnego czy
wrêcz jarmarcznego, d³ugo kszta³towa³y gusty publicznoci literackiej, uczy³y
czytania skomplikowanych fabu³, zaspokaja³y g³ód wci¹gaj¹cej lektury.
Postuluj¹c wydanie dawnych romansów, nale¿y wskazaæ, jakie korzyci
badawcze owe edycje przynios¹. Warto jednak najpierw wskazaæ, z jakimi
problemami trzeba siê zmierzyæ, przygotowuj¹c tego typu wydawnictwo.
Pierwszy z nich wyp³ywa z rozmiarów romansowych utworów, czêsto
bardzo pokanych, czego znakomitym dowodem jest Kolloander wierny
Leonildzie, w wydaniu z 1762 roku licz¹cy sobie oko³o 900 stron12. Jeli
nawet nie wszystkie historie s¹ tak d³ugie, to czêsto nie schodz¹ poni¿ej
stron dwustu. W zwi¹zku z powy¿szym raczej chybionym pomys³em by³oby
8

T. Micha³owska, Romans XVII i pierwszej po³owy XVIII wieku. Analiza struktury
gatunkowej, w: Problemy literatury staropolskiej, seria I, red. J. Pelc, Wroc³aw 1972,
s. 427498.
9 Tam¿e, s. 452457. O konsekwencjach popularnoci romansów w czasach saskich
szerzej w: I. Maciejewska, dz. cyt.
10 Z. Skwarczyñski, Zmiany w technice i funkcji romansu polskiego za czasów Stanis³awa Augusta, Prace Polonistyczne 1947, s. 5153.
11 A. Cieñski, Narodziny powieci w Polsce, Nurt 1970, nr 5, s. 44.
12 A i tak polskie t³umaczenie, jak zauwa¿a Jadwiga Miszalska, stanowi zaledwie 65%
tekstu w³oskiego (ta¿, Kolloander wierny i Piêkna Dianea. Polskie przek³ady w³oskich
romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu
i przek³adu, Kraków 2003, s. 371).
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stworzenie antologii romansu czasów saskich, gdy¿ albo musia³aby siê ona
rozrosn¹æ do kilku tomów, albo nale¿a³oby dokonaæ w wybranych utworach
drastycznych skrótów. Takowe poczyni³ Jerzy Jackl w ksi¹¿ce Wokó³ Dowiadczyñskiego. Antologia romansu i powieci. W edycji z 1969 roku znalaz³y siê fragmenty poczytnych, ale wymianych za panowania Stanis³awa
Augusta romansów takich jak wspomniany wczeniej Kolloander czy Historyja Hipolita z Juli¹. Celem autora by³a próba zilustrowania na konkretnym materiale literackim zarówno tradycji odrzuconej przez polskie Owiecenie, jak i nowego modelu prozy fabularnej i filozoficznego dyskursu13.
Zamieszczone w owej publikacji partie tekstów z czasów saskich w sposób
niew¹tpliwie reprezentatywny ukazuj¹ istotê krytykowanego gatunku, ale
ich przytoczenie pe³ni³o tu funkcjê wy³¹cznie s³u¿ebn¹, mia³o jedynie wybiórczo zilustrowaæ, z czym walczyli zwolennicy nowej powieci. Jednak dla badacza, który patrzy na romans barokowy nie tylko jako na niechcian¹
i deprecjonowan¹ tradycjê, ale czyni go g³ównym obiektem obserwacji, kilkunastostronicowe urywki utworów, zawarte w tej¿e antologii, nie stwarzaj¹
¿adnych mo¿liwoci analitycznych. Wydaje siê, ¿e jedynym rozs¹dnym rozwi¹zaniem owej sytuacji jest stworzenie serii wydawniczej, która objê³aby
najbardziej charakterystyczne i zarazem najciekawsze artystycznie romanse
tego okresu.
Drugi powa¿ny problem to znacz¹ce rozproszenie materia³u ród³owego,
który jest rozrzucony, czêsto w postaci uszkodzonych, niekompletnych egzemplarzy, w³aciwie po wszystkich wa¿niejszych bibliotekach w kraju,
a bywa, ¿e i za granic¹. Ju¿ sama tylko bibliografia Rudnickiej, niewolna od
b³êdów i braków, dobitnie pokazuje skalê zjawiska. Do tego dochodz¹ inne,
równie istotne komplikacje, które doskonale pokaza³a ostatnio Jadwiga Miszalska, analizuj¹c wszystkie zachowane do dzi wersje Kolloandra wiernego
Leonildzie. Ten bardzo popularny w ca³ej Europie utwór Giovan Ambrosia
Mariniego doczeka³ siê polskiego t³umaczenia w czasach saskich i znalaz³ na
naszym rynku wielu czytelników. By³o ich a¿ tylu, ¿e wed³ug badaczki pierwsze wydanie, zwane przez ni¹ zerowym, uleg³o ca³kowitemu zaczytaniu. Zrodzi³o ono rêkopimienne odpisy, które tylko w znikomym stopniu zaspokaja³y
potrzeby odbiorców, wiêc w kolejnych latach pojawi³y siê jeszcze dwie edycje
tego¿ tekstu. Obecnie nasze biblioteki dysponuj¹ spor¹ iloci¹ egzemplarzy
owego romansu, problem jednak polega na tym, ¿e nie s¹ one identyczne.
Bardzo istotne ró¿nice mo¿na dostrzec ju¿ choæby miêdzy dwoma zachowanymi wydaniami drukowanymi, gdy¿ pierwsze z nich stanowi wed³ug Miszalskiej tylko 63% tego z 1762 roku. Jeszcze inne rozbie¿noci spotykamy,
wczytuj¹c siê w rêczne odpisy owego utworu, które naprowadzi³y badaczkê
na hipotezê o istnieniu edycji wczeniejszej, niezachowanej do naszych
13 J. Jackl, Wstêp do: Wokó³ Dowiadczyñskiego. Antologia romansu i powieci, Warszawa 1969, s. 5.
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czasów14. Przygotowuj¹c wiêc tekst Kolloandra do druku, nale¿a³oby zmierzyæ siê z nie³atwym zadaniem ustalenia jednej wersji dzie³a Mariniego.
Przy opracowywaniu omawianej edycji nie wolno zapominaæ o nastêpnej
wa¿kiej kwestii. Mamy w tym czasie do czynienia g³ównie z przek³adami,
mniej b¹d bardziej wiernymi, utworów powsta³ych na zachodzie Europy,
g³ównie we Francji i we W³oszech. Po te same obce teksty siêga³o czêsto paru
autorów, nie zawsze w równym stopniu utalentowanych, a rezultatem tego¿
s¹ ró¿ne t³umaczenia danego pierwowzoru. I tak wiek XVIII przyniós³ kolejne przek³ady popularnej ju¿ wczeniej Dianei Loreadna15, kilka t³umaczeñ
romansu Préchaca Le beau Polonais16 oraz ró¿ne wersje La Saxe galante
Karla Ludwiga Pöllnitza17.
Bywa³o, ¿e jeden przeniesiony na rodzimy grunt utwór inspirowa³ powstanie nowego tekstu romansowego, tak jak mia³o to miejsce w przypadku
Historyi Hipolita z Juli¹, w ca³oci przet³umaczonej przez Jana Nepomucena
Raczyñskiego, a której fragment sk³oni³ El¿bietê Dru¿back¹ do napisania
wierszowanej Fabu³y o ksi¹¿êciu Adolfie18. Potencjalny wydawca musi sobie
czêsto odpowiedzieæ na nie³atwe pytanie, który tekst wybraæ do druku i czy
zawsze wskazane jest ograniczanie siê do jednego przek³adu? Trudnoci siê
mno¿¹ i prowadz¹ do wa¿nego postulatu. Nad przygotowaniem edycji powinien pracowaæ zespó³ odpowiednio do tego przygotowany19, bowiem wspó³udzia³ m. in. romanisty jest tu wielce wskazany. Pozwoli³oby to na pe³n¹
ocenê wybranych tekstów, okrelenie ich stosunku do pierwowzorów, kierunku zmian dokonywanych przez rodzimych translatorów. Takiego trudu podjê³a siê niedawno Jadwiga Miszalska, ale tylko w odniesieniu do t³umaczeñ
Kolloandra i Dianei.
W trakcie prac nale¿a³oby d¹¿yæ do rozwik³ania istniej¹cych jeszcze
wci¹¿ zagadek i skorygowaæ powtarzane w ró¿nych ród³ach b³êdy. Przyk³adem s³u¿yæ mo¿e Historyja Ormunda z Libein¹, zachowana tylko w dwóch
14
15

J. Miszalska, dz. cyt., s. 355371.
Zob. J. Rudnicka, dz. cyt., s. 186187, poz. 486488; Zob. te¿ J. Miszalska, dz. cyt.,
s. 280321.
16 J. Rudnicka, dz. cyt., s. 246247, poz. 667672.
17 Tam¿e, s. 236, poz. 629. Ten romans opowiadaj¹cy o mi³osnych przygodach Augusta
II cieszy³ siê w Polsce bardzo du¿ym powodzeniem, o czym wiadcz¹ nie tylko zachowane
w naszych bibliotekach francuskojêzyczne egzemplarze, ale te¿ liczne rêkopimienne odpisy, nosz¹ce ró¿ne tytu³y, bêd¹ce t³umaczeniami dokonanymi przez co najmniej dwóch autorów. Utwór ten przybli¿y³a wspó³czesnemu czytelnikowi Paulina Buchwald-Pelcowa w wydaniu Czytelnika ponad 30 lat temu: K. L. Pöllnitz, Ogieñ pa³aj¹cej mi³oci
w miertelnym zagrzebiony popiele albo ciekawa introspekcyja w ¿ycie Augusta II niegdy
króla polskiego etc. przedtem francuskim, niemieckim a teraz polskiej rêki krzesiwem wzniecony, oprac. P. Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1973.
18 W. Borowy, Dru¿backa i pani dAulnoy (Fabu³a o Xi¹¿êciu Adolfie), Pamiêtnik
Literacki 1920, s. 1737.
19 Nad powo³aniem takiego¿ zespo³u pracuje ostatnio Mariusz Kazañczuk, który podj¹³
siê zadania pozyskania rodków finansowych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt: Zapocz¹tkowanie serii: Biblioteka Romansu Staropolskiego.
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odpisach obszerna fabu³a, która przez dotychczasowe opracowania traktowana by³a jako przek³ad tekstu Francesca Pony. Miszalska udowadnia, ¿e jest
to b³êdna atrybucja, bowiem polski tekst nie ma ze wskazanym wzorem nic
wspólnego. Jednoczenie badaczka przyznaje, ¿e nie uda³o siê jej odnaleæ
¿adnego innego dzie³a, które mog³o zainspirowaæ anonimowego t³umacza20.
Mo¿e wiêc druk sporych fragmentów tej opowieci na zasadzie szczêliwego
trafu doprowadzi³by do rozstrzygniêcia tej niewiadomej.
Z kolei Krystyna Stasiewicz podjê³a próbê ostatecznego ustalenia autorstwa Historyi o Wanzeliuszu, ksi¹¿êciu francuskim, przez ró¿ne szczêcia alternaty prowadzonym. Porównuj¹c zachowane wydanie tego¿ romansu z rêkopisem znajduj¹cym siê w zbiorach Baworowskich we Lwowie, zawartym
w tomie El¿biety Dru¿backiej pisma ró¿ne, wysnu³a wniosek, i¿ skarbnikowa
¿ydaczowska, ceniona poetka doby saskiej, mog³a byæ autork¹ tego¿ prozaicznego utworu, stanowi¹cego przek³ad z nieustalonego do dzi francuskiego
romansu21. Potwierdzenie owej wielce prawdopodobnej tezy wzbogaci³oby
nasz stan wiedzy o tej autorce, a zarazem pokaza³oby now¹, prozaiczn¹
stronê jej pisarstwa.
Potencjalny zespó³ edytorski, zajmuj¹cy siê przygotowaniem edycji romansów z czasów saskich, stan¹³by jeszcze przed niejedn¹ podobn¹ zagadk¹
i nawet jeli na obecnym etapie badañ nie by³by w stanie rozstrzygn¹æ
wszystkich w¹tpliwoci22, mia³by szansê przedstawiæ w postaci adekwatnego
komentarza dotychczasowy stan wiedzy, inicjuj¹c zarazem dalsze poszukiwania i wskazuj¹c problemy do rozwi¹zania.
Pytanie, które nale¿y w tym momencie postawiæ, brzmi: czy wobec tylu
oczywistych trudnoci warto w ogóle siêgaæ po teksty wyrzucane przez wielu
badaczy na mietnik historii literatury? Co ciekawego mo¿na w nich znaleæ? Potrzebê poznania tej twórczoci zauwa¿a³ m. in. Mieczys³aw Klimowicz, stwierdzaj¹c, i¿ musi nas niepokoiæ ta wielka masa druków i rêkopisów z lat przesz³o szeædziesiêciu, dowodz¹ca, i¿ odbywa³ siê tu jaki
powa¿ny proces, który umo¿liwi³ dokonanie prze³omu owieceniowego23.
G³êbsza refleksja, jak te¿ zebranie w jedno przewijaj¹cych siê w niektórych
pracach postulatów, prowadz¹ do wskazania wielu istotnych zagadnieñ, które mo¿na badaæ na przyk³adzie saskiej epiki romansowej.
Przy pozornym zastoju w tym okresie mamy do czynienia równie¿
z pewnymi istotnymi zmianami, a interesuj¹cy nas tu materia³ ród³owy
20
21

J. Miszalska, dz. cyt., s. 323329.
K. Stasiewicz, Nowy romans Dru¿backiej czy t³umaczenie utworu francuskiego,
w: Barok polski wobec Europy. Sztuka przek³adu, red. A. Nowicka-Je¿owa, M. Prejs, Warszawa 2005, s. 284301.
22 Ci¹gle niepotwierdzona do koñca jest wed³ug Miszalskiej teza, jakoby autorem
przek³adu Kolloandra mia³ byæ Józef Epifani Minasowicz. Zob. J. Miszalska, dz. cyt.,
s. 355359.
23 M. Klimowicz, Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku,
Pamiêtnik Literacki 1958, z. 4, s. 387.
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bynajmniej nie ma jednolitego charakteru. Polscy pónobarokowi twórcy siêgali po ró¿ne pierwowzory, zarówno te, które szczyt swej popularnoci na
zachodzie Europy mia³y ju¿ za sob¹, jak i te stanowi¹ce na owe czasy nowoci. Z jednej strony bêd¹ to wiêc t³umaczenia utworów siedemnastowiecznych w konwencji sentymentalnej, a z drugiej nowsze produkcje literackie.
Przyk³adem tej¿e bêdzie romans Christiana Gellerta Leben der schwedischen
Gräfin von G***, wydany w Lipsku w latach 17471748, który u nas ukaza³
siê w t³umaczeniu Andrzeja Kurnatowskiego w 1755 roku. Klimowicz wskazuje, i¿ by³ to pierwszy niemiecki romans o miêdzynarodowym znaczeniu,
stanowi¹cy zarazem pierwociny powieci mieszczañskiej24. Jednak pocz¹tki
adaptowania dla polskiej literatury romansu nowego typu badacz widzi
u progu wieku XVIII, kiedy to spotykamy pierwsze wierszowane t³umaczenie
Telemaka, dokonane przez Jana Stanis³awa Jab³onowskiego25, wyparte potem przez prozaiczny przek³ad Micha³a Abrahama Trotza. Do rzadkoci nale¿¹ w czasach saskich utwory w swym pomyle oryginalne, tym wiêksze
zainteresowanie budzi zachowany w pojedynczych egzemplarzach Przydatek
do uwag Aleksandra Paw³a Zatorskiego, bêd¹cy prób¹ powieci w listach.
W postulowanej serii warto by³oby uwzglêdniæ ró¿norodne teksty, nie tylko
po to, by wyci¹gn¹æ je na wiat³o dzienne z zakurzonych zbiorów bibliotecznych, ale jednoczenie stworzyæ szansê lektury i analizy porównawczej.
Jedna z wa¿kich kwestii, której rozpatrzenie mo¿e przynieæ ciekawe
rezultaty, wynika z wspó³wystêpowania w tym okresie dwojakiej formy romansu: wierszowanej, ci¹gle jeszcze popularnej wród autorów, i pojawiaj¹cej siê coraz czêciej prozaicznej. Odmienna organizacja tekstu niesie znamienne konsekwencje stylistyczne, co widaæ bardzo wyranie chocia¿by przy
ró¿nych t³umaczeniach tego samego pierwowzoru. Zauwa¿a to zagadnienie
m. in. Jadwiga Miszalska, analizuj¹c kilka przek³adów Dianei, ale bli¿ej w tê
problematykê nie wnika. Dog³êbne obserwacje mog³yby pokazaæ, na ile utarta konwencja, pewne schematyczne sformu³owania, zwi¹zki frazeologiczne,
powielane obrazy wp³ywa³y na romans, przede wszystkim ten w postaci
wierszowanej. Lektura odpowiednio du¿ej liczby tekstów, z uwzglêdnieniem
tych powsta³ych w wieku XVII, tak¹ konwencjê obna¿a, czego przyk³adem
mog¹ byæ chocia¿by powtarzaj¹ce siê opisy witu z niemiertelnym Febusem,
Faetonem, Jutrzenk¹ w tle26. W czasach saskich spotykamy kilka przyk³adów utworów wykorzystuj¹cych jeden pierwowzór, a zrealizowanych na dwa
24 M. Klimowicz, Romans Gellerta w literaturze polskiej czasów saskich, Pamiêtnik
Literacki 1959, z. 34, s. 198.
25 Tam¿e, s. 196. O znaczeniu tego pierwszego przek³adu pisze równie¿ Waldemar
Janiec, Historia Telemaka Jana Stanis³awa Jab³onowskiego. Jasny epizod czasów saskich, Przegl¹d Humanistyczny 1985, nr 56.
26 Mo¿na je odnaleæ m. in. w XVII-wiecznej Historyi o Banialuce, wczesnobarokowego
poety Hieronima Morsztyna, w Wizerunku Z³ocistej przyjani¹ zdrady Adama Korczyñskiego z prze³omu XVII i XVIII stulecia i u Dru¿backiej w wydanej w 1752 roku Fabule o
ksi¹¿êciu Adolfie.
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sposoby: wierszem i proz¹. Bêd¹ to m. in. Historyja Hipolita z Juli¹ i oparta
na jednym z jej fragmentów, napisana mow¹ wi¹zan¹, Fabu³a o ksi¹¿êciu
Adolfie, dwa wspomniane wy¿ej t³umaczenia Telemaka, czy wreszcie kilka
ró¿nych przek³adów Le beau Polonais. To osobiste upodobania i przyzwyczajenia autora czêstokroæ decydowa³y, czy wybiera³ on tradycyjnie preferowany
wiersz, czy pozostawa³ przy w³aciwej dla orygina³u, bardziej ju¿ nowoczesnej prozie.
Choæ mowa niewi¹zana mia³a ostatecznie zatriumfowaæ w tym gatunku,
który zrobi niebywa³¹ karierê w nastêpnym stuleciu, to nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
w epoce saskiej pisarze, decyduj¹c siê na tak¹ formê swego utworu, nie
zawsze dobrze sobie z ni¹ radzili. Natomiast wiersz mia³ za sob¹ wielowiekow¹ literack¹ tradycjê. Dzia³a³a ona dwojako: z jednej strony na niekorzyæ,
gdy¿ czêstokroæ prowadzi³a do schematyzmu i silnego skonwencjonalizowania wypowiedzi, z drugiej jednak strony jêzyk poetycki by³ dojrzalszy, mo¿na
rzec, zaprawiony w bojach, bardziej plastyczny, za kreowane w nim obrazy
¿ywsze i poruszaj¹ce wyobranie. Do takich wniosków prowadzi choæby analiza porównawcza, dotycz¹ca miejsca opisu w dawnych romansach, która
pokazuje, ¿e utwory w mowie wi¹zanej górowa³y w tym wzglêdzie nad prozaicznymi27.
Proza artystyczna przez wieki kszta³towana by³a przez regu³y retoryki,
a jej wp³ywy widaæ równie¿ w barokowej epice powieciowej. Wystarczy
przyjrzeæ siê bli¿ej wypowiedziom postaci, które zamiast mówiæ, czêstokroæ
do siebie przemawiaj¹. Odchodzenie od takich praktyk to proces powolny, ale
mo¿na go zaobserwowaæ w³anie w epoce saskiej. Zauwa¿a to Mieczys³aw
Klimowicz, oceniaj¹c listy mi³osne, sk³adaj¹ce siê na Przydatek do uwag
Paw³a Zatorskiego. Wed³ug badacza nie wszystkie one s¹ równie ciekawe
pod wzglêdem treci i jêzyka, sporo w nich dawnych przyzwyczajeñ retorycznych, ale tendencja do jasnoci i naturalnoci [...] przebija w ca³ym zbiorku28. Narracje prozatorskie ewoluowa³y stopniowo i naprawdê sporo zas³ugi
nale¿y przypisaæ tym, którzy podejmowali siê trudu przek³adania romansowych fabu³ w rodzaju Historyi Hipolita z Juli¹ czy Historyi o Chryzeidzie
i Arymancie. Klimowicz na marginesie swych rozwa¿añ o Przypadkach
szwedzkiej hrabiny Kurnatowskiego zauwa¿a, i¿ wielce ciekawym zadaniem
dla historyka jêzyka i stylu by³oby zbadanie, w jaki sposób dzie³a t³umaczone
wp³ynê³y na rozwój prozy polskiej tego okresu29. O ci¹g³ej aktualnoci tej
propozycji, mimo up³ywu ponad czterdziestu lat, wiadcz¹ stwierdzenia Jadwigi Miszalskiej, która tak¿e widzi w niepublikowanych utworach romansowych ciekawe pole obserwacji. Dotyczyæ mia³aby ona m. in. roli zapo¿yczeñ
27
28

s. 417.
29

I. Maciejewska, Narracja w polskim romansie barokowym, Olsztyn 2001, s. 4364.
M. Klimowicz, Narodziny romansu listownego w literaturze polskiej XVIII wieku,
M. Klimowicz, Romans Gellerta w literaturze polskiej czasów saskich, s. 210.
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u¿ywanych przez t³umaczy, np. w zakresie s³ownictwa technicznego, wojskowego czy marynistycznego. Takie analizy powiedzia³yby nam wiele o jêzyku
potocznym, nieuznawanym przez parnas literacki30. Dodajmy, ¿e istotn¹ pozytywn¹ zmian¹, dostrze¿on¹ przez badaczy w polszczynie saskich romansów, jest d¹¿noæ do unikania doæ powszechnych jeszcze wówczas makaronizmów i wtrêtów ³aciñskich31.
Trudno tu wymieniæ wszystkie korzyci wyp³ywaj¹ce z wydania i tym
samym u³atwienia dostêpu do spoczywaj¹cych w rêkopisach lub starych drukach romansów. Ale o jeszcze jednym z niew¹tpliwych plusów takiej edycji
nale¿y koniecznie wspomnieæ. Wród autorów literatury staropolskiej z rzadka mo¿emy spotkaæ pisz¹ce kobiety. Obecny stan badañ odnotowuje oko³o
50 nazwisk, ale nie ka¿dej z dawnych autorek jestemy dzi w stanie przypisaæ konkretn¹ twórczoæ32. Na tym tle ciekawie prezentuje siê doba saska,
przynosz¹ca znacz¹ce uaktywnienie siê pañ na niwie literackiej. Z jednej
strony podejmuj¹ siê one dzia³alnoci translatorskiej, z drugiej decyduj¹ siê
na w³asn¹, oryginaln¹ twórczoæ. Znamiennym przyk³adem bêdzie El¿bieta
Dru¿backa, poetka siêgaj¹ca po ró¿ne formy artystyczne, w tym równie¿
romans. Obok Fabu³y o ksi¹¿êciu Adolfie i prawdopodobnie Historyi o Wanzeliuszu, opartych na obcym wzorze, poetka napisa³a jeszcze trzy romanse, dla
których trudno wskazaæ bezporednie obce ród³a. Najbli¿ej naszych czasów
 w 1912 roku  opublikowano Historyiê Ortobana, reszta wierszowanych
powieci Dru¿backiej to niestety g³ównie stare druki lub w przypadku Przyk³adnego z wiernej i statecznej mi³oci ma³¿eñstwa  dot¹d niewydany rêkopis. T³umaczenia popularnych romansów podjê³y siê w I po³owie XVIII stulecia równie¿ inne autorki, dobrze wykszta³cone, znaj¹ce obce jêzyki, oczytane
magnatki: Barbara Radziwi³³owa, Maria Beata Zawiszanka, Antonina Niemiryczowa. Dokonane przez nie przek³ady mog¹ wiele powiedzieæ o pionierkach kobiecego pisarstwa, ich preferencjach literackich, umiejêtnociach,
stylu i jêzyku, a tak¿e spojrzeniu na otaczaj¹c¹ je rzeczywistoæ33.

30
31

J. Miszalska, dz. cyt., s. 314.
Tam¿e, s. 340; 382383. Zob. te¿: M. Klimowicz, Narodziny romansu listownego
w literaturze polskiej XVIII wieku, s. 419.
32 K. Stasiewicz, Zmys³owa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie.
Rzecz o El¿biecie Dru¿backiej i nie tylko..., Olsztyn 2001, s. 16.
33 O osobistych preferencjach w przypadku Marii Beaty Zawiszanki wspomina Hanna
Dziechciñska, zauwa¿aj¹c, i¿ wybra³a ona taki model powieci sentymentalnej, w której
g³ównym w¹tkiem s¹ uczuciowe prze¿ycia bohaterów, ich wyznania i rozmowy skupione
wokó³ doznañ jawnych i skrywanych [...] (ta¿, Maria Beata Zawiszanka  t³umaczka francuskiego romansu, w: Barok polski wobec Europy. Sztuka przek³adu, s. 282). Z kolei
u Dru¿backiej na uwagê zas³uguj¹ doæ czêste w jej romansach refleksje na temat zawierania ma³¿eñstwa, kiedy to wed³ug autorki powinna byæ uwzglêdniana wolna wola ³¹cz¹cej
siê pary, a nie tylko wybór rodziców. Szczególnie silnie jest to zaakcentowane w Przyk³adnym z wiernej i statecznej mi³oci ma³¿eñstwie.

286

Iwona Maciejewska

Edycja polskich romansów z czasów saskich (a mo¿e w dalszej perspektywie: staropolskich?) otworzy³aby ró¿norakie perspektywy badawcze. Da³aby te¿ szansê na zmianê powszechnej dzi praktyki historyków i teoretyków
literatury, którzy, analizuj¹c zagadnienia dotycz¹ce istoty powieci, prawie
nigdy nie odwo³uj¹ siê do dawnych róde³ literackich, koncentruj¹c siê jedynie na dokonaniach XIX i XX wieku. Nie mo¿na równie¿ wykluczyæ, i¿ ta
inicjatywa wydawnicza sk³oni³aby szersz¹ grupê odbiorców, tak¿e spoza krêgu specjalistów, do siêgniêcia po staropolskie romanse. Na to prawdopodobnie liczyli równie¿ wydawcy Antologii jarmarcznego romansu rycerskiego,
w której znajdziemy miêdzy innymi wielokrotnie wznawiane, a wywodz¹ce
siê z czasów redniowiecza Meluzynê czy Magielonê34.
Proponowana seria wydawnicza przyczyni³aby siê do pe³niejszego poznania literatury czasów saskich, ods³aniaj¹c zarazem jeden z etapów rozwoju
rodzimej epiki powieciowej, ju¿ wtedy ciesz¹cej siê du¿ym zainteresowaniem g³odnych zajmuj¹cej lektury czytelników.
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Summary
Arguments supporting idea of starting publishing series, which would include edition
of Old Polish romances written in the Saxon period, are presented in this paper. They were
very popular in the 1st part of the 18th century and they preceded modern novel in the history
of literature. This genre was workshop of Polish narrative prose and it shaped readers tastes
for a long time, it also gave inspiration to first generation of Polish female writers to write and
translate. Apart from pointing at advantages, which can arise by postulated edition of works,
the author also discusses difficulties which are to be faced by potential publisher of these
works.
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Wesele ptasz¹t. Piosenka mazurska wywodzi siê z tradycji uk³adania
utworów z udzia³em ptaków. Siêga ona redniowiecza. Ptaki obrazuj¹
sk³onnoæ ludzi do k³ótni i robienia zamieszania. ¯ywotnoci tego sposobu
obrazowania stosunków miêdzyludzkich dowodz¹ wiersze dla dzieci, Juliana
Tuwima Ptasie radio czy Jana Brzechwy Ptasie plotki.
Tekst Wesela ptasz¹t zosta³ opublikowany w Nowinach 1889 nr 21,
s. 84. Gazeta, adresowana do polskojêzycznej ludnoci wyznania ewangelickiego, wychodzi³a we Wroc³awiu/Breslau w latach 18841891 (do 1886 jako
Nowiny Szl¹skie)1. Mazurzy (obok m.in. l¹zaków) chêtnie publikowali
w niej listy, poezje, bie¿¹ce informacje z okolic najbli¿szych, zagadki. Wród
mazurskich wspó³pracowników znajdowali siê: Tobiasz Stullich ze Staczy,
Samuel Donder z Lipiñskich, Micha³ Kajka z Ogródka i inni.
Jak mo¿na domniemywaæ, utwór redakcji pisma dla ludu ewangelickiego przekaza³ Jan Karol Sembrzycki. W Nowinach zamieszcza³ w miarê
regularnie, podpisane pseudonimem Jan Oleckowski, korespondencje
z Prus Wschodnich, dotycz¹ce bie¿¹cych wydarzeñ lokalnych i stosunków
jêzykowych. Geonim wzi¹³ siê st¹d, ¿e Sembrzycki urodzi³ siê w Olecku
w 1856 roku (zmar³ w 1919 w K³ajpedzie)2. Po ojcu, nauczycielu Janie Sembrzyckim, odziedziczy³ talent do uk³adania wierszy, ale tak¿e kontynuowa³ jego dzie³o zbierania folkloru mazurskiego. Czêæ jego zapisów
1 Na temat czasopisma zob. obszerny artyku³ Jadwigi Domaga³y Nowy Szl¹skie
 wroc³awski tygodnik dla ludnoci ewangelickiej, styczeñ 1884-czerwiec 1891 r., l¹ski
Kwartalnik Historyczny Sobótka 1964, nr 34, s. 302328.
2 D. Kasparek, Jan Karol Sembrzycki 18561919. Mazur na rozdro¿u narodowym,
Olsztyn 1988.
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przekaza³ Oskarowi Kolbergowi. Artyku³y etnograficzne publikowa³ m.in.
w Wile. Opracowa³ Krótki przegl¹d literatury ewangelicko-polskiej Mazurów i Szl¹zaków od r. 1670 (1888)3.
Sembrzycki redagowa³ gazety: Mazur (18831884) i Mazur Wschodnio-Pruski (1885), oraz Kalendarz Królewsko-Pruski (18831885) i Kalendarz Ewangelicko-Polski dla Mazur, Szl¹ska i dla Kaszubów (18861890).
Pasjê badawcz¹ ³¹czy³ z wykonywaniem zawodu aptekarza. By³ osobowoci¹
na rozdro¿u, przechodzi³ z ewangelicyzmu na katolicyzm, od niemieckoci do
polskoci, aby umrzeæ jako szanowany obywatel spo³eczeñstwa niemieckiego,
zamieszkuj¹cego Prusy Wschodnie.
Wesele ptasz¹t jest naprawdê piosenk¹ mazursk¹; pieniami; piosenkami/piosnkami mazurscy poeci nazywali swoje rymowane utwory, uk³adane zazwyczaj pod jak¹ melodiê. Niestety, wspó³czenie melodia, na jak¹
mo¿na by zapiewaæ Wesele ptasz¹t, jest nieznana.
O mazurskoci Wesela ptasz¹t wiadcz¹ s³owa, zwroty i wyra¿enia, których u¿ywali polskojêzyczni mieszkañcy Mazur Pruskich: mêtoperz (nietoperz), placmistrz (pierwszy dru¿ba), gracz (grajek, muzykant), balk (belka), szanowaæ (zapraszaæ goci przy stole do jedzenia), kitel, klejd
(suknia, sukienka), bitwa (bójka, bijatyka) itd. W jêzyku obecne s¹ archaizmy, np. fleksyjne (doma, do proga) i formy gwarowe (obaczywszy,
strumenta i inne).
W humoresce operuje siê alegorycznymi znaczeniami ptaków. Zwierzêce
postacie i zdarzenia oddaj¹ nonsens sporów, których gwa³townoæ jest niewspó³mierna do przyczyny.
Akcja opowiastki rozwija siê od obrazu zgodnej pracy i wspó³dzia³ania do
scen rozgardiaszu, nieporozumienia, wzajemnej niechêci i rêkoczynów. Ptasie przebrania, zreszt¹ odpowiadaj¹ce naturalnej kolorystyce upierzenia, pozwalaj¹ wyobrani zobaczyæ spotykan¹ w przyrodzie wrzawê ptaków, ich
donone i przenikliwe piewy w okresie godowym, g³one sejmiki w koronach
drzew. A jednoczenie Wesele ptasz¹t zachowuje od pocz¹tku do koñca charakter obrazka rodzajowego.
Ka¿dy tutaj wykonuje przypisan¹ mu pracê lub oddaje siê jakiemu
okrelonemu zajêciu. Jedni warz¹, drudzy tocz¹ piwo, inni zapraszaj¹ do
sto³u, dru¿bowie roznosz¹ pieczone miêsiwa, kto siê modli, ³akomczuch
przedstawiony jako mucha, nie ogl¹daj¹c siê na nic, pierwszy próbuje potraw. Niektórzy oddaj¹ siê pozornie niewinnej, a znanej na Mazurach, zabawie strzelania z flinty. Typowa w mazurskim krajobrazie czapla przynosi/
Ryb piêknych kobia³kê. Robione jest miejsce dla tancerzy, przygrywaj¹ weselni (stosunkowo liczni) muzykanci. Zaczynaj¹ siê tañce, widaæ skutki wypitego piwa i wina (np. Kur za wyraliwie gada³,/ Gdy spostrzeg³ jastrzêbia).
3 Wznowienie studium w opracowaniu G. Jasiñskiego ukaza³o siê w ksi¹¿ce Dzieje
literatury mazurskiej, D¹brówno 2009.
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Ni st¹d, ni zow¹d ptaki bior¹ siê za ³by, mimo ¿e tu i ówdzie rozlegaj¹ siê
proby o spokój, a równie¿ erotyzmem podszyte zaproszenia (m.in. lubie¿nej
przepiórki) do spoczynku nocnego. Napiêcie ronie i zdarzenia nabieraj¹
dynamiki. A tak ca³e ich wesele/ W koñcu siê zmiesza³o:/ Wadzili siê, pobili
siê,/ Wszystko siê rozwia³o.
Jedn¹ z przyczyn koñcowej rozróby by³y uwidocznione w tekcie stosunki jêzykowe: Jaskó³ka, siedz¹c na oknie,/ piewa po niemiecku. To sk³oni³o
sowê, która wczeniej mówi³a co o bójce, do wywo³ania rwetesu. Konsekwencje by³y natychmiastowe.
Sowa uosabia weselnego zabijakê, aktualizuj¹c ciemn¹ symbolikê tego
ptaka, kojarzonego z wcieleniem diab³a, towarzyszem czarownic, grzesznikiem. Jego z³owró¿bnoæ zawiera siê w przys³owiu: Sowa na dachu kwili,
komu umrzeæ po chwili4. W Weselu ptasz¹t ponadto odzwierciedla siê naturalne zjawisko, sowa bowiem jest nielubiana przez inne ptaki, które przepêdzaj¹ j¹ ze swego grona z g³onym krzykiem.
Uobecniony charakter sowy wyjania, dlaczego jest ona niepo¿¹dana
w najbardziej popularnej na Warmii i Mazurach wersji wesela ptasz¹t,
licz¹cej osiem wariantów5. W ka¿dym z nich piewa siê o tym, ¿e na wesele
wróbla z ¿ab¹ (lub dudka z pawó, czyli pawiem) zaproszono ca³e ptactwo oprócz sowy. Na biesiadê przyby³a jako nieproszony goæ. Raz mowa
o tym, ¿e wróbel wzi¹³ j¹ do tañca i nadepn¹³ na palec, co spowodowa³o
przykre skutki. W innej odmianie opowiada siê o tym, ¿e sowa, wypowiadaj¹c siê w jêzykach obcych (po ³acinie, po niemiecku lub po francusku), wywo³a³a burdê6.
Jedynie wariant podany przez Mazura z Hejdyka (w powiecie piskim),
Gustawa Optacego7, pokazuje sowê pozytywnie. To gocie weselni siê rozochocili i narobili szkód (sto³y, sto³ki wywrócili), a wróbel obwini³ za
wszystko sowê. Jej widok w kajdankach wprawi³ wróbla w desperacjê
i uwiadomi³ mu, ¿e wybra³ niew³aciw¹ towarzyszkê ¿ycia; m³odo¿eniec
myli: ¿aba ca³¹ zimê siedzi w mule, tote¿ pyta retorycznie: do kogo siê ja
przytulê. Co najgorsze, dochodzi do ¿onkosia prawda oczywista: £atwa
rzecz siê daæ o¿eniæ,/ Ale ciê¿ko siê od¿eniæ. Sowa na koniec rezygnuje
z bycia weselnikiem i tylko w tej przypowieciowej piosence odzyskuje symbolikê m¹droci8.
4 Zob. artyku³ has³owy SOWA, w: S. Kobielus, Bestiarium chrzecijañskie. Zwierzêta
w symbolice i interpretacji. Staro¿ytnoæ i redniowiecze, Warszawa 2002, s. 300302.
5 Gwarowe warianty ujête s¹ w dziale pieni rodzinnych w zbiorze: B. Krzy¿aniak,
A. Pawlak, Warmia i Mazury. Czêæ IV. Pieni rodzinne i taneczne, Warszawa 2002, s. 118121.
6 Zauwa¿y³ to Tadeusz Oracki w ksi¹¿ce Rozmówi³bym kamieñ  Z dziejów literatury
ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa
1976, s. 51.
7 Gustaw Optacy, leniczy, dzia³acz mazurski, zbieracz folkloru, gawêdziarz i pieniarz
ludowy, autor wspomnieñ o pobycie w niewoli rosyjskiej, ¿y³ w latach 18921979.
8 Tekst G. Optacego, w: B. Krzy¿aniak, A. Pawlak, Warmia i Mazury. Czêæ IV, s. 121.
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Wesele ptasz¹t jest przede wszystkim pe³ne komizmu. Humor wywo³uje
ju¿ postawienie obok siebie postaci zwierzêcych w rolach ludzi. Dru¿bowie,
s³yn¹cy z piêknego g³osu skowronek i kanarek, s¹ komiczni, poniewa¿
niby to pomagali nosiæ pieczonki na stó³, ale zaraz potem ci¹gali je zapewne po to, aby je jak najszybciej zjeæ. Komizm sytuacyjny przewija siê przez
ca³y utwór, jak np. w strofie opisuj¹cej ró¿ne zachowania weselników przy
zastawionym stole: papuga siê modli, przepiórka zaprasza do jedzenia,
mucha za bezceremonialnie próbuje potraw. Komiczn¹ wartê tworzy trójka ca³kowicie niepasuj¹cych do siebie lêkliwych mia³ków: chrz¹szcz kulawy, mêtoperz i wierszcz. Umiech wzbudza seroka tañcz¹ca z du¿o
mniejszym wróblem i towarzysz¹ca im zazdroæ (lub gderliwoæ) pliszki.
Ptasie strofy opisuj¹ scenki ¿ycia rodzinnego, które mimo satyrycznego
rysu, wzruszaj¹ familijnoci¹. Chodzi tu o zgodnych ma³¿onków (wronê
i szczyg³a) oraz pracowit¹ kurz¹ rodzinê. Im bli¿ej koñca, tym bardziej
nierealna i pozorna wydaje siê naszkicowana na pocz¹tku idylla.
Bajkowoæ, rodzajowoæ, symbolika, komizm, familijne uczucia Wesela
ptasz¹t s¹ osadzone na dynamicznej akcji. Przesuwaj¹ siê zdarzenia, miga
ubarwienie zwierz¹t, zaskakuj¹ ich zachowania i czynnoci  ods³ania siê na
weso³o prawda o trudnociach bycia we wspólnocie.
Utwór w oryginale wydrukowany jest czcionk¹ gotyck¹. Na potrzeby
niniejszej publikacji dokonano transliteracji, uwspó³czeniono interpunkcjê,
poprawiono b³êdy drukarskie. Wyjanienia pod wierszem maj¹ g³ównie charakter leksykalny.
Wesele ptasz¹t
Piosenka mazurska
W dobre lata ¿eni³o siê
Ptasz¹t bardzo wiele,
Orze³ bêd¹c wielkim królem,
Zrz¹dzi³ im wesele.
Stara wrona piwo warzy
W niadawej kapelce9,
Szczygie³ jej wodê donosi
W pstrokatej kamizelce.
Kokosz doma piwo toczy,
A kur na stó³ nosi,
A kurczêta pomagaj¹,
Kto je piêknie prosi.
Skowronek z kanarkiem we dwu
Placmistrzami10 byli,
9 Kapelka  rodzaj czepca lub czapki noszonej przez kobiety zamê¿ne, zwykle z bia³ego mulinu.
10 Placmistrz  pierwszy dru¿ba, starosta weselny (z niem. Platzmeister).

Wesele ptasz¹t. Piosenka mazurska (edycja z komentarzem)
Którzy na stó³ i ze sto³u
Pieczonki nosili.
Papuga paciórek mówi,
Przepiórka szanuje11;
Mucha, usiad³szy na misie,
Najpierwej smakuje.
B¹k ochotny z wo³u strzela,
Kot flintê ³aduje;
Bocian sto³y powynosi³,
Do tañca rumuje12.
Dudek tam, siedz¹c na balku13,
Piêknie gra w piszcza³kê,
Tymczasem czapla przynosi
Ryb piêknych kobia³kê.
¯uraw gra w strumenta swoje,
S³owik mu pomaga;
Sowa, siedz¹c na przypiecku,
Ta o bitwie14 gada.
Kruczysko, siedz¹c na ¿arnach,
Przygrywa na basie;
Drozd ochotnie wygwizduje:
Wesele w tym czasie.
A seroka wziê³a wróbla,
Idzie z nim do tañca,
A pliszka to obaczywszy,
Wyrzuca na gracza15.
Jaskó³ka, siedz¹c na oknie,
piewa po niemiecku,
A sowa j¹ us³yszawszy,
Skacze na przypiecku.
Czajka usiad³a na piecu,
Sowê za ³eb chwyta;
G¹sior, przyszed³szy do izby,
Goci piêknie wita.
Czy¿yk jako oblubieniec
Wino im donosi,
Sikora oblubienica
O spokój ich prosi.
11
12
13
14
15

Szanuje  prosi, by jedli.
Rumuje  robi wolne miejsce.
Balk  belka.
O bitwie  o bójce, bijatyce.
Na gracza  na grajka, muzykanta.
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A dziêcio³ w czerwonych buksach16
Tym siê bardzo pyszni³,
Trznadel w ¿ó³tym brustlacu17
Tak¿e o tym myli³.
Go³¹bek pomykaj¹c siê18,
Dziatkom swoim grucha,
A lelek, stoj¹c za drzwiami,
Tylko z dala s³ucha.
Kukawka uczciwoæ czyni,
Za obiad dziêkuje,
A kawka w g³adkim kitelku19
Pociel im szykuje.
Kuropatwa w burym klejdzie20
Wszystkim siê sk³ania³a,
A przepiórka wszystkich goci
Do spania wabi³a.
Kur za wyraliwie gada³,
Gdy spostrzeg³ jastrzêbia;
Aby kogo w nocy nie wzi¹³,
Tak w nocy ostrzega.
Chrz¹szcz kulawy sta³ na warcie
I mêtoperz21 w rzêdzie,
A wierszcz mówi: Stójcie, bracia,
We trzech mia³o bêdzie.
A trzcionek22 wiecê pucuje,
Wcale j¹ obali³ 
Sowa najbli¿ej siedzia³a,
To jej ³eb opali³.
Kania za to w ³eb mu da³a,
¯e osmali³ sowê.
Tak¿e sêp to obaczywszy,
Pogl¹da³ surowo.
Czy¿yk do nich porwawszy siê,
Nie gadaj¹c wiele,
Mówi: Có¿ wam uczynili,
Moi przyjaciele?

16
17
18
19
20
21
22

Buksach  spodniach.
W ¿ó³tym brustlacu  w ¿ó³tej kamizelce.
Pomykaj¹c siê  usuwaj¹c siê.
W g³adkim kitelku  w sukni bez desenia.
W burym klejdzie  w burej sukni, sukience (z niem. Kleid).
Mêtoperz  nietoperz.
Trzcionek  pokrzewka wiegotka.

Wesele ptasz¹t. Piosenka mazurska (edycja z komentarzem)

295

Wrona mruga na ³obuza:
Bij, co nie uciecze!
Kobuz sowê za ³eb porwa³
Do proga j¹ wlecze.
A tak ca³e ich wesele
W koñcu siê zmiesza³o:
Wadzili siê, pobili siê,
Wszystko siê rozwia³o.
Summary
The commentary concerns edition of a folk piece of music Birdies wedding, which originates from tradition of creating pieces of music using birds voices. This tradition dates back to
the Medieval Ages. Birds depict peoples tendency for making fuss and causing confusion.
Lyrics of the Birdies wedding was published in the Nowiny [Novelties] in Wroc³aw in 1889. It
can be presumed that Jan Karol Sembrzycki, gatherer of the Masurian folklore, submitted this
text to the editorial staff of a magazine for Evangelical people.
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Wspó³czesny polski teatr z upodobaniem dyskutuje z tradycj¹: wadzi siê
z klasykami, choæ ceni ich artystyczne wypowiedzi, docenia ich dorobek, choæ
buñczucznie demonstruje swoje zdanie, przebieraj¹c czêsto dawne postaci we
wspó³czesny kostium, na przekór ich literackim pierwowzorom. Jakby tradycja wci¹¿ mu doskwiera³a, jakby chcia³ j¹ zrewidowaæ i obna¿yæ jej s³abe
strony, by raz na zawsze siê z ni¹ rozprawiæ. Przyk³ad takiej postawy znajdujemy w Rewizorze w re¿yserii Jana Klaty.
Inscenizacja powsta³a w wa³brzyskim Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego (premiera 30 III 2003 r.1), a po dwóch latach doczeka³a siê
realizacji telewizyjnej (premiera 25 XI 2005 r.2). Nie by³a to jednak rejestracja video repertuarowego spektaklu, lecz studyjna próba odzwierciedlenia
kamer¹ tego, co dzia³o siê na scenie.
W tym miejscu nale¿y poczyniæ pewne ustalenia, które zapewni¹ dalszym wywodom precyzyjnoæ. Dokonuj¹c ogl¹du widowiska teatralnego
utrwalonego w formie zapisu video mamy do czynienia z jego wersj¹ szcze1 Rewizor, M. Gogol, przek³ad J. Tuwim, re¿yseria J. Klata, ruch sceniczny M. Prusak,
scenografia J. £agowska, kostiumy M. Kaczmarek, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego, premiera 30 III 2003 r.
2 Rewizor, M. Gogol, przek³ad J. Tuwim, re¿yseria, sample, skrecze mentalne J. Klata,
scenografia J. £agowska, kostiumy M. Kaczmarek, realizacja telewizyjna: D. Pawelec,
Teatr Telewizji, premiera 25 XI 2005 r.
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góln¹, która opiera siê jednoznacznym kwalifikacjom. Czym innym jest bowiem rejestracja ¿ywoplanowego spektaklu odbywaj¹cego siê w sali teatralnej, a czym innym jego realizacja w telewizyjnym studiu. Choæ oba typy
zapisu ³¹czy obecnoæ kamery i wynikaj¹ca zeñ interpretacja3, to znajdziemy
wiele ró¿nic miêdzy nimi. Podstawow¹ stanowi miejsce, w którym dokonano
zapisu, a które wyznacza specyfikê utrwalonego przedstawienia ¿ywoplanowego. Rejestracja spektaklu dokonana w macierzystej sali teatralnej zwykle
uwzglêdnia obecnoæ widowni i jej reakcje, w mniejszym lub wiêkszym stopniu eksponuj¹c czysto teatraln¹ atmosferê. W przypadku telewizyjnej realizacji widowiska ¿ywoplanowego na plan pierwszy wysuwa siê specyfika studia  miejsca zamkniêtego, pozbawionego publicznoci i jej reakcji. Jeszcze
wa¿niejsza jest swoista poetyka obrazu, który kszta³tuj¹ nie tylko elementy
w³aciwe teatrowi, takie jak ukszta³towanie przestrzeni, jej plastyka, gra
aktorów, ale tak¿e rodki pozateatralne, takie jak np.: monta¿. Kszta³t widowiska telewizyjnego w znacznej mierze okrela realizator, który staje siê
twórc¹ niemal tak istotnym jak re¿yser widowiska, poniewa¿ na re¿ysersk¹
interpretacjê nak³ada interpretacjê wynikaj¹c¹ ze stosowania rodków telewizyjnych, choæ zwykle pe³ni s³u¿ebn¹ wobec re¿yserskiego zamys³u rolê.
Odrêbny typ widowisk stanowi¹ spektakle zrealizowane wy³¹cznie
w studiu telewizyjnym, nieposiadaj¹ce jednak swoich ¿ywoplanowych pierwowzorów. Szczególne miejsce zajmuj¹ one w Polsce, gdzie Teatr Telewizji
odgrywa³ ogromn¹ kulturotwórcz¹ rolê. Wprawdzie ¿ywot tej instytucji zacz¹³ siê od transmisji fragmentów ¿ywoplanowych przedstawieñ, to jednak
g³ówny trzon stanowi³y widowiska zrealizowane wy³¹cznie w studiu telewizyjnym. Poszukiwanie formu³y teatru w telewizji znaczone by³o sporem
o prymat stosowanych rodków teatralnych i telewizyjnych, a wp³yw na
kszta³t realizacji mia³y zarówno osobowoci twórców (nie tylko teatralnych),
jak i rozwój techniczny telewizyjnego medium. Charakter niniejszych rozwa¿añ nie pozwala na szczegó³owe wejrzenie w historiê Teatru Telewizji, nale¿y
jednak podkreliæ, ¿e teatr w telewizji zyska³ wiele form: od transmisji na
¿ywo z teatralnych sal, poprzez adaptacje telewizyjne przedstawieñ ¿ywoplanowych, realizacje czysto studyjne, korzystanie z pleneru, a¿ po widowiska
zas³uguj¹ce na miano filmów4.
Sceniczna interpretacja Gogolowskiej sztuki Jana Klaty zaistnia³a
wiêc podwójnie w tradycji inscenizacyjnej: dopisa³a kartê do historii realizacji repertuarowych teatrów, a tak¿e  poprzez fakt realizacji telewizyjnej
3 Zob. J. Krakowska-Naro¿niak, Od teorii do dokumentacji. O filmowej rejestracji
przedstawienia teatralnego, w: Od dokumentacji do interpretacji, od interpretacji do teorii,
Wybór materia³ów z Sesji Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów
9.-11.10.1991r., red. D. Kunicka i H. Samsonowicz, Warszawa 1998, s. 103109.
4 Zob. W. Majcherek, Teatr w telewizji, w: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku,
red. M. Fik, Warszawa 2000, s. 407424; G. Pawlak, Literatura polska w Teatrze Telewizji
w latach 1953-1993, Warszawa 2004, s. 29118.
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swego ¿ywoplanowego pierwowzoru  wpisa³a siê w historiê inscenizacji telewizyjnych5.
Rewizor Miko³aja Gogola doczeka³ siê wielu inscenizacji na polskich scenach. Wed³ug zestawienia redakcji portalu internetowego e-teatr.pl, redagowanego w ramach dzia³alnoci Instytutu Teatralnego w Warszawie od 1924 r.
odby³o siê 78 premier tej sztuki na scenach polskich. Odnotowano tak¿e
cztery realizacje telewizyjne: w 1964 r. w re¿yserii Józefa Szajny, piêæ lat
póniej w re¿yserii Witolda Zatorskiego, w 1977 r. w re¿yserii Jerzego Gruzy
ze s³ynn¹ rol¹ Tadeusza £omnickiego oraz w 2005 r. omawian¹ inscenizacjê
Jana Klaty6. Nie ma opracowañ, które by szczegó³owo omawia³y te widowiska zarówno jeli chodzi o inscenizacje ¿ywoplanowe, jak i realizacje telewizyjne. Dokumentacja dotycz¹ca poszczególnych przedstawieñ jest zró¿nicowana pod wzglêdem iloci i wartoci dokumentacyjnej i pozostaje niezbadana. Poza tym nale¿y zdaæ sobie sprawê z faktu oczywistego dla teatrologów, ale wartego przypomnienia, ¿e ulotna natura widowiska teatralnego
utrudnia wnikliwe zbadanie. Szansê na szczegó³owy ogl¹d daje za to utrwalenie na tamie filmowej (w dzisiejszej rzeczywistoci w postaci zapisu cyfrowego). Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ czynimy wiêc realizacjê telewizyjn¹, poniewa¿ stanowi materia³ dostêpny, daj¹cy mo¿liwoæ wielokrotnego
ogl¹du, a tym samym mo¿liwoæ weryfikacji opinii.
Jan Klata uczyni³ miejscem wydarzeñ prowincjonalne polskie miasteczko. Telewizyjna realizacja rozpoczyna siê seri¹ zdjêæ Wa³brzycha, która stanowi materia³ informacyjny o miejscu, gdzie powsta³o widowisko. Z drugiej
strony jednak poetyka tego prologu daleka jest od promocyjnego klipu: pokazuj¹c upione miasto i eksponuj¹c socrealistyczn¹ architekturê, jednoznacznie okrela jej prowincjonalne po³o¿enie.
Swoj¹ opowieæ Klata rozpoczyna scen¹ zabawy, w której rozochocone
towarzystwo pl¹sa przy piosence Boney M. Estetyka lat siedemdziesi¹tych
realizuje siê w ka¿dym szczególe: od kostiumów uszytych wed³ug ówczesnej
mody a¿ po wystrój przestrzeni, w której jest i kula disco, i adapter,
i zawieszony na bordowych kotarach portret Edwarda Gierka. Gdy Horodniczemu przynosz¹ list do przeczytania, ten wy³¹cza adapter, brutalnie krzyczy
Won! i tym samym gwa³townie koñczy zabawê. Kolejna scena stanowi
przeciwwagê dla poprzedniej: wolny panoramiczny najazd kamery, koñcz¹cy
siê na Horodniczym zapoznaje widza z bohaterami. Widzimy ich siedz¹cych
przy stole nakrytym zielonym suknem, posêpnych, jeszcze niezupe³nie trzewych, jak w k³êbach papierosowego dymu gasz¹ pragnienie wod¹ z syfonów
i pogryzaj¹ s³one paluszki. Têpe twarze, zaniedbane, chwiej¹ce siê jeszcze we
5 O realizacjach scenicznych Jana Klaty zob. m.in.: T. Nyczek, Teatr Klaty  rewolucja
na niby, Gazeta Wyborcza 2005, nr 293, s. 1819; J. Ciechowicz, Teatr Jana Klaty wobec
tradycji, w: Dylematy dramatu i teatru u progu XX i XXI wieku, red. A. Podstawka,
A. Jarosz, Lublin 2011, s. 243248.
6 Wykaz dostêpny na stronie http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/lista.html.
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wczorajszym upojeniu. Ich zachowanie z ka¿d¹ chwil¹ staje siê coraz przytomniejsze, bo wieæ o przyjedzie rewizora robi jednak silne wra¿enie. Przestrzeñ jest ta sama, co w poprzedniej scenie i portret ten sam; w tle ¿ona
i córka Horodniczego upinaj¹ z liter wszechobecne w tamtych czasach s³owa
Norwida: Ojczyzna to wielki zbiorowy obowi¹zek, na s¹siedniej cianie
widaæ gazetkê z napisem Polak potrafi, gdzie jedna zwichniêta litera zdaje
siê przypominaæ o wczorajszych harcach. Kulê disco zast¹pi³a jarzeniówka,
a przed prezydialnym sto³em, nakrytym zielonym suknem, stoi rz¹d paprotek. Dzisiejsza przestrzeñ publiczna wczoraj s³u¿y³a prywatnej zabawie. Sceneria zmienia siê bez szwów, niejako naturalnie, w naturalny te¿ sposób
w³odarz miasteczka przystêpuje do koniecznych porz¹dków, wydaj¹c odpowiednie dyrektywy. Kiedy Horodniczy koñczy zebranie, wo³a kelnera, a nied³ugo potem gwizdkiem przywo³uje milicjanta. Przypieczêtowaniem podjêtych dzia³añ staje siê wyg³oszone do mikrofonu krótkie zarz¹dzenie
o ogrodzeniu terenu rzekomo przeznaczonego pod budowê oraz przestroga,
by nie by³o ¿adnych skarg do rewizora.
Kolejne ujêcie rozpoczyna siê od zbli¿enia adapteru, by poprzez odjazd
kamery daæ informacjê o nowej przestrzeni: stó³ prezydialny zamieni³ siê
w kilka mniejszych kawiarnianych, ale portret Gierka nadal pozostaje widoczny. Piosenki Karela Gotta zag³uszaj¹ burzliw¹ rozmowê kelnera z Chlestakowem, która przeradza siê w szarpaninê. Nadejcie Horodniczego z Piotrusiem prowadzi do ich rozdzielenia. Dalsza rozmowa przebiegaæ bêdzie ju¿
przy ciszonej muzyce, a na stole znajdzie siê wódka. Iloæ alkoholu jest
jednak symboliczna, rozmówcy s¹ ostro¿ni i zachowuj¹ czujnoæ. Gdy schodz¹ ze sceny, gasn¹ wiat³a, a kiedy ponownie rozb³ysn¹, oczom widza uka¿¹
siê ustawieni w rzêdzie budowlani robotnicy w kaskach. Do pracy ruszaj¹
jednoczenie, jak na komendê, w momencie, gdy rozbrzmiewa refren Kolorowych jarmarków. Na oczach widza tworz¹ now¹ przestrzeñ  mieszkanie
w bloku: dwa pokoje przedzielone cienk¹ ciank¹ dzia³ow¹, za oknem widoczny neon Pewexu. Przygotowania wieñczy wniesienie na rêkach niczym
lalki bohaterek sceny: córki i ¿ony Horodniczego, które na wersalce bêd¹
ogl¹daæ telewizyjn¹ transmisjê koncertu Boney M. W tej peerelowskiej przestrzeni wiarygodnie zabrzmi¹ przechwa³ki Chlestakowa, ¿e zna Ninê Andrycz, Polê Raksê (Dobczyñski od razu skojarzy Marusiê z Czterech pancernych), a z Klossem jest za pan brat (Naczelnik poczty intonuje piosenkê
z serialu, wszyscy ja podchwytuj¹). Nawet gdy przypisuje sobie autorstwo
Potopu i Kapita³u, nikt nie kwestionuje prawdziwoci jego s³ów.
Kolejna scena pojawia siê po zaciemnieniu (ciêcie monta¿owe). Znów
znajdujemy siê w znanej z pocz¹tku widowiska Sali  tym razem kamera na
pocz¹tku pokazuje postaci w oddaleniu, bo na pierwszym planie jest popielniczka z dymi¹cym papierosem. Urzêdnicy naradzaj¹ siê, jak przekupiæ Rewizora (wymowne potrz¹sanie kieszeni¹), pod jakim pretekstem wrêczyæ mu
pieni¹dze (wykorzystane Gogolowskie pomys³y sk³adki na pomnik lub nieza-
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adresowany przekaz). To scena strachu: Nauczyciel mdleje, gdy dowiaduje
siê, ¿e jako pierwszy ma podj¹æ próbê przekupstwa; poczêstowany przez
Rewizora papierosem be³koce Braæ czy nie braæ?, a zapytany, dlaczego nie
odpowiada na pytanie, jakie lubi kobiety, odpowiada wprost: Ze strachu.
Strach opanowa³ tak¿e pozosta³ych i nikt nie potrafi tego ukryæ, a Chlestakow, ju¿ rozeznany w sytuacji i wiadomy swej przewagi, umie j¹ wykorzystaæ. Scena przekupstwa zosta³a rozwi¹zana odmiennie od pierwowzoru: tu
bohaterowie nie wchodz¹ kolejno do pokoju rzekomego Rewizora, lecz stoj¹
rzêdem (po wojskowemu  jak mówi Lekarz), a pieni¹dze trzymaj¹ z ty³u.
Tym zabiegiem re¿yser znacznie skróci³ widowisko, jednoczenie w dos³owny
sposób pokaza³ stawanie na bacznoæ przed wy¿szym rang¹. Wrêczanie
³apówek jest pomys³owe i bezpieczne, bo nikt nie mo¿e niczego widzieæ, skoro
wszyscy trzymaj¹ rêce za plecami. Jednak¿e ostro¿noæ zachowana zostaje
tylko w przypadku Sêdziego, bo ju¿ Naczelnik poczty po¿ycza Rewizorowi
pieni¹dze na jego wyran¹ probê. To samo dzieje siê w przypadku Inspektora szkó³ (Dajcie czwórkê), Dyrektora szpitala (Dajcie czwórkê), a gdy
Chlestakow dojdzie do Bobczyñskiego i Dobczyñskiego, wydrze od nich nêdzne grosze brutalnie niczym gangster. By nieco z³agodziæ z³e wra¿enie, daje
siê poznaæ jako ³askawca, który przychyla siê do proby Dobczyñskiego
o usynowienie nielubnego dziecka. Na znak wdziêcznoci szczêliwy ojciec
przyprowadza synka, by ten w galowym stroju i górniczej czapce wyrecytowa³ wierszyk Be³zy Kto ty jeste? Polak ma³y.
Wyciszenie, jakie nastêpuje po tej scenie, sprzyja zmianom scenicznej
przestrzeni: Chlestakow zostaje sam i zaczyna pisaæ list, miej¹c siê do
siebie i z luboci¹ licz¹c banknoty. W zupe³nej ciszy z ciemnoci wy³aniaj¹ siê
ubrane na czarno postaci z portretowymi fotografiami owietlonymi p³on¹cymi wiecami; tworzy siê szczególny kadr: na pierwszym planie Chlestakow,
za nim fotografie, a nad wszystkim wci¹¿ obecny portret Gierka. Rzekomy
rewizor traktuje nowo przyby³ych jako potencjalnych wiadków dokonanego
oszustwa i pospiesznie, przyciskaj¹c do piersi pieni¹dze ucieka, nie zdaj¹c
sobie sprawy z tego, kim s¹ nowo przybyli.
Poprzez zaciemnienie telewizyjny realizator na powrót przenosi akcjê do
mieszkania Horodniczego. Tam zobaczymy Chlestakowa pospiesznie pakuj¹cego do torby pieni¹dze i Horodniczankê wracaj¹c¹ z miasta z zakupowym
trofeum (papier toaletowy). Spotkanie, które u Gogola by³o przypadkowe,
u Klaty jest wynikiem przemylanego dzia³ania. Zaskoczenie niewinnego
dziewczêcia, jakie spotykamy u Gogola, Klata zast¹pi³ zaskoczeniem Chlestakowa. Tu bowiem panna wiadomie wkracza do pokoju, w którym jest
goæ, wyranie go prowokuje, choæ w jej zachowaniu czytelne jest pensjonarskie: I chcia³abym, i bojê siê . Chlestakow chêtnie odpowiada na jej zaloty,
a kiedy po godowym tañcu m³odzi przechodz¹ do mielszych dzia³añ konsumpcji spotkania, nakrywa ich Matka. Dalszy przebieg sceny znaczony jest
bieganiem, krzykami, ha³asem w³¹czonego odkurzacza, a fina³em s¹, jak
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u Gogola, wymuszone okolicznociami owiadczyny. Gdy Chlestakow wyje¿d¿a, Horodniczy czule siê z nim ¿egna, po¿ycza pieni¹dze i daje kluczyki
do samochodu.
Kolejny akt sztuki rozpoczyna siê now¹ sekwencj¹, w której zastosowano
sceneriê znan¹ z pierwszego aktu. Tym razem widnieje wielki napis Nowe
czasy, nowe wyzwania, a na jego tle podekscytowane i wystrojone ma³¿eñstwo Horodniczych snuje plany na przysz³oæ. Równolegle odbywa siê sprawdzanie mikrofonów, schodz¹ siê gocie z gratulacjami i prezentami. Weseln¹
atmosferê zak³óca przybycie Naczelnika poczty, który oznajmia zebranym, ¿e
rewizor by³ nieprawdziwy. Fina³owa scena  odczytanie listu Chlestakowa
odbywa siê na podwy¿szeniu, przy mikrofonie, staj¹c siê  analogicznie do
pierwszych scen  propagand¹, tym razem jednak nie gloryfikuj¹c¹, lecz
demaskuj¹c¹ prawdziwe oblicze ma³omiasteczkowych notabli. Po odczytaniu
listu gocie siê rozchodz¹, zabieraj¹c przyniesione uprzednio prezenty. Na
scenie zostaje sam Horodniczy, nuc¹c melodiê szlagieru dansingów Ca³a sala
piewa z nami. W amoku piewa s³ynne Gogolowskie zdania: Nic nie widzê,
widzê same wiñskie ryje i Z czego siê miejecie? Z samych siebie siê
miejecie.
Wizerunki postaci s¹  jak ca³e przedstawienie  konsekwentnie kreowane. Horodniczy  aparatczyk, czujny, wiele wie o ka¿dym i nie waha siê
groziæ szanta¿em, ale w zetkniêciu z Chlestakowem traci rozum i instynkt
samozachowawczy, lepo mu wierz¹c. Dra¿ni tonem swych przemówieñ,
wiernie naladuj¹cym telewizyjne przemówienia partyjnych notabli. Zapewne z telewizyjnych transmisji nauczy³ siê skandowaæ Pol-ska Par-tia!, co
demonstruje na spotkaniu w swoim domu, by przypodobaæ siê gociowi. S¹
momenty, w których wydaje siê, ¿e rozszyfrowa³ Chlestakowa (pogardliwe
spojrzenie, gdy ¿ona i córka usi³uj¹ po³o¿yæ pijanego rewizora na tapczanie).
Czasami w¹tpi, ale ostatecznie przyjmuje za prawdê to, co s³yszy. Nie jest
wiêc ani tak przebieg³y, ani tak inteligentny, by przejrzeæ Chlestakowa. Janusz R. Kowalczyk pisze o nim: ...grony i arogancki wobec podw³adnych,
spêtany strachem i uleg³y w obliczu wy¿szej szar¿y7. W telewizyjnej wersji
jest przede wszystkim powodowany strachem. Nie widaæ arogancji, raczej
stanowczoæ w dzia³aniu. Tylko raz z jego ust padaj¹ s³owa pogró¿ek, bo
zale¿y mu przede wszystkim na pozyskaniu sprzymierzeñców. Bez ich pomocy zmniejszaj¹ siê jego szanse na szczêliwy fina³ rzekomej wizytacji. Jest to
tym bardziej uzasadnione, ¿e Klata pokazuje go jako cz³owieka, który wykorzysta³ sposobnoæ spo³ecznego awansu. Niewyszukany jêzyk Horodniczego,
trudnoci z ³aciñskimi nazwami, prowincjonalne noszenie siê i zachowania
(gra na grzebieniu) daj¹ wiadectwo istotnych luk w wykszta³ceniu nadrabianych udawan¹ ¿yczliwoci¹, przez któr¹ pozyskuje pomocnych mu ludzi.
Dodatkowe wiat³o na tê postaæ rzucaj¹ sceny z makiet¹, z któr¹ w³odarz
miasta stara siê nie rozstawaæ. Makieta jest w miejscu pracy i jest w domu
7

J. R. Kowalczyk, Sztuka zginania karku, Rzeczpospolita 2005, nr 280, s. A13.
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(kiedy planuje podjêcie rewizora u siebie, najpierw posy³a Dobczyñskiego
z makiet¹); potwierdza i ilustruje jego zapewnienia o dobrobycie mieszkañców
miasta, staje siê jego alibi, wiadectwem podjêtych planów i wykonanej pracy. Dlatego jednym z najgorszych momentów w ¿yciu Horodniczego jest chwila, kiedy pijany Chlestakow w zapamiêtaniu po niej depcze.
Chlestakow to u Klaty propagandowy niebieski ptak w czarnej skórzanej marynarce i szeroko rozpiêtej koszuli. Pierwsze wra¿enie, ¿e to jaki
zb³¹kany rockandrolowiec szybko ustêpuje na rzecz okrelenia antypatyczne niedomyte indywiduum. Porusza siê jak kowboj: z rozstawionymi ramionami, pochylony, jakby chcia³ zaatakowaæ. Nieco groteskowy w tej pozie,
która przywodzi na myl raczej sta³ych bywalców dzisiejszych si³owni. Sprytny i spostrzegawczy, szybko zdobywa coraz wiêksz¹ w³adzê nad gospodarzami. Miejscowi siê go boj¹, a on ten strach umie wykorzystaæ.
Wspomniany ju¿ Janusz R. Kowalczyk pisze: Warto obserwowaæ intryguj¹cy pojedynek obu mê¿czyzn, jednostek równie chytrych, co zastraszonych8. Trzeba siê zgodziæ z okreleniami postaci, ale ich pojedynek w telewizyjnej wersji jest raczej spotkaniem pe³nym uników. To nie jest otwarta
walka, lecz obustronna próba przetrwania. Nikt nikogo nie chce zdemaskowaæ, raczej chodzi o to, ¿eby ukryæ swoje grzechy. Niezbêdn¹ w ka¿dej walce
agresjê zast¹pi³a ostro¿noæ wynikaj¹ca z potrzeby przetrwania.
T³em dla g³ównych postaci s¹ miejscowi notable  typy Gogolowskie,
choæ u Klaty w XX-wiecznych kostiumach. Najbardziej jednoznaczna jest
chyba postaæ Lekarza (Dariusz Maj)  najwiêkszego pijaka i ewidentnego
donosiciela (Ja mogê to wszystko na pimie), choæ innym wyrazistoci tak¿e nie brakuje: czêsto mdlej¹cy cherlawy Nauczyciel (Ryszard Wêgrzyn),
cwaniakowaty Naczelnik poczty (Andrzej Szubski), poczciwi Dobczyñski (Tomasz Orpiñski) i Bobczyñski (Adam Wolañczyk). Tê galeriê postaci dope³nia
¯ona Horodniczego (Ewelina Paszke-Lowitzsch) oraz Córka (Karolina Adamczyk), które doskonale wpasowuj¹ siê w drobiazgowo dopracowan¹ przestrzeñ gierkowskiej rzeczywistoci. Pokolenie Klaty i starsze doskonale pamiêta przecie¿ zielone sukno na prezydialnych sto³ach, syfony, paprotki,
gazetki, wielkie has³a propagandowe, papier toaletowy nanizany na sznurek;
narzuty, serwety, ciany malowane we wzorki, meblocianki, wersalki, doniczkowe palmy (tu sztuczne), szklane ryby na telewizorze, wódkê przechowywan¹ w etui imituj¹cym maskotkê-pudelka, czy ok³adki bêd¹ce atrapami
ksi¹¿ek (tu: Kapita³u Marksa). Neon Pewexu ucielenia³ marzenia o kolorowym wiecie Zachodu, makiety ilustrowa³y plany piêcioletnie i inne, godziki
wrêczane kwiatami w dó³ by³y nieod³¹cznym elementem uroczystoci. Nawet
banknoty u¿yte w przedstawieniu maj¹ znane z tamtej epoki wizerunki
wierczewskiego i Waryñskiego.

8
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Klata pokaza³ ten wiat w formie zbli¿onej do wideoclipu: sceny s¹ dynamiczne, wype³nione ruchem, tym bardziej rzucaj¹cym siê w oczy, ¿e kilkakrotnie na krótko przerywanym. Pauzy nie maj¹ charakteru intermedialnego, nie tyle s³u¿¹ wytchnieniu, co refleksji. W³aciwie w nich re¿yser zawar³
interpretacyjne meritum. Istotnym czynnikiem rytmizuj¹cym jest muzyka,
czego przyk³ad daje scena pierwszego spotkania z Chlestakowem: Horodniczy zagaja rozmowê, gdy koñczy siê piosenka Gotta. W innym momencie
budowlañcy pracuj¹ tylko wtedy, gdy brzmi refren Kolorowych jarmarków;
gdy w piosence jest pauza, zamieraj¹ niczym pos¹gi; to samo dotyczy wniesionych na scenê ¿ony i córki Horodniczego.
Na rytm przedstawienia sk³adaj¹ siê te¿ sceniczne gagi, m.in. ten, kiedy
Chlestakow przechwala siê, ¿e mia³ byæ kiedy mianowany pierwszym sekretarzem. Wiadomoæ jest przekazywana jak w g³uchym telefonie do Horodniczego, ten jednak, zamiast j¹ g³ono wypowiedzieæ, wychyla kieliszek. Inny
przyk³ad stanowi¹ sceny zalotów, kiedy Horodniczanka prowadzi z Chlestakowem niemy dialog na temat muzyki, jakiej maj¹ s³uchaæ. Reakcja na
pokazywane p³yty Wagnera (Parsifal) i Batumi pokazana jest krótkimi ujêciami. Oryginalnym gagiem s¹ tak¿e sceny, w których Chlestakow przypala
papierosa Nauczycielowi lub steruje oklaskami swoich s³uchaczy.
Realizacja telewizyjna dyskretnie, lecz celnie wykorzystuje mo¿liwoci
kamery, nie zaprzepaszczaj¹c ducha teatralnego. St¹d przewaga frontalnych
ujêæ przestrzeni gry: frontalnie pokazana jest scena zabawy, w ten sam
sposób przedstawiono prezydium partyjne oraz spotkanie w mieszkaniu Horodniczego. Przewa¿aj¹ plany pe³ne, obejmuj¹ce ca³oæ przestrzeni scenicznej. W telewizyjnej realizacji zachowano równie¿ stricte teatralne ustawianie
dekoracji na oczach widzów, przy czym  trzeba to podkreliæ  w Rewizorze
Klata zachowuje tradycyjny podzia³ na scenê i widowniê. Reorganizacji tej
przestrzeni dokonuje dopiero kamera, która wybiera poszczególne elementy.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e nie jest to defragmentacja rzeczywistoci przedstawionej, lecz jej uszczegó³owienie, a przy tym interpretacja. Przyk³ady: Horodniczy w zbli¿eniu najpierw znika z ekranu, pochylaj¹c siê w rozpaczy, by kilka
sekund póniej podnieæ g³owê na znak, ¿e znalaz³ pomys³ na ratunek; zbli¿enie twarzy Horodniczanki, gdy jest przera¿ona wizj¹ swego ewentualnego
omieszenia; najazd kamery na pó³kê, gdzie stoj¹ trzy tomy Kapita³u Marksa
w chwili, gdy Chlestakow mówi, ¿e wszystko, co ukaza³o siê pod nazwiskiem
Marks, jest jego autorstwa; ujêcie z góry, gdy Chlestakow mami swymi opowieciami zebranych w domu Horodniczego; panoramiczny przegl¹d postaci
(zbli¿enia twarzy), którzy stoj¹ na bacznoæ podczas recytacji ma³ego Dobczyñskiego; w chwili, gdy Chlestakow czyni Horodniczance wyznanie Oczy
pani s¹ piêkniejsze ni¿ wa¿ne sprawy, kamera pokazuje buziê pluszowego
misia. W scenie odczytania listu Chlestakowa mamy na zmianê ujêcia ca³ej
sceny oraz zbli¿enia twarzy osób, które po kolei opisywane w licie, odwra-
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caj¹ siê, patrz¹c prosto w kamerê. Jakby, oskar¿one, mia³y zdaæ sprawê ze
swoich postêpków.
Rewizor Klaty jest przy tym widowiskiem w znacznej mierze komediowym. Rozmiesza chwiej¹ca siê g³owa pijanego Doktora siedz¹cego za sto³em
prezydialnym, zabawna jest scena, w której Horodniczy poucza wizytatora
szkó³, a ten, potulnie patrz¹c w oczy, nalewa wodê z syfonu. Rozmiesza
dziecinny w zachowaniu Dobczyñski. miech budzi te¿ scena, w której Bobczyñski i Dobczyñski stoj¹ zwróceni do siebie twarzami, a w³aciwie wydatnymi brzuchami, tworz¹c swoist¹ bramê, za któr¹ stoj¹ Horodniczy z Rewirowym. Absurdalna i mieszna jest zmiana kolejnoci inicja³ów imion
Norwida, by tworzy³y nie CK, a KC. Absurdalny i mieszny jest Dyrektor
szpitala, gdy donosi na Nauczyciela, ¿e ten wpaja m³odzie¿y wywrotowe
treci, mówi¹c, ¿e jego dzieci nosz¹ imiona czterech Ewangelistów i
Edwarda (czytelne podobieñstwo do wodza, którego portret wisi ca³y czas
nad scen¹?). mieszni s¹ Bobczyñski i Dobczyñski, którzy bawi¹ siê jak mali
ch³opcy na konikach na biegunach i mieszny jest Horodniczy, który przed
rozmow¹ z Chlestakowem zagra³ krótko na grzebieniu niczym hejna³ przed
bitw¹. Apogeum absurdu stanowi¹ chyba ¿yczenia dla nowo¿eñców nagrane
na magnetofon, odtwarzane przy z³o¿onych jak trofea weselnych prezentach,
wród których jest poro¿e jelenia.
Przedstawian¹ rzeczywistoæ Klata czyni obrzydliw¹, i to w dos³ownym
sensie. lini¹cy siê Dobczyñski, z t³ustymi w³osami, przepocony, drapi¹cy
swój wielki, ods³oniêty brzuch. Jego dziurawa i brudna skarpeta, jego brudne paznokcie, a tak¿e g³one poca³unki towarzyszy (Rewizor i Dyrektor szpitala  dwukrotnie) oraz obliniony i chrapi¹cy Chlestakow pokazuj¹ drug¹
stronê tej zabawnej rzeczywistoci. miesznoæ ustêpuje miejsca niesmakowi.
By uwspó³czeniæ XIX-wieczny tekst, Klata zastosowa³ nie tylko drobiazgowo zrealizowan¹ scenografiê, liczne rekwizyty i pieczo³owicie odtwarzane
realia, ale tak¿e wprowadzi³ zmiany w oryginalnym tekcie. Zmiany te s¹
wynikiem logicznego i konsekwentnego uwspó³czenienia. Wiarygodne i logiczne jest wiêc, kiedy Chlestakow wspomina ambasadora wêgierskiego, kubañskiego i radzieckiego. Kiedy Horodniczowie przechwalaj¹ siê swoimi planami, mówi¹, ¿e bêd¹ mieszkaæ w stolicy, a nie  jak u Gogola  w Petersburgu.
Ciekawie jest pomylana scena z chusteczk¹  Klata wiedzia³, ¿e wprowadzenie jej w tradycyjnym kszta³cie by³oby anachronizmem, dlatego uj¹³ j¹
w cudzys³ów, cile jednak ³¹cz¹cy siê z realiami. Nada³ jej wymowê erotyczn¹, czasem ocieraj¹c siê o wulgarnoæ. W tej samej scenie re¿yser rezygnuje
z czêci tekstu Gogola, zastêpuj¹c go wierszami z ówczesnej listy lektur
szkolnych: Antoniego S³onimskiego Alarm i W³adys³awa Broniewskiego Bagnet na broñ! Bohaterowie chêtnie te¿ wykorzystuj¹ wytarte frazesy o praworz¹dnym pañstwie i dzia³aniu dla dobra Ojczyzny. Wykrelono z tekstu kwestie dotycz¹ce wojny z Turkami, a tak¿e sceny z postaci¹ Osipa.
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Nie móg³ przecie¿ PRL-owski wagabunda podró¿owaæ ze s³u¿¹cym. Klata
zmienia tekst, ale nie zmienia jego g³ównej idei. Jednak¿e zabiegi te s¹ w
pe³ni zrozumia³e tylko dla tych, którzy w szkole uczyli siê na pamiêæ wspomnianych wierszy. M³odemu pokoleniu te s³owa zgo³a nic nie mówi¹. Choæ
premiera odby³a siê w XXI wieku, to jednak Klata tkwi jedn¹ nog¹ w poprzednim. Uwspó³czenienie jest konsekwentne, ale nie trafia dzi do
wszystkich, bo dla pokolenia 20-latków wiat PRL-u to wiat znany z opowieci z cyklu Dawno, dawno temu . Wspomnienia kraju lat dziecinnych
s¹ zwykle subiektywne i takie jest te¿ spojrzenie Klaty. wiat, który przedstawia nam re¿yser, jest wiatem wziêtym z Gogola, ale nie stricte Gogolowskim. Oto bowiem brakuje w widowisku emanacji strachu, który by³ motorem dzia³añ bohaterów Gogola. Interpretacja Klaty daje obraz skacowanych
prominentów miasteczka, miejscowej elity, która ma na sumieniu wiele
grzeszków. Ich strach jednak nie udziela siê widzowi. Bohaterowie s¹ tylko
mieszni w swoich przykrótkich sweterkach, zbyt du¿ych marynarkach
i miesznych fryzurach. W ostatniej scenie re¿yser daje dos³own¹ interpretacjê tego wiata, czyni¹c z Horodniczego postaæ odrzucaj¹c¹, bo obrzydliw¹
w swym wiñskim pochrz¹kiwaniu. Pokazany wiat nie jest ju¿ tylko zabawny, ale w swej miesznoci staje siê ¿a³osny. Co wiêcej, przez wnosz¹c¹
element grozy scenê z portretami, przedstawienie staje siê osobistym rozliczeniem re¿ysera. Wy³aniaj¹ce siê z mroku postaci nios¹ce portretowe fotografie z zapalonymi wiecami staj¹ siê mocnym oskar¿eniem. To upomnienie
siê o tych, którzy zginêli z winy systemu. Dziêki tej jednej scenie zmienia siê
sposób widzenia pokazanego wiata: PRL by³ nie tylko mieszny czy ¿a³osny,
ale by³ te¿ zbrodniczy. Tylko ¿e scena ta jest jak migawka, któr¹ skutecznie
zag³uszaj¹ kolejne sceny. Dramat zniewolenia i upodlenia przez system,
o którym pisa³ Janusz R. Kowalczyk9, nie jest tu wyeksponowany. Telewizyjna interpretacja sprawia wra¿enie, ¿e Klacie obce jest poczucie wielkiego
gniewu. Jakby stan¹³ na pozycji satyryka, który widzi wiêcej i ostrzej,
wytyka, co z³e, ale brak w tym spojrzeniu nienawici. Racjê maj¹ ci, którzy
twierdz¹, ¿e Rewizor Klaty jest kabaretem10. Warto dodaæ, ¿e kabaretem
efektownym. Jest to sprawnie skonstruowana publicystyka, tym doniolejsza, ¿e czêsto mieszy. A to daje nadziejê, ¿e siê obroni, poniewa¿ ubieranie
klasyki we wspó³czesny kostium zwykle okazuje siê rozwi¹zaniem doranym, a jego losy obliczone na nied³ugi czas. To przedstawienie wspó³czesne,
bo Klata dok³adnie wie, czego oczekuje dzisiejszy widz i przyci¹ga ¿ywym
tempem widowiska i chwytliwymi przebojami.

9
10

Tam¿e.
T. Mi³kowski, Rzucili Klatê, Przegl¹d 2006, nr 2; S. Sierakowski, Uderz w silniejszego, Notatnik Teatralny 2005, nr 38; artyku³y dostêpne on-line na stronie http://www.eteatr.pl [dostêp: 20.04.2013].
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Widowisko koñczy siê odmiennie ni¿ u Gogola: w pierwowzorze autor
koñczy dramat oznajmieniem o przybyciu rewizora i rozkazem natychmiastowego stawienia siê przed nim. Fina³ jest zarazem otwarciem nowego dramatu, pocz¹tkiem nowych dzia³añ powodowanych wielkim strachem. U Klaty to koniec opowieci  na scenie zostaje tylko g³ówny bohater  samotny
w swym wstydzie, opuszczony przez wszystkich, ale niebudz¹cy wspó³czucia.
Gdyby porównaæ telewizyjn¹ wersjê przedstawienia Jana Klaty ze s³ynn¹ realizacj¹ Rewizora autorstwa Jerzego Gruzy11, to oka¿e siê, ¿e ³¹czy je
tylko obecnoæ kamery. Jerzy Gruza od pocz¹tku myla³ kamer¹ i ten
sposób mylenia ukszta³towa³ jego koncepcjê inscenizacji. Z kamery uczyni³
dodatkowego bohatera widowiska, czasem podgl¹daj¹cego, czasem uczestnicz¹cego w dyskusji, dynamicznego, sprawnie siê przemieszczaj¹cego. Aktorów nie przebiera³ we wspó³czesne stroje, lecz w kostiumach i przestrzeni
zachowa³ klimat XIX wieku. Choæ obsadê aktorsk¹ stanowili najlepsi
z najlepszych, to przedstawienie zdominowa³a mistrzowska kreacja Tadeusza £omnickiego. Wzmocniona przez re¿yserskie i operatorskie pomys³y
(dynamiczny ruch kamery, deformacje) przedstawia³a obraz nie tylko zewnêtrznego wiata XIX-wiecznych bohaterów, ale i wewnêtrznego prze³omu,
jaki dokona³ siê w g³ównym bohaterze. U Gruzy najwa¿niejszy by³ cz³owiek,
dlatego na nim koncentrowa³ uwagê. Natomiast Jan Klata myla³ przede
wszystkim teatralnie, nie telewizyjnie, dlatego realizacja telewizyjna zachowa³a charakter ¿ywej sceny. Praca kamery widoczna jest tylko w momentach
niezbyt d³ugich zbli¿eñ (twarz i niektóre detale), monta¿ nie jest agresywny,
lecz dyskretny, choæ w niektórych momentach (wskazanych wy¿ej)  znacz¹cy. Teatralne spojrzenie determinowa³o przewagê obrazów wywodz¹cych siê
z ¿ywego planu, st¹d w centrum uwagi znajduje siê postaæ stypizowana
poprzez kostium i umiejscowienie w przestrzeni. O ile Gruzie zale¿a³o na
pokazaniu poszczególnych bohaterów i ka¿da z postaci jest bohaterem samoistnym i widocznym, o tyle u Klaty postaci stanowi¹ jedno  wprawdzie s¹
ró¿ne, ale nie tak wyraziste w swej odrêbnoci.
Rewizor Miko³aja Gogola w re¿yserii Jana Klaty jest ciekaw¹ propozycj¹ odczytania klasyki. To g³os w dyskusji o wartoæ tradycji, próba udowodnienia jej aktualnoci, a przy tym ocena wspó³czesnoci. Re¿yser pokaza³
swoje adaptatorskie umiejêtnoci, da³ wyraz poszanowania literatury, co we
wspó³czesnym teatrze zabrzmi szczególnie dononie. Wbrew panuj¹cej modzie stworzy³ widowisko klasyczne w formie, zwarte, o klarownej, a przy tym
zamkniêtej kompozycji  co nie zawsze dzisiaj jest oczywiste. Telewizyjna
realizacja wykazuje spory ³adunek satyryczny, komediowy, jednak istnieje
obawa, czy Gogol w estetycznych i obyczajowych ramach lat 70. XX wieku
bêdzie aktualny choæby dla nastêpnego pokolenia. Piêtnastoletni ¿ywot te11 Rewizor, M. Gogol, przek³ad J. Tuwim, re¿. J. Gruza, scenografia A. Wirth, Teatr
Telewizji, premiera 05 XII 1977 r.

308

Kamila Bialik

atru, jak go ujmowa³ Bohdan Korzeniewski, znacznie siê wyd³u¿y³ w odniesieniu do realizacji telewizyjnych. Inscenizacja Gruzy od 1977 nie straci³a
swej si³y i nadal porusza sw¹ form¹. Telewizyjna realizacja widowiska Jana
Klaty czeka na weryfikacjê swej ¿ywotnoci i donios³oci przez nastêpne
pokolenie odbiorców.
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Summary
The article is devoted to the spectacle Comptroller by the drama of Nicholas Gogol. Stage
premiere took place in The Jerzy Szaniawski Theatre in Wa³brzych in 2003, and then was
realized in the Theater Television in 2005. The author describes the spectacle and are analyzes
them. Indicates the ways of the Director, how to show the classic drama on the contemporary
scene. Evaluates the function of the modern costume, what Director applied in production and
describes the dialog with the tradition of theatre and the tradition of television.
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Zapomniana sztuka savoir-vivreu
Maria Barbasiewicz, Dobre maniery w przedwojennej Polsce.
Savoir-vivre. Zasady. Gafy, PWN, Warszawa 2012, ss. 355.

Savoir-vivre powinien byæ dla ka¿dego z nas czym naturalnym. Jego
filozofia jest bowiem prosta. Ma u³atwiaæ ¿ycie, a jego stosowanie sprawiaæ,
by ka¿dy czu³ siê w naszym towarzystwie komfortowo. Termin pochodzi
z jêzyka francuskiego i jest z³o¿eniem dwóch czasowników: savoir [wiedzieæ]
oraz vivre [¿yæ]. Savoir-vivre jest wiêc sztuk¹ ¿ycia. Pod¹¿aj¹c tym tropem,
jest tak¿e znajomoci¹ regu³ grzecznociowych oraz form towarzyskich. Szerzej, stanowi wypracowan¹ umiejêtnoæ radzenia sobie w ró¿nych trudnych
sytuacjach. Jest terminem szerszym ni¿ dobre maniery czy etykieta. Nie
mo¿e byæ traktowany jako maska i zbiór sztucznych manier. Bowiem wszystko, co robimy, musi byæ spójne z nasz¹ osobowoci¹. To, co hiperpoprawne,
mieszy, a nie zachwyca.
Jego wiatem rz¹dz¹ pewne regu³y niezmienne: lojalnoæ, ¿yczliwoæ,
dyskrecja, uprzejmoæ, grzecznoæ, takt, punktualnoæ oraz odrobina szczerego umiechu. O dobrych manierach i etykiecie mo¿emy przeczytaæ w niedawno wydanej ksi¹¿ce Marii Barbasiewicz zatytu³owanej Dobre maniery
w przedwojennej Polsce. Autorka podzieli³a swoj¹ opowieæ na 11 czêci,
w których przywo³uje konkretne, czêsto ju¿ zapomniane (a szkoda) wzorce
zachowañ, a tak¿e konwenanse dwudziestolecia miêdzywojennego. We wstêpie czytamy, ¿e tematem ksi¹¿ki bêd¹ zasady savoir-vivreu praktykowane
w okresie miêdzywojennym na ziemiach polskich, w ró¿nych regionach
i rodowiskach. Znajduj¹ siê tu tak¿e anegdoty oraz opisy gaf, wynikaj¹cych
zwykle z nieznajomoci zachowañ uznawanych za w³aciwe (s. 9). W tok
opowieci wplecione s¹ cytaty ze wspomnieñ, pamiêtników, dawnej prasy
i oczywicie poradników savoir-vivreu. W wiecie etykiety jest naprawdê
ciekawie. Kolory znacz¹. Ubiory mówi¹. Cia³o komunikuje. Pos³ugiwanie siê
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tytu³ami nie stanowi problemu. Zastawa sto³owa daje znak, co tak naprawdê
za chwilê pojawi siê do jedzenia. Wnêtrza przedwojennych dworków ziemiañskich i salonów dyplomatycznych inspiruj¹.
Niektórzy znawcy tematu uwa¿aj¹, ¿e dobre maniery s¹ wrodzone,
szczególnie jeli rozpatrywaæ bêdziemy tzw. sfery wy¿sze. Gdyby tak by³o,
ludzie dobrze urodzeni nie korzystaliby z poradników na temat etykiety.
O zapotrzebowaniu na tego typu wydawnictwa wiadcz¹ nastêpuj¹ce publikacje z omawianego okresu: Zygmunta Sarneckiego Zwyczaje towarzyskie, Konstancji Hojnackiej Kodeks towarzyski, Henryka ¯uchowskiego Encyklopedia
dobrych manier czy Zwyczaje towarzyskie Mieczys³awa Rociszewskiego.
Wzorce zachowañ wizerunkowych w dwudziestoleciu miêdzywojennym
by³y kszta³towane przez gwiazdy teatru, kina i kabaretu. Aktorzy, tak jak
teraz, reklamowali produkty chemiczne, odzie¿, obuwie i galanteriê. Nie do
podwa¿enia by³ w tym zakresie wp³yw prasy kobiecej. Gazety dociera³y prawie wszêdzie, a razem z nimi nowoci ze wiata mody i porady w zakresie
savoir-vivreu. Namawiano czytelniczki, by krytycznie przyjrza³y siê manierom swoim i swoich domowników i postara³y siê wdro¿yæ zachowania w³aciwe (s. 33). Najbardziej ekskluzywny charakter mia³o czasopismo Pani
wydawane w Warszawie od 1922 do 1925 roku. W latach trzydziestych
ukazywa³o siê czasopismo High Life. Kronika Miesiêczna Sfer Towarzyskich
i Dyplomatycznych. Pismo specjalizowa³o siê w opisywaniu i obfotografowywaniu wytwornych pañ i panów (s. 34).
Z perspektywy zmian, jakie towarzysz¹ pocz¹tkowi XXI wieku, interesuj¹co przedstawiaj¹ siê rozdzia³y, w których autorka opisuje maniery wojskowe, klasyczn¹ elegancjê sfer ziemiañskich oraz grzecznoæ kupieck¹.
Maniery wojskowe oczywicie by³y ju¿ wczeniej okrelone przez kodeksy i regu³y obowi¹zuj¹ce polskiego oficera. Niektóre z zapisów s¹ aktualne do
dzisiaj, tak¿e na gruncie cywilnym. Na przyk³ad: Nie siadaj nigdy w obecnoci prze³o¿onego lub starszego, dopóki ten nie poprosi ciê usi¹æ lub: Dla
kobiet zawsze b¹d uprzejmy i rycerski  ale nigdy nawet wobec nich nie
uni¿aj siê i nie zapominaj o swej oficerskiej godnoci. Doæ ciekawie brzmi
zapis W teatrze nie wypada ci siadaæ dalej 7-go rzêdu krzese³. Jeli wemiemy pod uwagê, ¿e dzi niektórzy tzw. bywalcy teatrów (obserwacja rodowiska olsztyñskiego) nie wiedz¹, jak nale¿y siê ubraæ (zak³adaj¹ swetry,
d¿insy, podkoszulki i niewyprasowane spodnie), o nietaktownym zachowaniu, ¿uciu gumy, w³¹czonych telefonach komórkowych i g³onych rozmowach
nie wspominaj¹c, to zapisy sprzed prawie 80 lat zyskuj¹ na znaczeniu.
Wojskowym zalecano tak¿e, by nie po¿yczali pieniêdzy, nie zaci¹gali d³ugów, nie uprawiali hazardu i pamiêtali, ¿e pierwsza wizyta u prze³o¿onego
powinna trwaæ jedynie 15 minut. Doæ szczegó³owo przywo³uje autorka etykietê mundurow¹, pocz¹wszy od munduru oficerskiego, tzw. bojowego, poprzez wieczorowy, a¿ do galowego. Ciekawostk¹ mo¿e byæ informacja, ¿e
oficer, chc¹c siê o¿eniæ, musia³ uzyskaæ zgodê swoich prze³o¿onych.
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Galanteria sfer ziemiañskich skupia³a siê wokó³ przyjêæ, powitañ, wizyt
i biesiadowania. W wolnym czasie je¿d¿ono w odwiedziny do s¹siadów, organizowano przeja¿d¿ki po najbli¿szej okolicy  latem konno, zim¹ saniami.
Z nastaniem ciep³ych dni urz¹dzano majówki, je¿d¿ono do lasu, lub nad
rzekê. [ ] Szlachta zwraca³a uwagê na w³aciwe wychowanie m³odego pokolenia. Wychowanie dzieci by³o surowe  uczono je powa¿ania starszych,
grzecznoci, karnoci i pos³uszeñstwa. Uwiadamiano wartoæ rodu i herbu,
kszta³towano poczucie dumy z wiêzów pokrewieñstwa i bycia szlachcicem. Ze
wiadomoci dawnej rycerskiej tradycji wynika³o zami³owanie do polowañ,
umiejêtnoci jedzieckie, przywi¹zanie do ziemi (s.136).
Grzecznoæ kupiecka by³a czym oczywistym. Na dobre maniery zwracano uwagê we wszystkich zawodach wymagaj¹cych kontaktu z klientem.
W Zwyczajach towarzyskich Mieczys³awa Rociszewskiego (Boles³awa Londyñskiego) mo¿na przeczytaæ: Kupiec ma obowi¹zek przedstawiæ wszystko,
czego sobie nabywca ¿yczy i nie mo¿e okazywaæ niezadowolenia, je¿eli towar
nabytym nie zostanie, nadu¿ywanie zatem jego pracy i wysi³ków jest zarówno lekkomylnoci¹, jak i wyrazem zlej woli (s. 112). Promowano bezwzglêdn¹ uczciwoæ w kontaktach handlowych i uczulano na dobre maniery oraz
sztukê konwersacji. Wydawano specjalne biuletyny handlowe, w których informowano o dzia³aniach marketingowych i nowych produktach. Pisano
o tym, czego klienci na pewno sobie nie ¿ycz¹ podczas obs³ugi. Taka powinna byæ grzecznoæ kupiecka  nastawiona na zysk, skutecznie i umiejêtnie
wywo³uj¹ca u klienta potrzebê dokonania zakupu (s. 118).
Autorka opisuje tak¿e wybrane aspekty etykiety sto³owej, kawiarnianej,
restauracyjnej i dobre maniery m³odych kobiet. wiat etykiety uchyla kolejne tajniki poprawnych zachowañ. Ka¿dy, kto choæ w niewielkim stopniu
interesuje siê savoir-vivrem, powinien siêgn¹æ po tê ksi¹¿kê. Profesor Zygmunt Bauman powiedzia³, ¿e tkwimy pomiêdzy cianami wiedzy, przez które
trudno siê przebiæ. Nasza codziennoæ jest coraz bardziej skomplikowana:
z jednej strony wszechobecna nonszalancja, w drugiej  popiech i coraz
wiêksze przyzwolenie na pope³nianie gaf i jeszcze dobre maniery, które przynajmniej wypada³oby mieæ. Chocia¿by po to, by nikt nie chowa³ nas do szafy,
jak przyjd¹ gocie.
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Wszyscy jestemy anglofilami?
Tomasz Chyrzyñski, Jêzyk w Internecie. Formalne, semantyczne
i funkcjonalno-pragmatyczne w³aciwoci jêzyka angielskiego i polskiego w komunikacji jêzykowej, Centrum Europy Wschodniej,
Olsztyn 2012, s. 185.
Internet staje siê coraz popularniejszym przedmiotem badañ jêzykoznawczych i jest to w pe³ni uzasadnione jego wzrastaj¹c¹ rol¹ w wiecie
mediów. Heterogenicznoæ sieci powoduje jednak, ¿e powstaj¹ce analizy maj¹
g³ównie charakter cz¹stkowy. Brakuje opracowañ o charakterze uogólniaj¹cym typu Komunikacji jêzykowej w Internecie Jana Grzeni (PWN, Warszawa
2006). Ten niedobór czêciowo wype³nia praca Tomasza Chyrzyñskiego.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z piêciu czêci, poprzedzonych krótkim wstêpem
i zwieñczonych podsumowaniem, imponuj¹c¹ bibliografi¹ oraz kwestionariuszem i wynikami ankiety, przeprowadzonej w mikroblogowym serwisie
Blip.
Pierwszy rozdzia³, zatytu³owany Internet i jego rola we wspó³czesnym
wiecie, zarysowuje ogólne t³o rozwa¿añ. Zostaj¹ w nim przedstawione technologiczne i spo³eczno-kulturowe aspekty sieci oraz najwa¿niejsze fakty z jej
historii. Bardzo po¿yteczne jest uporz¹dkowanie chronologiczne przedstawianych wydarzeñ, bêd¹cych kamieniami milowymi w rozwoju sieci. Uwzglêdnienie aspektu pozajêzykowego pozwala ukazaæ holistyczny charakter omawianego medium.
W drugiej czêci studium autor szczegó³owo rozwa¿a wybrane koncepcje,
opublikowane w polskim i amerykañskim pimiennictwie naukowym, zajmuj¹cym siê komunikacj¹ internetow¹. Wyró¿nia i omawia nastêpuj¹ce krêgi
tematyczne: charakter jêzyka w Internecie, opozycja mowy i pisma, cechy
oralnoci i pimiennoci, problematyka genderowa, wyznaczniki kobiecego
i mêskiego stylu, wp³yw p³ci na zachowania w sieci oraz wielojêzycznoæ. Ten
element rozprawy pe³ni rolê rozbudowanego przedstawienia stanu badañ
i jego obecnoæ w strukturze pracy jest uzasadniona. Dla spójnoci toku
wywodu warto by³oby jednak ograniczyæ liczbê podrozdzia³ów, zawieraj¹cych
pokrewne treci, np. Wielojêzycznoæ a Internet (s. 61), Zjawisko wielojêzycznoci (s. 62).
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Trzeci rozdzia³ powiêcony jest problematyce realizacji jêzyka w Internecie. Autor omawia poszczególne p³aszczyzny jêzykowe: fonetyczn¹ i ortograficzn¹ (w jednym podrozdziale), fleksyjn¹, s³owotwórcz¹, leksykaln¹, sk³adniow¹, genologiczn¹ i organizacji tekstu (to najskromniejszy fragment,
w³aciwie maj¹cy charakter wstêpu do nastêpuj¹cych po nim krótkich charakterystyk poszczególnych gatunków sieciowych, a nie  co sugeruje tytu³ 
rozwa¿añ tekstologicznych).
W tej czêci pracy najpe³niej realizuje siê jej aspekt komparatystyczny.
Przedstawione zostaj¹, istotne w lingwistycznym opisie komunikacji internetowej, podobieñstwa (np. popularnoæ s³ownictwa potocznego) i ró¿nice pomiêdzy polszczyzn¹ i angielszczyzn¹ (np. tendencja do reduplikacji czasowników w jêzyku angielskim, obca jêzykowi polskiemu).
W dalszym toku rozprawy Chyrzyñski skupia uwagê na antroponimii
internetowej, opisuj¹c funkcjê i typologiê pseudonimów. Porównuje przy tym
polsko- i anglojêzyczne rodowiska komunikacyjne o podobnej tematyce:
portal spo³ecznociowy MySpace, fora GeneralChat i Forumowisko oraz dwa
czaty (Onetu i ukchatter). ród³em materia³u jest wystarczaj¹co reprezentatywna próba (840 nazw), tworz¹ca korpus, przebadany ilociowo i jakociowo. Z analizy onimów wynika m.in. to, ¿e w angielszczynie czêciej przy
kreacji nazwy nawi¹zuje siê do flory, fauny i obiektów nieo¿ywionych.
Pi¹ty rozdzia³ to swoista minimonografia genologiczna, powiêcona mikroblogowi (na przyk³adzie serwisu blip.pl). Jest to stosunkowo nowy
(pod)gatunek i rozwa¿ania na jego temat pojawiaj¹ siê po raz pierwszy
w nacechowanych filologicznie badaniach medioznawczych. W Jêzyku w Internecie zastosowano metodê opisu parametrycznego (reprezentuj¹c¹ socjolingwistyczny nurt etnografii komunikacji), która z po¿ytkiem mo¿e byæ wykorzystywana w charakterystyce wybranych gatunków. W polskojêzycznych
pracach, koncentruj¹cych siê na jêzykowych aspektach sieci, brakuje czêsto
wyranych wskazañ metodologicznych. Pod tym wzglêdem dysertacja olsztyñskiego naukowca wyró¿nia siê korzystnie.
Oprócz wielu zalet rozprawa ma niestety pewne wady. Do celów monografii, okrelonych we wstêpie (s. 56), zaliczono: systematyczn¹ analizê
aktualnych zjawisk w zakresie jêzyka komunikacji internetowej oraz spojrzenie diachroniczne na jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê u¿ytkownicy sieci (s. 5),
które, jak zapowiada T. Chyrzyñski, ma byæ osi¹gniête poprzez kontrastywny przegl¹d badañ synchronicznych prowadzonych w jêzyku polskim i angielskim. Trudno siê zgodziæ z takimi za³o¿eniami, poniewa¿ dotycz¹ dwóch
odrêbnych p³aszczyzn  analiza jêzyka sieci to nie to samo, co opis jego
opracowañ. Przegl¹d literatury przedmiotu mo¿e prowadziæ np. do zestawieñ
metodologii czy okrelenia wybieranej tematyki prac, ale nie nale¿y uto¿samiaæ go z badaniem powszedniej komunikacji sieciowej. Ta antynomia wynika prawdopodobnie z niefortunnoci u¿ytych we wprowadzeniu sformu³o-
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wañ, bo studium, wbrew oksymoronicznym deklaracjom autora, stanowi doæ
spójny wywód naukowy.
Bogactwo poruszanej problematyki niekiedy okazuje siê zbyt obfite. Badacz chcia³ ukazaæ omawiane zagadnienia na jak najszerszym tle i przypuszczalnie z tego powodu odbieg³ niekiedy od tematyki jêzykowej sensu stricte.
W przewa¿aj¹cej czêci ksi¹¿ki ma to uzasadnienie merytoryczne, ale nie
zawsze. Nie³atwo np. poj¹æ przyczynê obecnoci rozwa¿añ na temat zyskownoci firm internetowych, tzw. dotkomów (s. 19) czy wielojêzycznoci Irlandii
(s. 63).
Szkoda, ¿e wiêcej uwagi nie powiêcono redakcji jêzykowej. Oprócz b³êdów edytorskich (np. na czêci s. 62 zamiast ¹ i ê u¿yto æ) wystêpuj¹ pewne
uchybienia stylistyczne. Autor wykazuje sk³onnoæ do powtórzeñ tych samych lub podobnych wyrazów, np. [ ] (jego mo¿liwoci1 wci¹¿ siê zwiêkszaj¹) i niemo¿liwe jest niedostrzeganie jego znaczenia. Niniejszy rozdzia³ ma
na celu ukazanie ró¿norodnych aspektów globalnej sieci, aby mo¿liwe by³o
póniejsze skoncentrowanie siê na jêzyku, który umo¿liwia jej tak wszechstronne zastosowanie i który pod jej wp³ywem ewoluuje (s. 7), Kolejnym
celem by³o po³¹czenie ARPANetu z innymi sieciami komputerowymi. To wtedy powsta³o pojêcie sieci, z³o¿onej z innych sieci (s. 9).
Lekturê urozmaici³aby wiêksza iloæ egzemplifikacji, samodzielnie dobranej przez twórcê ksi¹¿ki. Niestety w znacznym stopniu posi³kuje siê on
przyk³adami, pochodz¹cymi z opracowañ innych badaczy. Wymienione usterki nie przekrelaj¹ jednak pozytywnej oceny rozprawy.
Na pochwa³ê zas³uguje m.in. przyjêcie perspektywy porównawczej, raczej rzadkie w polskiej lingwistyce, prowadz¹ce m.in. do wa¿nego zestawienia terminologii (np. s. 30 i nastêpne) oraz jednoznacznego wskazania, ¿e
polszczyzna internetowa pozostaje pod wp³ywem jêzyka angielskiego. Z tego
faktu oczywicie zdawano sobie sprawê i dawano temu wyraz w pimiennictwie naukowym, ale raczej bazuj¹c na intuicji, a nie analizach tekstu
z zastosowaniem metod statystycznych. Erudycyjnemu i interesuj¹cemu poznawczo omówieniu wybranych elementów literatury przedmiotu, towarzysz¹ cenne wnioski i spostrze¿enia autora ksi¹¿ki, np. o wp³ywie serwisów
spo³ecznociowych na przemiany polityczne (s. 16) czy rozró¿nianiu komunikacji synchronicznej i asynchronicznej na podstawie aspektu pragmatycznego (s. 36).
Jêzyk w Internecie summa summarum jest niew¹tpliwie pozycj¹ wartociow¹, przydatn¹ dla ró¿nych krêgów odbiorców  naukowców, studentów
kierunków filologicznych i medioznawczych oraz pozosta³ych internautów,
którzy s¹ zainteresowani teoretyczn¹ analiz¹ sieci.

1

Podkrelenia A. N.-D.
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Dominika Kotu³a
UWM w Olsztynie

Kuglarstwo i metafizyka. Na marginesie
Sylwetek i cieni Andrzeja Sosnowskiego
Andrzej Sosnowski, Sylwetki i cienie, Biuro Literackie, Wroc³aw
2012, ss. 56.

nie marzy³a mi siê jednak przyjemnoæ umkniêcia nowoczesnym cierpieniom1
Arthur Rimbaud

W swojej najnowszej ksi¹¿ce Andrzej Sosnowski po raz kolejny przywo³uje znajome, z³owró¿bne i zachwycaj¹ce frazy, pochodz¹ce z wczeniejszych
zbiorów wierszy. Tradycyjnie poddaje je licznym odkszta³ceniom oraz modyfikacjom, w znany sposób sampluje i remiksuje. Swoje s³ynne gus³a odprawia
w specyficznych okolicznociach  tym razem za scenografiê s³u¿¹ mu elementy apokaliptyczne, towarzysz¹ce od dawna wyczekiwanemu koñcowi
wiata. Nie tylko s³owa tutaj id¹ w rozsypkê, w³aciwie wszystko tu rwie siê
i strzêpi. Ju¿ inicjalne wersy tomu przypominaj¹ o fragmentarycznoci, od
której nie da siê nigdy uciec, a tak¿e o rozbiciu, od którego zawsze mo¿na
zacz¹æ. Niepokoi przyspieszony oddech i intensywnoæ pierwszych akapitów
poetyckiej prozy REM, w której zdania uk³adaj¹ siê w nie do koñca staranne, pobie¿ne streszczenie najwa¿niejszych za³o¿eñ, okrelaj¹cych teoretyczne
zaplecze tej poezji. W nonszalanckiej wyliczance pojawia siê arbitralnoæ,
antyreferencjalna zmys³owoæ i, najwa¿niejsza sporód nich, przenikaj¹ca
wszystkie struktury ironia. Czy indyferencja? Na pewno prawda w sensie
dos³ownym, jak i w ka¿dym innym. Rimbaudowskie samog³oski spotykaj¹
siê tu z de Manowskimi cyframi oraz ze mierci¹, otulaj¹c¹ ka¿dy akt stworzenia. Clara Venus spaceruje z Prznnjwtsz Dziewic¹, wokó³ nich wiruj¹
fantomy znaczeñ i to wszystko, oczywicie, rozgrywa siê w przestrzeni jêzyka, z którym ju¿ tylko diabelskie skaranie i plaga. Doprawdy, trudno
opanowaæ oszo³omienie. Jak zazwyczaj, w tych wierszach: w jednej chwili
zaczyna siê co osza³amiaj¹cego, w powietrzu dr¿y oszo³omienie: oddychamy
1 A. Rimbaud, Niepodobieñstwo, w: A. Miêdzyrzecki, Rimbaud, Apollinaire i inni (Wybór przek³adów), Warszawa 1988, s. 100.
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tym oszo³omieniem2. Znajdujemy siê wewn¹trz, jestemy w trakcie finalnej
podró¿y. Trwa prywatna apokalipsa, ogl¹damy zag³adê w re¿yserskiej wersji.
Naczelny poemat tomu to w koñcu Seans po historiach.
Sceneria okazuje siê nieco inna ni¿ w ostatnich ksi¹¿kach. Zamiast
raczyæ siê generuj¹cymi okrelone stany ekstatykami i traumatykami, rezurektyn¹ czy nekromycyn¹, a potem sylabizowaæ lub ws³uchiwaæ w rozwarstwiony g³os, tym razem, mimochodem i mimowolnie, przesuwaj¹c wzrok,
odwiedziæ mo¿na surrealne miejsca. Min¹æ demolatorium i suspiriorium,
przemkn¹æ przez lakrymatorium (zbyt jawna rozpacz nigdy nie by³a w dobrym tonie)  wszystko po to, by zatrzymaæ siê w zaciemnionym tenebrarium, w którym kszta³ty wy³aniaj¹ siê z mroku i chwilami bywaj¹ ca³kiem
ostre. Zarysy, cienie, figury, imiona oraz dwiêki (i tchnienia s³ów miewaj¹
przecie¿ swoje materialne kszta³ty) wkraczaj¹ na scenê, ¿eby wzi¹æ udzia³
w pokazie znajomych, choæ nie do koñca oswojonych, obrazów nocy i oceanów, prezentowanym przy akompaniamencie niemo¿liwej melodii. Wizualnym elementom towarzysz¹ równie spektakularne efekty akustyczne. Iluzje
t³ocz¹ siê, oczekuj¹c w ka¿dej aurze, a zmiany w scenach widzenia zaczynaj¹ zachodziæ coraz szybciej. Zabawa wizyjnym kalejdoskopem pozwala na
wytchnienie temu, kto, etatowo i trochê z przymusu, zajmuje siê profesjonaln¹ obs³ug¹ niszczarki. Podobnie jak w poems, Sosnowski z upodobaniem
obsadza w roli dyspozytora obrazów chaotycznego histriona, wprawnie
i ekwilibrystycznie ³¹cz¹cego ekscytacjê z powci¹gliwoci¹. Widowisko, produkowane czasem ze znu¿eniem, lecz czêciej z rozczuleniem, olniewa
i wzbudza subtelne rozbawienie  w dodatku towarzysz¹ce mu atrakcje
sprawiaj¹ radoæ dzieciom. Nie wypada jednak traciæ czujnoci w obliczu
gwiazd, ³un i niezwyk³oci grzechocz¹cych s³ów. Bohater tomu, zdeklasowany
Wodzu Dichter (alias Drifter) mo¿e wznosiæ infantylne okrzyki i piewaæ
beztrosko jak cz³owiek, któremu pomyli³o siê wszystko ze wszystkim, ale
wcale nie próbuje zapomnieæ o tym, w jakich warunkach odbywa siê ten
zajmuj¹cy seans (dalej ju¿ nie istnieje, nie by³o z dawien dawna przysz³oci) oraz o tym, ¿e dzieci  wed³ug Rimbauda, jednego z najczêciej przywo³ywanych w tomie widm  zawsze mog¹ nosiæ w sercach przekleñstwa.
Tymczasem w potoku egzotycznych imion pojawiaj¹ siê k³opotliwe spostrze¿enia. Tekst raczej czytelny, a nikt chyba nie mia³ za tob¹ nigdy trafiæ
 pokpiwa z siebie niegdysiejszy wielbiciel zabawy w hide and seek, po czym
wdaje siê w kokieteryjne zwady z krytyk¹, od niechcenia mno¿¹c interpretacje i odpowiadaj¹c na powa¿ne pytania, zawsze w tonacji buffo, z zachwycaj¹c¹ dezynwoltur¹, która przenika tak¿e najbardziej surowe konstatacje
i osobiste wyznania, chocia¿by:

2 Charles Baudelaire, O istocie miechu (I ogólniej o istocie komizmu w sztukach plastycznych), t³um. M. Bieñczyk, Literatura na wiecie 1999 nr 10/11, s. 186.
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A jestem jak wyraz, który wychodzi z u¿ycia.
A ten wychodzi z ¿ycia piêædziesi¹t trzy lata
i jeszcze nie wyszed³? To jest takie smutne.
Ma stos numinotyków, ¿eby wejæ do nieba.
Co wemie przed snem, najlepiej w k¹pieli
z³oty psalm albo z³oty strza³ i na skrzyde³ko
obwoluty lub ok³adki. One size fits all

Tyle mielimy przejæ i tyle prze¿yæ. I ró¿ nic a/ nic? - dodaje chwilê
póniej bohater, który konsekwentny bywa tylko w postêpuj¹cej eksterminacji liter i terminów, praktykowanej zreszt¹, z pewnym mrocznym entuzjazmem, przez Sosnowskiego od pocz¹tku kariery. Przy dwiêku cymba³ów,
cytr i bêbnów og³oszona zostaje era permanentnego koñca, zjawisko jednoczenie oczywiste i paradoksalne, zupe³nie jak os³awiona permanentna parabaza. Dalej ju¿ nie istnieje, przysz³oæ okazuje siê pustym s³owem, pozostaj¹ wy³¹cznie stare koniunkcje i z³e kulminacje. Panuj¹ca epoka jest
naprawdê bardzo wyczerpuj¹ca, od s³ów przejæ wiêc mo¿na, p³ynnie i odrobinê eskapistycznie, do snów  nic nie powinno zak³ócaæ sprawnego demonta¿u instalacji. O tym, ¿e sami siê o niego prosilimy, opowiada³y niegdy ju¿
têczowe tomy. Mg³a (kultywowana ju¿ przez autora Sezonu w piekle) przykrywa tê wyj¹tkowo estetyczn¹ apokalipsê, której nastrój z infernalnego
swobodnie przechodzi w sielankowy, tak jak Dominika p³ynnie przeistacza
siê w Demonikê, z wdziêkiem poruszaj¹c siê w kanonie zaæmieñ. Pojawiaj¹
siê cienie, przesuwaj¹ gasn¹ce b³yski, z nieokrelonych miejsc (z pewnoci¹
straconych, tak jak zerwane mosty i skruszone schrony) dobiegaj¹ ledwo
s³yszalne tony i rozproszone czêci imion. Wci¹¿ jednak ci, którzy skazani
zostali na bycie szczêliwymi inaczej, rozkwitaj¹ w obliczu katastrof. Urozmaicana fajerwerkami i pastelowymi ³unami apokalipsa rozgrywa siê w sennym transie, czasami tylko poirytowany g³os przypomina, ¿e generalnie/ to
nie s¹ regaty, to nie dyskoteka,/ nie festyn upiorów, lecz widzenie/ srogie... bo
losy lec¹ tu piorunem. Transmisja tego g³osu jest rwana, zreszt¹ od dawna
k³opoty pojawiaj¹ siê ju¿ na poziomie emisji. W oczekiwaniu na mistrza
strat, pana pomst, z³ego dilera kart, feralnych mrzonek i kredytów, bohater z nostalgi¹ wspomina blask przynale¿ny s³owom Jam Pana, formacji
ca³kiem ostrej, startuj¹cej niegdy jako sexnangry pistol i jest w tej sentymentalnej roli tak samo wiarygodny, jak w ka¿dym ze swoich poprzednich
uto¿samieñ. Chwilê póniej, ju¿ jako znany odbiorcom dandys i obrazkotwórca, tradycyjnie bawi siê interpretacjami uczonych w mowie specjalistów. Mo¿e im na z³oæ, a mo¿e dla ich perwersyjnej rozrywki, refrenem
swojej miertelnej piosenki czyni nazwê znanego islandzkiego wulkanu.
Eyjafjallajökull to s³owo, którego wymowy uczyæ siê mo¿na do koñca wiata lub, ewentualnie, w jego trakcie.
Ten koniec jest niew¹tpliwie darem. Erupcje i wybuchy wytr¹caj¹ mówi¹cego z letargu, z bezsennego transu, odwodz¹ go od upartego wygaszania
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agresywnie migocz¹cych ekranów. Pragnie byæ pytany o miejsca: ciemne,
osobne, puste, jego g³os dziêki gromom odnajduje przewity, a destrukcja
pozwala mu dostrzec alternatywy. I tu bohater piewa bardzo s³odko. Nuci,
miêdzy innymi, nieskoñczony, przewrotny i pierwotny hymn na czeæ s³ów:
Bo ciemne okna na wiat, imiona,
piêkne imiona czyje i niczyje, da
po omacku siê otworzyæ. Choæ ten
tiul twardy jak stal, na tobie, te¿
bardzo lubiê, lecz bardziej imiona.
Blask ich i ton, bo nie maj¹ duszy.
Sylwetki i widma, gin¹ce powiaty,
nik³e pog³oski niemych znikliwoci.
Widma i sylwetki, sylwetki i cienie.
Kamyki domina, polarne kamienie.

Zachwycaj¹c¹ potêg¹ jêzyka, jego autoreferencyjn¹, niezupe³nie wyran¹
potencjalnoci¹, jego, wreszcie, zmys³owym piêknem i groz¹ Sosnowski leczy
swój wielowarstwowy, ponowoczesny spleen. I nawet jeli sensy w wype³nionym ostatecznociami tomie uk³adaj¹ siê losowo  jak domino, i jeli nawet
nag³ej, osobliwej naiwnoci nie wolno ufaæ, ruiny w tej poezji sportretowane
s¹ przepysznie, a wszelkie wraki zupe³nie czaruj¹co prezentuj¹ siê w blasku
komet. wiat wci¹¿ pozostaje snem jêzyka, tak jak my mo¿emy okazaæ siê
marzeniami nocy. Antynomie tylko pozornie s¹ wyraniejsze ni¿ zwykle.
Pomiêdzy noc¹, obdarzon¹ wizyjnym potencja³em, a dniem, oddanym en
gros dziennikarzom, pojawia siê czarne s³oñce. Pomiêdzy cia³em a pozbawion¹ cienia nieskoñczon¹ palet¹ duszy  maski, nie tylko weneckie. Pomiêdzy wiat³em i mrokiem  plazmowata breja, cyfry, nieustaj¹ca plazmodia, legendarna frenezja wspó³czesnoci, trapi¹ca Sosnowskiego od doæ
dawna. Poeta, który wydaje siê marzyæ o tym, by odnaleæ drogê pomiêdzy
ironicznymi, nios¹cymi mieræ pisarskimi gestami a o¿ywiaj¹cymi, alchemicznymi eksperymentami, równie¿ z najbardziej elementarn¹ opozycj¹ nie
godzi siê ³atwo. Zag³ada tutaj nie sprawia wra¿enia ostatecznej, dostrzec
mo¿na pewn¹ niepokoj¹c¹ cyklicznoæ, a tak¿e wariactwo i cyrkowoæ tego
cyklu, doprawdy, a circling circus  jako trudno jest odejæ od buffo, kiedy
oz³acanie ³¹czy siê ze z³em, a zbawienie z zabaw¹. Zawsze przecie¿ mo¿na,
po raz kolejny zas³aniaj¹c siê rozpoznawaln¹ ju¿ tradycj¹, objaniaæ swoje
mijaj¹ce siê z uchwytnymi sensami frazy halucynacj¹ s³ów.
W Sylwetkach i cieniach to natrêtne buffo ³¹czy siê z ironi¹, wieloznaczn¹ kategori¹ funduj¹c¹ wszystkie przepe³nione transcendentaln¹ fanfaronad¹ wiersze. W tekcie zamykaj¹cym tomik Sosnowski inscenizuje spotkanie
Pana i Paula de Mana. Enigmatyczny epilog nosi tytu³ Nadzieja  jego
trzecim bohaterem, nieprzywo³anym z nazwiska, jest niew¹tpliwie Baudelaire,
swojego czasu doæ skrupulatnie analizuj¹cy upadki i tropi¹cy ich powi¹zania
ze miechem. ¯yj¹ bez istoty kochaj¹cy i nieustannie upadaj¹ w dziwnych
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miejscach, pisze Sosnowski, a chwilê wczeniej zauwa¿a: przestrzeñ z czasem robi siê zaraz ironiczna oraz z miejsca jest b³¹d, kiedy pojawia siê
ironia. Po raz kolejny podkrela, a w³aciwie ostatecznie stwierdza nieprzystawalnoæ jêzyka do rzeczywistoci. Cichy miech towarzyszy oscylacji ducha nad wodami, a tym wiêtym duchem, naturalnie, jest ironia  oto wniosek p³yn¹cy z dwustu lat zawracania g³owy jakim tam przewrotem.
Ludzie dowcipnego serca potrafi¹ siê nawet opalaæ przy tych opalizuj¹cych
oscylacjach, lecz  przyznanie siê do tego nie bêdzie chyba ra¿¹cym naruszeniem decorum  i ich ogarnia czasem pewne znu¿enie. Oszo³omienie bywa
przecie¿ odrobinê wyczerpuj¹ce. A jednak ca³kowite wycofanie ducha mo¿e
okazaæ siê czym bolenie nieodwo³alnym, koñcz¹cym urzeczenia, nieskoñczone translacje i urokliwe aberracje. Czy de Man ostatnie siê w krzy¿owym
ogniu kolejnych bani Pana?. Czy zdekonstruuje potê¿n¹ formê Behemota?
Odpowied, zgodnie z regu³ami najlepszych egzystencjalnych seriali, poznamy w nastêpnym, niew¹tpliwie równie erudycyjnym odcinku. Ten fascynuj¹cy ob³êd zacz¹³ siê przy miechach krêc¹cych ramionami dzieci i na nich, byæ
mo¿e, siê skoñczy. B¹d inaczej.
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SPRAWOZDANIA
Joanna Bieñkowska
Sprawozdanie ze spotkania z poezj¹ Julii Hartwig, Mainz (Niemcy),
7 lutego 2013 roku

Und alles wird erinnert. Gedichte 2001-2011 to zbiór utworów wybranych
i przet³umaczonych przez Bernarda Hartmanna  absolwenta slawistyki,
polonistyki i germanistyki  z poezji Julii Hartwig. Wiersze pochodz¹
z tomików: Nie ma odpowiedzi (Es gibt keine Antwort), Bez po¿egnania (Ohne
Abschied), To wróci (Das kommt zurück), Jasne niejasne (Klar unklar) oraz
Gorzkie ¿ale (Bittere Klagen).

Fot. Ok³adka ksi¹¿ki pt. Und alles wird
erinnert. Gedichte 20012011
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7 lutego 2013 roku Bernard Hartmann promowa³ swoj¹ ksi¹¿kê w Niemczech, a w spotkaniach towarzyszy³ mu wydawca poezji Julii Hartwig
Ryszard Krynicki. Przyjechali do Mainz (Moguncji), by spotkaæ siê z czytelnikami. Promocjê rozpocz¹³ dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Jana
Gutenberga (Johannes Gutenberg  Universität Mainz) profesor Alfred Gall,
który w swojej przemowie przedstawi³ przyby³ych goci oraz po niemiecku
omówi³ najwa¿niejsze wydarzenia z ¿ycia poetki. Pisarka nie by³a obecna
z powodu z³ego stanu zdrowia. Wywietlony zosta³ film, w którym Julia
Hartwig czyta³a wybrane przez siebie wiersze. Szczególnie interesuj¹ce by³o
zaprezentowanie przez Ryszarda Krynickiego prywatnej sylwetki autorki 
jednej z najwybitniejszych polskich pisarek XX wieku.

Fot. Ryszard Krynicki czyta wiersze Julii Hartwig pt. Kole¿anki,
Tygrys w domu i Tak bêdzie

Ksi¹¿ka Und alles wird erinnert. Gedichte 20012011 ukaza³a siê na
pocz¹tku 2013 roku, nak³adem wydawnictwa Verlang neue Kritik. Zbiór liryków ma niewielki format i sk³ada siê ze 125 stron wydanych w jêzyku
niemieckim. Nie zawiera wstêpu. Na koñcu znajduje siê aneks, w którym
pojawiaj¹ siê wa¿ne informacje z ¿ycia poetki. Wspomina siê o wydarzeniach, które wp³ynê³y na jej twórczoæ, chocia¿by takich jak wczesna mieræ
matki, podró¿e zagraniczne do Pary¿a i USA czy ¿ycie w komunizmie.
W jednym z wywiadów Julia Hartwig podkrela, ¿e jedzi³a do Pary¿a wie1 E. Zdrojkowska, J. Hartwig. Kiedy co mnie uderza, w: tej¿e Rozmówki polsko-polskie. Wywiady radiowe, Olsztyn 2012, s. 68.
2 J. Hartwig, Und alles wird erinnert. Gedichte 2001-2011, prze³. B. Hartmann,
Roßdorf 2013, s. 113120.
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lokrotnie w ci¹gu lat, dla celów dokumentacyjnych, literackich równie¿, nie
mówi¹c ju¿ o przyjemnoci pobytu w tym miecie, które jest  nie muszê go
zachwalaæ  miejscem wspania³ym, bardzo ciekawym dla pisarza, dla cz³owieka, który siê interesuje malarstwem, którego interesuj¹ dzieje pewnego
rozwoju spo³ecznego, który tam nast¹pi³. Bo ja by³am we Francji w czasach
tu¿ po wojnie  to by³a Francja bardzo biedna, a potem wraca³am do Francji
bardzo zamo¿nej, mieszczañskiej. Napisa³am dwie ksi¹¿ki, dwie monografie
francuskie, powiêcone Apollinaireowi i Nervalowi i przet³umaczy³am dosyæ
pokan¹ liczbê wierszy Apollinairea oraz poetów skupionych wokó³ niego1.
Hartmann stara³ siê scharakteryzowaæ g³ówne motywy wybranych tomików.
Zauwa¿y³, ¿e w twórczoci pisarki dominuje opis ludzi, ich codziennych
zmartwieñ, smutków oraz radoci. Wed³ug niego Hartwig pisze o tym, co
widzi. Wyra¿a w³asne zdanie, emocje i opinie o drugim cz³owieku2. Aneks
koñczy siê fragmentem wiersza pt. Koda podsumowuj¹cym ca³e ¿ycie: Sie
blickte zurück und sagte:/ Sei dankbar Du wurdest reich beschenkt3 (Ogl¹daj¹c siê wstecz mówi³a/ B¹d wdziêczna By³a hojnie obdarzona4).
Po aneksie zamieszczono zbiór hase³, które mog³y byæ dla czytelnika
niejasne. Wród nich znalaz³y siê m.in. Stawisko, Jan Lebenstein, Józef
Czechowicz, den leiden Seeken Brennen, Henryk Grynberg, den beiden,
Anna und Jerzy, Jerzy, Tuwims Polnische Blünte, Wiadomoci Literackie,
Pion, Prosto z Mostu, Mi³osz, Norwid, Zimmerman, Nikifors Farben czy
Janusz Pasierb5.
Ostatnia strona ok³adki zawiera informacjê o Julii Hartwig, w dwóch
zdaniach opisana zosta³a twórczoæ pisarki, w której dominuj¹ wspomnienia
i osobiste historie. Wed³ug Bernharda Hartmana jej wiersze mo¿na traktowaæ jako bilans ca³ego stulecia.
Spotkanie prowadzono w dwóch jêzykach. Bernard Hartmann i Ryszard
Krynicki czytali poezjê po niemiecku i po polsku. Zaprezentowali wiersze
pt. Kole¿anki, Tygrys w domu i Tak bêdzie, poddaj¹c je analizie i interpretacji.
W tomie znalaz³ siê tak¿e wiersz Widzia³am, który wczeniej zosta³ wys³any do Instytutu Slawistyki, by mo¿na go by³o omówiæ przy wspó³udziale
s³uchaczy. Jego wersja oryginalna brzmi:
Widzia³am te miasta we nie
San Francisco i Nowy Orlean
Potem zobaczy³am je na w³asne oczy
A jednak w snach wracaj¹ te same co niegdy krajobrazy
kpi¹c sobie z tego co pozna³am i moich czterech zmys³ów6

3
4
5
6

Tam¿e, s. 120.
J. Hartwig, Koda, w: tej¿e, Wiersze wybrane, Kraków 2010, s. 353.
Tej¿e, Und alles..., s. 121122.
J. Hartwig, Bez po¿egnania, Warszawa 2004, s. 85.
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Studenci na zajêciach z przek³adu prowadzonych przez doktor Ewê Makarczyk-Schuster przet³umaczyli wczeniej ten utwór i przedstawili jego
translacjê na spotkaniu z goæmi 7 lutego. Zainteresowanie przek³adem by³o
ogromne, tym bardziej, ¿e wersja. któr¹ zamieszczono w wydanej i prezentowanej ksi¹¿ce, ró¿ni³a siê znacznie od zaproponowanej przez studentów.

Fot. Student prezentuje pracê grupy  przet³umaczony wiersz Julii Hartwig
pt. Widzia³am. Po lewej stronie siedz¹: Ryszard Krynicki, po prawej Bernhard
Hartmann

Po prezentacji przek³adów rozpoczê³a siê dyskusja nad ró¿nymi odczytaniami tekstu. Bernhard Hartmann mówi³ o trudnociach zwi¹zanych z t³umaczeniem tego wiersza. Zamiast gesehen w jego przek³adzie pojawia siê
czasownik w formie sah. Autor wyjani³, ¿e lepsza jest forma aktywna zamiast pasywnej czasu przesz³ego. Sporym wyzwaniem, nie tylko dla studentów, by³o znalezienie niemieckiego odpowiednika dla wyrazu krajobraz,
gdy¿ zabrak³o odpowiedniej formy w pragmatycznym jêzyku niemieckim.
Po dyskusji nad tekstem pojawi³y siê pytania o pracê t³umacza. Rozmawiano o relacji pisarz  t³umacz. Podczas spotkania mo¿na by³o dowiedzieæ
siê, ¿e ka¿dy przek³ad niemieckojêzyczny jest czytany i autoryzowany przez
Juliê Hartwig, która nanosi swoje uwagi i odsy³a je t³umaczowi. Pisarz
zatem ma ostateczny wp³yw na swój tekst w jêzyku obcym. Pytano tak¿e
o sposób pracy. Obaj panowie przyznali, ¿e t³umaczenie tekstów jest bardzo
trudne, poniewa¿ wymaga ¿mudnych prac leksykograficznych. Powiedzieli
te¿, ¿e niektórych utworów polskich pisarzy nie da siê przet³umaczyæ. Ich
zdaniem twórczoæ chocia¿by Cypriana Kamila Norwida czy Mirona Bia³oszewskiego jest mocno osadzona w polskich realiach jêzykowych.
Po spotkaniu mo¿na by³o porozmawiaæ z goæmi oraz kupiæ ksi¹¿kê
i otrzymaæ autografy t³umaczy.
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Iza Matusiak-Kempa
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji IV. Metafory i amalgamaty pojêciowe, Olsztyn 12-13 maja 2012 roku
W dniach 1112 maja 2012 roku odby³a siê czwarta ogólnopolska konferencja z cyklu Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji. Metafory
i amalgamaty pojêciowe. Pierwsza z cyklu konferencja Nowe zjawiska
w jêzyku, tekcie i komunikacji odby³a siê w maju 2005 roku. Jej organizatorami byli Alina Naruszewicz-Duchliñska i Mariusz Rutkowski z Instytutu
Filologii Polskiej. Pierwsze Nowe zjawiska mia³y zasiêg miêdzynarodowy.
Druga sesja naukowa o tej samej nazwie odby³a siê w 2007 roku, a trzecia
w roku 2010. Pierwsze konferencje mia³y szerszy zasiêg tematyczny i zaproszeni referenci mogli omawiaæ wszelkie dostrze¿one przez siebie novum
w jêzyku, tekcie i komunikacji. Kolejna przeznaczona by³a szczególnie dla
badaczy zainteresowanych wp³ywem kontekstu na komunikacjê. Czwarta
sesja skupi³a g³ównie naukowców z kognitywnej szko³y jêzykoznawczej, poniewa¿ tym razem zaproponowano zagadnienie szeroko rozumianej metafory
i amalgamatu pojêciowego. Takie sformu³owanie tematyki pozwoli³o zabraæ
g³os nie tylko jêzykoznawcom, lecz tak¿e literaturoznawcom, kulturoznawcom i medioznawcom. Do udzia³u w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele rodowiska polonistycznego i anglistycznego. Organizatorzy, zdaj¹c
sobie sprawê z wszechobecnoci metafory w u¿ywaniu jêzyka, myleniu
i poznaniu, zaproponowali kilka nastêpuj¹cych zagadnieñ: metafory w literackich i codziennych tekstach mówionych, pisanych i u¿ytkowych; sposoby
opisu metafory  metodologie, szko³y; koncepcje badawcze, paradygmaty;
granice metafory; metafora a inne niezwykle u¿ycia; metafora w tekstach
kultury; metafory w ró¿nych typach dyskursów; metafory konceptualne
a amalgamaty pojêciowe; metafory a wartociowanie. W konferencji udzia³
wziêli przedstawiciele najwa¿niejszych orodków naukowych w Polsce: Warszawy, Poznania, Lublina, Wroc³awia, Gdañska, £odzi, Rzeszowa, Zielonej
Góry i Olsztyna.
Konferencjê rozpoczê³y obrady plenarne. Jako pierwszy wyst¹pi³ Henryk
Kardela (Uniwersytet £ódzki) z referatem Metafory, metonimie konceptualne
i amalgamaty pojêciowe a wiedza jêzykowa. H. Kardela podsumowa³ obecny
stan badañ i przedstawi³ zastosowanie nowszych metodologii kognitywnych.
Wskazane zosta³y ograniczone mo¿liwoci metodologiczne i analityczne modelu Lakoffa i Johnsona.
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Jako druga w obradach plenarnych g³os zabra³a Agnieszka Libura (Uniwersytet Wroc³awski). W swoim referacie podjê³a problem zastosowania teorii metafory pojêciowej w badaniach nad komunikacj¹ multimodaln¹. Zakwestionowany zosta³ pogl¹d, ¿e teoria metafory pojêciowej jest na tyle
uniwersalna, aby go zastosowaæ do przenoni niewerbalnych. W dalszej czêci wyst¹pienia badaczka przygl¹da³a siê nastêpuj¹cym zagadnieniom: roli
metonimii w modalnociach niewerbalnych, problemowi ustalenia nazwy
metafory o postaci A to B, problemowi definicji metafory multimodalnej oraz
zwi¹zkom kodów werbalnego i niewerbalnego.
Jako trzeci podczas sesji plenarnej wyst¹pi³ Sebastian Przybyszewski
(Uniwersytet Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie), przedstawiaj¹c referat:
Polskie tsunami, czyli wp³yw kontekstu na interpretacjê metafory, w którym
skoncentrowa³ siê g³ównie na aspektach pragmatycznych. Referent krótko
omówi³, dlaczego kontekst jest wa¿ny dla interpretacji metafory i na ile jest
relewantny w u¿yciu metafor w komunikacji potocznej. Druga czêæ wyst¹pienia powiêcona zosta³a metaforze w pragmatyce i wskazaniu mechanizmów
s³u¿¹cych deszyfracji metafory. W trzeciej czêci referatu w perspektywie teorii relewancji analizie poddane zosta³y przyk³ady metafor w kontekcie.
Po sesji plenarnej obrady toczy³y siê w dwóch sekcjach. Przed pierwsz¹
przerw¹ przedstawione zosta³y po dwa referaty. W sekcji pierwszej Monika
Kaczor (Uniwersytet Zielonogórski) wyg³osi³a referat pt. Wyra¿enia metaforyczne z pojêciami zwi¹zanymi z etyk¹ spo³eczn¹. Analizie zosta³y poddane
przyk³ady wyra¿eñ metaforycznych zaczerpniêtych z prasy polskiej zawieraj¹ce pojêcia, takie jak: humanitaryzm, bezrobocie, bieda, bogactwo, braterstwo, cywilizacja, konsumpcja, honor, naród, ojczyzna, pañstwo, odpowiedzialnoæ, sprawiedliwoæ, wolnoæ, prawda, solidarnoæ. Autorka tekstu
wymienione wy¿ej pojêcia podda³a analizie w kontekcie kulturowym. Drugi
referat w tej sekcji wyg³osi³a Anna Drogosz (UWM). Przedmiotem swoich
rozwa¿añ uczyni³a pojêcie personifikacji. W referacie Personifikacja i agentyfikacja jako siatka semantyczna podjê³a próbê krytycznego spojrzenia na
definicjê personifikacji w odniesieniu do wybranych wypisów z dzie³ Karola
Darwina i Richarda Dawkinsa. Koncepcja personifikacji Lakoffa i Johnsona
skonfrontowana zosta³a z danymi empirycznymi z dzie³ O pochodzeniu gatunków i Samolubny gen.
Tematyka zwi¹zana z metaforyk¹ wizualn¹ sta³a siê przedmiotem rozwa¿añ referentów i s³uchaczy zgromadzonych w drugiej sekcji. Przemys³aw
Kantyka (UWM) przedstawi³ tekst pt. Metafory w twórczoci filmowej Lee
Chang-donga. Mi³osz Babecki (UWM) zaprezentowa³ referat na temat przenoni wizualnych w procesach wyra¿ania opinii spo³ecznej. Przedmiotem analizy
sta³y siê wytwory u¿ytkowników Internetu, którzy wyra¿aj¹ swoje pogl¹dy,
pos³uguj¹c siê grami internetowymi, zwanych te¿ przegl¹darkowymi.
Po przerwie w sekcji pierwszej wyg³oszone zosta³y dwa referaty. Pierwszy z nich zaprezentowany przez Monikê Piotrowsk¹-Mazurowsk¹ i Joannê
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Nawack¹ (UWM) dotyczy³ metafory we wspó³czesnym rosyjskim ¿argonie
m³odzie¿owym. Materia³ badawczy zosta³ wyekscerpowany z rosyjskich s³owników ¿argonowych z koñca XX wieku. W wyst¹pieniu referentki stara³y siê
pokazaæ, jakie symboliczne zasoby wykorzystuj¹ m³odzi ludzie w tworzeniu
w³asnego kodu jêzykowego. Analizie zosta³o poddanych kilkanacie metafor
pojêciowych o strukturze A to B, np. kobieta to zwierzê, kobieta to jedzenie,
kobieta to rolina, mê¿czyzna to zwierzê, mêski organ p³ciowy to czerwieñ.
Autorki tekstu przywo³a³y przyk³ady metafor niekonwencjonalnych, wyra¿aj¹cych kreatywnoæ u¿ytkowników jêzyka.
Problem jakoci metafor zleksykalizowanych w piosenkach popularnych
omawia³ Piotr Pierzcha³a (Uniwersytet l¹ski). Autor referatu podj¹³ te¿
analizê takich wyra¿eñ, które nie uruchamiaj¹ gry sensów, tj. metafor nieodkrywczych oraz takich tekstów o charakterze metaforycznym, których deszyfracja ukazuje brak logiki. Wskazano, ¿e granica miêdzy metafor¹ konwencjonaln¹ a metafor¹ poetyck¹ jest p³ynna, a ich odbiór i klasyfikacjê wi¹zaæ
nale¿y z kultur¹ literack¹ odbiorcy.
W sekcji drugiej w tym czasie zosta³y wyg³oszone trzy referaty. Pierwszy
z nich pt. Hipertekst a p³eæ i to¿samoæ - o wzajemnych relacjach interpretowalnoci wyg³osi³a Urszula Pawlicka (UWM), która swoje rozwa¿ania rozpoczê³a od wskazania podobieñstw miêdzy cia³em i hipertekstem. Wed³ug referentki podobieñstwa te polegaj¹ na sieciowej konstrukcji, nielinearnoci
i fragmentarycznoci. W dalszej czêci wyst¹pienia omówione zosta³y hiperteksty takich autorek, jak: Judy Malloy, Shelley Jackson, Juliet Davis, Christine Wilks. Jako druga w tej sekcji wyst¹pi³a Agnieszka Kusz (Uniwersytet
Rzeszowski) z referatem pt. Wartociowanie kobiety w metaforach z tekstów
poetyckich A. Osieckiej. Autorka tekstu stara³a siê wartociuj¹ce metafory
wyekscerpowane z twórczoci Osieckiej wpisaæ w strukturê metafory konceptualnej A to B. Ostatni odczyt w tej sekcji nale¿a³ do Aliny NaruszewiczDuchliñskiej (UWM), która zaprezentowa³a referat pt. Inforozrywka jako
popularna strategia komunikacyjna. Omówione zosta³y wspó³czesne sposoby
przekazywania informacji oraz cechy dzisiejszych komunikatów, które ju¿
nie koncentruj¹ siê na przekazaniu rzetelnej wiedzy, ale przede wszystkim
maj¹ wykreowaæ z³udzenie pewnej rzeczywistoci i pozyskaæ jak najwiêkszej
iloci odbiorców.
W sekcjach obraduj¹cych po przerwie obiadowej wyg³oszono dziewiêæ
odczytów. Mateusz Sajna (Uniwersytet Wroc³awski) swoje rozwa¿ania powiêci³ analizie gry komputerowej i przedstawi³ je w referacie What we know
about blending and translation? The analysis of selected examples from the
computer game Dragon Age 2. Monika Cichmiñska (UWM) przedmiotem
analizy i porównania uczyni³a oddniesienia kulturowe w amalgamatach pojêciowych w serialach medycznych: Dr Mouse i Chirurdzy. Anna Go³a (Uniwersytet Gdañski) podjê³a temat socjolingwistycznych aspektów kultury masowej oraz konsumeryzmu. Szymon ¯yliñski (UWM) w wyst¹pieniu pt. Autostop
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 metafora p³ynnej nowoczesnoci. Medialne prezentacje zjawiska kulturowego na podstawie materia³u zaczerpniêtego g³ównie z Gazety Wyborczej
i Rzeczpospolitej opisa³ metaforê ruchu w kontekcie koncepcji p³ynnej rzeczywistoci Zygmunta Baumana. Katarzyna Sadowska-Dobrowolska (UMCS
w Lublinie) w referacie Poetycki wiat Wac³awa Mrozowskiego jako amalgamiczna przestrzeñ nocy, snu i mierci z zastosowaniem teorii amalgamatów
pojêciowych omówione zosta³y wszechstronnie wymienione w tytule metafory poetyckie. Autorka tekstu pokazuje, ¿e teoriê integracji pojêciowej mo¿na
zastosowaæ nie tylko do analizy tekstów potocznych, lecz tak¿e w analizie
i interpretacji tekstów poetyckich. Metodologia kognitywna pos³u¿y³a te¿
Marcie Dobrowolskiej (Uniwersytet Wroc³awski) do analizy metafor ¿ycia
i mierci wybranych z twórczoci Wis³awy Szymborskiej.
Dwa kolejne wyst¹pienia mia³y charakter jêzykoznawczy. Magdalena
Osowicka-Kondratowicz (UWM) swój wyk³ad powiêci³a realizacji sonantów
we wspó³czesnym jêzyku polskim. Iwona Osmañska-Lipka (Uniwersytet
Warszawski) w referacie Kolorowy wiat idiomów  rozumienie idiomów
w jêzyku angielskim jako obcym zaproponowa³a rozwa¿ania nad rozumieniem i przetwarzaniem idiomów. Analiza tych jednostek leksykalnych zosta³a przeprowadzona w duchu metodologii kognitywnej.
Drugiego dnia obrad wyg³oszono dziesiêæ referatów, g³ównie z dziedziny
literaturoznawstwa. Podczas sesji plenarnej wys³uchaæ mo¿na by³o dwóch
wyk³adów. Pierwszy z nich wyg³osi³a p. Ewa Nikadem-Malinowska (UWM).
Przedmiotem jej analizy by³y metafory poetyckie w cyklu wierszy Inny Lisnianskiej Liny niebiañskie. Drugi referat wyg³osi³ Grzegorz Igliñski (UWM),
który omawia³ metafory robaka w prozie polskiej. Autor tekstu dowodzi³, ¿e
robaki i owady w literaturze wystêpuj¹ na dwa sposoby: dos³owny i metaforyczny; albo bywaj¹ po¿ywieniem dla zwierz¹t, albo  przedstawiaj¹ kondycjê ludzk¹.
Po obradach plenarnych referaty wyg³aszano w dwóch sekcjach.
W pierwszej sekcji jako pierwsza wyst¹pi³a ponownie Agnieszka Libura,
przedstawiaj¹c rozwa¿ania na temat roli kontekstu w tworzeniu amalgamatów pojêciowych. Autorka tekstu skupi³a siê g³ównie na analizie nieszablonowych neologizmów s³owotwórczych. Ciekawy referat wyg³osi³a tak¿e Barbara
Kozak (UWM), która uwagê powiêci³a opisowi chrystolologicznych metafor
w poezji Symeona z Po³ocka.
W drugiej sekcji wyg³oszono trzy referaty w jêzyku angielskim. Anna
Szemberska (UAM w Poznaniu) przedstawi³a referat pt. Metaphors in the
Language of Soccer. Metaforyka w dyskursie prasowym zainspirowa³a Przemys³awa Wilka (Uniwersytet Opolski), który zaproponowa³ wyk³ad pt. Immigration metaphors in press discourse. Jako ostatnia w tej sekcji wyst¹pi³a
Dominika Malinowska (UWM) z tekstem Conceptual metaphors of anorexia
and bulimia. Referentka swoje rozwa¿ania opar³a na przyk³adzie metafor
zawartych w wypowiedziach internautów zrzeszonych w serwisach interne-
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towych ProAna i ProMia. Analiza materia³u empirycznego osadzona zosta³a
na podstawowych metaforach pojêciowych CHOROBA TO WOJNA, CHOROBA TO RELIGIA, CHOROBA TO PRZYJACIEL.
Koñcowe obrady skupi³y referentów i s³uchaczy g³ównie zainteresowanych metaforyk¹ jêzyka naukowego. Za Paw³a Jarnickiego (Uniwersytet
Wroc³awski) tekst pt. Metafora w nauce. Przypadek pojêcia tekstu w literaturoznawstwie polskim w XX wieku odczyta³a Monika Cichmiñska. Bardzo interesuj¹ce rozwa¿ania zaproponowa³a tak¿e Magdalena Zawis³awska (Uniwersytet Warszawski), wyg³aszaj¹c wyk³ad Struny kosmiczne i Wielki Wybuch
- wszechwiat w metaforze, w którym omówione zosta³y metafory pojêciowe
wystêpuj¹ce w jêzyku fizyki.
Konferencjê Nowe zjawiska w jêzyku, tekcie i komunikacji IV. Metafory
i amalgamaty pojêciowe uznaæ nale¿y za bardzo udan¹ i kszta³c¹c¹, poniewa¿ mia³a charakter interdyscyplinarny. Mo¿liwoæ naukowego spotkania
wykorzystali nie tylko jêzykoznawcy kognitywici z wielu orodków w Polsce, lecz tak¿e literaturoznawcy i medioznawczy. Organizatorzy kolejn¹ konferencjê z cyklu zapowiadaj¹ na maj 2014 roku, maj¹c nadziejê, ¿e ponownie
zgromadzi wielu badaczy jêzyka i przyczyni siê do wymiany dowiadczeñ
naukowych.
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Katarzyna Zawilska
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku), Kraków,
1516 listopada 2012 roku
15 i 16 listopada 2012 roku Kraków goci³ uczestników II Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX wieku). Organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej i Owieceniowej oraz
Katedra Jêzyka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zaprosili na ni¹ humanistów reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe. Konferencja stanowi³a kontynuacjê spotkañ rozpoczêtych trzy lata wczeniej. Jej celem by³o podjêcie badañ
zapocz¹tkowanych przez Stefaniê Skwarczyñsk¹ w monografii Teoria listu
wydanej we Lwowie w 1937 roku. Referenci mieli szansê podj¹æ wiele tematów i omówiæ ró¿ne problemy skupione wokó³ zachowanych zbiorów epistolograficznych w Polsce i Europie (przede wszystkim na terenach dawnej Rzeczypospolitej).
Konferencjê rozpoczê³y obrady plenarne, którym przewodniczy³ dr hab.
Kazimierz Karolczak (prof. UP). Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Piotr
Borek (UP), który odczyta³ referat zmar³ego kilka dni wczeniej prof. Jerzego Starnawskiego na temat problemów zwi¹zanych z edytorstwem listów.
Rozwa¿ania powiêcone listowi poetyckiemu jako iluzji wiêzi miêdzy nadawc¹ a odbiorc¹ przedstawi³a prof. dr hab. El¿bieta Feliksiak (UwB).
Po przerwie obrady plenarne by³y kontynuowane pod przewodnictwem
prof. dra hab. Romana Mazurkiewicza (UP). Szesnastowieczna ³aciñska korespondencja duchownych wendeñskich z Marcinem Kromerem sta³a siê
podstaw¹ refleksji naukowej na temat biskupa i jego emisariuszy w referacie
dra Roberta Sawy (KUL). Prof. dr hab. Zofia G³ombiowska (UG) zastanawia³a siê, czy wypowied Andrzeja Krzyckiego De negotio Prutenico epistola
z 1525 roku na temat luteranizmu jest listem, broszur¹ polityczn¹ czy reporta¿em. Wyst¹pienie prof. dra hab. Piotra Borka (UP) powiêcone by³o zachowanemu diariuszowi w listach autorstwa Samuela Kazimierza Kuszewicza.
Na podstawie tego materia³u mo¿na poznaæ wydarzenia zwi¹zane z oblê¿eniem Lwowa w 1655 roku przez wojska kozackie i moskiewskie. Korespondencjê hetmanów kozackich przybli¿y³ uczestnikom konferencji dr hab. Maciej Franz (prof. UAM). Epistolografia ta jest doskona³ym ród³em wiedzy na
temat dziejów Kozaczyzny Ukrainnej.
Popo³udniowe referaty wyg³aszane by³y w dwóch sekcjach. W pierwszej,
której przewodniczy³ prof. dr hab. Piotr Borek, mgr Artur Goszczyñski (UJ)
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przedstawi³ listy Adama Kazanowskiego do Krzysztofa II Radziwi³³a.
O ogromnym bogactwie episto³ na sejmiki w II po³. XVII wieku i mo¿liwociach ich wykorzystania w badaniach historycznych mówi³ dr hab. Jaros³aw
Stolicki. (UJ). Du¿e zainteresowanie zebranych wzbudzi³ referat dr Iwony
Maciejewskiej (UWM w Olsztynie), która dokona³a porównania wyznañ mi³osnych sk³adanych w listach pisanych przez kobiety z ró¿nych sfer. Uwagê
referentki zwróci³y dwa zbiory epistolografii: Magdaleny z Czapskich Radziwi³³owej i Teresy ze Stra¿yców Winickiej przechowywane obecnie w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie. W nastêpnym wyst¹pieniu dr
El¿bieta Pow¹zka (UP) zaprezentowa³a listy dedykacyjne, które znalaz³y siê
w programach teatru szkolnego Gimnazjum w. Anny w Krakowie na prze³omie XVII i XVIII wieku.
Drugiej sekcji  typowo literaturoznawczej  przewodniczy³a prof.
dr hab. Alina Nowicka-Je¿owa. Trzy referaty wyg³osi³y badaczki reprezentuj¹ce Uniwersytet l¹ski. Dr Marzena Waliñska skupi³a siê na staropolskich
listach poetyckich, dr Renata Ryba omówi³a funkcje listu w szesnastowiecznej Historii ¿a³osnej Bart³omieja Paprockiego, a dr hab. Maria Bar³owska
przybli¿y³a s³uchaczom mi³osn¹ korespondencjê pisan¹ wierszem i proz¹ pochodz¹c¹ z ariañskich rêkopisów. O listownych zaproszeniach na szlacheckie
uroczystoci rodzinne w XVII i XVIII stuleciu mówi³a dr Ma³gorzata Trêbska
(IBL PAN).
W popo³udniowych obradach sekcji jêzykoznawczej pod przewodnictwem
dra hab. Macieja M¹czyñskiego (prof. UP) zebrani mogli wys³uchaæ piêæ
referatów. Jako pierwsza wyst¹pi³a dr Katarzyna Zawilska (UWM w Olsztynie), która przedstawi³a nieznane archiwalia pochodz¹ce z Archiwum Pañstwowego w £odzi i dok³adniej zanalizowa³a listy Marii Kickiej pisane
w po³owie XVIII wieku. Jêzykowe realizacje aktów dyrektywnych w korespondencyjnych kontaktach familijnych w XIX stuleciu podda³ analizie
dr Marceli Olma (UP). Dr hab. Katarzyna Wêgorowska (prof. Uniwersytetu
Zielonogórskiego) w swym wyst¹pieniu skupi³a siê na zagadnieniach jêzykoznawczych poruszonych w kilku dziewiêtnastowiecznych listach pisanych
przez najwybitniejszego polskiego lingwistê Jana Niecis³awa Baudouina
de Courtenay. Prof. dr hab. Edward Stachurski (UP) zachêca³ zebranych do
bli¿szego poznania korespondencji Adolfa Dygasiñskiego, a w referacie zaprezentowa³ zagadnienia jêzykowe i jêzykoznawcze w listach pisarza. Relacjê z przebiegu walki o styl zakopiañski na podstawie 27 listów Eljasza-Radzikowskiego z wykszta³cenia lekarza z zami³owania badacza historii,
nazewnictwa geograficznego oraz kultury Tatr i Podhala pisanych w latach
1896-1909 do Stanis³awa Witkiewicza omówi³ dr hab. Maciej M¹czyñski
(prof. UP).
W tym samym czasie obradowa³a sekcja literaturoznawców, której przewodniczy³a prof. dr hab. El¿bieta Feliksiak (UwB). Dr Anna Majewska-Wójcik
(KUL) skupi³a siê na trudnociach zwi¹zanych z badaniem i rozszyfrowywaniem
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skrótów w zachowanej korespondencji od XVI do XIX wieku.
Dr hab. Justyna D¹bkowska-Kujko (prof. KUL) rozwa¿a³a relacjê miêdzy
humanistyczn¹ teori¹ epistolografii a retoryk¹. Mgr Agnieszka Markuszewska (UMK) przedstawi³a referat na temat listu jako dyskursu krytycznoliterackiego.
W nastêpnym dniu konferencji odby³y siê dwa spotkania naukowców.
Porann¹ sesjê pod przewodnictwem dra hab. Janusza Dorobisza (prof. UO)
rozpocz¹³ dr hab. Tomasz Ciesielski (prof. UO). Zaprezentowa³ on korespondencjê Jana Tar³y, która jest nieocenionym ród³em poznania dziejów wojny
1733-1735. Mgr Anna Kryszak (UAM) wyg³osi³a referat na temat zachowanej epistolografii Paw³a Tetery z domem Radziwi³³ów. O niewyczerpanych
pok³adach informacji na temat magnatów litewskich we francuskojêzycznej
korespondencji z lat 90. XVII wieku zgromadzonej w archiwum drezdeñskim
przekonywa³ zebranych dr Mariusz Sawicki (UO). Tê czêæ obrad plenarnych
zakoñczy³y rozwa¿ania dra hab. Janusza Dorobisza (prof. UO) na temat
relacji miêdzy klientem a patronem na podstawie listów Jakuba Zadzika do
Wawrzynica Gembickiego z lat 1610-1624 .
Po przerwie obradom przewodniczy³a prof. dr hab. Zofia G³ombiowska
(UG). Niezwykle ciekawe portrety matki i syna, które ujawnia korespondencja Izabeli Czartoryskiej do Adama Jerzego, przedstawi³a dr Jolanta Sawicka-Jurek (IBL, UPH Siedlce). Mgr Monika Myszor-Cieciel¹g (Zamek Królewski w Warszawie) w swym wyst¹pieniu podjê³a rozwa¿ania na temat
epistolografii publikowanej w czasopismach dziewiêtnastowiecznych,
a zw³aszcza w Kronice Rodzinnej. Prelegentka przypomnia³a, ¿e wydawc¹
korespondencji Antoniego Edwarda Odyñca by³a redaktorka tego pisma
Aleksandra z Chomêtowskich Borkowska. Na zakoñczenie konferencji referat wyg³osi³a dr hab. Joanna Sobczykowa (prof. U), która pokaza³a, jak¹
rolê pe³ni³ list pasterski w wiadomoci ks. Jakuba Wujka  szesnastowiecznego filologa biblijnego.
Wyst¹pieniom zaprezentowanym podczas dwudniowych spotkañ towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja, bardzo czêsto kontynuowana w kuluarach.
Profesor Piotr Borek, zamykaj¹c konferencjê, wyrazi³ radoæ, ¿e Kraków
sta³ siê po raz kolejny miejscem, w którym przedstawiciele ró¿nych dyscyplin i orodków naukowych z ca³ej Polski mieli mo¿liwoæ wys³uchania niezwykle ciekawych oraz inspiruj¹cych do dalszych badañ referatów.
Dziêkuj¹c serdecznie organizatorom za wzorowe zorganizowanie konferencji, ¿ywiê nadziejê, ¿e za dwa lata spotkamy siê znowu na obradach
z listem w roli g³ównej.
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Daria Bruszewska
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Tropy literatury i kultury popularnej: miêdzy powtórzeniem a nowoci¹. Olsztyn, 1011 kwietnia 2013 roku

Konferencja Tropy literatury i kultury popularnej: miêdzy powtórzeniem
a nowoci¹ stanowi³a kontynuacjê spotkania, do którego dosz³o dwa lata
wczeniej. W kwietniu 2011 roku pod has³em Mody w literaturze i kulturze
popularnej dyskutowano o zjawiskach dotycz¹cych teorii i praktyki kultury,
nazwanej przez Marka Krajewskiego dominuj¹c¹.
Dwa lata po Modach przyszed³ czas na Tropy Organizatorzy, a wiêc
dr hab. S³awomir Bury³a, dr Danuta Ossowska i dr Lidia G¹sowska z Instytutu Filologii Polskiej UWM, ponownie zaprosili do Olsztyna filologów, medioznawców, socjologów, kulturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki, by raz jeszcze zastanowiæ siê nad zasadami rz¹dz¹cymi kultur¹
popularn¹. Tym razem za zadanie postawiono sobie próbê namys³u nad potrzeb¹ oryginalnoci i nowoci w popkulturze oraz jej upodobaniem do powtórzenia, seryjnoci i recyklingu.
Pierwszy dzieñ konferencji, 10 kwietnia 2013 roku, rozpoczê³y obrady
plenarne, w czasie których swoje wyk³ady wyg³osili honorowi gocie. Profesor UAM, dr hab. Gra¿yna Gajewska, w wyst¹pieniu zatytu³owanym Od
realizmu do science fiction  w poszukiwaniu metafor do opisu postindustrialnego i postbiologicznego wiata, zaprezentowa³a powody, dla których fantastyka mo¿e byæ dobrym sposobem na wyra¿enie wspó³czesnych problemów.
Badaczka poda³a kilka trafnych przyk³adów dzie³ sytuuj¹cych siê w obrêbie
kultury popularnej i cechuj¹cych siê istotnymi walorami artystycznymi, polemizuj¹c w ten sposób z teoretykami, których  pos³uguj¹c siê metafor¹
Umberta Eco  mo¿na by³oby nazwaæ Apokaliptykami. Profesor UKSW,
dr hab. Brygida Paw³owska-J¹drzyk, w referacie Hiperbola w przekazie reklamowym (i nie tylko) wskaza³a przyczyny niezwyk³ej atrakcyjnoci tego
tropu oraz przedstawi³a ró¿ne strategie jego realizacji, dowodz¹c tym samym
jego popularnoci i produktywnoci. Trzeci z zaproszonych goci, profesor
SWPS, dr hab. Mariusz Czubaj, w wyst¹pieniu Styl i sygnowanie. O zarz¹dzeniu narracjami, zwróci³ uwagê na ró¿ne rodzaje rozumienia pojêcia narracji, zaznaczaj¹c jednoczenie, ¿e dla toku jego rozwa¿añ najistotniejsze
znaczenie mia³o pojmowanie narracji jako praktyki opowiadania i typu interakcji (immanentnej, intertekstualnej, pragmatycznej i performatywnej). Badacz wskaza³ na dwa typy narracji  starego i nowego typu, przy czym
ilustracj¹ dla pierwszego z nich by³y fragmenty prozy Lee Childa, drugiego
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za powieæ Georgea R. R. Martina. Czubaj zauwa¿y³, ¿e wspó³czesna proza
chêtniej ni¿ mia³o to miejsce w przesz³oci, rezygnuje z bohaterów, którzy
byliby dla czytelnika przewodnikami w toku ca³ej narracji. Tym samym, jak
stwierdzi³ autor Antropologa w miecie grzechu, celem tak skonstruowanej
opowieci staje siê subwersywnoæ gatunkowa prowadz¹ca do wywo³ania
niepokoju u odbiorcy.
Po wyst¹pieniu profesora Czubaja odby³a siê dyskusja. Nastêpnie zarz¹dzono krótk¹ przerwê. Dalszy porz¹dek obrad przebiega³ w zgodzie z podzia³em na cztery sekcje.
Pierwszy panel w sekcji A zgromadzi³ badaczy zainteresowanych problematyk¹ stosunku literatów do jêzyka popkultury. Dr Marcin Telicki mówi³
o tekstach Tadeusza Ró¿ewicza, Doroty Mas³owskiej i Tomasza Majerana,
w których autorzy pos³u¿yli siê pastiszem jêzyka kultury popularnej. Twórczoæ Ró¿ewicza powróci³a tak¿e w referacie mgr Darii Murlikiewicz  przyjrza³a siê ona elementom popkultury pojawiaj¹cym siê w twórczoci autora
Kup kota w worku. Jako nastêpny g³os zabra³ mgr Grzegorz Jêdrek.
W wyst¹pieniu Van Morrison, Jim Morrison, Pati Smith, Jimi Hendrix siê
dr¹  o kierunkach recyklingu, popkulturze i literaturze mówi³ o coraz bli¿szych zwi¹zkach literatury i popkultury (wyra¿aj¹cych siê na przyk³ad
w dwukierunkowoci recyklingu), czego dowody odnaleæ mo¿na w twórczoci Andrzeja Sosnowskiego oraz Marcina wietlickiego.
Z referatu mgr Anny Figi, która przyjrza³a siê bohaterom najnowszej
polskiej prozy, mo¿na by³o wnioskowaæ, ¿e rodzimi autorzy postrzegaj¹ kulturê popularn¹ jako zagro¿enie dla jednostki. W takim ujêciu prowadzi ona
nie tylko do karykaturalizacji wygl¹du bohaterów, lecz tak¿e wp³ywa negatywnie  poprzez formu³ê ¿ycia zastêpczego  na ich kontakty z innymi.
Dr Lidia G¹sowska, w wyst¹pieniu Marysuizm (o popularnych tropach kreacji postaci w literaturze fanowskiej), skupi³a siê natomiast na problemie
(niewiadomie karykaturalnego) konstruowania bohaterów pozbawionych
wad, piêknych, m¹drych, uwielbianych przez otoczenie.
Ostatnie referaty sekcji A podjê³y problem funkcjonowania inteligenta
w popkulturze. Mgr Piotr Przytu³a wyjania³ w swoim wyst¹pieniu Jak
nerdowie wymylili wspó³czesny przemys³ rozrywkowy?, zauwa¿aj¹c, ¿e to
w³anie ta grupa spo³eczna okaza³a siê nie tylko doskona³ym konsumentem
wytworów popkultury, lecz tak¿e i jej wspó³twórc¹.
Dr Kamila Bialik przyjrza³a siê natomiast najnowszej ksi¹¿ce Jerzego
Stuhra i dostrzeg³a w niej wiadectwo paradoksów, jakie maj¹ miejsce
w przypadku funkcjonowania takich postaci jak autor Tak sobie mylê
Z jednej strony, krytykuje on popkulturê, z drugiej  korzysta z jej dobrodziejstw.
Sekcjê B otworzy³y referaty powiêcone istotnym dla kultury popularnej
zjawiskom: kiczowi (Kicz jako kategoria procesualna: rekonceptualizacja
z pozycji konfiguracjonizmu wyg³oszony przez mgra Przemys³awa Jaworskiego)
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i szybkoci (mgr Ewelina Suszek, Szybkoæ jako produkt popkultury. Trop
nowej kategorii estetycznej). Mgr Tomasz Umerle wskaza³ natomiast przestrzenie, które mog¹ staæ siê interesuj¹ce dla wspó³czesnego literaturoznawstwa, wród nich  refleksjê nad twórczoci¹ i autorstwem w wiecie dominacji praktyk codziennych.
Drugi panel w sekcji B rozpocz¹³ siê referatem mgra Andrzeja Tadeusza
Staniszewskiego, który podj¹³ temat gatunku w kulturze popularnej, zauwa¿aj¹c, ¿e w tej sferze za gatunek najlepiej uznaæ (podatny na zmiany) zbiór
konwencji i strategii nadawczo-odbiorczych oraz swoist¹ markê. Mgr Urszula Pawlicka przyjrza³a siê z kolei niezwykle popularnym dzi memom, które
w jej ujêciu staj¹ siê jednostkami tekstu, fragmentami, które zapo¿yczone,
przetworzone i zremiksowane s¹ szans¹ na wytworzenie nowych znaczeñ.
O zjawisku remiksu mówi³a tak¿e dr Marta Wiêckiewicz, która podda³a
analizie Sztuczne Fio³ki  magazyn, którego autorzy przetwarzaj¹ dzie³a
malarskie i sytuuj¹ je w nowym kontekcie. Zdaniem prelegentki, takie
praktyki s¹ nie tylko nonikami wiedzy o tendencjach w sztuce, lecz tak¿e
metafor¹ wspó³czesnej kultury.
Kolejna czêæ referatów oscylowa³a wokó³ zagadnieñ strategii obcowania
z dzie³em w przestrzeni popkultury (mgr Marta Go³da: Odbiorca detektyw
 poziomy odbioru narracji transmedialnych oraz mgr Maciej Maryl: Czytanie romansu online: kolektywny odbiór literatury popularnej w Internecie).
Mgr Joanna Wróbel próbowa³a odpowiedzieæ na postawione przez siebie pytanie Polskie seriale codzienne  fenomen polskiej telewizji?, dostrzegaj¹c, ¿e
niezwyk³a popularnoæ tych produkcji wydaje siê niezrozumia³a w kontekcie panuj¹cej obecnie mody na seriale nowej generacji, znacznie bardziej
przecie¿ anga¿uj¹ce widza i proponuj¹ce mu rozrywkê na nieco wy¿szym
poziomie.
Sekcjê C zapocz¹tkowa³y referaty dotycz¹ce problematyki ¿ydowskiej
pojawiaj¹cej siê w przestrzeni popkultury. Dr Tomasz £ysak zaproponowa³
spojrzenie na komedie stand-up, które podejmuj¹ grê z popularnymi reprezentacjami Holocaustu, za mgr Anna Radzewicz-Bork poruszy³a kwestiê
uproszczonego odbioru dzie³a Zofii Kossak-Szczuckiej Dekalog Polaka, któremu to pisarka zawdziêcza dzi opiniê antysemitki.
Po przerwie zmieni³ siê g³ówny temat wyst¹pieñ. Dr Mariusz Kraska
podj¹³ siê zadania opowiedzenia o konwencji krymina³u w prozie wysokoartystycznej, która w jego propozycji zyskuje miano poetyki ludycznej.
Dr Arleta Galant w swoim referacie powiêconym Dochodzeniu Ewy Marii
Slaskiej wskaza³a natomiast na sposoby modyfikacji gatunku, jakim jest
krymina³ milicyjny. Kwestia adaptacji gatunków w obszarze popkultury oraz
temat krymina³u  tym razem w znaczeniu potocznym  powróci³y tak¿e
w kolejnym wyst¹pieniu: mgr Monika Wycyka³ podda³a analizie opowieci,
które nazywa wspó³czesnymi gawêdami wiêziennymi.
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Kolejny panel przyniós³ refleksjê nad twórczoci¹ adresowan¹ do dzieci
i m³odzie¿y  dr El¿bieta Kruszyñska skupi³a siê na krymina³ach przeznaczonych dla m³odych odbiorców, za dr Anna Nosek przedstawi³a rodzaje komizmu
pojawiaj¹ce siê w podlaskiej poezji dedykowanej najm³odszym czytelnikom.
W sekcji D mówiono o roli folkloru w kszta³towaniu to¿samoci narodowej mieszkañców Stanów Zjednoczonych (mgr Anna Samborowska) oraz
o zjawiskach kulturowych, które wp³ywaj¹ na wiadomoæ narodow¹ i etniczn¹ Szwedów (dr Maciej Krzemiñski).
Po przerwie g³os zabra³ dr Piotr Sobolczyk, który poruszy³ problem
przedstawienia homoseksualistów w gatunku chick-lit. Mgr Emilii Konwerskiej do zaobserwowania przemian w obrazie geja pos³u¿y³a natomiast literatura gejowska. Prelegentka wskaza³a tak¿e skutki wejcia powieci homoseksualnych do obiegu mainstreamowego.
11 kwietnia referenci zebrani w sekcji A dyskutowali o strategiach
uprzystêpniania dzie³ (dr hab. Zbigniew Chojnowski, prof. UWM), czynienia
autora poci¹gaj¹cym dla odbiorców (mgr Marta Teresa Nowicka) oraz nadawaniu ok³adce znaczenia marketingowego (dr Magdalena Lachman).
Kolejne referaty porusza³y kwestiê powrotów w kulturze  mgr Olga
Knapek spojrza³a na Balzakiana Jacka Dehnela jak na poradnik powtórzenia, zauwa¿aj¹c, ¿e nowy pisarz siêga nie tylko po stare rodki wyrazu,
lecz tak¿e na nowo przepisuje pewne w¹tki. Mgr Justyna Hanna Orze³
w referacie Poezja oralna wspó³czenie  renesans, recykling czy nowoæ?,
spróbowa³a uchwyciæ zwi¹zek najnowszych przyk³adów interesuj¹cej jej
twórczoci z poezj¹ dawn¹.
Ostatni panel sekcji A przyniós³ rozwa¿ania mgr Zofii Grzesiak nad
eksperymentem, dokonanym przez Jonathana Safrana Foera, polegaj¹cym
na stworzeniu nowego tekstu z fragmentów Sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Dr Agnieszka Jezierska-Winiewska podda³a z kolei analizie
konwencje, nazwane przez ni¹ (post)popularnymi, a odnalezionymi w ¯¹dzy
Elfride Jelinek i Drwalu Micha³a Witkowskiego. Sekcjê zamkn¹³ referat mgr
Agnieszki Michniewicz, która przyjrza³a siê w³oskim fascynacjom popkultury.
W sekcji B najwiêcej uwagi powiêcono kwestii powtórzenia i powrotów
do przesz³oci. Mgr Dawid G³ownia refleksji podda³ kulturê japoñsk¹, dowodz¹c, ¿e seryjnoæ i repetycja nie musz¹ byæ czym z³ym dla jej rozwoju,
a wrêcz przeciwnie  umiejêtne i intryguj¹ce wykorzystanie znanego motywu budziæ mo¿e podziw u odbiorcy. Dr Katarzyna Szalewska da³a w swoim
referacie wyraz têsknoty popkultury za uobecnieniem przesz³oci. Zdaniem
prelegentki, objawia siê ona w toposie bohatera  historyka, który razem
z czytelnikiem stara siê odkryæ zagadki historii.
Du¿ym zainteresowaniem badaczy cieszy³ siê tak¿e steampunk. Refleksja nad tym zjawiskiem pojawi³a siê w referatach mgra Oskara Kalarusa
(Manierystyczne korzenie steampunka. Próba interpretacji nurtu) oraz
mgr Darii Jankowiak (Steampunk po polsku  ujêcie popkulturowe).
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Mgr Olga Szadkowska przyjrza³a siê z kolei postaci self-made mana jako
bohaterowi pojawiaj¹cemu siê w literaturze XIX wieku, a jednoczenie wiele
zawdziêczaj¹cemu motywom zaczerpniêtym ze staro¿ytnoci. Spojrzenie
w przesz³oæ zaproponowa³a tak¿e dr Iwona Miko³ajczyk, prezentuj¹c referat
Znaki kultury popularnej w sztuce dwudziestowiecznej. Dr Pawe³ Kuciñski
podj¹³ natomiast problematykê symulakrycznoci w kontekcie reklamy i jej
oddzia³ywania (kszta³towania) na pragnienia odbiorców.
W sekcji C dr Monika W¹sik zaprezentowa³a referat Volksstück jako
wiecznie ¿ywa tradycja. Krytyczne repetycje dramatu ludowego w XX wieku,
dostrzegaj¹c, ¿e najm³odsze pokolenie dramaturgów zauwa¿a w tym gatunku potencja³ pozwalaj¹cy tworzyæ przedstawienia dla publicznoci masowej.
Podobnie jak Volksstück, na swoje ci¹g³e odradzanie mo¿e liczyæ i gotycyzm.
Dr Adam Mazurkiewicz zaprezentowa³ trzy strategie, dziêki którym popkultura odzyskuje ten nurt. Zaliczy³ do nich: rekonstrukcjê, uniewa¿nienie
miechem i reinterpretacjê (dokonywan¹ w kontekcie wspó³czesnej wra¿liwoci estetycznej).
Po przerwie ponownie nawi¹zano do zagadnieñ powrotów i ci¹g³ego
przetwarzania w kulturze popularnej  tym razem referenci przyjrzeli siê
toposowi pioniera (mgr Pawe³ Lewandowski), postaci Samsona (mgr Natalia
Fomenko) oraz Batmana (mgr Micha³ Leliñski).
Tematyka ta mia³a swoj¹ kontynuacjê w kolejnej czêci sekcji C, w której
mówiono przede wszystkim o nostalgii w kulturze popularnej. Mgr Diana
Karwowska przyjrza³a siê sposobom konstruowania narracji o latach dziewiêædziesi¹tych, dostrzegaj¹c w nich sposób autorów na opowiedzenie zarówno o czasach dzieciñstwa czy zach³yniêciu siê zachodni¹ kultur¹, jak
i o straconych szansach: politycznych oraz ekonomicznych. W¹tek popkulturowych powrotów do przesz³oci podjê³a tak¿e mgr Daria Bruszewska, poddaj¹c refleksji seriale, wród których znalaz³y siê produkcje, bêd¹ce nostalgicznym ujêciem m³odoci (Cudowne lata, Ró¿owe lata siedemdziesi¹te),
czasów rozkosznej niewiadomoci (Mad Men) czy popkulturowej têsknoty za
jej (popkultury w³anie) w³asn¹ przesz³oci¹ (liczne nawi¹zania w Simpsonach czy Futuramie). O popularnoæ krymina³ów retro pyta³a z kolei mgr
Martyna Steckiewicz, analizuj¹c twórczoæ polskich autorów tego gatunku.
Prelegentka zauwa¿y³a, ¿e pisarze stosuj¹ ró¿ne strategie, by oddaæ klimat
opisywanej epoki. Niektórzy zarzucaj¹ odbiorcê mnóstwem informacji, maj¹cych wiadczyæ o ich znajomoci ówczesnego wiata. S¹ jednak i tacy twórcy,
którzy podejmuj¹ innego rodzaju grê  w swoje dzie³a wplataj¹ wyrane
znaki wspó³czesnoci.
Konwencjom i schematom gatunkowym podporz¹dkowana zosta³a
pierwsza ods³ona sekcji D. Prelegenci podjêli w niej namys³ nad spaghetti
westernem (mgr Micha³ Adamski), kinem Quentina Tarantino i jego dalekowschodnimi inspiracjami (mgr Przemys³aw Kantyka) oraz schematycznoci¹
i progresywnoci¹ kina g³ównego nurtu (mgr Katarzyna ¯akieta).
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Ciekaw¹ problematykê podjê³a w swoim wyst¹pieniu tak¿e dr hab. Alina
Naruszewicz-Duchliñska, która zbada³a przyk³ady internetowego hejterstwa,
upatruj¹c w nim nie tylko strategii komunikacji, lecz tak¿e jej zak³ócenia.
Mgr Natalia Go³êbiowska przygotowa³a z kolei wyst¹pienie, w którym szuka³a odpowiedzi na pytanie, czym by³ rap wczeniej, a czym jest (mo¿e byæ)
we wspó³czesnej kulturze.
Ostatni panel sekcji D przyniós³ rozwa¿ania na temat seksualnoci
w kulturze obna¿ania (mgr Anna Tomzik) oraz quasi-pornografii reprezentowanej na przyk³ad przez bestsellerow¹ ksi¹¿kê 50 twarzy Greya (mgr Magda
Marta Ciereszko).
Referaty, uzupe³nione dyskusjami, sta³y siê inspiruj¹cym przegl¹dem
tropów literatury i kultury popularnej, wiadcz¹cym o niezwyk³ej dynamice
praktyk kulturowych. I chyba nie mia³ racji Tomasz Koz³owski, gdy przypisywa³ kulturze popularnej przyuczanie do bezrefleksyjnoci1. Zgromadzeni
w Olsztynie badacze wskazali wiele dowodów na to, ¿e uczestnicy popkultury
potrafi¹ wiadomie korzystaæ z jej dobrodziejstw, bo  jak pisa³ we wstêpie
do polskiego wydania swojej ksi¹¿ki Henry Jenkins  Poprzez zabawê
z kultur¹ popularn¹ nabywamy dzi nowych umiejêtnoci. Jako fani, gracze,
twórcy blogów uczymy siê nowych sposobów wykorzystywania mediów do
w³asnych celów2. Sama za konferencja Tropy literatury i kultury popularnej mo¿e uchodziæ za dowód na to, ¿e  jak dalej mówi Jenkins  Odkrywamy tak¿e sposoby podejmowania wspó³pracy i tworzenia wspólnej wiedzy
w celu rozwi¹zywania zagadek i rozpracowywania z³o¿onych tekstów3.

1
2

T. Koz³owski, Samotny hulaka. Rzecz o protokulturze ery pop, Warszawa 2012.
H. Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa
2007, s. VIII.
3 Tam¿e.
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Zbigniew Chojnowski
Sprawozdanie z konferencji ¯ycie i twórczoæ Arno Holza (18631929),
Kêtrzyn, 2627 kwietnia 2013 roku
26 i 27 kwietnia 2013 roku w Kêtrzynie odby³o siê polsko-niemieckie
sympozjum historyczno-literackie ¯ycie i twórczoæ Arno Holza (1863-1929).
By³o ono g³ównym punktem obchodów, uchwalonego przez Radê Miasta,
Roku Poety w 150. rocznicê jego urodzin. Warto przypomnieæ, ¿e pierwsza
popularno-naukowa sesja o tym zapomnianym niemieckim modernicie mia³a miejsce równie¿ w Kêtrzynie 26 padziernika 2004 roku w 75. rocznicê
jego mierci; referaty wyg³osili wówczas: Winfried Lipscher (Dwug³os o poezji
niemieckiej i polskiej zwi¹zanej z Warmi¹ i Mazurami  dawn¹ ziemi¹ prusk¹) i Dietmar Pertsch (¯ycie i twórczoæ Arno Holza oraz znaczenie jej przek³adów w literaturze).
Obrady poprzedzi³y uroczystoci i wydarzenia cile zwi¹zane z upamiêtnianiem Arno Holza, który przyszed³ na wiat w Rastenburgu (dzisiaj Kêtrzyn) 26 kwietnia 1863 roku, a zmar³ w Berlinie 26 kwietnia 1929 roku.
25 kwietnia 2013 roku w Sali Rycerskiej kêtrzyñskiego zamku nadano
tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Kêtrzyn profesorowi Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Helmutowi Wagnerowi (by³ cz³onkiem Komitetu Za³o¿ycielskiego Stowarzyszenia im. Arno Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kêtrzynie). Podczas koncertu zespo³u Pro Musica Antiqua wiersze
Holza recytowa³ aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Cezary Ilczyna. W siedzibie Polsko-Niemieckiego Centrum Kultury im. Arno Holza
w Kêtrzynie otwarto wystawê, zorganizowan¹ przez Centrum Kultury Prus
Wschodnich w Ellingen, Arno Holz 18631929. Nast¹pi³a tak¿e promocja
dzie³a ¿ycia Arno Holza, tj. tomu poetyckiego Phantasus w przek³adzie
Krzysztofa Szatrawskiego z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Ksi¹¿ka
jest kompletnym wydaniem poematu w wersji niemieckiej z lat 18981899
i polskiej (w 2002 roku ukaza³ siê pierwszy polsko-niemiecki wybór wierszy
Holza Trawa zielona, miêkka, cudna w t³umaczeniu Andrzeja Kopackiego).
26 kwietnia spo³ecznoæ Kêtrzyna i uczestnicy sympozjum z³o¿yli kwiaty
pod tablic¹ pami¹tkow¹, umieszczon¹ w miejscu, gdzie sta³ dom rodzinny
Arno Holza (tu jego ojciec prowadzi³ aptekê Pod Czarnym Or³em). S³owo w
ho³dzie poecie wyg³osi³ Eugeniusz Tokarzewski. Uroczycie otwarto Czytelniê im. A. Holza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kêtrzynie.
Obradom w Sali Rycerskiej przewodniczy³ prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie dr hab. Andrzej M³ynarski.
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Zbigniew Chojnowski (Olsztyn) przedstawi³ wyniki badañ nad polskim
odbiorem myli i dzie³ Arno Holza w latach 18891929. Najwiêksza intensywnoæ recepcji utworów i legendy autora Phantasusa przypad³a na lata
dziewiêædziesi¹te XIX w. Wzmianki i opinie o twórczoci konsekwentnego
naturalisty formu³owane by³y w krêgach komentatorów nowej literatury
niemieckiej, reprezentuj¹cych na ogó³ rodowisko polskich socjalistów oraz
modernistów. W gronie twórców, dla których idee i utwory Holza nie by³y
obojêtne, znajduj¹ siê m.in. Stanis³aw Przybyszewski, Karol Irzykowski
i Leopold Staff. Przeszkodê w szerszej recepcji niemieckiego poety stanowi³
brak t³umaczeñ jego tekstów (sytuacja zaczê³a siê radykalnie zmieniaæ dopiero na progu XXI wieku).
Dietmar Pertsch (Berlin) z charakterystyczn¹ ekspresj¹ przedstawi³ dwa
referaty Das Leben von Arno Holz im Spiegel sejner Briefe (¯ycie Arno Holza
w wietle jego listów) i Traumulus  Vom Theterstück zum einzigen Spielfilm
nach einem Werk von Arno Holz und Oskar Jerschke (Traumulus  od sztuki
teatralnej do jedynej ekranizacji dzie³a Arno Holza i Oskara Jerschkego).
W pierwszym, na podstawie analiz przechowywanej w niemieckich archiwach epistolografii poety, Pertsch zrekonstruowa³ elementy jego biografii,
wiatopogl¹du, a tak¿e genezê niektórych idei i zamierzeñ artystycznych.
W drugim referacie pokrótce omówi³ utwory dramatyczne spó³ki autorskiej
Holz-Jerschke, koncentruj¹c siê na ich komedii tragicznej Traumulus
(1904) i jej adaptacji filmowej z 1935 roku. Referent dowodzi³, ¿e chocia¿ jej
re¿yserem i producentem by³ Carl Frölich (cz³onek NSDAP), nie stanowi ona
ilustracji ideologii hitlerowskiej. Uczestnikom zosta³ wywietlony koñcowy
fragment filmu.
Jens Stüben (Oldenburg) w swoim wyst¹pieniu  wie ich aus dem bittersten Nordwordosten. Arno Holz und Ostpreußen ( jako ja z najsurowszego pó³nocnego wschodu. Arno Holz i Prusy Wschodnie) precyzyjnie wskaza³
na fakty z biografii Holza, wiadcz¹ce o jego osobistych i duchowych wiêzach
z Prusami Wschodnimi, których nie eksponowa³ nawet w swoich szkicach
autobiograficznych. W jego ¿yciu wa¿ne miejsce zajmowa³ Królewiec
(Königsberg). Bliscy byli mu wybitni mieszkañcy stolicy prowincji, m.in. Simon Dach oraz Immanuel Kant. Stüben ujawnia obecnoæ krainy dzieciñstwa w utworach Holza, ale te¿ jego bytnoæ w ró¿nych miejscach Prus
Wschodnich.
Krzysztof Szatrawski mówi³ o Phantasusie jako kreacji nowego jêzyka
lirycznego. Holz otworzy³ w teorii i praktyce poetyckiej nowe perspektywy
przed poezj¹ dwudziestowieczn¹ (rezygnacja z rymu, polifonia, wieloznacznoæ, eksperymentowanie). Poeta odwracaj¹c perspektywê poznawcz¹ i aksjologiczn¹, symbolicznie odwraca porz¹dek wiata, w którym najbardziej
b³ahe zdarzenia i subtelne wra¿enia okazuj¹ siê odzwierciedleniem porz¹dku
kosmicznego.
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Dyskutantów zajmowa³y szczególnie zwi¹zki Arno Holza z Rastenburgiem.
Referaty ukaza³y siê w polskiej i niemieckiej wersji w pracy zbiorowej
pod red. Krzysztofa Szatrawskiego Arno Holz i jego dzie³o. W 150. rocznicê
urodzin poety/Arno Holz und sein Werk. Zum 150. Geburstag des Dichters
(Kêtrzyn 2013).
Oddalonym nieco w czasie uzupe³nieniem sympozjum by³a te¿ publikacja: Arno Holz, Johannes Schlaf mieræ, w opracowaniu doktoranta Uniwersytetu Gdañskiego Jana Szymona Pardy. Ksi¹¿ka zawiera nie tylko przedruk
polskiego przek³adu tytu³owego opowiadania, który wydrukowa³a Niwa
(1894, nr 3); jego t³umacz skry³ siê pod pseudonimem R. Bern.. W wydawnictwie znajdziemy te¿ m.in. wspó³czesne spolszczenie, dokonane przez Jana
Sabelwona, utworu Pierwszy dzieñ w szkole. Oba teksty pochodz¹ ze zbioru
Holza i Schlafa Papa Hamlet (Leipzig 1889). Sabelwon przet³umaczy³ równie¿ fragmenty Phantasusa i Raju dzieciñstwa Holza. Publikacja przynosi
ponadto stosunkowo obszerne materia³y o bardzo s³abo znanym w Polsce
Schlafie: szkic o jego twórczoci pióra Jana Klaczkowskiego, Pieñ w przek³adzie Stanis³awa Przybyszewskiego oraz spis dzie³ w uk³adzie chronologicznym. Promocja ksi¹¿ki odby³a siê 21 czerwca 2013 roku.
Sympozjum i wzmiankowane publikacje zosta³y urzeczywistnione g³ównie dziêki staraniom trzech kêtrzyñskich podmiotów: Urzêdu Miasta, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kêtrzyñskiego i Stowarzyszenia im.
Arno Holza. Ich dzia³ania i realizacjê projektów zwi¹zane z obchodami Roku
Arno Holza wspar³y liczne instytucje.

