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WSTÊP
Przekazujemy czytelnikom drugi numer Prac Literaturoznawczych
z nadziej¹, ¿e problematyka w nim podjêta zachêci do przemyleñ nad zaproponowanymi interpretacjami twórczoci pisarzy polskich i zagranicznych.
Pierwsza czêæ zawartych w niniejszym numerze artyku³ów dotyczy uniwersalnych wartoci i idei, które autorzy zauwa¿aj¹ w badanych przez siebie
tekstach, reprezentuj¹cych ró¿ne epoki i formy gatunkowe. Rozwa¿ania Doroty G³adkowskiej koncentruj¹ siê na twórczoci Johna Donnea, uznanego
za czo³owego angielskiego poetê metafizycznego XVI wieku. Przyjête przez
autorkê rozwi¹zanie to paralelna analiza wierszy religijnych i mi³osnych
autora  charakteryzowanych zazwyczaj dot¹d roz³¹cznie  prowadz¹ca do
odkrycia zawartego w nich wizerunku wiecznego bytu. Grzegorz Igliñski
skupia sw¹ uwagê na utworze powsta³ym trzy stulecia póniej, dokonuj¹c
interpretacji dramatu wêgierskiego pisarza Imre Madácha Tragedia cz³owieka. Wed³ug badacza kluczowy dla odczytania utworu jest obraz jedenasty,
który ukazuje czasy wspó³czesne autorowi i pozwala oceniæ, na ile sposób
postrzegania przez niego XIX stulecia jest bliski diagnozom stawianym przez
innych romantyków.
Kolejne cztery artyku³y dotycz¹ literatury XX wieku. Magdalena Dziugie³-£aguna koncentruje siê na problemie dramatu poznania i aksjologicznego kryzysu, jakiego dowiadcza bohater-narrator Pa³acu Wies³awa Myliwskiego, którego historia stawia w niecodziennej sytuacji, czyni¹c z ch³opa
pana opustosza³ego dworu. Jacek Krawczyk podejmuje zagadnienie czasu
w Prawdzie starowieku Stanis³awa Vincenza. Badacz wskazuje na zjawisko
mitologizacji wiata Hucu³ów. Powieæ buduje opozycjê miêdzy czasem gór
a czasem cywilizacji. Jak pisze autor: przesz³oæ ukazana zosta³a w glorii
niczym nie ska¿onego ³adu, natomiast przysz³oæ, jako kategoria uto¿samiana z postêpuj¹c¹ dezintegracj¹ spo³eczeñstwa cywilizacji, w wietle negatywnym. Oba czasy integruje opowieæ narracyjna. Natomiast Katarzyna Ciepliñska analizuje jedn¹ z powieci emigracyjnego pisarza Jerzego Pietrkiewicza  Inner Circle (1966). Tytu³, nawi¹zuj¹cy miêdzy innymi do nazwy
okrê¿nej linii londyñskiego metra, symbolizuje kolistoæ losów cz³owieka,
który bez wzglêdu na epokê jest wyalienowany i nie potrafi poj¹æ otaczaj¹cego go wiata. Tê czêæ numeru zamykaj¹ rozwa¿ania Beaty Kurz¹dkowskiej,
powiêcone literackiej twórczoci pisarza i pedagoga, Janusza Korczaka. Autorka, wskazuj¹c na uniwersalizm oraz aktualnoæ problemów, które pojawiaj¹ siê w jego ksi¹¿kach dla dzieci, upomina siê o sta³¹ obecnoæ tych
utworów na listach szkolnych lektur.
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Kolejny dzia³ tworz¹ artyku³y zwi¹zane z autobiografizmem. Ninê
Olszewsk¹ interesuje temat wspó³czesnego fenomenu popularnoci autobiografistyki, jednoczenie autorka krytycznie odnosi siê do powszechnoci
i trywializacji tego rodzaju pisarstwa. Anna Osipiñska analizuje wydany
w 2013 roku intymny zapis Witolda Gombrowicza zawarty w Kronosie. Trafnie uzasadnia tezê, ¿e pisarz przedstawi³ w nim historyczny kontekst w³asnego istnienia, ukazuj¹c w ten sposób naturalny i nieustanny bieg czasu
i zanurzonego w nim cz³owieka. O niejasnych zwi¹zkach utworów Micha³a
Witkowskiego z jego ¿yciem pisze Emilia Konwerska. Autorka szerzej analizuje jêzyk bohaterów powieci, odnajduj¹c w nim miêdzy innymi znamiona
p³ci czy te¿ postmodernistyczny zlepek ró¿norodnych narracji.
W kolejnych dwóch artyku³ach czytamy o biograficznych kontekstach
literatury. Leokadia Hull pisze o tym, jak mo¿na uatrakcyjniæ sw¹ biografiê.
Henryk Grynberg w Uchodcach i Ci¹gu dalszym czuje potrzebê dodatkowego uzasadnienia i wyt³umaczenia siê z literackiego eksploatowania materii
¿ycia, wiadomy kryzysu autobiografistyki, wynikaj¹cego z jej nadmiaru na
rynku wydawniczym, a tak¿e faktu, i¿ ten rodzaj pisarstwa uchodzi w oczach
znawców za najbardziej sk³amany. Z kolei Janusz G³owacki, zdaniem autorki, proponuje w ksi¹¿ce Good night, D¿erzi, zamiast biografii Jerzego Kosiñskiego, grê literackimi tropami. Artyku³ Danuty Ossowskiej pokazuje problem
wy¿szej edukacji kobiet, stanowi¹cy w dobie pozytywizmu nowy przedmiot
spo³ecznej refleksji. Na przyk³adach utworów literackich, których tworzywem
by³y czêsto w³asne biografie pisarzy i pisarek, poznajemy literackie portrety
pierwszych polskich studentek. Najistotniejsze, jako konteksty znaczeniowe,
okaza³y siê dyskursy: emancypacyjny, narodowy i ideologiczno-polityczny.
Najobszerniejszy dzia³ drugiego numeru zawiera artyku³y, które poszukuj¹ dla badanych utworów okrelonych kluczy interpretacyjnych, analizuj¹
wybrane motywy, d¹¿¹ do uchwycenia istotnych cech formalnych poszczególnych gatunków.
Iwona Maciejewska na przyk³adzie listów Magdaleny z Czapskich Radziwi³³owej z XVIII wieku podejmuje analizê funkcji, jakie w epistolografii
mo¿e spe³niaæ postscriptum, o ile pisz¹cy potrafi umiejêtnie je wykorzystywaæ. Ten listowny dodatek, krytykowany przez dawne artes epistolandi, staje
siê wówczas narzêdziem wp³ywu na adresata i sposobem na ró¿nicowanie
treci. Pawe³ Pietrzyk proponuje w swych rozwa¿aniach spojrzenie na utwory z odleg³ych epok, czyni¹c przedmiotem obserwacji Uwagi mierci niechybnej Józefa Baki z XVIII wieku oraz wspó³czesne krymina³y Marka Krajewskiego. Wed³ug badacza mo¿liw¹ p³aszczyznê porównania stanowi sk³onnoæ
obu twórców do eksponowania z jednej strony zmys³owej strony wiata,
z drugiej za  wiadomoci kresu doczesnej wietnoci, zagro¿onej nieuchronn¹ mierci¹.
Lidia Urbañczyk podejmuje natomiast próbê scharakteryzowania gatunku literatury dla dzieci i m³odzie¿y, który autorka nazywa horrorkiem.
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Utwory wykorzystuj¹ce na ró¿ne sposoby motywy grozy, przeznaczone dla tej
grupy odbiorców, nios¹ w sobie zarówno korzyci, jak i zagro¿enia, o których
warto pamiêtaæ w kontekcie rosn¹cej popularnoci tego gatunku.
Dwa kolejne artyku³y powiêcone s¹ prozie obcej. Mateusz Kotwica
wskazuje, ¿e w twórczoci Jamesa Joycea, zw³aszcza w jej pocz¹tkowym
okresie, bardzo wa¿na by³a poetyka epifanii. Pisarz zamieszcza³ w utworach
wypowiedzi, stanowi¹ce autokomentarz do tego sposobu tworzenia. Z biegiem czasu jednak stosunek do epifanii ulega³ zmianie  od afirmacji
i umieszczania ich w centrum literackiego wiatopogl¹du, a¿ po odrzucenie
i krytyczny komentarz obecny w Ulissesie. Z kolei Wojciech Boryszewski
stara siê dowieæ, ¿e protagonici powieci Kolekcjoner i Mag Johna Fowlera
 Frederick Clegg i Nicholas Urle  cierpi¹ na zespó³ madonny i ladacznicy,
co wp³ywa na ich ¿ycie, zw³aszcza relacje z kobietami, a tak¿e jest si³¹
napêdow¹ ich dzia³añ i podejmowanych przez nich decyzji. Celem Wojciecha
Boryszewskiego staje siê znalezienie elementów tego syndromu w sposobie
kreowania bohaterów.
Nastêpne teksty w tej czêci przenosz¹ ponownie zainteresowanie badawcze na literaturê polsk¹. Artyku³ Zbigniewa Chojnowskiego Personalizm
poetycki Leszka Aleksandra Moczulskiego postuluje uznanie tego twórcy za
kontynuatora linii chrzecijañskiej poezji polskiej oraz w³¹czenie go do nurtu
personalizmu poetyckiego, oznaczaj¹cego tu postrzeganie wiata na ró¿ne
sposoby, ale zawsze w wymiarze osobowym, aksjologicznym, wspólnotowym.
Polifonia w twórczoci Moczulskiego pokazuje jego kunszt literacki, jest równie¿ wyrazem uznania dla dziedzictwa duchowego przodków.
Agnieszka Michniewicz analizuje opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudziñskiego pt. Portret wenecki. Jak zauwa¿a autorka, utwór ten jest nie tylko
ho³dem z³o¿onym przez pisarza wielkiemu malarzowi Lorenzowi Lotto, lecz
tak¿e prób¹ dookrelenia powinowactw, ³¹cz¹cych malarstwo i literaturê.
Fabu³a opowiadania przywo³uj¹ca trzy autentyczne obrazy mistrza, zwraca
równie¿ uwagê na zagadnienie iluzji i deziluzji w sztuce. Kontekst kulturowy jest wa¿nym punktem odniesienia, wykorzystanym w przedostatnim
z artyku³ów tworz¹cych ten dzia³. Grzegorz Supady bada w nim prozê Jerzego Andrzejewskiego pod k¹tem obecnych w niej licznych i ró¿nokierunkowych nawi¹zañ do kultury niemieckiej. W tym celu poddaje analizie zarówno
wybrane utwory fikcjonalne, jak i dzienniki autora Popio³u i diamentu.
Tê czêæ numeru podsumowuj¹ rozwa¿ania Andrzeja Wo³osewicza, stanowi¹ce próbê odpowiedzi na  z pozoru oczywiste  pytanie: co robimy, gdy
czytamy? Wed³ug autora, w dookreleniu tego procesu pomocna mo¿e okazaæ
siê teoria aktora-sieci, zaproponowana przez francuskiego socjologa Brunona
Latoura, któr¹ mo¿na, zdaniem A. Wo³osewicza, asymilowaæ na potrzeby
badañ literackich.
W pimie nie mog³o zabrakn¹æ problematyki zwi¹zanej z literatur¹ Warmii i Mazur. W artykule Jana Ch³osty omówione zosta³y pierwsze utwory
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warmiñskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej (18941984), urodzonej w podolsztyñskim Br¹swa³dzie, ³¹cz¹cej twórczoæ literack¹ z dzia³alnoci¹ spo³eczno-kulturaln¹. Wszystkie wiersze drukowane by³y w Gazecie Olsztyñskiej, w której krótko pracowa³a, oraz w dodatku do tego pisma  Gociu
Niedzielnym. Dostrzec w nich mo¿na przede wszystkim wp³ywy Marii Konopnickiej, Adama Asnyka, Jana Kasprowicza. Twórczoæ Johannesa Bobrowskiego, zdaniem Joanny Ch³osty-Zielonki, stwarza okazjê do ponownego
przyjrzenia siê funkcjom, jakie pe³ni¹ w jego poezji przywo³ywane miejsca.
Analizuje ona poetyck¹ wyobraniê autora z perspektywy translokacji miejsca w czasie i przestrzeni. Jakub Rudnicki t³umaczy, jak powojenna literatura o Warmii i Mazurach odzwierciedla³a stosunek nowych mieszkañców do
prusko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Literackie przekazy wiadcz¹
o dominuj¹cym poczuciu niechêci, a nawet wrogoci wobec niego, rozgrzeszaj¹cych dewastacjê, g³ównie elementów symbolicznych. Zaledwie nieliczni autorzy podkrelali unikatowoæ krajobrazu kulturowego i apelowali o jego
ochronê.
Kolejny raz w Pracach Literaturoznawczych pojawiaj¹ siê te¿ wypowiedzi zwi¹zane ze sztuk¹ wydawnicz¹ i edytorsk¹. Przedmiotem artyku³u
Wiktora Gardockiego s¹ dzieje wydawnicze Appassionaty, powieci Józefa
Mortona. O utwór ten przez kilka lat toczono zaciête spory, nim w 1976 roku
ukaza³ siê nak³adem Pañstwowego Instytutu Wydawniczego. Autor nie zgadza³ siê na poprawki zaproponowane przez Redakcjê i d³ugo walczy³ o wydanie ksi¹¿ki w oczekiwanym przez siebie kszta³cie. Zbigniew Chojnowski odnajduje w czasopimie Szl¹skie Nowiny (1886, nr 41) zapomniany utwór
Micha³a Kajki. Jest to wiersz *** [Lecz niestety drogi cz³ecze]. Tekst przypomina o czekaj¹cym ka¿dego cz³owieka S¹dzie Ostatecznym. Bóg wszystko
widzi i zapisuje w ksiêdze. Artyku³ dotyczy pierwocin literackich mazurskiego poety i jego starañ o upowszechnienie w³asnych utworów na pocz¹tku
drogi twórczej.
Ca³oæ naukowej debaty podsumowuj¹ recenzje oraz sprawozdania z wybranych konferencji, które zosta³y zorganizowane w Instytucie Filologii Polskiej w roku akademickim 2013/2014.
Redakcja
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O WARTOCIACH UNIWERSALNYCH
Dorota G³adkowska
UWM w Olsztynie

Czy nale¿y baæ siê mierci?
John Donne i poetycka tajemnica
niemiertelnoci
Should one be afraid of death?
John Donne and the Poetic Mystery of Immortality
S³owa kluczowe: koncept metafizyczny, mi³oæ, jednoæ, mieræ, niemiertelnoæ,
sonet
Key words:
metaphysical concept, love, unity, death, immortality, sonnet

Wiele ju¿ napisano na temat siedemnastowiecznej wizji mi³oci i niemiertelnoci Johna Donnea, nazywaj¹c j¹ metafizyczn¹1. Rozpamiêtuj¹c
mi³oæ we wszystkich jej wymiarach, poeta otwiera bowiem nieprzebyte obszary, które okrela w The Good-Morrow jednym s³owem: everywhere2.
W nakrelonej przez niego przestrzeni literackiej zanikaj¹ granice i pozostaje
1 Poezja metafizyczna, w pe³nym sensie tego terminu, to poezja [ ] inspirowana
przez filozoficzn¹ koncepcjê wszechwiata i rolê wyznaczon¹ duchowi ludzkiemu w wielkim
dramacie egzystencji (H. J. C. Grierson, Metaphysical Poetry, w: Seventeenth-Century English Poetry: Modern Essays in Criticism, red. W. R. Keast, New York 1962, s. 4, cyt. za:
S. Barañczak, Wstêp do: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia, Kraków
2009, s. 7). Termin poezja metafizyczna po raz pierwszy pojawia siê dopiero u schy³ku
XVIII wieku, a zatem niespe³na dwa wieki po czasach Donnea, w Lives of the Most Eminent English Poets S. Johnsona (1781). Krytyczny stosunek Johnsona do tego typu twórczoci mia³ wp³yw na jej negatywne postrzeganie, a nawet zapomnienie, co uleg³o zmianie
dopiero na pocz¹tku XX wieku (S. Barañczak, dz. cyt., s. 7). Wiêcej na temat zmian w postrzeganiu angielskich metafizyków prze³omu XVI/XVII stulecia zob. H. Gardner, Introduction, w: The Metaphysical Poets, red. H. Gardner, London 1961, s. XIXXXXI.
2 J. Donne, The Good-Morrow, w: The Norton Anthology of English Literature, t. 1,
red. S. Greenblatt, New York  London 2006, s. 12631264. Cytaty z tego ród³a, w razie
potrzeby identyfikacji, w dalszej czêci artyku³u oznaczam skrótem: (GM).
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jedynie wyj¹tkowa jednoæ, wynosz¹ca kochaj¹cych siê ludzi na poziom niemiertelnoci. Jest to rzeczywistoæ, jak¹ Donne odkrywa dla wszystkich
kochaj¹cych-wiêtych3, którym dane jest dowiadczyæ mi³oci doskona³ej.
Lektura opracowañ utworów poety pozostawia jednak¿e wra¿enie, i¿
ca³okszta³t jego myli twórczej jest nie do koñca doceniany. Wynika to
w znacznym stopniu z przyjêtego rozdzia³u wierszy na religijne: Holy Sonnets i mi³osne: Songs and Sonnets. Co wiêcej, poszczególne pozycje s¹ najczêciej rozwa¿ane jako niezale¿na zamkniêta ca³oæ, w oderwaniu od kontekstu
zbioru4, przy czym analiza ogniskuje siê g³ównie wokó³ warstwy semantycznej i sekwencji logicznych argumentów5. Gin¹ powi¹zania strukturalne miêdzy wierszami Donnea, które komentuj¹ siê nawzajem i wspólnie krel¹
wizerunek wiecznego bytu.
Mo¿na pomyleæ, i¿ si³a wyobrani Donnea skutkuje zrodzeniem siê
iluzji. Jednak¿e wiat przedstawiony nie koñczy siê na poziomie z³udzeñ
 okazuje siê rzeczywistoci¹, przenosz¹c siê na poziom strukturalny utworu,
gdzie dowiadczamy perfekcyjnego przenikania siê konstrukcji i sensu. Wiersze staj¹ siê zjawiskiem obserwowalnym i zagadk¹ intelektualn¹, anga¿uj¹c¹ emocje, uczucia i zmys³y6. To, co wyró¿nia zbiór poezji Georgea Herberta
3 T³umaczenie w³asne okrelenia lover-saints u¿ytego przez Joannê Burzyñsk¹ w odniesieniu do grupowego odbiorcy s³ów g³osu mówi¹cego w The Canonization J. Donnea
(J. Burzyñska, An Unnoticed Aspect of the Argument. A New Interpretation of The Canonization by John Donne, Zeszyty Naukowe Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Gdañskiego. Linguistica et Anglica Gedaniensia 1978, nr 1, s. 135).
4 Przed studiowaniem tekstów literackich w oderwaniu od kontekstu ca³oci zbioru
przestrzega Graham Caie (G. D. Caie, Manuscripts in Context, w: PASE papers in literature
and culture, red. M. Edelson [i in.], £ód 1999, s. 15, cyt. za: B. Kowalik, Betwixt
engelaunde and englene londe. Dialogic Poetics in Early English Religious Lyric, w: Studies
in English Medieval Language and Literature, t. 31, red. J. Fisiak, Frankfurt am Main
2010, s. 46). Oryginalny uk³ad wierszy Donnea w obrêbie manuskryptu nie jest znany; nie
ma pewnoci co do przynale¿noci poszczególnych utworów do odrêbnych cykli. Wobec tego
nale¿y braæ pod uwagê ca³okszta³t twórczoci poety jako t³o interpretacyjne dla ka¿dego
indywidualnego wiersza.
5 Czêsto docenia siê jedynie rodzaj wizji, któr¹ mo¿e przynieæ wykrycie korespondencji, [ ] »wstrz¹s«, który daje intelektowi wiadomoæ analogii, gdy zdaje sobie sprawê
z identycznoci miêdzy rzeczami uprzednio nie ³¹czonymi (J. A. Mazzeo, Metaphysical
Poetry and the Poetic of Correspondence, Journal of the History of Ideas 1953, nr 2,
s. 230, cyt. za: D. Gostyñska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991,
s. 12).
6 W ten sposób Donne zapowiada pogodzenie dwóch sprzecznych filozofii: empiryzmu
i racjonalizmu. Tematyka epistemologiczna zaczê³a dominowaæ w europejskiej filozofii na
prze³omie XVI i XVII wieku [ ] Postawiono [ ] pytanie o ród³a wiedzy podmiotu o wiecie. (M. Wendland, Epistemologia Kanta jako rozwi¹zanie sporu empiryzmu z racjonalizmem, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2012, nr 1, s. 155168; zob. te¿:
Kartezjusz, Rozprawa o metodzie, prze³. T. ¯eleñski, Warszawa 1980). Niezwyk³e po³¹czenie intelektu, emocji i uczuæ w poezji Donnea, niespotykane u poetów nastêpnych generacji, zauwa¿a T. S. Eliot w eseju pt. The Metaphysical Poets [1921] (T. S. Eliot, Poeci metafizyczni, prze³. M. ¯urowski, w: tego¿, Szkice literackie, red. W. Chwalewik, Warszawa 1963,
s. 3952).
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The Temple7 i stanowi o jego szczególnym charakterze, u Donnea ma znacznie bardziej dyskretn¹ postaæ. Geniusz twórczy poety prowadzi odbiorcê na
coraz g³êbsze poziomy interpretacji, pozostawiaj¹c go w ci¹g³ym poczuciu
braku kolejnego elementu, który pozwoli w pe³ni zrozumieæ metafizyczny
koncept Death, be not proud [ ] (Holy Sonnets: 108) czy The Canonization
(Songs and Sonnets).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze przemylenia, poszukiwania poetyckiego
rozwi¹zania zagadki niemiertelnoci bêdê prowadziæ jednoczenie w obrêbie
dwóch zbiorów wierszy J. Donnea: Holy Sonnets i Songs and Sonnets
z zamiarem ukazania korelacji strukturalno-semiotycznych nie tylko w obszarze tego samego zbioru, lecz tak¿e miêdzy sonetami religijnymi i utworami, które s¹ powszechnie okrelane mianem wieckich.

I
Zacznijmy zatem od mierci jako kresu doczesnoci. W sonecie 10.: Death, be not proud [ ], zadaj¹c jedyne pytanie retoryczne: why swellst thou
then?9, podmiot liryczny wyra¿a zdumienie wszechobecnoci¹ lêku przed
umieraniem. Logiczny wywód ma za zadanie udowodniæ, i¿ strach przed
mierci¹ jest nieuzasadniony, a wrêcz paradoksalny. Zwiastuje ona bowiem
stan, do którego cz³owiek d¹¿y przez ca³e ¿ycie  odpoczynek i wolnoæ:
Rest of [ ] bones, and souls delivery10. Nie jest te¿ zjawiskiem unikalnym,
poniewa¿ jej namiastki dowiadczamy we nie: From rest and sleep, which
but thy pictures be. G³os mówi¹cy apeluje do zmys³ów, przywo³uj¹c uczucie
przyjemnoci, jak¹ daje zasypianie: Much pleasure, oraz intelektu, wskazuj¹c na bezsensownoæ nieustannego poczucia obecnoci czego, co trwa zaledwie chwilê: One short sleep i samo wkrótce przestanie istnieæ: death shall
be no more. Manipuluje paradoksem na poziomie argumentacji  stwierdza,
i¿ jedynym bytem poddaj¹cym siê mierci, rozumianej jako kres istnienia,
jest bezporedni adresat s³ów o imieniu mieræ: Death, thou shalt die. Poniewa¿ sen pozostaje poza wiadomoci¹, pozostali dowiadczaj¹ jednoczesnoci
7 G. Herbert, The Temple [1633], dostêpny w Internecie: <http://www.luminarium.org/
sevenlit/herbert/ herbbib.htm>. [dostêp 08.03.2014]. Wersy utworów uk³adaj¹ siê tu na
kszta³t obiektów i zjawisk, o których mówi¹, np. The Altar, Easter Wings, The Collar.
8 Numeracja utworów w obrêbie cyklu Holy Sonnets wed³ug: The Norton Anthology
of English Literature, s. 12951299. Poniewa¿ oryginalna kolejnoæ sonetów nie jest znana
oraz nie tworz¹ one cyklu o charakterze pseudonarracyjnym, nie zachodzi koniecznoæ interpretowania ich w okrelonej sekwencji.
9 Tam¿e, s. 12961297. W ca³ym artykule analizowane fragmenty Sonetów wiêtych
pochodz¹ z tego ród³a. Przy pierwszym cytacie z danego utworu podajê w przypisie lokalizacjê ca³ego tekstu. W nawiasach wprowadzonych po przytaczanych fragmentach stosujê
literê S i cyfrê arabsk¹ oznaczaj¹c¹ numer sonetu, o ile z wywodu nie wynika, z którego
utworu pochodzi dany cytat.
10 freedom (delivery) for the soul (tam¿e, s. 1296).
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umierania i przebudzenia do niemiertelnoci: One short sleep past, we
wake eternally. W ten sposób Donne usuwa liniê rozdzia³u miêdzy ¿yciem
doczesnym i wiecznym, wskazuj¹c na bezgraniczne trwanie cz³owieka. Taki
sposób rozumowania odbiera mierci moc sprawcz¹: poppy or charms can
make us sleep as well / And better than thy stroke, nor yet canst thou kill
me; przestaje ona byæ potê¿na i przera¿aj¹ca: Mighty and dreadful, w zamian uzyskuj¹c rangê stra¿nika wrót niemiertelnoci.
Aby oswoiæ umieranie, Donne personifikuje zjawisko abstrakcyjne.
mieræ funkcjonuje w wierszu jako pozostaj¹cy w tle, jednoosobowy adresat
s³ów ja lirycznego. Punkty zwrotne argumentacji wskazuj¹ na to, i¿ mamy
do czynienia z monologiem dramatycznym, zamkniêtym w czternastu wersach sonetu, czy te¿ dialogiem po³owicznie ujawnionym na poziomie tekstu.
mieræ11 jest tu aktywnym uczestnikiem dysputy, którego domylne kontrargumenty s¹ konsekwentnie zbijane przez podmiot liryczny. Tak oto idea
uzyskuje wsparcie w postaci dowiadczenia o charakterze empirycznym, za
odbiorca szerszego krêgu zostaje postawiony w pozycji wiadka intelektualnej pora¿ki mierci w debacie, z której wy³ania siê wiod¹ce przes³anie
 potêg¹ i tajemnic¹ nie jest mieræ sama w sobie, lecz to, co zapowiada:
from thee much more must flow.
Dialogiczny charakter sonetu i podjêta w nim tematyka niemiertelnoci
kieruj¹ uwagê interpretatora ku The Canonization12 z cyklu Songs and Sonnets. Równie¿ tu kompozycja wiersza pozwala zauwa¿yæ, i¿ podmiot liryczny
toczy spór z interlokutorem, okrelonym przez Joannê Burzyñsk¹ mianem:
implied you13:
g³os podmiotu lirycznego

14

1

g³os domniemanego "you"
[czêæ domylna]
2

sprzeciw niewpisany w tekst
[pierwsza zwrotka]: Nie wtr¹caj siê
w moje prywatne sprawy: "hold your
tongue, and let me love".
Jak mo¿esz kochaæ? Nie zapominaj
o: "five gray hairs", "palsy", "gout",
"ruined fortune".

11
12

Adresat przywo³any w wierszu imieniem: Death  t³. w³asne.
Tam¿e, s. 12671268. Cytaty z tego utworu, w razie potrzeby identyfikacji, oznaczam w nawiasie liter¹ C.
13 Zob. J. Burzyñska, dz. cyt., s. 126132.
14 Tabela pochodzi z pracy J. Burzyñskiej: tam¿e, s. 126127. T³. komentarzy Burzyñskiej z jêz. ang. w³asne.
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2

Bezporednia reakcja jest opóniona:
"Take you a course, get you a place," itp.
Te rzeczy mnie nie interesuj¹."
[ ] you will let me love."

[ostatni wers 1-szej strofy] "So you will
let me love"
Twoja mi³oæ szkodzi innym.
[pierwszy wers drugiej strofy] "Alas,
alas, who's injured by my love?"

W gramatycznej strukturze wersów i uk³adzie pierwszej zwrotki The Canonization
Burzyñska zauwa¿a odpowied na obiekcje rozmówcy oraz probê skierowan¹ do niego. Dalej wskazuje na rozdwiêk w logicznej sekwencji myli
pomiêdzy dwiema pierwszymi strofami oraz elementy leksykalne typowe
dla toku rozmowy, których obecnoæ uzasadnia sprzeciwem rozmówcy. Zwrotka druga The Canonization jest jednorodna, przez jej wersy nie przebija siê
podzia³ na dwa g³osy15. Analizowany wczeniej sonet 10. wykazuje zatem podobieñstwo konstrukcyjne do The Canonization. Oba utwory s¹ tylko
pozornie homogenicznymi monologami16, w istocie rzeczy wykazuj¹c cechy dialogu. Wyranie rysuje siê tak¿e analogia w przebiegu konwersacji.
Struktura gramatyczna i logiczna pierwszego czterowiersza Death, be not
proud [ ] zezwala na domniemany sprzeciw rozmówcy, luka w argumentacji
pojawia siê pomiêdzy pierwsz¹ a drug¹ kwartyn¹ (zwrot From rest and
sleep wydaje siê gramatycznie nieuzasadniony), za pocz¹tek drugiej mo¿na
wyt³umaczyæ jako reakcjê na kontrargumenty. Konstrukcja drugiego czterowiersza, podobnie jak w The Canonization, wydaje siê niepodzielna.
Analogiê potwierdza dalsze porównanie. Forma rozkazuj¹ca na pocz¹tku
zwrotki trzeciej The Canonization: Call us what you will [ ] wskazuje na
poprzedzaj¹c¹ j¹ opiniê domniemanego rozmówcy: implied you, za ca³a
strofa sugeruje czêciowy konsensus na poziomie g³os mówi¹cy  domniemany you17. Równie¿ w Death, be not proud [ ] trzeci czterowiersz mo¿na
rozwa¿aæ jako reakcjê na sprzeciw: Thou art slave to fate [ ]. W obu
15
16
17

Tam¿e, s. 124127.
Tam¿e, s. 130.
Tam¿e, s. 128.
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przypadkach argumenty o wydwiêku pejoratywnym wskazuj¹ na pseudoemotywn¹ funkcjê jêzyka; mo¿na wyczuæ irytacjê uporczyw¹ kontrargumentacj¹. Podobieñstwo czêci trzecich zaznacza siê w obecnoci okreleñ, jakoby
w ich wzajemnej wymianie miêdzy wierszami:
Call us what you will [ ] / Call her one, me another fly / [ ] we in us find the eagle
and the dove. / The phoenix [ ] (C)
Thou art slave to fate, chance, kings, and desperate men [ ] (S10).

Czwarte czêci obu utworów wyranie odnosz¹ siê do przysz³oci poprzez
stwierdzenie o nieuchronnym ¿yciu wiecznym: we wake eternally (S10),
osi¹gniêtym dziêki uwiecaj¹cej mocy mi³oci: all shall approve / Us canonized for love (C). Co wiêcej, w strofie trzeciej The Canonization g³os mówi¹cy przepowiada wskrzeszenie kochanków, stwierdzaj¹c, i¿ nadaj¹ oni nowy
wymiar legendzie, rzucaj¹ nowe wiat³o na zagadkê Feniksa odradzaj¹cego
siê z popio³ów:
The phoenix riddle hath more wit
By us: we two being one, are it. [ ]
We die and rise the same, and prove
Mysterious by this love.

Wyranie rysuje siê analogia miêdzy p³aszczyzn¹ fizyczn¹ i duchow¹
 akt seksualny jako umieranie i jednoczenie rodzenie siê na nowo18. Podobnie jak kochankowie nie umieraj¹, lecz wznosz¹ siê do lepszego ¿ycia, tak
i my w momencie mierci wchodzimy do nowego wymiaru.
Oba wiersze wykazuj¹ pokrewieñstwo myli, wyra¿one równie¿ przez
u¿yte struktury gramatyczne. Cech¹ charakterystyczn¹ czêci pierwszych
jest obecnoæ formy rozkazuj¹cej: Death, be not proud (S10)  hold your
tongue, and let me love (C) oraz stwierdzenie z u¿yciem czasownika modalnego, zamykaj¹ce ca³y czterowiersz/strofê: nor yet canst thou kill me (S10)
 So you will let me love (C). W zaskakuj¹cy sposób ich zestawienie
uzyskuje wartoæ znaczeniow¹, jest jakby rozbudowaniem po³owicznie przedstawionego w sonecie 10. dialogu o aspekt mi³oci:
Death, be not proud [ ] (S10)
[ ] nor yet canst thou kill me (S10)

For Gods sake hold your tongue, and
let me love (C)
So you will let me love. (C)

Drugi czterowiersz sonetu 10. jest wyran¹ deklaracj¹ przyjaznej (nieprzynosz¹cej cierpienia) natury mierci: Much pleasure, podczas gdy odpowiada18 Podobne spojrzenie na akt seksualny przedstawia XX-wieczny esej pt. Modliszka
(zob. R. Caillois, Modliszka, w: tego¿, Odpowiedzialnoæ i styl: eseje, wyb. M. ¯urowski,
prze³. J. B³oñski, Warszawa 1967).
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j¹ca mu zwrotka The Canonization wydaje siê mieæ strukturê interogatywn¹:
whos injured by my love?. Jednak¿e, jak podkrela Burzyñska, pytania
pojawiaj¹ce siê w strofie maj¹ równie¿ charakter retoryczny i powinny byæ
interpretowane jako stwierdzenia o niewinnej (nikomu nieszkodz¹cej) naturze mi³oci19.
Wspomniane czêci obu utworów wyra¿aj¹ nadziejê podmiotu lirycznego, a nawet przekonanie, w The Canonization o wiecznym trwaniu jego
mi³oci20, za w Death, be not proud [ ] o ¿yciu wiecznym. W ten sposób
wiersze reinterpretuj¹ siê nawzajem, za w wietle przedstawionej analogii
konstrukcyjnej i tematycznej, sonet 10. staje siê generalizacj¹ prawdy opisanej w The Canonization.
Jak widaæ, Death, be not proud [ ] i The Canonization tworz¹ swego
rodzaju uk³ad poetycki. Nie stanowi to jednak odkrycia nieznanej dotychczas
formy wyrazu artystycznego. Donne czerpie inspiracjê ze redniowiecznych
liryków religijnych, wród których Barbara Kowalik zauwa¿a elementy dialogu po³owicznie przedstawionego na poziomie tekstu. Odnajduje tak¿e przyk³ady wierszy, które wyranie uk³adaj¹ siê nie tylko we wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê pary, lecz tak¿e d³u¿sze konfiguracje, tworz¹c z³o¿one struktury
semiotyczne. Dopiero zestawione razem uzyskuj¹ one w³aciw¹ postaæ21.
W kontekcie barokowej twórczoci Donnea rodzi siê zatem pytanie: skoro
poeta nawi¹zuje do tradycji, czy powi¹zania miêdzy jego wierszami koñcz¹
siê na opisanym wy¿ej zastawieniu, czy te¿ utwory komentuj¹ siê nawzajem
w obrêbie szerszego cyklu?

II
Donne tka miêdzy swoimi utworami mistern¹ sieæ powi¹zañ tematycznych i strukturalnych. Elementy leksykalne i gramatyczne wplecione w wersy Death, be not proud [ ] (Holy Sonnets) i The Canonization (Songs and
Sonnets) wskazuj¹ na kierunek poszukiwañ. Fragment czwartej strofy drugiego z wierszy: Well build in sonnets pretty rooms wskazuje drogê ku
pozosta³ym Sonetom wiêtym i The Good-Morrow, bowiem tu w³anie g³ówny
koncept polega na przedstawieniu ma³ego pokoju: little room (GM) jako
serca wszechwiata w ca³ej jego nieskoñczonoci i niemiertelnoci, osi¹gniêtej dziêki unikalnemu rodzajowi mi³oci. W The Canonization za room
19
20

J. Burzyñska, dz. cyt., s. 127.
The stanza [ ] is an expression of the lyrical egos hope and even conviction that
his and his mistresss mysterious love will be preserved for posterity (tam¿e, s. 128).
21 Barbara Kowalik poddaje analizie redniowieczne liryki religijne, które by³y dotychczas analizowane osobno, a tymczasem tworz¹ uk³ady dylogiczne, a nawet grupy 316
wzajemnie komentuj¹cych siê utworów, powi¹zanych nie tylko tematycznie, ale i strukturalnie (zob. B. Kowalik, dz. cyt., s. 3191).
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staje siê wpisan¹ w wersy sonetu metaforyczn¹ urn¹, mieszcz¹c¹ w sobie
prochy kochanków, uwiêcone mi³oci¹, kochanków wyniesionych do rangi
wiêtych: canonized for love:
Well build in sonnets pretty rooms;
As well a well-wrought urn becomes
The greatest ashes, as half-acre tombs

Sonet uzyskuje tu rangê najbardziej odpowiedniego nonika wiedzy
o sekrecie mi³oci i uzyskanej dziêki niej niemiertelnej wiêtoci: Mysterious
by this love oraz zrêcznie, ale te¿ z trudem wykutego22 w s³owie, niewielkiego rodka przekazu: a well-wrought urn  hymnu rozs³awiaj¹cego,
zawieraj¹cego w sobie tê formê wiêtoci i pozwalaj¹cego innym j¹ doceniæ:
by these hymns, all shall approve / Us canonized for love. Poeta manipuluje perspektyw¹ na poziomie doboru s³ów do opisu przedmiotów, miejsc oraz
zjawisk zarówno rzeczywistych, jak i tych metafizycznych czy te¿ literackich.
Wobec tego kompaktowy gatunek poetycki  a little genre  jest zdolny zamkn¹æ
w swoich wersach niemiertelny wszechwiat23 kochanków w sensie fizycznym jako an urn with the greatest ashes oraz duchowym, g³osz¹c tajemn¹
legendê o mi³oci, jednoci cia³ i dusz bardziej skutecznie ni¿ rozleg³a kronika literacka czy pojemny grobowiec:
And if unfit for tombs and hearse
Our legend be, it will be fit for verse;
And if no piece of chronicle we prove,
Well build in sonnets pretty rooms;

Wobec powy¿szego Sonety wiête, w tym sonet 10., nale¿y postrzegaæ jako
poetyck¹ realizacjê zamiarów literackich okrelonych w The Canonization.
W wietle wyranych powi¹zañ pomiêdzy sonnets i pretty rooms, aby
w pe³ni zrozumieæ, jaki rodzaj niemiertelnoci s³awi sonet 10.: Death, be not
proud [ ], nale¿y przeanalizowaæ znaczenie pojêcia a little room jako g³ównego konceptu w innych wierszach Donnea, bowiem, jak widaæ, koncept ten
wychodzi poza granice The Good-Morrow  jedynego utworu, gdzie jest powszechnie rozpoznawany:
1) The Good-Morrow  one little room to:
 ma³y pokój mieszcz¹cy w sobie w sensie dos³ownym m³odoæ i fizycznoæ kochanków;
22 T³. w³asne wyrazu wrought  1) worked into shape or condition, fashioned, formed.
ME; 2) shaped, [ ] prepared for use from the raw or rough material. M16 (zob. The New
Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, t. 2, red. L. Brown, Oxford
1993, s. 3733). Znaczenia angielskich s³ów, na które powo³ujê siê w artykule, zosta³y zweryfikowane jako obowi¹zuj¹ce w czasach Donnea na podstawie ww. ród³a.
23 W znaczeniu okrelonym s³owem everywhere w The Good-Morrow.
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 miejsce, gdzie dokonuje siê przebudzenie ze snu cia³ kochanków i ich
dusz (odzyskiwanie poprawnego poczucia rzeczywistoci), zatem po³¹czenie
fizycznoci i duchowoci: good morrow to our waking souls;
 wszechwiat bezgraniczny ukszta³towany moc¹ mi³oci: love [ ] makes
one little room an everywhere;
 miejsce, gdzie kochankowie dowiadczaj¹ nieprzemijalnoci, a zatem
po³¹czenie wiata doczesnego i wiecznego, mo¿liwe tylko dziêki szczególnej
jednoci, która staje siê nonikiem niemiertelnoci: Let us possess one
world; each hath one, and is one. / If our loves be one, or thou and I / Love so
alike that none do slacken, none can die.
2) The Canonization  pretty room to:
 urna zawieraj¹ca fizyczne szcz¹tki kochanków: urn becomes / The
greatest ashes,
 sonet jako gatunek literacki  rodek przekazu, nonik wszystkich
powy¿szych znaczeñ: Well build in sonnets pretty rooms.
3) The Flea24  nie u¿yto tu co prawda s³ów little room, jednak gra
s³owno-perspektywiczna zwraca uwagê na a little flea. Ma³a pch³a funkcjonuje w wierszu jako:
 wi¹tynia mi³oci i ma³¿eñstwa we wszystkich jej aspektach (seksualnym, duchowym i religijnym): Our marriage bed and marriage temple.
Wydaje siê, i¿ wspomniane wiersze staj¹ siê uzupe³nieniem sonetu 10.
o aspekt szczególnej uwiêcaj¹cej mi³oci i jednoci dwojga, która staje siê
drog¹ do niemiertelnoci. To w³anie ona pozwala zdyskredytowaæ i przezwyciê¿yæ mieræ, w ten sposób usuwaj¹c barierê miêdzy ¿yciem doczesnym
i wiecznym. Aby w pe³ni zrozumieæ przes³anie poety zawarte w Death, be not
proud [ ], nale¿y interpretowaæ te utwory razem:
little room (GM) (C) = little flea (F) = everywhere (GM) = marriage temple (F) =
urn (C) = sonnet (C)
mi³oæ: mixed equally (fizycznoæ + duchowoæ + religijnoæ) = jednoæ
= niemiertelnoæ = wiêtoæ = prochy kochanków = sonet jako nonik tajemnicy.

Tylko mi³oæ mixed equally (GM), realizowana na równi we wszystkich
wspomnianych aspektach25, pozwala kochankom staæ siê czêci¹ jednego
uniwersalnego bytu, który nie poddaje siê przemijaniu: to one neutral thing
both sexes fit (C). Byt ten jest esencj¹ jednoci wszystkich kochaj¹cychwiêtych, przywo³anych w The Canonization. Wydaje siê, i¿ mamy do czynienia z polemik¹ na p³aszczynie religijnej z postulowanym redniowiecznym

24 The Norton Anthology of English Literature, s. 1263. W razie potrzeby identyfikacji
ród³a cytaty oznaczam: (F).
25 Wiêcej na ten temat: zob. D. G³adkowska, The Flea  ukryte przes³anie J. Donnea,
Przegl¹d Humanistyczny 2013, nr 3, s. 1123.
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sposobem przygotowania siê do mierci267. Skoro mi³oæ jest gwarancj¹
wiecznego szczêcia, nale¿y do niej d¹¿yæ i modliæ siê o szczególny dar, który
sta³ siê udzia³em kochaj¹cych-wiêtych27: Beg from above / A pattern of
your love! (C). Droga do niemiertelnej harmonii otwiera siê dla wybranych
i wiedzie przez wiat mi³oci i jednoci, a nie umartwienia czy ascezy.
W koñcu w wiecie Donnea to kochankowie uzyskuj¹ rangê wiêtych, nie
za rozmi³owani w udrêce asceci.
Zauwa¿amy te¿ stopniowe poszerzanie siê przestrzeni literackiej. Paradoksalnie ponad wspomnianym bytem, którego atrybutem jest nieskoñczonoæ, zaznacza swoj¹ obecnoæ kolejny wy¿szy poziom boskoci: Beg from
above [ ] (C), ku któremu wznosz¹ oczy nie tylko miertelnicy, lecz tak¿e
posiadaj¹cy wiêksz¹ moc wyproszenia ³ask kochaj¹cy-wiêci28. W paradoksie tym tkwi zarówno odejcie od, jak i nawi¹zanie do klasycznego rozumienia relacji: cz³owiek  wszyscy wiêci  Bóg.
Omawiane wiersze wspólnie przynosz¹ szczególne rozwi¹zanie zagadki
niemiertelnoci, osi¹gniêtej przez równe wymieszanie elementów w mi³oci29:
Whatever dies was not mixed equally (GM). If our loves be one, or, thou and I /
Love so alike that none do slacken, none can die (GM). [ ] we two being one,
are [ ] (C) marriage temple (F), The phoenix riddle [ ] (C). We die and rise
the same, [ ] (C); [ ] we wake eternally (S10).

Uzupe³nia je Loves Growth. Równie¿ tu mi³oæ doskona³a jest produktem procesu zlewania siê elementów  duchowoci i zmys³owoci: mixd of
all stuffs, vexing soul, or sense, But as all else, being elemented too, / Love
sometimes would contemplate, sometimes do30 i jednoczenie si³¹ napêdow¹
jednoczenia dwojga, pozostaj¹c w stanie ci¹g³ego doskonalenia31:
Gentle love deeds, as blossoms on a bough,
From loves awakened root do bud out now.
26 Por. T. A Kempis, O rozpamiêtywaniu mierci, w: tego¿, O naladowaniu Chrystusa
[1418], prze³. W. Lohn SI, Kraków 1981, s. 6772.
27 J. Burzyñska, dz. cyt., s. 129.
28 Równie¿ Burzyñska zauwa¿a, i¿ pi¹ta strofa The Canonization jest modlitw¹:
a stylized prayer [ ] to the lovers who have been raised to the superior position through
the sexual union (tam¿e, s. 135).
29 W ten sposób Donne nawi¹zuje do redniowiecznej filozofii scholastycznej, której
czêci¹ by³a teoria dotycz¹ca niezmiennoci (a co za tym idzie, niemiertelnoci) materii,
mo¿liwej do osi¹gniêcia jedynie przez doskona³e wymieszanie pierwiastków (The Norton
Anthology of English Literature, s. 1264).
30 J. Donne, Poems of John Donne, t. 1, red. E. K. Chambers, London 1896,s. 3435.
Cytaty z Loves Growth w razie potrzeby identyfikacji oznaczam: (LG).
31 Zauwa¿a to równie¿ J. M. Walker. Wed³ug autorki, w wierszach Donnea wzrost
mi³oci niejednokrotnie uzyskuje atrybuty procesu alchemicznego  tylko w³aciwie przeprowadzony daje nadziejê na zamierzony efekt (wiêcej na ten temat: zob. J. M. Walker,
Donnes Words Taught in Numbers, Studies in Philology, t. 84, nr 1, Winter 1987, s. 48,
49, 56).
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If, as in water stirrd more circles be
Produced by one, love such additions take,
Those like so many spheres but one heaven make,
For they are all concentric unto thee;

Wobec tego wed³ug Donnea mi³oæ jest swego rodzaju perpetuum mobile32  samonapêdzaj¹cym siê procesem, który pozwala na zachowanie ci¹g³oci istnienia cz³owieka. Przebudzenie do mi³oci: good morrow to our waking souls (GM) staje siê równolegle przebudzeniem do nieskoñczonoci:
we wake eternally (S10) i ono w³anie jest wydarzeniem godnym uwagi,
nie za sam moment mierci: One short sleep (S10). Otwarcie drzwi do
ma³ego pokoju33 wiecznoci: little room znacznie wyprzedza mieræ  dokonuje siê w doczesnoci kochanków.
Zestawione razem The Good-Morrow, The Canonization i sonet 10.: Death
be not proud [ ] ³¹cz¹ ziemskie ¿ycie z tym, co po mierci nie tylko przez
pokrewieñstwo miejsca/nonika (little room  everywhere, urn, sonnet), ale i doznañ: pleasure, sleep, rest oraz zjawisk: control, delivery. Bardziej bezporedni¹, przy czym w wielce obrazowy sposób nakrelon¹,
myl o ci¹g³oci istnienia w mi³oci zawiera równie¿ The Computation:
A thousand [years] [ ] All being one thought of you34, gdzie mniej wiêcej
w punkcie centralnym odnajdziemy niæ ³¹cz¹c¹ wiersz z Loves Growth:
I did neither think nor do (CO) [bez ukochanej, po roz³¹ce  t³um. D.G.]
Love sometimes would contemplate, sometimes do (LG),
ponownie uwypuklaj¹c¹ obecnoæ nie tylko duchowoci (think), lecz tak¿e
fizycznoci (do) po mierci. Przy czym warunkiem koniecznym do zaistnienia obu jest obecnoæ dwojga:
FOR my first twenty years, since yesterday,
I scarce believed thou couldst be gone away; [ ]
Tears drownd one hundred, and sighs blew out two;
A thousand, I did neither think nor do,
Or not divide, all being one thought of you ;
[ ] think that I
Am, by being dead, immortal [ ]
(CO)

Bez mi³oci jest co prawda ci¹g³oæ istnienia, jednak szczêcia nie ma.
Sam moment umierania pozostaje niezauwa¿ony.
32 W czasach Donnea szczególne zainteresowanie koncepcj¹ perpetuum mobile mia³o
wymiar naukowy.
33 W znaczeniu wczeniej nadanym.
34 J. Donne, Poems of John Donne, s. 7475. Dalej, w razie potrzeby identyfikacji
utworu, stosujê skrót (CO).
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Z bagatelizowaniem chwili mierci spotykamy siê tak¿e w przywo³anym
ju¿ wczeniej wierszu The Flea: Just so much honor [ ] / Will waste, as this
fleas death took life from thee. Utwór ten jest zwi¹zany z sonetem 10. gr¹
perspektywiczn¹ polegaj¹c¹ na pomniejszaniu i jednoczenie wywy¿szaniu
znaczenia zjawisk, form¹ po³owicznie przedstawionego dialogu z pozostaj¹cym w tle interlokutorem, przede wszystkim za, manipulacj¹ s³owem:
swell (F) (S10), proud (S10)  honor (F). Negatywne konotacje zwi¹zane
z niepotrzebnym narastaniem lêku przed mierci¹: why swellst thou [ ]?
(S10) w The Flea zamieniaj¹ siê w skojarzenia seksualne, które te¿ rodz¹
nies³uszne obawy: learn how false fears be. Strach ten zupe³nie przestaje
istnieæ dziêki spe³nieniu, jakie niesie mi³oæ w wiecie The Good-Morrow,
gdzie: [we] watch not one another out of fear. Pycha za, która jest wszak
jednym z grzechów g³ównych, w sonecie jest przypisana mierci, podczas gdy
w The Flea powszechnie rozumiany honor i spo³eczne podejcie do zwi¹zku
dwojga przyczynia siê do zabicia mi³oci i jest potrójnym grzechem ciê¿kim:
samobójstwem, morderstwem i wiêtokradztwem: three sins in killing
three. Skoro za jednoæ kochanków gwarantuje spokój oraz ci¹g³oæ istnienia fizycznoci i duchowoci, Death, be not proud [ ] i The Computation
pozwalaj¹ spojrzeæ na konsekwencje rozdzielenia i unicestwienia jednoci
dwojga z szerszej perspektywy. Czyn ten jest s³usznie nazwany grzechem
miertelnym, gdy¿ zamyka drzwi do szczêcia w wiecznoci, pozostawiaj¹c
hopes, sighs and tears oraz niemoc fizyczn¹ i duchow¹: I did neither
think nor do (CO).
Realizuj¹c zamys³ okrelony w The Canonization, Donne podejmuje próbê zamkniêcia z³o¿onej zagadki niemiertelnoci: The phoenix riddle (C)
w czternastu wersach Death, be not proud [ ]. Sonet 10. zawiera wiêc skróty
mylowe, których nie sposób zrozumieæ, gdy analizuje siê go w izolacji od
pozosta³ych utworów. Szczególnie argumentacja drugiego czterowiersza
mo¿e sprawiaæ wra¿enie niepe³nej. Zawiera niejasnoci: [ ] from thee
much more must flow; pozostawia miejsce na w¹tpliwoci i niedowierzanie,
bowiem jest zbiorem hase³, które domagaj¹ siê zdefiniowania. Odbiorca nie
do koñca rozumie naturê przyjemnoci: pleasure i odpoczynku: rest p³yn¹cego ze mierci. S³owa-drogowskazy: rest, pleasure, delivery, jako
elementy ³atwo kojarzone dziêki ich powtarzalnoci w poezji Donnea, wskazuj¹ drogê ku innym wierszom, w których odnajdujemy otwarcie przedstawione wyjanienie b¹d ukryte w konstrukcji wersów tropy.
Zwroty rest and sleep i rest of their bones w po³¹czeniu z ide¹ snu
i przebudzenia: we wake [ ] wyranie kieruj¹ ku The Good-Morrow, gdzie
cia³a i dusze kochanków budz¹ siê do niemiertelnego ¿ycia: good morrow to
our waking souls, none can die w sensie fizycznym, a tak¿e duchowym,
pozyskuj¹c wiadomoæ prawdziwej natury rzeczy i zjawisk.

Czy nale¿y baæ siê mierci? John Donne i poetycka tajemnica...

21

Tu te¿ cia³a i dusze znajduj¹ w sobie nawzajem umiejscowienie, czy te¿ ukojenie: true plain hearts do in the faces rest. Dwoje kochanków jednoczenie
przenosi do duszy i cia³a ukochanej osoby swoj¹ cielesnoæ i duchowoæ, daj¹c
swoj¹ obecnoæ, a z ni¹ wytchnienie, wsparcie, si³y witalne i wzajemn¹ zale¿noæ, pozostaj¹c pod jej czujn¹ opiek¹ i kontrol¹: watch [ ] one another,
possess one world. Jest to wiat, który jawi siê jako doskona³y fizycznie
i metafizycznie35.

Skoro za mamy do czynienia z jedn¹ przestrzeni¹ nieskoñczonoci  to,
co znajdziemy w ma³ym pokoju The Good-Morrow, zawiera tak¿e urna
The Canonization oraz sonet, do takiej w³anie wiecznoci budz¹ siê dusze
w Death, be not proud [ ]: we wake eternally. Wobec tego równie¿ natura
zawartego w niej wytchnienia: rest musi byæ podobna. Przy czym nale¿y
pamiêtaæ, i¿ charakter odpoczynku okrela mi³oæ, ale te¿ niesie go ze sob¹
w³anie mieræ. Rzuca to nowe wiat³o na stwierdzenie Much pleasure
(S10), tym bardziej ¿e przyjemnoci to kolejna niæ ³¹cz¹ca Death, be not
proud [ ], The Good-Morrow: all pleasures fancies be i The Flea: Yet this
enjoys. Pozwala to te¿ na nowo odczytaæ owiany tajemnic¹ wers sonetu 10.:
[ ] then from thee much more must flow.
Kolejn¹ zagadkê intelektualn¹ w Death, be not proud [ ] stanowi souls
delivery. Wydaje siê, i¿ autor celowo u¿ywa s³owa delivery, które nie daje
przecie¿ dok³adnego rymu: be  delivery (S10), czyni¹c z niego wskazówkê. Zwraca uwagê na jednoczesnoæ zjawisk: oswobodzenie z doczesnych
bol¹czek, nowe narodziny do ¿ycia i byæ mo¿e oczekiwanie na s¹d wieczny36.
Ponadto souls delivery, jako uwolnienie z wiêzów, kieruje nasz¹ uwagê ku
love [ ] controls w³anie w The Good-Morrow. A zatem chodzi o wolnoæ
ducha osi¹gniêt¹ w sposób kontrolowany: love [ ] controls (GM) souls
delivery (S10), przy czym nale¿y ponownie wspomnieæ analizê The GoodMorrow, aby pamiêtaæ, i¿ mi³oæ przedstawiona jest uczuciem nadrzêdnym,
jednak nie ma charakteru ograniczaj¹cego37. Poeta obna¿a mieræ z jej tajemniczoci oraz mocy sprawczej, nie ona bowiem kontroluje drogê do niemiertelnoci, i przypisuje w The Canonization te w³anie atrybuty jednoci
osi¹gniêtej poprzez mi³oæ: We die and rise the same, and prove / Mysterious
by this love.
Podsumowuj¹cy dwuwiersz sonetu 10. ponownie wzbudza skojarzenia
z The Good-Morrow nie tylko przekonaniem o ¿yciu wiecznym: death shall
be no more (S10)  none do slacken, none can die (GM) czy wspomnian¹
35 Z opublikowanej analizy w³asnej (zob. D. G³adkowska, Metafizyczny obraz mi³oci
w The Good-MorrowJ. Donnea, Prace Literaturoznawcze 2013, nr 1, s. 2134).
36 delivery  1) the action of setting free [ ]. Now rare. L15; 2) the act of giving
birth [ ]. L16; 3) the action of clearing a jail of prisoners in order to bring them to trial
[ ]. LME (The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, t. 1, red.
L. Brown, Oxford 1993, s. 626).
37 Zob. D. G³adkowska, Metafizyczny obraz mi³oci w The Good-Morrow J. Donnea,
s. 2134.
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ide¹ o przebudzeniu: One short sleep past, we wake [ ] (S10)  And
now good morrow to our waking souls (GM), lecz tak¿e obecnoci¹ zwrotu:
wake eternally (S10), który przywo³uje swój przys³ówkowy odpowiednik
w The Good-Morrow: mixed equally, tworz¹c swoiste podsumowanie rozwa¿añ dotycz¹cych tajemnicy niemiertelnoci:
[ ] love [ ] controls (GM)
mixed equally (GM),

souls delivery (S10),
we wake eternally (S10)

III
Po przeanalizowaniu powi¹zañ miêdzy wspomnianymi utworami Donnea
pozostaje pytanie o rozdzielnoæ ducha i cia³a w momencie mierci: Rest
of [ ] bones and souls delivery (S10). Wydaje siê, i¿ wers ten pozostaje
w sprzecznoci z wnioskami o nieroz³¹cznoci fizycznoci i duchowoci cz³owieka, wynikaj¹cymi z dotychczasowej analizy.
Do w¹tpliwoci tych nawi¹zuje sonet 1.: Thou hast made me [ ]38, zwi¹zany z sonetem 10. ide¹ przyjemnoci: pleasure/s i bêd¹cy kontynuacj¹
dysputy o naturze mierci i niemiertelnoci. Jednak tym razem mamy do
czynienia z bezporedni¹ komunikacj¹ na linii: ja liryczne  Stwórca39.
Niezw³ocznie po okreleniu relacji: Thou hast made me  mine end doth
haste, g³os mówi¹cy daje upust swojej niepewnoci. Pojawiaj¹ siê lêk, rozpacz, przera¿enie, nadzieja, zw¹tpienie i ponownie nadzieja: I dare not
move my dim eyes any way, Despair behind [ ], Such terror [ ], I rise
again [ ], [ ] not one hour [ ] I can sustain, Thy grace may wing me
[ ]. Przekaz intelektualny, który dominowa³ w Death, be not proud [ ],
ustêpuje miejsca sprzecznym emocjom.
Dzieje siê to jednak przy jednoczesnym zachowaniu ci¹g³oci logicznych
argumentów. Pytanie skierowane bezporednio do Boga porusza problem
niemiertelnoci: Thou hast made me, and shall thy work decay? (S1).
Skoro cz³owiek jest dzie³em samego Boga, musi byæ tworem doskonale wymieszanym: mixed equally (GM), a zatem nosz¹cym znamiona wiecznoci40. Dwuznacznoæ decay  zepsucie moralne oraz rozk³ad materii41
38
39

The Norton Anthology of English Literature, s. 1295.
Sonet 10., który w opisany wczeniej sposób ³¹czy siê z utworami z cyklu Songs and
Sonnets, przyci¹ga uwagê (na tle zbioru) odmiennoci¹ uk³adu nadawca  odbiorca. Ja
liryczne wchodzi tu w spór ze mierci¹, podczas gdy pozosta³e sonety s¹ rozmow¹ z Bogiem.
40 W nawi¹zaniu do wspomnianej wczeniej redniowiecznej teorii o niezmiennoci
i niemiertelnoci materii.
41 decay  1) poet. fall, death. LMEE18; 2) material deterioration, falling apart.
E16; 3) mental or physical decline. L16 (The New Shorter Oxford English Dictionary
on Historical Principles, t. 1, s. 606).
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 nakazuj¹ rozpatrywaæ niemiertelnoæ nie tylko ducha, lecz tak¿e elementów sk³adowych cia³a fizycznego. Niemo¿liwe, aby dzie³o tak doskona³e uleg³o degradacji czy nawet dezintegracji.
Do scholastycznej filozofii mieszania pierwiastków nawi¹zuje te¿ sonet
5.: I am a little world [ ], gdzie jednak dochodzi do rozdzia³u czêci: My
worlds both parts42 i automatycznie staj¹ siê one miertelne: both parts
must die. Wobec tego negatywne emocje sonetu 1. mog¹ wywodziæ siê
z obawy przed rozdzielnoci¹ ducha i cia³a wskutek grzechu unicestwiaj¹cego mi³oæ w sercu cz³owieka: flesh doth waste / By sin in it (S1)43. S¹
one dodatkowo uwypuklone zaburzeniem uk³adu rymów: haste  fast,
cast  waste (S1) w s³owach oznaczaj¹cych brak wytchnienia, odrzucenie
i stratê. Lêk przed tak rozumian¹ mierci¹ jest przyczyn¹ przywo³ania destrukcyjnej, i zarazem odradzaj¹cej, si³y biblijnego ognia i wody: Pour new
seas in mine eyes [ ]/[ ] my world [ ]/[ ] must be drowned [ ]/[ ] O, it
must be burnt! [ ]/[ ] burn me, O Lord, with a fiery zeal / Of thee (S5).
Sonety mo¿na rozwa¿aæ w kategoriach proby skierowanej do Boga o uruchomienie mocy naprawczej: Repair me now (S1), make me new (S14)44,
o przywrócenie harmonii w mikrowiecie podmiotu lirycznego, mo¿liwe tylko
dziêki mocy boskiej mi³oci: Batter my heart, three-personed God, oerthrow me
(S14), Thy grace may wing me (S1).
Nierozdzielnoæ fizycznoci i duchowoci, uzyskan¹ dziêki scalaj¹cej sile
mi³oci, najpe³niej obrazuje sonet 18.: Show me, dear Christ, thy spouse so
bright and clear46. Aby ujednoliciæ naturê mi³oci, Donne personifikuje tu
zjawisko czysto duchowe (oblubienica  dusze wierz¹cych ludzi) i przywo³uje mia³e skojarzenia seksualne:
Dwells she with us [ ]/[ ] then make love?
[ ]
And let mine amorous soul court thy mild dove,
Who is most true and pleasing to thee then
When she is embraced and open to most men.

42

The Norton Anthology of English Literature, s. 1295.
Por. rozwa¿ania na temat mi³oci, grzechu i miertelnoci w Pimie wiêtym Nowego Testamentu, a szczególnie fragmenty: [ ] mi³oæ Bo¿a rozlana jest w sercach naszych
[ ] grzech wszed³ na wiat, a przez grzech mieræ [ ] grzech zaznaczy³ swoje królowanie
mierci¹ [ ]. Nie oddawajcie te¿ cz³onków waszych [ ] na s³u¿bê grzechowi [ .] [co wiedzie] do mierci [ ] ³aska przez Boga dana to ¿ycie wieczne [ ] (List do Rzymian 5,16, 23,
w: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³. z jêz. oryginalnych, opr. zespó³
biblistów polskich, Poznañ  Warszawa 1971, s. 1280, 1281).
44 The Norton Anthology of English Literature, s. 12971298.
45 Tam¿e, s. 12981299.
43
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Motyw oblubienicy46 pozwala przybli¿yæ analogiê miêdzy mi³oci¹ dwojga ludzi a mi³oci¹ cz³owiek  Bóg, przy jednoczesnym istnieniu fizycznoci
i duchowoci.
W tym kontekcie najwiêksz¹ zagadk¹ pozostaje sonet 7.: At the round
earths imagined corners [ ], który pozornie nie zgadza siê z wizj¹ wspomnianej nierozerwalnoci cia³a i ducha:
[ ] blow
Your trumpets, angels; and arise, arise
From death, you numberless infinities
Of souls, and to your scattered bodies go:47
Wydaje siê, i¿ s³owa wiersza sugeruj¹ pomiertne rozdzielenie i oczekiwanie na ponowne zjednoczenie w dniu s¹du ostatecznego. Jednak jak powi¹zaæ to z tajemnic¹ Feniksa, który jednak odradza siê od razu w nowej
materialnej formie? W sonecie 18. oblubienica jest bytem pozostaj¹cym ponad czasem i miejscem: Doth she, and did she, and shall she evermore / On
one, on seven, or on no hill appear?. Skoro nie ma czasu i miejsca
w przestrzeni, któr¹ zajmuje, to równie¿ rozdzia³ jest rzecz¹ wzglêdn¹: Is
she self-truth, and errs? Poza tym, nawet jeli siê dokonuje, to poza wiadomoci¹ ludzk¹, w upieniu: let them sleep (S7). We nie nie obserwujemy
rzeczywistoci; jego d³ugoæ jest niezauwa¿alna. Rejestrujemy ci¹g³oæ istnienia do zasypiania i od przebudzenia. W tym sensie dzieñ wspólnego zjednoczenia dusz i ich na nowo odrodzonych materialnych postaci pozostaje
w ci¹g³oci z dniem mierci. Obiektywny up³yw czasu nie ma znaczenia
z perspektywy cz³owieka, za perspektywy Boga, jak podkrela sonet 9.:
If poisonous minerals [ ], i tak nie da siê obj¹æ ludzkim umys³em: But who
am I that dare dispute with thee / O God?48. W ten sposób koncept snu
i przebudzenia z Death, be not proud [ ] (S10) staje siê ponownie u¿yteczny
i pozwala przez nowy pryzmat spojrzeæ na wspomniane sonety.
Wizerunek Boga nieustannie towarzyszy mierci: you whose eyes /
/ Shall behold God (S7). Liryczne ja przywo³uje obraz zmartwychwsta³ego
Chrystusa w A Hymn to God the Father, stwierdzaj¹c: at my death thy Son /

46 Przeniesienie dowiadczenia mi³oci dwojga ludzi na obraz mi³oci Boga do jego
ludu znajdziemy ju¿ w starotestamentowych tekstach przedstawiaj¹cych historiê zbawienia. [ ] Oblubienica jest obrazem ludu Izraela. Przymierze z Bogiem ukazane jest jako
relacja narzeczeñstwa lub ma³¿eñstwa. Historia interpretacji hymnów Pieni nad Pieniami, które opiewaj¹ mi³oæ miêdzy dwojgiem m³odych ludzi, stanowi najpiêkniejszy przyk³ad takiego przeniesienia. ród³o: S³ownik biblijny, dostêpne w Internecie: <S³ownik biblijny http://biblia.wiara.pl/slownik/67ea4.Slownik-biblijny/slowo/ OBLUBIENICA>.
[dostêp: 22. 01. 2014].
47 The Norton Anthology of English Literature, s. 12951296.
48 Tam¿e, s. 1296.
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/ Shall shine as he shines now and heretofore / I fear no more49. Nie mo¿na
równie¿ oprzeæ siê wra¿eniu, i¿ czterowiersze i podsumowuj¹cy dwuwiersz
sonetu 1.: Thou hast made me [ ] uk³adaj¹ siê wed³ug okrelonego schematu50. Wydaje siê, i¿ przywo³uj¹ one historiê umêczonego Chrystusa51:
1) Pierwsza kwartyna nasuwa skojarzenie z modlitw¹ Chrystusa
w Ogrójcu przez uto¿samienie siê z Bogiem: Ojcze  Thou hast made me,
probê o odsuniêcie mierci: Ojcze [ ] zabierz ode Mnie ten kielich52
 Repair me now, uwiadomienie koñca ziemskiego ¿ycia: death meets me.
2) Druga kwartyna przywo³uje ludzkie uczucie strachu przed umieraniem: I dare not [ ], horror ubiczowania i zadanego cierpienia: Such
terror, fizyczne umêczenie: feeble flesh. Wszystko w wyniku grzechu ludzkiego, oddalaj¹cego od Boga: By sin in it, which it towards hell doth weigh.
3) Trzecia kwartyna kojarzy siê z dwiganiem krzy¿a: upadki i powstawanie: I rise again, umieranie na krzy¿u  wzniesienie oczu ku niebu:
towards thee / [ ] I can look, przywo³anie woli Boga: By thy leave , not
one hour myself I can sustain, obecnoæ grzesznika: our old subtle foe.
4) Dystych to wizja zmartwychwstania: Thy grace may wing me i wniebowst¹pienia: thou like adamant draw mine [ ] heart.
Wyranie widaæ paralelizm losu cz³owieka i Chrystusa. Cierpienie duchowe podmiotu lirycznego (choæ niepozbawione odniesienia fizycznego: my
feeble flesh) przek³ada siê na cierpienie fizyczne (ale te¿ w obecnoci dylematów natury duchowej) Syna Bo¿ego. Wi¹¿¹ je ze sob¹: grzech: sin,
strach: terror, rozpacz: despair, oddanie siê woli Boga-Ojca: Only thou
art above i powrót do ród³a: thou like adamant draw mine [ ] heart.
Stanowi to kolejny dowód na przenikanie siê fizycznoci i duchowoci
w twórczoci Donnea  nie tylko w utworach okrelanych mianem wieckich, lecz tak¿e w sonetach religijnych.
Dobór s³ów i uk³ad wersów, które sk³adaj¹ siê na indywidualn¹ modlitwê
do Boga, wyzwalaj¹ obrazy, które przesuwaj¹ siê przed oczami odbiorcy jak
seria epizodów z filmu, anga¿uj¹c uczucia, emocje i zmys³y. Ponownie Donne
popiera ideê dowiadczeniem o charakterze empirycznym, za wiersz przybiera postaæ obserwowaln¹. Sonet 1.: Thou hast made me [ ] to kolejna
49
50

Tam¿e, s. 1302.
Podobnie w sonecie 10. uk³ad czterech czêci obrazuje naturalny proces migracji
duszy ludzkiej. Wskazuje na to tematyka przewodnia poszczególnych czêci  od niemiertelnoci (pierwsze dwie kwartyny), poprzez doczesnoæ (trzecia kwartyna), do niemiertelnoci (dwuwiersz). W obu przypadkach jednak tak¹ kolejnoæ czêci i ich zawartoæ mo¿na
traktowaæ jedynie jako nawi¹zanie do tradycyjnej warstwy semantycznej sonetu. W sonecie
1.: pierwsze dwa czterowiersze  teza o zachwianiu wiary w ¿ycie wieczne, trzeci czterowiersz  antyteza o odzyskaniu nadziei dziêki opiekuñczej roli Boga, dwuwiersz  synteza
w postaci aforyzmu. Na temat budowy sonetu: zob. P. Oppenheimer, The Origin of the Sonnet,
Comparative Literature, t. 34, nr 4 (Autumn 1982).
51 Por. Ewangelia wed³ug w. £ukasza 22, 4223, 52, w: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu w przek³. z jêz. oryginalnych, s. 12091213.
52 Tam¿e, s. 1209.
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próba realizacji zamiaru okrelonego w The Canonization: Well build
in sonnets pretty rooms. Zamkniêta w czternastu wersach tajemnica niemiertelnoci jest tu zdefiniowana cierpieniem i zmartwychwstaniem Chrystusa.
Ziemskie dowiadczenie samego Boga stanowi przecie¿ najlepsz¹ ilustracjê
na poparcie wywodu teoretycznego o nadziei na ¿ycie wieczne.
Przekaz, który zaznacza swoj¹ obecnoæ przez nakrelone obrazy, ponad
wiatem bezporednio przedstawionym, wskazuje jednak na istnienie alternatywnego uk³adu: nadawca  odbiorca komunikatu. Zatem Sonety wiête
nie s¹ wy³¹cznie intymn¹ modlitw¹. Staj¹ siê wiadomoci¹ skierowan¹ do
czytelnika, który zostaje postawiony w pozycji obserwatora. Nie tylko przyjmuje on do wiadomoci s³owa podmiotu lirycznego, ale równie¿ poprzez
strukturê sonetu staje siê naocznym wiadkiem zdarzeñ. Dla tego¿ odbiorcy
wiersz ma byæ prze¿yciem zarówno zmys³owym, jak i emocjonalnym, za
wzajemne przenikanie siê konstrukcji i sensu czyni z niego zagadkê o charakterze intelektualnym.

IV
Jak widaæ, Donne zaciera liniê podzia³u pomiêdzy ¿yciem doczesnym
a wiecznym. W jego twórczoci dochodzi do zlewania siê wiatów: ziemskiego, pozaziemskiego i wiata poezji, w obrêbie których dowiadczamy równego wymieszania siê elementów: fizycznoci, duchowoci i religijnoci cz³owieka, bowiem jak sam twierdzi: Whatever dies was not mixed equally (GM).
Donne d¹¿y do niemiertelnoci jednoczenie jako cz³owiek kochaj¹cy, cz³owiek wierz¹cy i jako twórca. Jego poezja jest sama w sobie perfekcyjnie
wymieszanym wiatem dziêki zlewaniu siê konstrukcji i sensu w granicach
jednego wiersza oraz wzajemne powi¹zania strukturalne i tematyczne
w obrêbie tego samego cyklu, a tak¿e miêdzy utworami z kolekcji odrêbnych.
Wiersze Donnea to niezale¿ne twory, które jednoczenie wchodz¹ w uk³ady
dylogiczne i dalej komentuj¹ siê nawzajem w obrêbie szerszego cyklu, niekoniecznie zgodnego z oficjalnym rozdzia³em na pozycje religijne i wieckie.
Dopiero odnalezienie wzajemnych zale¿noci pozwala przybli¿yæ siê do ca³okszta³tu wizji Donnea o niemiertelnoci i pe³niej zrozumieæ kontroluj¹c¹
naturê mi³oci, której moc sprawcza sama w sobie jest tajemnic¹ przelan¹ w
wersy sonetu. Tak oto Donne tworzy wiat, w którym mieræ nie jest straszna i pozwala dowiadczyæ go innym.
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Summary

It seems that J. Donnes metaphysical vision of the world has been described in detail.
However, there still remains an aspect of his poetry that is not fully appreciated, which results
from the separation of his love lyrics (Songs and Sonnets) from the religious sonnets (Holy
Sonnets). In this article I aim to reveal the structural and thematic bonds between Donnes
poems from both collections. They definitely reinterpret one another and together complete
the picture of the world in which immortality is achieved through love and unity. Thanks
to the exceptional fusion of structure and sense, Donnes works become a phenomenon that
can be observed and an intellectual puzzle. The poets creative genius carries the reader
to deeper and deeper levels of interpretation, constantly leaving them with a sense of incompleteness
and the need to search the stanzas for another element, which may bring them a little closer
to the concept of Death, be not proud [ ] or The Canonization. Donne not only creates a poetic
world in which death is not mighty and dreadful, but also allows the reader to experience
it through the composition of his verses.
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Wêgierskie arcydzie³o
Dramat Imre Madácha zatytu³owany Az ember tragédiája (powst. 18591860,
pol. Tragedia cz³owieka) to jeden z najwa¿niejszych i najg³oniejszych utworów w historii literatury wêgierskiej. Pierwodruk tekstu nosi datê 1861, ale
dzie³o ukaza³o siê na pocz¹tku roku 1862. Przet³umaczono je na wiele jêzyków1. Jeli chodzi o polskie przek³ady, to mamy ich piêæ (wszystkie, z wyj¹tkiem jednego, opieraj¹ siê na oryginale wêgierskim), mianowicie: Juliusza
Hena (w³ac. Juliusza Henryka Wójcikiewicza) z 1885 roku, Teresy Pra¿mowskiej z 1898 roku (korzystaj¹cej nie z orygina³u, ale z t³umaczenia niemieckiego Juliusa Lechnera von der Lecha, Leipzig [1888]), Lwa Kaltenbergha z 1960 roku, Stanis³awa Hebanowskiego z 1971 roku (na potrzeby
Teatru Wybrze¿e z Gdañska, gdzie sztukê wystawiono) i Bohdana Zadury
z 2014 roku2.
1 Funkcjonowanie dramatu w ró¿nych jêzykach wiata stara³ siê analizowaæ György
Radó: Az ember tragédiája a világ nyelvein [16], Filológiai Közlöny 1964, nr 34,
s. 313353; 1965, nr 12, s. 93124; 1966, nr 12, s. 67108; 1968, nr 12, s. 75111;
1971, nr 34, s. 382403; 1972, nr 12, s. 4771. Zob. istniej¹c¹ na temat Tragedii cz³owieka bibliografiê, która obejmuje lata 18611975: Madách: Az ember tragédiája. Mûbibliográfia, összeállította S. Kozocsa, Budapest 2012 (dostêpna te¿ w Internecie).
2 E. Madách, Tragedya ludzkoci. Poemat dramatyczny, t³. z wêg. J. Hen, Kraków
1885; E. Madách, Tragiedya cz³owieka. Poemat dramatyczny, pod³ug niem. przek³. J. Lechnera von der Lech prze³. na pol. T. Pra¿mowska, Warszawa 1898; I. Madách, Tragedia
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Popularnoci dramatowi Madácha wspó³czenie przyda³y dwie niekonwencjonalne ekranizacje wêgierskie. Pierwsza to film fabularny z 1984 roku
Angyali üdvözlet (ang. The Annunciation, pol. Zwiastowanie, scenariusz
i re¿yseria András Jeles), w którym wszystkie role, tak¿e okrutne, odgrywaj¹
dzieci. Druga za to film animowany Az ember tragédiája, którego produkcjê
zaczêto w 1988 roku, a skoñczono po przerwie w roku 2011 (scenariusz
i re¿yseria Marcell Jankovics).
O nonoci utworu Madácha przes¹dza, obok walorów artystycznych,
uniwersalnoæ wypowiedzi. Mowa przecie¿ o roli i kondycji cz³owieka na
ziemi  o jego przesz³oci i przysz³oci, d¹¿eniach i upadkach, wierze i zw¹tpieniu. Kreacje g³ównych bohaterów  Adama, Ewy i Lucyfera  wydaj¹ siê
zapo¿yczone z poematu Johna Miltona Paradise Lost (prwdr. 1667, pol. Raj
utracony), znanego i popularnego wród romantyków, a motyw przenoszenia
siê w czasie i przestrzeni przy pomocy szatana spopularyzowa³y dramaty
Johanna Wolfganga Goethego Faust. Eine Tragödie (prwdr. 1808, pol. Faust,
cz. 1) i Georgea Gordona Byrona Cain (prwdr. 1821, pol. Kain). Zbie¿noci
s¹ jednak powierzchowne. Przyk³adem jest postaæ Lucyfera. U Miltona postêpowanie Lucyfera motywowane jest g³ównie pragnieniem w³adzy i zemsty. W wersji Madácha Lucyfer okazuje siê bardziej nikczemny, staraj¹c siê
zniszczyæ ludzkoæ, udowodniæ bezsens istnienia, co oznacza w rezultacie
podwa¿enie sensu dzie³a stworzenia.
Przedmiotem niniejszej pracy nie bêdzie jednak tylko ledzenie podobieñstw i ró¿nic miêdzy utworami, wp³ywów artystycznych czy zapo¿yczeñ
ideowych. Po omówieniu trzech wstêpnych obrazów dzie³a, koniecznym
z uwagi na formu³owane tam prawa rz¹dz¹ce wiatem (bêd¹ce te¿ osi¹ dramaturgiczn¹ tekstu), pragniemy przeanalizowaæ tylko jeden epizod  obraz jedenasty, rozgrywaj¹cy siê w XIX-wiecznym Londynie. Naszym zdaniem jest on
kluczowy, gdy¿ przedstawia epokê wspó³czesn¹ autorowi i pozwala z jej perspektywy spojrzeæ potem w ukazan¹ przez Madácha przesz³oæ i przysz³oæ
losów ludzkoci, ujawniaj¹c dziewiêtnastowieczne wyobra¿enia na ich temat,
zw³aszcza ¿e o tej przesz³oci i przysz³oci tutaj siê mówi. Pragniemy przede
wszystkim zastanowiæ siê, czy postrzeganie XIX stulecia jest w Tragedii cz³owieka zbie¿ne z formu³owanymi wtedy diagnozami innych romantyków.

Prawa dziejów
Dramatowi patronuje historiozoficzne przekonanie, ¿e Ewa stanowi
przyczynê upadku Adama, ale dziêki niej Adam odzyskuje wci¹¿ nadziejê na
przysz³oæ. Zdaniem wielu krytyków ujawnia siê tutaj dialektyka heglowska.
cz³owieka. Poemat dramatyczny, prze³. L. Kaltenbergh, Warszawa 1960; I. Madách, Tragedia cz³owieka [obraz VI], [t³. S. Hebanowski], Litery 1971, nr 9, s. 33; I. Madách, Tragedia
cz³owieka, przek³. B. Zadura, Wroc³aw 2014.
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Lucyfer, podró¿uj¹c i odwiedzaj¹c z Adamem wa¿ne momenty w historii
ludzkoci, pozwala wczuæ siê bohaterowi w ró¿ne role  tak, aby sam przekona³ siê, jak umieraj¹ idea³y. Adam stoi miêdzy Ew¹ (reprezentuj¹c¹ nadziejê)
a Lucyferem (uosabiaj¹cym zw¹tpienie). S¹ to dwie moce okrelaj¹ce jego
naturê (bêd¹ce w nim). Napiêcie, jakie w ten sposób powstaje, okazuje siê
przyczyn¹ zachodz¹cych w dziejach ludzkoci zmian. Rozwój mo¿liwy jest
tylko dziêki walce.
W dramacie Madácha ka¿dy okres historyczny to zatem realizacja pewnego idea³u Adama (teza), któremu przeczy Lucyfer, demaskuj¹c go jako
u³omny i wadliwy (antyteza). Adam, na skraju utraty nadziei, styka siê
z Ew¹ i decyduje na nowy idea³ (synteza), który ma uzdrowiæ rzeczywistoæ.
Nastêpnie cykl siê powtarza. W przeciwieñstwie jednak do filozofii Georga
W. F. Hegla, ludzkoæ wcale nie zmierza ku chwalebnej przysz³oci, ale
powoli ulega degeneracji i deprawacji. Zamiast postêpu mamy regres.
W efekcie Adam nie mo¿e zrozumieæ, jaki jest cel jego istnienia, skoro
przysz³oæ ludzkoci przedstawia siê tak ponuro. Ostatni wers utworu:
Walcz, miej nadziejê  to twój los! (s. 153)3, niektórzy odczytuj¹ albo jako
cyniczne s³owa nieprzewidywalnego bóstwa, albo jako sugestiê posiadania
nadziei poza wszelk¹ nadziej¹ (Bóg zna cel wszystkiego, co istnieje, ale
cz³owiek nie jest w stanie ogarn¹æ tej tajemnicy, gdy¿ przerasta ona jego
mo¿liwoci poznawcze  mo¿e po prostu nie powinien znaæ prawdy). Pod tym
wzglêdem utwór znacznie ró¿ni siê od Raju utraconego, w którym chrzecijañska nadzieja jest wyranie okrelona (Archanio³ Micha³ ujawnia Adamowi
przysz³oæ, a¿ do momentu powtórnego przyjcia Chrystusa na wiat i S¹du
Ostatecznego). Nie oznacza to jednak, ¿e tekst Madácha nie udziela pewnych
odpowiedzi.
Obraz pierwszy (obrazami autor nazywa poszczególne sceny dramatu)
ma w polskim przek³adzie Kaltenbergha tytu³ W niebie (w oryginale ¿aden
z obrazów nie ma tytu³u) i wydaje siê odpowiadaæ Prologowi w niebie, jaki
znamy z pierwszej czêci Fausta. Podobnie jak u Goethego, trzej Archanio³owie  Gabriel, Micha³ i Rafael  wychwalaj¹ dzie³o stworzenia. Na taki gest
nie potrafi zdobyæ siê Lucyfer. Krytykuj¹c zapatrzonego w siebie cz³owieka,
porednio krytykuje zapatrzonego w siebie i sw¹ potêgê Boga.
Z uczonej ludzkiej kuchni mo¿e wyjæ
Niejedno dzie³o zajmuj¹ce.
No, oczywicie, myl¹c, ¿e jest bóg,
3 Wszystkie fragmenty dramatu Madácha przytaczamy w t³umaczeniu Lwa Kaltenbergha, podaj¹c przy cytacie stronê wspomnianego wydania z 1960 roku, dot¹d niemaj¹cego
wznowieñ. Rezygnujemy z cytowania orygina³u wêgierskiego, aby nie utrudniæ przejrzystoci wywodu. Orygina³ jest zreszt¹ powszechnie dostêpny w elektronicznej wersji edycji
z 1999 roku: I. Madách, Az ember tragédiája, Budapest: Magyar Elektronikus Könyvtárból,
ostatnia modyfikacja 17. 07. 2003, dostêpny w Internecie: <http://mek.oszk.hu/00900/
00914/#> [dostêp: 5. 01. 2014].
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Lub równy bogom, cz³owiek dzie³o spaprze,
[
]
Akt twórczy przecie to jest piew
Twój tylko, ku twej w³asnej chwale.
(s. 9)

Lucyfer wyranie jest Bogu do czego potrzebny i dlatego za sw¹ krytykê
nie ponosi natychmiastowej kary. Ma on swoje miejsce w boskim planie:
Przez nieskoñczonoæ czasów rodzi³ siê mój plan, / Od wieków w sobie
mia³em to, co dzi siê sta³o (s. 10). Czy¿by wszystko potencjalnie kry³o siê
w Bogu? Bior¹c pod uwagê s³owa Lucyfera, mo¿na uznaæ, ¿e jest on niejako
alter ego Boga, jego cieniem: Gdzie jeste ty, tam tak¿e ja widniejê! / [ ]
Tworzymy razem (s. 10). Poniewa¿ Bóg prawdopodobnie zna losy stworzonego wiata, z ca³ym spokojem oddaje Adama i Ewê w rêce Lucyfera, gdy ten
domaga siê nale¿nej mu czêci uniwersum. Tak zaczyna siê walka woli
z przeznaczeniem (s. 9). To konfrontacja dwóch przekonañ: za³o¿enia, ¿e
w wiecie nic nie dzieje siê bez celu (albo ¿e zmierza do z góry ustalonego
celu  finalizm), oraz twierdzenia, ¿e wiat jest pozbawiony sensu (absurd
egzystencjalny). Mo¿na równie¿ mówiæ o dwóch koncepcjach czasu: staro¿ytnej idei czasu cyklicznego (zachodz¹ce w dziejach zmiany maj¹ charakter
pozorny, gdy¿ w istocie wszystko siê powtarza) i chrzecijañskiej idei czasu
linearnego (rozwój zmierza ku ustalonemu z góry rozwi¹zaniu).
Obraz drugi, zatytu³owany W raju, przynosi trochê inn¹ wersjê biblijnej
opowieci o kuszeniu i z³amaniu zakazu przez pierwszych rodziców. Po
pierwsze, drzewo wiedzy i drzewo ¿ycia pozostaj¹ pod opiek¹ Lucyfera
 jakby to on by³ ich stra¿nikiem i za nie odpowiada³, a nie Bóg. Duch inny
strze¿e ich owoców (s. 12)  mówi Stwórca, a Lucyfer wyjania: Moje s¹
owe drzewa dwa (s. 16). Po wtóre, mamy podwójne kuszenie ze strony
Lucyfera  kusi on wiedz¹ i wiecznym ¿yciem, a wiêc owocami z obydwu
drzew. Adamowi i Ewie udaje siê skosztowaæ owocu z drzewa wiedzy, ale na
drodze do drzewa ¿ycia staje anio³ z mieczem, co oznacza natychmiastowe
wygnanie z raju.
Wyk³adnia mitu rajskiego zdaje siê mieæ tutaj nieco racjonalistyczny
charakter. Mo¿e kojarzyæ siê z teoriami Hegla4 i Friedricha Schillera, pokrewnymi pracy Immanuela Kanta Mutmaßlicher Anfang der Menschengeschichte (prwdr. 1786, pol. Przypuszczalny pocz¹tek ludzkiej historii), która
zapocz¹tkowa³a tak¹ interpretacjê biblijnej opowieci o raju utraconym.
Kant wyszed³ z za³o¿enia, ¿e istota poprzedzaj¹ca powstanie cz³owieka kierowa³a siê, jak wszystkie zwierzêta, instynktem. Instynkt to g³os Bo¿y, pozwalaj¹cy odró¿niaæ pokarm po¿yteczny od szkodliwego, zabraniaj¹cy siêgania po owoc zakazany. Jednak w pracz³owieku obudzi³a siê w koñcu
4 G. W. F. Hegel, Wyk³ady z filozofii dziejów, t. 2, w przek³. J. Grabowskiego
i A. Landmana, wstêpem poprzedzi³ T. Kroñski, Warszawa 1958, s. 161162.
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refleksja  przypadkowo, wbrew instynktowi, owocu spróbowa³ i przekona³
siê, ¿e mu odpowiada. Oznacza³o to uwiadomienie sobie rozumu jako mocy
poszerzaj¹cej ludzkie mo¿liwoci5. Filozof wskaza³ na cztery efekty tego
prze³omu: 1) odkrycie zdolnoci wolnego wyboru; 2) odkrycie, ¿e prze¿ycia
erotyczne s¹ silniejsze, gdy ich przedmiot jest zakryty przez zmys³ami;
3) pojawienie siê niepokoju zwi¹zanego ze zdolnoci¹ patrzenia w przysz³oæ,
ze zdawaniem sobie sprawy z niebezpieczeñstw ¿yciowych i mierci (rozmylne oczekiwanie przysz³oci); 4) wyemancypowanie siê ze wiata przyrody (identyfikowanej z Bogiem) i uznanie samego siebie za boga, za cel natury6.
Chocia¿ Kant zdawa³ sobie sprawê, ¿e wydarzenie to stanowi  w zale¿noci
od punktu widzenia  b³ogos³awieñstwo i zarazem przekleñstwo cz³owieka
(co daje i co zabiera), to jednak widzia³ w nim pocz¹tek rozwoju istoty
ludzkiej, a nie jej regres i upadek.
W sztuce Madácha jest odwrotnie  odkrycie myli to pocz¹tek degrengolady cz³owieka. Inicjatorem jest Lucyfer, wydaj¹cy siê uosobieniem tej myli.
Wytyka Adamowi, ¿e ten niczym nie ró¿ni siê od bezmylnego zwierzêcia,
pozbawionego wiadomoci robaka:
ADAM wiadomoæ! Czy¿em niewiadomy?
Czy¿ nie mam czucia ³aski s³oñca,
Najs³odszej z uciech, ¿e istniejê?
[
]
LUCYFER To samo pewnie czuje czerw,
Co ci przy ustach owoc zjada,
To samo orze³, kiedy chwyta ptaka.
Czy jest cokolwiek, co by uczyni³o
Ciebie czym wy¿szym ponad tamte?
[
]
To iskra myli, która niewiadomie,
Nie rozbudzona w tobie drzemie.
(s. 1415)

W obrazie trzecim (Gdzie poza rajem) Adam i Ewa nie rozpaczaj¹
z powodu wygnania, ale bardzo szybko adaptuj¹ siê do nowych warunków.
Poczucie niezale¿noci i w³adzy napawa oboje dum¹. Myl¹, ¿e zapocz¹tkowuj¹ co wielkiego  w³asny raj. Ufaj¹, ¿e od nich co zale¿y. St¹d s³owa
Adama: Czujê, ¿e mnie opuci³ Pan. / Otom w pustyni z pust¹ d³oni¹. / Wiêc
bêdê sobie panem sam (s. 19). wiat cz³owieka okazuje siê wiatem bez
Boga. Punktem oparcia staj¹ siê: rodzina, w³asnoæ, ojczyzna, praca. Lucyfer,
komentuj¹c te kategorie, zaznacza, ¿e stan¹ siê ród³em wielkoci, ale te¿
przyczyn¹ konfliktów: [ ] w ich imiê nawzajem zjadaæ siê bêdziecie (s. 19).
5
6

Zob. J. Kowalski, Staro¿ytni o sensie ¿ycia. Eseje, Warszawa 1988, s. 32.
I. Kant, Przypuszczalny pocz¹tek ludzkiej historii, w: tego¿, Przypuszczalny pocz¹tek
ludzkiej historii i inne pisma historiozoficzne, przek³. M. ¯elazny, I. Kroñska, A. Landman,
wstêp M. ¯elazny, Toruñ 1995, s. 2125.
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W rozmowie z Lucyferem ujawnionych zostaje jeszcze kilka innych praw
rz¹dz¹cych wiatem, co wskazuje, ¿e wolnoæ, w³adza i wiedza ludzka maj¹
wyrane granice. Nie tylko zreszt¹ chodzi o cz³owieka. Sam Lucyfer przyznaje, ¿e istnieje wiê, której nawet on nie potrafi zerwaæ (w kolejnym obrazie
oka¿e siê, i¿ jest i druga, tj. Ewa)  to wiê z ziemi¹: ¯ycie mijaniem jest,
stawaniem siê na nowo (s. 21). Ziemski proch nie wydaje siê pocz¹tkowo
Adamowi jak¹ si³¹, po chwili przekonuje siê jednak o potêdze ziemskich
¿ywio³ów, konfrontacja z nimi uwiadamia mu w³asn¹ marnoæ, ulotnoæ,
znikomoæ. Przemijanie i zmiennoæ podwa¿a sens wszelakich d¹¿eñ, starañ,
wysi³ków. Trwa³oæ form i idei jest z³udzeniem.
Co stanie siê w chaosie tym
Z samotnym moim ja, z niemocnym moim cia³em,
Którem za mocne mia³ narzêdzie
Wcielania w czyny dumnych planów,
Nêc¹cych umys³ g³uchych têsknot?
(s. 21)

Chc¹c podnieæ na duchu Adama i Ewê, Lucyfer przywo³uje Ducha Ziemi. W ten sposób pope³nia b³¹d, gdy¿ zjawa tylko potwierdza bezsilnoæ
Lucyfera i jego wczeniejsze s³owa:
Gdybym ukaza³ swe oblicze,
Pad³by str¹cony do otch³ani,
A te robaki, co s¹ niczym,
Lêk by nape³ni³ ob³¹kaniem.
(s. 23)

Pró¿no szukaæ oparcia w wiecie. Rzeczywistoæ jest chaosem przemian.
Wszystko jawi siê czym innym, ni¿ jest: to, co sta³e, okazuje siê p³ynne
(w oczach Adama); to, co s³abe i ma³e, okazuje siê nieskoñczone i mocne
(w oczach Lucyfera); pragnienie wiedzy mo¿e zamieniæ siê w chêæ niewiedzy;
nadzieja mo¿e przybraæ kszta³t zw¹tpienia. Ka¿de zjawisko ukazuje swoje
podwójne oblicze.
Nie znajduj¹c pomocy w Duchu Ziemi, Lucyfer sam musi pierwszym
rodzicom rzecz wyjaniæ. Czyni to na przyk³adzie nieoczekiwanej wizji bawi¹cych siê nimf. Z jego s³ów wynika, ¿e obraz wiata zale¿y od stanu ducha
(wiadomoci):
Tych istot obraz kszta³tujecie sami:
S¹ mi³e, tkliwe i urocze,
Gdy je widzicie w szczêcia porê,
Ale zamglonym strachem oczom
Stan¹ siê grone jak upiory.
(s. 23)
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Tak splata siê szczêcie z przera¿eniem. Poniewa¿ Adamowi nic to nie
mówi, ponad to, co ju¿ wie o wzglêdnoci wszystkiego, domaga siê od Lucyfera wiedzy, a cilej  wyjanienia celu swej ziemskiej drogi. Ten za wskazuje
na ci¹g³oæ istnienia, dowodz¹c, ¿e oprócz ludzkich u³omnoci nie gin¹ tak¿e
ludzkie myli i osi¹gniêcia, a we wszystkim kryje siê jaki tajemny plan.
My siê zmieniamy sami, czas sam jest niezmienny.
[
]
Nie mniemaj, ¿e istota ludzka
Ograniczona jest przez proch i przemijanie;
Na mrówki patrz lub spójrz na pszczele roje:
Tysi¹ce ich siê roj¹ w t³umie nieprzebranym,
Dzia³anie ich jest lepe i z pozoru
¯adna im nie przywieca m¹dra myl;
A przecie¿ ca³oæ piêkn¹ jest jednoci¹,
¯yje i ¿ycie tka z nakazu ducha,
Do zwyciêskiego koñca wiod¹c m¹dry plan,
A¿ wszystko siê uciszy i ukoi.
(s. 24)

To, co z pozoru bezmylne, okazuje siê przejawem m¹drego planu,
dzia³aniem z ducha. W tym fragmencie Lucyfer mimowolnie wchodzi
w rolê oddanego Bogu opiekuñczego anio³a, zdradzaj¹c cz³owiekowi porz¹dek
stworzonego wiata. Jego styl wypowiedzi pasowa³by nawet do Archanio³a
Micha³a, który zreszt¹ w pierwszym obrazie mówi o Stwórcy:
Wykuwasz wieczn¹ wiata zmiennoæ
I niemniej wieczn¹ sta³oæ wiata,
Jednostki tworzysz obok plemion
I nieskoñczonoæ z czasem bratasz.
(s. 8)

Przywo³ajmy ponownie Hegla, wed³ug którego prawdziwe ¿ycie wiata
i prawdy to twierdzenie, przeczenie, synteza. W ten sposób rozwija siê duch,
indywiduum, natura. Rzeczywistoæ i prawda s¹ ci¹gle realizuj¹c¹ siê syntez¹ odwiecznych przeciwieñstw. Ka¿da myl zawiera w sobie w³asne zaprzeczenie, co jest powodem poznawczej sk³onnoci do utworzenia stoj¹cej wy¿ej
syntezy, która jednak te¿ jest twierdzeniem zawieraj¹cym w sobie w³asne
zaprzeczenie. Tak przedstawia siê faktyczny rozwój wiata, a mo¿e lepiej
 ducha, który przejawia siê w wiecie. Niezmienne elementy tej drogi wyznaczone s¹ przez kategorie mylenia i rzeczywistoci. Cel stanowi uzyskanie wiedzy pe³nej (wiadomoæ ca³kowita).
Adam z utworu Madácha wie tylko jedno  ¿e wszystko siê powtarza
w zmienionych formach i mo¿e przejæ w swoje przeciwieñstwo. Nie wie za,
ku czemu ta powtarzalnoæ zmierza, czemu s³u¿y  i jaka jest w tym rola
cz³owieka, w imiê czego ma siê trudziæ i walczyæ. W wiecie Adama Bóg
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pozostaje nieobecny (tak przynajmniej bohaterowi siê zdaje), nara¿ony jest
wiêc na szatañsk¹ myl o absurdzie istnienia, irracjonalnoci dzia³añ. Lucyfer, udaj¹c dalej pocieszyciela, nie mo¿e zaspokoiæ g³odu wiedzy Adama, gdy¿
sam pewnych rzeczy nie wie (nie mówi¹c ju¿ o zamys³ach Boga; a nawet
gdyby by³ wszystkowiedz¹cy, wykorzysta³by to zapewne z po¿ytkiem dla
siebie). Jest w stanie ukazaæ jedynie pró¿noæ wszystkich celów (bezsens
idealistycznych d¹¿eñ), przewrotnie wmawiaj¹c pierwszym rodzicom, ¿e z³agodzi ich cierpienia przez b³ysk nadziei. Uprzedza zarazem, ¿e nadzieja to
jasnoæ zawodna, chc¹c chyba przez to zasugerowaæ, ¿e nietrwa³a, niewytrzymuj¹ca próby konfrontacji z rzeczywistoci¹.
Swoje uwiadamiaj¹ce zadanie Lucyfer spe³nia, wykorzystuj¹c prorocze
umiejêtnoci. Wprowadza Adama i Ewê w stan snu. Tak koñczy siê czêæ
wstêpna dramatu, z³o¿ona z trzech obrazów. Dalsz¹, g³ówn¹ czêæ utworu
wype³nia ci¹g obrazów historycznych, pokazuj¹cych dzieje ludzkoci jako
pasmo wci¹¿ nowych i wci¹¿ fa³szywych nadziei, czyli piêknych z³udzeñ.
Wbrew zapewnieniu Lucyfera nie przynosz¹ one ukojenia, ale czyni¹ sen
bohaterów koszmarem.

W stolicy cywilizacji
Scenê rozgrywaj¹c¹ siê w Londynie mo¿na uznaæ za prze³omow¹
w utworze. Stanowi diagnozê ówczesnej teraniejszoci. Jestemy w czasach
rewolucji przemys³owej w Anglii, której konsekwencjami by³y miêdzy innymi
gwa³towna urbanizacja, demokratyzacja, industrializacja i rozwój proletariatu7. wiat wolnego zysku i handlu, nieograniczonej swobody konkurencji
Adam wita entuzjastycznie, nawet jeli oznacza to sp³aszczenie idea³ów
i zwyciêstwo pospolitoci:
ADAM To chyba to, czego pragn¹³em.
[
]
Wolnego zysku szlak przed nami.
Niewola nie zna tu piramid.
[
]
LUCYFER Lamenty tu i narzekania,
Wymar³y wprawdzie, jak siê zdaje,
Lecz za to wszystko jest sp³aszczone.
Gdzie urok wy¿yn? G³êbi groza?
[
]
ADAM Op³aca to powszechne dobro.
[
]
[
] Dzi na szczêcie
¯adnego nie potrzeba nad przeciêtnoæ wyrastania.
(s. 100102)
7 Zob. J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobra¿enie wiata, red. nauk. i pos³. W.
Molik, t³. I. Drozdowska-Broering [i in.], Poznañ 2013, s. 321422 (rozdz. VII: Miasta), s.
849893 (rozdz. XII: Energia i przemys³).
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W imiê dobra powszechnego, spokoju i wolnoci Adam jest w stanie
zaakceptowaæ brak objawieñ, wielkich idei i wielkiej sztuki. Goci w nim
nowa nadzieja. Tymczasem Lucyfer szydzi z niego, ukazuj¹c twarz romantyka: Patrzcie, sam Szatan romantykiem (s. 101). Przekonuj¹c Adama, ¿e
wszystko z daleka czy z wysoka wydaje siê piêkne, namawia do zejcia w dó³
(stoj¹ obaj na jednej z wie¿ Tower) i wmieszania siê w wielkomiejski t³um na
targowisku. Czyni¹ to w przebraniu robotników.
Bezporednie zetkniêcie siê ze szczêliwymi londyñczykami za³amuje
Adama. Poznaje efekty w³adzy pieni¹dza. Okazuje siê, ¿e lud do szczêcia
nie potrzebuje wiele  wystarczy trochê niewyszukanej rozrywki: kukie³kowego przedstawienia parodiuj¹cego grzech pierworodny (Kukie³karz), paru
wiecide³ek zaspokajaj¹cych kobiec¹ pró¿noæ (Jubiler), otwartego wyszynku
z wszelakimi trunkami (Szynkarz), muzyki, tañców i swawoli (¯o³nierz, Czeladnicy, Dziwka, Muzykant), pe³nych kramów (Kramarze), wró¿b (Cyganka),
pseudonauki (eliksiry Szarlatana), taniej sensacji (publiczna egzekucja Skazañca). Nie napawaj¹ optymizmem zas³yszane przez Adama rozmowy Robotników (z³orzecz¹cych w³acicielom fabryk) i Fabrykantów (z³orzecz¹cych Robotnikom). Rzeczywistoæ rodzi w bohaterze wstrêt, ma prawo po scysji
z Szynkarzem powiedzieæ: Chodmy wiêc, nie chcê patrzeæ d³u¿ej, / Jak
cz³ek siê do bydlêcia zni¿a (s. 105).
W tym przygnêbiaj¹cym obrazie natrafiamy na trzy janiejsze momenty,
które mog¹ podtrzymaæ Adama na duchu: 1) spotkanie Dziewczynki sprzedaj¹cej fio³ki (Zwiastuny wiosny, dobrych pociech, s. 103), ciesz¹ce siê powodzeniem u kupuj¹cych (sygna³, ¿e nie wszystko w ludzie stracone); 2) spotkanie kilku uczniów, których mierzi miasto w kramarskiej niewoli i którzy
gardz¹ spodlonym filistrem, co mo¿e zapowiadaæ w przysz³oci rewolucyjne
zmiany; 3) spotkanie Ewy pod postaci¹ urodziwej panny wychodz¹cej z kocio³a (Idea³ boski kobiecoci, s. 109)  symbol uduchowionego piêkna.
Obecnoæ Dziewczynki z fio³kami zdaje siê odpowiadaæ temu, co piewa
Chór na pocz¹tku obrazu: Nic nie zginê³o, nic nie zniszczeje, / Fala odrodzeñ
wieci nadziejê (s. 100). W ko³owrocie istnieñ, stanowi¹cym o nieskoñczonoci bytu, nie kryje siê jednak odpowied na pytanie o cel tych wiecznych
przeobra¿eñ, a zw³aszcza sens wysi³ków jednostki gin¹cej w t³umie: Zostanie z tego, o co wiód³ boje, / Przygaræ wody zaczerpniêta (s. 100). St¹d te¿
pojawiaj¹ca siê chwilê póniej Dziewczynka trzyma fio³ki  znaki wiosny, ale
równie¿ przemijania, gdy¿ kwiaty te szybko wiêdn¹. W dramacie Williama
Shakespearea Laertes ostrzega Ofeliê przed Hamletem (akt I, sc. 3):
[
] m³ody fio³ek
Rozkwitaj¹cy, nietrwa³y i s³odki,
Wonny, mog¹cy zabawiæ przez chwilê;
Nic wiêcej8 .
8 W. Shakespeare, Tragiczna historia Hamleta ksiêcia Danii, w: tego¿, Dzie³a, w
przek³. M. S³omczyñskiego, pos³owie J. Kydryñski, Kraków 1982, s. 33.
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Wyobra¿eniem wiosny (z uwagi na wiek) mo¿e byæ zreszt¹ sama Dziewczynka. Podczas fina³owego tañca mierci skacze do grobu wraz innymi bohaterami, którzy wyst¹pili w obrazie: Sprzedane kwiatki, wieszczki wiosny.
/ Mo¿e na grobie mi wyrosn¹? (s. 119). Bardzo prawdopodobne, ¿e to aluzja
do sceny pogrzebu Ofelii (akt V, sc. 1), w której Laertes mówi: Wiêc z³ó¿cie /
J¹ ju¿ do ziemi.  Niech z piêknego cia³a, / Bez zmazy wszelkiej, wykwitn¹
fio³ki!9.
Równie zawodny jest widok uczniów, których przysz³oæ Lucyfer widzi
w przechodz¹cych fabrykantach: Przecie ci tutaj fabrykanci / Uczniami byli
te¿ w swym czasie (s. 111). Najboleniejsze rozczarowanie wi¹¿e siê z Ew¹,
co do której Lucyfer te¿ nie ma z³udzeñ: I ta siê sprzeda  lecz za wiele? /
/ [ ] Najwy¿ej dro¿ej ni¿ te inne (s. 108). Odrzucenie przez ni¹ skromnego
piernikowego serca, otrzymanego od zakochanego M³odzieñca, i przyjêcie
fa³szywych kosztownoci z r¹k Lucyfera wyranie wiadczy, jakimi kieruje
siê wartociami. Zalepiony Adam niepostrze¿enie dla siebie upodabnia siê
do otoczenia, przystaj¹c na metody, jakimi pos³uguje siê Lucyfer: Uczucia
hamuj! / Nie lêkaj siê nadmiaru k³amstwa! (s. 111). Szatan wie, ¿e w wiecie
powszechnego fa³szu najskuteczniejszym rodkiem osi¹gniêcia celu jest podstêp. Religijnoæ czy pobo¿noæ Ewy  sygnalizowana trzyman¹ przez ni¹
ksi¹¿k¹ do nabo¿eñstwa oraz wi¹zank¹ kwiatów sk³adanych u stóp pos¹gu
Najwiêtszej Panny  jest pozorem, form¹, rytua³em lub efektem przyzwyczajenia: Zwyk³am od wczesnych lat dzieciñstwa / Zdobiæ ten pos¹g, gdy go
mijam (s. 117). Kwiatów dziewczyna nie sk³ada w ¿adnej intencji, chocia¿
pieszy siê na egzekucjê. Nie wie, co zrobi³ skazany i chyba jej to nie interesuje, najwa¿niejsze to patrzeæ i byæ widzian¹: Widok naprawdê przeciekawy,
/ A ja w klejnotach swych zab³ysnê (s. 115).
Tymczasem Adamowi widok skazañca, opowieæ o nim Lucyfera i pojawienie siê ojca, który straci³ syna, przywraca pewn¹ trzewoæ mylenia
i wra¿liwoæ na z³o. Bohater nie potrafi os¹dziæ czynu wiênia, uwiadamiaj¹c sobie, ¿e sprawiedliwoæ ludzka jest czym wzglêdnym, pozornym: Dziêki ci, losie, ¿em nie sêdzia! (s. 117). Za chwilê dowiadcza kolejnego wstrz¹su, przekonuj¹c siê, ¿e sam nie jest bez winy. Omami³ Ewê, korzystaj¹c
z pomocy Lucyfera  w rezultacie z³o¿enie przez ni¹ wi¹zanki u stóp wiêtego
pos¹gu sprawia, i¿ kosztownoci na jej ciele zamieniaj¹ siê w pe³zaj¹ce wê¿e.
Pozostaje ucieczka ze wiata, który Adamowi wydawa³ siê pierwotnie
miejscem idealnym. To w dalszym ci¹gu wiat nierównoci i niesprawiedliwoci spo³ecznej, tylko ¿e dawniejsze uzale¿nienia zast¹pi³a zale¿noæ finansowa. Nasta³o pokolenie niewolników pieni¹dza. Kupczenie mi³oci¹, sztuk¹
i wiedz¹ doprowadzi³o do sprofanowania tych wartoci. Na idea³ach siê zarabia, wszystko jest oszustwem i pozorem. Nie ma szczerych uniesieñ, wznios³oci, natchnienia, porywów ducha. Wiarê w Boga zast¹pi³ rytua³. Lud prêdzej
9

Tam¿e, s. 201.
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wierzy w afrodyzjaki, eliksiry m³odoci, maæ na piêkno i wró¿by: Widzisz:
ju¿ nie ma wiary w ludzie, / A przecie ka¿dy ni o cudzie (s. 113). Lucyferowi
ta rzeczywistoæ wydaje siê bliska, bo mimo nowych form okazuje siê jego
odwiecznym wiatem (s. 103). Zawiedziony Adam zrozumia³ przynajmniej
swój b³¹d  w miejsce wiary, która w nim wyziêb³a pod wp³ywem zwiedzania
wczeniejszych epok, wiary ³¹cz¹cej wszystko, patronuj¹cej ludzkoci, nie
zdo³a³ niczego silniej jednaj¹cego zaproponowaæ.
W polskiej literaturze romantycznej tak pesymistyczn¹ ocenê wieku XIX
odnajdziemy przede wszystkim w liryce Zygmunta Krasiñskiego i twórczoci
Cypriana Norwida. Krasiñski da³ temu wyraz miêdzy innymi w wierszach
Resurrecturis (powst. 1846) i W twoim ze mierci ku ¿yciu odrodzie (powst.
1858):
wiat ten cmentarzem z ³ez, ze krwi i b³ota!
wiat ten jak wieczna ka¿demu Golgota!
[
]
Tak wiat tym samym, co dawa, obdarzem!
 Oto potêga!  lub stañmy siê niczem!
Jedzmy i pijmy  b¹dmy mieci¹ z³ot¹ 
Cia³a wygod¹, a myli nêdzot¹ 
Tak siê do g³upich i szczêliwych wliczem!10
Wokó³ Europa  bez czucia  bez dumy 
Zgrzyt kó³ stalowych  paroci¹gów szumy 
I do bram gie³dy cisn¹ce siê t³umy11.

W utworach Krasiñskiego bohaterowie podró¿uj¹ po piekle jak dantejski pielgrzym. Piek³em jest bowiem wiat XIX wieku, poch³oniêty interesami
i rozwojem przemys³u, hedonistyczny i upodlony. wiat z b³ota  ten obraz
w syntetycznym skrócie ujmuje diagnozê Krasiñskiego12. Zestawienie
wspó³czesnoci z b³otem ma miejsce tak¿e w dramacie Madácha:
Gdzie ¿ycia kolorowa s³odycz?
Do morza toni janiej¹cej nie jest podobny jego bieg.
Chyba do b³ota zasta³ego, sk¹d ¿ab dochodzi nudny skrzek.
(s. 101)13
10 Z. Krasiñski, Resurrecturis, w: tego¿, Dzie³a literackie, wybra³, notami i uwagami
opatrzy³ P. Hertz, t. 1, Warszawa 1973, s. 9091. W jednym ze swoich francuskich utworów proz¹ Krasiñski napisa³: Wiek, w którym ¿yjemy, na pró¿no nazywacie wiekiem wiat³a i zmartwychwstania (Z. Krasiñski, Ten wiek, w którym ¿yjemy , t³. L. Staff, w: tego¿,
Dzie³a literackie, t. 3, s. 169).
11 Z. Krasiñski, W twoim ze mierci ku ¿yciu odrodzie , w: tego¿, Dzie³a literackie,
t. 1, s. 123.
12 M. Szargot, Ziemia rozdzia³u  niebo po³¹czenia. O liryce Zygmunta Krasiñskiego,
Katowice 2000, s. 83.
13 Krasiñskiego i Madácha zestawia³ ze sob¹ Károly Horváth. Badacz porównuje Tragediê cz³owieka z Nie-Bosk¹ komedi¹ (K. Horváth, Krasiñski i Madách, w: Wêgry  Polska
w Europie rodkowej. Historia  literatura. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Wac³awa
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Sporód wielu utworów Norwida, ukazuj¹cych obraz wieku kupieckiego
i przemys³owego14, zwracaj¹ uwagê dwa, które wesz³y do cyklu Vade-mecum
(powst. 18651866): Larwa (ogniwo XIII) oraz Stolica (ogniwo XIX)  a to
dlatego, ¿e ukazuj¹ zachodnioeuropejskie metropolie. W pierwszym z tych
tekstów (powst. 1861) widzimy Londyn, urastaj¹cy do rangi stolicy wiata,
i jego mieszkañców jako przedstawicieli ludzkoci. Podobnie jak u Krasiñskiego i Madácha, tutaj równie¿ wspomina siê o b³ocie.
Na liskim bruku w Londynie,
W mgle  podksiê¿ycowéj, bia³éj 
Niejedna postaæ ciê minie,
Lecz ty j¹ wspomnisz, struchla³y.
[

......

]

Rzek³by, ¿e to Biblii ksiêga
Zataczaj¹ca siê w b³ocie 
Po któr¹ nikt ju¿ nie siêga,
I¿ nie czas myleæ o cnocie!
R o z p a c z i p i e n i ¹ d z  dwa s³owa 
£yskaj¹ bielmem jej renic.
[
]
Takiej-to podobna jêdzy
Ludzkoæ, co p³acze dzi i drwi15.

Wiersz Stolica mo¿e nawi¹zywaæ do utworu Juliusza S³owackiego Pary¿
(prwdr. 1833), powsta³ te¿ w Pary¿u (ok. 1861), ale nie musi dotyczyæ tylko
tego konkretnego miasta. Paryska ulica staje siê reprezentatywn¹ dla ka¿dej
metropolii europejskiej, pozostaj¹cej w krêgu kultury chrzecijañskiej, zyskuje wymiar uniwersalny: O! ulico, ulico / Miast, nad którymi krzy¿16.
Felczaka, red. A. Cetnarowicz, C. G. Kiss, I. Kovacs, t³. tekstów wêg. J. Snopek, Kraków
1997) oraz zajmuje siê problemem gatunkowoci (K. Horváth, Poemat dramatyczny. Krasiñski i Madách. Zagadnienie gatunków literackich w literaturze wêgierskiej i polskiej epoki
klasycyzmu i romantyzmu, t³. A. Sieroszewski, w: Studia z dziejów polsko-wêgierskich stosunków literackich i kulturalnych, kom. red. I. Csapláros [i in.], red. wersji pol. J. Reychman przy wspó³udziale I. Csaplárosa i A. Sieroszewskiego, Wroc³aw 1969).
14 Zofia Stefanowska zwraca uwagê, ¿e wartociowanie cywilizacji XIX wieku nie jest
u poety wcale takie jednoznaczne. Zob. Z. Stefanowska, Pisarz wieku kupieckiego i przemys³owego, w: tej¿e, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Lublin 1993, s. 2829.
15 C. Norwid, Larwa, w: tego¿, Vade-mecum, oprac. J. Fert, Wroc³aw 1990, s. 3839.
Zob. J. W. Gomulicki, Komentarz, w: C. Norwid, Dzie³a zebrane, oprac. J. W. Gomulicki,
t. 2: Wiersze, Warszawa 1966, s. 762770; M. ¯urowski, Larwa na tle porównawczym,
Przegl¹d Humanistyczny 1963, nr 6, s. 1534; 1964, nr 1, s. 5560 (przedruk w: tego¿,
Miêdzy renesansem a awangard¹. O literaturze europejskiej z perspektywy komparatysty,
wybór i red. nauk. H. Chudak [i in.], Warszawa 2007, s. 167191).
16 C. Norwid, Stolica, w: tego¿, Vade-mecum, s. 48. Zob. J. W. Gomulicki, Komentarz,
w: C. Norwid, Dzie³a zebrane, t. 2, s. 774778; M. Jastrun, Stolica, w: Cypriana Norwida
kszta³t prawdy i mi³oci. Analizy i interpretacje, praca zbior. pod red. S. Makowskiego, Warszawa 1986, s. 8690; A. Kowalska, Wiersze Cypriana Kamila Norwida, Warszawa 1978, s. 5256.
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Wiersz demaskuje mechanizm ówczesnej cywilizacji pieni¹dza, zachowuj¹cej
pozory moralnoci. Jeden z badaczy, opisuj¹c piek³o Norwida, ujmuje je w
kategoriach wiata na opak:
Ludzie sami, z w³asnej woli, przestaj¹ byæ ludmi, tworz¹c sobie fa³szywych
Bogów (na swój obraz i podobieñstwo) sami przekszta³caj¹ siê w centaury  ni
ludzi, ni bydlêta. [ ] Logicznym nastêpstwem Epoki, w której dosz³o do
zlekcewa¿enia godnoci cz³owieczeñstwa [ ], jest tryumf n i e w ³ a  c i w e g o
(raczej: o p a c z n e g o ) systemu wartoci [ ]. I dlatego w³anie Ziemia jest
Piek³em. [ ] Dlatego obowi¹zuje fa³szywy system wartoci, ludzie (có¿ z tego, ¿e
bezwiednie) wype³niaj¹ pos³anie Szatana. [ ] Tê prawdê poeta powtarza³ Europejczykom nieustannie. [ ] Nieustannie uwiadamia wspó³czesnym, ¿e trwaj¹
w piekle, które traktuj¹ jako naturalne ¿ycie spo³eczne. To znaczy, nieustannie
uwiadamia swoj¹ egzystencj¹, ¿e  w i a t k u l t u r y e u r o p e j s k i e j s t o i
n a g ³ o w i e . [ ] Utwory Norwida zosta³y [ ] skonstruowane w oparciu
o zasadê wiata na opak, zwi¹zan¹ z konwencj¹ skargi na obecne czasy. [ ]
Norwidowski wiat na opak dotyczy przede wszystkim sfery a k s j o l o g i i :
oto dziej¹ siê rzeczy nieprawdopodobne, bowiem cz³owiek nie jest zdolny
(z w³asnej winy) do w³aciwej oceny postêpowania w³asnego i innych17.

Wizja tañca mierci, zamykaj¹ca omawiany obraz dramatu Madácha,
przypomina wszystkim  którzy jak Adam szukaj¹ w wiecie równoci, sprawiedliwoci i wolnoci  star¹ prawdê: tylko mieræ wyrównuje krzywdy, koi
i wyzwala. Z drugiej jednak strony mieræ podwa¿a wartoæ ludzkich wysi³ków, trac¹ sens wszelkie starania (dobre czy z³e). W zwi¹zku z tym Chór
powtarza niemal to samo, co na pocz¹tku obrazu:
Ko³yska, potem grób  nic wiêcej 
To, co ma dzi  to jutro ma.
Raz umrzesz, raz siê tak¿e rodzisz,
Zyskujesz albo strat dochodzisz 
Co ginie dzi, to jutro trwa.
(s. 119)

Pobrzmiewa w tych s³owach m¹droæ z Ksiêgi Koheleta (Eklezjastesa):
To, co by³o, jest tym, co bêdzie, / a to, co siê sta³o, jest tym, co znowu siê
stanie (Koh 1, 9)18. Zestawienie kolebki z trumn¹ spotykamy te¿ w polskiej
literaturze, czego przyk³adem jest ponownie Krasiñski:
I tak dalej  i tak wszêdzie,
Od kolebki urodzenia,
A¿ do trumny zapomnienia19.
17 M. Adamiec, Cypriana Norwida wiat na opak, w: Cyprian Norwid w setn¹ rocznicê mierci poety, red. nauk. S. Burkot, Kraków 1991, s. 90, 9293, 95, 98, 100.
18 Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, w przek³. z jêz. oryg., oprac. zespó³
biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznañ  Warszawa 1989.
19 Z. Krasiñski, Tak wiêc ci¹gle z burz na burze , w: tego¿, Dzie³a literackie, t. 1,
s. 60. W prozie Krasiñskiego odnajdziemy zestawienie kolebki z grobem, na przyk³ad
w U³omku z dawnego rêkopisu s³owiañskiego: Tak jak przyjaciele czekaj¹ niemowlêcia
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W Tragedii cz³owieka ostatni¹ osob¹ zbli¿aj¹c¹ siê do grobu jest Ewa,
nieczuj¹ca lêku  podobnie jak pozostali bohaterowie. Jednak w przeciwieñstwie do nich nie wskakuje do do³u (tam wpada tylko to, co jest pozbawione
wartoci), ale unosi siê nad grobem w otoczy wietlnej, co przypomina
Wniebowziêcie Najwiêtszej Maryi Panny. Zrzuca maskê drobnomieszczañskiej dziewki, ukazuj¹c twarz Ewy, matki ¿ycia, przedstawicielki mocy
wiecznie przezwyciê¿aj¹cej mieræ.
Nie straszy mnie ta czarna noc,
Z której ku chwale mnie powo³a
Zwyciê¿aj¹ca wszystko moc.
(s. 120)

¯ycie okazuje siê równoznaczne z nadziej¹, dopóki ono trwa, jest nadzieja na przysz³oæ. Poniewa¿ Ewa stwierdza niezniszczalnoæ i wieczn¹ m³odoæ wiata, mówiæ mo¿na o niemiertelnoci nadziei. Dla Adama oznacza to
dalsz¹ wêdrówkê, nieskoñczon¹.

Przesz³oæ i przysz³oæ
Wydawa³oby siê, ¿e punkt widzenia Adama zmieni siê pod wp³ywem
obrazu dziewiêtnastowiecznego Londynu, a cilej  zjawiska merkantylizacji przesz³oci, sp³aszczenia jej i uczynienia atrakcyjnym towarem dla mas,
maj¹cym pocieszyæ i rozerwaæ. Najpierw dowodzi tego scena z Kukie³karzem,
zapraszaj¹cym na widowisko o raju utraconym: Ka¿dy siê z widowiska
dowie, / [ ] Jak zwabiæ umia³ i przechytrzyæ / Pierwsz¹ ciekaw¹ babê w¹¿
(s. 102). Potem  scena z Szarlatanem, zachwalaj¹cym swoje produkty:
Tu faraonów maæ na piêkno,
Tankreda tu mi³osny nektar,
Zna³a go te¿ Helena boska.
Tu  astrologia keplerowska!
(s. 113)

Oto wyprzeda¿ zwietrza³ych idea³ów. Adama to niepokoi, gdy¿ przeszkadza mu z optymizmem (jak Johannes Kepler w obrazie dziesi¹tym) patrzeæ
w przysz³oæ: Tak nas przysz³oæ zdradza, / W której nadziejê mamy b³ysn¹æ (s. 113). Lucyfer t³umaczy to istniej¹c¹ teraniejszoci¹, która sprawia
na nim gorsze wra¿enie ni¿ poprzednie epoki: Teraniejszoci taka w³adza, /
¯e o przesz³oci czar zawistna (s. 113). Zauwa¿my jednak, i¿ dla Adama
u wejcia do kolebki, tak one [duchy  G. I.] mo¿e czekaj¹ na duszê u przejcia z grobu do
niemiertelnoci (Dzie³a literackie, t. 2, s. 464), oraz w Przelotnej chmurze: Konam co
chwila i wci¹¿ siê odradzam, aby wiekuicie umieraæ. Na ka¿dym miejscu gotowa dla mnie
kolebka i czyhaj¹ca mogi³a (Dzie³a literackie, t. 2, s. 625).
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ka¿da epoka jest przysz³oci¹  ta, któr¹ ju¿ w swym nie odwiedzi³, i ta,
w której dopiero siê pojawi (a wiêc i przesz³a, i przysz³a). Jego s³owa
o zdradzie mog¹ zatem dotyczyæ wieku XIX, bo to jest jedna z przysz³oci,
w której siê znalaz³. Z punktu widzenia takiej przysz³oci-teraniejszoci
wszystko, co by³o dawniej, mo¿e byæ oceniane jako lepsze lub gorsze. Tkwi¹c
w XIX wieku, Lucyfer stwierdza, ¿e lepiej prezentowa³ siê cz³owiek w epokach wczeniejszych (mia³ wiêksze ambicje i szersze horyzonty), chce udowodniæ bowiem, ¿e rozwój dziejów cechuje regres, a nie postêp. Gdybymy
przyjêli lucyferyczn¹ perspektywê i rozci¹gnêli j¹ na wszystkie epoki odwiedzane przez bohaterów (a wiêc spojrzeli z czasoprzestrzeni wieku XIX wstecz
i w przód), to moglibymy powiedzieæ, ¿e przesz³oæ jest piêkna, teraniejszoæ przyziemna i mia³ka, a przysz³oæ przygnêbiaj¹ca. Odwrotnie dla Adama, dla którego ka¿da przysz³oæ jest pocz¹tkowo obiecuj¹ca. Adam nie rozczula siê nad przesz³oci¹, nawet rajsk¹. Idzie wci¹¿ naprzód. I to chyba
docenia Bóg w finale dramatu, przywracaj¹c go do swych ³ask i ka¿¹c bohaterowi nie rezygnowaæ z dalszej drogi, mimo ¿e nie mo¿e on poznaæ jej koñca,
a tym samym swojego przeznaczenia.
[
] w mg³y spowita
Przysz³oæ ci z dala czasem b³yska,
Dwigaj¹cemu ciê¿ar bytu,
I wspiera w krótkim twym istnieniu
Poprzez wiecznoci zew daleki.
(s. 151)

Podstawowy b³¹d, jaki Adam wci¹¿ pope³nia³, polega³ jednak na ca³kowitym przekrelaniu przesz³oci: A przysz³oæ chwa³¹ promienista / Przesz³oæ
za z³e dziedzictwo ma (s. 101), a to z kolei wi¹¿e siê z niew³aciwym postrzeganiem przez niego Ewy, dla której wa¿ne jest wspomnienie pozostawania
w bliskoci z Bogiem. St¹d Stwórca wskazuje na Ewê jako oparcie dla Adama  chc¹c chyba zasugerowaæ: id dalej, ale nie zapominaj, sk¹d idziesz.
Kobiece instynkty podpowiadaj¹ Ewie [ ], ¿e i s t n i e j e wy¿szy sens [ ]. Si³a
jej instynktownej wiedzy ukazuje siê zawsze, gdy w teleologicznych wywodach
Adama powstaje zamêt. [ ] Ewa jest wiêc w tym rozumieniu wierz¹ca: naprawdê czuje, ¿e prawo boskie ¿yje w niej jako prawo wiecznego rozwoju jedynego ¿ycia. Jej istotê stanowi elementarna ufnoæ w stosunku do istnienia
stworzonego przez Boga, ufnoæ, która nie pyta, co bêdzie dalej  oddaje siê
natomiast odczuwanym jako maj¹ce dobre zamiary si³om kosmicznym20.

Ocena wieku XIX, przedstawiona przez Madácha, zbie¿na jest z diagnozami ju¿ wczeniej formu³owanymi przez niektórych romantyków, dostrzegaj¹cych niebezpieczeñstwa cywilizacyjnego rozwoju. Swoj¹ wizjê autor wpisuje
20 P. S. Varga, Wizje historii w Tragedii cz³owieka Imre Madácha, t³. z jêz. wêg.
A. £uka, S. S. Laurinyczné, Ethos 2001, nr 4 (56), s. 229, 233.
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jednak w szerszy kontekst, o wymiarach kosmicznych, szukaj¹c praw boskich kieruj¹cych wiatem i próbuj¹c prze³amaæ narastaj¹ce w utworze poczucie bezsensu wszelkich dzia³añ. W obrazie XIX stulecia zogniskowane
zosta³o to, co ilustruj¹ inne obrazy dramatu: mi³oæ, piêkno, wolnoæ, wiara,
wiedza. Tutaj wartoci te ukazuj¹ swoj¹ karykaturaln¹, groteskow¹ postaæ.
A to za spraw¹ Lucyfera, bo to jego piekielna rzeczywistoæ, do której siê
przyznaje (te¿ dalszy ci¹g snu, w jakim umieci³ powierzonych mu przez
Boga bohaterów). Szatan Madácha nie jest zatem romantycznym, prometejskim buntownikiem, ale ironizuj¹cym nihilist¹, który w obrazie trzynastym
dramatu wyprowadzi w koñcu Adama w pozaziemsk¹ pustkê. Nie ma tylko
w³adzy nad Ew¹ (¿yciem), której uwzniolenie w finale obrazu londyñskiego stanowi przeciwwagê dla groteskowej nicoci.
Wiêkszoæ romantyków widzia³a w Lucyferze metafizyczny emblemat
kondycji ludzkiej. W konfrontacji z Bogiem to on zwykle reprezentowa³
racje cz³owieka.
Lucyferyzm romantyczny ma swoje dwa bieguny: na jednym postawimy mistycznego S³owackiego, na drugim  Byrona. Optymistyczna wersja lucyferyzmu zak³ada bunt afirmowany przez Boga; mieci siê on [ ] w boskim planie drogi
ludzkoci ku doskona³oci [ ]. Inaczej u Byrona. Jego lucyferyzm jest pesymistyczny, z ducha filozoficzno-religijnego manicheizmu, nie wietlisty [ ], lecz
mroczny i ciemny. Bunt nie bywa tu uwiêcony przez Boga, odwrotnie  bunt
kieruje siê przeciw Bogu  i w tym w³anie jego wielkoæ. Bo bunt równa nas
z Bogiem, a nawet stawia ponad nim. Zbuntowani jestemy od Boga wspanialsi,
lepsi, m¹drzejsi, bo znamy do koñca ludzk¹ kondycjê, a Bóg jej nie zna  na tym
polega nasza cz³owiecza wy¿szoæ. [ ] A to by³o credo rewolucyjnego romantyzmu: wiara w cz³owieka takiego, jakim jest i mo¿e byæ21.

U Madácha wygl¹da to inaczej. Jego Adam wci¹¿ zyskuje i traci wiarê
w cz³owieka, czyli te¿ w samego siebie. Jego chwiejnej wierze przeciwstawiona jest wiara Ewy w Boga, to dziêki Ewie nie upada ostatecznie na duchu
i d¹¿y dalej, chocia¿ nie zna kresu22. Lucyfer za jest duchem przeczenia,
duchem nicoci, ods³ania potêgê mierci. Jego postaæ bliska jest modelowi
nihilistycznemu, który upowszechni³ siê w literaturze na prze³omie XIX
i XX wieku. Wojciech Gutowski nazwa³ ten typ mianem Psuja (w lad za
21 M. Janion, Prometeusz, Kain, Lucyfer, w: tej¿e, Prace wybrane, t. 1: Gor¹czka
romantyczna, Kraków 2000, s. 455456. Postaciom diab³a, Lucyfera, szatana powiêcono
niezliczon¹ liczbê prac, jest ich sporo tak¿e na gruncie polskim, od Ignacego Matuszewskiego poczynaj¹c (Diabe³ w poezji. Historia i psychologia postaci uosabiaj¹cych z³o w literaturze piêknej wszystkich narodów i wieków. Studium literacko-porównawcze, wyd. 2
znacznie powiêkszone i przerobione, Warszawa 1899), a na monografii Piotra Oczki koñcz¹c (Mit Lucyfera. Literackie dzieje Upad³ego Anio³a od staro¿ytnoci po wiek XVII, Kraków 2005).
22 Zob. G. Igliñski, Przesz³oæ i przysz³oæ rodzaju ludzkiego w dramacie Imre Madácha
Tragedia cz³owieka, Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza R. 6 (2013), s. 49.
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Jaros³awem Markiem Rymkiewiczem, który postaæ tak¹ wprowadzi³ w Rozmowach polskich latem roku 1983):
Psuj ods³ania nieprzezwyciê¿alny absurd ludzkiej egzystencji, równie¿ absurd
bytu. Jest zwodzicielem, k³amc¹, fa³szywym przewodnikiem w bezsensownym
poszukiwaniu, którego kresem jest rozpacz jako stan ostateczny i bezwyjciowy
[ ] lub wieczna klêska, zatracenie w otch³ani. [ ] Psuj [ ] niszczy w ogóle
tekstowoæ, sensownoæ istnienia, wymazuje z ludzkiego bycia wszelkie znaczenia, zamienia je w absurdaln¹ pustkê. [ ] Psuj personifikuje krañcow¹ brzydotê, ohydê (w aspekcie estetycznym), absolutn¹ nikczemnoæ (w aspekcie etycznym) i nieskoñczon¹ destrukcjê (w aspekcie egzystencjalnym). Szatan-Psuj
konsekwentnie realizuje scenariusz katastrofizmu ontologicznego, wedle którego zniszczenia nie ograniczaj¹ ramy jakiego etapu historii lub fazy kultury, ale
obejmuje ono wszystko, ca³oæ bytu. [ ] Szatan ukazuje istnienie ludzkie jako
bycie-w-piekle-ku-nicoci23.

Istnieje jednak wa¿na ró¿nica. O ile Psuj okazuje siê niezawis³ym od
Bo¿ych planów zwiastunem nicoci, prezentuj¹c ideê niedialektycznego,
absolutnego nicestwienia, o tyle Lucyfer Madácha ma swoje miejsce w boskim planie, w czym bardzo przypomina Mefistofelesa Goethego. Bóg przypisuje istotne znaczenie dzia³aniom Lucyfera:
Dzia³aj wiêc dalej we wszechwiecie,
Przez zimn¹ wiedzê, pró¿ny opór,
Dro¿d¿ami stañ siê w tym zaczynie,
Na którym ferment ronie ducha.
[
]
Z tego, co chcia³e zniszczyæ, zgnieæ,
Wystrzeli piêkne i szlachetne.
(s. 152153)
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Summary
The work represents an attempt at interpretation of the drama by Imre Madách The
Tragedy of Man from the philosophy of history perspective. After discussing the initial three
images of the work that was necessary considering the laws governing the world formulated
there, it analyses only the eleventh image taking place in the 19th c. London. That episode is of
key importance as it present the times contemporary to the author and it allows to look later
from that perspective at the past and the future of the fates of humanity presented by Madách
revealing the conceptions concerning them characteristic for the 19th c.
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W badaniach nad proz¹ autora Ostatniego rozdania, którego wpisuje siê
w nurt ch³opski, dominuje problematyka aksjologicznego doznania wiata,
dowiadczanego przez bohatera wywodz¹cego siê ze wsi. To fenomenologiczne z gruntu za³o¿enie jest nieodzowne, jeli podj¹æ siê trudu wnikniêcia
w wiat prze¿yæ podmiotu mówi¹cego w powieciach Myliwskiego. Tej aktywnoci sprzyja zreszt¹ sam autor, gdy¿ oczekuje od odbiorcy dojrza³oci
 koniecznej, by uczestniczyæ w dialogu, który zak³ada równorzêdnoæ, a nie
 jak to siê zwyk³o uwa¿aæ  podrzêdnoæ ról1: autor-odbiorca. Takie definiowanie czytelnika zobowi¹zuje do zaanga¿owania wszelakich pok³adów wyobrani, by z tego kreacyjnego aktu wywieæ wiedzê o losie cz³owieka2. I to
w³anie los w prozie Myliwskiego jest pojêciem nadrzêdnym, dokonuj¹cym
siê na poziomach: tragicznym, ironicznym czy szyderczym. wiadomoæ tego
typu jest niezwykle istotna, gdy¿  zdaniem pisarza  dog³êbne poznanie
istoty ludzkiej jest zgo³a niemo¿liwe, poniewa¿ to wielopoziomowe doznanie
egzystencjalne musia³oby dokonaæ siê poprzez nieskoñczon¹ liczbê sytuacji,
okrelaj¹cych cz³owieka. Mo¿na zatem mówiæ nie tyle o poznaniu, ile o dramacie poznania prowadz¹cym do wycinkowej, a wiêc cz¹stkowej wiedzy
o losie everymana.
W owym dramacie potencjalnoci poznawczej ju¿ samo uchwycenie tylko
pewnego aspektu osobowoci ludzkiej (ujawniaj¹cej siê np. w marzeniach) to
1 Zob. W. Winiewski, Wies³aw Myliwski, w: tego¿, Lekcja polskiego, Warszawa 1993,
s. 229.
2 Zob. A. Marzec, M¹droæ ma wiele twarzy, czyli o prozie Wies³awa Myliwskiego,
w: tej¿e, Co jest w cz³owieku. Interpretacje prozy wspó³czesnej, £ód 1993, s. 48.
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przecie¿ i tak wiele. Henryk Bereza podkrela si³ê kreacyjn¹ autora Traktatu
o ³uskaniu fasoli, stwierdzaj¹c, ¿e w ka¿dym przypadku w jego twórczoci
ujawniaj¹ siê inne rezultaty aksjologiczno-poznawcze3. Tote¿ w prozie Myliwskiego funkcjonuje rozbudowany portret bohatera wysferzonego ze
swego dziedzictwa  jak okrela to sam Myliwski  dwukulturowego, zawieszonego pomiêdzy wiatami: pierwotnym, czyli ch³opskim, a pañskim czy
w dalszym planie  cywilizacji miejskiej (Widnokr¹g). Tak dzieje siê w Nagim sadzie, gdzie syn ch³opa zostaje nauczycielem i ju¿ do koñca odczuwa
swoj¹ obcoæ wobec wiata ojców. To wysferzenie w jakim stopniu dotyka
tak¿e Jakuba z Pa³acu, który z kolei w przestrzeni marzeñ w³asnego ojca,
ale te¿ swoich pretenduje do pañskoci. Dodatkowo sam jest pasterzem, wiêc
nie realizuje odwiecznego zwi¹zku z ziemi¹ w znaczeniu mitycznych: oracza
i siewcy. W Kamieniu na kamieniu Micha³  brat Szymona Pietruszki 
powraca do rodzinnej wsi z odmienionym umys³em i poczuciem zdrady
przez ideê uosobion¹ w postaci pañstwa powojennego. W ogóle to wyjcie ze
wsi bohatera okupione zostaje utrat¹ ³adu na rzecz stygmatyzowanej tragizmem wiadomoci cz³owieka niezakorzenionego, a jednak odczuwaj¹cego
siln¹ wiê z miejscem urodzenia. Ta têsknota za twardym, lecz stabilnym
wiatem przodków z moc¹ zostaje wyra¿ona w Traktacie o ³uskaniu fasoli
dziêki biblijnej metaforze wiat³a-lampy, wyznaczaj¹cej zab³¹kanym drogê
do domu-chaty ojca.
Pa³ac to druga powieæ Myliwskiego, napisana w 1970 roku, która wykazuje pewne zakorzenienie w w¹tkach Nagiego sadu. Uwidacznia siê ono
w motywie rozpadu dworu jako przestrzeni fizycznej, ale te¿ mentalnej,
bowiem zag³adzie ulega nie tylko miejsce, lecz tak¿e dziedzictwo kulturowe
(rozgrabione przez okolicznych ch³opów) czy te¿ aksjologiczne, gdy¿ zabraknie wyznawców, tworzonych i przekazywanych w tym miejscu, wartoci. Ten
motyw niszczonej spucizny jest charakterystyczny dla prozy Myliwskiego,
jego wiaty zazwyczaj koñcz¹ swój bieg, lecz ich kultura, na wzór greckiej
czy rzymskiej, bêdzie jania³a z moc¹ wzoru jeszcze przez d³ugi czas. Tak
wiêc w Pa³acu miejsce tytu³owe zostaje porzucone przez swych prawowitych
w³acicieli z powodu nadci¹gaj¹cego koszmaru wojny. Mobilizuje on dziedzica
do panicznej ucieczki, choæ przecie¿ od jakiego czasu mo¿na by³o tê wojnê
us³yszeæ czy nawet zobaczyæ, jeli noc by³a wystarczaj¹co mroczna. Ten
moment, w którym rozpoczyna siê akcja powieci, to zapewne rok 1944,
kiedy ze wschodu ci¹gnie wyzwoleñcza Armia Czerwona. I choæ nie o weryzm przedstawienia tutaj chodzi  bo czas w utworach Myliwskiego nie
ma znaczenia  to w³anie ów przeczuwany barbarzyñski pochód zwyciêzców stwarza sytuacjê kataklizmu, chaosu i zagro¿enia, potêguje demoniczny
lêk:
3

Zob. H. Bereza, Pe³nia, Twórczoæ 2007, nr 3, s. 93-96.
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Spogl¹da³em jeszcze w niebo, nas³uchuj¹c, czy gdzie tam jeszcze nie jazgocze,
gdy wtem park siê rozst¹pi³ i z alei na trakt run¹³ powóz zaprzê¿ony w dwa
siwe ogiery z pyskami w niebo zadartymi. To janie pan ucieka³. Taki pan,
a ucieka³ jak zwykli ludzie, w strachu, w przera¿eniu, i jeszcze niecierpliwie
k³u³ lask¹ stangreta, aby czym prêdzej konie wyd³u¿y³. Taki pan, ¿e tylko sobie
móg³ byæ nieszczêciem, a ucieka³ razem ze wszystkimi4.

Ten opis  wype³niony ekspresj¹, od której Myliwski nie stroni  utrzymany jest w konwencji groteski: bo oto dziedzic  co tak zatraci³ siê w swej
pysze, ¿e dla siebie samego mo¿e byæ tylko i katem, i ofiar¹  w szaleñczym
galopie, ostrym jak brzytwa, podszytym bowiem groz¹, uchodzi przed demonem z³a. Jak konstatuje Janusz Misiewicz, groteskowoæ to cecha utworu,
który ukazuje zjawiska osobliwe i potworne, przyt³aczaj¹ce a niezrozumia³e5, tak wiêc wiat chaosu wojennego doskonale mieci siê w tej konwencji.
Tote¿ nie ma tu miejsca na troskê o to, czego siê ze sob¹ zabraæ nie da. Przy
tak negatywnych emocjach nie mo¿e byæ te¿ mowy o pozytywnych skutkach
ludzkiego dzia³ania: tak wiêc pa³ac wystawiony zostaje na cudz¹ ³askê
i nie³askê, ka¿dy bowiem mo¿e do niego przyjæ i wzi¹æ go w posiadanie.
W odczuwaniu wiata katastroficznego tylko strach jest rzeczywisty,
w nim wyrównuje siê wszystko, co do tej pory by³o nierównorzêdne, jednoczy
siê w nim ca³y wiat natury: i cz³owiek, i zwierzêta, i oszala³e z cierpienia
ptaki. Czarny, kr¹¿¹cy nad dworem, korowód wron staje siê z³owieszczym,
a jak¿e realnym znakiem zag³ady tego wiata, wzmocnionym finaln¹ scen¹
po¿aru zabudowañ dworskich.

S³owo maj¹ce moc kreacji
Ju¿ od samego pocz¹tku spotêgowaniu podlega sytuacja nierealnoci,
dusznoci marzenia sennego, przechodz¹cego w koszmar, w którym rzeczywistoæ umyka racjonalnemu os¹dowi, gdy¿ ujawnia niezgodnoæ ¿ywio³ów realnych i nieprawdziwych6:
Jakie nierzeczywiste to by³o, jakby urojone jedynie z tego skwaru, duchoty,
sennoci, s³odkiego zapachu lip. Nie mog³em uwierzyæ, ¿e to ju¿ wojna. [ ]
Jedne te wrony tam nad topolami, spêdzone ze swoich gniazd, kr¹¿¹ce czarn¹
chmur¹, rozkrakane, roz¿alone, by³y najprawdziwsze z tej wojny.
(P 9-10)

4

W. Myliwski, Pa³ac, Kraków 2010, s. 10; wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania,
dalej zastosowano nastêpuj¹cy zapis: P  dla oznaczenia tytu³u, cyfra arabska  wskazuje
stronê, z której pochodzi cytat.
5 J. Misiewicz, Groteski kszta³t pozorny, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992, s. 236.
6 W prozie autora Traktatu o ³uskaniu fasoli zazwyczaj ³¹cz¹ siê dwie rzeczywistoci,
tworz¹ce now¹ jakoæ; zob. B. Latawiec, Stworzeni jestemy przez pamiêæ, Odra 2007,
nr 5, s. 4.
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I dalej:
Parno by³o coraz gorzej, sennie, pachn¹co. Gdyby nie ta dziwna pustka wokó³,
mo¿na by pomyleæ, ¿e wojna przesz³a bokiem. Zdawa³o mi siê, ¿e do tej pustki
zaczn¹ wkrótce ludzie powracaæ i ³zy bêd¹ ocieraæ ukradkiem, wstydz¹c siê
swojego strachu. A nade wszystko wróci janie pan [ ]. Mo¿e nawet mnie
dojrzy i hojnie obdarzy, ¿e zosta³em. [ ] Poczu³em siê nagle w tej pustce tak,
jakby nie tylko ludzi, ale i mnie samego nie by³o.
(P 11)

To doznanie ciszy, pró¿ni, bezludnoci po zgie³ku multiplikuj¹cej siê
ludzkiej nêdzy wpêdza Jakuba  wbrew jego przyrodzonemu zalêknieniu
 w pychê nieustêpliwoci przed losem, gdy wszyscy, ³¹cznie z panem, tak
zupe³nie po ludzku uciekli. Wyartyku³owaniu podlega tu jego marzenie
o w³asnej podmiotowoci, o zaistnieniu w wiadomoci dziedzica, wyrwania
siê z bezimiennoci (Mo¿e nawet mnie dojrzy), pragnienie bycia osob¹
o zindywidualizowanych cechach personalnych, a nie jednym z wielu nierozpoznawalnych w istocie Jakubów (we dworze niejednemu mówiono Jakub).
Jemu wiêc przypadnie w udziale rola cz³owieka otrzymuj¹cego dar decydowania. Nastêpuje tu wiêc baniowy schemat zamiany ról: ¿ebrak-ksiêciem
 Jakub-panem. Tote¿ Jakub-pasterz czyni rzeczy, na które nigdy nie powa¿y³by siê wczeniej: rozpêtuje exodus wród zale¿nych od woli cz³owieka
zwierz¹t, patrz¹c bez cienia ¿alu na ich samorodn¹ rze.
W hebrajskim Jaaqob oznacza zes³anego, by karaæ za grzechy, dlatego
bohater staje siê sêdzi¹ tak¿e w³asnych przewinieñ. Tak wiêc na wierzch
wy³aniaj¹ siê stopniowo ze wiadomoci sumienia szkaradne uczynki Jakuba, jak ten, kiedy by³ ch³opcem i mordowa³ ptaki. Bo Jakub wywodzi sw¹
etymologiê tak¿e ze s³owa aqeb  co oznacza piêta7  st¹d s³aboci¹  piêt¹
Achillesa jest jego z³o, zogniskowane w pokusie (która silniejsza jest od
woli, od m¹droci, od sumienia) podmiotowego doznania pañskiego pa³acu
i takiego¿ wykreowania samego siebie. Podporz¹dkowuje siê zatem kulturowemu nakazowi wyjawienia, kim w istocie jest, podjêcia Hamletowego pytania o istotê cz³owieczeñstwa:
Ale zarazem co mnie kusi³o, namawia³o niemia³o, trwo¿liwie, abym wszed³.
Ja, Jakub. Ja, prawdziwy. I dla mnie te wielkie drzwi stan¹ siê tak szeroko
otwarte. Dla mnie ca³y ten pa³ac pusty, ogromny. I widzia³em siê ju¿, jak
wchodzê. Na pierwszy stopieñ. Na drugi. [ ] A ja idê powoli, dostojnie. Idê i idê,
jakby schody nie mia³y koñca.
(P 16)

7 Zob. Ksiêga Rodzaju 25,26, w: Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, w przek³adzie z jêzyków oryginalnych, opracowa³ zespó³ biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, wyd. 2 zmien., Poznañ-Warszawa 1971, s. 42.
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Tote¿ narracja w powieci Myliwskiego jest jednym wielkim monologiem, gdy¿ tylko s³owo mówione jest prawd¹, odkrywaj¹c¹ piêtrz¹ce siê
myli, emocje i uczucia. S³owo przetworzone przez kulturê to ju¿ jêzyk pisany, a wiêc poddany rygorom wszelakich regu³ kodu spo³ecznego8. Tendencjê
tê doskonale obrazuje scena pisania listu, w której Jakub szybko spostrzega,
¿e zwracaj¹c siê do ksiêcia, u¿ywa jêzyka ch³opskiej codziennoci, pytaj¹c
z trosk¹ o rebi¹c¹ siê klacz. Przy³apuj¹c siê na zindywidualizowanej mowie,
b³yskawicznie zmienia konwencjê wypowiedzi na eleganckie formu³y i takie¿
figury stylistyczne.
Jednak¿e ów monolog w Pa³acu posiada cechy polifoniczne, gdy¿ - oprócz
mówi¹cego w pierwszej osobie narratora - u¿ycza on swego g³osu innym
bohaterom, wspó³tworz¹cym aurê sensualnego9, wype³nionego po brzegi cierpieniem (czy to ch³opów, czy to ubogich szlachciców) tworzenia pañskiej
biografii w przestrzeni dziedzicowego dworu. Dla Myliwskiego s³owo wybrzmiewa wiêc potêg¹ kreacyjn¹, to poprzez s³owo definiowane jako mowa
wewnêtrznej wolnoci, w jego semantycznych granicach okrela siê bohater,
nie tyle w aktywnym dzia³aniu, co w dzianiu siê na granicy snu i jawy,
w nowej rzeczywistoci  nadrzeczywistoci:
Ogarnê³o mnie zdziwienie, lêk bez ma³a, sk¹d ten pa³ac tu, w parku, w tej ciszy,
tak nagle, nieoczekiwanie. Jakbym przypadkiem nañ trafi³, zapuciwszy siê bez
pamiêci w g¹szcza, niepomny przestróg, ¿e gdzie tam poród starych dêbów,
buków, grabów, wierków i wiecznego wiergotu ptactwa stoi pa³ac bia³y
i ogromny niczym brzask. [ ] Co mi szepta³o, ¿eby uciekaæ, uciekaæ. (P 15)

Przest¹pienie dworskiego progu staje siê wiêc granic¹ miêdzy realnoci¹
a poznaniem, profanum a sacrum. St¹d przyci¹gaj¹ca biel dworzyszcza
i bij¹cy z niego blask symbolizuj¹ przejcie w przestrzeñ dowiadczenia wewnêtrznego, wy¿szej wiadomoci.

Tragiczny poziom inicjacji
Wnêtrze, do którego wchodzi Jakub, zalane jest pora¿aj¹cym wiat³em.
Ostra jasnoæ smagnê³a mnie po oczach  mówi narrator (P 19). Wszystkie
jego zmys³y staj¹ siê przestrzeni¹ poznania magicznego miejsca. Dwiêki,
barwy, obrazy intensywniej¹  pod wp³ywem Jakubowego wzroku i wytê¿onego s³uchu  wylewaj¹c kaskady blasku i melodii. To doznanie jest przykre
i napawa bohatera przera¿aj¹cym lêkiem profana, gdy¿ stanowi on element
nieprzystaj¹cy do pa³acowych wnêtrz, jego obcoæ demaskuje go, przydaj¹c
mu status intruza, dla którego pa³ac stopniowo, lecz nieub³aganie zamienia
siê w labirynt rodem z akwafort Giovanniego Battisty Piranesiego:
8
9

Zob. J. Kobiel, Na granicy s³owa, Wiê 2006, nr 11, s. 26.
Zob. J. Wach, Zmys³y w prozie Wies³awa Myliwskiego, Akcent 2009, nr 2, s. 39-51.
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Ju¿ mi siê te pokoje myliæ zaczyna³y. Nie wiedzia³em, w którym skrzydle jestem.
A przecie¿ zna³em kiedy pa³ac na pamiêæ. Zdawa³o mi siê, ¿e to bêdzie ten
pokój, gdzie zwykle odpoczywano po ró¿nych ob¿arstwach [ ], a znalaz³em siê
w sypialni pani.
(P 20)

Przemierzaj¹c pa³acowe sale, Jakub nagle przekracza próg przestrzeni
intymnej  wchodzi bowiem do sypialni dziedziczki. Tutaj krystalizuj¹ siê
jego marzenia najskrytsze, bo seksualne. Zepchniête w niebyt wype³zaj¹
z zakamarków wiadomoci jakby w odpowiedzi na wysi³ek dog³êbnego poznania samego siebie. St¹d ujawnione, a nigdy niezaspokojone pragnienie do
prze¿ywania rozkoszy z obiektem zachwytu. Nastêpnym krokiem powinno
byæ ju¿ tylko uwiadomienie sobie prawa do tego typu prze¿yæ, ale Jakub
wybiegaj¹c poza granice sypialni, ucieka przed wcale niepiêkn¹ wiedz¹
o sobie i trawi¹cym go wstydem. W istocie wiêc autocenzuruje swe doznania,
gdy¿ jeszcze zdolny jest do gestu sprzeciwu. Zniewag siê jednak nie darowuje i kiedy przemieni siê w pana odbije sobie tê mroczn¹ wiedzê o swych
szorstkich marzeniach o janie pani (Ona do mnie. Znowu ¿e pijany. To ja
j¹ po pysku. Wszystkimi rêkami. Bez litoci. Po ca³ej izbie. Eh, pra³bym ci j¹,
jak ch³opy swoje baby pior¹ P 48). Ujawniona zostaje tu ciemna strona
osobowoci narratora, co symbolizuje marsz przez zaciemnione pomieszczenia, gdzie wzrok zupe³nie jest nieprzydatny (lepe patrzenie), a widzenie
dokonuje siê poprzez pamiêæ. Intensywnemu podkreleniu podlega zatem
sam akt wêdrowania, topos drogi po labiryncie staje siê wewnêtrznym poznaniem samego siebie, wêdrówk¹ po przestrzeni, która jest, ale te¿ co
znaczy.
Jak podkrela Micha³ G³owiñski:
Mit labiryntu, [ ], jest mitem opowiadaj¹cym o przestrzeni swoicie pomylanej
i zorganizowanej, która w³anie za spraw¹ swych osobliwoci zosta³a szczególnie
nacechowana [ ], przestrzeni ró¿ni¹cej siê od wszelkich pozosta³ych, ró¿ni¹cej
siê tym choæby, ¿e zawsze wp³ywa na zachowania tych, co znaleli siê w jej
obrêbie [ ]10.

I rzeczywicie pa³ac-labirynt kreuje zachowania Jakuba, który dociera
pod jego wp³ywem do wiedzy dawno nieistniej¹cej, wypartej z rozumu. Bo
jak pomieciæ w sobie tragiczn¹ mieræ ojca, który w akcie rozpaczy, niemo¿noci udwigniêcia przyt³aczaj¹cego brzemienia egzystencji pope³nia samobójstwo? Pod oknami dziedzica, na jego klombie pe³nym ¿ycia od rozkwit³ych ró¿,
kos¹ przecina niæ Boskiego daru istnienia, siebie skazuj¹c tym samym na
potêpienie, ale i wskazuj¹c na tego, który pogwa³ci³ prawa Bo¿e, bo czy¿ Bóg
nie nakaza³ dzieliæ siê wszystkim, a co dopiero pe³ni¹ pañskiego nadmiaru.
10

s. 130.

M. G³owiñski, Labirynt, przestrzeñ obcoci, w: tego¿, Mity przebrane, Kraków 1994,
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Wed³ug W³adys³awa Kopaliñskiego kosa symbolizuje ¿ywiciela, jego
plon, ale te¿ mieræ11. Kosa  równacz nieub³agany wszystkiego, co ¿yje,
równy dla wszystkich12 mo¿e b³yskawicznie zwróciæ swe ostrze ku sytym. To
samobójstwo ojca jest przestrog¹, ale te¿ gestem buntu, jedynym  nad
którym pan nie ma w³adzy. Samobójstwo staje siê wiêc aktem wolnoci.
St¹d Jakub-cz³owiek nosi w sobie dog³êbne poczucie krzywdy, wynikaj¹ce z nierównoci ludzkich egzystencji. I up³yw czasu nie tylko nie odmienia
owego odczucia, lecz tak¿e je pog³êbia, bo jak zrównaæ ¿ycie biedaka z losem
bogacza. Dlatego aktem odwetu staje siê zepsucie pa³acowego zegara,
a w istocie unicestwienie szydz¹cego czasu. Jakub dziêki temu przedzierzga
siê w kreatora czasu teraniejszego, praesens perpetuum13, pozbawionego
aspektów przesz³oci i przysz³oci  to wiecznoæ nadrealnego wiata doznañ.
W sypialni janie pani ma miejsce scena z lustrem, w którym narrator
dostrzega swego sobowtóra. Nastêpuje tu jakby rozszczepienie na dwa pierwiastki: duszê, ujawnion¹ poprzez obraz odbity w tafli lustrzanej, oraz cia³o,
stoj¹ce przed jego bry³¹. To akt symbolicznego wydzielenia przestrzeni dobra
(odpowiadaj¹cego duszy dziecka) i z³a (ucielenionego w pe³nym wszelkiej
po¿¹dliwoci ciele mê¿czyzny), bo w ka¿dym cz³owieku obok dobra czai siê
z³o, obok godnoci  haniebnoæ, obok wartoci  antywartoæ14. Dlatego
w Jakubie ujawniaj¹ siê równolegle pejoratywne emocje (mieræ ojca, marzenia seksualne), ale tak¿e pozytywne doznania, gesty szlachetnoci wyartyku³owane wobec szlachciców-patriotów tworz¹cych niegdy historiê, mowa wyrozumia³oci czy nawet czu³oci dla cierpienia janie pani. Wymownym tego
przyk³adem jest moment, kiedy do pa³acu zje¿d¿aj¹ zaproszeni na bal gocie.
I wtedy Jakub wy³awia z tej kakofonii wrzawy paradnych bryk skromne
dwiêki ubogiego zaprzêgu. Oto jak charakteryzuje przybywaj¹cego w progi
pa³acu s¹siada:
On jeden, choæ ubo¿szy od innych, przyje¿d¿a zawsze z potrzeby serca. Z wielkiej
ongi posiad³oci nieledwie ch³opska zagroda mu zosta³a, choæ nie przejad³ jej,
nie przepi³ ani przegra³. A przy tym ani siê temu dziwi³. Chocia¿ jeden szlachetnie podupad³y. [ ] W zmursza³ym dworku zajmuje tylko jeden pokój, a i to mu
za wiele, jak mówi, bo tylko ksiêgi w nim czyta, pi i mierci czeka. [ ] Lecz
jemu jednemu nie mam za z³e tego ubóstwa. Witam go zawsze jak najdostojniejszego gocia, wychodz¹c mu naprzeciw a¿ na schody, przed pa³ac, i nawet sam
mu pomagam wygramoliæ siê z bryczki i zwykle d³ugo, d³u¿ej ni¿by gocinny
zwyczaj nakazywa³, trzymam w objêciach jego wielkie, zatêch³e cia³o.
(P 30)

11
12
13

W. Kopaliñski, Sierp i kosa, w: tego¿, S³ownik symboli, Warszawa 2001, s. 381-382.
Tam¿e, s. 382.
Zob. S. D¹browski, O pewnej w³aciwoci porównania i metafory, Pamiêtnik Literacki 1965, z. 3, s. 118-119.
14 Zob. A. Tyszczyk, O pojêciu wartoci negatywnej w literaturze, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992, s. 139.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e powy¿sza scena powitania janieje na tle innych, które definiuj¹ cz³owieczeñstwo Jakuba. Wyziera z niej poczucie solidaryzmu z bohaterami sprawy narodowej, którzy zap³acili utrat¹ zdrowia
i schedy rodowej za swój heroizm i mi³oæ ku ojczynie, bo te¿ horyzont ich
spraw wyznacza nie pe³ny ¿o³¹dek i podniety cia³a, ale lot ducha ku wy¿ynom.
Wêdrówka narratora po wnêtrzach dworskich jest poszukiwaniem prawdy o sobie. W wyniku tego procesu okazuje siê, ¿e Jakub nosi w sobie
i gniew, i nieustêpliwoæ, i marzenie bycia kim innym ni¿ jest, pe³nego
doznania obcej kultury. Ta ostatnia, choæ cudza, przecie¿ go kszta³tuje (to
mo¿liwe, gdy¿ w wyniku tzw. procesu opadania, tj. przejmowania kultury
szlacheckiej przez ni¿sze warstwy, ch³opi ulegali wp³ywom kultury szlachecko-kocielnej15), tyle ¿e negatywnie, zmuszaj¹c do st³umienia pragnieñ,
w zamian pewnoci i poczucia wartoci stygmatyzuje pokor¹ i lêkiem. Dlatego pierwszy etap Jakubowej inicjacji koñczy siê uwiadomieniem sobie w³asnej niegodziwoci i wyartyku³owaniem gniewu, tak¿e poprzez akty wandalizmu. I jakkolwiek ciemne strony zaczynaj¹ przewa¿aæ w wizerunku bohatera, to jednak mieci siê w nim tak¿e dobro. Ujawnia siê tu ca³y tragizm
cz³owieka, gdy¿ los Jakuba jest biografi¹ ch³opa, a wybór narzuca mu obc¹
rolê bycia panem. St¹d przyrodzone naturze ludzkiej z³o zamiast maleæ nabiera mocy, nic siê nie zmienia w wizerunku dziedzica, bo okazuje siê, ¿e to
mo¿liwoci wyzwalaj¹ w cz³owieku potwora. We wnêtrzach pa³acu dokonuje
siê równie¿ symboliczna mieræ dawnego Jakuba (konieczna, by wejæ na
wy¿szy poziom wiadomoci). Kilkakrotnie bowiem powtarzaj¹ siê sceny roztratowania, rozdzierania, rozrywania na strzêpy. To zatomizowanie psychiki
narratora rozk³ada siê na kilkadziesi¹t scen, w których dominuje ju¿ tylko
portret upiora  z³ego dziedzica z Mickiewiczowskich Dziadów. Tragiczny
poziom poznania to zmaganie siê z samym sob¹, to jeszcze oznaki niezgody
na zaw³adniêcie przestrzeni duszy przez pychê i wystêpek, to psychomachia,
której szala, niestety, przewa¿a na stronê z³a.

Szyderczy poziom inicjacji
Kiedy Jakub rozsiada siê w sali paradnej i zauwa¿a portrety dziedzicowych antenatów, rozpoczyna akt kreacji siebie jako pana. Zatarcie granicy
pomiêdzy Jakubem a dziedzicem wyra¿a siê w gecie usuniêcia (niczym
w egipskich piramidach) zapisanego w kurzu na wieku fortepianu w³asnego
imienia, które trzykrotnie wykaligrafowane przybiera coraz to wiêksze
kszta³ty, by przestaæ w koñcu egzystowaæ pod wp³ywem gwa³townego i unicestwiaj¹cego gestu. Bo to ju¿ i nie Jakub, a Jakub-pan rozsiada siê w fotelu.
15

s. 28.

Zob. S. Siekierski, Folklor i kultura oficjalna, w: tego¿, Etos ch³opski, Kraków 1992,
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Zaspokojony w swych ¿¹dzach tak, ¿e ju¿ niczego nie pragnie, jak tylko
kontemplowaæ swój los i urodê wiata, postrzegan¹ jako cecha przyrodzona,
a nie ur¹ganie nêdzarzowi. Oto wiêc zwielokrotnia siê pan w Jakubie, ¿e ju¿
i na miech sobie pozwala, zapominaj¹c zupe³nie o tym, i¿ przywiód³ go tutaj
lêk wiedzy o samym sobie. To wyzwolenie siê z obawy przenosi Jakuba
w przestrzeñ panowania nad w³asnym, ale i cudzym losem, choæ tak naprawdê strach towarzyszy równie¿ pañskim upiorom.
Jakiej dziedziny ¿ycia nie dotkn¹³by narrator, staje siê ona wiadectwem
hañby, pychy i cynizmu:
O, dawniej to by³y polowania. Ale dawniej sama natura doprasza³a siê gwa³tu.
By³a niewy¿yta. Niczym stara panna. O, dawniej jeszcze ni¿ pamiêæ twoja siêga.
Mo¿e kiedy tam s³ysza³e? Na dobranoc zamiast bajek. Bo te¿ by³y to czasy.
[ ] ¯adna pora z³a nie by³a. Zima czy nie zima, ¿niwa, nie ¿niwa. To i có¿
z tego, ¿e przychodzili potem ch³opi z lamentami, ¿e zagony stratowane, domy
ich ograbione, córki pogwa³cone. Kto by tam na takich zwa¿a³. G³upcy. ¯adnej
radoci niezdolni poj¹æ. Cnota, ziemia, ¿arcie to ich trójca przenajwiêtsza.
(P 52-53)

Zarówno formu³a pocz¹tkowa wypowiedzi, jak i tok, krótkie zdania, nawroty przerwanych w¹tków odzwierciedlaj¹ gawêdziarskie zaciêcie Jakubapana, szczyc¹cego siê pañsk¹ fantazj¹, przed któr¹ nie by³o okresów ochronnych. Scena umiercenia jelenia odciska siê z³owieszczym piêtnem, gdy¿ od
tego momentu nie ma pod³oci, przed któr¹ cofn¹³by siê pan. To szatañski
chichot nad adeptem z³a. Bezsensowna mieræ zwierzêcia jest tak samo bolesna, jak ka¿dy gwa³t dokonany na Naturze, a doznanie tej mierci ma charakter metafizyczny16:
Nie czu³em siê tu, gdzie sta³em, lecz w tych oczach jego zachodz¹cych za góry, za
lasy, nabrzmia³ych ³zami i gasn¹cych powoli ³za po ³zie. Nie wiedzia³em dot¹d,
¿e zwierzêta p³acz¹. Wyobra sobie, p³acz¹. Nie wiedzia³em. Tylko ¿e ten p³acz
ich jest jakby do mierci zwrócony.
(P 61)

Tote¿ wypielêgnowa³ w sobie narrator  jak chorobliwy kwiat  sk³onnoæ do gwa³tów i mia¿d¿enia losów, szczególnie ch³opskich:
My, jako Idziego, panie, przegra³e onegdaj sporód nas, i ¿onê jego, i dzieci
jego, i woln¹ wolê jego, co mu Pan nasz Bóg mi³osierny, a i twój, panie, i twój,
by³ obieca³, bo ci karta nie sprzyja³a na nasze nieszczêcie, na nasze ³zy
i strapienia, choæ my siê modlili za ciebie po domach naszych, bo nam twój
stajenny przyniós³ tê wieæ struchla³¹, ¿e wielkie granie idzie w pa³acu twoim,
o, wielkie granie idzie, na maj¹tki, na sumienia, na dusze.
(P 59)

16

Zob. J. M. Rymkiewicz, Stary wierk, Gazeta Polska 2014, nr 5 (1069), s. 40.
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Tok opowieci Jakuba-pana ma dwustopniowy, kontrastowy uk³ad: z jednej strony to pañskie prawo do ¿ycia pe³ni¹, niecofaj¹ce siê przed niczym,
eksploduj¹ce w barwnej historii bawi¹cej audytorium, a z drugiej  przany
ból egzystencji ch³opa, któremu ju¿ i Bóg nie wystarcza, by wybaczyæ krzywdê i doczekaæ S¹du Ostatecznego. Takie zestawienie nie wymaga ¿adnych
komentarzy, gdy¿ ocena jest jednoznaczna. Szlachectwo zobowi¹zuje do szlachetnoci czynów, a nie folgowania samemu sobie. Ale Jakub-pan przeczuwa,
¿e granica panowania nad ch³opstwem mo¿e b³yskawicznie znikn¹æ pod naporem pejoratywnych faktów, st¹d wlewa w swych poddanych morze wódki,
pozbawiaj¹c ich godnoci, trzewego os¹du i aktywnego przeciwstawienia siê
z³u. Aura nierzeczywistoci, zawieszenia pomiêdzy wiatami rozlewa siê poza
mury pa³acu i ju¿ nie wiadomo, co jest cierpieniem, a co szczêciem.
St¹d pobyt Jakuba w przestrzeniach dworskich jest spotkaniem z upiorami, które wyci¹gaj¹ z pamiêci wszelki wystêpek, ka¿d¹ mieræ. Przera¿aj¹cy w swej wymowie jest obraz przyprowadzonej tu¿ po lubie panny m³odej,
by dziedzic skorzysta³ ze swego prawa pierwszej nocy. Pan m³ody powiesi³
siê z rozpaczy nad swoim i jej losem, obci¹¿aj¹c dziedzicowe konto grzechów
tak, ¿e go piek³o ju¿ nie zechce. Tote¿ Jakubowi-panu towarzyszy widmo
mierci nieodstêpuj¹ce go na krok, bo tylko ¿ycie równe jest daninie z ¿ycia:
Ale wyznam ci, ¿e tak mnie ta mieræ [pana m³odego] nie opuci³a, chocia¿ tyle
za ni¹ da³em. Czujê nieraz, jak mnie co ³askocze wokó³ szyi. Macam, a to pêtla,
sznur jak rêka gruby. Swêdzi mnie to, a od tego swêdzenia zaczyna mi powietrza brakowaæ [ ].
(P 160)

Tak wiêc monolog Jakuba-pana przyjmuje cechy spowiedzi z ca³ej niecnej egzystencji, a jeli jakie z³o przepuci przez sito sumienia, upomn¹ siê
o nie zjawy. St¹d wêdrówka po komnatach pa³acowych przemienia siê
w marsz pokutny. Wype³niony wiecznoci¹ staje siê losem wygnañcatu³acza
Ahaswera, gdy¿ mrok, w³adaj¹cy dusz¹ Jakuba, przechodzi w koszmar z³owieszczej ciemnoci, zakradaj¹cej siê jak z³odziej i niwecz¹cej spokój duszy:
Wtedy drêczyæ zaczyna mnie podejrzenie, ¿e ciemnoæ wcale nie zniknê³a, ¿e
tylko skry³a siê poza wiat³em, przyczai³a siê gdzie tam i czyha na mnie.
Tysi¹cami niewidocznych oczu gadów, stworzeñ, ptaków przedziwnych patrzy
spoza krêgu tego wiat³a, ze wszystkich stron, ze wszystkich k¹tów [ ]. I tylko
czeka, kiedy sen mnie zmo¿e. Ale ja wiem, ¿e dopóki nie usnê, nic mi nie grozi.
(P 163)

Jakuba-pana trawi¹ choroby jak biblijne plagi egipskie. Odzwierciedlaj¹
one proces dekadencji, któremu podlega to kulturowe rodowisko, wykwintne a ska¿one chorob¹, zmierzaj¹ce ku unicestwieniu. St¹d nie zostanie
oszczêdzony spowiadaj¹cemu siê demiurgowi pana gniew doprowadzonych
do ostatecznoci ch³opów: mê¿ów zgwa³conych ¿on, ojców córek nosz¹cych
w brzuchu pañskie bêkarty. Wtargniêcie buntowników do pa³acowych wnêtrz
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przedzierzga siê w polowanie na zwierza  okrutnych panów i staje siê
walk¹ o odzyskanie w³asnej godnoci, paradoksalnym zrównaniem, choæ
w istocie odwróceniem ról, gdy¿ to gmin na panów idzie z kosami, bez ¿a³oci
i litoci. W przeczuciu mierci ujawnia siê, kto kim jest, a ze miechu czyniæ
tarczê przeciwko trywialnoci wiata, to ostatni znak arystokratyzmu:
Mo¿e p³akaæ zaczniemy. P³akaæ, my? O, nie. Nigdy. Nam jest weso³o. Mnie na
przyk³ad ptak siê z duszy wykluwa. A co tobie, kuzynie? No przecie¿ masz tam jak¹
duszê? Opuci³a ciê powiadasz. To straszne! Biedna twoja dusza. A mo¿e chocia¿ ten
nieszczêliwy zaj¹c gdzie tam w tobie kica. A nie, nie. Królik. Cha! Cha! Cha!
(P 112)

Od samego pocz¹tku Jakub ma wra¿enie, ¿e jest wci¹¿ obserwowany,
pods³uchiwany, stale towarzyszy mu widmo dziedzica, jakby tropi¹ce potkniêcia Jakuba-pana. I jednoczenie wci¹¿ konstatowana pró¿nia dworu jest
powtórzeniem losów dziedzica, uwiêzionego w samotnoci wród t³umu wrogiej mu s³u¿by. miech w opuszczonych komnatach pa³acowych nabiera wiêc
barw szyderczych: oto cz³owiek  ecce homo  uwolniony od Boga, wypêdzony
z raju, skazany na wolnoæ wyboru, skazany na piek³o ¿ycia z samym sob¹,
dla którego mieræ mo¿e byæ tylko wybawieniem z potwornoci:
O nieraz z ¿ycia tylko ta mieræ zostaje. Nieraz mierci trzeba czekaæ, aby
doznaæ, ¿e siê jest cz³owiekiem. A przeklêtych to ju¿ zawsze mieræ dopiero
ucz³owiecza, w mierci siê dopiero rodz¹, w mierci olnienie ich nawiedza, ¿e
byli tak¿e ludmi.
(P 63)

Przychodzi mieræ w p³omieniach, wali siê pa³ac  siedlisko z³a  w dniu
S¹du Pañskiego, grzesznik Jakub prosi o przebaczenie i Bo¿e mi³osierdzie.
Drugi etap podró¿y narratora po labiryncie ducha jest konsekwentnym
obna¿eniem ciemnej strony ludzkiej duszy. Tote¿ uwidacznia siê w postawie
bohatera postêpuj¹cy regres aksjologiczny, tj. niemo¿noæ realizowania czy
wrêcz porzucenie wyznawanych wczeniej wartoci na rzecz dotarcia do sedna wiedzy o cz³owieczych wyborach w cile okrelonych okolicznociach.
Jednak cen¹ za pozyskane mo¿liwoci jest utrata w³asnej to¿samoci, dlatego wybory te sprowadzaj¹ na cz³owieka cierpienie. A jednak tylko poprzez
nie mo¿e on poznaæ samego siebie, przejrzeæ siê w nim jak w zwierciadle.
Obraz dworu ukazany w powieci Myliwskiego wpisuje siê w klimat
prozy Stanis³awa Brzozowskiego, Stefana ¯eromskiego, Witolda Gombrowicza. To jest dwór zuniwersalizowany, ale podporz¹dkowany negatywnej stronie zjawiska17. Uchwycony w czasie swej dekadencji zmierza ku tragicznemu
17 Pamiêæ tych, którzy z dworem obcowali podsuwa odmienne obrazy: szlachetnoci,
pomocy udzielanej w ka¿dym koniecznym przypadku, opiekowania siê wsi¹, dlatego portret
Myliwskiego jest wizj¹ artystyczn¹, niepretenduj¹ca do miana cis³oci; zob. P. Wojciechowski, Tragedia albo cisza, Wiê 2007, nr 2, s. 102.
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koñcowi, gdy¿ jego energia twórcza siê wyczerpa³a. Tak wiêc kulturowemu
obrazowi chyl¹cej siê ku koñcowi wietnoci towarzyszy nieustêpliwy cieñ
przyrodzonego naturze ludzkiej z³a, dokonuje siê wiêc wyrana dychotomia
wartociowania na dobro i wystêpek.

Bibliografia
ród³a
Myliwski W., Pa³ac, Kraków 2010.
Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, w przek³. z jêz. oryg., oprac. zespó³
biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich, Poznañ-Warszawa
1989.
Opracowania
Bereza H., Pe³nia, Twórczoæ 2007, nr 3.
D¹browski S., O pewnej w³aciwoci porównania i metafory, Pamiêtnik Literacki
1965, z. 3.
G³owiñski M., Labirynt, przestrzeñ obcoci, w: tego¿, Mity przebrane, Kraków 1994.
Kopaliñski W., S³ownik symboli, Warszawa 2001.
Kobiel J., Na granicy s³owa, Wiê 2006, nr 11.
Latawiec B., Stworzeni jestemy przez pamiêæ, Odra 2007, nr 5.
Marzec A., M¹droæ ma wiele twarzy, czyli o prozie Wies³awa Myliwskiego, w: tej¿e,
Co jest w cz³owieku. Interpretacje prozy wspó³czesnej, £ód 1993.
Misiewicz J., Groteski kszta³t pozorny, w: Problematyka aksjologiczna w nauce
o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992.
Rymkiewicz J. M., Stary wierk, Gazeta Polska 2014, nr 5 (1069).
Siekierski S., Folklor i kultura oficjalna, w: tego¿, Etos ch³opski, Kraków 1992.
Tyszczyk A., O pojêciu wartoci negatywnej w literaturze, w: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992.
Wach J., Zmys³y w prozie Wies³awa Myliwskiego, Akcent 2009, nr 2.
Winiewski W., Wies³aw Myliwski, w: tego¿, Lekcja polskiego, Warszawa 1993.
Wojciechowski P., Tragedia albo cisza, Wiê 2007, nr 2.

Summary
Characteristic of the manor shown in the W. Myliwski novel Palace corresponds to the
climate of the prose by: S. Brzozowski, S. ¯eromski, W. Gombrowicz. That manor is the
cultural image of its decadence, accompanied by the inherent evil of human nature. Main
character-narrator enters interior of the manor (as a result of the abandonment of the palace
by the heir afraid of the upcoming war) and indeed the labyrinth of own soul to transform into
Jakub-master. The process of transformation reveals a clear dichotomy, in the personality of
the hero, concerning evaluation through the good and the evil deeds.
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Chc¹c opisaæ koncepcjê czasu w Prawdzie starowieku, jednym z trzech
tomów Na wysokiej po³oninie Stanis³awa Vincenza, nale¿a³oby najpierw pokrótce scharakteryzowaæ najwa¿niejsze za³o¿enia filozoficzne, kulturowe
i literackie autora wspomnianej trylogii. Trzeba bowiem przyznaæ, ¿e nie s¹
to koncepcje proste w swej strukturze, gdy¿ mieszcz¹ w sobie wiele ró¿nych
zagadnieñ, by wspomnieæ choæby o koncepcji rozumu, silnie zautonomizowanego we wspó³czesnej teorii poznania. U Vincenza ów rozum jest natomiast
nierozerwalnie zwi¹zany z moralnoci¹ i poszanowaniem tradycji.
Co zatem sprawia, ¿e filozofia poznania ³¹czy siê z etyk¹ czy te¿
z literatur¹, jak siê póniej oka¿e? Kto lub co scala owe elementy w jeden
spójny system, nadaj¹cy wiatu przedstawionemu w Prawdzie starowieku
cechy kosmicznego ³adu? Odpowied na to pytanie znajdziemy w esejach
Vincenza, w których wyjania on podstawy swego wiatopogl¹du. W Z perspektywy podró¿y znajdujemy informacjê, która rzuca pewne wiat³o na tê
sprawê. Autor mówi o wspólnocie, która przetrwa wszystko1. W tym lakonicznym pogl¹dzie na temat trwa³oci wspólnoty pobrzmiewa echo Lévinasowskiej metafizyki To¿-Samego i Innego, w której oba byty, mimo ¿e s¹
radykalnie odrêbne, spotykaj¹ siê i tworz¹ jednoæ wspólnoty, wychodz¹c
w dyskursie naprzeciw siebie2. Jak siê póniej oka¿e, Vincenzowsk¹ wspólnotê trwa³oci, mimo up³ywu czasu, nale¿y raczej interpretowaæ szeroko, jako
wspólnotê zaporedniczon¹ w opowieci, dziêki której rzeczywistoæ realna,
1
2

S. Vincenz, Z perspektywy podró¿y, Kraków 1980, s. 237.
Zob. E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, prze³. J. Migasiñski,
Warszawa 2002, s. 26.
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niemaj¹ca jeszcze wyranego sensu i porz¹dku, odzyskuje sw¹ rozumnoæ
i integralnoæ. Wspólnota wiata Na wysokiej po³oninie, zaporedniczona
w mitycznej opowieci, bêdzie w moim przekonaniu kluczow¹ zasad¹ organizuj¹c¹ porz¹dek i nadaj¹c¹ spójnoæ rzeczywistoci niemej znaczeniowo
i rozproszonej w wymiarze to¿samociowym.
Odzyskany za spraw¹ mitycznej narracji ³ad ziemski ma wymiar transcendentny i celowy. Tak uporz¹dkowana przestrzeñ obejmuje swym zasiêgiem zarówno cz³owieka i jego najbli¿sze otoczenie stanowi¹c spójny
mikrokosmos, jak i wiêksze obszary: kraje, kontynenty, planety wyra¿aj¹ce
³ad makrokosmiczny. Poznawanie wiata jest wiêc poznawaniem samego
Boga, czyli treci absolutnej, która potencjalnie mo¿e zostaæ odkryta w kontakcie z ka¿dym stworzeniem. Absolutne poznanie nie jest oczywicie mo¿liwe. Najlepszym sposobem na odkrycie rzeczywistoci jest ukazanie jej
w perspektywie mitu jako swoistej udramatyzowanej narracyjnie opowieci
symbolicznej.
Okrelaj¹c budowê wszechwiata i sposób jego poznania, doszlimy do
zagadnienia, które stanowiæ bêdzie podstawê dalszych rozwa¿añ, mianowicie
do mitu jako symbolu tego, co jest, w odró¿nieniu od tego, co staje siê
i przechodzi3. Poprzez mit w³anie zostaje odkryta owa Platoñska idea maj¹ca wymiar sakralny, boski. Poznanie mityczne wiata jest równie¿ sposobem na uczestniczenie w nim, w tych jego treciach, które mit wydobywa na
powierzchniê. Staj¹ siê one czym bliskim cz³owiekowi, tak bliskim jak ³aska
Bo¿a dosiêgaj¹ca cz³owieka. Mity w ujêciu Vincenza s¹ wiêc medium pozwalaj¹cym odkryæ rzeczywistoæ transcendentn¹ i obcowaæ z ni¹, innymi s³owy,
poza kategori¹ literack¹, wpisuj¹ siê jednoczenie sw¹ funkcjonaln¹ wartoci¹ w system teorii poznania. Nadaj¹ tak¿e kierunek rozwoju cz³owieka,
zawieraj¹ bowiem w swej strukturze kategoriê normatywn¹, s¹ symbolicznym wyra¿eniem odrêbnoci, jakiej przesz³oci wyidealizowanej. Staj¹ siê
skrótami idea³ów i reguluj¹ do pewnego stopnia swym obrazem lub nastrojem odrêbnoæ ¿ycia grupy4.
Istotny do wyjanienia wydaje siê jeszcze jeden element, który równie¿
jest niezbêdny, aby w³aciwa czêæ pracy by³a zrozumia³a i spójna. Chodzi
mianowicie o kwestiê kultury ludowej, któr¹ Vincenz pojmowa³ na swój
sposób. Przywrócenie wiadomoci istnienia spo³ecznoci huculskiej przez
autora Prawdy starowieku wynika³o ze szczególnej roli, jak¹ przypisywa³
tradycji. Vincenz uwa¿a³, ¿e osi¹gniêcie pe³nej to¿samoci przez ka¿de spo³eczeñstwo jest mo¿liwe wówczas, gdy opiera siê ono na irracjonalnych podstawach i zasobach jakiego mitu5. W przeciwnym razie skazane jest ono na
dezintegracjê, a nawet na zag³adê. Dlatego wiat idealny, mityczny Prawdy
3
4
5

S. Vincenz, Z perspektywy podró¿y, s. 362.
Tego¿, Po stronie dialogu, t. 12, Warszawa 1983, s. 194.
Tego¿, Z perspektywy podró¿y, s. 292.
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starowieku osadzony jest w spo³ecznoci organicznie zwi¹zanej ze swymi
korzeniami, z których czerpie ona soki, pozwalaj¹ce na duchow¹ jednoæ
i wyrazistoæ.

Czas mityczny
Powy¿ej ustali³em, ¿e wiat Hucu³ów ukazany w perspektywie mitu
warunkuje ka¿dy element struktury tekstu, a wiêc i czasu. Nie bez powodu
Vincenz zastosowa³ takie w³anie ujêcie. Pierwszym powodem, dla którego
mit okaza³ siê najlepsz¹ form¹, jest silny zwi¹zek autora Prawdy starowieku
z Huculszczyzn¹, która by³a dla niego kolebk¹ kulturow¹. Tam siê wychowa³
i stamt¹d wyszed³, aby staæ siê Europejczykiem. Mityczne odtworzenie kultury rodzimej by³o wiêc dla Vincenza drog¹ do rekonstrukcji i potwierdzenia
w³asnej to¿samoci, zakorzenieniem siê w tradycji, ratunkiem przed procesem dezintegracji. Istotne sta³o siê równie¿ ukazanie kultury ludzi gór jako
próby utrwalenia tego, co ulega zapomnieniu, co podlega z biegiem czasu
deformacji przez nak³adanie siê na ow¹ pierwotn¹  w sensie historycznym
 kulturê innych tradycji i zwyczajów. Dzie³o Vincenza bêdzie wiêc spe³nieniem obowi¹zku, ci¹¿¹cym na ka¿dym cz³onku pewnej grupy, zwi¹zanej
wspólnymi korzeniami i dowiadczeniami, obowi¹zku dania wiadectwa istnienia kultury odchodz¹cej ze sceny dziejów wiata. I z tego miêdzy innymi
powodu autor Prawdy starowieku stosuje typowo ludowe formy przekazu,
takie jak podanie, gawêda, mit, które zaporedniczaj¹ w opowieci dawne
czasy, przyjmuj¹ce tu postaæ konfiguracji narracyjnej. Bo tylko w ten sposób
mo¿na daæ wiadectwo temu, co jest niejednorodne i zanurzone w czasie.
To¿samoæ narracyjna kultury Hucu³ów za spraw¹ Vincenzowskiej narracji
mitycznej bêdzie wiêc integrowaæ w spójny obraz to, co nieuchwytne i z³o¿one, i tym samym realizowaæ funkcjê fikcji literackiej, która ma za zadanie
objawiaæ to, co ukryte w rzeczywistoci, a tak¿e transformowaæ to, co realne,
bowiem ¿ycie przemylane jest ju¿ ¿yciem zmienionym. Mit rozumiany jako
opowieæ narracyjna o zdarzeniach  jak pisze Ricoeur  maj¹cych miejsce u
zarania czasów, opowieæ, która s³u¿y za podstawê rytualnym czynnociom
wspó³czesnych ludzi, która w ogólnoci ustanawia wszelkie formy dzia³ania
i mylenia, pozwalaj¹ce cz³owiekowi rozumieæ siebie w otaczaj¹cym go wiecie6, ten¿e mit wype³nia u Vincenza  prócz funkcji fikcji cile przynale¿¹cej do utworu literackiego  jeszcze jedno istotne zadanie. Mieci siê ono
w formule funkcji symbolicznej, równie¿ integralnie zespolonej z mitem, za
spraw¹ której mo¿liwe staje siê ponowne odtworzenie wiêzi ³¹cz¹cej cz³owieka z sacrum. W tej w³anie symbolicznej formule narracji mitu sytuuje siê
trzecie uzasadnienie formy literackiej opowieci pierwszego tomu Na wysokiej
po³oninie. Vincenz przedstawia Hucu³ów w perspektywie mitu objawiaj¹cego,
6

P. Ricoeur, Symbolika z³a, prze³. S. Cichowicz, M. Ochab, Warszawa 2002, s. 9.
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transformuj¹cego i symbolicznego, by w ten sposób uwypukliæ jeszcze bardziej opozycjê miêdzy wiatem sakralnym a wiatem cywilizacji. Zmitologizowana kultura Hucu³ów wpisuje siê w ogólniejszy plan mitu eschatologicznego, bowiem opis rzeczywistoci ludzi gór jest opisem apokaliptycznym, jest
opisem koñca pewnej epoki. Ale eschatologiczny wymiar zejcia kultury Hucu³ów ze sceny dziejów ludzkoci za spraw¹ zderzenia dwóch wiatów: sacrum i profanum przemienia siê w mit kryzysu. Koniec huculskiej tradycji
nie koñczy jednak istnienia wiata i ludzi, w zwi¹zku z czym Vincenz pozwala nam spojrzeæ na gin¹c¹ pewn¹ kulturê przez pryzmat koñca lub po prostu
kryzysu okrelonego paradygmatu. Opozycja miêdzy wiatami sakralnym
a wspó³czesnej cywilizacji bêdzie wiêc wskazywaæ na dwie odmienne rzeczywistoci, a poprzez nie na dwa odmienne paradygmaty rozumienia wiata.
Z tego te¿ powodu mówi siê w Prawdzie starowieku o dwóch czasach.
Pierwszy, stanowi¹cy domenê mitu, nazywany jest czasem górskim. Drugi 
przypisywany wiatu cywilizowanemu  bêdzie czasem oficjalnym, nierozerwalnie powi¹zanym z przemianami spo³ecznymi, rejestrowanymi za pomoc¹
kalendarza. Ten pierwszy charakteryzuj¹cy siê przede wszystkim naturalnoci¹, nie powsta³ na zasadzie umowy spo³ecznej, jak w przypadku czasu
historycznego. Jak d³ugo wiat ten górski nieponumerowany, nierejestrowany po arendarsku, jak d³ugo i czas górski niekarbowany, niewystukiwany
malutkim zegarkiem, nierachowany sk¹po na grajcary  nie zna granic7.
Niewymiernoæ czasu górskiego odró¿nia go od tego, w jakim ¿yj¹ ludzie
cywilizacji rozwiniêtej. W górach odczuwa siê niejako zawieszenie czasu,
choæ up³ywa on stale, lecz nieznacznie, gdy¿ jego tempo jest znacznie wolniejsze od tempa czasu nizin, odmierzaj¹cego przemiany rzeczywistoci jednostkami fizykalnymi. ¯ycie na po³oninach jest wolniejsze, bo te¿ odleg³oci,
jakie tam siê pokonuje s¹ znacznie wiêksze, nie oblicza³o siê [odleg³oci
 J.K.] na godziny czy, kryj Bo¿e, na minuty jak poci¹gi, lecz na dnie
i tygodnie. Popiech to dziwactwo jakie, a ci¹g³y popiech, to miech, to
choroba8. Przede wszystkim jednak czas górski cechuje silny zwi¹zek
z natur¹. Potwierdza siê tutaj jego mityczny wymiar, polegaj¹cy na ³¹cznoci
z praprzyczyn¹ nadaj¹c¹ mu jeden niezmienny cykl. Czas górski zosta³ dany
Hucu³om w momencie nazywanym starowiekiem. Wówczas cz³owiek otrzymuj¹cy czas zosta³ w³¹czony w ³ad kosmiczny, podlegaj¹c najwy¿szej Istocie
 Bogu. Od tego momentu trwanie cz³owieka w wiecie bêdzie cechowa³o siê
ruchem kolistym9. Nastêpuj¹ce po sobie dni, miesi¹ce i lata, odmierzane
porami dnia i roku, bêd¹ nadawa³y cz³owiekowi specyficzny tryb ¿ycia.

7

s. 78.
8
9

S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie. Pasmo 1. Prawda starowieku, Warszawa 1980,
Tam¿e, s. 7879.
M. Eliade, Sacrum  mit  historia, prze³. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974, s. 86 i n.
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Powstaje tu jednak pewna trudnoæ. Czas górski, niepodlegaj¹cy kalendarzowi oficjalnemu, a wiêc niewpisuj¹cy siê w czas historyczny, odmierzany
jednostkami fizykalnymi, wyra¿a szczególn¹ aporiê temporaln¹. Up³yw czasu górskiego, nieuprawomocniony czasem zegarów czy kalendarza, niweczy
istotne powi¹zanie opowieci z rzeczywistoci¹ i tym samym staje siê ród³em powa¿nego kryzysu w przedsiêwziêciu wiadczenia o minionych czasach, ludziach i wydarzeniach. Nierejestrowany oficjalnym czasem wiat Hucu³ów nabiera wraz z mityczn¹ opowieci¹  w fikcyjny sposób utrwalaj¹c¹
przesz³oæ ludzi gór  cech nierzeczywistych. Narracja mitu, w taki sam
sposób jak narracja bajki czy przypowieci, zawiesza prawdziwociowy charakter opowiadanej przesz³oci, jakby mit wewnêtrznie podwa¿a³ wiê, jaka
³¹czy go ze wiatem rzeczywistym. A jednak mimo tej powa¿nej trudnoci
Vincenz wiadomie mitologizuje opowiadan¹ rzeczywistoæ, nadaj¹c jej wymiar fikcyjny. Odpowied na pytanie o funkcjê tego odrealnienia odnajdujemy w koñcowym fragmencie pasma pierwszego Na wysokiej po³oninie. Czytamy tam:
Nie ma zatem komu pamiêtaæ o wata¿ku Dmytryku i nie ma po co. Po ca³ych
górach ludzie piewaj¹ pieni i zwrotki przezeñ u³o¿one, a ma³o kto wie o nim.
Bo powiadaj¹: Albo¿ to nie wszystko jedno, kto u³o¿y³ pieñ? Dobrze, ¿e jest
pieñ. I to m¹drze powiadaj¹. Dobrze, ¿e jest pieñ10.

Pamiêæ przesz³oci, zanikaj¹ca i pozbawiona swej prawomocnoci za
spraw¹ braku naocznych wiadków, mog¹cych potwierdziæ w³asnym wiadectwem istnienie realnej rzeczywistoci, jest pamiêci¹ zagro¿onego ladu przesz³oci. Mamy tu do czynienia z podstawow¹ kondycj¹ przesz³oci, której lad
 jak pisze Barbara Skarga  w swej istocie zawiera paradoksaln¹ nieadekwatnoæ11. St¹d, zdaniem autorki ladu i obecnoci,
Tropienie [ ] wymaga przekroczenia postaci znaku, transcendowania formy
jego obecnoci. Pojêcie ladu prowadzi nas nie tylko ku takim pojêciom, jak:
zmiennoæ, nietrwa³oæ, nieprzejrzystoæ, a wiêc ku historyzmowi, psychoanalizie, archeologii kultury i archeologii jêzyka, ale tak¿e ku metafizyce, chocia¿by
tak, jak u Lévinasa. To on pisa³, i s³owa jego s¹ charakterystyczne, ¿e miêdzy
ladem i tym, na którego lad wskazuje, nie ma ¿¹danej odpowiednioci, przeciwnie, istnieje tu rzeczywista nieodpowiednioæ, nieprzekraczalne poza, diachronia nie do pokonania12.

Vincenz jakby zdawa³ sobie sprawê z tego paradoksu, który ka¿e mu
stwierdziæ  jak to ma miejsce w zacytowanym koñcowym fragmencie Prawdy starowieku  ¿e odzyskanie realnoci przesz³oci oraz jej prawomocnoci
10
11
12

S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie, s. 576.
Zob. B. Skarga, lad i obecnoæ, Warszawa 2004, s. 31.
Tam¿e.
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nie mo¿e wieæ drog¹ realistycznej argumentacji, lecz w³anie drog¹ fikcyjnej
opowieci, w tym przypadku drog¹ pieni. W niej zawiera siê Husserlowski
mechanizm modyfikacji neutralnociowej13, który polega na zawieszeniu
prawdziwociowym realnej przesz³oci, jawi¹cej siê w fikcji opowiadania jako
nierzeczywista, zneutralizowana. Ale jednoczenie ka¿da taka fikcja, zrywaj¹ca z prostym aktem uobecnienia, odnawia wiê z realn¹ przesz³oci¹ za
porednictwem uto¿samienia opowieci i ¿ycia dziêki mechanizmowi analogii. To, co opowiadane, przywo³uje realn¹ przesz³oæ dziêki przewiadczeniu
o istotnym podobieñstwie tego, co konfigurowane w narracji i tego, co rzeczywiste. Vincenz potwierdza ten mechanizm dwukrotnie, wypowiadaj¹c w podanym wy¿ej fragmencie ustami narratora kluczowe dla rozumienia ca³ego
zamys³u opowieci zmitologizowanej zdanie: Dobrze, ¿e jest pieñ. W samej
Prawdzie starowieku znajduje siê wiele odwo³añ do mitotwórczej pracy wyobrani, która za spraw¹ pieni spe³nia równie¿ zadanie samopotwierdzenia
rzeczywistoci niedefiniowalnej, niejednoznacznej i niesprawdzalnej. Na kartach Prawdy starowieku autor wielokrotnie podkrela wagê pieni stanowi¹cej odrêbny, inteligibilny byt, który  niczym ksiêga prawdy  opowiada
i objawia zarazem to, co ukryte dla rozumu ludzkiego. Pieñ zaporedniczaj¹ca prawdê zbli¿a wiêc cz³owieka do sensu ukrytego w wiecie, w przyrodzie
i dowiadczeniach ludzkich. Pieñ staje siê tu ewokacj¹ prawdy i zarazem
wyk³adni¹ rozumienia tego, co dane. Jest wiêc w poredni sposób ród³em
wiêtoci jako jêzykowa hierofania tego, co ukryte.
wiat u Vincenza nabiera charakteru przestrzeni czystej i wiêtej, a tym
samym pozbawia wszechwiat pierwiastka tragizmu. Cz³owiek ¿yj¹cy w ³¹cznoci z Bogiem nie odczuwa trwogi, gdy zbli¿a siê ku koñcowi swojego ¿ycia.
mieræ jest bowiem pocz¹tkiem, a nie koñcem istnienia, istnienia doskona³ego i wiecznego. Ka¿dy gazda ¿yje w przewiadczeniu bliskoci sfery transcendentnej, dostrzega j¹ w ka¿dym elemencie przyrody. Traktuje j¹ osobowo,
jakby mia³ do czynienia z samym Bogiem:
Dolinami raduj¹ siê wody przestrzeni¹, pr¹dem tanecznym. £¹cz¹ siê, ciesz¹
z pobratymstwa s³obodnych strug, sejmuj¹ rady wodne, g³osz¹ napomnienia
wa¿kie, nios¹ dalej przypowieci i nauki wód górskich. Ju¿ lada chwila g³osy
ucieleni¹ siê w postacie, dot¹d nigdy nie widziane14.

Przyroda to nie tylko raduj¹ce siê przestrzeni¹ wody, lecz równie¿ siedliska z³ych mocy, które tak¿e wiadcz¹ o metafizycznej konstrukcji wiata,
niewidzialnej dla oka:

13 Zob. E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ksiêga
pierwsza, prze³. D. Gierulanka, Warszawa 1975, s. 222 i n.
14 S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie, s. 140.
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Bo tam gdzie tak¿e z m³ak sycz¹cych czy powleczonych zielonymi krostami
rumowisk skalnych, albo wród wyrw, z pl¹taniny wiatro³omów korzeniastych
[...] wychylaj¹ siê, wyzieraj¹ nieznacznie, to okiem ³ypn¹ i znów przyczaj¹ siê,
czyhaj¹c na jakie nieostro¿ne s³owo, waruj¹, czekaj¹c na podszczucie czyje,
moce upiorne15.

Nie bez znaczenia wydaje siê równie¿ przestrzeñ, w której mieszkaj¹
Huculi. Górskie ukszta³towanie terenu, prócz znaczenia swoistoci regionalnej, wymagaj¹cej od mieszkañców tych terenów szczególnego trybu ¿ycia, ma
ponadto znaczenie metaforyczne. Góra ze wzglêdu na swe po³o¿enie, wyniesiona ponad poziom terenów równinnych, stanowi miejsce specyficzne, jednostkowe, a nawet mistyczne. Znajduje siê bowiem dalej od ziemi, bli¿ej
natomiast nieba. Nabiera przez to znaczenia metafizycznego. Górska rzeczywistoæ, wy³¹czona niejako z normalnego trybu ¿ycia obowi¹zuj¹cego cile
w rzeczywistoci wiata cywilizacji, ukazuje w sposób mityczny to, co jest
istot¹ wiata. A wiêc jego podstawê transcendentn¹ ukryt¹ pod pow³ok¹
cielesn¹. Dlatego te¿ czas górski trwa w czasie pierwotnym, w czasie starowieku. Zespolony ze swoj¹ przyczyn¹, z której wzi¹³ swój pocz¹tek, partycypuje w tym prawdziwym, odwiecznym porz¹dku. Czas historyczny natomiast
oddzielony od swych mitycznych korzeni popada w chaos.
Ten nowy czas  pisze Marek Klecel  nie jest jakim nowym porz¹dkiem, now¹
postaci¹ rzeczywistoci, wprost przeciwnie  okazuje siê w³anie brakiem porz¹dku lub jego zaprzeczeniem. Sprzeciwia siê on nie tylko ró¿nym tradycjom
i wiatopogl¹dom, ale przede wszystkim podwa¿a ich wspólne religijne pochodzenie. Odbywa siê to przez stopniow¹ desakralizacjê rzeczywistoci prze¿ywanej religijnie, nastêpnie przez wyodrêbnienie w ¿yciu ludzkim sfery wyranie
wieckiej16.

Jak widzimy, powi¹zanie czasu gór z natur¹ ma jeszcze jeden istotny
wymiar. Vincenz zwraca na niego uwagê wówczas, gdy omawia rolê uczuæ
w dowiadczeniu wiata przez cz³owieka. Pierwszy znacz¹cy przyk³ad szczególnej roli, jak¹ odgrywa sfera emocjonalna, daje nam nastêpuj¹cy fragment:
Znawcy udowadniaj¹, ¿e postêp cywilizacji nigdy jeszcze nie pocz¹³ siê
z uczuæ, lecz z zamys³u, z wynalazków, ze zdobyczy. Bo samym uczuciem
chocia¿by moralnym, nikt jeszcze nikogo nie ogrza³17.
Autor Na wysokiej po³oninie zwraca uwagê na element prze¿yciowy jako
istotny w dowiadczaniu czasu w jeszcze jednym miejscu, gdy podejmuje siê
trudnego zadania opisania dziejów opryszków zasiedlaj¹cych Wierchowinê.
Pisze on tak:

15
16

Tam¿e, s. 141.
M. Klecel, Na prze³omie czasów. Mit i historia w cyklu Vincenza Na wysokiej po³oninie, w: Studia o Stanis³awie Vincencie, Lublin  Rzym 1994, s. 137.
17 S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie, s. 186.
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Gdybymy chcieli, choæ w zarysie, przedstawiæ kilkoma s³upami milowymi dzieje
opryszków tak, jak je pojmowa³a i prze¿ywa³a sama Wierchowina, musimy pamiêtaæ, ¿e skutkiem odciêcia przez wieki od wiata, zagadnienia i mierniki
dziejów, podobnie jak wyobra¿enia geograficzne starowieku, odbiega³y od naszych. Nie o to tylko chodzi, ¿e by³y fa³szywe lub fantastyczne, lecz ¿e posiada³y
regulatory zupe³nie odmienne. Geografiê starowieku mo¿na by nazwaæ geografi¹
uczuciow¹, rozszerzaj¹c¹ ludzkie wartociowania na orientacjê co do podzia³u
i zamieszkania ziemi. Ziemia jest organizmem: jej g³owa jest w stolicy cesarskiej, jej pêpek w Rzymie, Wierchowina to serce ziemi, a Polenycia  obszar pól
Pokucia, Podola i Ukrainy  to pier i rêce robocze. Pañski kraj to kaluch,
brzuch zjadaj¹cy pracê innych. Kraj dzikich syrojidów, daleko na Wschodzie
s³oñca, to odbytnica ziemi i brama do Piekie³. Za Rzymem, za morzem, daleko,
jest druga brama wiatowa i schody do nieba na Górê Syoñsk¹, górê niebiañsk¹.
Jeruzalem to miasto niebiañskie, nie ziemskie. Gdzie pomiêdzy niebem i ziemi¹ na szczytach gór najwy¿szych jest kraina ziemskiej doskona³oci, kraj Rachmanów.  Oczywicie by³y to wyobra¿enia chwiejne, nieustalone i niezupe³nie
upowszechnione, a wypowiadane tylko przez tych, którzy nad nimi siê zastanawiali. Podobnie swoicie mityczne i jeszcze bardziej fantastyczne s¹ wyobra¿enia
o powstaniu ziemi.

I podobnie tubylczych historyków starowieku zajmuj¹ takie zagadnienia,
nad którymi ludzie wspó³czeni nie maj¹ po co siê zastanawiaæ.18
W dwóch przytoczonych fragmentach wyranie pobrzmiewa znana ju¿
nam opozycja miêdzy wiatem gór a wiatem cywilizacji. Skoncentrujmy siê
tu jednak na organizacji czasowej obu rzeczywistoci. Kontrastowe zestawienie zorganizowane zosta³o na podstawie kategorii uczucia czy prze¿ywania.
Ono bowiem ukazuje inny stosunek do otaczaj¹cej cz³owieka rzeczywistoci w
kulturze starowieku i cywilizacji techniki. Zaporedniczenie czasu w huculskim dowiadczeniu emocjonalnego prze¿ywania wiata kieruje nas
w stronê czasu fenomenologicznego, który poprzedza czas fizykalny. Czas prze¿yæ  jak ujmuje to Bernhard Welte  mo¿emy rozumieæ jako obecnoæ rozci¹gaj¹c¹ siê na to istnienie, które w³anie prze¿ywamy19. U Vincenza czas
cywilizacji, bêd¹cy czasem wtórnym, nadbudowanym degraduj¹co nad czasem
górskim, ujawnia niezrozumia³e i fatalne odwrócenie pierwotnej prawid³owoci, polegaj¹cej  na co zwraca uwagê zarówno Husserl, jak i Heidegger20  na
uprzednioci czasu prze¿yæ wobec czasu zegarów czy kalendarzy. Odwrócenie
porz¹dku obu czasów, skutkuj¹ce degradacj¹ emocjonalnego dowiadczania
wiata, zmienia nie tylko miarê czasu, któr¹ bohaterowie nowych wieków
stosuj¹ do swego ¿ycia, lecz tak¿e zmienia strukturê kalendarza, jego wa¿ne
momenty stanowi¹ce o to¿samoci cz³owieka wspó³czesnego i jego poczuciu
sensu. Czas wiêty w starowieku by³ wiecznym bytowaniem, ród³em poczucia
monumentalnoci trwania wiata, jego potêgi i niezmiennoci. W jednym
z fragmentów Prawdy starowieku znajdujemy taki opis czasu sakralnego:
18
19
20

Tam¿e, s. 247.
B. Welte, Czas i tajemnica, prze³. K. wiêcicka. Warszawa 2000, s. 16.
Zob. E. Husserl, Wyk³ady z fenomenologii wewnêtrznej wiadomoci czasu, prze³.
J. Sidorek. Warszawa 1989, s. 42 i n.
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Kolêda potêguje ten spokój snu zimowego i wzmaga poczucie b³ogiego bezpieczeñstwa. W wiêty Wieczór jest tak, jakby siê le¿a³o na ³onie Bo¿ym. Czas siê
zatrzyma³. wiat i Bóg jest tak dobry, ¿e nawet Archijudê, wodza czortów,
Archanio³ spuszcza z ³añcucha, aby siê poprawi³. I ludzie nie boj¹ siê go wtedy,
zw³aszcza ¿e kolêda broni wsi przed jego moc¹21.

Ludzie górscy nie zapominaj¹ o swym rodowodzie. Odnawiaj¹ go, powtarzaj¹c co roku obrzêdy wi¹teczne. Obcuj¹ z przyrod¹ i w ten sposób dokonuje siê w nich akt mistycznego zawierzenia istocie boskiej:
Od dawna, co roku powtarzaj¹ siê te s³owa. Od wieków, co roku odbywa siê na
³¹kach sio³owych i wierchowych wiêto rozigrania, bratanie siê z zio³ami, odczytywanie godzin i czerpanie dobrego czasu z kwiatów, czerpanie manny22.

Natomiast desakralizacja i zewiecczenie maj¹ zgubne skutki dla wiata
cywilizacji. Efektem tego jest przede wszystkim oderwanie od kosmicznego
porz¹dku. W konsekwencji nastêpuje zachwianie równowagi i postêpuj¹cy
chaos: St¹d te¿ domy nastawiane jeden drugiemu na g³owie i tak te¿ biedacy ludzie latami mieszkaj¹, jeden drugiemu nad g³ow¹ siê tocz¹23. Czas, jaki
obowi¹zuje w spo³eczeñstwach cywilizowanych, idzie ju¿ w³asnym torem.
Nawet cz³owiek ¿yj¹cy wed³ug niego nie jest w stanie zmieniæ jego biegu.
Taki czas staje siê rozpêdzonym mechanizmem, którego nikt i nic nie potrafi
zatrzymaæ. Charakteryzuje siê niezwyk³¹ ekspansywnoci¹, wkracza na tereny odrêbne i ustanawia autorytatywnie swe niezmienne prawo zmieniaj¹cej
siê z czasem rzeczywistoci. Czas górski za wyró¿nia siê trwaniem, powolnym, majestatycznym oraz obecnoci¹, która sprawia, ¿e tradycja huculska
jest stale ¿ywa.
Z tymi dwoma kategoriami wi¹¿¹ siê równie¿ trzy nastêpne, które  tak
jak i poprzednie  odró¿niaj¹ czas mityczny gór i czas historyczny wiata
cywilizacji. S¹ to kategorie przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci. Dobrze
charakteryzuje czas mityczny  adekwatnie przystaj¹cy do koncepcji czasu
górskiego  Eugeniusz Czaplejewicz, omawiaj¹c Epilog do Pana Tadeusza
Adama Mickiewicza:
Mamy tu, jakby relacjê z osobliwego obrzêdu preparowania martwej przesz³oci,
balsamowania jej zw³ok i przekszta³cania w mityczny kraj lat dziecinnych. Czyli
obrzêdu pogrzebowego, który staje siê obrzêdem narodzin mitu. Ten ostatni,
mit, nie tylko zastêpuje przesz³oæ, ale wype³nia sob¹ przysz³oæ. Jest jak¹
treci¹ ca³ego czasu. Albo inaczej  w nim koncentruje siê i konserwuje, do niego
siê zwê¿a pe³ny czas24.

21
22
23
24

S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie, s. 7.
Tam¿e, s. 72.
Tam¿e, s. 83.
E. Czaplejewicz, Czas Vincenza, Przegl¹d Humanistyczny 1986, nr 34, s. 143.
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Nie jest wiêc czas mityczny skierowany ku przesz³oci, nie pozbawia
równie¿ rzeczywistoci aspektu rozwoju. Czas górski ukonkretnia przesz³oæ
w teraniejszoci, nadaje tej ostatniej w³aciw¹ osobowoæ, dziêki czemu
zachowana jest ci¹g³oæ tradycji. W ten sam sposób realizuje siê przysz³oæ,
przy czym powstawanie tej kategorii nie przebiega naturalnie, poprzez ewolucjê form, zachowañ czy te¿ postêp techniczny lub spo³eczny. Ruch w obrêbie przestrzeni huculskiej dokonuje siê na styku kultur, jakby u podnó¿a
symbolicznie pojmowanej góry. Tam, gdzie nastêpuje kontaminacja tradycji,
gdzie na obrze¿ach enklawy górskiej. Ów ruch nie wywo³uje strachu wród
Hucu³ów, zdaj¹ sobie oni sprawê z tego, ¿e nie unikn¹ obcych wp³ywów.
Foka, wiekowy gazda, w którym ¿ywo obecne s¹ obrazy dawnoci zas³yszane od powiastunów, pchany ciekawoci¹ wiata wyrusza z rodzinnego domu,
aby poznaæ nowe kultury. Wraca jednak bogatszy o nowe dowiadczenia,
jeszcze bardziej upewniony o potrzebie pielêgnowania tradycji, z której wyszed³.
W opozycji do tak skonstruowanego wiata mitycznego Hucu³ów stoi
wiat cywilizacji. Tutaj, o czym ju¿ wczeniej by³a mowa, czas charakteryzuje siê ekspansywnoci¹, jest wiêc skierowany ku przysz³oci. Jest objawem
nowych czasów, w których przesz³oæ zostaje odsuniêta na drugi plan. Teraniejszoæ jest o tyle akceptowana, o ile spe³nia wczeniej ustanowion¹ przez
cz³owieka wizjê przysz³oci, jest jej ukonkretnieniem. Nowe czasy zosta³y
zdeformowane przez ów ekspansjonizm, dzie³a natomiast dokoñczy³a desakralizacja. Cz³owiek wiata cywilizacji, zapominaj¹c o celu, rozpêdzi³ siê
w kierunku, w którym nie ma nic, jest pustka. Sama idea ¿ycia cz³owieka
wypaczy³a siê, pozosta³ jedynie samotny fundament jednokierunkowego
i jednorazowego up³ywu czasu pochodzenia chrzecijañskiego.
U Vincenza widaæ wyranie, jak owa chrzecijañska koncepcja czasu
przenika do czasu mitycznego, w którym ¿yj¹ Hucu³owie, a który charakteryzuje siê wczeniej wspomnian¹ cyklicznoci¹. Tutaj w³anie widzimy ruch
w przedstawionej przez autora Na wysokiej po³oninie enklawie huculskiej.
St¹d Prawda starowieku opowiada nie tylko o trwaniu, ale równie¿ o przemijalnoci czasu. Skoro nast¹pi³ pocz¹tek zwany starowiekiem, to równie¿ musi
nadejæ koniec tej kultury. Skoro mia³ miejsce czas utopii, w której ludzie
¿yli bardzo d³ugo, jak w przypadku Wielitów, praprzodków Hucu³ów, to zakoñczenie historii musi podobnie tê utopiê reaktywowaæ. Widoczna jest tu
kontaminacja dwóch mitów: Arkadii i Raju, jako wyobra¿enia zatrzymania
czasu i ustanowienia prawiecznego porz¹dku. Nowe czasy za, które Prawda
starowieku datuje od momentu wyrêbu lasu, maj¹ charakter przejciowy,
epizodyczny.
Vincenz w pierwszym tomie Na wysokiej po³oninie zaprezentowa³ wiêc
szczególnego rodzaju schemat historiozoficzny, który jest oczywicie progresywny, lecz nie neguj¹cy przesz³oci. Mitologizacja rzeczywistoci huculskiej
pozwoli³a po³¹czyæ postêpowoæ z tradycjonalizmem w pozytywnym znaczeniu.
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Czas mityczny sta³ siê doskonalszym narzêdziem, opisuj¹cym dzieje spo³ecznoci huculskiej jako przedstawiciela dziejów ludzkich w ogóle. W odró¿nieniu od czasu historycznego, czas mityczny nie sprowadza siê do wyznaczenia
biegu historii tylko i wy³¹cznie na podstawie istotnych z pewnego punktu
widzenia wydarzeñ. Czas mityczny dociera do samego nurtu historii, bowiem
ta ostatnia nie sk³ada siê jedynie z pojedynczych epizodów. Ten nurt tworz¹
drobne mo¿e nic nie znacz¹ce prze¿ycia, które w ogólnym rachunku maj¹
w pewnym stopniu wp³yw na te wa¿niejsze. Opozycja zachodz¹ca miêdzy
jednym a drugim modelem czasu jest wiêc opozycj¹ miêdzy temporalnoci¹
kwalitatywn¹ (jakociow¹) a temporalnoci¹ kwantytatywn¹ (ilociow¹).
O ile czas starowieku mo¿na definiowaæ na ró¿ne jakociowe sposoby jego
prze¿ywania, za pomoc¹ takich choæby okreleñ, jak: ³atwy  trudny, bliski
 odleg³y, ci¹g³y  skokowy, prze³omowy  normalny, znany  nieznany, o tyle
czas cywilizacji mierz¹cej up³yw dziejów w jednokierunkowy sposób za pomoc¹ jednostek fizykalnych daje jedynie mo¿liwoæ wskazania trzech wektorów czasu: przesz³oci, teraniejszoci i przysz³oci. Zderzenie czasu cyklicznego i czasu strza³y  by nawi¹zaæ do podstawowej opozycji Stephena Jaya
Goulda25  pozwoli³o Vincenzowi uwydatniæ kontrastuj¹ce ze sob¹ zasady
organizacji wiata gór i cywilizacji. Huculi, wpisuj¹cy swe istnienie w szerszy horyzont monumentalnego czasu wiata, nie wyra¿aj¹ specyficznej postawy ludzi cywilizacji, która polega³aby na d¹¿eniu do przed³u¿enia swego
¿ycia. D¹¿enie to, wraz z bogatym zestawem zjawisk pokrewnych, jak choæby
staraniem o pozostawienie ladu bytnoci na ziemi, odró¿nia Hucu³ów od
kolejnych generacji ludzkoci i jednoczenie uwyrania przyczyny zejcia
ludzi gór ze sceny dziejów. Vincenz jakby zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e
czasy starowieku skazane s¹ na unicestwienie za spraw¹ nowego porz¹dku.
Ca³a rzeczywistoæ pierwotna  jak¿e czêsto opatrywana przez ¿egnaj¹cego
j¹ narratora s³owami ju¿ nie ma  ta rzeczywistoæ minionego czasu, który
przegra³ z porz¹dkiem ekspansywnoci czasu liniowego, ginie w pamiêci
ludzkiej i odradza siê w podaniu: Spójrzmy na Dmytryka  pisze Vincenz
 jako na zwierzê z gin¹cego rodu, na dziwotwór puszczowy starowieku,
pojmany i przykuty do klatki. I to otworzy nasze serca dla opowieci Andrijkowej26.
Podkrelenie opozycji miêdzy starowiekiem a nowymi czasami by³o mo¿liwe kosztem pewnej idealizacji. St¹d te¿ przesz³oæ ukazana zosta³a niejako
w glorii niczym nie ska¿onego ³adu, natomiast przysz³oæ  jako kategoria
uto¿samiana z postêpuj¹c¹ dezintegracj¹ spo³eczeñstwa cywilizacji  w wietle negatywnym. Widaæ to szczególnie we fragmentach ksi¹¿ki, w których
narrator przejmuje funkcjê naukowca badaj¹cego spo³ecznoæ huculsk¹,
25 Zob. S. J. Gould, Times Arrow, Times Cycle. Myth and Metaphor in the Discovery of
Geological Time, Harvard 1987.
26 S. Vincenz, Na wysokiej po³oninie, s. 531.

72

Jacek Krawczyk

etnologa orzekaj¹cego o wartoci kultury, któr¹ siê zajmuje. Obiektywizm
opowieci wychodzi z niewygodnego miejsca impasu zderzenia dwóch perspektyw ogl¹du wiata za spraw¹ wsparcia siê na dwóch filarach: mitu
i naukowej analizy. Tê ostatni¹ autor zastosowa³ w ksiêdze drugiej Prawdy
starowieku, w której w konwencji gawêdowej opowiada dzieje s³obody, jednak czyni to z pe³n¹ wiadomoci¹ niemo¿noci powrotu do dawnych czasów
i dowiadczeñ. W to miejsce wchodzi inna postawa, dziêki której  jak pisze
Ricoeur  jako ludzie nowoczeni mo¿emy przecie¿ dziêki krytyce zd¹¿aæ do
powtórnej naiwnoci. S³owem, jedynie interpretuj¹c, mo¿emy ponownie s³yszeæ i rozumieæ27. Vincenzowska hermeneutyka czasów dawnych, zaporedniczona w opowieci zmitologizowanej i poddanej rozszyfrowuj¹cej pracy
umys³u, przynosi wa¿n¹ wiedzê o przemianie, jaka zasz³a na przestrzeni
dziejów pewnej kultury. Czas, który bezpowrotnie min¹³, sta³ siê w ten sposób czasem odzyskanym, a nieprzekraczalna opozycja miêdzy wiatem starowieku a wiatem cywilizacji, i odpowiednio czasem fenomenologicznym
a czasem fizykalnym, ta w³anie opozycja uleg³a zniesieniu w chrzecijañskiej koncepcji teraniejszoci. Chwila teraniejsza charakteryzuje siê tym,
¿e ka¿dy z nas jest w ni¹ zanurzony, ale wraz z tym zanurzeniem realizuje
siê plan naszej aktywnoci jako horyzont treci, dziêki której ¿yjemy. W nim
mieci siê pojêcie sensu i zadania. Jednoæ obu dowiadczeñ temporalnych
obecnoci cz³owieka w wiecie  zanurzenia w chwili obecnej i jej rozumienia
 to jednoæ ¿ycia i fikcji opowieci. Prawda starowieku Vincenza przywo³uje
dawne czasy, a tak¿e jednoczenie w narracji je refiguruje i w ten sposób
uzgadnia minione z teraniejszym.
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Summary
The text discusses the first volume Na wysokiej po³oninie of Stanislaw Vincenz  Prawda
starowieku. I focus on the issue of time in the novel Vincenz. I point to the phenomenon of
mythologizing the world of Hucul. That mythologizing is because several important reasons.
Firstly, the real reality, which does not have a meaning and coherence, through the stories of
mythical narrative acquires the character of rationality and integrity. Second, the myth allows
you to recover critically interpret the way what directly is no longer given. In the story of the
mythical function is included fiction and symbolic function, which bring to the surface the
hidden meaning. Time in Prawda starowieku shows the opposition between the time of the
mountains and civilization. Both times integrates narrative story.
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Jerzy Pietrkiewicz urodzi³ siê 29 wrzenia 1916 roku we wsi Fabianki
(ziemia dobrzyñska). W roku 1934 debiutowa³ jako poeta wierszem wiêto,
opublikowanym na ³amach czasopisma Kunia M³odych. W latach 193539
wspó³pracowa³ z tygodnikiem Prosto z Mostu oraz z dzia³em literackim
dziennika Polska Zbrojna (193639). Przed wojn¹ zwi¹zany by³ z grup¹
autentystów, poetów publikuj¹cych swoje utwory w czasopimie Okolica
Poetów. Po wybuchu II wojny wiatowej przedosta³ siê do Wielkiej Brytanii,
gdzie w 1941 roku rozpocz¹³ studia na szkockim uniwersytecie St. Andrews.
W czasie studiów kontynuowa³ twórczoæ literack¹, a jego wiersze i prozê
zamieszcza³y m.in. czasopisma: Jestem Polakiem (Londyn, 1940), Dziennik
¯o³nierza (Szkocja, 194042) i Skrzyd³a (Londyn, 194445). W 1947 roku
obroni³ rozprawê doktorsk¹ w Kings College University of London oraz
podj¹³ pracê wyk³adowcy w School of Slavonic and Eastern European Studies. W roku 1964 zosta³ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Londyñskiego.
Pietrkiewicz jest autorem omiu powieci opublikowanych w jêzyku angielskim (przy czym niektóre z nich ukaza³y siê pod pseudonimem Jerzy
Peterkiewicz): The Knotted Cord [Sznur z wêz³ami1] (1953), Loot and Loyalty
[Grabie¿ i wiernoæ2] (1955), Future to Let [Przysz³oæ do wynajêcia3] (1958)
1
2
3

Wyd. pol.: J. Pietrkiewicz, Sznur z wêz³ami, prze³. M. Gliñska, Warszawa 2005.
T³umaczenie w³asne.
Przysz³oæ do wynajêcia w przek³adzie E. Milewicz by³a opublikowana w ca³oci na
³amach Dziennika Polskiego i Dziennika ¯o³nierza, ³¹cznie w szeædziesiêciu trzech odcinkach, od 30.03. do 16.07. 1958 r.
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Isolation. A Novel in Five Acts [Odosobnienie. Powieæ w piêciu aktach4]
(1959), The Quick and the Dead [Gdy odpadaj¹ ³uski cia³a5] (1961), That
Angel Burning at My Left Side [Anio³ ognisty, mój anio³ lewy6] (1963), Inner
Circle [Wewnêtrzne ko³o7] (1966) i Green Flows the Bile [¯ó³æ p³ynie na
zielono8] (1969); a tak¿e autobiografii In the Scales of Fate [Na szalach losu9]
(1993) oraz tomu esejów The Other Side of the Silence [Druga strona milczenia: poeta u krañców mowy10] (2002), a tak¿e monografii The Third Adam
[Trzeci Adam11] 1975 i antologii Polish Prose and Verse [Proza i poezja polska12] (1956). Pietrkiewicz by³ jedynym autoryzowanym t³umaczem poezji
Jana Paw³a II. Jego angielskie przek³ady twórczoci Karola Wojty³y by³y
wysoko oceniane przez krytyków. Piêæ powieci Jerzego Pietrkiewicza ukaza³o siê w Polsce13. Zmar³ 26 padziernika 2007 roku w Londynie.
Angielska twórczoæ prozatorska Jerzego Pietrkiewicza jest ma³o znana
w Polsce, choæ ze wszech miar zas³uguje na wnikliwe zbadanie. Recepcja
powieci tego pisarza w Wielkiej Brytanii by³a bardzo pozytywna, a w wielu
opracowaniach dotycz¹cych literatury brytyjskiej wymienia siê go jako pisarza brytyjskiego14.

I
Inner Circle15 jest siódm¹ i przedostatni¹ z opublikowanych w jêzyku
angielskim powieci Jerzego Pietrkiewicza. Autor, w rozmowie z Florianem
miej¹, uzna³ j¹ za najlepsz¹ ze wzglêdu na oryginaln¹ kompozycjê. Ksi¹¿ka
sk³ada siê bowiem z trzech odrêbnych czêci  s¹ to: Powierzchnia (Surface),
4 Wyd. pol.: J. Pietrkiewicz, Odosobnienie. Powieæ w piêciu aktach, prze³. B. Ba³utowa, Warszawa 1990.
5 Wyd. pol.: tego¿, Gdy odpadaj¹ ³uski cia³a, prze³. A. H. Moskalowa, Warszawa 1986.
6 Wyd. pol.: tego¿, Anio³ ognisty, mój anio³ lewy, prze³. M. Gliñska, Warszawa 1993.
7 Wyd. pol.: tego¿, Wewnêtrzne ko³o, prze³. A. H. Moskalowa, Warszawa 1988.
8 T³umaczenie w³asne.
9 T³umaczenie za: S. Kossowska, Inny los, inna Polska, Tydzieñ Polski, 12.03.1994.
10 Wyd. pol.: J. Pietrkiewicz, Druga strona milczenia: poeta u krañców mowy, prze³.
J. Jackowicz, Warszawa 2002.
11 T³umaczenie w³asne.
12 T³umaczenie w³asne.
13 Najwa¿niejsz¹ prac¹ dotycz¹c¹ twórczoci pisarza pozostaje ksi¹¿ka zbiorowa wydana w Toruniu w 2000 roku, pod redakcj¹ Barbary Czarneckiej i Janusza Kryszaka, Jerzy
Pietrkiewicz  inna wersja emigracji. Materia³y Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 1112
maja 2000 r. w Toruniu. Praca ta, powiêcona g³ównie polskiej twórczoci pisarza, zawiera
tak¿e trzy artyku³y na temat jego angielskich powieci: A. H. Moskalowa, Pierwsza angielska powieæ Jerzego Pietrkiewicza [na temat The Knotted Cord], s. 155168; R. Moczkodan,
Satyra, paszkwil czy arcydzie³o? Jerzego Pietrkiewicza Przysz³oæ do wynajêcia [na temat
Future to Let], s. 169188; J. Pasterski, Realizm i fantastyka w powieci Jerzego Pietrkiewicza Gdy odpadaj¹ ³uski cia³a [na temat The Quick and the Dead], s. 189198.
14 Zob. A. Burgess, The Novel Now. A Guide to Contemporary Fiction, New York 1970;
B. Ba³utowa, Powieæ brytyjska XX wieku, Warszawa 1983.
15 J. Peterkiewicz, Inner Circle, London 1966.
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Podziemie (Underground) i Niebo (Sky)  przeplatanych powtarzaj¹cymi siê
motywami ko³a. Zapytany, któr¹ ze swoich angielskich powieci ceni najbardziej, pisarz odpowiedzia³: Mylê, ¿e Inner Circle [ ] jako eksperyment
u¿ycia motywów, w których siê krêci ca³y czas. To s¹ trzy ko³a w kole, co siê
krêc¹. Jest co o ruchu w tej powieci, co mnie interesowa³o16.
Interpretacja tytu³u utworu, ze wzglêdu na nawi¹zanie do wieloznacznej
symboliki ko³a, nie jest prosta. Ko³o stanowi znak Boga, wieczystego prawa,
praformy i wiata zjawisk nadprzyrodzonych. Figura ta symbolizuje równie¿
kosmos, nieskoñczonoæ, wiecznoæ i doskona³oæ. Okr¹g, jako najdoskonalszy kszta³t, oznacza wewnêtrzn¹ jednoæ i harmoniê, wieczny ruch, kompletnoæ oraz cyklicznoæ egzystencji. To tak¿e symbol nieba, s³oñca oraz ¿ycia
duchowego. Kolistoæ stanowi jednoczenie odniesienie do zamkniêtej przestrzeni, sytuacji bez wyjcia (b³êdne ko³o) lub zniewolenia17.
Angielski tytu³ powieci przywodzi na myl jeszcze wiêcej skojarzeñ. Dla
mieszkañców Londynu lat 60. Inner Circle to przede wszystkim nazwa linii
metra, która jako linia obwodowa, bez pocz¹tku i koñca, umo¿liwia³a jazdê
wokó³ centrum stolicy18. Jak zauwa¿y³a Maria Danilewiczowa  bezdomni
mog¹ kr¹¿yæ w niej godzinami, drzemi¹c na ciep³ej ³awce19.
Ponadto, w jêzyku angielskim inner circle oznacza elitê, kr¹g osób
zaufanych, grupê najlepszych specjalistów w danej dziedzinie zawodowej
(jak, na przyk³ad, the Inner Circle of Advocates  elitarna grupa adwokacka w Stanach Zjednoczonych, Freuds inner circle20  zespó³ psychoanalityków wspó³pracuj¹cych z Freudem) lub najbardziej wp³ywowych polityków
skupionych wokó³ przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych. Inner
circle odnosi siê równie¿ do grona najbli¿szych, zaufanych przyjació³.
16 Rozmowa druga: z Jerzym Pietrkiewiczem, w: F. mieja, Siedem rozmów o poezji,
Toronto 1990, s. 41.
17 W Biblii pojawia siê szereg odniesieñ do ko³a, które symbolizuje wszechmoc Boga.
wiêty Augustyn przekonywa³, ¿e boska natura jest jak ko³o  rodek jest wszêdzie,
a okr¹g nigdzie. Trzy zachodz¹ce na siebie ko³a odnosz¹ siê do Trójcy wiêtej. Ko³o symbolizuje równie¿ liniê bez koñca; niekiedy ukazywane jest w postaci wê¿a gryz¹cego w³asny ogon (zob. W. Kopaliñski, S³ownik symboli, Warszawa 1991, s. 153154).
18 Linia znana jako Inner Circle powsta³a w 1884 r. Obecnie jest to Circle line,
oznaczona na mapie sieci londyñskiego metra kolorem ¿ó³tym. Do 2009 r. poci¹gi jedzi³y
w ruchu ci¹g³ym wokó³ centrum Londynu, zataczaj¹c pêtlê. W grudniu 2009 r. przed³u¿ono
liniê o kolejne osiem stacji, umo¿liwiaj¹cych podró¿owanie w kierunku wschodnim do
Hammersmith. Obecnie Circle line ma d³ugoæ 27 km i obejmuje 35 stacji. Dostêpne
w Internecie: <http://en.wikipedia.org/wiki/Inner Circle (London Underground)> [dostêp:
27.04.2013].
19 M. Danilewiczowa,  sam sobie robi ko³o i sam siê w nie wplata. Inner Circle
 siódma angielska powieæ Jerzego Pietrkiewicza, Wiadomoci (Londyn) 1969, nr 3,
s. 3.
20 Ksi¹¿ka autorstwa Phyllis Grosskurth, The Secret Ring: Freuds Inner Circle and
the Politics of Psychoanalysis (1991) opisuje historiê tej grupy psychoanalityków, do której
zaliczano Sigmunda Freuda, Sandora Ferenczi, Otto Ranka, Hansa Sachsa, Karla Abrahama i Maxa Eitingona.
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W kulturze XX wieku wyra¿enie to czêsto pojawia siê w tytu³ach anglojêzycznych ksi¹¿ek i filmów21.
Powieæ zosta³a obwo³ana przez czêæ krytyków najlepsz¹ ksi¹¿k¹ 1966
roku22 (Tribune, The Guardian). Podobn¹ opiniê przedstawia³ recenzent
The Times Saturday Review: Dziwne i urzekaj¹ce dzie³o utalentowanego
pisarza23.
Dziwna (strange) to jedno z najczêstszych okreleñ w odniesieniu do
angielskiej prozy Pietrkiewicza. Innym, równie czêsto dyskutowanym aspektem twórczoci pisarza, by³a kwestia kategoryzacji jego utworów. Podobnie
jak poprzednie powieci, tak¿e Inner Circle przysporzy³a wiele trudnoci
krytykom. James Graham Ballard nazwa³ powieæ eksperymentaln¹24, Richard Whittington-Egan, na ³amach Contemporary Review, zwróci³ uwagê
na inn¹ cechê:
Ciekawe po³¹czenie science fiction z ma³o czyteln¹ alegori¹. Jak Conrad, Pietrkiewicz jest Polakiem tworz¹cym w obcym jêzyku. Kreuje on jednak wizje raczej
schizofreniczne. W rezultacie powsta³o dzie³o fragmentaryczne, jakby autorstwa
Louisa Waina25  teraz widzisz kota, za chwilê go nie widzisz. Fabu³a jest
wyrywkowa, bez wyranej ci¹g³oci narracji26.

Natomiast krytyk The Times Saturday Review okreli³ powieæ jako
wyzywaj¹co oryginaln¹ podró¿ przez meandry psychologii, mitu i science
fiction27. The Times uzna³ dwie powieci  Such28 autorstwa Christine
21 Zob. D. Davidson, The Inner Circle  Studies in Christian Thought and Experience,
London 1928; A. J. Bailie, Spiritualism Exposed Or, the Inner Circle, New York 1957;
I. Kirkpatrick, The Inner Circle: Memoirs, New York 1959; J. Colville, Winston Churchill
and His Inner Circle, New York 1981; Filmy: The Inner Circle (1912), re¿. D. W. Griffith,
The Inner Circle (1946), re¿. P. Ford.
22 Dulan Barber pisa³ na ³amach Tribune: S¹dzê, ¿e to najlepsza ksi¹¿ka wydana
w 1966 roku. Oryg.: I dont believe a better book was published in 1966 D. Barber,
Mans Loss of God, Tribune, 13. 01. 1967; zbiory Biblioteki Archiwum Emigracji Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu (dalej AE UMK).
23 Oryg.: A strange and compelling work by a gifted writer, The Times Saturday
Review, 12.10.1968; zbiory Biblioteki AE UMK.
24 J. G. Ballard, Circles and squares, Guardian, 2.10.1966; zbiory Biblioteki AE
UMK.
25 Louis Wain (18601939) brytyjski rysownik, znany g³ównie jako autor portretów
przedstawiaj¹cych ucz³owieczone koty z charakterystycznymi wielkimi oczami. Pod koniec
¿ycia chorowa³ na schizofreniê, co  zdaniem niektórych krytyków  mia³o wp³yw na jego
twórczoæ.
26 Oryg. A curious blend of science fiction and strongly underpinned allegory. Like
Conrad, Peterkiewicz is a Pole creating in an alien language. He writes rather as a schizophrenic paints. The result is a kind of Louis Wain fragmentation  now you see the cat,
now you dont. The pattern of ideation is fragmented. The narrative only obscurely sequential. R. Whittington-Egan, Squaring the circle, Contemporary Review, 11. 1966; zbiory
Biblioteki AE UMK.
27 Oryg. A defiantly original journey through psychology, myth and science-fiction,
The Times Saturday Review, 12.10.1968; zbiory Biblioteki AE UMK.
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Brooke-Rose oraz Inner Circle Jerzego Pietrkiewicza  za angielsk¹ odpowied na francusk¹ nouveau roman29.
W 1968 roku pojawi³o siê i szybko znik³o z pó³ek ksiêgarskich drugie
wydanie Inner Circle. Maria Danilewiczowa ubolewa³a, ¿e powieæ ta zosta³a
pominiêta przez recenzentów, ze szkod¹ dla czytelników i autora30.

II
W autobiografii In the Scales of Fate31 Jerzy Pietrkiewicz wspomina³, ¿e
kiedy w 1940 roku po raz pierwszy przyby³ do Londynu32, by³ tym miastem
bardzo rozczarowany33. M³ody poeta, mieszkaj¹c jeszcze w Warszawie, zbudowa³ w³asn¹ wizjê angielskiej stolicy na podstawie ksi¹¿ek ulubionych brytyjskich autorów. Odwiedzenie miejsc znanych mu z powieci Gilberta Keitha Chestertona i Charlesa Dickensa, które  w jego zamierzeniu  mia³o
byæ ho³dem z³o¿onym wielkim pisarzom, zdruzgota³o jego wyidealizowane
wyobra¿enia londyñskiej metropolii. O miejscu, w którym osadzona zosta³a
akcja powieci Klub Pickwicka, Pietrkiewicz pisa³ nastêpuj¹co: To by³o
w pobli¿u doków, miejsce wietrzne, ponure i nieprzyjazne: nic z atmosfery
komedii i nawet nie by³o tam karczmy. Po powrocie zamierza³em odnaleæ
opis w ksi¹¿ce, aby sprawdziæ czy czego nie pomyli³em34.

28 Christine Brooke-Rose otrzyma³a za powieæ Such (1966) presti¿ow¹ nagrodê James
Tait Black Memorial Prize.
29 Oryg. Two inventive novels, the only English answers to the nouveau roman, were
respectively Christine Brooke-Roses Such [ ] and Jerzy Peterkiewiczs Inner Circle. Fiction and poetry of 1966, The Times, 26.12.1966; zbiory Biblioteki AE UMK.
30 M. Danilewiczowa, dz. cyt., s. 3.
31 J. Peterkiewicz, In the Scales of Fate: An Autobiography, LondonNew York 1993.
32 O swoim rozczarowaniu Londynem, którego wizerunek kreowany w literaturze
nie pokrywa³ siê z rzeczywistoci¹, pisa³o wielu prozaików brytyjskich. John MacLeod
w ksi¹¿ce Postcolonial London: Rewriting the Metropolis, London 2004, przytacza fragmenty autobiografii trojga znanych brytyjskich pisarzy, relacjonuj¹cych swoje pierwsze wra¿enia z pobytu w Londynie. Vidiadhar Surajprasad Naipaul, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 2001 r., po przyjedzie do stolicy Anglii w 1950 r. z Trynidadu,
negatywnie zaskoczony Londynem, pisa³ o ruinie angielskiej potêgi (ang. the ruins of
English greatness). Podobne wra¿enie odnios³a Doris Lessing, wychowana w Po³udniowej
Rodezji (w latach 19231964 kolonii brytyjskiej w po³udniowej Afryce), która po raz pierwszy zobaczy³a Londyn w 1949 r., a tak¿e Janet Frame  przyby³a do tej metropolii z Nowej Zelandii w 1956 r. Wyobra¿enia miasta jako centralnej potêgi Imperium Brytyjskiego,
wyniesione przez te pisarki z kolonialnych szkó³, kontrastowa³y z rzeczywistoci¹.
Pisa³y one o rumowisku  ascetycznym, podupad³ym miecie (ang. ascetic and collapsing
city). Zob. J. MacLeod, Postcolonial London: Rewriting the Metropolis, London 2004,
s. 62.
33 J. Peterkiewicz, In the Scales of Fate: An Autobiography, s. 157.
34 Oryg. It was near the docks, windy, gloomy and unfriendly: no comedy to speak of
and no inn. I returned determined to check the passage in the novel in case I had got it
all wrong(tam¿e).
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Z up³ywem czasu Londyn zafascynowa³ pisarza swoj¹ ró¿norodnoci¹,
choæ nadal postrzega³ on metropoliê jako przeroniêtego potwora dusz¹cego
siê we w³asnych wyziewach35. Taki obraz miasta ukaza³ autor w Inner
Circle.
Motywem przewodnim powieci jest alienacja jednostki, opisana
w ksi¹¿ce jako nieod³¹czna i dominuj¹ca cecha ludzkiej egzystencji. Wyobcowanie pokazane zosta³o w skali kosmicznej i ponadczasowej  od powstania
wiata po odleg³¹ przysz³oæ. Zasadniczym elementem, jak te¿ jednym ze
róde³ samotnoci, jest nieodwracalna i niepozostawiaj¹ca nadziei utrata
wiêzi z Bogiem36 oraz z drugim cz³owiekiem. Taka wizja cz³owieka kontrastuje z opisami zat³oczonego miasta, gdzie zagêszczenie ludnoci dodatkowo
potêguje wra¿enie wyobcowania.
Proces narastaj¹cego poczucia zagubienia cz³owieka, ¿yj¹cego w otoczeniu tysiêcy innych ludzi, wyjania³ niemiecki antropolog Ulf Hannerz: Samotnoæ w miecie mo¿e siê wydawaæ paradoksem, lecz nie jest siê z innymi
ludmi tylko dlatego, ¿e siê wród nich przebywa37. Podobn¹ myl wyra¿a
Georg Simmel, pisz¹c, ¿e fizyczna bliskoæ uwydatnia dystans duchowy,
a odwrotn¹ stronê wolnoci stanowi samotnoæ i opuszczenie38. Zdaniem
Tadeusza S³awka, miasto  pomimo i¿ jest przyk³adem ludzkiej zaradnoci,
35 Oryg. an overgrown monster about to burst from the fumes it holds inside; tam¿e,
s. 157. Potwór symbolizuje chaos, mieræ i zmartwychwstanie. Kojarzony jest równie¿
z klêskami ¿ywio³owymi. Zob. W. Kopaliñski, dz. cyt., s. 334335. Wyziewy za oznaczaj¹
zjawisko okrelane mianem smog (wyra¿enie powsta³e z kombinacji s³ów angielskich smoke  dym i fog  mg³a). Problem nadmiernej kumulacji gazów, powstaj¹cych ze spalania
wêgla i zanieczyszczeñ przemys³owych, pojawi³ siê w Londynie pod koniec XIX w. Zim¹
1901/1902 r. specjalna komisja powo³ana do zbadania tego zjawiska odnotowa³a, ¿e zanieczyszczenie powietrza w Londynie ogranicza widocznoæ do zaledwie 2 km. Temat smogu
czêsto pojawia siê w literaturze wiktoriañskiej, np. w opowiadaniach Arthura Conana Doylea o Sherlocku Holmesie, smog wystêpuje jako metafora zagubienia, z³ych przeczuæ
i niepewnej przysz³oci. Jednym z najbardziej znanych utworów literatury angielskiej,
w których osnute mg³¹ londyñskie ulice s¹ elementem wiata przedstawionego, jest The
Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886) R. L. Stevensona (wyd. pol. Doktor Jekyll
i pan Hyde, 1909).
W 1952 r. nad stolic¹ Anglii unosi³y siê tony dymu, niemal ca³kowicie ograniczaj¹ce
widocznoæ. Smog rozci¹ga³ siê na obszarze 30 km. Zdaniem ówczesnych lekarzy, ska¿enie
powietrza powodowa³o owej zimy mieræ oko³o 4 tysiêcy osób tygodniowo. W 1956 r. rz¹d
brytyjski wyda³ ustawê (Clean Air Act), na mocy której utworzono strefy, gdzie zakazano
ogrzewania wêglem, a udzielano mieszkañcom dotacji na za³o¿enie instalacji potrzebnych
do ogrzewania gazowego. Pomimo tych dzia³añ, w grudniu 1962 r. z powodu zatrucia smogiem zmar³o oko³o tysi¹ca osób. Zob. F. Pearce, The big smoke, Geographical (Campion
Interactive Publishing) 2002, nr 9, s. 20.
36Utracilimy Boga  co jest powodem rozwa¿añ Jerzego Peterkiewicza. Oryg. Weve
lost God  at least as a source of concern to Jerzy Peterkiewicz. D. Barber, Mans Loss of
God, Tribune, 13.01.1967; zbiory Biblioteki AE UMK.
37 U. Hannerz, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, prze³. E. Klekot,
Kraków 2008, s. 297.
38 G. Simmel, Socjologia, prze³. M. £ukasiewicz, wstêpem opatrzy³ S. Nowak, Warszawa 1975, s. 525.
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bogactwa i nowoczesnoci  równoczenie szuka swych korzeni w zasadniczej bezradnoci jednostki39.

III
Wyobcowanie jednostki ukazane w Inner Circle jest równie¿ zwi¹zane ze
sposobem przedstawienia przestrzeni w utworze. Obszar metropolii, poprzecinanej ulicami i nasyconej szczegó³ami, wywo³uj¹cej poczucie osamotnienia
i zagubienia, nosi cechy przestrzeni labiryntowej. Zdaniem Micha³a G³owiñskiego:
W miejskiej przestrzeni, która dla bohaterów sta³a siê labiryntowym wiatem,
dominuj¹ linie krzywe, pokrêcone, na ró¿ne sposoby pogmatwane [ ] Podkrelenia za wymaga [ ] jej niebywa³e zape³nienie. Panuje w niej t³ok  i to bynajmniej nie tylko dlatego, ¿e wyleg³y t³umy. Jest do ostatniego centymetra wype³niona rzeczami, na ogó³ porozrzucanymi w nie³adzie, nawet niezale¿nie od tego,
czy mowa o wnêtrzach, czy te¿ terenach, którym w zasadzie przyznaje siê otwartoæ40.

Przestrzeñ przedstawiona w Inner Circle, ewokuj¹ca obcoæ, meandrycznoæ i zagêszczenie, przybiera formê labiryntu41. W czêci pierwszej, zatytu³owanej Powierzchnia, miejscem akcji jest Wielka Brytania, ukazana w odleg³ej, nieokrelonej przysz³oci, kiedy najwiêkszym problemem stanie siê
przeludnienie:
Przeciêtnie przypada jeden cz³owiek na jeden jard kwadratowy, co mog³oby siê
wydawaæ, ¿e wystarczy, ale musicie odj¹æ w przybli¿eniu dwadziecia piêæ jardów kwadratowych z ka¿dego tysi¹ca piêciuset jardów powierzchni, które zajmuj¹ pud³a42.

Nadmierna rozrodczoæ gatunku ludzkiego doprowadziæ ma do demograficznej eksplozji, a przestrzeni wystarcza jedynie na pud³a  domy przysz³oci, w których ludzie mog¹ przebywaæ tylko przez chwilê i gdzie pozbawieni
s¹ resztek pamiêci o przesz³oci. W nowej rzeczywistoci nie ma rolin
i zwierz¹t, ludzie zamieszkuj¹ wiat, poruszaj¹c siê w przestrzeni ograniczonej przez klimatyzowane kopu³y, stanowi¹ce Strefê Bezpieczeñstwa; karmieni s¹ syntetycznie i wydalaj¹ do umieszczonych w ziemi rur. Bohaterowie

39 T. S³awek, Miasto. Próba zrozumienia, w: Miasto w sztuce  sztuka miasta, red.
E. Rewers, Kraków 2010, s. 18.
40 Zob. M. G³owiñski, Mity przebrane. Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marcho³t, Labirynt, Kraków 1994, s. 169.
41 Tam¿e, s. 136149.
42 J. Pietrkiewicz, Wewnêtrzne ko³o, s. 29. Dalej u¿ywam skrótu WK; liczba podana
obok oznacza numer strony.

82

Katarzyna Ciepliñska

maj¹ symboliczne imiona: Dover, Leeds, Wrzesieñ, Deszcz43. Relacje pomiêdzy nimi nawi¹zywane s¹ poprzez trzymanie siê za rêce i wspólne kr¹¿enie
w kole: Ko³o bowiem musi pozostaæ ko³em nieprzerwanym (WK 7). Ludzkie
ko³a s¹ odpowiednikiem rodzin, a na plan pierwszy wysuwa siê problem
zaniku indywidualnych cech jednostki.
Cel grupy, której przywódc¹ jest bohater-narrator, stanowi ryzykowna
wyprawa poza Strefê Bezpieczeñstwa, wyznaczon¹ przez nieznane w³adze,
które kontroluj¹ ¿ycie mieszkañców. Na granicy tej Strefy ze wiatem zewnêtrznym buntownicy napotykaj¹ komunikat ostrzegawczy: Nie otrzymacie
po¿ywienia, ogrzewania i zabezpieczenia. Sklepienie koñczy siê sto jardów od
tego miejsca (WK 30). Ich wêdrówka prowadzi do nadmorskiej ska³y, na której
ronie prawdziwe drzewo, stanowi¹ce namiastkê dawnego wiata. Nagle znajduj¹ siê oni na otwartej przestrzeni, z dala od wiruj¹cych mas ludzkich.
Nieznana sytuacja wywo³uje w bohaterach przera¿enie i poczucie pustki:
Przestrzeñ  zdaniem Wrzesieñ  jest przera¿aj¹ca bez ludzi (WK 32).
Sztuczny wiat przysz³oci zapewnia³ ludziom bezpieczn¹, choæ schematyczn¹ egzystencjê: Na powierzchni jedlimy pokarm z nieba, spalimy, stoj¹c
w kole i nilimy jedni o drugich (WK 33). Jednak¿e  mimo poczucia
zagro¿enia  ryzyko wyzwala w nich nieznane dotychczas emocje i nie przerywaj¹ oni swojej podró¿y, dopóki nie dotr¹ do ostatniego na ziemi prawdziwego drzewa, obiektu ich fascynacji:
Jest to autentyczny, jedyny w swoim rodzaju okaz. Ma korzenie, korê, ga³êzie,
szpilki, szyszki i inne naturalne akcesoria, wszystkie prawdziwe, wie¿e, wykarmione osobicie przez Matkê Ziemiê. To drzewo, cokolwiek bymy o nim nie myleli,
zas³uguje na to, by dostaæ siê do niego piechot¹ przez l¹dy i morza, czego my w³anie
dokonalimy wystawiaj¹c siê na ryzyko wszelkiego rodzaju niebezpieczeñstw.
(WK 91)

Kiedy bohaterowie docieraj¹ do drzewa, dochodzi pomiêdzy nimi do k³ótni. Scena ta przywodzi na myl mit kuszenia w rajskim ogrodzie  Deszcz
znalaz³a jedyny owoc, którego zjedzenie wywo³uje w bohaterach mordercze
instynkty. Dowcipni w napadzie sza³u dusi Majtka, a Leeds gwa³ci Wrzesieñ. Taki przebieg wydarzeñ obrazuje niezmiennoæ natury ludzkiej, w któr¹ wpisane s¹ przemoc i z³o. W epoce odleg³ej przysz³oci  jak prorokuje
autor Inner Circle  w sztucznej, podlegaj¹cej kontroli cz³owieka rzeczywistoci, mroczna strona ludzkiej duszy nie ulega zmianie.
43 Imiê ¿ony g³ównego bohatera ma znaczenie symboliczne. Deszcz oznacza bowiem
b³ogos³awieñstwo, opiekê bo¿¹, zwierzchnoæ nieba nad ziemi¹ oraz moc bóstw nad ludmi.
W kategoriach biblijnych deszcz oznacza ³askê, mi³osierdzie i ¿ycie. W wielu kulturach
pozachrzecijañskich istnieje tradycja magicznych obrzêdów, maj¹cych na celu sprowadzenie deszczu  orgiastyczne tañce i okrzyki. Równie¿ w tradycji biblijnej znane s¹ formy
wywo³ywania deszczu: Resfa le¿a³a na szacie ¿a³obnej na skale tak d³ugo, póki nie spad³
deszcz. (2 Ks. Król. 21,10). W Boskiej komedii Dantego deszcz jest oznak¹ ³aski boskiej:
³aska rosi tutaj obficie, a tam mniej obficie (D. Alighieri, Boska komedia, Raj 8990,
prze³. E. Porêbowicz). Zob. W. Kopaliñski, dz. cyt., s. 6667.
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IV
G³ównym bohaterem drugiej czêci ksi¹¿ki  Podziemie  jest cierpi¹cy
na chorobê psychiczn¹ dziewiêcioletni Patryk. Bohater, choæ nie potrafi odró¿niæ niekiedy rzeczywistoci od schizofrenicznych wizji, niczym Baudelaireowski flâneur (z fr. niespieszny przechodzieñ), odnajduje przyjemnoæ
w przemieszczaniu siê po ulicach Londynu: Widywano go teraz przechadzaj¹cego siê beztrosko po Kings Road, w nowym meloniku, ze syjamskim kotem
na ramieniu (WK 182), a czynione przez niego obserwacje przesycone s¹
specyficznymi szczegó³ami: Róg ulicy od strony Fulham Road zalatywal zapachem swiezej farby, a drugi naroznik byl zwykle przesiakniety odorem odpadków, co zawsze fascynowalo Patryka, gdy szli tamtedy do autobusu (WK 35).
Natomiast podró¿ londyñskim metrem wywo³uje u ch³opca dreszcz emocji i wrêcz perwersyjne zachowania:
Patryk zdecydowa³ siê. Zrobi³ krok naprzód i rozkraczywszy nogi, obsika³ najbli¿sze siedzenie obok drzwi. Wydawa³o mu siê, ¿e minê³a wiecznoæ zanim
cz³owiek w mundurze uj¹³ go za ramiê i poprowadzi³ wzd³u¿ peronu, a nastêpnie
piechot¹ na powierzchniê. Winda by³a nieczynna.
(WK 52).

Patryk, schodz¹c do metra lub wychodz¹c ze stacji, zwykle nie korzysta
z windy  symbolu nowoczesnoci. Jego wêdrówki odbywaj¹ siê na piechotê,
schodami. Schody, ³¹cz¹ce powierzchniê z podziemnymi stacjami metra, stanowi¹ element przestrzeni labiryntowej44 (w interpretacji Freuda tak¿e symbol aktu p³ciowego45). Labirynt linii londyñskiego metra ma kilka poziomów.
Schodzenie w dó³ schodami ewokuje atmosferê zag³êbiania siê w mroczn¹
tajemnicê, równie¿ tajemnicê upoledzonego umys³u Patryka, jako ¿e prowadz¹ one do nieznanych korytarzy. Wyprowadzenie za Patryka na powierzchniê przez policjanta symbolizuje powrót ch³opca do wiata realnego.
Najwiêksze zainteresowanie m³odego bohatera wzbudzaj¹ trasy, którymi
je¿d¿¹ poci¹gi. Ulegaj¹c pokusie, Patryk organizuje nocn¹ wyprawê do jednego z tuneli, który wydaje mu siê fascynuj¹cy i tajemniczy. Podziemny
system linii londyñskiego metra kojarzy siê Patrykowi z drzewem o spl¹tanych korzeniach:
Towarzyszy³y mu [Patrykowi  K.C.] w drodze jakie grube kable i podobne
rzeczy, powykrzywiane i poskrêcane jak korzenie drzew w parku. Bieg³y przed
siebie, a on maszerowa³ za nimi, w przekonaniu, ¿e ani kable, ani Borys
nie mog¹ przecie¿ zgubiæ drogi. Mo¿e to, co widzia³, to by³y palce u nóg drzew
w parku, usi³uj¹ce wkrêciæ siê g³êboko w ziemiê?
(WK 105)
44
45

M. G³owiñski, dz. cyt., s. 144.
Z. Freud, Wstêp do psychoanalizy, prze³. S. Kempnerówna i W. Zaniewicki, Warszawa 1984, s. 208.
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Dziêki skojarzeniu elementów tunelu metra z drzewem46, które ³¹czy
górê i dó³, a tak¿e symbolizuje powi¹zanie ¿ywio³ów ziemi i powietrza,
wody i ognia, przestrzeñ podziemia staje siê mniej mroczna i niebezpieczna.
Labirynt podziemnych korytarzy jest dla upoledzonego ch³opca obszarem ucieczki we w³asne wnêtrze47, ale równie¿ daje mu, choæ na chwilê,
schronienie przed wiatem na górze, w którym nie mo¿e on liczyæ na zrozumienie. W oczach g³ównego bohatera tunel metra staje siê miejscem konfrontacji schizofrenicznych wyobra¿eñ z rzeczywistoci¹. Podziemne linie tworz¹
przestrzeñ, która jawi siê jako obszar nieodgadniony, lecz poci¹gaj¹cy.

V
Czêæ trzecia powieci nosi tytu³ Niebo48 i rozgrywa siê w Raju, a bohaterami s¹ Adam i Ewa. Opowieæ nawi¹zuje do toposu grzechu pierworodnego, jednak przedstawia ¿ycie pierwszych ludzi wiele lat po wygnaniu z Raju.
Wygnanie spowodowa³o utratê wiêzi z Bogiem, ale Adam jest jedynym przedstawicielem ludzkoci, który ma zdolnoæ s³yszenia g³osu Cz³owieka Nieba,
zwanego te¿ Naszym Ojcem. Pierwszy mê¿czyzna ukazany jest jako postaæ
³¹cz¹ca wiat boski ze wiatem ludzi i zwierz¹t, gdy¿ posiada on równie¿
umiejêtnoæ porozumiewania siê ze wszystkimi zwierzêtami na ziemi.
Natomiast Ewa, która jest jednoczenie narratorem, zosta³a ca³kowicie
odsuniêta od Boga, a jej jedyn¹ funkcj¹ jest rodzenie potomstwa (Adam
odwiedza j¹ tylko raz w roku, aby w kolejnym Ewa urodzi³a nastêpne niemowlê). Pierwsza kobieta odmierza czas liczb¹ swoich porodów: Wiek swój
znam po dzieciach moich. Dziewiêtnacioro dzieci temu zamieszkiwalimy
tu, poni¿ej niego (WK 59). ¯ycie Ewy nie jest przepe³nione szczêciem, gdy¿
Cz³owiek Nieba postawi³ zwierzêta miêdzy ni¹ a jej mê¿em. Podczas gdy
ona sama wychowuje kolejne dzieci, Adam zajmuje siê utrzymaniem ³adu na
ziemi, troszczy siê o przyrodê i zwierzêta. Pomimo ¿e Ewa wci¹¿ kocha
mê¿a: Jego rêce, wargi, nogi, twarz bez zarostu, ca³e jego cia³o by³o mi³oci¹.
Wdycha³am go, jakby powietrze mojego jeziora straci³o sw¹ pachn¹c¹ tatarakiem si³ê (WK 143), bliskoæ i zrozumienie pomiêdzy nimi nale¿¹ do przesz³oci.
Tytu³owe wewnêtrzne ko³o jawi siê jako symbol mi³oci danej ludziom
od Boga. Adam, zapytany przez Ewê, czy nadal j¹ kocha, odpowiada:

46 Drzewo stanowi symbol raju, si³ ¿yciowych i p³odnoci. Jest równie¿ najpotê¿niejsz¹
rolin¹, przez co kojarzone jest z boskoci¹ (zob. W. Kopaliñski, dz. cyt., s. 7172).
47 M. G³owiñski, dz. cyt., s. 181.
48 Niebo symbolizuje nieskoñczonoæ, wiat³o, Boga, wiêtoæ i czystoæ. Jest oznak¹
S¹du Ostatecznego, zbawienia i zjawisk niezrozumia³ych. Niebo kojarzone jest tak¿e z si³ami nadprzyrodzonymi, potêg¹, wiecznoci¹ i wiêtoci¹ (zob. W. Kopaliñski, dz. cyt.,
s. 252253).
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Na to nie mo¿na odpowiedzieæ, a ty chcesz us³yszeæ prost¹ odpowied [...] Ja
jestem twoim wewnêtrznym ko³em, a ty jeste moim. Teraz tak samo, jak na
pocz¹tku. I on nauczy³ mnie, jak mam nas narysowaæ w glinie tej ciany, gdy
glina by³a miêkka, abymy nie zapomnieli.
(WK 144)

Topos rajskiego ogrodu zosta³ zast¹piony przez autora wizj¹ dzikiej, nieujarzmionej przyrody, gdzie cz³owiek  jak Darwinowski cz³owiek pierwotny
 musi walczyæ z innymi gatunkami o prze¿ycie. Pierwotna przyroda  bujna
i rozrastaj¹ca siê w zastraszaj¹cym tempie  zagarnia przestrzeñ, zagra¿aj¹c
ludzkoci49. Puszcza jest miejscem walki o w³adzê i przetrwanie, jaka toczy
siê pomiêdzy pierwszymi ludmi a stadami cz³ekokszta³tnych ma³p.
Archetyp Ewymatki splata siê w Inner Circle z archetypem kobiety
kusicielki. Ewa ulega bowiem prymitywnym instynktom: powodowana seksualnym po¿¹daniem, uwodzi jednego ze swoich synów, Amo. W wyniku aktu
kazirodczego rodzi córkê. Instynkt rozrodczy jest u Ewy si³¹ nadrzêdn¹,
przez co nie czuje ona wyrzutów sumienia. Równie¿ Adam nie potêpia otwarcie zachowania ¿ony, choæ grzech kobiety rodzi w nim smutek i poczucie
jeszcze wiêkszego od niej oddalenia. Ewa za nadal kocha Amo zarówno jako
swojego syna, jak i kochanka oraz ojca ich wspólnego dziecka.
Kar¹ za kolejny grzech pierwszej kobiety jest postêpuj¹ca degradacja
rodzaju ludzkiego: niektóre córki Adama i Ewy bior¹ za mê¿ów drzewoludy
 wielkie cz³ekokszta³tne ma³py50. Kolejn¹ klêsk¹ pramatki jest mieræ jej
synakochanka z r¹k prymitywnych ma³p. Pod koniec ¿ycia Ewy jej najm³odsza córka, Irda  zrodzona z kazirodczego zwi¹zku  odesz³a z domu matki:
Posz³a do kraju drzew z w³asnej woli. Chcia³a ¿yæ z ma³pami (WK 151).
Pierwotny wiat, którego mieszkañcy nie kieruj¹ siê m¹droci¹, ale ulegaj¹ prymitywnym instynktom: popêdowi p³ciowemu i agresji, jawi siê zatem
jako zdegenerowany i amoralny. Ludzkoæ, po odrzuceniu Boga, nie potrafi
¿yæ w zgodzie z natur¹, ani te¿ nie umie osi¹gn¹æ szczêcia.

VI
Stylizacja jêzykowa ka¿dej z trzech czêci ksi¹¿ki dostosowana jest do
treci  w czêci pierwszej jest to jêzyk przypominaj¹cy styl science-fiction
(Maria Danilewiczowa pisa³a o odmianie jêzyka fantastycznej powieci naukowej, nasuwaj¹cej pewne analogie z jêzykiem powieci na przyk³ad Aldouxa Huxleya). Jêzyk czêci drugiej nacechowany jest kolokwializmami
49 Takie przedstawienie przyrody nawi¹zuje do wizji Giovanniego Piranesi, o których
Luzius Keller pisa³: Przyroda jest symbolem Czasu, który poch³ania dzie³a ludzkie
(L. Keller, Piranesi i mit spiralnych schodów, Pamiêtnik Literacki 1976, z. 1, s. 267).
50 Ma³pa stanowi symbol inteligencji, m¹droci, chytroci, pojêtnoci i g³upoty. Oznacza tak¿e pierwiastek zwierzêcej natury cz³owieka, prymitywne instynkty, podstêpnoæ,
pró¿noæ, grzech i lubie¿noæ (zob. W. Kopaliñski, dz. cyt., s. 218219).
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i stanowi styl typowy dla wspó³czesnej powieci angielskiej o ambicjach
intelektualnych51. Czêæ trzecia stanowi przyk³ad stylizacji biblijnej, co
 zdaniem Danilewiczowej  jest najwybitniejszym dowodem doskona³ego
opanowania jêzyka angielskiego przez Jerzego Pietrkiewicza52.
Na uwagê zas³uguj¹ równie¿ ilustracje, ktore pojawi³y siê w pierwszym
brytyjskim wydaniu powieci. Ich autor, Francis Souza  zaprzyjaniony
z Pietrkiewiczem rysownik hinduskiego pochodzenia, jeden z piêciu laureatów Miêdzynarodowej Nagrody Artystycznej Guggenheima za rok 1958
 swoimi rysunkami w znacz¹cy sposób podkreli³ zasadnicze elementy fabu³y Inner Circle: groteskowoæ, siln¹ erotyzacjê i specyficzne poczucie humoru
autora powieci.
W powieci Inner Circle granica pomiêdzy percepcj¹ a wiatem wyobrani g³ównego bohatera ulega zatarciu, a przestrzeñ realistyczna staje siê
dantejskim piek³em. Podró¿owanie lini¹ Inner Circle jest inspiracj¹ do snucia wizji na temat kolistoci ludzkiego ¿ycia, przesz³oci i katastroficznej
przysz³oci wiata. Miasto staje siê metafor¹ ludzkiej egzystencji, gdzie zanika granica pomiêdzy rzeczywistoci¹ a halucynacj¹, szczêciem a nieszczêciem, dobrem a z³em.
Zdaniem Pietrkiewicza, w³anie w Inner Circle uda³o mu siê najpe³niej
ukazaæ g³êbiê problemu, stanowi¹cego motyw przewodni jego twórczoci prozatorskiej  kwestii to¿samoci cz³owieka odciêtego od korzeni, który z dala
od znanej mu rzeczywistoci d¹¿y do uzyskania poczucia przynale¿noci
w obcym rodowisku. W ka¿dej z trzech czêci ksi¹¿ki autor podejmuje
temat samotnoci i alienacji jednostki ludzkiej, która nie jest w stanie poj¹æ
otaczaj¹cego j¹ wiata. Struktura ksi¹¿ki uwypukla ponadczasowy wydwiêk
utworu. Zarówno wizja przysz³ego wiata ukazana w czêci pierwszej, teraniejszoæ odzwierciedlona w czêci drugiej, jak i nawi¹zanie do pradziejów
ludzkoci w czêci trzeciej symbolizuj¹ kolistoæ losów cz³owieka. Bez wzglêdu na epokê, w której ¿yje cz³owiek  jego losy s¹ podobne. W ka¿dych
okolicznociach dowiadcza on bowiem osamotnienia i uwik³any jest w konflikty tocz¹ce siê wokó³ niego, a jednoczenie jest skazany na walkê o przetrwanie i ci¹g³e poczucie braku zakorzenienia. Wartoci, takie jak mi³oæ,
uczciwoæ, wzajemny szacunek, okazuj¹ siê tymczasowe i z³udne, a chciwoæ,
egoizm czy przemoc s¹ niezmiennie podstawowymi instynktami, popychaj¹cymi ludzi do wszelkiego dzia³ania. Inner Circle wywo³uje w odbiorcy wiele
refleksji na temat sensu ludzkiego ¿ycia oraz wartoci, jakimi powinien kierowaæ siê cz³owiek.
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Katarzyna Ciepliñska
Summary

In Jerzy Pietrkiewiczs novel Inner Circle (1966) [Wewnêtrzne ko³o] the author presents
the problem of human loneliness. The book consists of three separate parts that refer respectively to the past, the present and potential future of mankind. In any location, the space bears
the burden of the labyrinth evoking the characters strong feeling of alienation and confusion.
The perception of the environment is highly subjective; yet, the predominating features of the
surrounding world include seclusion and ceaseless feeling of encirclement.
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Janusz Korczak, a w³aciwie Henryk Goldszmit, by³ polskim lekarzem
pochodzenia ¿ydowskiego, pedagogiem, pisarzem, publicyst¹, dzia³aczem
spo³ecznym, przyjacielem dzieci, wychowawc¹, opiekunem nazywanym Starym Doktorem lub Panem Doktorem. Jego ¿yciorys zosta³ skrupulatnie
przestudiowany i uporz¹dkowany w ró¿norodnych bibliografiach i kalendariach. Dane biograficzne pochodz¹ zarówno z autentycznych dokumentów
z jego ¿ycia oraz wspomnieñ innych osób1, jak i z dzie³, w tym pamiêtników2,
pisanych przez niego samego. Po mierci Korczaka wiele ulic, szkó³, dru¿yn
harcerskich i domów dziecka nazwano jego imieniem.
Niestety, wiedza o Korczaku jako znakomitym polskim pisarzu, klasyku
polskiej literatury dzieciêcej i autorze oryginalnego systemu wychowawczego
bardzo czêsto ogranicza siê do obiegowych opinii. Jego dorobek znany jest
prawdziwie jedynie gronu filologów i pedagogów, wybrane utwory za s¹
kojarzone przez doros³ych ju¿ dzi czytelników, dla których by³y one obowi¹zkow¹ lektur¹ w szkole. Wspó³czesnemu pokoleniu dzieci i m³odzie¿y
twórczoæ tego pisarza jest raczej obca, poniewa¿ Korczakowskie powieci
zosta³y zast¹pione nowoczesn¹ bani¹ literack¹, utworami, których ród³o
tkwi w czasach najnowszych. W ostatnim okresie zainteresowanie tym autorem nieco od¿y³o, gdy¿ rok 2012 og³oszono Rokiem Korczaka. W zwi¹zku
1 Wspomnienia o Januszu Korczaku, wybór i oprac. L. Barszczewska, B. Milewicz,
Warszawa 1989.
2 J. Korczak, Pamiêtnik i inne pisma z getta, Warszawa 2012.
3 M. Falkowska, Kalendarz ¿ycia, dzia³alnoci i twórczoci Janusza Korczaka, Warszawa 1989.
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z tym organizowano powiêcone mu sympozja i konferencje, wystawy,
w bibliotekach i szko³ach powracano do jego twórczoci dziêki ró¿nym akademiom, konkursom itp.
Janusz Korczak urodzi³ siê 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie,
zmar³ za prawdopodobnie 5 sierpnia 1942 roku w Treblince. Daty nie s¹
w stu procentach pewne, poniewa¿ brakuje dokumentów potwierdzaj¹cych te
przypuszczenia. S¹ one wynikiem ustaleñ badaczy, którzy na podstawie ró¿nych róde³ próbowali oszacowaæ prawdopodobny czas ¿ycia pisarza3.
Korczak pozostawi³ po sobie wielkie dziedzictwo pimiennicze, w du¿ym
stopniu zainspirowane dzia³alnoci¹ spo³eczn¹ na rzecz dzieci. Jego debiut
pisarski mia³ miejsce 26 wrzenia 1896 roku. Pod pseudonimem Hen opublikowa³ w 39. numerze Kolców tekst pod tytu³em Wêze³ gordyjski. Póniej
wystêpowa³ pod pseudonimem Janusz Korczak4.
Jego publikacje mo¿na usytuowaæ w dwóch zasadniczych obszarach.
Pierwszy z nich obejmuje prace o charakterze pedagogicznym, w których
przedstawia swoje pogl¹dy na temat sposobu wychowania dzieci, kontaktów
z doros³ymi, kwestii rozwoju, psychiki, przystosowania spo³ecznego itp. Przyk³adem jest tekst Jak kochaæ dziecko, który powsta³ na prze³omie lat 1920-1921,
oraz kolejne jego czêci: Dziecko w rodzinie, Internat, Kolonie letnie, Dom
Sierot, Prawid³a ¿ycia. Pedagogika dla dzieci i doros³ych. W ostatniej z jego
prac Pedagogice ¿artobliwej zostaje poruszona kwestia stosunku dziecka do
wiata i wiata do dziecka.
Drug¹ czêæ stanowi¹ utwory o charakterze literackim. Wed³ug porz¹dku chronologicznego mo¿na tu wymieniæ: Dzieci z ulicy, Kosza³ki opa³ki,
Dziecko salonu, Moki, Joski, Srule; Józki, Jaki, Franki; S³awa, Bobo, Kiedy
znów bêdê ma³y, Bankructwo ma³ego D¿eka, Król Maciu Pierwszy, Król Maciu na bezludnej wyspie, Kajtu Czarodziej, Ludzie s¹ dobrzy, Trzy wyprawy
Herszka.
Poza tym podzia³em trzeba usytuowaæ Pamiêtnik, w którym autor
w czasie II wojny rozpocz¹³ spisywanie swoich wspomnieñ i dowiadczeñ,
oraz ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Momenty wychowawcze, ujawniaj¹c¹ pisarski
warsztat pracy Korczaka  formy i sposoby obserwacji dzieci.
Artyku³ ma na celu analizê twórczoci literackiej Korczaka z dzisiejszej
perspektywy i zwrócenie uwagi na aktualnoæ tematów poruszanych w jego
tekstach. Interpretacja zmierza do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy
w nowej rzeczywistoci utwory Korczaka mog³yby funkcjonowaæ w dzieciêcych

4 W 1898 roku Henryk wzi¹³ udzia³ w konkursie na interesuj¹c¹ sztukê, og³oszonym
przez Ignacego Paderewskiego. Stworzy³ wtedy dwie prace. Jedn¹ z nich podpisa³ pseudonimem Janasz Korczak, a drug¹ Janusz. Informacje o werdykcie wydrukowano w prasie. Henryk otrzyma³ wówczas wyró¿nienie, ale z powodu b³êdu zecerskiego ju¿ pod pseudonimem Janusz Korczak. Od tego czasu wszystkie teksty podpisywa³ w ten sposób. Zob.
J. Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, Warszawa 2002, s. 100, 105.
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i m³odzie¿owych spisach lektur, nie tylko tych szkolnych. Formu³owane tu
tezy wykorzystuj¹ ustalenia zawarte w pracach: Aleksandra Lewina Mo¿liwoci twórczego wykorzystania spucizny pedagogicznej Janusza Korczaka5,
a tak¿e Marii Juszczyk Reminiscencje myli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kszta³cenia6. Obie dotycz¹ g³ównie myli
pedagogicznej. Podstaw¹ analizy stan¹ siê konkretne utwory literackie Janusza Korczaka.
Twórczoæ Janusza Korczaka w wiêkszoci zalicza siê do krêgu literatury
dla dzieci i m³odzie¿y. Jest to typ literatury wyodrêbniony ze wzglêdu na
specyficzne w³aciwoci (wed³ug okrelenia Jana Cielikowskiego nazywany
literatur¹ osobn¹7). Przyjrzyjmy siê konstrukcji utworów i problemom
w nich poruszanym.
Pierwszoplanowym bohaterem literackim u Korczaka zawsze jest dziecko, a doroli odgrywaj¹ czêsto wa¿ne role poboczne. Nawet w ksi¹¿ce Kiedy
znów bêdê ma³y8, w której paralelnie wystêpuje jeden bohater jako osoba
doros³a i jako dziecko, w toku narracji postaæ dzieciêca jest dominuj¹ca. Taki
dobór bohatera pierwszoplanowego, wbrew pozorom, nie wynika tylko z typu
literatury, jak¹ utwór reprezentuje, poniewa¿ nie jest jej obligatoryjn¹ cech¹.
Wystêpowanie dziecka jako osoby najwa¿niejszej w utworze najprawdopodobniej wynika³o z za³o¿eñ samego autora. Korczak marzy³ o napisaniu
wielkiego dzie³a o dziecku, o dotarciu do tajemnicy jego rozwoju.
Innym powodem, dla którego to w³anie bohater dzieciêcy zajmuje centralne miejsce w utworach Korczaka, jest chêæ uczynienia tekstu czytelnym
dla dzieciêcego odbiorcy. Postacie zazwyczaj s¹ w wieku 713 lat, obojga p³ci,
z przewag¹ p³ci mêskiej, bo przecie¿ problemy ch³opców by³y autorowi najbardziej znane. Dzieci obdarzone s¹ zwykle jak¹ szczególn¹ cech¹, wiedz¹
czy umiejêtnoci¹:
Wydaje siê, ¿e ka¿da z tych postaci jest inspirowana marzeniem cz³owieka
o byciu kim wartociowym. Maciu  ma³y ch³opiec, który rz¹dzi królestwem,
chcia³by byæ w³adc¹. Kajtu za spraw¹ czarów mo¿e zmieniaæ otaczaj¹cy go
wiat [ ] D¿ek to kolejny typ ch³opiêcej duszy, tym razem m³odego finansisty,
marzyciela-biznesmena, którego projekt finansowy upada [...]9.

M³ody czytelnik poznaje sposób mylenia dzieciêcego bohatera i jego
przygody, mo¿e te¿ z nim siê ³atwo uto¿samiæ.

5 A. Lewin, Mo¿liwoci twórczego wykorzystania spucizny pedagogicznej Janusza Korczaka, Warszawa 1978.
6 Reminiscencje myli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach
kszta³cenia, red. M. Juszczyk, Czêstochowa 1996.
7 J. Cielikowski, Literatura osobna, Warszawa 1985.
8 J. Korczak, Kiedy znów bêdê ma³y, Warszawa 1983.
9 A. Ungeheuer-Go³¹b, O ch³opcu
(wed³ug Korczaka), Guliwer 2011, nr 4, s. 51.
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Dziecko nie jest jednak jedynym elementem ³¹cz¹cym utwory Korczaka.
Takich wspólnych motywów lub powtarzaj¹cych siê problemów jest znacznie
wiêcej. Przy analizie bohatera dzieciêcego warto zwróciæ uwagê na naturalne
rodowisko dziecka, jakim jest rodzina.
W utworach Korczaka rodzina nie bierze bezporednio udzia³u w wydarzeniach, lecz stanowi ich t³o. Jest potrzebna, by umotywowaæ istnienie
w fabule g³ównego bohatera. W powieciach pojawiaj¹ siê postacie rodziców,
rodzeñstwa (zawsze m³odszego), czasem dalszych krewnych. Wspomina siê
o rodzicach nawet wtedy, gdy ju¿ nie ¿yj¹, tak dzieje siê np. w Królu Maciusiu Pierwszym10, gdzie ch³opiec ci¹gle siêga myl¹ do zmar³ej matki, a jej
zdjêcie nosi w kieszonce na piersi. Relacje rodzinne, chocia¿ wa¿ne dla konstrukcji g³ównego bohatera, nie s¹ szczegó³owo charakteryzowane. Zazwyczaj opisane s¹ doæ ogólnikowo, jednak z wyranym okreleniem ich roli
i znaczenia dla g³ównego bohatera. W opisach brakuje informacji o wspólnie
spêdzanym czasie, rozmowach i panuj¹cych uczuciach. ¯ycie rodzinne wydaje siê wiêc ja³owe i puste, czasem wrêcz patologiczne:
To wielkie nieszczêcie mieæ ojca pijaka. Pijakom powinno zabroniæ siê ¿eniæ. Bo
mêcz¹ siê potem i ¿ona, i dzieci.
 Boimy siê przed ka¿d¹ wyp³at¹: czy ojciec przyniesie pieni¹dze do domu, czy
ca³y tydzieñ bêdziemy siê g³odzili. I pomyl tylko, co to za przyjemnoæ, kiedy
pijany, nie wie, co siê z nim dzieje, a jak siê wypi, wstydzi siê i g³owa go boli.
 A ty nie mo¿esz powiedzieæ, ¿eby przesta³?
 Co ja tam bêdê mówi³? Ju¿ mama dosyæ p³acze, krzyczy i przeklina. Obiecuje,
a potem tak samo. Jak dziecko11.

W wiêkszoci przypadków relacja z rodzicami nie jest prezentacj¹ tylko
stosunków syn  matka czy syn  ojciec, ale ma g³êbszy wymiar i jest
ukazaniem relacji dziecko  doros³y. Anna Maria Czernow zwraca uwagê, ¿e
relacja dziecka z doros³ym funkcjonuje w twórczoci Korczaka na zasadzie
konfliktu12. Anna Onichimowska s¹dzi nawet, ¿e ów konflikt jest wrêcz g³ówn¹ cech¹ twórczoci Korczaka, podporz¹dkowuj¹c¹ sobie wszystkie elementy
jego strategii pisarskiej13. Najdobitniej konflikt ten ukazuje powieæ Król
Maciu Pierwszy, w której nastêpuje odwrócenie ról spo³ecznych, pe³nionych
tradycyjnie przez dzieci i osoby doros³e. Dzieci id¹ do pracy, natomiast doroli do szko³y. Rozwi¹zanie to ma przyczyniæ siê do nawi¹zania porozumienia
pomiêdzy pokoleniem rodziców i dzieci. Niestety, to porozumienie nie nastêpuje. Dzieci wyranie formu³uj¹ zarzuty i za¿alenia wobec doros³ych, jednak
10
11
12

J. Korczak, Król Maciu Pierwszy, Warszawa 1989.
Tego¿, Kiedy znów bêdê ma³y, Warszawa 1983, s. 95.
A. M. Czernow, Pod ber³em króla dzieci. Strategie karnawalizacyjne w powieci Janusza Korczaka, Guliwer 2011, nr 4, s. 14.
13 A. Onichimowska, wiat dzieci a wiat doros³ych w powieciach Korczaka, w: Sztuka
dla dzieci szkolnych. Teoria  recepcja  oddzia³ywanie, red. M. Tyszkowa, Warszawa 1979.
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same, zmuszone do bycia doros³ymi, równie¿ nie potrafi¹ wywi¹zywaæ siê
ze swoich obowi¹zków. Dlatego te¿ wzruszaj¹ce mog¹ byæ opisy podkrelaj¹ce rolê rodzicadoros³ego, jak np. w utworze Kiedy znów bêdê ma³y, w którym osierocony ju¿ doros³y narrator staje siê znowu dzieckiem i jako dziecko
mo¿e cieszyæ siê ich powtórn¹ obecnoci¹:
Spojrza³em na mamê i mylê. Biedna, dobra mama, ona nic nie wie i nic nie
rozumie. I pomyla³em: I biedna, i stara. Bo jak mama siedzia³a pochylona,
zobaczy³em, ¿e ma siwe w³osy i zmarszczki. Mo¿e niestara jeszcze, ale ¿ycie ma
ciê¿kie. I mylê: Dobrze, ¿e znów mam matkê. K³opot z rodzicami maj¹ dzieci,
ale bez rodziców gorzej  le  bardzo smutno i le14.

Opisuj¹c sposób prezentacji rodziny w ró¿nych opowieciach Korczaka,
nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e rodzina nie podlega idealizacji ani nie stanowi
istotnego elementu ¿ycia bohatera. Jest wa¿na, ale nie najwa¿niejsza, czêsto
naznaczona piêtnem problemów. Nie jest to typowy obraz, jaki przedstawia
siê m³odym czytelnikom. Korczak pisa³ jednak utwory dla dzieci, z którymi
obcowa³, czyli dla dzieci osieroconych lub z rodzin dotkniêtych problemami.
Mo¿na odnieæ takie ujmowanie ¿ycia rodzinnego do prze¿yæ samego autora15:
Myl¹ przewodni¹ ca³ej twórczoci Korczaka sta³a siê samotnoæ dziecka
w wiecie doros³ych. [...] Pierwsze lata ¿ycia zapamiêta³ jako pasmo niekoñcz¹cych siê udrêk, na które sk³ada³y siê wstyd, bezradnoæ, poczucie winy. Te
wspomnienia sta³y siê dla niego cennym ród³em inspiracji pedagogicznych
i literackich16.

Nastêpnym motywem tematycznym pojawiaj¹cym siê w utworach Janusza Korczaka jest przyjañ. Wi¹¿e siê ona z przebywaniem g³ównego bohatera w krêgu rówieniczym. Posiadanie bliskiej osoby, z któr¹ mo¿na dzieliæ
radoci i smutki, jest nieodzown¹ czêci¹ dzieciñstwa. Wspólne gromadzenie
skarbów, spotkania, tajemnice, radosne zabawy  to istota m³odzieñczej
przyjani.
Smutno by³o Maciusiowi, gdy siedzia³ samotny w swoim pokoju, i smutno by³o,
kiedy przez kratê królewskiego ogrodu patrzy³ na weso³e zabawy dzieci s³u¿by
pa³acowej na podwórzu królewskim. Bawi³o siê siedmiu ch³opców  najczêciej
w wojsko. I zawsze prowadzi³ ich do ataku, æwiczy³ i przewodzi³ taki jeden niedu¿y,
strasznie weso³y ch³opak. Nazywa³ siê Felek. Tak ch³opcy na niego wo³ali. Chcia³ go
Maciu wiele razy zawo³aæ i choæ przez kratê trochê porozmawiaæ, ale nie wiedzia³,
czy wolno, i czy wypada, i nie wiedzia³ co powiedzieæ, jak zacz¹æ rozmowê17.
14
15

Tam¿e, s. 135.
Janusz Korczak nie nawi¹za³ pozytywnych relacji ze swoim ojcem. Bêd¹c dzieckiem,
czu³ siê nieakceptowany i odrzucony przez ojca, a ponadto wymogi, jakie by³y stawiane
wobec niego, przerasta³y jego mo¿liwoci. Po mierci ojca Korczak by³ zmuszony do podjêcia pracy zarobkowej, aby pomóc samotnej matce w utrzymaniu rodziny.
16 J. Olczak-Ronikier, dz. cyt., s. 61.
17 J. Korczak, Król Maciu Pierwszy, s. 9.
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Bohaterowi ksi¹¿ki Król Maciu Pierwszy uda³o siê przezwyciê¿yæ wszelkie trudnoci i nawi¹zaæ znajomoæ ze zwyk³ym ch³opcem Felkiem. Przyjañ
nie zawsze jest ³atwa. Zdarzaj¹ siê k³ótnie, nastêpnie czas obra¿ania siê,
godzenia i powrót do wspólnych zabaw. Niezale¿nie od przejciowych k³opotów przyjañ pomiêdzy bohaterami dzieciêcymi sprawia im wiele radoci.
Jest swoist¹ szko³¹ budowania relacji, których nie uda³o siê zbudowaæ miêdzy
dzieæmi a doros³ymi. St¹d te¿ w opisach zwi¹zanych zarówno z zawieraniem,
jak i podtrzymywaniem przyjani przejawiaj¹ siê wartoci dydaktyczne.
Kolejnym tematem doæ czêsto pojawiaj¹cym siê w utworach dla dzieci
tego wybitnego pedagoga jest ¿ycie szko³y. Jak zauwa¿a Jolanta Szczeniak,
szko³a mo¿e byæ przedstawiona w literaturze w dwojaki sposób: jako miejsce
przygód i zabawnych dowiadczeñ lub te¿ jako ród³o problemów, negatywnie wp³ywaj¹cych na dziecko18. W perspektywie Korczakowskiej dominuje,
o ile nie wystêpuje w ca³oci, wariant drugi. Jedynymi pozytywnymi przejawami wp³ywu szko³y na dziecko okazuje siê dzia³alnoæ D¿eka Fultona
w ksi¹¿ce Bankructwo ma³ego D¿eka. Optymistyczne akcenty p³yn¹ tu
z faktu wrodzonej zaradnoci ch³opca oraz okazywanego mu zainteresowania
nauczycielki. Jednak w innych utworach zazwyczaj relacja nauczyciel  uczeñ
ukazana jest w ponurych barwach. Ten obraz jest miêdzy innymi wynikiem
osobistych dowiadczeñ szkolnych samego autora19.
Zajmuj¹c siê szko³¹, autor uwzglêdni³ równie¿ charakterystykê ró¿nego
typu uczniów: lizusów, przeciêtniaków i ³obuzów oraz przedstawi³ ich wp³yw
na nauczycieli i innych kolegów. Pisarz jako pedagog widzia³ równie¿ drug¹
stronê problemu, za który odpowiedzialni byli nieprofesjonalni wychowawcy.
Dlatego te¿ w jego utworach pojawiaj¹ siê wzory dobrych nauczycieli.
Opisy ró¿nego typu u¿ytecznych oraz pouczaj¹cych zabaw i zabawek to
nastêpna kwestia, któr¹ podejmuje Korczak w utworach dla dzieci i m³odzie¿y. Najwiêcej tego typu fragmentów znajdujemy w dwóch ksi¹¿kach: Moki,
Joski i Srule oraz Józki, Jaki i Franki, które przedstawiaj¹ pobyt dzieci na
koloniach. Mo¿liwoæ wyjazdu na wie oraz obecnoæ kolegów to szansa, byæ
mo¿e jedyna w ich ¿yciu, na beztrosk¹ zabawê. Rodzaje zabaw podpowiada
18 Por. J. Szczeniak, Szkolne dowiadczenia bohaterów prozy Janusza Korczaka, Guliwer 2006, nr 14, s. 37.
19 Badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e w nastêpuj¹cym fragmencie utworu Kiedy znów bêdê
ma³y, s. 33 opisane zosta³y prawdziwe dowiadczenia autora: Podzieli³em stronicê na trzy
czêci. Na rodku narysowa³em pauzê. Jak ch³opcy siê goni¹, a jeden co zbroi³, bo nauczyciel rwie go za ucho, a on siê wyrywa i p³acze. A ten go trzyma za ucho i tak¹ jakby
szpicrut¹ wali po plecach. Ch³opak nogê podniós³ w górê, zupe³nie jakby wisia³ w powietrzu. A inni patrz¹: g³owy pospuszczali, nic nie mówi¹, bo siê boj¹. To by³o we rodku. Na
prawo narysowa³em klasê: jak nauczyciel daje lini¹ ³apy. Tylko jeden lizuch z pierwszej
³awki siê mieje, a innym ¿al. A na lewo daj¹ ju¿ prawdziwe rózgi. Ch³opiec le¿y na ³awce,
wony trzyma za nogi. A nauczyciel kaligrafii, z brod¹, podniós³ rêkê do góry i rózgê. Taki
mroczny, jakby wiêzienny obraz. Takie ciemne t³o da³em. [ ] Jak mia³em osiem lat, ja do
tej szko³y chodzi³em.
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dzieciom ich wyobrania oraz warunki zewnêtrzne i znajduj¹ce siê w pobli¿u
przedmioty. Dzieci potrafi¹ stworzyæ statek z drzew o roz³o¿ystych ga³êziach,
fortece z piasku przy pomocy ³opat, a nawet r¹k, gdy tych pierwszych zabraknie, piêkne sza³asy, w których obowi¹zuj¹ nieraz bardziej restrykcyjne
prawa wspólnego zamieszkania ni¿ w rzeczywistoci. Wiele radoci sprawiaj¹ dzieciom drobiazgi, takie jak puszczanie ³ódeczek z kory po wodzie, spotkania z dziewczynkami z orodka nieopodal, a nawet zbieranie poziomek
czy grzybów. Jest to czas, w którym jedynymi ich problemami mog¹ byæ
zranione kolano lub przypadkowo zrobiona plama na ubraniu.
Ksi¹¿k¹, która wyró¿nia siê zarówno dynamizmem, jak i tematyk¹
w sposób szczególny, jest Kajtu Czarodziej. G³ówny bohater, ch³opiec o imieniu Anto i przezwisku Kajtu, jest wielkim rozrabiak¹. Chc¹c wp³ywaæ na
otaczaj¹c¹ go rzeczywistoæ, postanawia zostaæ czarodziejem, co mu siê
wkrótce udaje. Nie wykorzystuje jednak swojej magicznej mocy do czynienia
dobra, lecz na ró¿nego typu psoty, które niejednokrotnie wywo³uj¹ wielki
zamêt i przera¿enie wród ludzi.
Moc¹ swoj¹ i wol¹, i rozkazem ¿¹dam, ¿eby by³a ju¿ godzina dwunasta. A by³o
dopiero piêtnacie po ósmej. ¯aden czar Kajtusia nie wywo³a³ jeszcze takiego
zamieszania w ca³ej Warszawie. Co kto spojrza³ na zegar, oczom swoim nie
wierzy. Ka¿dy naprzód robi w domu awanturê, ¿e kto przesun¹³ wskazówki
zegara, potem biegnie do s¹siada, ¿eby sprawdziæ. Telefonuj¹ na prawo i na
lewo, bo chc¹ wiedzieæ, co siê sta³o, która naprawdê jest godzina. [ ] Wszyscy
spónieni: myleli ¿e wczenie, a tu ju¿ po³udnie20.

Po wielu fantastycznych przygodach i niezwyk³ych czarach Kajtusiowi
zaczyna czego brakowaæ, powoli zaczyna rozumieæ, ¿e jego postêpowanie
jest niew³aciwe i przynosi negatywne skutki: burzy porz¹dek, wywo³uje
smutek i poczucie krzywdy. Jednak zaczyna to rozumieæ dopiero wtedy, gdy
przez czarowanie tak¿e on doznaje krzywdy. Sk³ada wówczas przysiêgê, ¿e
stanie siê lepszy.
Ksi¹¿ka Kajtu Czarodziej charakteryzuje siê te¿, zgodnie z jedn¹
z charakterystycznych cech literatury dla dzieci i m³odzie¿y, wystêpowaniem
elementów fantastycznych, których obecnoæ autor wyjania nastêpuj¹co:
Zanim zacz¹³em pisaæ o Kajtusiu rozmawia³em z ch³opcami o czarach, z dziewczynkami o wró¿kach. Potem czyta³em im ró¿ne rozdzia³y. Poprawia³em, zmienia³em i przerabia³em opowieæ. Chcia³em, ¿eby ksi¹¿ka by³a ciekawa. Nie
chcia³em ¿eby by³a straszna i za trudna21.

20
21

J. Korczak, Kajtu Czarodziej, £ód 1994, s. 110.
Cyt. za: K. Zabawa, Kajtu Czarodziej Janusza Korczaka  bañ dla doros³ych czy
dla dzieci? Guliwer 2008, nr 3, s. 41.
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Innym tematem pojawiaj¹cym siê w twórczoci Korczaka jest wojna.
Motyw ten wystêpuje w Królu Maciusiu Pierwszym, a tak¿e w Królu Maciusiu na bezludnej wyspie. Problem wojny jeszcze do niedawna wydawa³ siê
bardzo odleg³y i niezrozumia³y dla dzieci ¿yj¹cych wspó³czenie. Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e ksi¹¿ka Król Maciu Pierwszy zosta³a po raz
pierwszy wydana w 1922 roku, czyli zaraz po pierwszej wojnie wiatowej.
Dzieci, do których ksi¹¿ka by³a wtedy skierowana, mog³y pamiêtaæ minione
wydarzenia. Korczak nawi¹zuje zatem celowo do niezbyt odleg³ej przesz³oci,
by wyt³umaczyæ mechanizmy wojny. Nie czyni tego jednak wprost, bo by³oby
to zbyt drastyczne dla m³odego odbiorcy. Wyjanienie, czym jest wojna, wyp³ywa z przygód i dowiadczeñ g³ównego bohatera Maciusia, który uczestniczy w walce, jest na froncie i widzi bezsens mierci i zniszczeñ. Obraz wojny
jest dostosowany do wra¿liwoci m³odego odbiorcy. Jan Twardowski ujmowa³
Korczakowski styl pisania w nastêpuj¹cy sposób: opowiadaæ ze szczegó³ami,
a nie ogólnikami. Nazywaæ wiat po imieniu. Nie ptak. Tylko szpak, drozd,
s³owik. Okreliæ kolory. Nie drzewo, tyko d¹b, wi¹z22. Wojna nie jest przez
tak¹ kreacjê tak drastyczna, jak w rzeczywistoci. Korczak mówi o mierci
¿o³nierzy, ale wydaje siê to odleg³e od g³ównego bohatera. W ksi¹¿ce pojawiaj¹ siê jednak sytuacje zagro¿enia i niebezpieczeñstwa, cierpienia i bólu:
Nie unikn¹³ i Maciu rany. Przykro mu by³o iæ do szpitala. Taka ma³a rana
 nawet koæ nie ruszona. Ale doktor siê upar³  odes³a³. Le¿y Maciu na ³ó¿ku
 po raz pierwszy od czterech miesiêcy. Ach, jakie szczêcie! Siennik, poduszka,
ko³dra, bia³e przecierad³o, rêcznik p³ócienny, stolik bia³y przy ³ó¿ku, kubek,
talerz, ³y¿ka podobna trochê do tych, którymi jada³ w pa³acu królewskim. Rana
siê prêdko goi³a, siostry i lekarze bardzo byli mili  Maciu czu³by siê nawet
dobrze, gdyby nie straszne niebezpieczeñstwo23.

Mimo istniej¹cego zagro¿enia wojna by³a dla Maciusia przygod¹ pozwalaj¹c¹ na poznanie ¿ycia, ludzi, na wyrobienie si³y w³asnego charakteru
i ukszta³towanie pogl¹dów, a tak¿e zdobycie wiedzy: I znów mia³ siê Maciu
nowej rzeczy dowiedzieæ. Przecie¿ nie mog³y wojska tak siedzieæ tylko
w okopach. Bo co to by by³o? Jakby siê wojna skoñczy³a?24
Poprzez losy Maciusia Korczak podejmuje tak¿e problem w³adzy. Jako
bardzo m³ody król mia³ doæ szybko mo¿liwoæ skorzystania z jej przywilejów. Móg³ wydawaæ rozkazy i decydowaæ o wa¿nych sprawach. Jest to przecie¿ marzenie ka¿dego dziecka. Okaza³o siê, ¿e nie jest to jednak zadanie
³atwe, a m¹dre i sprawiedliwe rz¹dzenie pañstwem nie nale¿y do najprostszych rzeczy:

22 Cyt. za: M. Grzeba³kowska, Ksi¹dz paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Kraków 2011, s. 135.
23 J. Korczak, Król Maciu Pierwszy, s. 29.
24 Tam¿e, s. 32.
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Król Maciu Pierwszy to bajka, a zarazem lustro, w którym odbijaj¹ siê problemy tamtych lat. Mo¿na by uznaæ, ¿e ksi¹¿ka powsta³a na zamówienie spo³eczne
i wynik³a z poczucia obywatelskiego obowi¹zku. Pisana prostym stylem, objania³a dzieciom tajemnice funkcjonowania pañstwa i uwiadamia³a, jak trudno
budowaæ sprawiedliwy ³ad25.

Czy król mo¿e robiæ wszystko, na co ma ochotê? Czy mo¿e wprowadzaæ
reformy wedle swych upodobañ? Czy mo¿e rozdawaæ dzieciom s³odycze
i prezenty? Czy mo¿e kazaæ doros³ym chodziæ do szko³y, a dzieciom do pracy?
Bohater, postawiony w nowej roli, zauwa¿a, ¿e bardzo czêsto trzeba robiæ
co, na co nie ma siê ochoty, a ¿¹dania dzieci bywaj¹ bezsensowne. Trzeba
szukaæ rozwi¹zañ praktycznych, które zadowol¹ wiêksz¹ grupê spo³eczn¹ ni¿
tylko dzieci.
Korczak nie omija problemu najtrudniejszego w wiecie dziecka: umierania i mierci. Nie s¹ to rozbudowane w¹tki, na których skupia siê opowieæ,
lecz wa¿ne dla rozwoju fabu³y epizody. Na przyk³ad ju¿ na samym pocz¹tku
opowieci Król Maciu Pierwszy jest mowa o mierci ojca g³ównego bohatera.
 Tatusiu, tatusiu  krzykn¹³ Maciu ze ³zami  ja nie chcê, ¿eby Ty umar³!
Król otworzy³ oczy i smutnie popatrzy³ na synka.  I ja nie chcê umieraæ
 powiedzia³ król cicho  nie chcê ciebie, synku, samego na wiecie zostawiaæ.
Doktor wzi¹³ Maciusia na kolana  i ju¿ wiêcej nic nie mówili. A Maciu przypomnia³ sobie, ¿e ju¿ raz tak siedzia³ przy ³ó¿ku. Wtedy to ojciec trzyma³ go na
kolanach, a na ³ó¿ku le¿a³a mamusia, tak samo blada, tak samo ciê¿ko oddycha³a. Tatu umrze, jak mamusia umar³a  pomyla³ Maciu26.

Z kolei w Kajtusiu Czarodzieju i w Spowiedzi Motyla umiera babcia.
Bohaterowie dzieciêcy trac¹ najbli¿sze osoby. Bezporednimi adresatami
Korczakowskich opowieci by³y dzieci osierocone, wiêc mieræ to dowiadczenie, z którym siê ju¿ zetknêli. Joanna Olczak-Ronikier zauwa¿a, ¿e autor
równie¿ bardzo wczenie prze¿y³ odejcie swojej babci, z któr¹ ze wszystkich
cz³onków rodziny mia³ najlepszy kontakt27. Najtrudniejsza do zaakceptowania jest koñcz¹ca dylogiê o ma³ym królu mieræ jej g³ównego bohatera
 Maciusia. Jak stwierdza Ma³gorzata Wójcik-Dudek, jest to mieræ absurdalna  król nie ginie w walce, ale przy bezsensownej szarpaninie w obronie
Felka  obiboka28.
Przedstawione powy¿ej tematy i motywy nie wyczerpuj¹ wszystkich zagadnieñ pojawiaj¹cych siê w twórczoci Korczaka. Stanowi¹ jednak reprezentacjê najwa¿niejszych dla autora problemów.

25
26
27
28

J. Olczak-Ronikier, dz. cyt., s. 275.
J. Korczak, Król Maciu Pierwszy, s. 6.
J. Olczak-Ronikier, dz. cyt., s. 86.
M. Wójcik-Dudek, Pamiêtajcie o kanarkach. O doros³ym czytaniu historii o królu
Maciusiu, Guliwer 2011, nr 4, s. 50.
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Z pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e tematyka podejmowana w utworach
literackich Korczaka skierowanych do dzieci nie jest ³atwa i przyjemna,
a takiej zwykle oczekuje siê po dzieciêcej literaturze. Pojawiaj¹ siê tu trudne
dla dziecka problemy, o smutnej wymowie, ale jednoczenie nie brakuje
ciekawych przygód, weso³ych zdarzeñ, piêknych opisów przyjani. Jak zauwa¿a Alicja Ungeheuer-Go³¹b, losy g³ównych bohaterów Korczaka pokazuj¹ drogê do dojrza³oci i cz³owieczeñstwa, a ta nigdy nie jest bezbolesna29.
Mo¿na siê zastanawiaæ, czy rzeczywicie Korczak, pisz¹c swoje utwory, kierowa³ je tylko do czytelnika dzieciêcego? W autorskim za³o¿eniu tak mia³o byæ.
Ale by³ to ma³y odbiorca sprzed prawie stu lat, kiedy rzeczywistoæ spo³eczna
wygl¹da³a zupe³nie inaczej. Wówczas dzieci w wieku dziesiêciu lat, a nawet
m³odsze, zobowi¹zane by³y do zarobkowania, aby pomagaæ rodzicom w utrzymaniu rodziny. Nie zawsze by³a to ciê¿ka praca, tak jak ta wykonywana
przez doros³ych, jednak bywa³a uci¹¿liwa, odbiera³a beztroskê dzieciñstwa.
Dzieci szybciej zapoznawa³y siê z problemami nurtuj¹cymi doros³ych, z chorobami, brakiem pieniêdzy, trudnymi warunkami pracy i ¿ycia, znacznie szybciej
dojrzewa³y. Wspó³czesne dzieci, bêd¹c w tym wieku, zobowi¹zane s¹ g³ównie
do pilnej nauki w szkole. Nie maj¹ zmartwieñ, poniewa¿ wiêkszoæ rodziców
zapewnia im wszystkie niezbêdne rzeczy. Odbiorców wspó³czesnych Korczakowi dziel¹ od dzisiejszych lata spo³ecznych i kulturowych przeobra¿eñ.
Cech¹ u³atwiaj¹c¹ odbiór prozy Korczaka mo¿e byæ z pewnoci¹ jêzyk
jego utworów. Potrafi³ on o trudnych tematach pisaæ w sposób bardzo prosty,
bez zbêdnych i trudnych pojêæ, u¿ywa³ zdañ typowych dla mowy dzieciêcej,
aby czytelnikowi ³atwiej by³o oddaæ siê lekturze i rozumieæ opowieæ, a tak¿e
uto¿samiaæ siê z bohaterami.
Jêzyk autora Kajtusia Czarodzieja rzeczywicie zawiera wiele elementów s³ownika, sk³adni i stylu mowy dzieci. [...] Eliptycznoæ sk³adni, lapidarnoæ, upodobanie do niedorzecznoci, poci¹g do wywracanek s³ownych, wielka rola powtórzeñ przy skrótach stylowych, swoisty rytm tej mowy 30.

Zastanowiæ siê zatem trzeba, czy rzeczywicie utwory Korczaka s¹ tak
odleg³e i nieodpowiednie dla wspó³czesnego dziecka? Joanna Papuziñska
zwraca uwagê, ¿e m³ody czytelnik nie dysponuje ani wiedz¹, ani potrzeb¹
wartociowania utworów w kontekcie historyczno-literackim31, co oznacza,
¿e mo¿e traktowaæ utwory wspó³czesne i dawne równorzêdnie. Ponadto regu³y budowy fabu³y literackiej s¹ w dzieciêcych historiach bardzo podobne.
Zmieniaj¹ siê g³ównie elementy rzeczywistoci otaczaj¹cej g³ównych bohaterów, a problemy dzieciêce nieco ewoluuj¹ w innym kierunku. Niektóre z nich
29
30
31

A. Ungeheuer-Go³¹b, dz. cyt. s. 53.
M. Jaworski, Janusz Korczak, Warszawa 1977, s. 105.
J. Papuziñska, Literatura dla dzieci i m³odzie¿y  pojêcie i problemy klasyfikacji,
w: Literatura dla dzieci i m³odzie¿y w procesie wychowania, red. A. Przec³awska, Warszawa 1978, s. 2840.
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pozostaj¹ jednak uniwersalne bez wzglêdu na epokê czy wiek dziecka. Zaliczyæ tu mo¿na trudnoci wynikaj¹ce z relacji dziecka z doros³ymi oraz grup¹
rówienicz¹ i szko³¹. Bez wzglêdu na czas historyczny zawierane s¹ przyjanie, odbywaj¹ siê wspólne zabawy. Ponad czasem pozostaj¹ zjawiska o charakterze fantastycznym, jak te¿ potrzeby i marzenia samych dzieci. Warto
zatem zwróciæ uwagê, ¿e motywy pojawiaj¹ce siê w twórczoci Korczaka
maj¹ charakter uniwersalny, ponadczasowy. Jego ksi¹¿ki podejmuj¹ problemy, które s¹ najbli¿sze dzieciom, ale równie¿ jasno i klarownie t³umacz¹
dylematy wiata doros³ych. Od powstania utworów Janusza Korczaka minê³o prawie sto lat. Jednak nie powinno to stanowiæ ¿adnej przeszkody
w odbiorze jego tekstów przez wspó³czesnego czytelnika. Ponadto wspomniana ponadczasowoæ ma jeszcze jeden wymiar. Ksi¹¿ki autora mog¹, a nawet
powinni, ponownie odczytaæ doroli. Ma³gorzata Wójcik-Dudek pisze: wydaje mi siê, ¿e ksi¹¿ka powoli zmienia adresata, czego zapewne nie spodziewa³
siê sam autor32. Niestety, aktualnie obowi¹zuj¹ce Rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej nie przewiduje ani jednego utworu Korczaka wród zaproponowanych lektur. Zatem jeli doroli nie bêd¹ czytali historii o Maciusiu czy
Kajtusiu, to tym bardziej dzieci nie bêd¹ mia³y mo¿liwoci ich poznania.
Korczakowskie opowieci o dzieciach, przyjani, mierci, wojnie i w³adzy,
chocia¿ maj¹ uniwersalny charakter, ulegn¹ zapomnieniu, ustêpuj¹c miejsca
wspó³czesnym opowieciom. W kanonie lektur wybieranych przez m³odych
czytelników widoczne s¹ fascynacje opowieciami popularnymi i znanymi
z reklam chocia¿by telewizyjnych. Ksi¹¿ki Korczaka nie s¹ równie¿ eksponowane na pó³kach w ksiêgarniach czy bibliotekach, dlatego dzieci i m³odzie¿
maj¹ do nich utrudniony dostêp. Zatem ca³a nadzieja w doros³ych, którzy
zachêc¹ m³odego czytelnika do lektury Króla Maciusia Pierwszego oraz innych dzie³ Janusza Korczaka.
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Bardzo ³atwo jest napisaæ z³¹ powieæ, ale bardzo trudno napisaæ z³¹
autobiografiê1  powiedzia³ Philippe Lejeune w rozmowie z Paw³em Rodakiem. Zdanie to stanowi najlepszy przyk³ad tego, jakim problemem dla literaturoznawstwa jest autobiografia, jej klasyfikacja gatunkowa oraz prawa,
którym podlega lub  co gorsza  nie podlega. Czy autobiografiê mo¿na
traktowaæ tak jak ka¿dy inny utwór literacki, oceniaæ i analizowaæ pod
wzglêdem stylu, jêzyka, sposobu prowadzenia narracji, a przede wszystkim
 przekazu, znaczenia, tematu? Czy i w jaki sposób wpisuj¹ siê ksi¹¿ki tego
rodzaju w trendy literatury polskiej i wiatowej? Jakie motywy powoduj¹, ¿e
ludzie znani dziêki osi¹gniêciom artystycznym, dzia³alnoci politycznej czy
jakiejkolwiek innej aktywnoci zawodowej decyduj¹ siê na pisanie autobiografii?
Analizuj¹c oraz oceniaj¹c licznie powstaj¹ce ostatnio autobiografie znanych ludzi, czêsto przybieraj¹ce formê medialno-literackiej hybrydy, wa¿niejszej byæ mo¿e dla socjologów czy psychologów ni¿ literaturoznawców, przywo³aæ mo¿na diagnozê, któr¹ literackiemu wiatu postawi³ Tadeusz Ró¿ewicz
w kilku swoich wierszach. W opublikowanym w roku 1998 roku tomiku
zawsze fragment. recycling zauwa¿a:

1

P. Rodak, Nie istnieje tu nic zanim nie zostanie wypowiedziane. Rozmowa z Phillippeem Lejeuneem, Teksty Drugie 2003, nr 2/3, s. 213.
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ju¿ teraz ka¿dy pisze
co mu lina na jêzyk
przyniesie (a nawet i wiêcej)
[ ]
wszyscy mamy równe szanse
pisaæ i mówiæ
od rzeczy do rzeczy
i jeszcze dalej
Poza rok 20002

Tomasz Wójcik, wskazuj¹c na kondycjê literatury polskiej w latach
19892009 i porównuj¹c j¹ z dorobkiem XX-lecia miêdzywojennego, zjawisko
opisywane poetycko przez Ró¿ewicza nazywa inflacj¹ autorów / autorek3.
Badacz zwraca uwagê na aktualnie funkcjonuj¹cy mechanizm promocji literatury  prowadzonej w telewizjach niadaniowych, gdy kolorowa prasa zast¹pi³a rzeteln¹ krytykê literack¹, pisarzy za  pojawiaj¹ce siê i znikaj¹ce
gwiazdy literatury, których przelotna s³awa uzale¿niona jest od mody, nie
za warsztatu czy talentu.
W 2002 roku ukaza³ siê tom szara strefa, w którym Ró¿ewicz powróci³ do
tematu inflacji autorów, kpi¹c z braku wiedzy i umiejêtnoci osób decyduj¹cych siê na pisanie autobiografii. Ró¿ewicz w takich modnych tworach
dostrzega kompilacjê kultury wysokiej i popkulturowej papki, codziennoci
i ignorancji:
przeczyta³a powieæ malowany ptasiek
[ ]
napi³a siê kafki z mlekiem
wezwa³a na pomoc potera
dosiad³a pegaza
i tak uskrzydlona
zasiad³a (na pupie)
do pisania powieci auto
biograficznej
budowa wie¿y bubel
patronowa³ jej kundera
i myli Harego potera4

Negatywnie wspó³czesn¹ polsk¹ kulturê masow¹  a wiêc i literaturê
 ocenia równie¿ Violetta Wejs-Milewska, pisz¹c: [...] kultura dla mas to
dzi w du¿ej mierze kultura reklamy, owej po¿eraczki kreatywnoci w sferze
jêzyka, symboli i form wizualnych. Tote¿ autor dzisiejszy ucieka czêsto

2
3

T. Ró¿ewicz, zawsze fragment. recycling, Wroc³aw 1998, s. 5657.
T. Wójcik, Symptom implozji. Jean Baudrillard i literatura (polska) ostatnich dekad,
w: Dwudziestolecie (19892009). Rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010, s. 114131.
4 T. Ró¿ewicz, szara strefa, Wroc³aw 2002, s. 84.
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w prywatnoæ, ludycznoæ, geograficzno-mentaln¹ lokalnoæ5. Badaczka zauwa¿a te¿ brak autorytetów: na literackim rynku debiutowali w latach 90.,
i póniej, trzydziestolatkowie pozbawieni mistrzów i namaszczeni nie przez
mistrzów, a przez media. Pomog³y [...] w tym media elektroniczne, telewizja,
dodatki do wysokonak³adowych pism6. Co zdaniem Wajs-Milewskiej jest
dzi podstawowym budulcem popularnoci ksi¹¿ki? Nie wartoæ czy odkrywczoæ dzie³a, unikalny temat czy styl, nie sama ksi¹¿ka, lecz jej autor i jego
medialna atrakcyjnoæ, zbudowana przede wszystkim na skandalach, a przynajmniej kontrowersjach.
Wa¿na okaza³a siê autoreklama pisarzy, sprawnoæ organizacyjna, bezporedni
kontakt z czytelnikami (wieczory autorskie), czêstotliwoæ udzielania wywiadów,
epatowanie skrajnociami, odmiennoci¹ czy dziwnoci¹, stylem ¿ycia, przynale¿noci¹ do niszy kulturalnej, seksualnej, jêzykowej, itp.7

Jest obecnie w ogóle ogromna ³atwoæ bycia pisarzem8  konkluduje
Magdalena Lachman, która w zbiorze prac powiêconych literackiemu dwudziestoleciu po transformacji ustrojowej zamieci³a artyku³ dotycz¹cy zjawiska grafomanii. Nie ona jedna u¿ywa tego okrelenia w odniesieniu do polskiej literatury wspó³czesnej, pojawia siê ono w tekstach wielu badaczy, co
mo¿na uznaæ za symptomatyczne. Jak pokazuj¹ publikowane ostatnio prace9, temat grafomanii, obciachu i tandety okaza³ siê dla wielu literaturoznawców oraz kulturoznawców interesuj¹cy i znacz¹cy.
Symbioza literatury i mediów wydaje siê najwa¿niejszym z nowych zjawisk w obrêbie ¿ycia literackiego, przy czym pozycja literatury w tej przestrzeni wiele traci, za grafomania nie jest dostrzegana i traktowana tak, jak
powinna.
Dariusz Nowacki twierdzi, ¿e pisarstwo coraz rzadziej jest ¿ywio³ow¹
przygod¹, coraz czêciej staje siê tylko elementem czy etapem precyzyjnie
zaplanowanej kariery medialnej  po raz kolejny pojawia siê wiêc w¹tek
synergii literatury i mediów. Grafomania nie jest amatorsk¹, ¿ywio³ow¹
dzia³alnoci¹. Jeli jej celem ma byæ ksi¹¿ka, musi byæ starannie przemylana, skalkulowana pod k¹tem promocji i sprzeda¿y10.

5 V. Wejs-Milewska, Literatura jako fakt spo³eczny. Próba porównania dawnego i nowego dwudziestolecia, w: Dwudziestolecie (19892009)..., s. 25.
6 Tam¿e, s. 24.
7 Tam¿e.
8 M. Lachman, (Nie)dwuznaczny urok grafomanii. Literatura polska po roku 1989
w krêgu repetycji i rewaloryzacji pojêæ, w: Dwudziestolecie (19892009) , s.132150.
9 Moda na obciach. Co Polacy robi¹ z kultur¹ popularn¹?, red. J. Nowiñski, Elbl¹g
2008; D. Nowacki, Tysi¹ce ton zmarnowanego papieru i co dalej?, Polonistyka
2004, nr 8, s. 482485.
10 M. Lachman, s.132150.
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O grafomanii analogicznie wypowiedzia³ siê Milan Kundera w swojej
Sztuce powieci: [Grafomania  N.O.] nie jest mani¹ tworzenia formy, lecz
narzucania swego ja innym, mog¹ siê z ni¹ wi¹zaæ dzi mocno rozbudowane
mechanizmy autoprezentacji i autopromocji11. Opinia Kundery wskazuje na
to, ¿e zjawiska zauwa¿alne przez rodzimych badaczy w polskiej literaturze
nie s¹ wyj¹tkiem w skali wiata.
Powód relacji autobiograficznych przybiera od czasów rewolucji amerykañskiej (1776) i francuskiej (1789) a¿ do wspó³czesnoci12  stwierdza
Edward Kasperski, zaznaczaj¹c cywilnoprawne upodmiotowienie jednostki.
Autor jednoczenie wspiera tezê o niejasnej historii i w³aciwociach publikacji autobiograficznych i zbli¿a siê do wspomnianego ju¿ pogl¹du Lejeunea
na temat narodzin wspó³czesnej autobiografistyki.
£atwiejsze ni¿ jednoznaczne okrelenie momentu narodzin autobiografistyki w jej obecnej formie wydaje siê wyjanienie przyczyn wspó³czesnego
nam fenomenu popularnoci tego rodzaju ksi¹¿ek. Karierze autobiografii
i autobiografizmu w XX wieku patronowa³a jawnoæ ¿ycia publicznego, odkrytoæ prywatnoci i widowiskowoæ intymnoci13  przekonuje Kasperski
i powraca do omówionego ju¿ wczeniej sojuszu literatury i mediów oraz
walki o popularnoæ i profity z niej p³yn¹ce:
Okrelone znaczenie mia³y te¿ wzglêdy komercyjne, albowiem rozg³os w ustroju
wolnego rynku dawa³, co prawda, nie wprost, tak¿e apana¿e i tantiemy. Autobiografia stawa³a siê w tych warunkach form¹ skalkulowanej, ostentacyjnej,
skierowanej ku mediom obecnoci autora i zarazem bohatera w³asnego ¿ycia
w polu uwagi opinii literackiej i opinii publicznej14.

Skoro ujawnianie prywatnoci mia³o i ma siê prze³o¿yæ na zainteresowanie mediów, prywatnoæ ta musi odbiegaæ od normalnoci  najbardziej medialne okazuj¹ siê bowiem, niezale¿nie od czasów, skandale, a przynajmniej
skandalizuj¹ce aluzje, stanowi¹ce pretekst do plotek i domys³ów.
Kasperski zwraca te¿ uwagê na funkcjê terapeutyczn¹ oraz integracyjn¹
takich publikacji: Faktyczny brak szerszego zainteresowania dla ¿ycia jednostek w makroskali spo³ecznej (w masie ka¿dy bowiem interesuje siê sob¹)
prowokuje w XX wieku pisarstwo autobiograficzne o funkcji terapeutycznej15. Badacz dostrzega spore znaczenie spo³eczne literackiego pisania
o sobie: Wype³nia ono wyrwy miêdzy jednostk¹, jej s¹siedzkim otoczeniem
a anonimow¹, globaln¹ zbiorowoci¹. Tworzy bezpieczniki i protezy psycho-

11
12

M. Kundera, Sztuka powieci. Esej, prze³. M. Bieñczyk, Warszawa 1998, s. 113.
E. Kasperski, Autobiografia. Sytuacja i wyznaczniki formy, w: Autobiografizm. Przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001, s. 11.
13 Tam¿e, s. 24.
14 Tam¿e.
15 Tam¿e, s. 25.
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socjalne16. W opinii Kasperskiego terapia ta to forma realizacji swoistego
narcyzmu autora:
Jego intencj¹ jest dotarcie do dalekich bliskich; poruszenie ich ¿yciem autora,
przekonanie o jego wa¿noci (raczej o: niebagatelnoci), a jednoczenie zwrócenie przez pisz¹cego na siebie uwagi, ewentualnie nawi¹zanie z czytelnikami
quasi-familiarnych stosunków i wiêzi17.

Wszystko to  jak wynika ze s³ów Kasperskiego  jest odpowiedzi¹ na
ego autora, który ujawnia siê i ods³ania, by wzbudziæ podziw i zjednaæ sobie
zwolenników.
Podobnie t³umaczy zjawisko Georges Gusdorf:
Cz³owiek, który z upodobaniem kreli w³asny obraz, uwa¿a, i¿ jest godny szczególnego zainteresowania. Ka¿dy z nas ma tendencjê do uwa¿ania siê za centrum
pewnej przestrzeni ¿yciowej: ja siê liczê, moje istnienie ma znaczenie dla wiata,
a moja mieræ pozostawi lukê w wiecie18.

Badacz idzie w swojej teorii dalej. Przekonuje, ¿e przyczyn¹ powstania
wielkiej liczby autobiografii, niew¹tpliwie ogromnej wiêkszoci, jest potrzeba pomiertnej propagandy u potomnych, którzy mogliby zapomnieæ lub
nienale¿ycie oceniæ mê¿a stanu, polityka czy dowódcê wojskowego. W wywodzie Gusdorfa mo¿na dostrzec wyran¹ kpinê, gdy kreli on obraz przyk³adowego mê¿a stanu, który na emeryturze lub wygnaniu pisze, aby uwietniæ
swoje dzie³o, które mog³o byæ wczeniej niezrozumiane w³aciwie19.
Gusdorf wskazuje, ¿e autobiografia jest antropologicznie uprzywilejowana jako gatunek sytuuj¹cy siê na pograniczu literatury i pimiennictwa
faktograficznego, poniewa¿ jest jednym ze rodków wiod¹cych do poznania
siebie samego dziêki odtworzeniu i odczytaniu ca³oci ¿ycia20. Autobiografia
to przede wszystkim poszukiwanie osobistego zbawienia21.
Funkcjê terapeutyczn¹ autobiografii mo¿na rozumieæ na kilka sposobów
 nie tylko jako realizacjê potrzeb wybuja³ego ego autora czy poprawê lub
kreowanie po¿¹danego wizerunku, zdobywanie nowych i utrzymanie dotychczasowych zwolenników. Warto zwróciæ uwagê na poruszany g³ównie przez
etnologów aspekt edukacyjny, powi¹zany z terapeutycznymi w³aciwociami
pisania bêd¹cego form¹ rozliczenia ze swoim ¿yciem, ale te¿ wiadectwem
prezentuj¹cym konkretne, trudne momenty ¿ycia ich autorów.

16
17
18

Tam¿e.
Tam¿e.
G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, prze³. J. Barczyñski, w: Autobiografia, red. M. Czermiñska, Gdañsk 2009, s. 20.
19 Tam¿e, s. 29.
20 Tam¿e, s. 32.
21 Tam¿e, s. 34.
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Autobiografia jest form¹ autonarracji, której przypisywane s¹ w³aciwoci terapeutyczne. Proces konstruowania narracji, w wersji pisemnej lub
mówionej, polega na werbalizowaniu emocji i prze¿yæ, werbalizowanie za
jest elementem procesu dystansowania od relacjonowanych zdarzeñ, s³u¿y
przede wszystkim oswajaniu rzeczywistoci. Jak pisze Janina Hajduk-Nijakowska:
Kategoria narracji (rozumiana jako wszelkie praktyczne formy mówienia) okaza³a siê uniwersaln¹ wartoci¹ interdyscyplinarn¹. [ ] zwi¹zana pocz¹tkowo
jedynie z literaturoznawstwem i folklorystyk¹, sta³a siê we wspó³czesnej filozofii, socjologii, pedagogice i psychologii kluczow¹ kategori¹ dla opisu to¿samoci
cz³owieka, to¿samoci rozumianej jako konstruowanej w trakcie interakcji i opisu w³asnej pozycji22.

Tak dzieje siê w przypadku narracji, których celem jest zilustrowanie
walki z chorob¹. Mam tu na myli m.in. takie ksi¹¿ki, jak: Lewa, wspomnienie prawej23 Krystyny Kofty, Wygraæ ¿ycie24 Kamila Durczoka oraz Tak sobie
mylê...25 Jerzego Stuhra, autorów, którzy zmagali siê z nowotworem.
Emilia Mazurek, autorka publikacji powiêconych edukacyjnemu wymiarowi raka piersi, twierdzi, ¿e choroba jest unikaln¹ szans¹ na czerpanie
wniosków i budowê to¿samoci w kontekcie zdarzenia granicznego. Dowiadczenie poznawcze, dekonstrukcja dotychczasowego ¿ycia, budowana na
nowo relacja z otoczeniem, inny ni¿ dotychczas stosunek do w³asnego cia³a
 wszystko to edukacja.
W sytuacji akceptacji w³asnej choroby i rozumienia sensu cierpienia, ból mo¿e
wzbogacaæ wewnêtrzne ¿ycie cz³owieka, a przez to wzbogacaæ jego aktywnoæ
twórcz¹. [ ] Choroba staje siê nie tylko problemem, który nale¿y rozwi¹zaæ, ale
tak¿e zadaniem, z którym nale¿y radziæ sobie ka¿dego dnia26.

Mazurek powo³uje siê jednoczenie na opiniê Pierrea Dominicé, autora
koncepcji badañ biograficznych. Zak³ada w nich, ¿e konstruowanie autobiografii posiada niekwestionowane walory edukacyjne dla jej twórcy27. Konstruowanie autobiografii w sytuacji krytycznej, przy czym mowa tu o ka¿dej
22 J. Hajduk-Nijakowska, Autonarracja jako sposób oswajania rzeczywistoci. Refleksje
etnologa, w: Andragogiczny wymiar wydarzeñ osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, red. O. Czerniawska, £ód 2011, s. 318. Por. M. Runyan, Historie ¿ycia a psychobiografia. Badania teorii i metody, prze³. J. Kasprzewski, Warszawa 1992; D. Demetrio,
Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, prze³. A. Skolimowska, Kraków 2000.
23 K. Kofta, Lewa, wspomnienie prawej, Warszawa 2003.
24 K. Durczok, Wygraæ ¿ycie, Kraków 2005.
25 J. Stuhr, Tak sobie mylê , Kraków 2012.
26 E. Mazurek, Biograficzne uczenie siê kobiety dowiadczaj¹cej choroby nowotworowej
piersi w wietle teorii andragogicznych, w: Uczenie siê z (w³asnej) biografii, red. E. Dubas,
W. witalski, £ód 2011, s. 66.
27 P. Dominicé, Uczyæ siê z ¿ycia. Biografia edukacyjna w edukacji doros³ych, cyt.za E.
Mazurek, dz. cyt., s. 53.
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formie autonarracji, pozwala uporz¹dkowaæ wiedzê, któr¹ posiad³o siê
w wyniku choroby, jest to te¿ mo¿liwoæ kreatywnej realizacji, której zalety
i sens, zw³aszcza w chorobie, przedstawia Mazurek. Oczywiste jest, i¿ tego
rodzaju pochwa³a czy zalecenie twórczej aktywnoci s¹ doæ ryzykowne. Ka¿da
opinia na temat powinnoci chorych wymaga empatii i zrozumienia dla osób
prze¿ywaj¹cych sytuacje graniczne, borykaj¹cych siê z bólem i cierpieniem,
maj¹cych prawo do dowolnego wyboru sposobu na roz³adowanie emocji.
Wiedza zdobywana przez odczuwanie, dowiadczanie i dzia³anie wyranie odró¿nia siê od wiedzy instytucjonalnej, formalnej, teoretycznej przekazywanej
w toku intencjonalnego kszta³cenia. Wynika ona bowiem z krytycznej refleksji
nad dowiadczeniem, a przez to jest osobista, intymna, autobiograficzna, nastawiona na pragmatyzm28.

 kontynuuje Mazurek, co mo¿na przenieæ na grunt twórczoci autobiograficznej w dwóch ró¿nych aspektach. Z jednej strony jest to stwierdzenie doæ
oczywistego faktu, i¿ osoba chora (w publikacji Mazurek za chorych uznaje
siê przede wszystkim osoby borykaj¹ce siê z problemem raka piersi) staje siê
posiadaczem unikalnej, zbudowanej na w³asnym dowiadczeniu wiedzy na
temat nie tyle choroby, ile siebie w kontekcie choroby i zdobywa w ten
sposób materia³ do skonstruowania autonarracji. Z drugiej za strony wiedza
o tak niew¹tpliwym znaczeniu jest wartociowa dla jej odbiorców, czyli rozmówców, obserwatorów lub czytelników.
W kontekcie podjêtej tu problematyki warto wskazaæ jeszcze jedn¹
istotn¹ kwestiê. Na polskim rynku w zasadzie brakuje skandalizuj¹cych
autobiografii, za takie trudno wszak uznaæ opowieci np. Gustawa Holoubka
czy Janiny Paradowskiej. Sporadycznie ukazuj¹ siê publikacje, które wywo³uj¹ spore zamieszanie. Przyk³adem mo¿e tu byæ wywiad-rzeka z Jackiem
Poniedzia³kiem (Wyjcie z cienia29), aktorem, który w rozmowie z Renat¹
Kim wyjawi³, ¿e przez wiele lat ¿y³ w trójk¹cie z pewnym ma³¿eñstwem.
Mimo i¿ nie ujawni³, o kogo chodzi, tabloidy zdemaskowa³y bohaterów tej
historii  Krzysztofa Warlikowskiego i jego ¿onê.
Inn¹ autobiografi¹ bêd¹c¹ efektem skandalu jest Chcê byæ jak agent30
Weroniki Marczuk, która w ten sposób zdecydowa³a siê przedstawiæ swoj¹
wersjê afery korupcyjnej. W przypadku tej sprawy zaistnia³o interesuj¹ce
zjawisko  opublikowane zosta³y wersje zdarzeñ obu zainteresowanych
stron, a wiêc ksi¹¿ka Marczuk-Pazury oraz zwierzenia Tomasza Kaczmarka
 Agent Tomek: spowied31, spisane przez Piotra Krysiaka.

28
29
30
31

E. Mazurek, s. 67.
J. Poniedzia³ek, Wyjcie z cienia, Warszawa 2010.
W. Marczuk, Byæ jak agent, Warszawa 2010.
P. Krysiak, Agent Tomek: spowied, Warszawa 2010.

108

Nina Olszewska

Poniek¹d skandalami obyczajowymi nazwaæ mo¿na publikacje, które nie
s¹ autobiografiami formalnie, lecz w praktyce sprowadzaj¹ siê do prania
prywatnych brudów  przyk³adem mo¿e byæ tu Nocnik Andrzeja ¯u³awskiego, ale te¿ poradnik Kingi Rusin (Co z tym ¿yciem?32), spowied porzuconej
¿ony, która w oczywisty sposób jest jej rozliczeniem z by³ym mê¿em, Tomaszem Lisem. Wydawaæ siê mo¿e, ¿e Rusin stworzy³a podrêcznik przetrwania
dla kobiet w trudnej sytuacji, ¿e ksi¹¿ka jest ród³em motywacji i inspiracji,
i ¿e jest to pewna dzia³alnoæ na rzecz kobiet, jednak chocia¿by poprzez
nawi¹zanie tytu³em do programu telewizyjnego Lisa Co z t¹ Polsk¹, autorka
nawi¹zuje do ¿ycia prywatnego.
Podsumowaniem powy¿szych rozwa¿añ mog¹ byæ s³owa Beaty Stasiñskiej, jeszcze przed odwo³aniem i ponownym powo³aniem na stanowisko szefowej Wydawnictwa W.A.B., która powiedzia³a w rozmowie z Polityk¹: Jestemy krajem paradoksalnym: nasze najciekawsze ¿yciorysy pozostaj¹
nieopisane. To dlatego, ¿e nie potrafimy spojrzeæ na nasz¹ historiê bez upiêkszeñ i mitologii33.
Wydaje siê, ¿e Polsce potrzebny jest powa¿ny rozwój autobiografistyki,
by to, co obecnie jest uznawane za skandalizuj¹ce, czyli g³ównie fakt posiadania przez pomnikowe postaci wad, przesta³o robiæ a¿ takie wra¿enie i pozwoli³o na rzeczow¹ ocenê sytuacji. W jednostkowych losach doskonale bowiem widaæ charakter epoki, st¹d bierze siê du¿a wartoæ historyczna
opracowañ tego typu. Autobiografistyka wymaga przemian natury polityczno-historycznej, by nie by³a ju¿ obszarem ideologicznego prania brudów czy
narzêdziem niszczenia politycznych wrogów.
Czy mo¿liwe jest po³¹czenie sukcesu medialnego i sprzeda¿owego z dba³oci¹ o wizerunek w przypadku autobiografii? Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e tak
 przed tego rodzaju literatur¹ stoi bowiem wa¿ne zadanie.
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Summary
Autobiographies  its not only literary phenomenon  its connected with society and
media as well. Can we think about this kind of publications like about every different kind of
books: focus on style, value writers technique or the only one important criterion is truth and
the best measure of success is popularity in media based on scandalous facts from life? How
are autobiographies connected with Polish and global literature? Why do people already wellknown because of their work, skills or success in art or Policy decise to write abort themselves?
Are polish readers ready to see real faces of important, famous people, authorities? Here in
this article an author is trying to find answers for all those and more questions abort (auto)biographies.
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Historia nie dawa³a Gombrowiczowi o sobie zapomnieæ. Pierwszej wojny
wiatowej dowiadczy³ jako dziesiêcioletni ch³opiec, zafascynowany ¿o³nierskim fachem. W dziecinnej niewiadomoci móg³ zabawiaæ siê w stratega
i dowolnie rozgrywaæ dzieje wiata. Przysz³a upragniona niepodleg³oæ i m³ody Gombrowicz ch³on¹³ atmosferê wolnoci. Euforia nie trwa³a jednak d³ugo.
Rok 1920 stanowi pierwsz¹ próbê patriotyzmu przysz³ego pisarza i na trwa³e
kszta³tuje, choæ na razie wewnêtrznie, jego stosunek do narodu oraz poczucie powinnoci wobec kraju. Upokorzony w³asnym tchórzostwem, ju¿ wtedy
nabiera przewiadczenia, ¿e nie bêdzie w stanie podj¹æ walki jako ¿o³nierz.
Paniczny lêk, nie tyle przed wojn¹, co przed wojskiem, ostatecznie wyklucza
Gombrowicza z szeregu umundurowanych mê¿czyzn. Pisarz ju¿ to wie, ale
os¹dzony za to zostanie dopiero póniej. Wojnê w roku 1920 spêdza w organizacji cywilnej, wysy³aj¹c paczki ¿o³nierzom na froncie. Historia kolejny raz
daje o sobie znaæ w czasie przewrotu majowego w 1926 roku. W tym powszechnym poruszeniu, wszechogarniaj¹cym odczuwaniu dziejowoci,
kszta³tuje siê forma przysz³ego autora Ferdydurke, gdy¿ jako do tych wydarzeñ trzeba by³o siê ustosunkowaæ. Gombrowicz, zbuntowany z natury, przekornie tworzy swój styl. Z lekcewa¿eniem podchodzi do spraw budz¹cych
ogólne poruszenie. Na wiadomoæ o mierci Pi³sudskiego udaje ignoranta,
wzbudzaj¹c, zak³adane zreszt¹, oburzenie (choæ w rzeczywistoci bardzo szanowa³ postawê Marsza³ka). Mo¿na powiedzieæ, ¿e ta sytuacja by³a swego
rodzaju wprawk¹ do ujawnienia buntowniczego stylu, który jednak w pe³ni
zaprezentowany zostanie dopiero po drugiej wojnie wiatowej. Wtedy Historia jeszcze raz kiwnie na Gombrowicza palcem. Ale takiego szyderstwa jak
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Trans-Atlantyk nie bêdzie ³atwo wyt³umaczyæ artystyczn¹ poz¹, aktorstwem
czy wrodzon¹ przekor¹1.
W twórczoci Gombrowicza wydarzenia historyczne to konteksty, w których analizuje on cz³owieka. Zawsze wobec Drugiego, w jego relacjach i uwik³aniach. Jest to jedna z g³ównych koncepcji pisarza (miêdzyludzkie stwarzanie), która daje siê najpe³niej wyraziæ w³anie w ujêciu historycznym,
wykazuj¹c przy tym jej uniwersalizm. Ponadto cech¹ charakterystyczn¹
dzie³ Gombrowicza jest p³ynne przechodzenie od historii indywidualnej, czyli
historii ¿ycia jednostki, do historii dziejów, tocz¹cej siê schematycznie ze
wzglêdu na niezmienn¹ naturê cz³owieka. Takie ujêcie przedstawione zosta³o
równie¿ w Kronosie.

Wokó³ niezwyk³ego wydania
Informacja o upublicznieniu intymnych, szokuj¹cych, notatek Gombrowicza  sk³adaj¹cych siê na swoist¹ formê kalendarium ¿ycia i twórczoci
 musia³a rodziæ znaki zapytania, z których wynika podstawowa w¹tpliwoæ:
jakie znaczenie maj¹ i czym w³aciwie s¹ te zapiski? Atmosfera wydania,
poparta szerok¹ akcj¹ promocyjn¹, dawa³a do zrozumienia, ¿e mamy do
czynienia z niezwyk³ym odkryciem, zmieniaj¹cym dotychczasowe postrzeganie pisarza, a ponadto z dzie³em literackim. Ju¿ po lekturze pierwszych
stron okazuje siê, ¿e czytelnik, przyci¹gniêty do ksiêgarni sensacj¹, niewiele
wyniesie z tej publikacji poza znudzeniem i uczuciem niezrozumienia. Micha³ G³owiñski w rozmowie z Ann¹ Gromnick¹ krytycznie wypowiada siê na
temat akcji wydawniczej, która  wed³ug niego  mia³a jedynie napêdzaæ
sprzeda¿. G³owiñski oskar¿a wydawnictwo o celowe oszustwo:
[ ] czym absolutnie nie do przyjêcia jest kampania reklamowa wokó³ tej ksi¹¿ki, która wprowadza³a w b³¹d czêsto nieuwiadomionego czytelnika. Jest to
ksi¹¿ka bardzo cenna dla biografa Gombrowicza, natomiast absolutnie nie do
przyjêcia jest nadawanie jej znaczenia innego, ni¿ naprawdê ma.
Skandalem jest to, ¿e rozdmuchano fakt ich wydania do niewiarygodnych rozmiarów. Tak naprawdê to Gombrowicz nie pisa³ tej ksi¹¿ki ani jako powieci,
ani jako regularnego dziennika, wiêc wmawianie, ¿e to nieznane dot¹d wielkie
dzie³o, oceniam jako zabieg reklamowy maj¹cy przyczyniæ siê do wzrostu sprzeda¿y2.

1 Por. W. Gombrowicz, Testament, Warszawa 1990; tego¿, Wspomnienia polskie. Wêdrówki po Argentynie, Kraków 1996; T. Kêpiñski, Witold Gombrowicz i wiat jego m³odoci,
Kraków 1976; tego¿, Witold Gombrowicz. Studium portretowe, Kraków 1988.
2 A. Gromnicka, G³owiñski: Kronos Gombrowicza nie nadaje siê do czytania, Wprost
2013, nr 26, dostêpne w Internecie: <http://www.wprost.pl/ar/405649/Glowinski-KronosGombrowicza-nie-nadaje-sie-do-czytania/> [dostêp: 11.03.2014].
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Podobne opinie przedstawiali inni krytycy i badacze literatury3. Warto
zatem pamiêtaæ, ¿e Kronos nale¿y czytaæ w oparciu o pozosta³e dzie³a
pisarza. Ten zbiór notatek wyraniej (czêsto bardziej wulgarnie) dopowiada i potwierdza to, co znajdziemy w przeznaczonym do druku dorobku
Gombrowicza. Spróbujmy jednak przeledziæ tematy, które pojawiaj¹ siê
w Kronosie, aby przypomnieæ problemy i stany wiadomoci, na podstawie których powstawa³a Gombrowiczowska literatura. Jerzy Franczak, próbuj¹c dostrzec zalety ostatniej ksi¹¿ki autora Ferdydurke, ujmuje to w ten
sposób:
Mamy sposobnoæ podejrzeæ Gombrowicza, zdybaæ go w jakim zau³ku Retiro,
przy³apaæ u dentysty albo w toalecie, ale mo¿emy tak¿e przejrzeæ jego grê,
rozbroiæ miny, machn¹æ rêk¹ na wszystkie te wolty i finty. Docieramy do ród³owych mocy, które wytwarza³y zastêpcze fantazje: lêk przed mierci¹, po¿¹danie,
ambicja, pragnienie górowania nad innymi. Ten zestaw podlega dalszym redukcjom i mo¿na mieæ pewnoæ, ¿e na koniec Gombrowicz zredukowany zostanie do
impulsu libidalnego [ ]4.

Ze szczególnej wra¿liwoci na problem formy cz³owieka wynikaj¹ maniakalne analizy historii w³asnego ¿ycia i chêæ jej opisu. Tu pojawia siê kolejne
wa¿ne zagadnienie w tekstach Gombrowicza  szczeroci podczas tworzenia.
Dziennik pozwoli³ na wypowiedzenie, przedstawienie i zatrzymanie siebie
jako artysty w historii ludzkoci. Pisarz mia³ jednak tê wiadomoæ, ¿e nawet w takiej formie literackiej, jak¹ jest diariusz, nie mo¿e byæ ca³kowicie
szczery, wiêc to, co tworzy, jest jedynie iluzj¹ zwierzeñ. Byæ mo¿e z tego
powodu Dziennik stopniowo przybiera³ charakter bardziej literacki (coraz
czêciej zaczyna³y pojawiaæ siê elementy fikcyjne). Potwierdzaj¹ to s³owa,
które nabieraj¹ dodatkowego znaczenia w kontekcie Kronosu:
Piszê ten dziennik z niechêci¹. Jego nieszczera szczeroæ mêczy mnie. Dla kogo
piszê? Jeli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeli dla czytelnika, dlaczego udajê ¿e rozmawiam ze sob¹? Mówisz do siebie tak, ¿eby ciê inni s³yszeli?
[ ] Fa³sz tkwi¹cy w samym za³o¿eniu mego dziennika, czyni mnie niemia³ym
i przepraszam, ach, przepraszam (ale mo¿e ostatnie s³owa s¹ zbêdne, mo¿e
ju¿ s¹ pretensjonalne?).
Trudnoæ na tym polega, ¿e piszê o sobie, ale nie w nocy, nie w samotnoci,
tylko w³anie w gazecie i wród ludzi. Nie mogê w tych warunkach potraktowaæ
siebie z nale¿yt¹ powag¹, muszê byæ skromny  i znów mnie mêczy to samo, co
przez ca³e ¿ycie mnie mêczy³o, co tak zawa¿y³o na moim sposobie bycia z ludmi,

3 Por.: J. Franczak, Operacja Kronos, Tygodnik Powszechny 2013, nr 20 (3332), dostêpne w Internecie: <http://tygodnik.onet.pl/kultura/operacja-kronos/rx7m3> [dostêp:
11.03.2014]; K. Varga, Egzema Gombra czyli tajne przez zwyczajne, Gazeta Wyborcz.pl,
z dnia 04.06.2013, dostêpne w Internecie: <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,133036,
14038578,Egzema_Gombra_czyli_tajne_przez_zwyczajne.html> [dostêp: 1.03.2014].
4 J. Franczak, dz. cyt.
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ta koniecznoæ lekcewa¿enia siebie, aby siê dostroiæ do tych, którzy mnie lekcewa¿¹, lub którzy w ogóle nie maj¹ o mnie zielonego pojêcia. A tej skromnoci
ja za nic nie chcê siê poddaæ i odczuwam j¹ jako mego miertelnego wroga5.
(DI 56-57)

Czy Kronos pozwoli³ Gombrowiczowi na wiêcej szczeroci? Czy sta³ siê
jego odbiciem bez ci¹g³ej kreacji, tworz¹cej siê automatycznie wobec drugiego cz³owieka (czytelnika)? Tego siê nie dowiemy z ca³¹ pewnoci¹, ale trzeba
zwróciæ uwagê na to, ¿e Gombrowicz nie wyda³ tego dzie³a za ¿ycia, chocia¿
wiadomo, z jak¹ trosk¹ podchodzi³ do promocji swojej twórczoci. Tym samym, jest to jedyne dzie³o (z pominiêciem Opêtanych, opublikowanych pod
pseudonimem, rzekomo dla zarobku), do którego nie powsta³y liczne przedmowy, artyku³y wyjaniaj¹ce, ró¿nego rodzaju skróty i omówienia. Kronos
nie zawiera te¿ przemyleñ, analiz czy refleksji. Jest pozbawionym opisów
uczuæ i emocji streszczeniem ¿ycia, za pomoc¹ suchych faktów, bez t³umaczenia, precyzowania, usprawiedliwiania.
Kronos w ¿aden sposób nie zmienia wizerunku Gombrowicza, jednak
bez w¹tpienia rzuca nowe wiat³o na jego ¿ycie i dorobek artystyczny. Dopowiada jednoznacznie to, co by³o przemilczane przez autora (homoseksualizm6), ale przede wszystkim zwraca uwagê, w brutalny nieraz sposób, na
fizycznoæ cz³owieka, ukazuj¹c staroæ jako upokarzaj¹cy biologiczny proces.
Stanowi to zupe³nie nowy w¹tek jego twórczoci. Staroæ w Kronosie to
problem cia³a i jego powolnego wyniszczania. Cia³a, które ju¿ nie spe³nia
podstawowych fizjologicznych funkcji, które potrzebuje opieki, przez co jest
ród³em upokorzenia i ci¹g³ego bólu. Proces starzenia siê i umierania przejawia siê w opisach narastaj¹cych oraz powtarzaj¹cych siê dolegliwoci.
Ta powtarzalnoæ staje siê mêcz¹ca i przygnêbiaj¹ca, oddaje poczucie monotonii, a tak¿e zmêczenia nieuniknionoci¹ koñca i towarzysz¹cego mu cierpienia. Dla przyk³adu, w styczniu 1954 roku Gombrowicz notowa³: Wysypka nie ustêpuje, robiê analizê ka³u, ale z powodu lepej kiszki nie biorê
na przeczyszczenie, wiêc analiza (negatywna) niepewna. Chudnê, le wygl¹dam. Podejrzewam, ¿e mam robaki (KR 162); w 1955: Na pocz¹tku trudnoci z oddychaniem. Inhalacje. Potem trochê dolega³a prostata i zêby. Pod
koniec  w¹troba (KR 191); w 1958: Samotnie, nudno, gnêbi choroba (gard³o,
5 W nawiasach kwadratowych podajê skróty tytu³owe i numery stron utworów Gombrowicza, do których odnosz¹ siê cytowane fragmenty, a mianowicie: DI  Dziennik 19531956,
Kraków 1988; DII  Dziennik 19571961, Kraków 1988; DIII  Dziennik 19611966, Kraków 1988; KR  Kronos, Kraków 2013; PB  Publicystyka, wywiady, teksty ró¿ne. 19391963,
Kraków 1996; T  Testament, Warszawa 1990.
6 Gombrowicz oficjalnie nie przyznawa³ siê do swojego homoseksualizmu i nie godzi³
siê na jednoznaczne uto¿samienie. Do tego stopnia by³ dra¿liwy na tym punkcie, ¿e ostatecznie zerwa³ stosunki z Jerzym Andrzejewskim, który bohaterowi  homoseksualicie,
w powieci Idzie, skacz¹c po górach, w³o¿y³ w usta wypowied Gombrowicza z Dziennika
(por. W. Gombrowicz, Kronos, s. 361, przypis 6).
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bóle krzy¿a, wrzody, oddech). Nerwy. [ ] Ten rok zacz¹³ siê doskonale, ale od
marca fatalny: angina, astma, reumatyzm, wrzody, a nade wszystko starzenie siê (KR 220226); w 1963: Kiepsko z sercem musia³em byæ przez ca³y
czas, dalsze posuwanie siê w staroæ (KR 305) i wreszcie w roku 1965: Rak?
Operacja? Rano zastrzyki domiêniowe i do¿ylne, potem liczne lekarstwa.
Kuracja. Po tygodniu jakim przerwanie kortyzony daje siê we znaki, dusznoci, pigu³ki, czopki nie pomagaj¹ (KR 326).
Nieustannie przeladowa³a Gombrowicza równie¿ myl o mierci, zw³aszcza o mo¿liwoci zdecydowania o niej, czyli samobójstwie. Wspomina³ o tym
zarówno ju¿ w Dzienniku, jak i w Listach do rodziny, jednak zapisy w Kronosie s¹ jednoznaczne i nie mog¹ budziæ pod tym wzglêdem ¿adnych w¹tpliwoci: 1954  Mylê o samobójstwie. [ ] Mylê o mierci i czekam (KR
172173); 1961  [ ] mieræ coraz bli¿ej (KR 260); 1964  [ ] trzeba
opracowaæ mieræ  co bêdzie? I jak d³ugo? (KR 325).
Kronos to potwierdzenie, dopowiedzenie i podsumowanie w³asnej egzystencji. Próba utrwalenia ca³ociowej osobistej kroniki ¿ycia.

Wpisaæ siebie w Czas
Kiedy pojawi³a siê oficjalna informacja o istnieniu Kronosu, zaczêto poszukiwaæ w wypowiedziach autora  zw³aszcza z Dziennika  wskazówek,
które wiadczy³yby o autentycznoci zatajonych notatek i pomog³y wyjaniæ
ród³a ich powstawania. Gombrowicz do pewnych tematów (np. forma, niedojrza³oæ) podchodzi³ z maniakaln¹ wrêcz fascynacj¹. Do takich wielkich
Gombrowiczowskich problemów nale¿a³ równie¿ problem Historii, i  ³¹cz¹cych siê z ni¹  czasowoci, okresowoci. Wyzna³ to w Dzienniku w roku
1958: Wzrastaj¹ca moja wra¿liwoæ na kalendarz. Daty. Rocznice. Okresy.
Z jak¹¿ pilnoci¹ oddajê siê teraz tej buchalterii dat (DII 33).
Fanatyzm Gombrowicza dotyczy³ szczególnie dziejów jego w³asnego ¿ycia. Postrzega³ je nie jako zwyk³y ci¹g zdarzeñ, ale jako realizacjê pewnego
odgórnego planu. Gombrowicz by³ przewiadczony o przeznaczeniu cz³owieka, o okrelonoci ludzkiego losu, a tak¿e przypisywa³ szczególne znaczenie
cyfrom. Wielokrotnie, opisuj¹c swoje ¿ycie, dawa³ temu wyraz, np.: Historia
przysz³a mi z pomoc¹ (T 30); Dobilimy do Buenos Aires 22 (dwójka to
moja cyfra) sierpnia 1939 (suma cyfr 22)  (T 50); Jak mi siê wydarzy³a ta
Argentyna? Czysty przypadek (przypadek?) (T 49); Ca³a ta historia z wyjazdem to by³o [ ] jakby jaka rêka olbrzymia wziê³a mnie za ko³nierz,
wyjê³a z Polski i przenios³a do tego l¹du, zgubionego w oceanie  (T 50).
Analiza wydarzeñ z w³asnego ¿ycia (na wielu p³aszczyznach) pozwala³a
Gombrowiczowi na odczucie ich ulotnoci, czyli bezwzglêdnego przechodzenia w przesz³oæ, utratê wartoci i znaczenia w procesie przemijania. Przera¿aj¹ca musia³a wydawaæ siê myl, ¿e to, co wypada z pamiêci, przestaje
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tym samym istnieæ. Taka refleksja pojawia siê w Dzienniku, jakby autor
chcia³ dyskretnie przekazaæ informacjê o powstaj¹cym Kronosie:
[ ] dlaczegó¿ nie zapisywa³em ka¿dego dnia mego od chwili gdy nauczy³em siê
pisaæ? Mia³bym dzisiaj wiele tomów, wype³nionych tymi zapiskami, i wiedzia³bym co robi³em dwadziecia siedem lat temu, o tej samej godzinie. Po co? ¯ycie
przecieka przez daty, jak woda przez palce. Ale przynajmniej pozosta³oby co
lad jaki
(DII 33)

Kronos, bez w¹tpienia, jest ostatni¹ prób¹ wyci¹gniêcia z przesz³oci
wspomnieñ i tym samym pozostawienia ladu historii pisarza, upajaj¹cego
siê w³asn¹ przemijalnoci¹:
Moja koñcz¹ca siê historia zaczyna mi sprawiaæ rozkosz wprost zmys³ow¹. Zanurzam siê w niej, jak w rzece niesamowitej, która d¹¿y do wyjanienia. Powoli
wszystko siê uzupe³nia. Wszystko siê zamyka. Zaczynam ju¿ odczytywaæ siebie,
choæ z trudem i jakby przez mêtne okulary. Jak¿e dziwne: na koniec, na koniec
zaczynam widzieæ w³asn¹ twarz wy³aniaj¹c¹ siê z Czasu. Towarzyszy temu
przedsmak nieodwo³alnej ostatecznoci. Patos.
(DII 34)

Przemijalnoæ jest odczuwana przez Gombrowicza tym bardziej, ¿e nieod³¹cznie wi¹¿e siê ze zmiennoci¹. Jednostka nieustannie kszta³towana jest
przez otoczenie. wiadomoæ tych zmian pozwala Gombrowiczowi na nabranie dystansu do siebie z przesz³oci. Dystans ten umo¿liwia blisk¹ relacjê,
charakterystycznie sentymentaln¹, ale jednak odrêbn¹, w której miêdzy teraniejszoci¹ a przesz³oci¹ znajduje siê nieprzekraczalna granica minionych lat. Przyk³ad obrazuj¹cy tak¹ relacjê dwóch Gombrowiczów  teraniejszego i przesz³ego  pojawia siê przy opisie powrotu autora Trans-Atlantyku
do Europy po dwudziestu czterech latach:
Ze wszystkich spotkañ, jakie mnie oczekiwa³y, jedno by³o najk³opotliwsze
musia³em siê spotkaæ z jednym bia³ym statkiem
który wyp³yn¹³ z polskiej
Gdyni w drodze do Buenos z którym wiêc mia³em siê spotkaæ nieuchronnie za
jaki tydzieñ na pe³nym oceanie
By³ to Chrobry. Chrobry z roku 1939ego, z sierpnia, ja na nim by³em i Straszewicz i Rembieliñski, senator, i minister Mazurkiewicz [ ] tak, wiedzia³em, ¿e spotkaæ siê muszê z owym Gombrowiczem, p³yn¹cym do Ameryki, ja, Gombrowicz, dzi odp³ywaj¹cy z Ameryki.
(DIII 93)

Zetkniêcie siê w punkcie wspólnym (Atlantyk) teraniejszoci z przesz³oci¹, pocz¹tku pewnej przygody i jej zakoñczenia, wywo³uje refleksyjny dialog na przestrzeni lat minionych:
[ ] oto dzisiaj ja nadp³ywam tamtemu Gombrowiczowi, jak rozwi¹zanie i wyjanienie, jestem odpowiedzi¹. Czy jednak, jako odpowied, bêdê na wysokoci
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zadania? Czy zdo³am w ogóle co powiedzieæ tamtemu, gdy Federico wynurzy
mu siê na mglistym obszarze wód [ ], czy nie bêdê musia³ przemilczeæ?...
[ ] Jeli on mnie zapyta ciekawie:  Z czym wracasz? Kim teraz jeste?...
a ja mu odpowiem zak³opotanym gestem r¹k pustych, wzruszeniem ramion
i mo¿e czym w rodzaju ziewniêcia aaach, nie wiem, daj mi spokój!
(DIII 9394)

Takie rozmowy z w³asn¹ przesz³oci¹ prowadzi³ Gombrowicz równie¿
na kartach Kronosu, choæ s¹ du¿o bardziej lapidarne: 1-ego rozmowa
z Nowiñskim  wytargowa³em na 14 tys. 2-ego wyp³acaj¹ 12 880. Rozczarowanie. Dzi 3-ego mam ogó³em 23 340 pezów. Na jak d³ugo? Nie bój siê.
WG. 1959 (KR 182). Ów zapis pochodzi z czerwca 1955 roku. Dopiski póniejsze (jak ten z 1959 roku) zosta³y w Kronosie zaznaczone pogrubionym
drukiem.
Gombrowicz, mimo ¿e nie bra³ czynnego udzia³u w tocz¹cej siê wokó³
niego Historii  by³ raczej obserwatorem i surowym komentatorem  to
jednak wpisywa³ swoje ¿ycie w historyczny bieg. Czas, w którym przysz³o
mu ¿yæ, musia³ odbijaæ siê równie¿ w jego twórczoci, zw³aszcza tej czerpi¹cej z biografii. Po³¹czenie i wymieszanie wydarzeñ o znaczeniu historycznym (zarówno polskich, jak i wiatowych) z tymi indywidualnymi, jednostkowymi (bardziej lub mniej znacz¹cymi) to jeden z elementów
charakteryzuj¹cych specyficzn¹ formê Kronosu. Dla przyk³adu w grudniu
1941 roku Gombrowicz notuje:
8 XII  atak japoñski.
Stany Zjednoczone w wojnie z Niemcami i Japoni¹ (komentujê z don Alfredo).
Nowy rok na Retiro.
(KR 90)

Inny przyk³ad z 1953 roku:
List od Giedroycia, ¿e ksi¹¿ka nie idzie, ¿e Sienkiewicz wietny  propozycja
wydania nowej ksi¹¿ki [...] Jêczmieñ na oku. ( ) Egzema na twarzy ko³o ucha.
[...] Naprê¿enie w zwi¹zku z wykryciem bandy terrorystów. Rex  szachy
z Eislerem.
(KR 152154)

Takie zestawienie, zrównanie, bez wzglêdu na ró¿norodnoæ i wagê poszczególnych zdarzeñ, umo¿liwia spojrzenie na Historiê jak na o czasu,
wokó³ której grupuj¹ siê perypetie ¿yciowe konkretnych osób. To cz³owiek
tworzy Historiê z w³asnej codziennoci i w relacji do codziennoci drugiego
cz³owieka. Bez wzglêdu na to, czy losy pojedynczego ¿ycia maj¹ jakiekolwiek znaczenia dla ogó³u, to zawsze jest ono zanurzone w historii ludzkoci, jest jej czêci¹ sk³adow¹. Tê p³ynnoæ ludzkiego istnienia, zawsze
w kontekcie historycznym, przedstawi³ Gombrowicz. Patrz¹c na Historiê
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z perspektywy wielkich wydarzeñ, zapominamy, ¿e s¹ one wynikiem dzia³ania ludzi ¿yj¹cych w swoim czasie.
Gombrowicz, mieszaj¹c zdarzenia z w³asnego ¿ycia z tymi o ogólnym
znaczeniu dla losów ca³ych narodów, ukaza³ po czêci swój stan wiadomoci
politycznej i dziejowej. Po³¹czy³ fakty, które maj¹ czêsto nik³e znaczenie
(nawet dla biografii pisarza) z tymi, które zmienia³y losy wiata. Ponadto
zapisy te w postaci krótkich hase³, notek kalendarzowych pomaga³y autorowi uporz¹dkowaæ w pamiêci w³asne ¿ycie i byæ mo¿e kolejny raz rozliczyæ
swoj¹ postawê z czasów drugiej wojny wiatowej. Pisarz wymienia epizody,
które znamy ju¿ m.in. z Dziennika, jednak czêciej pojawia siê s³owo
strach. Dodatkowo Gombrowicz wynotowa³ informacje o przebiegu wojny,
zaczerpniête najpewniej z relacji prasowych tamtego czasu. O tym, ¿e autor
opiera³ siê jedynie na w³asnej pamiêci, wiadcz¹ liczne pomy³ki w poszczególnych datach.
Z opisem wojny Gombrowicz mierzy³ siê kilkakrotnie w swojej twórczoci. Zarówno we wspomnieniach (Dziennik, Testament czy Wspomnienia polskie), jak i formach stricte literackich (Trans-Atlantyk, Pornografia). Warto
zwróciæ uwagê na ostatni z wymienionych utworów. Tematyka wojenna
w Pornografii jest czêsto niezauwa¿ana, byæ mo¿e ze wzglêdu na nik³y zwi¹zek z biografi¹ autora i faktami w ogóle. Powieæ ta jest wiêc prób¹ wyobra¿enia sytuacji wojennej na zasadzie prawdopodobieñstwa.
W Pornografii ukazane zosta³y realia wojny jako t³o wydarzeñ zupe³nie
do tych realiów niepasuj¹cych. Sekretne zabawy starszych panów o podtekcie erotycznym realizowane s¹ pomiêdzy kolejnymi wojennymi naradami.
Takie zestawienie sprawia, ¿e akcja nabiera miesznoci i jednoczenie powszednioci (wojna czy pokój, cz³owiek zawsze uwik³any jest w swoich ¿¹dzach). Wojnê w Pornografii urzeczywistniaj¹ bohaterowie, którzy generuj¹
miêdzy sob¹ atmosferê grozy i konspiracji, przekazuj¹c jedynie opowieci
o linii frontu. Role odgrywane przez bohaterów ulegaj¹ jednak pod wp³ywem
napiêcia wypaczeniu. Przyk³adny oficer okazuje siê dezerterem, a gotowi do
walki patrioci, zamiast walczyæ z najedc¹, maj¹ rozkaz zabiæ rodaka. Wojna odbywa siê jedynie w wiadomoci bohaterów. Mamy konspiracje, strzelaniny i ofiary zupe³nie poza tocz¹c¹ siê wojn¹, choæ przez ni¹ prowokowane.
Na podobnej koncepcji opiera siê ca³a historiozofia Gombrowicza. Nasza
wiadomoæ, na podstawie której odgrywamy swoje role, tworzy rzeczywistoæ.
Pe³n¹ wizjê historiozoficzn¹ Gombrowicz chcia³ przekazaæ w niedokoñczonym dramacie, zatytu³owanym Historia. Fragmenty dramatu opublikowano i do³¹czono do tekstów publicystycznych pisarza7. Konstanty Jeleñski,
który pracowa³ nad redakcj¹ tego tekstu, zwraca uwagê na datê, zapisan¹
na marginesie jednej ze scen (18 IX 51). wiadczy ona o tym, ¿e Historia
7

W. Gombrowicz, Publicystyka, wywiady, teksty ró¿ne 19391963, s. 3780.
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jest o cztery lata wczeniejsza od pierwszej wersji Operetki8. Tak wiêc Gombrowicz Historii nie dokoñczy³, ale na jej podstawie stworzy³ nowy dramat.
Dowodem tego jest równie¿ to, ¿e  jak podaje Jeleñski  Historia mia³a
nosiæ podtytu³ Opereta9.
Z pozostawionych fragmentów wynika, ¿e celem pisarza by³o ukazanie
procesu historycznego, a nie  jak do tej pory  jej wycinków (wojen
i rewolucji). Gombrowicz przedstawia koncepcjê, w imiê której ca³a ludzkoæ
funkcjonuje w podobnych relacjach (wzajemnego stwarzania) do rodziny,
czyli najmniejszej organizacji spo³ecznej. Dlatego wiêc najpierw przedstawia roz³adowanie form pod wp³ywem swojej bosoci w domu rodzinnym,
który nastêpnie zostaje przemieniony w dwór cesarski. Skoro cz³onkowie
rodziny po zdjêciu butów ulegli ogólnemu rozlunieniu i przyznali siê
do w³asnej, urobionej tradycj¹ formy, to mo¿na w ten sam sposób wp³yn¹æ
na bieg Historii i zapobiec wojnie10. Witold  bohater dramatu  wyg³asza
znacz¹c¹ mowê przed s¹dem:
Proszê Wysokiego S¹du! Panie Prokuratorze! Przeczuwam ¿e to siê niedobrze
skoñczy! Co jest niedobrego
Pomiêdzy mn¹, a wiatem i je¿eli nie uda mi siê roz³adowaæ
Jeli nie uda mi siê w porê temu zaradziæ  krew siê uka¿e.
I wszystko trzanie! Wszystko diabli wezm¹! Wszystko ulegnie stopniowo
strasznej zag³adzie. [ ]
A ja tu stojê!
Boso!
Na bosaka!
But, but, but  o gdybym mia³ butami mymi za¿egnaæ ten But który nas
trzanie w zêby! Bosa noga moja
Bezbronna jest wobec Historii. Gdybym móg³ dojæ do miejsca, w którym siê
tworzy Historia! Polityka mocarstw! Ale jestem bezbronna!
(PB 6061)

Przestêpstwo, którego dopuci³ siê Witold, równie¿ odbywa siê na dwóch
poziomach: rodzinnym  odmowa s³u¿by wojskowej, i historycznym  zabicie
arcyksiêcia Ferdynanda w Sarajewie. Witold ma wiadomoæ, czego zapowiedzi¹ jest ta zbrodnia, wiêc szuka sposobu na zmianê biegu Historii. Dlatego
jako wys³annik-misjonarz odbêdzie peregrynacjê po mocarstwach, rozgrywaj¹c¹ politykê wiatow¹. Z polecenia cesarza Miko³aja II, którego rz¹dy chyl¹
8 K. Jeleñski, Od bosoci do nagoci (o nieznanej sztuce Gombrowicza), w: Gombrowicz
i krytycy, wyb. i oprac. Z. £apiñski, Kraków 1984, s. 284.
9 Tam¿e.
10 Maria Janion, analizuj¹c warstwê historiozoficzn¹ zarówno Historii, jak i Operetki,
zwraca uwagê na wyrany konflikt mêskoci, jaki zachodzi w Witoldzie: Oto dla Gombrowicza sfera historii  jak wojny, gwa³tu, przemocy, okrucieñstwa, panowania  by³a najcilej zwi¹zana z mêskoci¹, agresywn¹, paniczn¹, i przera¿aj¹c¹ w konwulsyjnym lêku
przed pos¹dzeniem o niemêskoæ. Dlatego te¿ w Historii Witold bos¹ nog¹ usi³uje protestowaæ przeciw wyznaczonym rolom spo³ecznym [ ] (M. Janion, Ciemna m³odoæ Gombrowicza, w: Gombrowicz i krytycy, wyb. i oprac. Z. £apiñski, Kraków 1984, s. 525).
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siê ku upadkowi, udaje siê do Wilhelma II z prob¹ aby przesta³ byæ Wilhelmem II (PB 65). Nie wiadomo jednak, jaki fina³ ma mieæ ta scena. Na
koniec zachowanych fragmentów pojawia siê rozmowa z Pi³sudskim, którego
Witold równie¿ prosi o zdjêcie butów, aby rozluniæ jego formê. Okazuje siê,
¿e dla Pi³sudskiego nie stanowi to problemu, poniewa¿, jak mówi: Nieraz
zdejmowa³em. Bom by³ na wozie i pod wozem. Mogê zdj¹æ (PB 77). W odpowiedzi Pi³sudskiego Jeleñski dopatruje siê aluzji do rewolucyjnej przesz³oci
Marsza³ka (do ataku na poci¹g w Bezdanach)11. Witold poszukuje wiêc
innych sposobów na wyzwolenie Pi³sudskiego z jego w³asnych mitów:
Spróbuj w takim razie
Zatañczyæ i zapiewaæ piosenkê.
[ ]
A jakby
Palcem nogi podrapa³ siê
W g³owê? Lub na przyk³ad
Spróbuj byæ lekki jak piórko!
(PB 77)

Wzburzony Marsza³ek jednak odrzuca propozycjê. Wyjcie z ról okazuje
siê wyzwaniem zbyt trudnym, przez co wiat skazany jest na zag³adê. Skoro
nic nie da siê zrobiæ, Witold decyduje siê na ucieczkê, która jednoczenie jest
ucieczk¹ z siebie samego:
UCIEKAJ!
WY£AMUJ!
UCHYLAJ SIÊ!
Jestemy w potrzasku!
Jestemy skazani na zag³adê!
Jedyne co nas mo¿e uratowaæ
To ucieczka z nas samych!
(PB 79)

Witold wiêc ucieka z siebie, z poczucia przyt³aczaj¹cej odpowiedzialnoci
za Historiê, na któr¹ nie ma najmniejszego wp³ywu. Ale dok¹d ma uciekaæ?
Krysia Janowska, zapraszaj¹ca do Wsoli na tenis, i ostatnie zdanie tego
dramatu wiadcz¹ o tym, ¿e Witold wraca do domu rodzinnego, do teraniejszoci, aby prze¿yæ swoj¹ osobist¹ historiê, tak¹, jaka jest mu przypisana
i tylko za ni¹ ponosiæ odpowiedzialnoæ. Tak wiêc czeka go niebawem transatlantycka podró¿: Iæ wci¹¿ dalej muszê i przygl¹daæ siê temu co jest
 Ale czemu?? (PB 80).
Gombrowicz nie dokoñczy³ Historii w formie literackiej, ale bez w¹tpienia, w szcz¹tkowy sposób, realizowa³ swój plan po³¹czenia dziejów indywidualnych i powszechnych (ponadindywidualnych) w Kronosie. Podobna
11

K. Jeleñski, dz. cyt., s. 300.
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zale¿noæ dotyczy planowanego dramatu o bólu. Utwór nie powsta³, ale zbli¿one treci fragmentarycznie zawieraj¹ zarówno Dziennik, jak i Kronos.
Ból fizyczny, jaki interesowa³ Gombrowicza, opisany zosta³ na dwa sposoby.
W Dzienniku cierpienie dotyczy g³ównie zwierz¹t (np. w¹tek zdychaj¹cego
psa) w celu odcz³owieczenia bólu. Natomiast w Kronosie opisano fizjologiczny proces starzenia siê (cierpienie czysto fizyczne, niemal zwierzêce).
Gombrowicz w ca³ej twórczoci na ró¿ne sposoby opowiada³ swoje ¿ycie.
Kronos jest ju¿ tylko zestawieniem faktów. W za³o¿eniu autora mia³ byæ
zapisem jak najbardziej szczegó³owym i, przede wszystkim, od pocz¹tku do
koñca. Dlatego te¿ pierwsze dwie daty zapisane przez Gombrowicza w Kronosie to: XII 1903 i 4 VIII 1904. Druga data jest dniem urodzin pisarza,
tak wiêc pierwsza oznacza najprawdopodobniej przybli¿ony okres poczêcia. Ostatnie wpisy pojawiaj¹ siê na prze³omie kwietnia i maja 1969 roku
(24 lipca Gombrowicz umiera).
Obraz pisarza wy³aniaj¹cy siê z Kronosu to obraz obserwatora nieustannych przemian dziejowych i cz³owieka, którego wa¿nym problemem, w ¿yciu
i twórczoci, by³a skoñczonoæ jednostki w nieskoñczonym procesie historycznym.
Gombrowicz umieci³ swoje ¿ycie na ogólnej osi wydarzeñ. Wpisa³ je
w szerszy kontekst dziejowy i tym samym oznaczy³ fragment rzeczywistoci,
który up³yn¹³ z jego udzia³em. Kronos to jednostkowa czasowoæ wpisana
w uniwersalny czas ludzkoci. Pisarz przedstawi³ historyczny kontekst w³asnego istnienia i ukaza³  co wydaje siê oczywiste, choæ czêsto nieuwiadamiane  naturalny i nieustanny bieg czasu i cz³owieka w nim zanurzonego.
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Summary
The publication of Kronos by Witold Gombrowicz was, despite the controversy, an important literary event. In this specific calendar the writer presented his life (not omitting the
intimate spheres such as sexuality, health problems) against the background of historical
events. This article is an attempt to show the importance of Kronos based on other works by
Gombrowicz. It presents selected themes which characterized the last work of the writer.
Particularly, it shows the problem of the transience of an individual against the ongoing
History of mankind.
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Micha³ Witkowski nale¿y do grona najciekawszych wspó³czesnych polskich pisarzy. Swoim rewolucyjnym Lubiewem, wed³ug niektórych, zapocz¹tkowa³ rozkwit polskiej prozy gejowskiej1 i w³anie w ten sposób by³ przez
wiêkoszoæ krytyków rozpoznawany. Autor, zaraz po ukazaniu siê Lubiewa,
zamieci³ na swojej stronie post, bêd¹cy wyrazem niezgody na w³¹czenie jego
twórczoci w walkê o prawa gejów. Powieæ otrzyma³a bardzo du¿o dobrych
recenzji, wypowiadali siê m.in. Andrzej Stasiuk, Kazimiera Szczuka czy Wojciech Kuczok. W Gazecie Wyborczej czytamy:
Sam Witkowski obawia siê jednak, ¿e rozg³os towarzysz¹cy wydaniu powieci
zaszkodzi jej: Media bêd¹ musia³y przerobiæ j¹ na swoj¹ mod³ê. Pod³¹czyæ ksi¹¿kê pod »walkê o prawa«, zrobiæ z niej »manifest«, »pierwsz¹ polsk¹
ksi¹¿kê gejowsk¹« itd. W ogóle cokolwiek »pierwszego«, np. »pierwsz¹ tak odwa¿n¹ próbê«2.

Obawy pisarza siê potwierdzi³y, ale nie do koñca. Chocia¿ interpretowany zazwyczaj w kontekcie homoseksualizmu swoich bohaterów (a tak¿e
równie czêsto w kontekcie orientacji samego autora), zestawiany z innymi
1

2007.

Zob. B. Warkocki, Homoniewiadomo. Polska proza wobec odmiennoci, Warszawa

2 M. Kamierska, Dotykanie prawdy, Gazeta WyborczaPoznañ 2005, nr 41. Cytujê
za Gazet¹ Wyborcz¹, poniewa¿ strona internetowa Micha³a Witkowskiego nie jest ju¿
dostêpna.
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przyk³adami homoprozy3, zdo³a³ Witkowski przedrzeæ siê do literaury g³ównego nurtu. Uda³o mu siê to za spraw¹ wielowymiarowoci Lubiewa. Witkowski nie mówi bowiem o gejach, ale o kobiecoci, mêskoci, biedzie, cielesnoci i mierci. Jak stwierdza w jednym z wywiadów:
Mylê, ¿e moja ksi¹¿ka bêdzie istnia³a w obiegu artystycznym. ¯e bêd¹ siê ni¹
interesowali ci, którzy ceni¹ artystyczn¹ prozê. ¯e wydobêd¹ z niej ró¿ne powa¿niejsze problemy, nie tylko oskar¿enia, np. rozwa¿ania na temat istoty mêskoci
i kobiecoci albo przemylenia o dzisiejszej mierci towarzysz¹ce scenom z D¿esik¹. Zamiast ci¹gle mnie pytaæ o polityczny wymiar ksia¿ki, czy¿ nie lepiej
by³oby porozmawiaæ o tym, jak wygl¹da kobiecoæ, gdy oderwie siê od kobiety
i zacznie funkcjonowaæ w mê¿czynie?4.

Oczywicie tematy, które marz¹ siê Witkowskiemu, by³y w mniejszym
lub wiêkszym stopniu poruszane przez literaturoznawców i krytyków (bêdê
siê na nie niejednokrotnie powo³ywaæ). Wpadli oni w b³êdne ko³o za spraw¹
notatki Witkowskiego, która sta³a siê samospe³niaj¹cym siê proroctwem.
Wielu recenzentów trafi³o w pu³apkê powtarzaj¹c, ¿e o ksi¹¿ce Micha³a Witkowskiego mówi siê jak o pierwszej polskiej powieci gejowskiej. Innym,
szeroko komentowanym faktem, by³ brak dos³ownego i bezporedniego zaanga¿owania politycznego autora. Mo¿na by zadaæ pytanie o to, co oznacza
stwierdzenie mówi siê? Krytycy pos³ugiwali siê tym sformu³owaniem,
z jednej strony nie identyfikuj¹c siê z t¹ cie¿k¹ interpretacji, z drugiej
 napêdzaj¹c dyskurs. Znaleli wiêc dla Witkowskiego now¹ szufladkê: powieæ o ciotach, która nie chce byæ polityczna. Ksi¹¿ka Witkowskiego porusza
jednak du¿o wiêcej zagadnieñ ni¿ pocz¹tkowo s¹dzili krytycy. Udowodni³y to
jego póniejsze dzie³a: Barbara Radziwi³³ówna z Jaworzna-Szczakowej, Margot oraz Drwal. Do najbardziej interesuj¹cych pisarza zagadnieñ nale¿¹ takie tematy, jak p³eæ, cielesnoæ, bieda i mechanizmy rz¹dz¹ce kultur¹ popularn¹. Jedn¹ z dystynktywnych cech prozy Witkowskiego jest jêzyk.
Bohaterowie Witkowskiego wykraczaj¹ poza liniê spo³ecznej akceptacji,
za analogiczn¹ granic¹ znajduje siê równie¿ jêzyk jego powieci. Intertekstualna, bogata w nawi¹zania narracja, a tak¿e akcja osadzona na marginesie
spo³eczeñstwa, opis grup dysponuj¹cych swoim w³asnym jêzykiem (homoseksualici z pikiety, przestêpcy, z³odzieje, tirowcy) czyni jêzyk jego powieci
osobnym wiatem. Czy w jêzyku mo¿emy doszukaæ siê odpowiedzi na pytania dotycz¹ce statusu, to¿samoci oraz p³ci bohaterów? W jednym z wywiadów Witkowski mówi:

3 Takiego zestawienia dokonuje na przyk³ad Wojciech mieja w tekcie Pedalska powieæ dla kucharek?, który ukaza³ siê na ³amach Kresów i by³ zestawieniem Lubiewa
z Romansem pasywnym Bartosza ¯urawieckiego.
4 Jestem po trosze ka¿dym z bohaterów, z Micha³em Witkowskim rozmawia Ma³gorzata
Matuszewska, Gazeta Wyborcza  Wroc³aw 2005, nr 18.
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Je¿eli trafiasz na niewykorzystane pok³ady jêzyka, to masz ochotê co z tym
zrobiæ. I tak siê sta³o w tym wypadku. Z literackiego punktu widzenia to rodowisko to skarb. To ci¹g³e przekraczanie granic p³ci, bo zobacz jak tu siê rodzaj mêski
z ¿eñskim zupe³nie p³ynnie zastêpuje. To zabarwianie jêzyka wszystkimi odcieniami kurewskimi, brudnymi, wreszcie wariackimi. Albo jak jaka ciota próbuje
mówiæ jêzykiem wznios³ym, ale nie potrafi. I rodz¹ siê te wszystkie potkniêcia:
«Dobrze ci nie radzê» albo «przysiêgnij siê». Ten jêzyk przekracza samego siebie:
bo jêzyk mieszczañski to s¹ zdania oznajmuj¹ce, tryb oznajmuj¹cy. A ten s³u¿y
przekraczaniu granic. Brzmi to jak jaka koszmarna nowomowa polityczna, ale
o to chodzi, o przekraczanie granic obyczajowych, granic wariactwa5.

Lubiewo zosta³o podzielone na dwie czêci. Obie zaczynaj¹ siê od zwrotu
Mówi¹ o sobie.... Pierwsza czêæ powieci pt. Ksiêga ulicy, w której poznajemy najwa¿niejsze postaci w dorobku Witkowskiego, postaci, których interpretacja jest kluczem do zrozumienia zagadnienia p³ci w jego twórczoci.
Lukrecja, Patrycja i inne bohaterki Lubiewa mówi¹ o sobie w rodzaju ¿eñskim6. Ju¿ na pocz¹tku historii autor daje nam klucz  mamy do czynienia
z kobietami. Dziêki ¿eñskiej formie czytelnik wizualizuje bohaterów jako
kobiety. Za spraw¹ s³ów, kobiecych imion, bohaterowie zyskuj¹ kobiece cia³a.
Witkowski w jednym z wywiadów odpowiada na pytanie na temat p³ci ciot,
na temat tego, jak powinno siê o nich mówiæ. Oni czy one?:
Ja bym powiedzia³ «one», bo dla mnie wa¿niejsze jest, jak kto siê czuje, ni¿ to,
co ma miêdzy nogami. Czyli bardziej gender ni¿ seks. Cioty te¿ bêd¹ bardziej siê
cieszyæ, jeli siê bêdzie na nie mówiæ «one». Ca³e ich ¿ycie jest gr¹, rozchwianiem pomiêdzy rolami seksualnymi, zawieszeniem miêdzy mêskoci¹
i kobiecoci¹. Bo to nie s¹ przecie¿ prawdziwe «one». S¹ chwile, w których ciota
 w d¿insach i adidasach  czuje siê mêsko, i s¹ takie, kiedy np. wk³ada na
siebie jak¹ delikatn¹ szatkê i czuje siê kobieco7.

Witkowski demonstruje nam dzia³anie performatywnej funkcji jêzyka.
Mówi¹ o sobie, wiêc w naszych oczach staj¹ siê tym, kim chc¹ byæ. Judith
Butler pisze: »P³eæ« oparta na dyskursie i percepcji odnosi siê do historycznie przygodnego porz¹dku epistemicznego, do jêzyka, który kszta³tuje percepcjê, wymuszaj¹c siatkê zwi¹zków, poprzez któr¹ postrzegane s¹ fizyczne
cia³a8. U Witkowskiego czytamy:
 Ale¿ przestañ, moja droga!  teraz Patrycja przegina siê i podaje herbatê
w wyszczerbionej szklance, ale jednak na tacce i z serwetk¹. Formy, formy s¹
najwa¿niejsze. I s³owa9.
5 Lubiewo: mitologia, rozmowa z Micha³em Witkowskim, ¯ycie Warszawy 2005,
nr 27.
6 M. Witkowski, Lubiewo bez cenzury, Warszawa 2012, s. 15.
7 Pisz, pisz, nasza królowo. Z Micha³em Witkowskim rozmawia Katarzyna Bielas, Gazeta Wyborcza  Du¿y Format 2005, nr 6, s. 7.
8 J. Butler, Uwik³ani w p³eæ, t³um. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 215.
9 Tam¿e, s. 12.
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Bohaterki Witkowskiego redefiniuj¹ to, co zosta³o im nadane podczas
narodzin (jednym z najpopularniejszych przy³adów performatywnej, sprawczej wypowiedzi jest moment, kiedy lekarz orzeka: To ch³opiec! / To dziewczynka! na sali porodowej). Nazywaj¹c siebie, przybieraj¹c ¿eñskie imiona,
próbuj¹ przekroczyæ porz¹dek natury. Krytyczki feministyczne wielokrotnie
porusza³y problem binarnoci p³ci, wed³ug Monique Wittig widaæ to najmocniej w³anie w jêzyku. Badaczka, jedna z teoretyczek queer, uwa¿a, ¿e nie
ma wyzwolenia od dyktatury binarnoci bez radykalnej zmiany jêzyka:
[...] polityczym zadaniem jest obalenie dyskursu p³ci w ca³oci, a tak naprawdê
obalenie gramatyki wprowadzaj¹cej «rodzaj gramatyczny»  czy te¿ «fikcyjn¹
p³eæ»  jako istotne atrybuty zarówno ludzi, jak i przedmiotów (co jest szczególnie dobrze widoczne w jêzyku francuskim)10.

W jêzyku opozycja miêdzy kobiecoci¹ a mêskoci¹ jest widoczna najsilniej. Nie ma nic pomiêdzy. W powieci pojawiaj¹ siê równie¿ wspó³czeni
mêscy geje. Witkowski rozpoczyna opis tych postaci od s³ów: Mówi¹ o sobie
w rodzaju mêskim11. Ich to¿samoæ jest hipermêska, podkrelana na ka¿dym kroku.
Jêzyk bohaterek i bohaterów Witkowskiego jest ciekawy nie tylko ze
wzglêdu na p³eæ, która za jego pomoc¹ siê ukazuje. Postaci z kart powieci
autora pos³uguj¹ siê kliszami, zapo¿yczeniami, cytatami. Jêzyk bohaterów
jest typowym postmodernistycznym zlepkiem ró¿norodnych narracji, nie
mo¿na odnaleæ osoby, która pierwsza wypowiedzia³a dane s³owa, która u¿y³a zdania w nowym kontekcie. Bohaterowie Witkowskiego wci¹¿ cytuj¹.
Sami ju¿ nie wiedz¹ kogo. S³owa filozofów, poetów i polityków mieszaj¹ siê
z tekstami piosenek, dialogami filmowymi, wypowiedziami celebrytów. Ciotowski dekameron jest przecie¿ jedn¹ wielk¹ opowieci¹ o opowieci:
Ja je na opowieci naci¹gam... Chcê, aby sta³y siê narratorkami, jak u Pasoliniego
w Salò. ¯eby codziennie opowiada³y Pañstwu coraz bardziej zboczoe historie, przy
pianinie, przy p³on¹cych drwach. Jaki ciotowski Dekameron chcê tu odstawiæ12.

Ciotki z Lubiewa wykorzystuj¹ zestaw powiedzonek typowych dla starszych, przedemancypacyjnych, przywi¹zanych do swojej kobiecej to¿samoci,
kobiet.  Có¿ ja dziadówka poradzê? Z kijem na wielki kapita³? Torebk¹ po
g³owie?13, Ale co ja chcia³am rzec?14, Nie zaczynaj! Nie jestemy same!
Bo¿e, ona znowu swoje! Id ju¿ lepiej do tego kocio³a, pomódl siê. Do kocio³a idzie, modli siê pod figur¹, a diab³a ma za skór¹!15. Mamy tutaj do
10
11
12
13
14
15

J. Butler,
Tam¿e, s.
Tam¿e, s.
Tam¿e, s.
Tam¿e, s.
Tam¿e, s.

Uwik³ani..., s. 213214.
179.
101.
17.
22.
65.
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czynienia z jêzykiem kobiet, który w³aciwie dzi ju¿ nie funkcjonuje. Sk³adaj¹ siê na niego narzekania, sprzeczki, westchniêcia i charakterystyczne
dla kobiet w pewnym wieku debatowanie o ludziach i ich relacjach. Wojciech
Browarny na ³amach Odry stwierdza³:
S³ownik Lubiewa ma rodowód gestyczny: s³owa powstaj¹ w dzia³aniu, wynikaj¹
z nazwania cielesnych zachowañ bohaterów (Jerzy Jarzêbski). Potem, gdy gest
zostanie opatrzony nazw¹, s³owo jest powtarzane wielokrotnie, czêsto w zmienionych kontekstach, a¿ staje siê wieloznaczne lub niejasne jak pojecia jêzyka
naturalnego. S³ownik gestyczny powstaje w akcji, dziêki jej metajêzykowej interpretacji, jest wiêc z zasady otwarty i nieprzewidywalny, zawsze niegotowy
i niezakoñczony16.

Spor¹ czêæ Ksiêgi ulicy stanowi¹ próby nazwania osób, opisania ich
w najbardziej reprezentatywny sposób, wyci¹gniêcia esencji, zarysowania
miejsca postaci w skomplikowanej pl¹taninie relacji.  G³upia jeste,
w osiemdziesi¹tym ósmym zabili Korê, bo sobie sprowadza³a lujów do domu,
to siê doigra³a17. Plotkowanie jest jedn¹ z ulubionych czynnoci bohaterów
Witkowskiego, ich jêzyk jest wiêc przystosowany do plotek. Kiedy opowiadaj¹ o swoich kole¿ankach, bardzo czêsto szydz¹ z nich, obra¿aj¹ je, wymiewaj¹. Motto powieci, brzmi¹ce: Wszystkie postaci s¹ fa³szywe, przypomina
siê czytelnikowi na ka¿dym kroku. Jedno z wa¿niejszych dla tego zagadnienia zdañ w powieci brzmi: Dziewczyny, wy siê nie miejcie, ja Patrycjê
bardzo lubiê, choæ to spotkaæ w realu, uchowaj Bo¿e [...]18. Skrywa ono wiele
hipokryzji, dobrze obrazuje stosunki panuj¹ce miêdzy ciotami. Z³oliwoæ
i specyficzne, czêsto doæ okrutne poczucie humoru bohaterek s¹ swoistym
kodem w ich wiecie. S¹ one rywalkami, ¿adnej nie mo¿na ufaæ, wszystkie
kochaj¹ intrygi. Ich relacje przypominaj¹ przedemancypacyjn¹ walkê kobiet
o mê¿czyznê, a w³aciwie status spo³eczny i materialny, który wynika³
z dobrego ma³¿eñstwa. Tutaj jednak z relacji z mê¿czyzn¹ nic nie wynika.
Cioty upodabniaj¹ siê do kobiet z seriali z lat osiemdziesi¹tych (tak przez
cioty ukochanych) o mê¿czyznach. Bohaterki Dynastii, Dallas, Powrotu do
Edenu toczy³y nieustaj¹c¹ walkê o wzglêdy bogatych mê¿czyzn, a co za tym
idzie  pozycjê spo³eczn¹. Bohaterki Witkowskiego rywalizuj¹ o lujów, odbijaj¹ sobie kryminalistów.
Lubiewo oraz Margot s¹ tak skonstruowane, ¿e obraz postaci drugoplanowych (poza narratorami, czyli tymi, którzy posiadaj¹ w³adzê snucia opowieci) jest wytworem fantazji, z³oliwoci i przemilczeñ g³ównych bohaterek. D¿esika, Zajêcza Warga, Hrabina zostaj¹ podane czytelnikowi tak, jak
widz¹ je Lukrecja i Patrycja. Nie ma mowy u Witkowskiego o ¿adnym obiektywizmie. Narratorki, które pisz¹ Ksiêgê ulicy, Margot, która opisuje zwyczaje
16
17
18

W. Browarny, Pamiêtnik znaleziony na pikiecie, Odra 2005, nr 4.
M. Witkowski, Lubiewo bez cenzury, s. 21.
Tam¿e, s. 329.
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tirowców, a tak¿e Barbara Radziwi³³ówna, wszystkie one w swoich opowieciach nie maj¹ litoci i omieszaj¹, k³ami¹, czyni¹ ze swoich znajomych
karykatury. Witkowski w ten sposób ukazuje czytelnikowi w³adzê, jaka le¿y
w s³owach. Wystarczy kilka wyrwanych z kontektu faktów, odpowiedni opis
sytuacji, ¿eby scharakteryzowaæ cz³owieka. To¿samoæ postaci przewijajacych
siê przez powieci Witkowskiego jest zdefiniowana w kilku okreleniach:
Roma Piekarzowa by³a bardzo prosta i bardzo gruba. Pracowa³a jako zapowiadaczka na Dworcu G³ównym. Raz zapowiedzia³a poci¹g z Wroc³awia do Krakowa
i zapomnia³a wy³¹czyæ mikrofon. A ¿e siedzia³a u niej akurat Sucha Beskidzka,
to dalej siê wyginaæ. To siê ludzie nadowiadywali o niej wtedy...19.

Pseudonimy bohaterów Witkowskiego nawi¹zuj¹ zazwyczaj w bezporedni sposób do cech charakterystycznych postaci. Ich wad i s³aboci. Spontanicznie wymylone imiê przylega do bohatera na zawsze. Kicia co jej mierdzi z pyska, Cyganka od ja panu co zaproponujê, Zdziwa Wêrzowa,
Zajêcza Warga, Pisuaressa, Roma Piekarzowa, £ucja K¹pielowa, Olenicka,
Doktor Mengele. Czêæ bohaterów nosi jednak pseudonimy nadane przez
siebie. D¿esika, Aleksis, Anna Jantar, Dianka, Lukrecja to ¿eñskie eleganckie znaki kobiecej to¿samoci bohaterów, które zawsze s¹ luksusowe, maj¹
swoje korzenie w wiecie muzyki i telewizji, a przede wszystkim na Zachodzie. Cioty wybiera³y sobie imiona z amerykañskich seriali, imiona z lepszego wiata. Tytu³owa bohaterka Margot, kobieta, która prowadzi tira, tak
przedstawia siebie:
Ja siê nazywam Ma³gorzata. Respekt. Nie wiem, komu zawdziêczam to imiê,
mia³am roczek jak mnie oddano na przechowanie. A ju¿ kto mi znajdzie tabliczkê do kupienia i wystawienia za przedni¹ szyb¹ wozu z takim imieniem, ma
u mnie du¿e mleko. Wiêc gdy pod Lille zobaczy³am tabliczkê z ksyw¹ Margot, kupi³am za szeæ euro dziewiêædziesi¹t. I z dum¹ wsadzi³am za przedni¹
szybê20.

Autor nadaje wydarzeniu rys przypadkowoci. Margot nie wie, kto nazwa³
j¹ Ma³gorzat¹, nie ma korzeni, nie ma rodziny, jej w³asny pseudonim równie¿
jest dzie³em zbiegu okolicznoci. Kim wiêc jest Margot? Swoj¹ to¿samoæ g³ówna bohaterka wci¹¿ buduje, z jednej strony czerpie z mêskoci i jej wszystkich
mitów, z drugiej, autor wielokrotnie podkrela jej bardzo kobiece kszta³ty,
d³ugie w³osy, peruki, du¿y biust, krótkie spódnice, które zak³ada kiedy:
Co we mnie mówi: Margot, co we mnie piewa: Margot, co we mnie szepcze:
id w noc, id w noc, zaparkuj, zatankuj i id w noc... Jeste plejad¹, my
jestemy miertelne, ale ty jeste plejad¹...21.
19
20
21

Tam¿e, s. 318.
M. Witkowski, Margot, Warszawa 2009, s. 51.
Tam¿e, s. 66.
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Bohaterowie Margot, wszyscy nazwani, wszyscy, poprzez swoje pseudonimy, ukonstytuowani, s¹ spójni, naznaczeni. wiêta Asia od Tirowców, Kulawa, Kapral (mêskie imiê spotyka siê tutaj nie z kobiecym, ale te¿ nie
z mêskim cia³em), Starzej¹ca Siê Gwiazda, Czucz³o, Stary Gruby Cygan. Czy
oni wszyscy nie staj¹ siê niewolnikami swoich przydomków? W jêzyku bohaterów, którzy czêsto reprezentuj¹ margines spo³eczny, odnajdziemy du¿o
agresji. Cioty kryminalne, tirowcy, przestêpcy, z³odzieje pos³uguj¹ siê swoim
w³asnym jêzykiem. Nie brakuje w nim wulgaryzmów, wyzwisk, upokorzenia:
O ty stara kurwo, ty wyw³oko... A ty kurwo, jak wygl¹dasz? Ona jest dziewczyna wykszta³cona, dobrze wychowana, to nic ci nie odpowiada, bo ja bym ci
przypierdoli³a t¹ popielniczk¹, w ryj bym ciê zdzieli³a, zapierdoli³a, jak ty wygl¹dasz, ty czucz³o stare, ty, kurwa, pokrako jedna, chod  wsta³a i do mnie siê
zwraca:  Chod, idziemy, chod, Zula, ze mn¹, chod22.

O sytuacjach ekstremalnych, z³ych i perwersyjnych trzeba jednak opowiadaæ odpowiednim jêzykiem. W Lubiewie czytamy:
Nie ma jêzyka ¿eby o tym mówiæ, chyba ¿e «dupa», «chuj», «obci¹gaæ», «luj». I tak
d³ugo powtarzaæ te s³owa, a¿ wypierze siê ca³y koszarowy nalot. Jak s³owo
«pochwa» w Monologach waginy. Nie dziwiê siê, ¿e nikt nigdy nie napisa³ o tym
reporta¿u!23.

Wojciech Rusinek w tekcie pt. Barokowy Witkowski stwierdza:
Witkowski nie eufemizuje, prezentuj¹c homoseksualny margines. Jêzyk tej prozy nasycony jest wulgarnoci¹ i fizjologi¹, bo taki te¿  obsceniczny i skrajnie
cielesny  jest tryb ¿ycia «ludzi uzale¿nionych od seksu», pojmowanego zreszt¹
doæ specyficznie24.

Micha³ Witkowski zas³yn¹³ jako osoba, która próbowa³a oczyciæ s³owo
peda³ z negatywnych konotacji poprzez u¿ywanie go przy ka¿dej mo¿liwej
okazji. Nie mo¿na by³o napisaæ reporta¿u o ciotach z pikiety, ale wulgarny,
rynsztokowy jêzyk sprawdza siê jednak w literaturze. Autor oddaje g³os
swoim bohaterkom. S³owa po pewnym czasie trac¹ swój negatywny ³adunek.
Ciekawym zagadnieniem do analizy jest jêzyk narratora powieci Barbara Radziwi³³ówna z Jaworzna-Szczakowej. Pan Hubert, który nazwa³ siebie
Barbar¹, jest cinkciarzem, a zarazem znawc¹ literatury. Z pozoru niespójna
postaæ ma swoje uzasadnienie w wielowymiarowej konstrukcji. Tym tematem zaj¹³ siê Pawe³ Ry, który w swoim tekcie pt. Podmiot rozbity
w polskiej prozie wspó³czesnej. Wojna polsko-ruska pod flag¹ bia³o-czerwon¹
Doroty Mas³owskiej i Barbara Radziwi³³ówna z Jaworzna-Szczakowej
22
23
24

Tam¿e, s. 322.
Tam¿e, s. 56.
W. Rusinek, Barokowy Witkowski, Fa-art., 2005, nr 1.
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Micha³a Witkowskiego dokonuje zestawienia wymienionych w tytule autorów, zwraca równie¿ uwagê na niespójnoæ intelektualn¹ bohatera-narratora. Wed³ug autora tekstu, najwa¿niejszym elementem braku koherencji jest
podwójna natura g³ównego bohatera. W powieci wiat mêski to wiat prostoty, racjonalnoci, pracy i spraw codziennych. Kobiecoæ charakteryzuje
intertekstualnoæ, estetyzm, uniesienia. Napiêcie na linii Hubert  Barbara
jest w zrozumieniu figury g³ównego bohatera czynnikiem kluczowym. Autor
artyku³u pisze:
W powieci mówi zawsze Barbara, ale zazwyczaj mówi jako Hubert, tote¿ jêzyk
jest wulgarny, miejscami prymitywny. Ciota  intelektualistka wietnie zna
normy poprawnociowe polszczyzny, wietnie zdaje sobie sprawê z tego, jak ma
wyra¿aæ siê impretynent Hubert. Czytelnika dziwiæ mo¿e, i¿ narrator, u¿ywaj¹c
zaimka ta w bierniku, czasem pos³uguje siê poprawn¹ form¹ tê, czasem
(czêciej)  powszechnie przyjêt¹  niepoprawn¹ t¹. Podkreliæ nale¿y, ¿e nie
jest to wyraz niekonsekwencji, ale znak sygnalizuj¹cy, która to¿samoæ dochodzi
do g³osu25.

Barbara Radziwi³³ówna to bohater, który jednoczy w sobie wiele ciekawych zagadnieñ. Oprócz intertekstualnej, dwupoziomej narracji, kampu,
bardzo wa¿n¹ kategori¹ jest tutaj p³eæ, której dualizm w najbardziej wyrany sposób uwidacznia siê w³anie w podwójnym imieniu bohatera.
Mo¿na mówiæ o swoistej onomastyce prozy Witkowskiego, która odsy³a
do sporu o uniwersalia, refleksji na temat zwi¹zku nazwy z desygnatem.
Zagadnienie nazywania, a szczególnie nazywania siebie samego jest istotnym tropem w badaniu to¿samoci bohaterów powieci autora Lubiewa. Ich
jêzyk jest jednym z elementów kszta³towania codziennoci i otaczaj¹cego
wiata. Opowiadanie historii, narracyjne zabiegi mog¹ siê jawiæ jako cel ich
dzia³añ. Bohaterki ¿yj¹ tak, aby kszta³towaæ lub podtrzymywaæ swoje prywatne legendy, przekazywane z pokolenia na pokolenie. ¯ycie bohaterów jest
nieustaj¹c¹ kreacj¹, odgrywaniem ról, a ich specyficzne idiolekty, jêzykowa
elastycznoæ i umiejêtnoæ stosowania nawi¹zañ, parafraz, budowania metafor
przenosi ich w przestrzeñ niekoñcz¹cej siê gry jêzykowej. Jêzyk bohaterów
Witkowskiego pomaga im dokonywaæ transgresji i kszta³towaæ rzeczywistoæ.
Chocia¿ na co dzieñ s¹ wykluczeni, w sferze symbolicznej pozostaj¹ wolni.

25 P. Ry, Podmiot rozbity w polskiej prozie wspó³czesnej. Wojna polsko-ruska pod
flag¹ bia³o-czerwon¹ Doroty Mas³owskiej i Barbara Radziwi³³ówna z Jaworzna-Szczakowej Micha³a Witkowskiego, Kraków 2013, s. 211.
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The text concerns the role of language used by the protagonists of Micha³ Witkowskis
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Na listach czytelniczych bestsellerów, w zestawach lektur koniecznych,
uwzglêdnianych w ró¿nych niezbêdnikach inteligenta i podobnych wykazach sugerowanych przez tygodniki, poczesne miejsce zajmuj¹ w ostatnich
latach ksi¹¿ki o charakterze biograficznym. Biografistyka (zarówno t³umaczenia, jak i rodzima twórczoæ) szturmem zdobywa rynek czytelniczy. Wystarczy tu przywo³aæ g³one i nagradzane tytu³y, maj¹ce szeroki rezonans na
³amach prasy  Kapuciñski non-fiction Artura Domos³awskiego, Mi³osz Andrzeja Franaszka, Korczak. Próba biografii Joanny Olczak-Ronikier, Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie Marka Radziwona, Pra. O rodzinie Iwaszkiewiczów Ludwiki W³odek, Twarz Tuwima Piotra Matywieckiego. Ukaza³y siê
tak¿e kolejne biografie Tuwima, Broniewskiego, S³onimskiego, Newerlego,
Ga³czyñskiego, ju¿ nie mówi¹c o imponuj¹cym dziele Hanny Kirchner, biografii Zofii Na³kowskiej, uwzglêdniæ te¿ trzeba, od dawna obecny na rynku
wydawniczym i ciesz¹cy siê wysok¹ renom¹, obszerny dorobek biografistyczny Tuszyñskiej, obejmuj¹cy Isaaca Bashevisa Singera, Irenê Krzywick¹, Mariê Wisnowsk¹, Wierê Gran i wiele innych postaci, a i tak bêdzie to tylko
drobny fragment d³ugiej listy bestsellerów.
Nie znaczy to, i¿ wczeniej nie ukazywa³y siê biografie równie¿ ciesz¹ce
siê du¿ym zainteresowaniem, atrakcyjne czytelniczo, intelektualnie i narracyjnie odkrywcze. Mam tu na myli ksi¹¿ki eseistyczne, na przyk³ad Jaros³awa Marka Rymkiewicza czy Józefa Hena, które dociera³y jednak do wê¿szego krêgu odbiorców o wyranie sprecyzowanych zainteresowaniach. G³one
ksi¹¿ki z ostatnich lat, s¹ na ogó³ biografiami postaci z naszej wspó³czesnoci,
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st¹d temperatura dyskusji wokó³ nich jest znacznie wy¿sza, tym bardziej ¿e
odbywa siê na razie raczej na ³amach prasy i ma charakter dziennikarski.
Szczególnie nasycone emocjami by³y kontrowersje wokó³ biografii Kapuciñskiego, której towarzyszy³a atmosfera skandalu. Oczywicie znaczenie ma tu
fakt, ¿e ukaza³a siê ona w nied³ugim czasie po mierci jej bohatera, napisana
zosta³a przez autora z nim zaprzyjanionego i w wielu miejscach dotyka
kwestii intymnych, dotycz¹cych tak¿e jego najbli¿szych. Jest to jednak ju¿
inne zagadnienie, wychodz¹ce poza pytania literaturoznawcze, w tym wypadku maj¹ce swój ci¹g dalszy  s¹dowo-procesowy. Z kulturowego punktu
widzenia ksi¹¿ka Domos³awskiego okaza³a siê wyzwaniem dla polskiej tradycji pisania biografii raczej ostro¿nych, z zachowaniem odpowiedniej dyskrecji i decorum.
Innego rodzaju kontrowersje wywo³a³a Oskar¿ona: Wiera Gran Agaty Tuszyñskiej. Tym razem spory ogniskowa³y siê wokó³ jej interpretacji i sugestii
zwi¹zanych z odleg³ymi wydarzeniami, zachowaniami znanych osób w czasach Holokaustu. Ponadto, dzieje piewaczki z warszawskiego getta czytane
by³y w kontekcie wczeniej wydanej ksi¹¿ki wspomnieniowej W³adys³awa
Szpilmana, a szczególnie zrealizowanego na jej podstawie filmu Romana
Polañskiego Pianista. Biografistom zatem czêsto przychodzi mierzyæ siê nie
tylko z komplikacjami ród³owymi w docieraniu do rekonstruowanej rzeczywistoci, wypracowaniem atrakcyjnych form narracji dla swojej opowieci,
lecz tak¿e czêsto z utrwalonymi wczeniej s¹dami na temat znanych postaci
i ich czasów. Ksi¹¿ki biograficzne wchodz¹ w dyskurs z zastanym obszarem
wiedzy, konfrontowane s¹ ze sob¹ ró¿ne punkty widzenia, indywidualne wersje prawdy, szczególnie gdy wokó³ przywo³ywanych postaci naros³a ju¿
obszerna literatura.
Faktem jest, ¿e ci¹g tych wydawnictw, docenianych i nagradzanych,
autorskie nowatorstwo, rewelatorskie interpretacje, odkrywanie nieznanych
faktów z ¿ycia bohaterów, a tak¿e oddwiêk czytelniczy ksi¹¿ek otworzy³y
nowy rozdzia³ w polskiej biografistyce. Wydaje siê, ¿e nie ma ju¿ powrotu do
hagiograficznej poprawnoci, lêku przed pope³nieniem niedyskrecji, stawianiem trudnych pytañ i formu³owaniem kontrowersyjnych hipotez. Na marginesie mo¿na by³oby zauwa¿yæ, ¿e musia³o up³yn¹æ nieomal sto lat od czasu,
gdy Boy-¯eleñski tak sugestywnie przeciwstawia³ siê polskiej tradycji br¹zownictwa.
Po ukazaniu siê ksi¹¿ki Domos³awskiego Polityka opublikowa³a obszerny raport dotycz¹cy stanu polskiej biografistyki, w którym  powo³uj¹c
siê na zdanie wydawców, oceniaj¹cych dotychczasowy dorobek polskiego pimiennictwa biograficznego  autorzy ubolewaj¹, i¿ jest on bardzo ubogi,
szczególnie w porównaniu z ekspansj¹ ksi¹¿ek biograficznych na gruncie
amerykañskim czy brytyjskim. Jednoczenie prognozuj¹, ¿e:
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byæ mo¿e ksi¹¿ka Domos³awskiego bêdzie kamyczkiem uruchamiaj¹cym lawinê
[ ] popularnoæ wspomnieñ, dzienników i pamiêtników wiadczy o tym, ¿e
Polacy jednak zaczynaj¹ mierzyæ siê z w³asn¹ histori¹. Cierpimy te¿, co wysz³o
na jaw przy okazji Kapuciñskiego, na wielki g³ód biografii1.

Kilka zaledwie lat, które dziel¹ nas od tego raportu, potwierdzi³y formu³owane w nim przewidywania.
Wymienione tu g³one wydarzenia na rynku polskiej biografistyki stanowi¹ szeroko zakrojone projekty, rysuj¹ce rozleg³¹ panoramê ¿ycia, twórczoci, z uwzglêdnieniem kontekstów socjologicznych, historycznych epoki. Cechuje je dokumentacyjna solidnoæ, naukowa b¹d dziennikarska, a zwa¿ywszy, i¿ przedmiotem biograficznej wiwisekcji s¹ tu przede wszystkim
postaci twórców, wpisuj¹ siê, w mniejszym lub wiêkszym stopniu, w biografizm literaturoznawczy, o który upomina siê Anna Nasi³owska2. Jej g³os nie
jest odosobniony; w 2010 roku ukaza³ siê monograficzny numer Dekady
Literackiej, powiêcony problematyce biografizmu, który otwiera t³umaczony tekst angielskiego profesora Uniwersytetu Southampton, Michaela Bentona, Biografia teraz i kiedy, w którym autor og³asza, ¿e ów kopciuszek
studiów literackich wraca na salony3. S³uszne g³osy upominaj¹ce siê o nale¿n¹ rangê biografistyki w obrêbie literaturoznawstwa znajduj¹ potwierdzenie w wybitnych dzie³ach, by wskazaæ tu przywo³an¹ ju¿ wczeniej, imponuj¹ca pracê Hanny Kirchner Na³kowska albo ¿ycie pisane.
Prognozowany, a tak¿e ju¿ zauwa¿alny na rynku ksi¹¿ki zwrot w stronê
biografii wymusza otwarcie szerszej przestrzeni namys³u nad gatunkiem,
pog³êbienia metabiograficznej refleksji. Zwiastunem takiej potrzeby metodologicznej jest cytowany tu numer Dekady Literackiej. Uwzglêdniæ jednak
nale¿y, i¿ nie ma i nie mo¿e byæ kanonicznego wzorca pisania biografii,
poniewa¿ na ró¿norodnoci wybieranych przez autorów konwencji polega jej
urok  i mo¿e dlatego te¿ na naszym gruncie literaturoznawczym biografistyka nie doczeka³a siê szerszego, opartego na nowszych modyfikacjach gatunku, rozpoznania. Problem rysuje siê bardzo wyranie, je¿eli by zestawiæ
tê sk¹p¹ bazê teoriopoznawcz¹ z licznymi pracami na temat autobiografizmu
 wystarczy wskazaæ prace Zimanda, Cieñskiego, Czermiñskiej, Lubas-Bartoszyñskiej, Gosk, a tak¿e wielu innych badaczy, którzy liczne rozprawy
powiêcili literaturze dokumentu osobistego, ró¿nym jej odmianom. W tej
obszernej bibliografii uwzglêdniæ te¿ nale¿y szeroko przyswojone t³umaczenia wiatowych klasyków teorii autobiografizmu: Gusdorfa, Lejeunea i innych badaczy.
1 W. Smoczyñski, J. Sobolewska, Raport: Biografie  ma³e sekrety wielkich ludzi, Polityka 2010, nr 2748, s. 39.
2 A. Nasi³owska, Herezje wokó³ biografizmu i antybiografizmu, Teksty Drugie 2010,
nr 12, s. 129-136.
3 M. Benton, Biografia teraz i kiedy, prze³. Anna Pekaniec, Dekada Literacka 2010,
nr 45, s. 7.
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Na tym tle teoria biografizmu rysuje siê bardzo skromnie  najczêciej
przywo³ywane s¹: praca Marii Jasiñskiej Zagadnienia biografii literackiej.
Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej,
ksi¹¿ka zbiorowa Biografia  geografia  kultura literacka pod redakcj¹ Jerzego Ziomka i Janusza S³awiñskiego, a z tekstów t³umaczonych  Jamesa
Clifforda Od kamyków do mozaiki4. Pochodz¹ one z lat siedemdziesi¹tych
i jakkolwiek zawarta w nich refleksja teoretycznoliteracka w wielu punktach
nie zatraci³a poznawczej aktualnoci, nie wystarczaj¹ ju¿ do opisu wielostylowej ró¿norodnoci narastaj¹cej materii tekstów biograficznych.
Pomiêdzy teoretycznoliterackim rozpoznaniem autobiografizmu i biografizmu s¹ wiêc znacz¹ce dysproporcje, a uznaæ by przecie¿ nale¿a³o, ¿e genologicznie s¹ to gatunki pokrewne, chocia¿ przez klasyków teorii rozgraniczane
doæ kategorycznie. Autor paktu autobiograficznego Phillipe Lejeune przestrzega, by przez pryzmat gatunku biograficznego nie myleæ o autobiografii.
Istot¹ paktu autobiograficznego jest bowiem uznanie to¿samoci wewn¹trz
tekstu z nazwiskiem na ok³adce, natomiast w biografii relacja miêdzy bohaterem a modelem jest kwesti¹ podobieñstwa, a nie to¿samoci: To¿samoæ
jest rzeczywistym punktem wyjcia autobiografii  podobieñstwo nieosi¹galnym horyzontem biografii5. Inaczej relacje miêdzy tymi gatunkami ustawia
John Sturrock, twierdz¹c, ¿e biografia to rzemios³o, autobiografia  dzia³alnoæ uboczna i niepowtarzalna6. W jego ujêciu form¹ prymarn¹ jest zatem
biografia, a autobiografia pochodn¹ jej konwencji.
Materia tekstowa, szczególnie z ostatnich lat tak¿e na gruncie polskim
znacznie poszerzaj¹ca repertuar odmian gatunkowych biografizmu, dostarcza jednak licznych przyk³adów, które zacieraj¹ tê formalnie wyznaczon¹
liniê demarkacyjn¹. Przyk³adem swobodnego przemieszczania siê miêdzy
biografi¹ i autobiografi¹ mo¿e byæ zarówno pisarstwo Henryka Grynberga,
jak i Janusza G³owackiego, szczególnie w tych tekstach, które mieszcz¹ siê w
szeroko pojêtej kategorii literatury dokumentu osobistego, a tak klasyfikowaæ mo¿emy du¿¹ czêæ ich dorobku.
W Uchodcach i Ci¹gu dalszym Grynberga szkielet konstrukcyjny
uwzglêdnia plan autobiografii, ale meandryczny tok narracji opiera siê na
dygresjach, które rozrastaj¹ siê do rozmiarów wyodrêbnionych rozdzia³ów i
stanowi¹ rozbudowane szkice biograficzne przywo³ywanych postaci. Powstaje kompozycja wielog³osowa, w której inicjalny gest autobiograficzny ulega
4 M. Jasiñska, Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970; Biografia  geografia  kultura literacka, red. J. Ziomek i J. S³awiñski, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, t. 40, Wroc³aw 1975; J. L. Clifford Od kamyków do mozaiki: zagadnienia biografii
literackiej, prze³. A. Mys³owska, Warszawa 1978.
5 P. Lejeune, Wariacje na temat pewnego paktu: o autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyñska, przek³. W. Grajewski, Kraków 2007, s. 71.
6 Por. J. Sturrock, Nowy wzorzec autobiografii, w: Autobiografia, red. M. Czermiñska,
s. 126144.
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zatarciu, a perspektywa autorska, zachowuj¹c podmiotow¹ nadrzêdnoæ,
przechodzi na pozycjê zbli¿on¹ do powieciowego narratora. W wywiadach
czêsto podkrela³: Moja biografia jest w pewnym sensie typowa, pomimo
wszelkich niezwyk³oci, w jakie obfituje, jeli chodzi o los osobisty7,
a w innym miejscu: Zawsze niechêtnie pisa³em o sobie. Nawet w moich
opowieciach autobiograficznych bohaterem nie by³em ja8.
Projekt Grynberga okreliæ mo¿na jako autobiografiê przegl¹daj¹c¹ siê
w lustrach biografii innych postaci. Zwa¿ywszy, ¿e Uchodcy i Ci¹g dalszy to
ksi¹¿ki pokoleniowe piêknych siedemdziesiêcioletnich9, ich ¿yciorysy s¹
równoleg³e, a dowiadczenia poniek¹d wymienne. Pokoleniowym mitem scalaj¹cym i legendotwórczym jest postaæ Marka H³aski, który by³ dla nich, bo
tak¿e dla Janusza G³owackiego i kilku innych spadkobierców, Jamesem Deanem, Elvisem Presleyem, Humphreyem Bogartem, Ernestem Hemingwayem. Uchodców otwiera rozdzia³ zatytu³owany Maheczko, czyli Marek H³asko  i nie jest on tylko bohaterem tego szkicu, patronem ca³ej ksi¹¿ki,
postaci¹ przewijaj¹c¹ siê przez wiele stron  rzecz jest jemu dedykowana,
a w³aciwie za niego napisana. H³asko pi³ z nami i notowa³ w pamiêci
materia³, którego zawsze mu brakowa³o. Ja nie, bo mia³em materia³u pod
dostatkiem, wiêcej nawet, ni¿ mog³em unieæ, a zatem: Zrobi³em to niejako
za niego. Nie tak barwnie, jak on by to zrobi³, ale kto umie tak koloryzowaæ
jak on?10. Pojawia siê formu³a bardzo specyficzna  pisania nie o kim, nie
dla kogo, nawet nie w czyim imieniu, lecz za kogo, tak jak wczeniej,
w 1981 roku w Izraelu, patrz¹c na pla¿ê, gdzie niegdy wylegiwa³ siê H³asko, napisa³ wiersz za niego11.
Niecodzienny zabieg literacki, stosowany w jego tekstach autobiograficzno-biograficznych, odczytaæ mo¿na jako pewn¹ odmianê apokryfu  nienapisane ksi¹¿ki nie¿yj¹cego ju¿ H³aski pisze Grynberg. Jest to jednak rodzaj
apokryfu à rebours, odwracaj¹cy jego definicyjne cechy gatunkowe  odrzucone zosta³y gry z mistyfikowanym autorstwem, tekst intencjonalnie nie jest
efektem zaw³aszczenia czyjego nazwiska czy dzie³a, lecz gestem podarunkowym  skierowanym do kogo, kto nie zd¹¿y³ napisaæ tego, co móg³by, czy
7 M. Lebecka, Opisaæ Holocaust. Rozmowa z Henrykiem Grynbergiem, Kresy 1994,
nr 18, s. 19.
8 M. Cichy, Najwa¿niejszy temat, Gazeta Wyborcza 1993, nr 225.
9 Okrelenie zapo¿yczam od Marty Sawickiej, z tytu³u jednej z recenzji (Piêkni siedemdziesiêcioletni, Wprost 2005, nr 5).
10 H. Grynberg, Uchodcy, Warszawa 2004, s. 221.
11 Pisanie za kogo jest oryginalnym, mo¿e nawet ekstrawaganckim przedsiêwziêciem, ale, jak zauwa¿a Ewa Rewers, w jakim stopniu i konstytutywn¹ cech¹ pimiennictwa osobistego: Narracja autobiograficzna »historia ¿ycia«, konstruowana jest natomiast
zwykle z punktu widzenia autonomicznego podmiotu, który biograficzne przedsiêwziêcie
podejmuje w imieniu »innych« lub pod ich nieobecnoæ: swoich wczeniejszych postaw
i decyzji ¿yciowych, osób, których ju¿ nie ma lub tych, którzy s¹, lecz milcz¹. (Tej¿e,
Wiêniowie transkulturowej wyobrani w: Narracja i to¿samoæ (I). Narracje w kulturze,
red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004, s. 46).
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powinien. Nie jest uzurpatorskim zaw³aszczeniem orygina³u, kopi¹, fa³szywk¹ czy renarracj¹, nie kwestionuje wzoru, lecz kontynuuje dzie³o niedokoñczone, proponuje hipotetyczny ci¹g dalszy w formie narracyjnego continuum. Gdyby jego artystyczn¹ deklaracjê pisania za kogo interpretowaæ jako
indywidualn¹ wersjê apokryfu, to w poszerzonym rozumieniu tego terminu.
Danuta Szajnert zwraca uwagê, i¿ apokryf, choæ przynale¿¹cy do rodziny imion wymownych, wspó³czenie funkcjonuje znacznie szerzej i zyskuje
[ ] dodatkowe, nieobecne, albo bardzo s³abo obecne w pierwotnych u¿yciach, odcienie znaczeniowe i niekoniecznie wi¹¿e siê z intencjami mistyfikatorskimi12.
W Pamiêtniku, pod dat¹ 18 IV 1988, wspominaj¹c pobyt w Izraelu, gdzie
kiedy spotka³ siê z H³ask¹, pisze: Chodzi³em tymi samymi bulwarami
i barami co 28 lat temu z H³ask¹. Prawie nic siê nie zmieni³y. A¿ dziwne, ¿e
go nie spotka³em13. Pisanie za niego wyp³ywa z dojmuj¹cego poczucia
nieobecnoci, braku, potrzeby ogl¹dania wiata jego oczami czy przywrócenia
rzeczywistoci temu, który ju¿ odszed³. Apokryficznoæ opowieci Grynberga
spisywanych za H³askê mo¿na odczytywaæ w ramach antropologii ladu jako
jedn¹ z odmian poetyki pamiêci, w której gest powtórzenia odgrywa zasadnicz¹ rolê14.
Z potrzeby mówienia za kogo wyrasta du¿a czêæ jego pisarskiego
dorobku. Tak skomponowane s¹ ksi¹¿ki: Memorbuch, której bohaterem
i narratorem jest twórca Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Adam Bromberg;
Szkice rodzinne; Pamiêtnik Marii Koper, a tak¿e wiele innych. Monika Szab³owska-Zaremba okreli³a ten dzia³ twórczoci Grynberga jako epickie
wiadectwa Drugiego15. Narracja prowadzona za kogo jest jednym z rozpoznanych sposobów przedstawiania traumy Holokaustu, odwo³uj¹c siê do
okrelenia z tytu³u ksi¹¿ki Anny Ziêbiñskiej-Witek16. W zbli¿onym kierunku
zmierza interpretacja Doroty Krawczyñskiej, która mówienie g³osem ofiary
w tekstach o Zag³adzie odczytuje w twórczoci Grynberga jako gest identyfikacji, ale i manipulacji17.
W przypadku Uchodców i Ci¹gu dalszego motywacje okrelaj¹ce potrzebê mówienia za kogo s¹ jednak inne. Prze¿ycie Zag³ady nie jest tu w¹tkiem zasadniczym, jakkolwiek tak¿e obecnym, ale akcent pada na pobratymstwo losów uchodców, empatiê wobec wydziedziczonych z rodzimej
przestrzeni, którym nie uda³o siê odnaleæ w nowej sytuacji, przegrali
12 D. Szajnert, Mutacje apokryfu, w: Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki, I. Opacki,
Warszawa 2000, s. 138.
13 H. Grynberg, Pamiêtnik, Warszawa 2011, s. 334.
14 Por. M. Zaleski, Formy pamiêci, Gdañsk 2004 (tu rozdz. wiat powtórzony, s. 1160).
15 M. Szab³owska-Zaremba, Cz³owiek po zag³adzie. Problematyka egzystencjalna
w twórczoci Henryka Grynberga, Lublin 2010, s. 119.
16 A. Ziêbiñska-Witek, Holocaust  problemy przedstawiania, Lublin 2005.
17 D. Krawczyñska, Empatia? Substytucja? Identyfikacja? Jak czytaæ teksty o Zag³adzie, w: Narracja i to¿samoæ, dz. cyt., s. 266.
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z losem i uszli z przysz³oci, bo samobójcy te¿ s¹ uchodcami, jak czytamy
w zakoñczeniu ksi¹¿ki  za nich pisze ci¹gi dalsze.
Splot w³asnych historii i narracji opartych na koncepcie pisania za
kogo komplikuje gatunkow¹ identyfikacjê jego tekstów. Mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e autor, swobodnie gospodaruj¹c swoim dorobkiem twórczym,
celowo utrudnia próby genologicznej klasyfikacji. W s³owie odautorskim
okrela Uchodców jako opowieæ pokoleniow¹ z elementami fikcji, zamieszczaj¹c we wstêpie podziêkowania dla wielu osób za dostarczone materia³y i konsultacje. Nastêpn¹ ksi¹¿kê Grynberg zatytu³owa³ jednoznacznie
jako kontynuacjê: jest to ci¹g dalszy Uchodców i wszystkiego, co dotychczas napisa³em [ ] I jak wiêkszoæ mojej prozy jest to raczej opowieæ epicka
ni¿ autobiografia18, po czym nastêpuje jeszcze d³u¿sza lista podziêkowañ za
informacje, konsultacje, dokumenty, materia³y, co mia³oby wskazywaæ na
dokumentarny zamys³.
Deklaracje gatunkowe sk³adane przez autora, który w sposób szczególny
eksploatuje swoj¹ biografiê, s¹ wiêc bardzo niejednoznaczne, a w obrêbie
ca³ociowej przestrzeni jego dzie³a wydaje siê, ¿e wiadomie wprowadzaj¹
zamêt. Okrelenie opowieæ epicka odsy³a do wiata fikcji, a przynajmniej
sankcjonuje jej obecnoæ. Jednoczenie podkrela, ¿e wyzby³em siê powieciopisarskich sk³onnoci, umieszcza w tekcie liczne sprostowania co do
osób i sytuacji opisywanych we wczeniejszej twórczoci, przeprasza za dawne nierozwa¿ne fabularyzacje19. Relacje miêdzy dokumentem i fikcj¹
w obszarze twórczoci Grynberga dodatkowo komplikuje wydany w 2011 roku
obszerny Pamiêtnik. We wstêpie pisze: Jest to wybór, w którym pomijam
zapiski wykorzystane w moich opowieciach autobiograficznych (zw³aszcza
w Uchodcach i Ci¹gu dalszym) lub rozwiniête w esejach czy »przet³umaczone« na wiersze. St¹d nieraz d³u¿sze przerwy miêdzy datami20. Wy³¹czaj¹c te
partie z Pamiêtnika, przyznaje narracjom, poprzednio deklarowanym jako
opowieci epickie, status referencyjnoci  po czasie okazuj¹ siê wyimkiem
z prowadzonego diariusza. W kilku miejscach nawet stosuje przypisy, odsy³aj¹ce do utworów powieciowych, traktowanych tu dokumentacyjnie i faktograficznie.
Proza Grynberga rozwija siê jako opowieæ totalna, konstruowana
w procesie powrotów, renarracji, owietlania tych samych zdarzeñ z ró¿nych
punktów widzenia i perspektyw czasowych. Jest to niejako dzie³o w toku,
¿aden tekst nie jest zamkniêty, pomimo ¿e autor z upodobaniem eksponuje
epilogi. Tak tytu³uje ostatni rozdzia³ Uchodców, ksi¹¿ki, która ma swoj¹
18
19

H. Grynberg, Ci¹g dalszy, Warszawa 2008, s. 7.
S³awomir Bury³a dokumentaryzm prozy Grynberga widzi jako jedn¹ z czterech
cie¿ek wiod¹cych i przybli¿aj¹cych do tego, co »nie-do-pomylenia«, »nie-do-wypowiedzenia«, »nie-do-zrozumienia«, »nie-do-wyobra¿enia« (tego¿, Opisaæ Zag³adê. Holokaust
w twórczoci Henryka Grynberga, Wroc³aw 2006, s. 286.)
20 H. Grynberg, Pamiêtnik, s. 7.
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kontynuacjê w Ci¹gu dalszym, te¿ zreszt¹ zakoñczonym epilogiem, a w¹tki
z tych opowieci i wszystkich innych tekstów s¹ cytowane, wyjaniane,
dopowiadane w opublikowanym póniej (w 2011 roku) Pamiêtniku. W ten
sposób opowieci Grynberga przenikaj¹ siê, tworz¹ ewoluuj¹cy nieustannie
splot, staj¹ siê narracj¹ ¿ycia w jego ci¹g³oci czasowej, a ka¿dy epilog okazuje siê tymczasowy. Mo¿na tu powo³aæ siê na filozoficzny punkt widzenia
Katarzyny Rosner: To¿samoæ, jak i konstytuuj¹ca j¹ autonarracja, nie jest
w ¿adnym momencie ¿ycia jednostki ustalona, gotowa. Autonarracja musi
ci¹gle integrowaæ nowe wydarzenia, pojawiaj¹ce siê w wiecie i w³¹czaæ te,
które s¹ dla jednostki istotne21.
Narracja ¿ycia rozrasta siê, tworz¹ j¹ ró¿ne rozga³êzienia, przemieszczenia w¹tków, boczne linie, obejmuje zarówno to, co wewnêtrzne, jak i zewnêtrzne, a miejsce nadrzêdne ma sam rytua³ opowiadania. Zatarciu ulegaj¹
granice miêdzy fikcj¹ i nie-fikcj¹, gdy¿ obie w równym stopniu s³u¿yæ mog¹
rozumieniu wiata. Ryszard Nycz interpretuje tê sk³onnoæ do hybrydyzacji,
³¹cz¹cej dokumentaryzm z fikcj¹, jako model czytania nowoczesnej literatury
i znajduje dlañ g³êbokie uzasadnienie:
Wydaje siê wszak¿e, ¿e w tego rodzaju tendencji chodzi o gruntowniejsz¹ krytykê relacji literatura-rzeczywistoæ; relacji, która nie daje siê poj¹æ w kategoriach
opozycji, alternatywy czy obocznoci autonomicznych dziedzin. Za spraw¹ wkroczenia osoby do tekstu granica zostaje prze³amana i zatarta. Literatura za na
nowo siê uprawomocnia, w³¹czaj¹c siê w porz¹dek (i nieporz¹dek) ¿ycia jako
 uprawniona, a mo¿e nawet uprzywilejowana  forma jego narracyjnego rozumienia, dramatycznego rozwiniêcia czy lirycznego wypowiedzenia22.

Projekt estetyczny Grynberga wpisuje siê w teoretyczne rozpoznanie
Nycza. Autor podkrela, powo³uj¹c siê na autorytet Kapuciñskiego, ¿e literatura jest dla mnie rodkiem, a nie celem i mówi to przede wszystkim jako
pisarz, przez d³ugie lata swojej drogi twórczej wybieraj¹cy rolê stra¿nika
pamiêci o ¯ydach zamordowanych w epoce Holokaustu, ale tak¿e autor
Uchodców i innych ksi¹¿ek, które nie koncentruj¹ siê wy³¹cznie wokó³ tej
problematyki. Twierdzi, ¿e kiedy by³ m³ody, chcia³ byæ przede wszystkim
powieciopisarzem  teraz coraz bardziej sk³ania siê do roli kronikarza.
mia³o wplata w Ci¹g dalszy obszerne dokumenty, akta procesów s¹dowych
i wiele innych wiadectw minionego czasu. Nie przestaje jednak myleæ
o nadaniu ca³oci artystycznej formy  i nie jest to tylko kwestia dba³oci
o poziom estetyczny czy czytelnicz¹ atrakcyjnoæ. Pisanie jest bezpieczniejsze od opowiadania, bo zapewnia dystans  wyznaje autor  i dodaje: dziêki
za literaturê23. Tê konstatacjê odnosi nie tylko do tekstów zmagaj¹cych siê
21
22

K. Rosner, Narracja, to¿samoæ i czas, Kraków 2003, s. 42.
R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistoci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s.67.
23 H. Grynberg, Ci¹g dalszy, s. 122.
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z dowiadczeniem Holokaustu, lecz tak¿e biografii uchodców z przysz³oci,
w których imieniu pisze, ze wiadomoci¹, ¿e móg³by dzieliæ ich los, gdyby
szczêliwie nie odnalaz³ siê i nie zaakceptowa³ swojego miejsca nad Potomakiem.
Obok biograficznych narracji Grynberga z ostatnich lat mo¿na ustawiæ
teksty Janusza G³owackiego (przede wszystkim jego pokoleniow¹ ksi¹¿kê
Z g³owy, bêd¹c¹ równie¿ swoistym wiadectwem piêknych siedemdziesiêcioletnich), maj¹ce wspólny generacyjny adres z autorem Piêknych dwudziestoletnich24. Ponadto pisane s¹ przez uchodców (jeden z roku 1967, drugi
z 1981), którzy znaleli siê w Ameryce, w tym dzikim kraju, w którym nikt
nawet nie wie, kto to by³ Himilsbach, jak ironizuje G³owacki. Uchodstwo,
amerykañska rzeczywistoæ, odgrywa tak¿e kluczow¹ rolê w powieci biograficznej Good night, D¿erzi.25 Inga Inwasiów, recenzuj¹c ksi¹¿kê, proponuje,
by j¹: umieciæ w antologii postemigracyjnej, potwierdzaj¹c tym samym
wa¿ne miejsce, jakie w niej zajmuje Janusz G³owacki. Tak, ta powieæ jest
na pewno krytyk¹ obu kultur  polskiej i amerykañskiej, z pokazaniem
swoistej »konkurencyjnoci« rosyjskiego pochodzenia, które Polacy »imituj¹«
na rynku kapitalistycznym26.
Kody kultury rosyjskiej, natrêtnie eksponowane w powieci G³owackiego, wiadcz¹ przede wszystkim o jego osobistej fascynacji literatur¹ rosyjsk¹,
ale aktywizowane s¹ tak¿e w uchodczych wiadectwach Grynberga. W obu
przypadkach odczytywaæ je mo¿na jako sygna³ przedefiniowania imigracyjnej samowiadomoci ich pokolenia. Nie sytuuj¹ siê ju¿ w kontekcie naszej
tradycji wychodstwa, odziedziczonej po misyjnej emigracji dziewiêtnastowiecznej czy tej powojennej, szukaj¹ raczej szerzej dla wiata czytelnych
wzorców, a mo¿e stereotypów s³owiañskoci, której paradygmaty wyznacza
w g³ównej mierze kultura rosyjska. Polska to przecie¿ z perspektywy amerykañskiej terra incognita, niezapisana karta, na której brak rozpoznawalnych
znaków identyfikacyjnych. Ta doskwieraj¹ca anonimowoæ jest nie tylko dowiadczeniem odczuwalnym na gruncie amerykañskim. W Uchodcach pisarz przywo³uje tylko na pozór anegdotyczne wspomnienie perypetii zwi¹zanych z nadaniem baga¿u z W³och do Warszawy:

24 Na powinowactwo pokoleniowe tych ksi¹¿ek wskazuje Marta Wyka: ( ) autobiografie obu autorów czasem tylko siê dotykaj¹ (przypadkiem), nigdy na siebie nie nak³adaj¹. ¯e G³owacki m³odszy? Ale przecie¿ daty urodzenia s¹ bliskie: 1938, 1936, mistrz i guru,
czyli H³asko: 1934. Zak³adam, ¿e znaczenie owych dat jest wzglêdne, choæ pamiêtaæ o nich
warto. Lata up³ywa³y, z piêknych dwudziestoletnich wydobywali siê czterdziestoletni,
o szeædziesiêcioletnich ma³o kto (albo zgo³a nikt) nie pisa³, prawie siedemdziesiêcioletni
postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce (tej¿e, Wymyliæ siebie, Tygodnik Powszechny
2005, nr 11).
25 J. G³owacki, Good night, D¿erzi, Warszawa 2010.
26 I. Iwasiów, Scenariusz nienapisanego scenariusza, Tygodnik Powszechny 2010,
nr 48.

142

Leokadia Hull
 Varsovia? Pologna? Takich stacji nie ma  pokrêci³ g³ow¹ zwierzchnik.
 Jak to nie ma? Popatrzcie na mapê, Vienna, Berlin i w prawo Varsovia.
 Przynieli atlas, pokazuj¹ mi: Vienna, Berlin, a w prawo bia³a plama.
 No i co? Che Varsovia, che Pologna, signore?  m¹drzy³ siê baga¿owy .
 Bardzo ¿a³ujê, signore, ale nie wysy³amy baga¿u do miejsc, których nie ma 
zakoñczy³ dyskusjê zwierzchnik27.

Owiniête kolczastym drutem walizki  jak na ok³adce ksi¹¿ki  okaza³y
siê bezu¿yteczne, nikt nie interesowa³ siê przywiezionym baga¿em, zamkniêtym w nich nadmiarem dowiadczenia przybysza. Opisana przez Grynberga
przygoda przydarzy³a siê podró¿nikowi wiele lat wczeniej i na gruncie europejskim, ale nie bez powodu zosta³a przytoczona w Uchodcach, jest metafor¹ ilustruj¹c¹ upokarzaj¹ce doznanie anonimowoci emigrantów z Polski.
G³owacki znalaz³ siê na Zachodzie w innym czasie i innych okolicznociach  og³oszenie stanu wojennego zasta³o go w Londynie. Trafi³ wiêc na
moment, kiedy oczy wiata zwrócone by³y na Polskê i on mia³ te swoje piêæ
minut skupienia na sobie jako reprezentancie cierpi¹cego narodu, zainteresowania mediów  gdyby tu u¿yæ publicystycznego jêzyka tamtych lat.
Jednak z gorzk¹ autoironi¹ opisuje swój wystêp w brytyjskim wi¹tecznym
talk show: No to wyg³osi³em ponurym g³osem kilka zdañ o nocy nad Polsk¹,
staraj¹c siê nie myliæ czasu teraniejszego z przesz³ymi, she z he, wciniêty
miêdzy dowcipkuj¹cego z McCartneyem showmana i prezentacjê sylwestrowych kolekcji Gianniego Versace28. Nie jest to rola, w której móg³by i chcia³by siê odnaleæ popularny bon vivant, bryluj¹cy w warszawskich kawiarniach i nocnych klubach.
Nowa polska emigracja, czy raczej postemigracja, nie ma swojej mitologii  te ksi¹¿ki dopiero j¹ tworz¹. Uchodców nie dekoruje ju¿ herb wygnania (okrelenie wziête z tytu³u ksi¹¿ki Wojciecha Karpiñskiego), a cierpiêtnicza misja straci³a uzasadnienie w zupe³nie innym kontekcie naszej
rzeczywistoci. Dawne matryce literackie ju¿ siê zu¿y³y, mog¹ s³u¿yæ tylko
jako przestrzeñ ironicznej kontestacji równie¿ bezsensownej, poniewa¿
 szczególnie w Ameryce  nasze dziedzictwo okazuje siê nierozpoznawalne.
Imigracja nowszej daty, jak G³owacki, mo¿e tylko zazdrociæ Rosjanom: Nie
mówi¹c ju¿ o rosyjskich pisarzach dysydentach, takich, ¿e a¿ strach. No bo
jednak Dostojewski czy To³stoj, Czechow czy Gogol  by³o po kim dziedziczyæ.
I czy po So³¿enicynie, Brodskim albo i Aksionowie w ogóle kto na moje
cierpienia nastawi ucho?29.
Kiedy polscy pisarze byli dobrze wyszkolonymi emigrantami, jak konstatuje Karl Dedecius. W nowej rzeczywistoci, rezygnuj¹c z nieaktualnej
ju¿ topiki, nie znajduj¹ gotowych tropów, konstytuuj¹cych ich imigracyjn¹
27
28
29

H. Grynberg, Uchodcy, s. 26.
J. G³owacki, Z g³owy, Warszawa 2004, s. 9.
Tam¿e, s. 17.
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to¿samoæ. Grynberg w ostatnim akapicie, odwo³uj¹c siê do swoich kalifornijskich studiów rusycystycznych, dopowiada znaczenie tytu³owego okrelenia, które nie ma trafnego odpowiednika w jêzyku angielskim, ale tak¿e
i polskim:
Jaki inny jêzyk co takiego potrafi? Uszli od uchodziæ, z którego pochodz¹ uchodcy, a wiersz ten napisa³ uchodca Majakowski, który ¿y³ 37 lat,
do uchodcy Jesienina, który ¿y³ 30 lat  bo samobójcy s¹ te¿ uchodcami,
a mo¿e jeszcze bardziej. I ka¿de s³owo tej apostrofy mo¿na zaadresowaæ do
H³aski30.

Przywo³ane tu tytu³y obu pisarzy s¹ próbami rozpoznania w³asnego
transkulturowego dowiadczenia innoci, w planie socjalnym, egzystencjalnym, a tak¿e psychologicznym. W perspektywie jednostkowej jest ono trudne
do zdiagnozowania i st¹d potrzeba wsparcia, utwierdzenia w biografiach
innych uchodców, w poszukiwaniu znaków to¿samoci i ró¿nicy  nieprzypadkowo zapo¿yczam okrelenie od Barbary Skargi  poniewa¿ w ich
biograficznych narracjach w³anie o to¿samoæ, cieraj¹c¹ siê z zewnêtrzn¹
innoci¹ toczy siê najwa¿niejsza gra. Po przeszczepieniu na inny grunt
traci siê naturalny to¿samociowy kontekst. Emigracja to panika  twierdzi G³owacki  przestaje siê istnieæ, jest siê przestraszonym, le mówi¹cym
po angielsku, nieznanym pisarzem31. Pokoleniowe biografie Grynberga
i G³owackiego s¹ jednak pisane z perspektywy ex post, kiedy pierwszy z nich
odnalaz³ ju¿ swoje miejsce nad Potomakiem, drugi zaistnia³ na rynku amerykañskim jako dramaturg. Pisz¹ zatem w imieniu tych, którym nie uda³o
siê odnaleæ w nowej rzeczywistoci.
Ksi¹¿ki Grynberga, eksponuj¹ce zamys³ pisania za kogo, swoj¹ formu³¹ podkrelaj¹ gest solidarnoci, identyfikacji, a w przypadku H³aski mo¿e
i sp³acania d³ugu literackiego, zaci¹gniêtego u dawnego mistrza i guru. Natomiast sytuacja wyjciowa, któr¹ nakrela G³owacki, jest inna. Ju¿ wczeniej Kosiñskiemu powiêci³ jeden z rozdzia³ów w autobiografii Z g³owy (¯art
bogów), w którym czytamy:
Wygl¹da to dziwnie, ¿e piszê tyle o Kosiñskim, który nic a nic nie jest moim
ulubionym pisarzem. Ale zaraz, spokojnie. By³ emigrantem i czy to siê komu
podoba, czy nie, mia³ najwiêkszy z polskich pisarzy sukces. Wiêc mu najpierw
jak ka¿dy uczciwy Polak zazdroci³em. To po pierwsze. Do tego sam siê sporo
w ¿yciu naudawa³em i ciekawi³o mnie, jak on te coraz bardziej przylegaj¹ce
maski przymierza32.

30
31
32

H. Grynberg, Uchodcy, s. 245.
J. G³owacki, Z g³owy, s. 251.
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Wspomina, ¿e próbowa³ napisaæ o nim dramat i mia³ to byæ skok na
kasê, ale jak siê okaza³o nieudany, poniewa¿ kto go ubieg³ i pomys³
upad³33. W Good night, D¿erzi, umieszcza rozbudowan¹, lecz wyranie zmitologizowan¹ opowieæ o genezie ksi¹¿ki, powiêconej postaci ju¿ zapomnianej,
której nazwisko w chwili podjêcia tematu trzeba by³o ju¿ przeliterowaæ
w amerykañskich ksiêgarniach. Biograficzne przedsiêwziêcie wydawaæ by siê
mog³o absurdalne z rynkowego punktu widzenia, przecie¿ ju¿ powsta³o kilka
ksi¹¿ek na temat Kosiñskiego  obszerna praca Jamesa Parka Sloana czy
Czarny ptasior Joanny Siedleckiej34. Intencj¹ G³owackiego nie jest konstruowanie kolejnej legendy ¿ycia pisarza, ani te¿ polemika z istniej¹cymi ju¿
biografiami. Jego propozycja nie wynika równie¿ z pragnienia odkrywania
innego, lecz ma byæ przedsiêwziêciem komercyjnym, etycznie dwuznacznym, jakkolwiek zrozumia³ym, zwa¿ywszy, i¿ mieci siê w ramach pisarskiej
profesji, a  jak twierdzi autor  w dzisiejszym wiecie pisarz to po prostu
cz³owiek, który wymyla historie do czytania dla innych.
W planie fikcji umieszcza kluczowy dla ca³oci w¹tek, maj¹cy objaniæ
okolicznoci powstania powieci. Wprowadza postaæ niemieckiego designera
Klausa, który poszukuje kogo ze Wschodu, by napisa³ scenariusz hollywoodzkiego filmu o Kosiñskim. Intratna propozycja umowy z biznesmenem
trafia do D¿anusa dziêki przypadkowi  lekcewa¿¹cy go wczeniej agent
niespodziewanie jemu zleca zadanie, kiedy odkrywa zdjêcie na ok³adce luksusowego pisma dla gejów i lesbijek  Zobaczy³em jak stojê ca³y na bia³o,
czyli ¿e buty wyretuszowano i umiecham siê niepewnie, trzymam przed
sob¹ tabliczkê podpisan¹ JANUSZ. A magazyn siê nazywa³ »Gay and Lesbian in New York«35. Przypadkowo zrobione zdjêcie otwiera szansê na amerykañsk¹ karierê, ma byæ jej pocz¹tkiem. Jest te¿ w powieci drugi motyw ze
zdjêciem w roli g³ównej  D¿erzi na tle stajni, w bia³ych bryczesach, wysokich czarnych butach do konnej jazdy, z nagim torsem i ze szpicrut¹
w rêku. Prowokacyjna ok³adka numeru New York Times Magazyn, kojarzona z sadomasochistycznymi upodobaniami Kosiñskiego, przypieczêtowa³a
ostatecznie klêskê pisarza po sensacjach Village Voice, podwa¿aj¹cych autorstwo jego ksi¹¿ek.
Mamy zatem kompozycyjne zawêlenie, dwie fotografie  D¿anus G³owacki zaczyna tam, gdzie skoñczy³ siê D¿erzi Kosiñski, ale nie jest to, jak u
33 Davey Holmes napisa³ sztukê Wiêcej k³amstw o Jerzym, która nie odnios³a wiêkszego sukcesu.
34 Jak siê jednak okazuje, legenda Kosiñskiego jest zadziwiaj¹co trwa³a. Ostatnio ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka o autorze Malowanego ptaka, tym razem autorstwa biografisty
amerykañskiego, Jerome Charyna, zob. Jerzy Kosiñski. Powieæ, prze³. K. Sikorska, Warszawa 2013, który proponuje wersjê ¿yciorysu bohatera bardzo zbli¿on¹ do wykreowanej
w Good night, D¿erzi.
35 J. G³owacki, Good night, D¿erzi, s. 26. W powieci narrator pokpiwa z ok³adkowej
tandetnej stylizacji, ale przecie¿ podobne zdjêcie zdobi ok³adkê ksi¹¿ki Z g³owy  G³owacki
jest upozowany na playboya, w nonszalanckiej pozie, w bia³ym garniturze.
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Grynberga, ci¹g dalszy, a raczej próba konfrontacyjna, alternatywna historia ¿ycia  autor Malowanego ptaka pope³ni³ samobójstwo, a ja nie chcia³em
pope³niaæ plagiatu, to s³owa terapeuty skierowane do Klausa, ale tak¿e
dewiza narratora powieci. Z drugiej strony, w notkach poprzedzaj¹cych
ksi¹¿kê przyznaje: Mo¿e myla³em, ¿e pisz¹c o nim, dowiem siê wiêcej
o sobie. Bo jak siê pisze o kim, to siê i tak pisze o sobie36. Konstrukcja
opowieci o Kosiñskim zasadza siê na przemiennej grze identyfikacji i ró¿nicy  ja móg³bym byæ nim, lecz nie jestem nim. Empatycznie wchodzi w jego
los, ale po to, by uwolniæ siê od niego. W jednym z wywiadów na pytanie
Czy opêta³ Pana?, odpowiada: Angielski tytu³ Biesów Dostojewskiego to
Possessed, czyli  opêtani. Mówi, ¿e pisz¹c ksi¹¿kê, k³ad³ na oczach na
zdjêciu Kosiñskiego dwudziestopiêciocentówki, gdy¿ ba³ siê jego spojrzenia
 na wszelki wypadek, zas³ania³em te oczy i jako sz³o. Jest co sensownego
w ofiarowywaniu monet Charonowi37. Mierzenie siê z jego biografi¹ okazuje
siê niebezpiecznym egzorcyzmowaniem. Punktem wyjcia jest Kosiñski
 punktem dojcia sam autor. A wiêc powieæ G³owackiego okazuje siê formu³¹ biografii zamiast autobiografii  w kategoriach gatunkowych jego model
biografizmu jawi siê jako funkcjonalny odpowiednik autobiografizmu. W teoretycznoliterackim ujêciu Anny £ebkowskiej, otwarcie na cudz¹ podmiotowoæ zawsze: s³u¿y poznaniu w³asnego ja, a zatem pod wp³ywem »innego«
zachodzi zmiana w podmiocie poznaj¹cym. Droga prowadzi wiêc od to¿samoci w³asnej do cudzej i od poznania »innego« do autoegzegezy38.
W Good night, D¿erzi owa autoegzegeza przebiega jako w¹tek równoleg³y  w bimodalnej narracji, obok fragmentów buduj¹cych postaæ bohatera ze
skrawków sztuki teatralnej, fragmentów powstaj¹cego scenariusza, pseudodokumentacji w postaci domniemanych listów, fikcyjnych rêkopisów, kryptocytatów, relacjonowana jest historia poszczególnych etapów konstruowania
opowieci. Najprociej by³oby odczytywaæ ksi¹¿kê o Kosiñskim w odwo³aniu
do dwudziestowiecznej konwencji powieciowego autotematyzmu, ale komplikacje s¹ tutaj dalej posuniête, poniewa¿ centralne postacie wystêpuj¹ niejako w podwójnej roli  Kosiñskiego i G³owackiego, a jednoczenie obaj s¹
w ksi¹¿ce postaciami w zasadniczym stopniu fikcyjnymi  D¿erzim i D¿anusem. Nie jest to zatem oczywista relacja miêdzy autorem i bohaterem, wpisuj¹ca siê gatunkowo w biografistykê, a nawet w oswojone ju¿ wczeniej
modele autotematyzmu, skoro p³aszczyzna meta równie¿ w du¿ym stopniu
okazuje siê domen¹ fikcji. Narrator nie jest to¿samy z sygnowanym na
ok³adce autorem, jak czasem bywa; bohater  z rzeczywist¹ postaci¹, która
36
37

J. G³owacki, Z g³owy, s. 257.
Odciêta g³owa na Manhattanie. Z Januszem G³owackim o jego powieci Good night,
D¿erzi rozmawia Angelika Kuniak, Gazeta Wyborcza  Du¿y Format nr 263, s. 16.
38 A. £ebkowska, Empatia. O literackich narracjach prze³omu XX i XXI wieku, Kraków
2008, s. 60.
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jest przedmiotem biograficznego opisu, ale przecie¿ w wielu miejscach ta
identyfikacja jest mo¿liwa.
Poniewa¿ osobowoci i wiata Kosiñskiego nie da siê zamkn¹æ w formie
jednorodnego paktu z czytelnikiem, autor próbuje ten pakt najpierw zawrzeæ, by potem go konsekwentnie i demonstracyjnie ³amaæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e biografia i autobiografia spotykaj¹ siê na gruncie form upowieciowionych  a jednoczenie oba gatunki zosta³y zakwestionowane jako
przedsiêwziêcia niemo¿liwe. Zdaniem Marii Jasiñskiej: Biografia upowieciowiona zak³ada mo¿liwie cis³e podporz¹dkowanie ród³om i mo¿liwie sugestywne »przybli¿enie« do czytelnika ¿ycia bohatera39. W planie G³owackiego jednak ¿adne ród³o nie jest wiarygodne, ¿adna prawda ostateczna
i dlatego, by zbli¿yæ siê do Kosiñskiego, nale¿y zanurzyæ siê w obszarach
czystej literackoci. Eksponowana jest tu manifestacyjna fikcjonalnoæ. Proponuje biograficzn¹ mistyfikacjê, poniewa¿ Kosiñski sam by³ mistyfikacj¹,
a wiêc jedynie operowanie spotêgowan¹ fikcj¹ mo¿e przybli¿yæ tê postaæ.
W jaki paradoksalny sposób jest to jednoczenie postawa wiernoci biografa
wobec swojego bohatera, o którym twierdzi, ¿e przecie¿ w istocie go nie by³o,
za on sam, taki jakim go znamy, by³ tworem zmylonym, i to niekonsekwentnie, jak to ze zmyleniami na swój temat bywa. Pana w³aciwie nie ma, pan
jest kreacj¹  a wiêc im dalej od prawdy, tym bli¿ej D¿erziego  twierdzi.
Sk³ada deklaracje zaprzeczaj¹ce klasycznej postawie biografa  nie chcê niczego wyjaniaæ, bo przecie¿ Kosiñski niewyjaniony jest ciekawszy.
By³ w nim i Lucjan Sorel z Czerwonego i czarnego i wicehrabia de Valmont
z Niebezpiecznych zwi¹zków i Pieczorin z Bohatera naszych czasów Lermontowa. A jest to tylko pocz¹tek tej d³ugiej listy odwo³añ  Kosiñski mo¿e byæ
Beckettem, Genetem, Kafk¹ i Dostojewskim w jednej osobie. Jego los wpisuje
autor w mit Edypa, ma twarz Sfinksa i diab³a z Bu³hakowa; jak Wergiliusz
oprowadza Dantego po piekielnych krêgach, jest i Beatrycze, która mo¿e byæ
Ma³gorzat¹ z Bu³hakowa, Ann¹ Karenin¹, jedn¹ z trzech sióstr Czechowa czy
nawet czwart¹ siostr¹ samego G³owackiego. Portret artysty z czasów m³odoci Joycea nosi siê w kieszeni, poniewa¿ pasuje do marynarki. A wszystko
zanurzone w dusznej atmosferze nocnych klubów sado-maso Nowego Jorku.
Ca³oæ jak refren komponuj¹ s³owa tytu³owe Good night, D¿erzi i powtarzaj¹cy siê obraz wanny niesionej nad Manhattanem. A wiêc mamy i Szekspira  s³owa przyjaciela ¿egnaj¹cego Hamleta i trumnê ksiêcia niesion¹
ponad t³umem. Pomieszanie wszelkich rzeczy, bo przecie¿ wiat to jedna wielka biblioteka i wszystko jest zer¿niête. W mniej ekspresywnej wersji przyznaje: Bo wiat zawsze mi siê wydawa³ gigantyczn¹ bibliotek¹ zapchan¹
mitami czy innymi archetypami, w których siê mo¿na poprzegl¹daæ. I sobie
popisaæ po drugiej stronie czego ju¿ napisanego40. Klucza do Kosiñskiego
39
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szuka wiêc G³owacki w literaturze, jednoczenie autoironicznie trywializuj¹c
te zabiegi  tu mi siê wpasowa³a jego historia. Przekonany, ¿e najciekawsz¹ ksi¹¿k¹, jak¹ napisa³ Kosiñski, jest on sam, a miêdzy literackim zmyleniem i kreowaniem w³asnego ¿ycia nie ma istotnej ró¿nicy. By³ szczery,
poniewa¿ by³ sztuczny, gdy¿  jak twierdzi³ Oskar Wilde  tylko prostak
nie s¹dzi po pozorach.
Postaæ Kosiñskiego i jego ¿ycie wymykaj¹ siê wszelkim próbom definitywnego rozpoznania, jego wizerunku nie da siê skomponowaæ w spójn¹
ca³oæ, uj¹æ w ramy opowieci. Siêga wiêc do form nienarracyjnych, kola¿owo
³¹czy fragmenty planowanego scenariusza, z odpryskami niezrealizowanej
sztuki teatralnej, odbiega od g³ównego w¹tku, rozbudowuj¹c historiê Maszy,
jednej z ofiar Kosiñskiego, która w pewnym momencie wysuwa siê na pierwszy plan, rysuje szerokie t³o obyczajowe, wkomponowuje szkice socjologiczne,
przybli¿aj¹ce czytelnikowi realia Manhattanu. Zamiast biograficznej opowieci
proponuje patchwork z³o¿ony z niespójnych, ró¿nogatunkowych form i stylów
wypowiedzi. wiadomie rezygnuje z selekcji materia³u, hierarchizacji w¹tków,
obficie czerpi¹c z kanonów literatury popularnej, romansu, powieci sensacyjnej, nie gardzi kiczem. Niejednorodnoæ jest tu z góry za³o¿ona. Za jedynie
adekwatny wobec egzystencji i legendy autora Malowanego ptaka przyjmuje
model biograficznej opowieci zdekonstruowanej. Odwo³uje siê poniek¹d do
filozoficznej, a tak¿e literackiej, koncepcji wiatów mo¿liwych, eksponowanej
w fazie prze³omu postmodernistycznego. Wczeniej, w ksi¹¿ce Z g³owy, przymierzaj¹c siê do napisania sztuki o Kosiñskim, stwierdza:
No, ale czasy siê porobi³y takie, ¿e teraz je¿eli A to C, a je¿eli C to X. I
teraz to ju¿ nam pozostaje siê powiesiæ, albo miaæ do ³ez. [ ] No i wreszcie czy
ten upadek i straszny koniec by³ w jego historiê wpisany z góry, czy nie by³?
Wiêc tragedia czy tylko tragizm? Tragikomedia czy tragifarsa? ¯art bogów?
Zwi¹zek miêdzy A i B? Jego rozbicie i nowe po³¹czenie?41.

Pytania pozostaj¹ bez odpowiedzi, wszystko jest tylko wi¹zk¹ mo¿liwoci. Anna £ebkowska, analizuj¹c literackie wiaty mo¿liwe, stwierdza:
Pakt zawarty miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹ zak³ada tu rezygnacjê z trybu oznajmuj¹cego na rzecz takich konstrukcji, które mo¿liwy kszta³t przedstawionej
rzeczywistoci obna¿aj¹. Pakt ten musi w sobie zawieraæ wyeksplikowan¹
w jaki sposób intencjê nadawcy pragn¹cego, aby wiat przez niego ukazywany
traktowany by³ w³anie jako mo¿liwoæ. Mo¿na by wiêc mówiæ tu o mo¿liwym
wiecie przedstawionym42.

G³owacki jako biograf wierzy w moc fikcji, punktem wyjcia i celem
ostatecznym jest literatura. Postaæ Kosiñskiego buduje jako konstrukt artystyczny, podkrelaj¹c tym samym swoist¹ lojalnoæ wobec bohatera opowieci
41
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 lojalnoæ niejako na innym piêtrze, nie wiernoci faktografii, bo z niej
niewiele wynika, lecz wiernoci jego idei ¿ycia, a tak¿e samobójczej mierci,
stanowi¹cej zamykaj¹c¹ kodê autokreacji. Pozostawia Kosiñskiego w sferze,
któr¹ on sam dla siebie wybra³  bytu w micie i nierzeczywistoci. Bytu
niebezpiecznego, ale jedynie mo¿liwego w wiecie ponowoczesnego rozchwiania. Biografia Kosiñskiego staje siê pretekstem do dyskursu o niepewnym
statusie otaczaj¹cej nas rzeczywistoci. Inna rzecz, ¿e sam G³owacki doskonale siê w niej porusza, a czêsto te¿ bawi, przymierzaj¹c ró¿ne maski i pozy.
Obie koncepcje proponowanej biografistyki  Grynberga i G³owackiego
 spotykaj¹ siê na wspólnym polu literackoci. Dla pierwszego z nich, który
deklaruje, ¿e literatura jest rodkiem, a nie celem, bywa strategi¹ ochronn¹, szczególnie w tekstach zmagaj¹cych siê z traum¹ Holokaustu, za
w przypadku Uchodców i Ci¹gu dalszego szans¹ ocalenia wiata, który
odchodzi ju¿ do przesz³oci. Z formalnego punktu widzenia ksi¹¿ki te wpisuj¹ siê w gatunkowe kategorie literackiego autobiografizmu, swobodnie lawiruj¹cego miêdzy dokumentem i fikcj¹, ale przypomnijmy tu zastrze¿enie
autora: nawet w moich opowieciach autobiograficznych bohaterem nie by³em ja. Grynberg jakby czuje potrzebê dodatkowego uzasadnienia, wyt³umaczenia siê z literackiego eksploatowania materii w³asnego ¿ycia, wiadom,
byæ mo¿e, pewnego kryzysu autobiografistyki, wynikaj¹cego z jej nadmiaru
na rynku wydawniczym, a tak¿e faktu, i¿ ten rodzaj pisarstwa uchodzi
w oczach znawców za najbardziej sk³amany, co zreszt¹ konstatowali ju¿
du¿o wczeniej klasycy teorii z Gusdorfem na czele. Proponuje oryginaln¹
formu³ê pisania za kogo, która kwestionuje zarówno definicyjny status
autobiografizmu, jak i wyznaczniki biografizmu.
G³owacki proponuje natomiast zamiast biografii grê literackimi tropami,
co mo¿na odczytywaæ jako strategiê obronn¹ narratora, a mo¿e i samego
autora, który nie decyduje siê na wejcie w bezporedni¹ interakcjê ze swoim
bohaterem, byæ mo¿e z lêku przed jego demonami. Proponuj¹c biografiê
zaporedniczon¹ przez literaturê, sygnalizuje konfrontacjê pisarza z pisarzem, nie za biografisty z konkretem czyjego ¿ycia. Tym samym przyznaje
sobie nieograniczone kompetencje, mo¿e swobodnie manipulowaæ faktografi¹, budowaæ postaæ bohatera z dowolnych fantazmatów, podkrelaj¹c w ten
sposób fabularno-fikcjotwórczy charakter naszego  bo nie tylko Kosiñskiego
 bycia w wiecie.
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Summary
The shift towards the biographical writings that is noticeable on the Polish market leads
to a broader reflection on the genre. There is not and there cannot be any canonical pattern of
writing a biography, and text materials, especially in recent years, greatly expanded the
repertoire of varieties of the genre. The example may be Uchodcy of Henryk Grynberg and
Good Night, D¿erzi of Janusz G³owacki. The idea of the first one is based on the original
concept of writing for someone that questions the definitional status of autobiographism and
also the determinants of biographism. An unusual literary treatment can be seen as a variation of apocrypha  unwritten the book of already died Marek H³asko that Grynberg writes.
However, in the case G³owacki, standing up to the biography of Jerzy Kosiñski turns out to be
a dangerous exorcism  the starting point is Kosiñski and the last point is the author himself.
The formula of a biography rather than an autobiography is emerging. Both proposals meet
on the common ground of narratives made as novels.
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Uniwersytety polskie potrzebowa³y bardzo du¿o czasu, by przyznaæ kobietom status pe³noprawnych studentek. Dziesi¹tki lat musia³y min¹æ, by to,
co w kulturze amerykañskiej i europejskiej okrzep³o ju¿ w tradycjê, mog³o u
nas zyskaæ wstêpn¹ akceptacjê2. Przypomnienie to jest niezbêdne, poniewa¿
pierwsze polskie studentki, pierwowzory literackich postaci prozy okresu
pozytywizmu, o których bêdzie mowa, odbywa³y studia za granic¹, g³ównie
w Szwajcarii, Francji i Belgii, w pewnym zakresie równie¿ w Petersburgu.
W literaturze polskiej temat studentek pojawi³ siê na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XIX wieku. Powieciowy dyskurs zainicjowali wówczas Teodor Tomasz Je¿ (Zygmunt Mi³kowski) oraz Maria Szeliga (Maria Czarnowska-Loevy), oni te¿ najwiêcej uwagi powiêcili w swojej twórczoci sprawie
studiów kobiet. Do³¹czyli do nich po pewnym czasie Józef Ignacy Kraszewski, Stanis³aw Grudziñski, Stanis³aw Krupski, Franciszek Rawita Gawroñski, Maria Rodziewiczówna i Gabriela Zapolska. W artykule wziêto pod uwagê teksty pojawiaj¹ce siê do koñca lat osiemdziesi¹tych XIX wieku.
Tylko kilka utworów tego nurtu tematycznego realizuje model powieci
rodowiskowej, tzn. przedstawia studentki w kontekcie spo³ecznoci akademickiej, zlokalizowanej w okrelonej przestrzeni. I tak akcja powieci Kraszewskiego Szalona toczy siê w rodowisku akademickim Kijowa, w utworach
1 Artyku³ jest fragmentem szerszego wywodu na temat powieciowego wizerunku studentek, uwzglêdniaj¹cego poza kontekstem emancypacyjnym tak¿e wpisanie tematu w dyskurs narodowy oraz ideologiczno-polityczny.
2 Zob. J. Hulewicz, Walka kobiet polskich o dostêp na uniwersytety, Warszawa 1936.
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Æmy nocne Gawroñskiego oraz w Na przebój Szeligi w Pary¿u, w opowieci
Krupskiego Pod skrzyd³ami Almae Matris w Zurychu, a Jaskó³ki Je¿a i Bez
opieki Szeligi  wiele na to wskazuje  w Genewie. Fabu³a innych skupia siê
na opisie procesu dochodzenia do decyzji o podjêciu studiów (np. Emancypowana Je¿a), albo postacie studentek pojawi¹ siê jako drugoplanowy motyw
lub epizod, jak to ma miejsce w utworach Rodziewiczówny (Straszny dziadunio, Dewajtis)3.
Jako narracje odnosz¹ce siê do wspó³czesnoci, a wiêc pozbawione mo¿liwoci zdystansowania siê wobec opisywanych wydarzeñ, rejestruj¹ wiat
postrzegany subiektywnie i przepuszczony przez filtr w³asnych pogl¹dów autorów. W zale¿noci od tego sugeruj¹ zmiany / postuluj¹ / przeciwstawiaj¹ siê / kwestionuj¹ itp. Bliskie s¹ wiêc funkcjom publicystyki. Jako
powieci popularne operuj¹ utartymi konwencjami fabu³ romansowych,
podró¿niczych, sensacyjnych lub biograficznych, czy te¿ ró¿nego rodzaju
stereotypowymi ujêciami. Ale te w³aciwoci, na ogó³ traktowane jako artystyczne wady, mo¿na interpretowaæ inaczej. Ewa Paczoska bierze dla przyk³adu pod uwagê mo¿liwoæ uznania faktu pos³ugiwania siê stereotypami
socjalistów w powieci Æmy nocne za element wiadomie podjêtej przez
Rawitê próby stworzenia powieci politycznej4. Ogólnie rzecz bior¹c, w analizowanych powieciach stereotypy pe³ni¹ ró¿ne funkcje. W niektórych
przypadkach s³u¿¹ potwierdzaniu s³usznoci obiegowych wyobra¿eñ, w innych dok³adnie odwrotnie, przywo³ywane s¹ po to, by ich sens zdyskredytowaæ.
Charakterystyczne dla tych powieci jest te¿ przeniesienie do fikcyjnego
wiata, oprócz obiegowych wyobra¿eñ, równie¿ faktografii rodowiskowej,
bêd¹cej ladami historii rzeczywistej. Ten plan historyczny tkwi w regule
konstrukcji powieci jako projekt jej odbioru przy u¿yciu klucza. Wiele na
to wskazuje, ¿e tego rodzaju gry narracyjnej  pisania podtekstowego
 wiadomie u¿ywali niektórzy z autorów: Je¿, Szeliga, Krupski czy Rawita
Gawroñski, którego Æmy nocne (1887) poprzedzone wstêpem autora, sugerowa³y czytelnikom koniecznoæ rozszyfrowania zwi¹zków ³¹cz¹cych powieciow¹ akcjê z wydarzeniami i postaciami rzeczywistej historii5. Ale podtekstowe
czytanie, niezale¿nie od rzeczywistych intencji autorów, mog³o mieæ swoje
ród³o w samej strukturze nie tak znów licznych skupisk polskich studentek
w orodkach zagranicznych, umo¿liwiaj¹cej rozpoznawalnoæ poszczególnych
postaci. W grê wchodzi te¿ inne uzasadnienie  sensacja i skandal by³y
niew¹tpliwie wiadomie wykorzystywane przez wydawców i autorów jako
3 Dok³adniejsze dane bibliograficzne, dotycz¹ce wzmiankowanych powieci, znajduj¹
siê w zestawieniu róde³ na koñcu artyku³u.
4 Zob. E. Paczoska, Cienie i echa. Stereotypy polskich socjalistów w Æmach nocnych
Franciszka Rawity Gawroñskiego, Pamiêtnik Literacki 1987, z. 3, s. 7797.
5 Zob. tam¿e, s. 77.
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czynniki zwiêkszaj¹ce atrakcyjnoæ oferty czytelniczej. Tak by³o zapewne
w przypadku powieci Krupskiego, drukowanej przez K³osy6.
Sposób odczytania, odkrywaj¹cy zaszyfrowan¹ w powieci faktografiê
historyczn¹, zastosowa³ w odniesieniu do powieci Zaszumi las Zapolskiej
historyk, Wies³aw ladkowski7. Taki rodzaj interpretacji w odniesieniu do
postaci socjalistów w powieci Æmy nocne Gawroñskiego przeprowadzi³a Paczoska. Z pewnoci¹ ten rodzaj lektury by³by tak¿e odpowiedni i poznawczo
interesuj¹cy w odniesieniu do utworu Pod skrzyd³ami Almae Matris Krupskiego oraz Jaskó³ek i kilku innych powieci Je¿a.
W epoce, w której opiniotwórcza rola literatury nie by³a kwestionowana,
fikcjonalne opowieci mia³y istotny wp³yw na kszta³towanie siê zbiorowych
wyobra¿eñ, zw³aszcza dotycz¹cych zjawisk nowych, wymagaj¹cych oswojenia. A taki charakter mia³a kwestia obecnoci kobiet na uniwersytetach. Jaki
by³ w tym zakresie udzia³ naszej literatury? Akceptuj¹cy, tzn. w³¹czaj¹cy
pionierskie dzia³ania kobiet jako istotn¹ wartoæ w obszar polskiej kultury?
Czy raczej sk³onny do uznania ich za zagro¿enie? Patrz¹c na powieciowe
przedstawienia studentek, trudno nie byæ sceptycznym wobec przekazu p³yn¹cego np. z prasowych anonsów, dumnie obwieszczaj¹cych powrót do kraju
kobiet z uniwersyteckimi dyplomami i nie zapytaæ, czy rzeczywicie mo¿na je
odczytywaæ jako wyraz akceptacji spo³ecznej, a mo¿e nawet przejaw afirmacyjnego stosunku spo³eczeñstwa do nauki kobiet? Czy s¹ to raczej wydarzenia z rubryki sensacji? Niewiele w gruncie rzeczy wiemy o motywacjach
i samopoczuciu samych pionierek8, przedstawianych w dwudziestowiecznych
opracowaniach w kategoriach sztampowo ujmowanego bohaterstwa. W czasach, kiedy studiowa³y, ich heroicznoæ by³a kwestionowana9, na jakim wiêc
fundamencie mia³ szanse powstaæ mit o ich pionierstwie?
6 [S. Krupski], Od autora Pod skrzyd³ami Almae Matris, K³osy 1880, nr 768. Poniewa¿ czytelnicy doszukali siê w powieci paszkwilu na znan¹ im osobê, Krupski t³umaczy³
siê, ¿e w postaci g³ównej bohaterki powieci, Zosi, nie portretowa³ konkretnej kobiety. Maria Szeliga potwierdzi³a jednak, ¿e osob¹ sportretowan¹ nawet bez zmiany imienia przez
Krupskiego by³a kobieta, która w rzeczywistoci ukoñczy³a medycynê, wysz³a za m¹¿
i prowadzi praktykê lekarsk¹. Zob. M. Szeliga, Sprostowanie, Przegl¹d Tygodniowy 1891,
nr 9. Z dokumentów uniwersyteckich wynika, ¿e kole¿ank¹ ze studiów Krupskiego by³a
Zofia Korab-Brzozowska.
7 W. ladkowski, Realia historyczne w powieci Gabrieli Zapolskiej Zaszumi las, Annales Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska. Sectio FF, 2002/2003, vol. XX/XXI, s. 113.
8 Niewiele jest na ten temat ogólnie dostêpnych materia³ów. Warto zwróciæ uwagê na
pozostaj¹ce nadal w rêkopisie wspomnienia Józefy Krzy¿anowskiej-Kodisowej (rkps BN
13660).
9 Zob. A. Mor¿kowska, Studentki w powieci polskiej, Przegl¹d Tygodniowy 1891,
nr 2. Kwestionowa³a ona okrelanie studentek mianem bohaterek. Jak pisa³a - mo¿na je
nazwaæ szlachetnymi, wyj¹tkowymi, ale nie bohaterkami. Kobiety nie d¹¿¹ do uzyskania
przewagi nad mê¿czyznami, wyniesienia siê ponad nich, chc¹ tylko na równi z nimi pracowaæ. Jak wiêc widaæ, wartoci zwi¹zane z prac¹ wyklucza³y mo¿liwoæ heroicznej identyfikacji. Innego zdania by³a Szeliga, por. tej¿e, Sprostowanie, Przegl¹d Tygodniowy 1891,
nr 9, s. 113.
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Sposób, w jaki przedstawiane by³y kobiety w nowej dla nich w naszej
kulturze roli, stanowi³ wypadkow¹ sporów wiatopogl¹dowych i ideologii
tamtego czasu. Uwik³any by³ bez reszty w dyskurs emancypacyjny, narodowy oraz ideologiczno-polityczny. Te trzy konteksty w du¿ej mierze decydowa³y o tym, jakie wartoci wi¹zano z pionierskimi dzia³aniami kobiet, s³u¿¹cymi ich rozwojowi intelektualnemu.
Problem uznania prawa kobiet do nauki na poziomie wy¿szym jako
wyzwania czasu, który próbowano uwiadomiæ opinii publicznej, pojawia siê
w publicystyce i literaturze na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych XIX wieku.
W tym czasie ma miejsce kilka znacz¹cych wydarzeñ.
Jak to zosta³o wczeniej zasygnalizowane, jednym z pierwszych pisarzy,
którzy wówczas zabrali g³os w sprawie wy¿szej edukacji kobiet, by³ Teodor
Tomasz Je¿ (Zygmunt Mi³kowski). W swoim czasie by³ to pisarz g³ony,
szanowany, o uznanym autorytecie. Miarodajnoæ jego opinii wspiera³ fakt
bezporedniego kontaktu z zachodnimi orodkami uniwersyteckimi. Mieszkaj¹c w Genewie, Zurychu, Lozannie, przebywaj¹c w Pary¿u, gdzie towarzyszy³ córce Antoninie, odbywaj¹cej studia na Sorbonie, wiedzê o edukacji oraz
rodowiskach studenckich czerpa³ zarówno z ¿ycia, jak i z zachodnich róde³
wiedzy10. Ponadto szeroko rozumiana problematyka edukacji zajmowa³a go
nieprzerwanie przez ca³y czas, stanowi¹c istotny komponent jego programu
narodowego.
Równoczenie z Mart¹ Orzeszkowej (1873), na fali dyskusji nad kwesti¹
kobiec¹ jako wyrany sygna³ zwrotu w stronê potrzeb spo³ecznych, drukowana by³a powieæ Je¿a Emancypowana11. Zestawi³ je ze sob¹ w recenzji Przegl¹du Tygodniowego12 Józef Kotarbiñski jako dwa projekty emancypacyjne
wyra¿one w ró¿nej formie artystycznie, zmierzaj¹ce jednak do tego samego
celu. Tekst Je¿a utrzymany w konwencji drapie¿nej humoreski  jak wskazywa³ recenzent  dawa³ obraz oryginalnej niewieciej natury, posiadaj¹cej
wielki zasób si³ wrodzonych, która nie mo¿e dla nich znaleæ w³aciwego
ujcia. Ten charakterystyczny dla powieci Je¿a typ postaci o romantycznym rodowodzie, silnej jednostki wy³amuj¹cej siê z konformistycznej zbiorowoci, szukaj¹cej dla siebie miejsca w wiecie, stanowi³ znakomit¹ mo¿liwoæ
ekspozycji pionierskiego etosu. W taki sposób prezentowane s¹ bohaterki
opowieci Je¿a (m. in. Emancypowana, Wyniona, Pod szlacheck¹ strzech¹).
Tak wiêc w samych postaciach, w ich osobowoci tkwi ród³o potencjalnego
10 Dom Mi³kowskich by³ miejscem, przez które ca³y czas a¿ do ostatnich dni ¿ycia
pisarza przewija³a siê m³odzie¿ polska studiuj¹ca w Szwajcarii. Józefa Joteykówna i Józefa
Krzy¿anowska by³y jego krewnymi. Trzy córki pisarza te¿ studiowa³y: Antonina socjologiê,
Hanna sztuki piêkne, Helena medycynê. Mi³kowski pozostawa³ w przyjacielskich stosunkach z uniwersyteckimi profesorami.
11 Niwa 1873, t. 3, nr 2526, t. 4, nr 3738; oraz wydanie osobne Warszawa 1873;
ros. t³umaczenie Moskwa 1878.
12 Przegl¹d Tygodniowy 1873, nr 38, s. 299301.
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sukcesu, a w ka¿dym razie optymizmu co do mo¿liwoci zmian. Mniej znacz¹ce s¹ czynniki zewnêtrzne.
W Emancypowanej pokazuje Je¿ drogê ¿yciow¹ Julci S³awskiej, wychowywanej w atmosferze hipokryzji najpierw w domu rodzinnym, potem
w zak³adzie edukacyjnym prowadzonym przez siostry zakonne. Odczuwana
przez bohaterkê opresyjnoæ fa³szywego wiata prowadzi j¹ do buntu, a nie
jest to cicha niezgoda, lecz bunt spektakularny. Scena, która ten moment
pokazuje, jest wyj¹tkowo mia³a i rzadka w literaturze, przy tym w humoreskowej konwencji powieci uzasadniona. W noc polubn¹, w trakcie piêknie
rozwijaj¹cej siê biesiady, dziewczyna zdegustowana widokiem pijanego ma³¿onka, nakazuje s³u¿bie wyniesienie go wraz z ³o¿em z sypialni. Jak wiadomo,
polskie zwyczaje weselne nie traktowa³y nigdy nadu¿ycia alkoholu jako czego
nagannego, wrêcz odwrotnie. Zerwanie ma³¿eñstwa w atmosferze towarzyskiego skandalu jest faktem nieodwracalnym i stawia bohaterkê w sytuacji
bycia nikim: ani pann¹, ani mê¿atk¹, ani wdow¹. Akt ten jest autonomiczn¹
decyzj¹ dziewczyny, nie jest w powieci wi¹zany z kontaktem ze rodowiskiem
emancypantek. Dopiero póniej próbuje znaleæ w nim oparcie, ale jest to
raczej przemijaj¹ca poza. Przysz³oæ sw¹ Julcia wi¹¿e z wykszta³ceniem, ale
w kraju nie istnieje system, w którym jej potrzeby mog³yby byæ zaspokojone.
Pozostaje forma prywatnych kursów, kosztowna i niedaj¹ca ¿adnej certyfikacji
formalnej. Jednak przes³anie tej opowieci jest optymistyczne  to dopiero
pocz¹tek zmagañ, nadzieja w sile osobowoci i determinacji kobiet.
W tym samym czasie pojawiaj¹ siê te¿ pierwsze utwory Szeligi13, podejmuj¹ce problem wy¿szego wykszta³cenia kobiet: Podobnie jak Je¿ w Emancypowanej przeprowadza pisarka g³ówn¹ bohaterkê powieci Bez opieki,
Emilkê Mieroszewsk¹, osierocon¹ i zdan¹ na ³askê opiekunów, przez ci¹g
niezwykle przykrych wydarzeñ. One uzasadniaj¹ jej przylgniêcie do emancypantek. Nowa wiara stanowi dla niej jedyn¹ szansê obrony ci¹gle naruszanej godnoci w³asnej. Jak komentuje narrator:
Widocznie g³os obroñców wolnoci i wykszta³cenia kobiet równego mêskiemu,
nie podnosi³ siê w imiê abstrakcji, lecz wynika³ z g³êbi ducha wieku, na podstawie sprawiedliwoci. Nasza bohaterka po¿era³a ka¿d¹ myl traktuj¹c¹ tê kwestiê  studiowa³a Milla, wczytywa³a siê w Legouvégo, rozkoszowa³a siê powieciami pani Szwartz i Cremer, szuka³a w polskich pisarzach zwolenników
emancypacji, raduj¹c siê z ka¿dego przychylnego jej objawu, oburzaj¹c siê na
ka¿dego jej przeciwnika14.

Emilka wyje¿d¿a na studia za granicê, ale ta szansa wyrwania siê
z niszcz¹cego j¹ uk³adu spo³ecznego koñczy siê klêsk¹ ostateczn¹. Nawiasem
mówi¹c, strategia melodramatycznej narracji, któr¹ wybra³a autorka powieci,
13
14

W przeddzieñ (1873), Bez opieki (1874) oraz Dwór i dworek (1878).
M. Szeliga, Bez opieki, Opiekun Domowy 1874, nr 26, s. 211.
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nie mog³a prowadziæ do innego fina³u. Na powieæ Bez opieki zwróci³a ¿yczliwie uwagê Eliza Orzeszkowa, w licie15 do niej Szeliga wyjani³a, dlaczego
21-letnia Emilka Mieroszewska musia³a umrzeæ. Przede wszystkim dlatego,
¿e nie by³o dla niej w ówczesnym wiecie alternatywy. Jej dzia³ania nie
mog³y zakoñczyæ siê sukcesem, z drugiej za strony nie do przyjêcia by³aby
wersja rezygnacji i konformistycznego wtopienia siê w wiat, który j¹ pozbawia³ godnoci. wiat nie by³ gotowy, by mog³o siê urzeczywistniæ d¹¿enie
bohaterki. Zadaniem powieci, jak to pojmowa³a Szeliga, jest uwra¿liwianie
spo³eczeñstwa i stopniowe oswajanie z wyzwaniami, które musz¹ byæ
w przysz³oci podjête.
Pokazany przez Szeligê, chyba po raz pierwszy w naszej literaturze,
obraz rodowiska polskich studentów i studentek wyranie podzielony jest
na walcz¹cy ze sob¹ wiat mêski i kobiecy. Tak jest te¿ w powieci Krupskiego. Studenci w³adczo i agresywnie demonstruj¹ swoj¹ przewagê, nieliczne
z kobiet próbuj¹ siê temu przeciwstawiæ, inne doskonal¹ sztukê kamufla¿u.
Emilia jako emancypantka (nie okazuje tego strojem ani zachowaniami, ale
pogl¹dami) nie znajduje wród nich zrozumienia, doznaje jedynie upokorzeñ.
W dyskusjach przeciwko równouprawnieniu kobiet padaj¹ obiegowe argumenty-schematy, jak dotycz¹ce Emilki przypuszczenie, ¿e rozum zabi³
w niej kobietê16.
W grudniu 1873 roku g³os zabiera Aleksander wiêtochowski, daj¹c publiczny wyk³ad: O wy¿szym kszta³ceniu kobiet, drukowany nastêpnie w odcinkach17. Wed³ug jego oceny w spo³eczeñstwie polskim dominuje stan biernego
wyczekiwania i niepewnoci jednych albo upartego szyderstwa i potêpienia
kobiet domagaj¹cych siê prawa do wy¿szych studiów. Do nich przede wszystkim adresuje swoj¹ wypowied. Dlatego w pytaniach, na które szuka odpowiedzi, zawieraj¹ siê zarzuty przeciwników: Czy kobieta ma prawo do wy¿szej edukacji i na jakich dowodach to prawo siê opiera? Czy wy¿sze
wykszta³cenie (nauka) nie nadwerê¿a uczuæ moralnych kobiety? Jakie kierunki kszta³cenia z punktu widzenia u¿ytecznoci spo³ecznej i rozwoju osobowoci kobiet trzeba popieraæ? Na koñcu tego zestawu pytañ pojawiaj¹ siê
postulaty wskazuj¹ce, jaki rodzaj dzia³añ powinno podj¹æ spo³eczeñstwo, by
zasadê równoprawnoci kobiet przenieæ do praktyki ¿ycia spo³ecznego.
Jego wypowied, oparta na argumentach czerpanych z najnowszych publikacji w tym zakresie badaczy europejskich i amerykañskich, jest jednoznaczna co do uznania prawa kobiet do nauki. wiêtochowski dowodzi, jak
bardzo historia wy¿szej edukacji kobiet jest u nas ilociowo i jakociowo
15 Odpowied Marii Szeligi na list p. Elizy Orzeszkowej, Opiekun Domowy 1874,
nr 45, s. 356357.
16 M. Szeliga, Bez opieki, Opiekun Domowy 1874, nr 32, s. 259.
17 A. wiêtochowski, O wy¿szym kszta³ceniu kobiet, Przegl¹d Tygodniowy 1874,
nr 19.
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uboga w porównaniu do innych krajów o podobnym poziomie cywilizacyjnym; jak bardzo jestemy zapónieni w wykorzystaniu istniej¹cego potencja³u spo³ecznego. Postêpowoæ krytyka ma jednak granice wyznaczone ramami
utylitaryzmu, odpowied na ostatnie pytanie jest ju¿ po³owiczna. Bezwarunkowo popiera kszta³cenie kobiet, ale jedynie na studiach pedagogicznych,
kierunkach zwi¹zanych z gospodarstwem domowym oraz przemys³em.
W omawianych powieciach Je¿a i Szeligi zwi¹zek miêdzy wy¿sz¹ edukacj¹ a problem socjalnym, spraw¹ pracy jako zapewnienia kobietom materialnego bezpieczeñstwa, nie jest w zasadzie podnoszony. Kwesti¹ najwa¿niejsz¹ jest uwiadomienie spo³eczeñstwu, ¿e wród kobiet uzdolnionych
i wyposa¿onych w du¿y potencja³ twórczej energii narasta uzasadniony bunt
wobec dotychczasowych regu³ spo³ecznego porz¹dku, który te wartoci t³umi.
Jasno te¿ artyku³owana jest koniecznoæ zwi¹zania wy¿szego kszta³cenia
z potrzebami zbiorowoci. Kobiety Je¿a zgodnie z jego republikañskimi przekonaniami kieruj¹ siê wy¿szymi motywacjami wspólnotowymi. Je¿eli wiêc
jedyn¹ motywacj¹ jednostki jest zdobywanie wiedzy ze wzglêdu na siebie
sam¹ i w³asne szczêcie, to jest to cel egoistyczny.
Walka, g³ówna postaæ powieci Szeligi Dwór i dworek18, przerywa naukê
w petersburskim uniwersytecie, by jak cicha misjonarka powiêciæ siê po¿ytecznoci. Zaakcentowany zosta³ tu przez pisarkê motyw rezygnacji
z celów osobistych: z w³asnych upodobañ, ambicji, w tym równie¿ z mi³oci,
by ca³¹ energiê i wiedzê o naturze wyniesion¹ z uniwersytetu skupiæ na
potrzebach rodowiska górniczego, z którego siê wywodzi³a.
W powieci Wyniona. Fantazja proz¹  niby powieæ, której tytu³ zapowiada utopijno-baniow¹ konwencjê opowieci, wokó³ pochodz¹cej z drobnoszlacheckiego dworku entuzjastki wy¿szej nauki, Zosi Kalinowskiej, snuje
Je¿ rozwa¿ania dotycz¹ce wartoci wiedzy powi¹zanej z ¿yciem praktycznym. Pyta o zwi¹zek rozumu i moralnoci oraz cel kszta³cenia. Jako oczywistoæ niewymagaj¹c¹ dowodu przyjmuje regu³ê równouprawnienia kobiet
i mê¿czyzn. Nawiasem mówi¹c, najstarsza córka pisarza, Antonina, podejmuje w tym czasie (lata 1876-1879) studia socjologiczne na uniwersytecie
w Genewie.
Z wielk¹ wiar¹ dowodzi Je¿ nierozerwalnego i koniecznego zwi¹zku rozumu i moralnoci. Rozum jest wed³ug niego rodkiem etycznym, który urabia w cz³owieku szacunek wzglêdem siebie, nie pozwalaj¹c mu walaæ siê
w b³ocie. Ponadto, ceni¹c ka¿dy rodzaj wiedzy jako wartoæ sam¹ w sobie,
wystêpuje przeciwko nadu¿yciom utylitaryzmu: Zwrot nowoczesny, nawo³uj¹cy na drogê wy³¹cznie utylitarn¹, a wystêpuj¹c¹ przeciwko poezji, pod
pozorem, ¿e poezja przeszkodê wiedzy realnej stanowi, jest symptomatem
chorobliwym, który przeminie19.
18
19

J. Horwat [M. Czarnowska], Dwór i dworek, Warszawa 1878.
T. T. Je¿, Wyniona. Fantazja proz¹  niby powieæ, Warszawa 1877, s. 4243.
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Postaæ dworkowej emancypantki nabiera w tym wietle powagi i godnoci, budzi zaufanie, mimo tego, ¿e porusza siê ona pod pr¹d powszechnej
opinii. Tym samym radykalnie zwalcza Je¿ negatywne stereotypy w rodzaju:
nauka niszczy moralnoæ kobiety, rozum zabija w kobiecie uczucia, powielane przez przeciwników wy¿szego kszta³cenia kobiet. Grudziñskiemu,
który recenzowa³ powieæ, nie przeszkadza³a utopijnoæ proponowanego
przez Je¿a wzoru kszta³cenia kobiet drog¹ prywatnych kursów, ani brak
pragmatycznego zwi¹zania kierunku nauki z okrelonym zawodem. Wielk¹
frustracjê wywo³a³o u niego uznanie równoprawnoci kobiet i mê¿czyzn, dlatego przypomina³ wszystkim, ¿e nieuznawanie w kobiecie odrêbnoci jej
umys³owych i moralnych, nieliczenie siê ze wzglêdami tej odrêbnoci stanowi kardynalny b³¹d pseudo-postêpowych pedagogów20. W doktrynerski sposób i w ca³kowitej niezgodzie z treci¹ powieci czyni³ Je¿owi zarzut, ¿e
rozwojowi intelektu bohaterki nie towarzyszy rozbudzenie w³adz moralnych,
charakteru i uczciwych zasad. W gruncie rzeczy chodzi³o mu o to, ¿e
w powieci autor nie nadmienia, by bohaterkê kto religii uczy³, czyli stawia³ pytanie o ród³a moralnoci.
W myleniu Grudziñskiego pokutowa³a te¿ romantyczna opozycja rozumu i uczucia, któr¹ wi¹za³ z kategori¹ ró¿nic p³ciowych. Kobieta to sfera
uczuæ i w³adz moralnych  obowi¹zków macierzyñskich, rodzinnych, religijnych i narodowych. Dlatego te¿ ubóstwienie rozumu, czyli kszta³cenie w³adz
umys³owych kosztem zaniechania rozwoju moralnego prowadzi, wedle jego
okrelenia, do hermafrodytyzmu umys³owego i moralnego. Powieæ
Grudziñskiego Wbrew opinii (1881) w ca³ej rozci¹g³oci potwierdza ten sposób mylenia. G³ówny bohater, Adam Sêpiñski, przedstawiany jako niezwykle szlachetny, nieskazitelny moralnie i wykszta³cony cz³owiek ma to nieszczêcie, ¿e szuka ¿ony  nie lalki, nie dziecka, ale kobiety maj¹cej
wykszta³cenie i serce. Jak pogodziæ te wartoci ze sob¹? Wszystkie wyemancypowane, jakie siê w powieci pojawiaj¹, obarczone s¹ niewybaczalnym
brakiem. Laura Karpiñska piêkna i m¹dra, ale w koñcu nazwana  b³êdnym ognikiem nad moczarami pustki moralnej, poniewa¿ zaniedbano jej
moralne wychowanie. Panna Ewelina etycznie dobrze ukszta³towana, ale
grzesz¹ca brzydot¹ i nazbyt zaawansowanym wiekiem; cechy te gasz¹ zainteresowanie jej walorami umys³owymi. Tymczasem dokonuj¹c wyboru ¿ony,
Sêpiñski kieruje siê typowo mêskim os¹dem, akceptuj¹cym w kobiecie piêkno i dobro, nie rozum, co widaæ wyranie, kiedy rozwa¿a wybór na ¿onê
panny Eweliny.
Stanowisko Je¿a, aprobuj¹ce bez zastrze¿eñ prawo kobiet do wy¿szej
edukacji, sprowokowa³o te¿ innego oponenta. By³ nim Stanis³aw Krupski,
który otwarcie przyzna³, ¿e powieci Je¿a zmusi³y go do wykazania odwrotnej
20

s. 468.

K. Grzyma³a [S. Grudziñski], Na niwie literatury i sztuki, Niwa 1878, nr 78,
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strony medalu kobiecych studiów. Chodzi³o mu przede wszystkim, jak twierdzi³, o obecnoæ kobiet na studiach medycznych, ale pogl¹dy jego powieciowego porte-parole, Sybirackiego, ka¿¹ w to w¹tpiæ. Krupski, student Wydzia³u Lekarskiego uniwersytetu w Genewie w latach 18771881, jako jedyny z
autorów opisywa³ rodowisko studenckie od wewn¹trz, co w po³¹czeniu z
jego talentem narracyjnym da³o dobry efekt. Faktograficzna strona powieci
bogata w konkrety i detale, wtopione w szwajcarsk¹ topografiê, jest zdecydowanie najciekawsza w grupie omawianych powieci. Korzystny efekt da³o te¿
zró¿nicowanie techniki narracji, ³¹cz¹cej relacjê auktorialn¹ trzecioosobow¹
z epistolarn¹, pozwalaj¹c¹ mówiæ  (czytaj: kompromitowaæ siê) g³ównej bohaterce, Zosi, która zwierza siê w listach pisanych do przyjació³ki z pensji ze
swych ambicji, dowiadczeñ i fantazji.
Sprawa akceptacji prawa kobiet do podejmowania studiów lekarskich21
stanowi³a u nas temat wyj¹tkowo dra¿liwy. Niezwyk³e emocje wywo³ywa³y
decyzje Polek podejmuj¹cych studia medyczne na uniwersytetach szwajcarskich i paryskim. W roku 1871 studia lekarskie w Zurychu podjê³a Anna
Tomaszewicz (po mê¿u Dobrska), w 1873 roku w Bernie Teresa Ciszkiewiczówna (po mê¿u Ciszkiewiczowa), obok nich wiele innych Polek. Podobnie
gor¹ca by³a sprawa walki o dopuszczenie kobiet do studiów na wydzia³ach
medycznych krajowych uniwersytetów.
Jak silny by³ w tych kwestiach opór elit, wiadczyæ mo¿e stanowisko
wiêtochowskiego, wszak zwolennika wy¿szych studiów kobiet. Nawet on
uwa¿a³, ¿e wybór medycyny to najbardziej kontrowersyjna, krañcowa forma
kobiecego wyzwolenia siê, motywowana jedynie racjami obrony idei kobiecej,
a wiêc g³êboko nieracjonalna. Potrzeba nauki u kobiet rzadko kiedy wi¹¿e
siê z wiedz¹  jakiej nauki. Radzi³ wiêc przyjêcie innej taktyki  stopniowego
oswajania spo³eczeñstwa przez preferowanie kierunków uznanych ju¿ i honorowanych, a potem dopiero zajêcie siê innymi dziedzinami22. Stanowisko
wiêtochowskiego wydaje siê co najmniej ambiwalentne, trudno uwierzyæ, ¿e
chodzi wy³¹cznie o b³êdy taktyczne ruchu kobiecego, kiedy w tle pojawia siê
ju¿ pytanie o dostêp do medycyny na uniwersytetach krajowych.
W powieci Krupskiego obraz medycynierek, zw³aszcza za wizerunek
g³ównej bohaterki, jest wyj¹tkowo niekorzystny. Wokó³ osoby Zofii skupiaj¹
siê wydarzenia, które j¹ kompromituj¹: romans z asystentem Mondenbergiem (Austriakiem), wyj¹tkowo nikczemnym cz³owiekiem; szykany i zniewagi ze strony studentów (scena wyk³adu z anatomii, prosektoria, itp.); niedostatki wiedzy. Jej godnoæ Polki i kobiety, niczym niechroniona w publicznej
przestrzeni jest ci¹gle wystawiana na szwank. Nawet wonica doro¿ki
w Zurychu, wioz¹cej przyby³¹ na studia z dworca do hotelu, traktuje j¹ jak
21
22

Zob. M. Lipiñska, Kobieta i rozwój nauk lekarskich, Warszawa 1932.
A. wiêtochowski, O wy¿szym kszta³ceniu kobiet, Przegl¹d Tygodniowy 1874, nr 8,
s. 6566.
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nowy nabytek do domu publicznego23. Rektor ¿yczy sobie wiadectwa moralnoci, na szczêcie obecnoæ matki Zosi wp³ywa ³agodz¹co na jego postawê.
Jednym s³owem studia medyczne to matnia, z której w ostatniej chwili udaje
siê bohaterce wywik³aæ dziêki pomocy doktora Sybirackiego.
Tworz¹ce trzon ideologiczny powieci wypowiedzi i dzia³ania Sybirackiego to w istocie g³os autora, który pos³uguje siê wieloma argumentami, podwa¿aj¹cymi generalnie sens wy¿szego kszta³cenia kobiet, nie tylko na kierunku medycznym. W dziewiêtnastowiecznym dyskursie naukowym istnia³o
wiele takich teorii, uzasadniaj¹cych biologiczn¹ oraz intelektualn¹ ni¿szoæ
kobiet24. Wyjania np. Sybiracki relacje miêdzy mê¿czyznami i kobietami
nieodwracalnym prawem ekonomii natury, która stworzy³a harmonijn¹ jednoæ, z³o¿on¹ z dwu ró¿nych pierwiastków: mê¿czyzny i podporz¹dkowanej
mu kobiety. Kobieta jako ¿ona, matka, gospodyni domu uzupe³nia mê¿czyznê, zatem rywalizacja p³ci wprowadza niszcz¹cy antagonizm. Emancypantki
d¹¿¹ do wy³amania siê spod praw natury, a tylko wariaci porywaj¹ siê na
przeznaczenie25.
Jaki wiêc wizerunek studentki pozostaje w pamiêci po lekturze powieci
Krupskiego:
Nas mê¿czyzn ra¿¹ w audytoriach jednostki, które ca³ym swoim jestestwem
i podkasanymi, ¿e tak powiem, manierami rzucaj¹ wiatu w twarz bezczelne
pytanie: co mi zrobisz? Bo w nich upatrujemy poni¿enie tego, co nas wielbiæ
nauczono; lecz z drugiej strony do miechu pobudzaj¹ nas tak¿e modne figurki,
pretensjonalnie ubrane, o twarzyczkach stworzonych raczej do salonów, ani¿eli
do amfiteatrów anatomicznych i sal szpitalnych, poniewa¿ nie mo¿emy sobie
wyt³umaczyæ, aby one mog³y naukê przenosiæ nad romanse...26.

Z cytowanego fragmentu  oprócz wielu innych ciekawych informacji
 wynika brak daj¹cego siê okreliæ i zaakceptowaæ modelu bycia studentk¹.
Dlatego do jej opisania u¿ywano istniej¹cych ju¿ stereotypowych matryc. Jak
wiêc wygl¹da medycynierka? Jak typowa emancypantka, strojem i ruchami
upodobniona do mê¿czyzny:
Mia³a na sobie ciemn¹, bez najmniejszych falban ani ozdób spódnicê, która jej
zaledwie do kostek siêga³a. Na dolnym szlaku znaæ by³o jeszcze lady dawnego
zab³ocenia, o czym tak¿e wiadczy³y niemo¿ebne jakie trzewiki, które dawno
ju¿ prawdopodobnie szczotki nie widzia³y. Reszta ubrania by³a zupe³nie mêskiego kroju. Paltocik, jak dwie krople wody, by³ do surduta podobny; ko³nierzyk,
krawatka, jak nosz¹ mê¿czyni. Wszystko to jednak by³o zaniedbane, pomiête,
23 S. Krupski, Pod skrzyd³ami Almae Matris, K³osy 1879, nr 743, s. 194. Powieæ
drukowana by³a w K³osach 1879, nr 743756; 1880, nr 757782 (z przerwami).
24 Zob. M. Dora, U³omnoæ (z) natury. Kobieta w dyskursie naukowym XIX wieku, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Spo³eczne 2012, nr 5, s. 113129.
25 S. Krupski, Pod skrzyd³ami Almae Matris , K³osy 1879, t. 29, nr 747, s. 270.
26 Tam¿e, nr 749, s. 301.
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poplamione... W³osy krótko przystrzy¿one, dobywa³y siê w nie³adzie spod ceratowego z fantazj¹ na³o¿onego kapelusika [...] przypominaj¹cego dziecinne marynarskie nakrycie g³owy. Osoba ta nosi³a okulary i pali³a papierosy27.

Póniejsza o dziesiêæ lat powieæ Marii Szeligi Na przebój28, ujmuj¹ca
problem kobiet studentek medycyny z pozycji feministycznej, stanowi³a
wprawdzie w zamyle pisarki fundamentaln¹ rewizjê sposobu mylenia, zaprezentowanego w powieci Krupskiego. Ale propagowana przez znan¹
i g³on¹ wówczas dzia³aczkê feministyczn¹ idea uznania medycynierek za
pionierki nowoczesnego wiata zderzy³a siê z murem tradycjonalnej niechêci
i braku zaufania do intelektualnego potencja³u kobiet. Z drugiej jednak strony w mocnej reakcji na powieæ Szeligi, dostrzegalnej w tonie i wieloci
polemicznych wypowiedzi29, upatrywaæ mo¿na oznak prze³omu w myleniu
o sensie wy¿szej edukacji kobiet.
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Summary
The problem of higher education of women, which had become a new object of social
reflection in the positivism period, it had also its influence in literature. Analysis of the
collection of works devoted to this phenomenon was directed on answering for question: what
image of women-students and based on what values, had created literature of that time. The
most important meaning perspective were discourses: feminism, national and politically-ideological. The article reveals the picture of women-students which had been created in sphere of
emancipation reflection.
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Stefania Skwarczyñska w klasycznej ju¿ dzisiaj monografii listu, niedawno wznowionej1, w sposób kompleksowy i pog³êbiony scharakteryzowa³a
ten gatunek, zaliczany przez badaczkê do literatury stosowanej. Wród wielu
zró¿nicowanych zagadnieñ, w rozdzia³ach VII i VIII nawietlone zosta³y tak¿e kwestie dotycz¹ce uk³adu treci i kompozycji formalnej listu. Wywód,
odnosz¹cy siê zarówno do teorii, jak i praktyki epistolarnej ewoluuj¹cej na
przestrzeni wieków, uwzglêdnia miêdzy innymi charakter i znaczenie poszczególnych czêci sk³adowych korespondencyjnego przekazu. W rozwa¿aniach pojawia siê tak¿e krótka refleksja powiêcona postscriptum, któr¹
warto scharakteryzowaæ bli¿ej, zwa¿ywszy na temat niniejszego artyku³u.
Skwarczyñska odnosi siê do tego zagadnienia, analizuj¹c kwestiê planowoci listu bêd¹cej dzie³em przemylenia autora, funkcj¹ jego rozumu2.
O przemylanej konstrukcji wywodu korespondencyjnego trzeba pamiêtaæ
* Artyku³ zosta³ przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze rodków z Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS2/02322.
1 S. Skwarczyñska, Teoria listu, oprac. E. Felisiak i M. Le, Bia³ystok 2006.
2 Tam¿e, s. 226.
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zw³aszcza w odniesieniu do tradycji epok dawnych, w których pisanie listu
by³o sztuk¹ wymagaj¹c¹ okrelonej wiedzy i przestrzegania regu³, wywiedzionych
jeszcze ze staro¿ytnoci. Przypomnijmy, i¿ uczono siê ich miêdzy innymi
dziêki tzw. listownikom, zawieraj¹cym nie tylko zasady konstruowania episto³, lecz tak¿e listy wzorcowe, godne naladowania w codziennej praktyce.
Przez stulecia, w Polsce za a¿ po wiek XVIII, dominowa³a teoria listu-mowy,
silnie ³¹cz¹ca go z wp³ywami retorycznymi, wyznaczaj¹cymi m.in. porz¹dek
kompozycyjny ujêtych w korespondencji treci. Nad ich uk³adem nale¿a³o
konsekwentnie panowaæ, a to mo¿e podpowiadaæ, ¿e postscriptum jako informacja dodana ju¿ po podpisie autora, by³o postrzegane jako pewne uchybienie. Skwarczyñska konstatuje:
Nie tylko epizodycznoæ nieustosunkowana rzeczowo do treci zdradza bezplanowoæ [listu], zdradza j¹ równie¿ nadmierna swoboda kojarzeñ, przejawiaj¹ca siê
tu i ówdzie ró¿nymi à propos, postscriptami i cedu³ami, które s¹ malum necessarium listu bezplanowego; wiadcz¹ one o nieopanowaniu planowym ca³oci [...]3.

Zauwa¿a przy tym, ¿e w staro¿ytnoci postscriptum unikano jako pewnej niedba³oci i wiadectwa niewyrobienia4, które by³o czêstym grzechem
epistolografii redniowiecznej, mno¿¹cej dopiski i cedu³y5. Na dopiski nieprzychylnie patrzono czêsto tak¿e w wiekach póniejszych, np. listowniki
z koñca XIX wieku uznawa³y je za przejaw braku szacunku dla adresata,
podobnie jak b³êdy ortograficzne i skrelenia6.
Jednak w praktyce epistolarnej ró¿nych stuleci odnajdujemy wiele przyk³adów nieprzestrzegania podobnych zaleceñ. Dobrym przyk³adem mo¿e tu
byæ chocia¿by korespondencja czasów romantyzmu, znacz¹co rozluniaj¹ca
formalne rygory7. Zamieszczanie ró¿nych w treci uzupe³nieñ podyktowane
mog³o byæ kilkoma przyczynami. Po czêci obiektywnymi i niezale¿nymi od
autora. Zwa¿ywszy na sposób przesy³ania ówczesnej korespondencji, czêsto
niepewny i nieregularny (na co narzekania wielokrotnie odnajdujemy
w dawnych listach), postscriptum pozwala³o dopisaæ treci naros³e ju¿ po
zakoñczeniu listu8, którego jeszcze z jakiego powodu nie wys³ano. To dawa³o
szansê aktualizacji przekazywanych wiadomoci i trudno takie dzia³anie
3
4

Tam¿e, s. 227.
Tam¿e, s. 242. Warto w tym miejscu za Skwarczyñsk¹ dodaæ, ¿e w antyku mo¿liwoci tkwi¹ce w postscriptum, wbrew krytycznemu doñ podejciu, dostrzega³ mistrz epistolografii Cyceron, który w listach do Attyka wykorzystywa³ je w celu dodatkowego podkrelenia treci.
5 Tam¿e, s. 227.
6 A. Janiak-Jasiñska, Wyznaczniki sztuki epistolograficznej w wietle listowników
z 2 po³owy XIX wieku, w: Sztuka pisania. O licie polskim w wieku XIX, red. J. Sztachelska, E. D¹browicz, Bia³ystok 2000, s. 259.
7 J. Pawlik-wietlikowska, Korespondencja jako tekst sylwiczny na przyk³adzie listów
Adama Mickiewicza, w: Sztuka pisania..., s. 47. Zob. te¿ liczne uwagi Skwarczyñskiej
o korespondencji czasów romantyzmu (dz. cyt., s. 262264 i in.).
8 S. Skwarczyñska, dz. cyt., s. 228.
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traktowaæ jako wyraz braku kontroli nad w³asnym wywodem. Jednak mog³o
siê zdarzaæ i z pewnoci¹ zdarza³o, i¿ dopisek by³ powodowany roztargnieniem i niepamiêci¹ osoby pisz¹cej. Jak zauwa¿a Skwarczyñska, tak¹ sk³onnoæ przypisywano czêsto kobietom, stwierdzaj¹c z³oliwie, ¿e te najwa¿niejsze rzeczy zamieszczaj¹ w przypisku9. Takie uogólnienie by³o wiadectwem
niezbyt przychylnej opinii o epistolograficznych umiejêtnociach pañ, wynikaj¹cej najprawdopodobniej z dominuj¹cego przez wieki przekonania o ni¿szoci intelektualnej p³ci piêknej, która zgodnie ze stereotypem mia³a zazwyczaj kierowaæ siê emocjami, a nie rozs¹dkiem i logik¹10.
Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ autorka monografii nie dyskredytuje jednoznacznie obecnoci postscriptum w licie, doceniaj¹c te¿ jego pewne walory.
Otó¿ wedle Skwarczyñskiej takie dopiski:
przez swoj¹ odrêbnoæ, odciêcie od biegu rzeczy, chowaj¹ w sobie mo¿liwoci
przycisku dla swoich treci, mo¿liwoæ podkrelenia sob¹ wa¿noci tych treci.
Tote¿ wzi¹wszy rzecz od tej strony mo¿na rozpatrywaæ ich bogate mo¿liwoci
estetyczne, które zw³aszcza wyzyskiwa³ list sztuczny, powieciowy. W zakresie
listu naturalnego staj¹ siê czynnikiem estetycznym listu wtedy, gdy maj¹ swoje
wyt³umaczenie w specjalnych okolicznociach ¿yciowych. I tak postscriptum,
dorzucone w miarê narastania wiadomoci, st³oczonych przez samo ¿ycie, uzmys³awia tempo wypadków, daje odczuæ nerw ¿ycia. Wreszcie jako rys estetycznie
dodatni trzeba podkreliæ ton swobody, jaki wnosi w list [...]11.

Interesuj¹c¹ mo¿liwoæ weryfikacji powy¿szych konstatacji stwarza zbiór
listów pochodz¹cy z koñca pierwszej po³owy XVIII wieku (przechowywany
obecnie w Archiwum G³ównym Akt Dawnych w Warszawie12) autorstwa
Magdaleny z Czapskich, drugiej ¿ony ksiêcia Hieronima Floriana Radziwi³³a.
Po pierwsze, jest to korespondencja kobiety, co pozwala przyjrzeæ siê sugerowanej predylekcji p³ci piêknej do zamieszczania w listach postscriptum. Po
drugie, wskazany zespó³ zdominowany zosta³ przez temat mi³osny, poddany
z natury silnym emocjom, które mog¹ zaburzaæ planowoæ listu. Po trzecie
wreszcie, mamy tu do czynienia z korespondencj¹ frapuj¹c¹ w treci, zwa¿ywszy na okolicznoci jej powstania.
9
10

Tam¿e, s. 254.
Zob. m. in. M. Bogucka, Bia³og³owa w dawnej Polsce. Kobieta w spo³eczeñstwie polskim XVIXVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998, s. 114152; H. Dziechciñska,
Kobieta w ¿yciu i literaturze XVII i XVII wieku, Warszawa 2001, s. 1225. Z opiniami,
które kwestionowa³y kobiec¹ zdolnoæ do panowania nad emocjami poprzez intelekt, z czasem zaczê³y w Polsce polemizowaæ rodzime sawantki. Zob. B. Judkowiak, Inny g³os? Wokó³ ekspresji kobiecoci w utworach Franciszki Urszuli Radziwi³³owej, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i spo³eczeñstwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn
2008, s. 230.
11 S. Skwarczyñska, dz. cyt., s. 227228.
12 Archiwum G³ówne Akt Dawnych [dalej AGAD], Archiwum Radziwi³³ów [dalej AR],
dzia³ IV, sygn. 704, 705 i 706. Po cytacie w nawiasie podawany bêdzie numer sygnatury
i strony.
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Wojewodzianka pomorska Magdalena z Czapskich, córka Konstancji
i Piotra, zaczê³a korespondowaæ z jednym z najbogatszych magnatów
w Rzeczpospolitej w po³owie 1744 roku (a przynajmniej z tego czasu pochodz¹ najstarsze zachowane listy), gdy ten by³ jeszcze mê¿em Teresy z Sapiehów. Co prawda pierwsze ma³¿eñstwo ksiêcia Radziwi³³a by³o ju¿ wówczas
fikcj¹, jednak do jego oficjalnego uniewa¿nienia mia³ min¹æ jeszcze rok.
Panna Czapska wda³a siê w romans z dziedzicem Bia³ej (obecnie Bia³ej
Podlaskiej) i nawi¹za³a z nim wiê epistolarn¹, momentami bardzo intensywn¹. Jej listy to jednak nie tylko wiadectwo uczuæ, lecz tak¿e co
w rodzaju relacji z pola bitwy. Ta bitwa mia³a na celu doprowadziæ do zawarcia lubu z Hieronimem Florianem, i to jeszcze przed jego odwlekaj¹cym siê
rozwodem. Starania zosta³y uwieñczone sukcesem i para pobra³a siê w sekrecie w drugiej po³owie lutego lub na samym pocz¹tku marca 1745 roku13.
Z punktu widzenia prawa kocielnego ksi¹¿ê pope³ni³ niedozwolon¹ bigamiê,
wiêc maria¿ pozostawa³ w sekrecie a¿ do jego uroczystego, publicznego ponowienia 30 wrzenia, po otrzymaniu przez Radziwi³³a dokumentów stwierdzaj¹cych niewa¿noæ pierwszego zwi¹zku14.
Taki niecodzienny przebieg matrymonialnych zabiegów podpowiada, ¿e
listy relacjonuj¹ce rozwój wypadków nie mog¹ byæ sztampowe i ograniczone
sztywnym schematem, parali¿uj¹cym znaczn¹ czêæ ówczesnej korespondencji. Niew¹tpliwie na ich charakter wp³ynê³a tak¿e osobowoæ Czapskiej, kobiety nietuzinkowej i zdecydowanej w podejmowanych dzia³aniach15. Treæ
jej epistolarnych wyznañ pokazuje, ¿e wbrew artyku³owanym silnym emocjom postêpowa³a w sposób przemylany i konsekwentny, by z jednej strony
utrzymaæ zainteresowanie ksiêcia, który móg³ siê zniechêciæ, zniecierpliwiony niemo¿noci¹ skonsumowania zwi¹zku, z drugiej za doprowadziæ do sekretnego lubu, mimo oporu ze strony duchownych. Potrafi³a inteligentnie
rozegraæ ró¿ne sytuacje, wywieraj¹c presjê na ludzi ze swego otoczenia. Takie zdolnoci autorki potwierdzaj¹ kolejne wypadki z jej ¿ycia. Ma³¿eñstwo
z Radziwi³³em, o które tak usilnie zabiega³a, zakoñczy³o siê burzliwie po
13 Trudno ustaliæ dok³adn¹ datê zawarcia ma³¿eñstwa, bowiem wiele w tych listach
niedomówieñ i niejasnoci. Czapska jeszcze 16 lutego (sygn. 704, s. 40) podpisuje siê swym
rodowym nazwiskiem i deklaruje, ¿e pragnie wkrótce byæ Radziwi³³ow¹. W kolejnych listach (m. in. z 26 lutego) mowa co prawda o ¿onie i mê¿ulu, ale wydaje siê, i¿ lub siê
jeszcze nie odby³, bo nadal trwaj¹ tajemnicze kalkulacje. Panna martwi siê, ¿eby ksi¹dz
nie wycofa³ siê w ostatniej chwili ze z³o¿onej obietnicy, a brat nie odgad³ ich intencji (sygn.
704, s. 5355). Ostatecznego rozstrzygniêcia nie u³atwia te¿ fakt, ¿e wiele zachowanych
listów nie ma dat.
14 O uniewa¿nieniu pierwszego zwi¹zku Hieronima pisze w swym diariuszu (AGAD,
AR, dz. VI, sygn. II-80a) jego starszy brat Micha³ Kazimierz Radziwi³³, pod dat¹ 12 sierpnia odnotowuj¹c odebranie wieci o rozwodzie Hieronima z Teres¹ Sapie¿ank¹, który stan¹³ w Rzymie (s. 1379), a nastêpnie 30 wrzenia zamieszczaj¹c informacjê o lubie
z Czapsk¹ (s. 1387).
15 Szerzej o tym: I. Maciejewska, K. Zawilska, Magdalena z Czapskich Radziwi³³owa
 potulna ¿ona czy mistrzyni intrygi? [w druku].
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kilku latach, kiedy to Magdalena w po³owie 1750 roku uciek³a do Warszawy
(pod pozorem udzielenia bratu pomocy w jego sprawach s¹dowych) i nigdy
ju¿ do mê¿a nie powróci³a, podejmuj¹c d³ugotrwa³e, zakoñczone dla niej
pomylnie, starania o rozwód. Jak wczeniej z determinacj¹ zabiega³a o ten
zwi¹zek, tak ostatecznie z podobnym zaanga¿owaniem i swad¹ udowadnia³a,
¿e lub zosta³ zawarty pod przymusem, a ona ksiêcia nigdy nie kocha³a16.
Ów przymus deklarowany w zeznaniach rozwodowych by³ jednym z dopuszczalnych i czêsto wówczas wykorzystywanych powodów uniewa¿nienia ma³¿eñstwa w Rzymie. Przypomnijmy, ¿e w³anie w czasach saskich zjawisko
rozwodów po raz pierwszy przybra³o na sile, budz¹c zgorszenie moralistów17.
Nie wnikaj¹c tu g³êbiej w przyczyny tego stanu rzeczy, warto podkreliæ, ¿e
w przypadku zwi¹zku Magdaleny z Czapskich trudno uwierzyæ w matrymonialny przymus, który deklarowa³a w czasie procesu o uniewa¿nienie lubu.
Przecz¹ temu wyranie jej listy powsta³e na prze³omie 1744 i 1745 roku.
Przyczyn rozpadu ma³¿eñstwa z Radziwi³³em szukaæ nale¿y raczej w trudnej
osobowoci ksiêcia, s³yn¹cego z okrucieñstwa, zazdroci, chorobliwej podejrzliwoci oraz wybuja³ego ego18. Autorka badanych listów najprawdopodobniej
postanowi³a w koñcu zawalczyæ o swe szczêcie, zorientowawszy siê, ¿e
u boku ksiêcia go nie znajdzie.
Powy¿sza skrótowa prezentacja losów i osobowoci tej nieznanej dzi
bli¿ej korespondentki wydaje siê niezbêdna dla prawid³owego nawietlenia
uwarunkowañ determinuj¹cych charakter jej epistolografii. O wykszta³ceniu Magdaleny z Czapskich, które mog³oby przyczyniæ siê do wyrobienia jej
korespondencyjnych umiejêtnoci, wiadomo niewiele. Mo¿na tylko przypuszczaæ, na podstawie zarówno listów samej Radziwi³³owej, jak i jej matki,
Konstancji z Gniñskich, ¿e sprawy edukacji w jej rodzinnym domu nie lekcewa¿ono. Panna zna³a, jak wiele ówczesnych magnatek, francuski, wród jej
listów znajduje siê tak¿e pisany po niemiecku. Matka w korespondencji do
córki stwierdzi³a, ¿e doskona³oæ w pos³ugiwaniu siê jêzykiem obcym (w tym
16 Jej zeznania analizuje Iwona Kulesza-Woroniecka w pracy Rozwody w rodzinach
magnackich w Polsce XVIXVIII wieku, PoznañWroc³aw 2002, s. 6165, nie konfrontuj¹c
ich jednak z badanymi tu listami.
17 O tym, ¿e to wiek XVIII przyniós³ nasilenie siê zjawiska, wiadcz¹ dane przywo³ane
przez Kuleszê-Woronieck¹ (dz. cyt., 34), z których wynika, i¿ sporód udokumentowanych
przez ni¹ 84 rozwodów na to stulecie i pocz¹tek kolejnego przypada 68. Badaczka pos³uguje siê w pracy wymiennie okreleniem rozwód, wywodz¹cym siê z prawa cywilnego,
i pojêciem uniewa¿nienie ma³¿eñstwa, wystêpuj¹cym w prawie kanonicznym Kocio³a
rzymskokatolickiego. W ówczesnej wiadomoci s³owo rozwód funkcjonowa³o powszechnie
i w³anie w ten sposób okrelali formalny rozpad ma³¿eñstwa sami zainteresowani, mimo
¿e w rzeczywistoci ich zwi¹zki uniewa¿niano (dz. cyt., s. 3132).
18 Zob. m. in. A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeñki, Poznañ 1965, s. 175188;
A. Sajkowski, Magdeczka i Hierosinek, w: tego¿, Staropolska mi³oæ. Z dawnych listów
i pamiêtników, Poznañ 1981, s. 263280; B. Królikowski, Wród Sarmatów. Radziwi³³owie
i pamiêtnikarze, Lublin 2000, s. 200219; T. Nowakowski, Radziwi³³owie, Lublin 2005,
s. 159176.
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wypadku chodzi o niemiecki) to na ca³e ¿ycie fortuna spadaj¹ca19. Prawdopodobnie zadba³a o to, by Magdalena pozyska³a stosowne dla panny z towarzystwa wykszta³cenie. Analiza listów wojewodzianki pomorskiej dowodzi, i¿
potrafi³a ona w razie potrzeby pos³ugiwaæ siê metafor¹, odniesieniami biblijnymi, przys³owiami i to nie tylko polskimi20, umia³a te¿, podobnie jak ¿ona
starszego z braci Radziwi³³ów, Micha³a Kazimierza (Rybeñki), Franciszka
Urszula z Winiowieckich, nadaæ swym wyznaniom formê wierszowan¹21.
Nie by³a wiêc korespondentk¹ niewiadom¹ mo¿liwoci, jakie tkwi¹ w jêzyku. Nieobce by³y jej te¿ zasady retorycznej perswazji, które najlepiej ods³ania list z 5 grudnia 1752 roku, skierowany nie do mê¿a, ale do niejakiego
Tatuliñka (nie móg³ to byæ jej w³asny, nie¿yj¹cy ju¿ wtedy ojciec22), którego
 u¿ywaj¹c licznych argumentów  przekonuje, ¿e rozwód nie bêdzie grzechem wobec Boga, gdy¿ w jej sercu nigdy mi³oci do Hieronima nie by³o,
a lub zosta³ zawarty pod przymusem. Wywód jest kompozycyjnie przemylany i spójny  autorka punkt po punkcie (dos³ownie, gdy¿ w wywodzie pojawia
siê stosowne wyliczenie) polemizuje z zarzutami swego korespondenta.
Magdalena z Czapskich umiejêtnie dostosowywa³a ton wynurzeñ do wiêzi, jakie ³¹czy³y j¹ w danym momencie z adresatem, pamiêtaj¹c przy tym
zawsze o epistolarnej kindersztubie. Widaæ to miêdzy innymi na przyk³adzie
zachowanych pojedynczych listów do mê¿a pochodz¹cych z czasów, gdy ju¿
go opuci³a23. Choæ na pewno sytuacja miêdzy ma³¿onkami by³a wówczas
napiêta i dominowa³y negatywne emocje, autorka konsekwentnie przestrzega³a regu³ korespondencyjnej kurtuazji, dbaj¹c o zachowanie obowi¹zuj¹cych
form. Z drugiej jednak strony uczuciowy wydwiêk jej listów zmieni³ siê
diametralnie, nagle znik³y czu³oci, a pozosta³y tylko uni¿ona grzecznoæ
i ostentacyjny szacunek, tak znamienne dla wiêkszoci ówczesnej korespondencji.
Ju¿ ta krótka charakterystyka pokazuje, ¿e wojewodzianka pomorska,
po mê¿u za chor¹¿yna wielka litewska, nie by³a epistolografk¹ z przypadku,
która nie potrafi³a zadbaæ o przemylany kszta³t swych wynurzeñ. Jednak,
19
20

AGAD, AR, dzia³ V, sygn. 2484/3, s. 13.
I. Maciejewska, K. Zawilska,  bo do kond bys obroci³ twoie drogi Ja choc piechot¹
wszêdzie za Tob¹ bym posz³a.. O jêzyku wyznañ mi³osnych Magdaleny z Czapskich Radziwi³³owej, Barok 2011, nr 2, s. 220234.
21 List ten przytaczam w artykule: I. Maciejewska, Listy mi³osne z ró¿nych sfer, czyli
epistolograficzne wyznania Magdaleny z Czapskich Radziwi³³owej i Teresy ze Stra¿yców Winickiej (próba porównania), w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 3: Perspektywa
historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013, s. 315316.
22 Wedle ustaleñ Alojzego Sajkowskiego (Magdeczka i Hierosinek, 279280) Magdalena
po ucieczce z Bia³ej osiad³a jako pensjonariuszka w klasztorze sakramentek warszawskich.
Tam jej pobyt finansowo wspierany by³ przez krewnych, a tak¿e Micha³a Kazimierza Radziwi³³a. Wiadomo, ¿e podejmowa³ on starania o pogodzenie pary i mo¿liwe, ¿e to w³anie na jego
argumenty Magdalena tak stanowczo w owym licie odpowiada. Dodaæ warto, ¿e w pierwszych
zdaniach dziêkuje za przekazane jej pieni¹dze, przymawiaj¹c siê jednoczenie o wiêcej.
23 Przyk³adem mo¿e byæ list z 23 IX 1750 (704, s. 189) lub z 28 X 1750 (704, s. 190191).
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gdy przeledzi siê jej listy do Hieronima z kilku lat, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
zw³aszcza w pierwszym roku ich znajomoci Magdalena czêsto do³¹cza³a do
nich postscripta albo krótkie dopiski, którym nie nadawa³a takiej nazwy.
Skoro teza o niewyrobieniu korespondencyjnym autorki wydaje siê w¹tpliwa,
warto zastanowiæ siê nad tym, jak¹ funkcjê spe³nia³y owe treci dodane
i czym ich pojawienie siê by³o uwarunkowane.
Czêæ z owych dopisków ma sztampowy charakter i nie wnosi do listu
istotnych, modyfikuj¹cych treci. Ta uwaga jest adekwatna do takich uzupe³nieñ, w których Magdalena przesy³a³a ukochanemu krótkie, zazwyczaj jednozdaniowe pozdrowienia od cz³onków rodziny. S¹ to sformu³owania w rodzaju: Matka nasza serdecznie i uni¿enie k³ania, familia moja, osobliwie
starosta knyszyñski [czyli brat Tomasz Czapski  I. M.], najni¿sz¹ zasy³a
submisyj¹ (704, s. 34). Podobne dopiski pojawiaj¹ siê zazwyczaj tu¿ pod
informacj¹ o miejscu i czasie powstania danego listu, obok podpisu. Mo¿na
postawiæ tezê, i¿ takie umiejscowienie pozdrowieñ czyni³o z nich w oczach
pisz¹cej integraln¹ czêæ listu, wa¿n¹ z punktu widzenia obowi¹zuj¹cych
obyczajów, o której nale¿a³o pamiêtaæ. Pozdrowienia przekazywane adresatowi, mimo ¿e by³y zapisywane ju¿ pod treci¹ zasadnicz¹, wydaj¹ siê elementem conclusio, czyli zakoñczenia listu, w którym jedn¹ z typowych formu³
by³o w³anie przesy³anie pozdrowieñ i ucisków24. Panna najprawdopodobniej nie przywi¹zywa³a do owych ho³dów zbyt wielkiej wagi i nigdy ich
nadmiernie nie rozbudowywa³a. Jeli natomiast w licie pojawia³o siê PS,
zazwyczaj wi¹za³o siê to z wyjciem poza standardowe, konwencjonalne
uk³ony. Takie postscriptum zazwyczaj wnosi jakie novum, podkrela to, co
wa¿ne, lub komentuje sytuacjê korespondencyjn¹ albo charakter w³anie
napisanego listu. Pod tym wzglêdem praktyka epistolarna autorki przypomina tê, któr¹ Danuta Grzesiak dostrzeg³a w póniejszych o stulecie listach
Juliusza S³owackiego. Wed³ug badaczki analizuj¹cej korespondencjê Chopina, Mickiewicza, Norwida i w³anie S³owackiego tylko ostatni z wymienionych romantyków w pe³ni respektowa³ klasyczne normy traktowania postscriptum jako dodatkowej cz¹stki kompozycyjnej. Umieszcza³ w nim sprawy,
które pomin¹³ w tekcie listu25. Trudno powiedzieæ, na ile wiadoma norm
by³a Magdalena z Czapskich, jednak widaæ u niej tendencjê (a nie bezwyj¹tkow¹ regu³ê) do wyrazistego wyodrêbniania postscriptum zarówno pod
wzglêdem treci, jak i zapisu. Zazwyczaj zamieszcza³a je na osobnej kartce
lub na odwrocie, podejmuj¹c sprawy wczeniej nieopisane. Czasem dodatkowo uczula³a ksiêcia, by nie przeoczy³ owego uzupe³nienia, zwrotem przewróciæ proszê (704, s. 40).

24
25

A. Ka³kowska, Struktura sk³adniowa listu, Wroc³aw 1982, s. 6364.
D. Grzesiak, Struktura listu romantycznego (na przyk³adzie epistolografii F. Chopina, A. Mickiewicza, J. S³owackiego i C. K. Norwida), w: Sztuka pisania..., s. 30.
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D³ugoæ tych dopisanych fragmentów bywa ró¿na, podobnie jak ich funkcja. Wydaje siê jednak, ¿e ich wyodrêbnienie nie by³o wynikiem braku kontroli nad tworzonym listem. Treci zawarte w postscriptum podpowiadaj¹
raczej, ¿e pisz¹ca zdawa³a sobie sprawê z konsekwencji takiego zabiegu.
Dlatego znajdujemy tu miêdzy innymi konkretne proby o co, niejednokrotnie silnie zaakcentowane. Przywo³ajmy adekwatne przyk³ady:
1) Szewca suplikujê mi odes³aæ, bo boso chodziæ bêdê, gdy¿ tylko jedn¹ parê
trzewików mam, któr¹ na nogach noszê. Ta jest wiedeñczyka roboty, ale tak le
zrobiona, ¿e z biedy tylko muszê je nosiæ, tamten za szewc bardzo mi do gustu
i wygodnie rabia, wiêc bardzo suplikujê mi go przys³aæ [...].
(704, s. 174)
2) Suplikujê mi wiec, kawy, cukru przys³aæ, bo tego wszystkiego mi nie dostaje
[...]. Panaceê suplikujê mi odes³aæ, co j¹ bêdê przy p. Calbinie bra³a, ma byæ
w garderobie w szafie, w pude³ku bia³ym [...].
(704, s. 185)
3) Przypominam [...] deklaracjê odes³ania mi rzeczy, o które ju¿ czwarty raz
mam honor dopraszaæ siê [...], ¿e za teraz zimowa nastaje pora, srodze mi bez
futer niewygodno.
(704, s. 189)

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e takie usytuowanie proby sprawia, i¿ zapada³a
ona g³êbiej w pamiêæ adresata, co oczywicie nie gwarantowa³o jej spe³nienia.
Jednak w przypadku listów Czapskiej-Radziwi³³owej postscriptum to nie
tylko materialny interes. Magdalena wykorzystywa³a tê dodatkow¹ ca³ostkê
listu do wzmocnienia relacji wi¹¿¹cej j¹ z ukochanym i podkrelenia swego
oddania oraz mi³oci. Trzeba przypomnieæ, ¿e na pocz¹tku ich znajomoci jej
sytuacja by³a niezbyt komfortowa, zwi¹zek ukrywano, podejrzeñ w otoczeniu
nie brakowa³o, panna nie mog³a mieæ te¿ pewnoci, ¿e nie straci zainteresowania bogatego i wp³ywowego magnata. Bez wzglêdu na to, co kierowa³o jej
poczynaniami  prawdziwa mi³oæ czy kalkulacja  robi³a wszystko, by przekonaæ ksiêcia o bezgranicznym oddaniu, uwielbieniu, pos³uszeñstwie i w³asnej wobec niego ni¿szoci. Trafia³a takim postêpowaniem w gust Hieronima,
który wiêkszoci¹ ludzi pogardza³, jednoczenie ¿yj¹c w przewiadczeniu
o swej wyj¹tkowoci26.
Zdarza³o siê wiêc pannie Magdalenie czyniæ z postscriptum co w rodzaju kropki nad i. S³u¿y³o ono wówczas ponownej, dobitnej artykulacji uczuæ
deklarowanych adresatowi w zasadniczej czêci listu. wiadcz¹ o tym choæby
nastêpuj¹ce przyk³ady:

26 W swym dzienniku stwierdza³ nawet, ¿e nale¿y do rzadkiego w wiecie gatunku,
o który ma³o nie jak o feniksów trudno (H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne, oprac.
i wstêp M. Brzezinowa, Warszawa 1998, s. 126).
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1) Cyframi, nie wiem, po co by pisaæ, bo tak rozumiem, ¿e by siê nicht nie
odwa¿y³ czytaæ listów naszych, ale je¿eli Pan Dobrodziej mój ka¿e, to i cyframi
pisaæ bêdê na pokazanie, ¿e Jego rozkazy ko¿de pe³niæ mam za powinnoæ.
Ca³ujê milion milionów razy w nó¿ki, a proszê, ochraniaj siê dla tej, która pok¹d
¿yæ bêdzie, nie bêdzie odmienn¹, a ¿eby mnie, najukochañszy Hierosinku, nie
mia³ w suspicyi, uczyniê, co ka¿esz.
(704, s. 14)
2) Za upominek wielkonocny, ode mnie serdecznie kochany, dziêkujê, on
i z atynencyjami milion razy ca³uj¹c, choæ bym wzajemnie co ofiarowaæ chcia³a,
nie mogê, bo nad ca³¹ sob¹ dominium Pana i Absoluta mego wyznawaj¹c, nic
w³asnego nie mam, wiern¹ za administracyj¹ Panu dziedzicznemu najukochañszemu [Hierosieñkowi] poprzysiêga[m] pod potêpieniem duszy, ale i ¿ycia, ¿eby
mi Bóg nie da³ i doczekaæ widzieæ Ciebie, jedyna pociecho, je¿elim Ci niewierna
i je¿eli nieszczerze kocham, i je¿eli siê wed³ug rozkazów nie sprawujê.
(704, s. 47)

W pierwszym z powy¿szych przyk³adów postscriptum pe³ni dwojak¹
funkcjê, jest bowiem nie tylko obietnic¹ pos³uszeñstwa, lecz stanowi te¿
komentarz do listu od Hieronima, w którym ukochany najprawdopodobniej
nakazywa³ Magdalenie stosowanie szyfru dla ukrycia ³¹cz¹cych ich sekretów.
Ów szyfr, przypominaj¹cy nieco hieroglify, odnajdujemy zarówno w nielicznych zachowanych listach Radziwi³³a z tego okresu, jak i w kilku episto³ach
Czapskiej27. Nawiasem mówi¹c, jest on tak prosty do odgadniêcia, ¿e powy¿sza uwaga wojewodzianki pomorskiej, podwa¿aj¹ca potrzebê jego stosowania, wydaje siê przejawem jej trzewego rozumowania. Mimo sceptycyzmu
korespondentka jednak podporz¹dkowa³a siê pomys³om wybranka, miêdzy
innymi szyfruj¹c jego imiê w drugim z przywo³anych listów.
W tej korespondencji znajdziemy wiêcej dowodów na to, ¿e Magdalena
potrafi³a wykorzystaæ ró¿ne codzienne sprawy, niedotycz¹ce bezporednio jej
relacji uczuciowej z Hieronimem, do okazania mu oddania i uleg³oci. Oto
kolejne dwa, dobrze charakteryzuj¹ce rozwi¹zania stosowane przez autorkê:
1) JMC Pan Morykoni, ¿e sobie le pos³a³, jego wina, ja przepraszam, ¿em siê
odwa¿y³a za niem instancyj¹ wnosiæ, winy, co pope³ni³, nie wiedzia³am, gdybym
za i sama winna by³a, na najciê¿sz¹ karê chcia³abym byæ os¹dzona, nie tylko za
winnemi prosiæ, ile kto memu Panu le s³u¿y, za najwiêkszego mam go nieprzyjaciela.
(704, s. 11)
2) Oznajmujê Ci, moja jedyna konsolacyjo, ¿e moja funkcyja apostolska z ³aski
Boga najwy¿szego dobry skutek bierze, bo ju¿ zupe³nie do wiary naszej nak³oni³am tego kapitana, nie mogê sobie aktualnie jego imienia wspomniæ. I tak ju¿
skonwinkowany, ¿e nie wie, co odpowiedzieæ. Buntuj¹ go tu lutrzy podobno, bo
27 I. Maciejewska, Szyfr w wiecie mi³osnego wyznania  uwarunkowania i funkcje (w
dawnym licie i diariuszu), Napis 2011, Seria XVII: Jawne i ukryte w literaturze i kulturze, s. 9194.
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nie chce przychodziæ, alem ja go postraszy³a, ¿e go przed Tob¹ oskar¿ê, gdy
bêdzie moich mów unika³, bo to z rozkazu Twego czyniê, i tak gdy go z³apiê, ju¿
nie puszczam i mam bardzo dobr¹ nadziejê o jego nawróceniu. Adieu.
(705, s. 158)

Magdalena z Czapskich, ¿yj¹c u boku mê¿czyzny nieznosz¹cego sprzeciwu, czêsto okrutnie traktuj¹cego swych poddanych, umia³a go sobie zjednaæ,
choæ i jej w koñcu nie wystarczy³o si³, by go ci¹gle ob³askawiaæ. Zanim
jednak do tego dosz³o, wielokrotnie wykorzystywa³a si³ê listownej perswazji,
ujawniaj¹c¹ siê tak¿e w postscriptum. W tych dopisanych zdaniach deklarowa³a têsknotê i wiern¹ mi³oæ, formu³owa³a proby o szybki powrót i odwzajemnienie uczucia, jak w licie z 28 sierpnia 1748 roku, w którym pisa³a:
Adieu, mój Panie, b¹d zdrów i kochaj miê statecznie, nie proszê, ¿eby tak
jak ja Ciebie, bo to byæ nie mo¿e, ale tylko dziesi¹t¹ czêæ, to bêdê kontenta
(704, s. 99). To dopominanie siê o afekt wplecione jest w postscriptum, przynosz¹ce informacjê o godzinie dotarcia do Kurowa, sk¹d list by³ wysy³any,
i o przebywaj¹cym tam ówczenie towarzystwie, które pani chor¹¿yna bêdzie
nazajutrz mia³a zamiar odwiedziæ. Tu objawia siê ta cecha postscriptum,
o której w swych rozwa¿aniach wspomina³a Skwarczyñska. Jest ono czêsto
nastêpstwem przebiegu zdarzeñ narastaj¹cych w trakcie pisania, oddaje ów
nerw ¿ycia, bie¿¹cy rozwój wypadków, o którym chce siê jeszcze w ostatniej
chwili przed wys³aniem listu powiadomiæ adresata.
Jak pokazuj¹ dotychczasowe uwagi, w badanej korespondencji postscriptum, nawet jeli nie jest obszerne, mo¿e ³¹czyæ ró¿ne informacje i tym samym realizowaæ ró¿ne cele komunikacyjne. Lekturze listów Magdaleny
z Czapskich Radziwi³³owej nie towarzyszy jednak wra¿enie chaosu. Bywa, ¿e
postscriptum pojawia siê tam, gdzie wyranie trzeba oddzieliæ podejmowane
tematy. Tak jest w licie z 3 czerwca 1745, który w ca³oci zosta³ podporz¹dkowany wyznaniom mi³osnym, narzekaniom na przed³u¿aj¹c¹ siê nieobecnoæ ukochanego i podkrelaniu w³asnej wiernoci. Do³¹czone postscriptum
wprowadzi³o doñ inn¹ kwestiê, równie¿ nasycon¹ emocjami, jednak zupe³nie
innego rodzaju:
Oznajmujê [...] bardzo dla mnie ¿a³osn¹ nowinê, ¿e brat mój najukochañszy,
w pruskim wojsku s³u¿¹cy, zabity w batalii. Srodze miê ta nowina zalterowa³a,
gdy¿ mie ten brat najbardzi kocha³ i ja jego, i tak by³ do mnie podobny, ¿e
malarz nigdy lepszy kopii nie potrafi, kto wie tedy, je¿eli orygina³owi nie przyñdzie siê za niem wybieraæ.
(704, s. 77)

Z jakiego powodu autorka uzna³a, ¿e tej wiadomoci nie powinna w³¹czaæ w ci¹g mi³osnych deklaracji. Ów przyk³ad po raz kolejny pokazuje, ¿e
by³a ona korespondentk¹ obdarzon¹ du¿ym wyczuciem, która uznawa³a za
stosowne t³umaczyæ siê adresatowi z ewentualnych epistolarnych uchybieñ.
Tak nale¿y odbieraæ króciutkie postscriptum z 11 czerwca 1745: je¿eli w tem
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licie co bêdzie pomiêszanego, wybacz, moje serce, bo z desperacyi, nie wiem
prawie, co piszê (704, s. 80). Deklarowana desperacja, która mia³a wp³yn¹æ
na treæ tego¿ listu, to prawdopodobnie efekt formu³owanych przez ksiêcia
oskar¿eñ o niewiernoæ, wynikaj¹cych z jego obsesyjnej zazdroci. Episto³a
jest utrzymana w tonie bardzo emocjonalnym, bowiem Magdalena czêsto
hiperbolizowa³a swe uczucia. Nie wydaje siê jednak, aby ta cecha listów
Radziwi³³owej mia³a wiadczyæ o jej niestabilnej naturze, wp³ywaj¹cej negatywnie na charakter badanej korespondencji. S³uszniejsze wydaje siê raczej
za³o¿enie, ¿e autorka umia³a wykorzystywaæ si³ê tkwi¹c¹ w dobrze napisanym licie. Kiedy sytuacja tego wymaga³a, potrafi³a powci¹gn¹æ emocje
i zdaæ Hieronimowi bardzo rzeczow¹, czasem niepozbawion¹ z³oliwoci, relacjê z kroków podejmowanych w celu zorganizowania sekretnego lubu. To
kolejny temat pojawiaj¹cy siê w postscriptum, czêsto powoduj¹cy jego znaczny rozrost. Wtedy taka osobna strona listu (a bywa, ¿e nawet dwie) stanowi
co w rodzaju sprawozdania z wydarzeñ. Nie zawsze niestety jest ono dla
nas w pe³ni czytelne, zwa¿ywszy na wymieniane tajemniczo nazywane postacie (np. powracaj¹cy w wielu fragmentach paneczek), jednak musimy
pamiêtaæ, ¿e korespondenci byli w samym rodku rozgrywaj¹cej siê sprawy,
byli wiadomi jej niuansów, a takie konspiracyjne knowania sprzyja³y
wzmocnieniu ich wzajemnej wiêzi.
W tych rozbudowanych postscriptach odnajdujemy dowody na to, jak
trzewo potrafi³a myleæ korespondentka i z jak¹ przebieg³oci¹ realizowaæ
swe plany. To dodatkowo utwierdza w przekonaniu, ¿e listy Magdaleny
z Czapskich by³y funkcj¹ jej rozumu (by u¿yæ wspomnianej formu³y Stefanii Skwarczyñskiej), podobnie jak do³¹czane do nich dopiski, nawet wtedy,
gdy na pierwszym miejscu eksponowa³y silne i barwnie opisywane emocje.
Korespondentka umia³a wyjæ poza ramy ówczesnej epistolarnej sztampy,
jednoczenie przestrzegaj¹c podstawowych regu³ sztuki uk³adania listów.
Wedle Anny Ka³kowskiej sk³onnoæ do u¿ywania postscriptum ma wyranie
charakter indywidualny, zwi¹zany z typem temperamentu i zawartoci¹ listu [...]28. Przyk³ad badanej korespondencji tê tezê potwierdza. Niew¹tpliwie to, jak¹ kobiet¹ by³a druga ¿ona Hieronima Radziwi³³a i w jakich okolicznociach doñ pisa³a, wp³ywa³o zarówno na czêstotliwoæ pojawiania siê
dopisków, jak i ich zawartoæ. Nie s¹ one w tym przypadku dowodem niedba³oci, roztargnienia czy po prostu braku umiejêtnoci. Postscriptum w owym
zbiorze oddaje ¿ywoæ umys³u autorki, jej zdolnoæ do specyficznej gry z
adresatem, jednoczenie odzwierciedla skomplikowane relacje emocjonalne
pisz¹cej do siebie pary. Nie jest zatem epistolarnym balastem, a interesuj¹c¹
modyfikacj¹ nadaj¹c¹ tym listom indywidualny, niestandardowy rys, który
czêsto trudno odnaleæ w ówczesnej korespondencji kobiecej29.
28
29

A. Ka³kowska, dz. cyt., s. 64.
Zob. B. Popio³ek, Kobiecy wiat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnoci¹
kobiet z krêgów szlacheckich, Kraków 2003.
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Summary
The paper constitutes an attempt to characterize functions, which postscript can fulfil in
the letter. Theoretical arrangements concerning changing over the years rules of letters writing referring them to mentioned in the title source material  collection of letters written by
Magdalena Radziwi³³owa in the 1st half of the 18th century are discussed in the paper. The aim
of the paper was to verify the thesis whether presence of postscript in the letter was result of
ineptness, or unfamiliarity with writing skills of the correspondent, or easiness of being influenced by emotions. The last cause used to be ascribed to women. The investigated source
material proves that postscripts in the letters does not have to be disadvantage of the composition, but can constitute signs of planned action that helps to diversify content and exert
a define influence on the addressee. Personality, intellect and linguistic competences of the
letters sender condition the way of use of the postscript.
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wiatowa Rozkosz z Ochmistrzem , wpisuj¹c siê w now¹ ju¿ epokê
Baroku [ ], nie chce uczestniczyæ w ascezie stoików i mnichów ani t³umiæ
natury  boskiego daru; odkrywanie wiata przy pomocy zmys³ów, mocniejsze i intensywniejsze zanurzanie siê w ponêty ziemskich przyjemnoci ma
jednak swoj¹ cenê: doznanie gwa³townoci i agresywnoci mierci, równie
cielesnej, potêgowanej w naturalistycznych obrazach destrukcji1.
Refleksja badacza literatury staropolskiej, dotycz¹ca dzie³a napisanego
przez Hieronima Morsztyna w pocz¹tkowej fazie epoki kojarzonej w takim
samym stopniu zarówno z frywoln¹ i dalek¹ od moralnoci aur¹ erotyków,
jak i wanitatywnym przes³aniem kaznodziejskich mów, stanowi wprowadzenie do problematyki niniejszego artyku³u. Przyjrzymy siê w nim pisarzom
i tekstom odleg³ym wzglêdem siebie w czasie, ale ujmuj¹cym wiat w podobnym kszta³cie i proporcjach. Z jednej strony sk³ada siê nañ obszar jego
zmys³owej urody, z drugiej wiadomoæ okrutnego kresu, mierci czyhaj¹cej
na owo nietrwa³e piêkno.
Zestawienie wspó³czesnoci z barokiem, wskazywanie ich wspólnych elementów  motywów, tematów, stylu ma ju¿ swoj¹ tradycjê i doczeka³o siê pokanej
literatury przedmiotu. O tym, ¿e mamy do czynienia z barokiem wci¹¿ ¿ywym2,
1 A. Karpiñski, Wprowadzenie do lektury, w: H. Morsztyn, wiatowa Rozkosz z Ochmistrzem..., Warszawa 1995, s. 9.
2 Tytu³ nadany Poezji 1977 nr 5/6, powiêconej zagadnieniu obecnoci nawi¹zañ do
baroku u poetów XX wieku.
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tradycj¹ oczywist¹3, przekonuj¹ nas prace powiêcone poetom wspó³czesnym4, ze szczególnym uwzglêdnieniem twórczoci Jaros³awa Iwaszkiewicza5. W ten obszar miêdzyepokowych uwik³añ warto w³¹czyæ pisarstwo
popularnego autora powieci kryminalnej, Marka Krajewskiego.
Zanim to uczynimy, przywo³amy s³owa cenionego badacza literatury
w ujêciu komparatystycznym: Decyzja o tym, »co siê z czym porównuje«, nie
zale¿y wy³¹cznie od zastanego kontekstu realnego, lecz tak¿e od decyzji
badacza. Jest wiêc w pewnym sensie subiektywna i arbitralna6. Materia³
dowodowy zgromadzony dziêki rzetelnej lekturze serii kryminalnej Krajewskiego nie pozwala na to, by potraktowaæ jego twórczoæ jako zainspirowan¹
w sposób niepodwa¿alny wybranym pisarzem barokowym. Nie sposób jednak
nie dostrzec specyficznej aury, któr¹ powieci o Edwardzie Popielskim czy
Eberhardzie Mocku roztaczaj¹, aury przywo³uj¹cej motywy, stylistykê
i, przede wszystkim, wizjê wiata rodem z XVII i XVIII stulecia (baroku
rozpiêtego na skrzyd³ach wiatowej Rozkoszy Hieronima Morsztyna i Uwag
Józefa Baki). Poszukamy w rzeczach wspó³czesnego pisarza znaków przesz³oci Bak¹ podszytej, po Bakowsku ujmowanej. Rozumiemy przy tym
sam¹ obecnoæ przywo³ywanego poety pónego baroku nie jako realny dowód znaleziony w trakcie komparatystycznego ledztwa, lecz poetê-metaforê stuleci blasków i cieni, zachwytu nad urod¹ wiata i przestróg przed
jego marnoci¹.
Józefa Bakê  pónobarokowego autora Uwag mierci niechybnej i Marka Krajewskiego  wspó³czesnego twórcê cyklu krymina³ów o Eberhardzie
Mocku i Edwardzie Popielskim ³¹czy pewien rys dotycz¹cy recepcji ich dzia³alnoci literackiej. Poeta-jezuita przez wiele lat nale¿a³ do wierszopisów
tyle¿ chêtnie czytanych i wznawianych, co pogardzanych i wykpiwanych7.
Krajewski (niezale¿nie od jego popularnoci, poczytnoci, czytelniczych owacji) uprawia za ten obszar literatury, o którym kr¹¿¹ w rodowisku naukowym opinie dosyæ surowe: I dzi jednak daje siê odczuæ pewn¹ ambiwalencjê w akademickim dyskursie na temat tego gatunku literackiego, wci¹¿
czêsto traktowanego jako literatura pochodz¹ca z nieprawego ³o¿a, a wiêc
tym samym niegodna (lub godna umiarkowanie) namys³u i pióra badaczy8.
3 W. Bonowicz, Tradycja oczywista? Kilka uwag o recepcji baroku w polskiej poezji
wspó³czesnej, Znak 1995, nr 482.
4 E. D¹browska, Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji wspó³czesnej, Opole
2001.
5 A. Nawarecki, Grzebanie w rzeczach Jaros³awa Iwaszkiewicza, w: tego¿, Rzeczy
i marzenia. Studia o wyobrani poetyckiej skamandrytów, Katowice 1993; A. £ozowska-Patynowska, Iwaszkiewicz i barok (I), wiat Tekstów. Rocznik S³upski 2011 (9).
6 E. Kasperski, Kategorie komparatystyki, Warszawa 2010, s. 58.
7 A. Nawarecki, Czarny karnawa³. Uwagi mierci niechybnej ksiêdza Baki  poetyka
tekstu i paradoksy recepcji, Wroc³aw 1991, s. 622.
8 M. Czubaj, Etnolog w miecie grzechu. Powieæ kryminalna jako wiadectwo antropologiczne, Gdañsk 2010, s. 12.
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Czytelnik siêgaj¹cy po wiersze Baki i powieci kryminalne Krajewskiego
powinien mieæ wiadomoæ specyficznego traktowania przez nich pisarstwa
 niekoniecznie jako pos³annictwa. Barokowy poeta, powiêcaj¹cy tak wiele
uwagi kluczowemu dla epoki zagadnieniu mierci, ró¿ni siê w swoim widzeniu spraw ostatecznych choæby od kaznodziei królewskiego prze³omu XVI
i XVII wieku, Piotra Skargi, który rozprawia o mierci ze szczególnym
poczuciem godnoci kap³añskiej, przejawiaj¹cym siê w weredycznej surowoci, prostocie s³owa i powci¹gliwym dystansie wobec faktu zgonu. Kaznodziejska postawa Baki wydaje siê zaprzeczeniem tego wzorca, uto¿samiaj¹c
siê w istocie z rol¹ b³azna, który mieszy i przestrasza, by zaw³adn¹æ odbiorc¹9. Z kolei twórca postaci Eberharda Mocka to merkantylista, który sam
klasyfikuje siê degraduj¹co: Moim celem jest dostarczyæ czytelnikowi godziwej rozrywki. Skróciæ mu czas podró¿y poci¹giem, jesiennego popo³udnia.
Jeli przy okazji czytelnik siê dowie czego o przedwojennym Wroc³awiu,
jeli ujrzy w innym wietle relacje damsko-mêskie, to wietnie. Ale ja przede
wszystkim chcê mu dostarczyæ s³odyczy10.
Zatem z jednej strony b³azen pos¹dzany o grafomaniê11, z drugiej
 pisarz stroni¹cy od wik³ania jego twórczoci w zbyt trudne pytania literaturoznawcze i zagadnienia teoretycznoliterackie. Obaj  w koñcowym rozrachunku  jednakowo skuteczni, jeli za miarê sukcesu Baki uznamy ¿yw¹
i zmienn¹ (od szyderczej po wielbi¹c¹) kwestiê odbioru jego twórczoci, za
za dowód efektywnoci pióra wroc³awskiego filologa klasycznego pos³u¿y liczba sprzedanych egzemplarzy i liczne wznowienia poszczególnych powieci.

Rekonstrukcja wiata. Uwagi o stole i biesiadzie
Przyjmijmy zatem, ¿e retoryka to umiejêtnoæ
metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu
do ka¿dego przedmiotu mo¿e byæ przekonywaj¹ce12.

Kiedy na pocz¹tku XII wieku Wincenty Kad³ubek pisa³ kolejn¹ po Gallowej Kronikê polsk¹, pos³u¿y³ siê postaciami duchownych, arcybiskupa Jana
i biskupa Mateusza. Pracê szacownych rozmówców, rekonstruuj¹cych przesz³oæ, porówna³ autor do biesiady13. Na koñcu ksiêgi trzeciej obaj uczeni,
9 A. Nowicka-Je¿owa, Pieni czasu mierci. Studium z historii duchowoci XVIXVIII
wieku, Lublin 1992, s. 346.
10 M. Krajewski, J. Borowczyk, M. Larek, To miasto wo³a³o do mnie w innym jêzyku
(rozmowa), Czas Kultury 1/2009, nr 148, s. 95.
11 A. Nawarecki, dz. cyt., s. 1516.
12 Arystoteles, Retoryka, w: tego¿, Dzie³a wszystkie, t. 6, prze³. H. Podbielski, Warszawa 2001, s. 305.
13 B. Kürbis, Wstêp do: Mistrz Wincenty tzw. Kad³ubek, Kronika polska, Wroc³aw
1996, s. LXI.
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strudzeni zastawianiem sto³u historii, udaj¹ siê na spoczynek, pozostawiaj¹c prowadzenie uczty kontynuatorom.
O ile metafora biesiadnego sto³u odpowiednio zastawionego przez pisarza mo¿e byæ odniesiona do ka¿dego dzie³a literackiego, o tyle sama dynamika antynomicznych zjawisk  konstrukcji i destrukcji tego, co na stole siê
pojawia, zyskuje ju¿ aurê barokowoci (tak¿e tê Bakowsk¹). Krajewski dba
o biesiadnika, jego potrawy s¹ dopracowane w ka¿dym z elementów, po
staropolsku ¿ywe. Krymina³ retro w wykonaniu autora to  jak okrela
Mariusz Czubaj  upadek w czas, historiê, szczegó³, kulturowe realia14.
Czytaj¹c tekst, zjadamy potrawê pachn¹c¹ kuchni¹ serwuj¹c¹ smaki przesz³oci. I nie s¹ one wy³¹cznie wynikiem odpowiednio pobudzonej, twórczej
wyobrani Krajewskiego. Odtworzenie wiata odbywa siê z pomoc¹ rzetelnej
kwerendy pisarza-badacza, który wertuje dawne gazety czy ksiêgi adresowe15. wiat o¿ywiony piórem autora potrafi byæ tak piêkny, jak w Morsztynowej wiatowej Rozkoszy. Poeta barokowy nie kry³ zachwytu, gdy poddawa³
siê zmys³om, które, jak okna duszy, prowadzi³y do refleksji:
[ ] Któ¿ oprócz lepego
nie widzia³ licznych tego wiata pozornoci?
Piêkny jest. Ten dla cz³eka Bóg z swej wszechmocnoci
stworzyæ raczy³16.

Przedwojnie odtworzone przez Krajewskiego potrafi równie skutecznie
przemawiaæ do czytelnika swoim urokiem:
We Lwowie w 1933 roku rzeczywicie by³o wtedy piêkne lato. Mimo porannej
pory w niedzielê 11 czerwca, w czasie kulminacji lwowskich Targów Wschodnich, w parku Stryjskim panowa³ ogromny t³ok. [ ] Przemys³owcy chowali siê
przed letnim upa³em w pawilonie rolniczym i rozmawiali o interesach przy
limonadzie i wodzie mineralnej Naftusia. Rodziny, pokrzepione duchowo na porannych mszach, podziwia³y prezentowane w tym¿e pawilonie wystawy kwiatów. Kobiety p³ynê³y miêdzy kioskami w przewiewnych letnich galanteriach,
dzieci opêdza³y siê od os, które zuchwale atakowa³y ich lody i cukrowe waty,
a mê¿czyni zsuwali kapelusze w ty³ g³owy i rozgl¹dali siê za piwem z kotwiczk¹, jak powszechnie nazywano pienisty produkt Browarów Lwowskich17.

Autor kreuje w ten sposób nostalgiczny mit miasta, z jego klimatem
i nastrojem tak atrakcyjnym dla czytelnika18 . Dodatkowo, jeli chodzi
o Lwów, wyzyskuje Krajewski jego nimb ziemi utraconej, arkadii, raju dzieciñstwa

14
15
16
17
18

s. 181.

M. Czubaj, dz. cyt., s. 13.
Tam¿e, s. 14.
H. Morsztyn, dz. cyt., s.15.
M. Krajewski, Rzeki Hadesu, Kraków 2012, s. 63.
M. Kraska, Prosta sztuka zabijania. Figury czytania krymina³u, Gdañsk 2013,
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znanego z w³asnego ¿ycia lub opowieci krewnych19. Prawda sto³u historii
o miastach sprzed kilku dekad to jednak nie tylko s³oneczny dzieñ i spaceruj¹ce w jego blasku rodziny. Urok uwodzenia przesz³oci¹, któremu poddaje
siê odbiorca, bierze siê tak¿e z wizyt sk³adanych w miejscach zupe³nie odmiennych ni¿ wy¿ej opisane. Razem z g³ównym bohaterem bêdziemy przechadzaæ siê po zau³kach, zakamarkach, dworcach, piwnicach, gospodach
z ich szemranym towarzystwem, domach publicznych, wszelkich miejscach
podejrzanych i niebezpiecznych  jak na czarny krymina³ przysta³o20. Aby
o¿ywiæ obraz, podbudowaæ jego autentycznoæ, przywo³a Krajewski jêzyk ulicy. We Lwowie napotykane postaci pó³wiatka ba³akaj¹, na drodze ledztwa komisarz Popielski czêsto spotyka dziunie, a na pulicaja spogl¹daj¹
nieufne oczy baciarów21. Powieciopisarz stopniowo ods³ania tablice
z przedwojennymi nazwami ulic, do³¹cza ich spis, u³atwiaj¹c nam topograficzn¹ orientacjê22. Krajewski dzia³a wiêc wedle kanonu budowania powieci
korzystaj¹cej z mo¿liwoci upadku w czas:
Od powieciopisarza wymaga siê, by odda³ nastrój miejsca znanego bohaterom.
Mo¿na to osi¹gn¹æ, opisuj¹c jego wygl¹d, atmosferê lub pokazuj¹c, jacy ludzie tam
mieszkaj¹. Nie zarzucajmy jednak czytelnika zbyt du¿¹ iloci¹ informacji. Wplatajmy je raczej do powieci, by obraz rozrasta³ siê w miarê rozwoju fabu³y23.

I tak uczta historii, o której opowiada krymina³ noir, stale wzbogaca siê
o nowe potrawy, gdy za uwzglêdnimy bogactwo, krwistoæ, konkretnoæ
postaci pierwszoplanowych i tych z planu dalszego, bêdziemy mogli nazwaæ
ca³¹ biesiadê odpowiednio sut¹, w icie sarmackim stylu24. Nie zapominajmy
jednak, ¿e dba³oæ o bogactwo potraw wystawianych na u¿ytek konsumentaczytelnika, musi uwzglêdniaæ  zarówno w twórczoci barokowego kaznodziei, jak i wspó³czesnego kucharza z jego przepisem na Lwów-Breslau
 istotê uczty jako swoistego obrz¹dku. G³osz¹c tryumf ¿ycia, nie unika
19 A. Gemra, Eberhard Mock na tropie. Breslau/Wroc³aw w powieciach Marka Krajewskiego, w: l¹skie pogranicza kultur, t. 1, red. M. Ursel, O. Taranek-Wolañska, Wroc³aw
2013, s. 126.
20 Tam¿e, s. 137.
21 Marek Krajewski do³¹cza do swoich lwowskich krymina³ów wykaz wyrazów tamtejszego dialektu: G³owa Minotaura, Warszawa 2009, s. 339340.
22 Anna Gemra zauwa¿a specyficznoæ prawdy o topografii Breslau: Czytelnicy,
zw³aszcza »rodowici wroc³awianie«, oprócz zagadki kryminalnej dostali te¿ zagadkê topograficzn¹. »Wêdruj¹c« wraz z bohaterem po Breslau  miecie, o którym myleli, ¿e je
znaj¹, ¿e to po prostu Wroc³aw, choæ przedwojenny  odkrywali nagle, ¿e maj¹ do czynienia z obc¹ przestrzeni¹; lekturze mog³o wiêc towarzyszyæ uczucie zagubienia, zaskoczenia,
które w czêci tylko niwelowa³y do³¹czane do poszczególnych tomów indeksy nazw ulic,
placów etc., czy stare plany Breslau. wiadomie bowiem czy nie, autor do ¿adnego tomu
nie do³¹czy³ planów dzisiejszego Wroc³awia, »zmuszaj¹c« tym samym bardziej ciekawskich
czytelników do szukania ich i porównywania na w³asn¹ rêkê (dz. cyt., s. 130).
23 L. Grant-Adamson, Jak napisaæ powieæ kryminaln¹, prze³. M. Rusinek, pos³owie
J. Chmielewska, Kraków 1999, s. 32.
24 Por. A. Nawarecki, dz. cyt., s . 6769.
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pokazania drugiego bieguna. Narodziny, ¿ycie i mieræ uobecniane w symbolice uczty stanowi¹ przecie¿ nierozerwaln¹ ca³oæ25. wiat o¿ywiony nosi
w sobie zal¹¿ek zniszczenia, otwiera siê na dzia³ania mierci, nieodzownej
w Uwagach Baki, równie mocno obecnej w kryminalnej tkance fabularnej.
I w tym przypadku bêdzie Krajewski, jak przysta³o na pisarza, u którego
odnajduje siê retoryczne fascynacje, przekonywaj¹cy26.

Naznaczenie mierci¹
Zarówno rzeczywistoæ sto³u, jak i wiat Uwag s¹ przeznaczone na
totaln¹ zag³adê27  czytamy w przywo³ywanej ju¿ monografii o jezuickim
piewcy czarnego karnawa³u.
Tytulatura serii kryminalnej Krajewskiego, przybli¿aj¹cej wiat sprzed
lat, nie pozostawia tak¿e ¿adnych w¹tpliwoci. Przywo³uje ona pole semantyczne kresu, koñca, piek³a, wreszcie wspomnianej mierci. Niech za przyk³ad pos³u¿¹: Rzeki Hadesu, Liczby Charona, D¿uma w Breslau, Koniec wiata w Breslau, W otch³ani mroku, G³owa Minotaura, mieræ w Breslau.
Mrocznoæ wiata literackiego krêgu tzw. czarnego krymina³u wydaje siê
czym oczywistym, niemniej jednak stosowana przez pisarza metoda konsekwentnego zagêszczania owego mroku staje siê znakiem firmowym cyklu.
Dodajmy, ¿e bohater lwowskiej serii, komisarz Edward Popielski, cierpi na
epilepsjê fotogenn¹, promienie s³oñca przebijaj¹ce przez ga³êzie drzew nie
s³u¿¹ ani policjantowi, ani jego ledztwu  prowadzi je prawie zawsze pónym wieczorem, po zapadniêciu zmierzchu, noc¹. Wtedy za najczêciej pope³niana jest zbrodnia, a mieræ zbiera swoje ¿niwo. Tañczy. Nie zapomina
ona równie¿ o g³ównych bohaterach serii.
Marek Krajewski tworz¹c swój cykl, nie uk³ada³ go w ci¹g chronologiczny28. Ju¿ w drugiej czêci przygód Eberharda Mocka (Koniec wiata w Breslau) ogl¹damy dzielnego niegdy policjanta na ³o¿u mierci, z perspektywy
którego ¿egna siê ze wiatem, opowiadaj¹c przyjacielowi historiê swojej m³odoci:
G³owa Mocka spoczywa³a na szczycie bia³ej góry poduszek. Obok pos³ania sta³y
kroplówka i stolik zawalony lekarstwami. Wysmuk³e buteleczki w pergaminowych kapturkach s¹siadowa³y z przysadzistymi s³oikami pe³nymi tabletek.
Mock poruszy³ przebit¹ ig³ami d³oni¹ i rzuci³ Anwaldtowi ironiczny umieszek.
[ ] miech Mocka wista³ przez d³u¿sz¹ chwilê. Zwiotcza³¹ skóra napiê³a siê na
kociach policzkowych29.

25
26
27
28
29

Tam¿e, s. 72.
M. Krajewski,
A. Nawarecki,
A. Gemra, dz.
M. Krajewski,

J. Borowczyk, M. Larek, dz. cyt., s. 90.
dz. cyt., s. 73.
cyt., s. 124.
Koniec wiata w Breslau, Warszawa 2007, s. 1011.
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Naznaczenie destrukcj¹ zosta³o zawarte w samym nazwisku policjanta,
którego posiadacz musi byæ cynikiem, mieæ rozchwiane relacje z kobietami,
nadu¿ywaæ alkoholu i nie mieæ z³udzeñ co do tego, ¿e wiat mo¿na naprawiæ
[ ] Mock ma sk³onnoæ do niszczenia siebie i wszystkich dooko³a30. Ten
model egzystencji, niejako zdeterminowany ow¹ jedn¹ znacz¹c¹ sylab¹ nazwiska, musi prêdzej ni¿ póniej kazaæ opuciæ bohaterowi ucztê ¿ycia.
Nie inaczej rzecz siê ma z samym miastem, po którego zau³kach prowadzi ledztwo. Z jednej strony potrafi ono poci¹gaæ urokiem wiêtej prostoty:
Interesowa³y go rozjarzone choinkami okna ubogich kamienic skupionych na
obwodzie Ritterplatz, gdzie spracowany ojciec, czekaj¹c na kolacjê, odk³ada na
bok fajkê dymi¹c¹ tanim tytoniem i podrzuca siedz¹ce mu na kolanach dzieci,
które wrzeszcz¹ radonie, a ich dzikie okrzyki nie denerwuj¹ ani ojca, ani
przepasanej fartuchem matki, która ustawia na gor¹cych fajerkach garnek
z mê¿owsk¹ zup¹; codziennie to samo  krupnik z wêdzonk¹, zadowolone i syte
bekniêcia, poca³unek po kolacji, usta pe³ne dymu, ³ajanie dzieci i zaganianie ich
do k¹pieli w paruj¹cej balii, ich zaró¿owione od snu buzie, mê¿owskie rêce pod
ciê¿k¹ pierzyn¹. Codziennie to samo  wiara, nadzieja i mi³oæ31.

Breslau pokazuje te¿ drugie, ambiwalentne (w barokowym duchu) oblicze i objawia siê jako nienaturalny, spotwornia³y twór  »po¿era« swoich
mieszkañców32. Nikt nie jest bezpieczny:
W miecie Wroc³awiu po wielkiej wojnie
Nikt ju¿ nie mo¿e bezpiecznie ¿yæ,
Bo oto wampir, wampir straszliwy,
Przêdzie jak paj¹k sw¹ krwaw¹ niæ33.

Upadek w czas realizuje siê po to, by zakoñczyæ siê w otch³ani mroku, w której toczy siê akcja ostatniej, jak dot¹d, powieci o przyjacielu
Mocka  Edwardzie Popielskim (wiatr historii zanosi go do powojennego
Wroc³awia). Ujawnia siê w niej jedno z najwa¿niejszych znamion mierci
 jej sowieckie oblicze. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e przybycie nad Odrê postaci
wyzwolicieli ze Wschodu zapowiada kres cywilizacji w tym kszta³cie, który
prócz grozy potrafi³ wywo³ywaæ nostalgiê. Pozostanie bezradnoæ wobec skutków bolszewickiej zarazy: Napadali na mieszkania Polaków, terroryzowali
ich i zabierali stamt¹d wszystko, co mia³o jak¹kolwiek wartoæ34.
Sowieckoæ mierci zadawanej wiatu ka¿e przywo³aæ postaæ uosabiaj¹c¹ czyste, bezmylne z³o  Minotaura. Trzej ¿o³nierze armii zaprzyjanionej
30 W. Orliñski, M. Krajewski, Poprawki w mundurze esesmana. Z Markiem Krajewskim rozmawia³ Wojciech Orliñski, dostêpne w Internecie: <http://wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,4950784.html?as=2> [dostêp: 1.03.2014].
31 M. Krajewski, Koniec wiata w Breslau, s. 177.
32 A. Gemra, dz. cyt., s. 141.
33 M. Krajewski, Widma w miecie Breslau, Warszawa 2012, s. 189.
34 Tego¿, W otch³ani mroku, Kraków 2013, s. 50.
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 Borofiejew, Kekilbajew i Ko³daszow gwa³c¹cy polskie kobiety, traktuj¹ je
z tak¹ sam¹ wra¿liwoci¹, jak Minotaur mia¿d¿¹cy ptaszka, przedstawiony
na obrazie przez Georga Federicka Wattsa: Spogl¹da gdzie w dal ku horyzontowi, zda siê ani nie interesuje siê sw¹ ofiar¹, ani nawet nie wiedz¹c, ¿e
j¹ umierci³; ten potwór beznamiêtnie niszczy wszystko, czegokolwiek siê
dotknie35.
wiat Breslau i Lwowa ¿yje pod presj¹ mierci, nieustannie musi siê
z ni¹ liczyæ, nosi jej zarzewie w sobie, ale zanim ujrzy swój kres, uda siê na
ucztê. Razem z Mockiem, Popielskim i innymi towarzysz¹cymi im postaciami
w wêdrówce przez mrok.

Uczta dla zmys³ów i ducha. O sile i s³aboci iluzji
Dzisiaj rozkosz i bogactwo,
Jutro ropa i robactwo.36

Bohaterowie Krajewskiego nosz¹ w sobie barokowe dziedzictwo. Widaæ
to wielokrotnie. Reprezentuj¹ wymiar sprawiedliwoci z mêskiego punktu
widzenia, kobiety zdecydowanie nie s¹ równouprawnionymi partnerkami
dialogu w wiecie zdominowanym przez Mocka i Popielskiego37. Ciê¿ki
i w³anie mêski barok, z jego preferencj¹ do gravité, znalaz³ kobiecego
adwersarza w rokoku38, krymina³y wroc³awskiego filologa wiadomie przeciwstawiaj¹ siê wizji rzeczywistoci rodem z literatury feministycznej.
Dwaj policjanci obcuj¹ ze mierci¹ czêciej ni¿ inni lwowianie czy mieszkañcy Breslau. Niemal na co dzieñ widz¹ oblicze rozpadu, zniszczenia, brutalnego kresu ludzkiego cia³a. Mo¿e w³anie dlatego przeciwstawiaj¹ okrutnym aktom destrukcji dzia³ania sygnalizuj¹ce pragnienie ¿ycia, pe³nego,
ostentacyjnego, wystawnego, w icie barokowym stylu. Sam sposób noszenia
siê przypomina staropolskich przodków39. Elegancja wierzchniego okrycia,
35 K. Kowalski, Z. Krzak, Tezeusz w labiryncie, Warszawa 2003, s. 27. Por. fragment
W otch³ani mroku: Potem pojechali na Gajowice i wykopali dziewczynê w krzaki. Mia³a
z³aman¹ rêkê. Wszystko by³o tak jak zwykle. Kekilbajew i Ko³daszow wci¹¿ siê droczyli,
a Borofiejew mia³ melancholiê w oczach  tê sam¹ co zawsze po wy³adowaniu ¿¹dzy. By³
doskona³ym przyk³adem Arystotelesowego spostrze¿enia: »Omne animal post coitus triste«.
Tylko jedna rzecz by³a nietypowa. Janina Maksymoñko, gdy l¹dowa³a wród kolczastych
tarnin, ju¿ nie ¿y³a, s. 117.
36 J. Baka, Uwagi, opracowanie, komentarz i pos³owie A. Czy¿, A. Nawarecki, Lublin
2000, s. 102.
37 Por. M. Czubaj, dz. cyt., s. 307.
38 W. Tomkiewicz, Rokoko, Warszawa 2005, s. 1819.
39 Por. fragment opisu stroju szlacheckiego: Jeszcze bardziej zwi¹zana ze statusem
spo³ecznym by³a odzie¿. Szlachta nie ¿a³owa³a pieniêdzy na stroje, szyte najczêciej z kosztownych, zagranicznych tkanin. [ ] Tak ukszta³towa³ siê pyszny, mieni¹cy siê wspania³ymi barwami strój staropolski, który z niewielkim zmianami przetrwa³ a¿ po czasy owiecenia. Sk³ada³y siê nañ spodnie, szyte przez zamo¿niejszych z sukna karmazynowego lub
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wrêcz pokazowego niczym u dandysa, za ka¿dym razem objawia siê w opisach ubioru Popielskiego czy jego wroc³awskiego przyjaciela.
W salonie grube zielone kotary by³y zaci¹gniête, a wród sufitowej sztukaterii
pali³ siê ¿yrandol. Edward Popielski siedzia³ w fotelu pod stoj¹cym zegarem
i strzepywa³ popió³ z papierosa do popielniczki w kszta³cie muszli. By³ ubrany
w spodnie z grubego sukna, skórzane, lni¹ce od pasty, domowe pantofle oraz
winiow¹ bon¿urkê z czarnymi, aksamitnymi wy³ogami. Na jego ³ysej g³owie
widaæ by³o lady myd³a do golenia i jedno ma³e zaciêcie. Poci¹gniête czernid³em,
krótko przyciête w¹sy i broda otacza³y jego usta40.

Bohater nosi wypastowany trzewik Salamandra, piêknie obszyty, dziurkowany but za piêædziesi¹t z³otych41 nawet wtedy, gdy podczas ledztwa
musi kierowaæ kroki w stronê mrocznego podwórza pe³nego nieczystoci. Dba
z jednakow¹ powag¹ zarówno o jakoæ dochodzenia, jak i swojego wyszukanego obuwia:
Na szczêcie wdepn¹³ jedynie w rozgotowany ziemniak, który komu wypad³
z talerza. Przejecha³ podeszw¹ po szorstkim pod³o¿u i pozby³ siê przyklejonej
pulpy. Teraz obcas by³ czysty. Porysowany, poorany, ale czysty. ciêty na koñcu
pod k¹tem prawie takim jak obcas westernowych herosów, gwa³townie domagaj¹cy siê podzelowania, ¿a³onie prosz¹cy o reperacjê, ale lni¹cy od wie¿o na³o¿onej pasty42.

Te konsekwentnie powtarzane dowody na pedanteriê bohaterów Krajewskiego znajduj¹ swoje wyt³umaczenie w komentarzu badacza-antropologa:
Refleksja nad brudem [ ] jest sposobem dyskutowania o porz¹dku i chaosie, strukturze i jej braku, ¿yciu oraz mierci43.
Nie inaczej rzecz wygl¹da, gdy wespó³ z Eberhardem Mockiem zasiadamy do sto³u. Sceny ucztowania bohatera, manifestuj¹cego w ten sposób swoj¹ witalnoæ i zami³owanie do ³adu, regularnie wnikaj¹ w tkankê powieciow¹ cyklu. Wspó³tworz¹ rytm kryminalnej historii (oczywicie obok scen
zadawanej mierci). Skazanemu na zag³adê wiatu przeciwstawiona zosta³a
pojemnoæ ¿o³¹dka detektywa i misterny plan jego wype³nienia44:
p¹sowego, czêsto tak¿e z at³asu i adamaszku b³êkitnego, nierzadko szamerowane galonami
srebrnymi lub z³otymi. [...] Spodnie wpuszczano w buty sporz¹dzane z kolorowej, najczêciej czerwonej lub ¿ó³tej skóry safianowej: M. Bogucka, Staropolskie obyczaje w XVIXVII
wieku, Warszawa 1994, s. 110; por. H. Dziechciñska, Cia³o, strój, gest w czasach renesansu
i baroku, Warszawa 1996, s. 107.
40 M. Krajewski, G³owa Minotaura, s. 17.
41 Tam¿e, s. 58.
42 M. Krajewski, Liczby Charona, Kraków 2011, s. 24.
43 M. Czubaj, dz. cyt., s. 310.
44 Ebarhard Mock to policjant niemiecki, ale jego ¿o³¹dek charakteryzuje tradycyjna
polskoæ, jeli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne: por. M. Bogucka, dz. cyt., s. 119 [ ]
senatorowie i dygnitarze cudzoziemscy byli pe³ni podziwu dla pojemnoci polskiego ¿o³¹dka, widz¹c wszystkich tylekroæ dnia tego jedz¹cych i zawsze ku ich zdumieniu z odradzaj¹cym siê wraz z nowym g³odem apetytem.
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Rozwi¹za³ muszkê, zdj¹³ gors, ko³nierzyk, a potem rozpi¹³ trzy guziki koszuli.
Na stole pojawi³y siê potrawy. Najpierw lekko czerstwe bu³ki i kula mas³a
przystrojona pietruszk¹. Potem jajecznica roz³o¿ona równomiernie na grubych
plastrach przysma¿onego boczku. Na niewielkiej salaterce przyby³y ledzie marynowane, chrzan, ogórki kiszone, a potem wjecha³y dwa pod³u¿ne pó³miski, na
których zwija³y siê rolki szynki, piêtrzy³y kulki w¹trobianki z pietruszk¹. Na
drugim z nich u³o¿ono równie¿ piramidê z polskich kie³basek na gor¹co i suchych krancwurstów. Mock by³ wirtuozem smaku. Metodycznie smarowa³ bu³kê
mas³em, w¹trobiank¹ i uk³ada³ na tym wszystkim plastry szynki. Odgryza³
czêæ tej kanapki, po czym nape³nia³ usta jajecznic¹, boczkiem i kawa³kiem
kie³baski polskiej lub plastrem krancwursta. Kolejny kês to by³ led z chrzanem i ogórkiem. I tak dalej. Na zmianê. W militarnym porz¹dku narzuconym
przez smakosza pedanta45.

Nawet jeli w nied³ugim czasie mieræ znowu dowiedzie kruchoci ludzkiej
egzystencji, to ¿ycie (mimo ¿e ulotne) zdo³a³o zaprezentowaæ swoje walory.
Kolejny rys owej barokowej aury towarzysz¹cej wizerunkowi bohaterów
odnajdujemy w ich uwielbieniu nie tylko dla urody sto³u, lecz tak¿e ³o¿a.
W zasadzie ka¿dy z tomów serii dowodzi, ¿e nie stronili od towarzystwa
upad³ych kobiet46. Wiele z nich pojawi siê potem w innej roli na stole prosektoryjnym (znowu Bakowski trop). Póki jednak ¿yj¹, dostarczaj¹
rozkoszy zmys³owych mê¿czyznom uciekaj¹cym w wiat daleki od królestwa
Tanatosa:
Mock i Popielski natychmiast siê przenieli do [ ] luksusowego przedzia³u, i to
w towarzystwie dwóch m³odych dam [ ]. Potem ju¿ tylko la³ siê alkohol, salonka trzeszcza³a w szwach, czêci garderoby fruwa³y, m³ode damy oblewa³y szampanem swe nagie cia³a, krzycza³y i jêcza³y, a Mock i Popielski wznosili siê na
wy¿yny si³ witalnych, a nad ranem wymienili siê partnerkami, wypijaj¹c przy
tym bruderszaft47.

I tak Morsztynowa wiatowa Rozkosz przechadza siê wraz z orszakiem
panien po ulicach Breslau, Lwowa, wreszcie odwiedza poci¹g z wagonami
sypialnymi, oferuj¹cymi odpowiedni klimat dla zmys³owych gier damskomêskich48.
Mock i Popielski przypominaj¹ tym samym sarmackich wielbicieli czerpania z ¿ycia pe³ni jego uroków. Piêkna iluzja poci¹ga ich jak cz³owieka
baroku, do czasu skutecznie równowa¿¹c lêk przed tym, co mo¿na wyczytaæ
w Uwagach:
45
46
47
48

M. Krajewski, G³owa Minotaura, s. 33.
Tam¿e, s. 205.
Tam¿e, s. 182.
Oczywicie istniej¹ w cyklu powieci Krajewskiego takie momenty (mniej liczne),
które dowodz¹, ¿e nie zawsze mê¿czyzna jest g³ównodowodz¹cym w uczcie rozkoszy: To
by³a gimnastyka Erosa, cielesne uk³ady, do których go zmusza³a. Ona dowodzi³a. Ta kobieta, która jeszcze niedawno siedzia³a przed nim z buzi¹ w ciup, w skromnej sukience
i z kolanami cile przylegaj¹cymi do siebie, teraz sta³a siê erotycznym dyktatorem. Nie
oponowa³. Chcia³ siê poddaæ tej dyktaturze. M. Krajewski, Liczby Charona, s. 166.
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Aza nie wiesz, ¿e mieræ jak je¿.
Ma swe g³ogi, w szpilkach rogi?
Ukoli do woli
A¿ jêkniesz i pêkniesz!49

Nawet jeli ten napompowany balon doczesnoci, owa bañka mydlana,
rybi pêcherz50 mia³y z hukiem pêkn¹æ, to detektywi oddaj¹ siê porywom
szczêcia, odnosz¹c w alkowie pozorne zwyciêstwo nad mierci¹. O z³udnoci swego sukcesu przekonuj¹ siê rych³o, na kszta³t dowiadczeñ barokowych
przodków. Wystarczy otworzyæ oczy na prawdê o przemijaniu, by ujrzeæ:
[ ] widok obu dziewcz¹t, które wczoraj wydawa³y siê powabne i atrakcyjne,
a dzisiaj ostre bia³e wiat³o poranka obna¿a³o bezlitonie porowat¹ skórê ich
twarzy, tusz sklejaj¹cy rzêsy, t³uste w³osy, zbytni¹ obfitoæ kszta³tów i braki
w uzêbieniu51.

Kulinarne przewagi Mocka i Popielskiego, suto zakrapiane alkoholem,
mo¿na by równie¿ skomentowaæ, korzystaj¹c z kaznodziejskich przestróg
Baki:
¯al mi klocu! Brzuch machina
Rozp³ynie siê jako glina:
Dr¿ysz z febry, a cebry
Nie zmylisz, wychylisz52.

Pozostaje tylko gra ze smutn¹ prawd¹, przypominaj¹c¹ o pewnym popularnym motywie staropolskiej poezji, opisuj¹cym ¿ycie Mocka i Popielskiego:
Pozór to jeden z centralnych tematów baroku. Wi¹¿e siê on cile z tematem zmiennoci i niesta³oci53. Wypowiedzenie wojny mierci koñczy siê
fiaskiem. Kobiecy urok dzia³a zbyt krótko, dokonania za sto³em powoduj¹
fina³ wyra¿ony bólem poranka, a wyszukany strój ³atwo naraziæ na trwa³e
uszkodzenie w wiecie naznaczonym zbrodni¹ i jej odra¿aj¹c¹ fizycznoci¹54.
Katalog nieskutecznych sposobów na ucieczkê przed groz¹ mierci zamkniemy przyk³adem zwi¹zanym z postaci¹ przewodnika Mocka po wiecie
mrocznego, podziemnego Breslau, lojalnego wobec detektywa przestêpcy,
Corneliusa Wirtha:
49
50

J. Baka, dz. cyt., s. 62.
Okrelenia zabaw w ramach gry w zabijanego, w której uczestnicz¹ mieræ i cz³owiek: A. Nawarecki, dz. cyt., s. 9697.
51 M. Krajewski, G³owa Minotaura, s. 181.
52 J. Baka, dz. cyt., s. 95.
53 A. Vincenz, Wstêp do: Helikon sarmacki. W¹tki i tematy poezji barokowej, oprac.
M. Malicki, Wroc³aw 1989, s. LXXXI.
54 Bohaterowie powieci przeciwstawiaj¹ siê chaosowi wiata tak¿e na inne sposoby:
preferuj¹ klasyczne jêzyki- fundament tego, co trwa³e w kulturze, uwielbiaj¹ cytowaæ staro¿ytnych, graj¹ w szachy i bryd¿a.
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[ ] Wirth zgromadzi³ piêkn¹ kolekcjê. Na cianach jego salonu wisia³y barokowe obrazy l¹skich mistrzów i osiemnastowieczne grafiki przedstawiaj¹ce sceny
mitologiczne. Obrazy koi³y nerwy Wirtha i pozwala³y mu zapomnieæ o przejmuj¹cym, ostrym dwiêku, jaki wyprodukowa³ jego mózg na wieæ o zamkniêciu
kleszczy oblê¿enia wokó³ miasta.( ) Miasto Breslau znalaz³o siê w celi, a wraz
z nim  on sam. Jedynie portrety pyzatych ch³opów i dumnych arystokratów,
które tworzyli pracowici rzemielnicy z warsztatu Willmanna, oraz przedstawienia zbrojnych konfliktów ludzi, bogów i centaurów przenosi³y na chwilê myli
Wirtha w krainê u³udy i fantazmatów55.

Sztuka (chyba nieprzypadkowo barokowa) nie powstrzyma mierci, niecierpliwie gotuj¹cej siê do uczty.

Cia³o i mieræ. Jeszcze o stole
On nade wszystko chcia³ powrotu do wspania³ych parków i ³agodnych
pagórków Lwowa, odrzuca³ a limine to cmentarne miasto, z którego piwnic
wysypywa³y siê nocami roje szczurów spasionych ludzkim cierwem56.

Istotnym elementem koncepcji czytania Uwag Baki przez Aleksandra
Nawareckiego by³o dostrze¿enie przez badacza prawid³owoci rz¹dz¹cych wizj¹ wiata obecn¹ w wierszach jezuity. Sk³adaj¹ siê na ni¹ metamorfozy tego
wszystkiego, co stanowi o urodzie ¿ycia, z drugiej zawiera w sobie pierwiastek zniszczenia. I tak stó³ biesiadny  miejsce ucztowania przeobra¿a siê
w katafalk, z którego wiedzie ju¿ prosta droga do miejsca, w którym nie
mo¿e zabrakn¹æ pewnego typu konsumentów57.
wiat gomu³ka, ty pigu³ka,
Ale smaczna szczurom skórka:
Gdy zwlek¹, opiek¹.
Wywêdz¹ ³ez nêdz¹58.

Ten typ ucztuj¹cego (obok robaków najczêstszy u Baki) wi¹¿e siê cile z
obrazem cia³a ludzkiego, którego fizycznoæ, przedmiotowoæ staje siê podstaw¹ kulinarnych uciech biesiadników-kanibali.
Fotografia Breslau  ujêtego w piwnicznym klimacie powojennych
zniszczeñ (tak¿e moralnych jego mieszkañców), budzi oczywiste skojarzenia
z czarnym karnawa³em Baki, w czasie którego skazany na zag³adê wiat
wiruje ku ziemi i krypcie cmentarnej. Temu ca³ociowemu wizerunkowi przeoranej przez szczury struktury upadaj¹cego miasta-organizmu towarzysz¹
55
56
57
58

M. Krajewski, Festung Breslau, Warszawa 2011, s. 154155.
Tego¿, Rzeki Hadesu, s. 27.
A. Nawarecki, dz. cyt., s. 77.
J. Baka, dz. cyt., s. 63, w. 4952.
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spotkania ze mierci¹ w indywidualnym wymiarze. Za ka¿dym razem, zgodnie z wymogami gatunku, mamy do czynienia z depersonalizacj¹ ofiary59.
Jej cia³o najpierw jest przedmiotem okrutnych zabiegów oprawcy, potem
staje siê preparatem na stole prosektoryjnym, wzglêdnie cia³em ekshumowanym, potrzebnym do eksperymentu detektywa b¹d potwierdzenia
jego toku mylenia w ledztwie. Mo¿e stanowiæ element w drastycznej uk³adance:
Dwaj grabarze wydobyli trumnê z grobu. [ ] Jeden z grabarzy wyci¹gn¹³ gwodzie z wieka, a drugi przesun¹³ je po le¿ance tak, ¿e ods³oni³o ono górn¹ i doln¹
czêæ nieboszczki. [ ] Deszcz la³ siê po sinej twarzy Berty Flogner, ws¹cza³ w jej
ma³¿owiny, na których naskórek by³ podeschniêty, a skóra sinozielona, ch³osta³
po jej kwiecistej sukience z perkalu i po lewej d³oni o sczernia³ych paznokciach.
Lasarius uj¹³ jej praw¹ rêkê i podci¹gn¹³ rêkaw. Mock wyj¹³ z kieszeni niewielkie zawini¹tko i po raz drugi tego dnia je rozwin¹³. Lasarius wyci¹gn¹³ z kuchennego rêcznika uciêt¹ d³oñ i przy³o¿y³ j¹ do przegubu60.

Zanim cia³o wyzionie ducha, wejdzie w rolê ¿ywego kawa³ka miêsa
ciêtego przez zrêcznego chirurga-rzenika:
Chwyci³ wisz¹cego za stopê i wrazi³ lni¹ce ostrze pomiêdzy dwa ostatnie palce.
Klinga zgrzytnê³a po koci. Wisz¹cy d³awi³ siê i wierzga³, pomocnik kata przeklina³ têp¹ brzytwê i  obryzgiwany strugami krwi  r¿n¹³ ni¹ miêdzy paliczkami, a¿ wry³ siê do po³owy stopy. Potem siê odsun¹³ i z uznaniem spojrza³ na to,
czego dokona³. Pomiêdzy najmniejszym palcem stopy a czterema pozosta³ymi
zia³a rana d³ugoci oko³o dziesiêciu centymetrów61.

Nie zabraknie u Krajewskiego piêciu minut dla patologa. Obserwujemy dzia³ania profesjonalisty, przebywaj¹cego w przestrzeni stworzonej do
porcjowania i sprawiania nagiego cia³a-preparatu, z jego czyst¹ fizycznoci¹ skóry, miêni i ciêgien:
W królestwie doktora Lasariusa panowa³a cisza przerywana jedynie zgrzytem
wózków wioz¹cych cia³a i zalega³a woñ podobna do woni gotowanej marchwi.
Nikt tutaj jarzyn nie gotowa³. Z kulinariami mog³o siê kojarzyæ jedynie ostrzenie no¿y. [ ] Asystent doktora Lasariusa naostrzy³ nó¿, zbli¿y³ siê do le¿¹cego
na kamiennym stole nieboszczyka i dokona³ ciêcia  od obojczyka a¿ po ow³osienie ³onowe. Skóra rozesz³a siê na boki, ukazuj¹c warstwê pomarañczowego
t³uszczu. [ ] Asystent Lasariusa podniós³ nieco czaszkê zmar³ego, zanurzy³
czubek no¿a za jego uchem i dokona³ kolejnego ciêcia. Chwyci³ nastêpnie naciêt¹
skórê na potylicy i bia³aw¹ b³onê i naci¹gn¹³ obie warstwy na oczy, których nie
by³o. Zosta³y bowiem wyk³ute62.

59
60
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M. Czubaj, dz. cyt., s. 306.
M. Krajewski, Festung Breslau, s. 93.
M. Krajewski, W otch³ani mroku, s. 183.
Tego¿, Widma w miecie Breslau, s. 6667.
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Cielesnoæ ofiary oderwana zostaje od podmiotowoci osoby, traci swoje
kontury, staje siê czym niemal anonimowym, kojarzonym z czeluci¹ redniowiecznego piek³a, w której potêpieni staj¹ siê k³êbowiskiem:
Przed jego oczami rozci¹ga³ siê osobliwy widok  jakby kto u³o¿y³ stos pod
wielkie ognisko. Tylko zamiast chrustu i suchych konarów by³y cztery ludzkie
korpusy, od których pod ró¿nymi k¹tami odstawa³y g³owy, nogi i ramiona. Ponadto wszystkie te cz³onki wchodzi³y miêdzy sob¹ w przeró¿ne relacje: a to spod
jakiej pachy wystawa³a stopa, a to nad obojczykiem wyrasta³o kolano, a miêdzy
³ydkami pojawia³o siê ramiê. W wielu miejscach skóra zmar³ych by³a przebita
przez koci, a ostre od³amki wystaj¹ce ponad powierzchniê cia³ ginê³y w sinych
opuchliznach. Aby powykrêcane ludzkie cz³onki osadziæ na osi góra  dó³ oraz
prawo  lewo, Mock zacz¹³ szukaæ wzrokiem jakiej g³owy63.

Wreszcie ten, który kroi, sam mistrz skalpela, bêdzie podlega³ takim
samym prawom. Jego cia³o zjadane (kolejny, drastyczny kulinarny trop)
przez nowotwór skoñczy w miejscu tak dobrze sobie znanym:
Na stole sekcyjnym le¿a³ nagi doktor Lasarius, a obok niego opró¿niona butelka.
Oczy mia³ wytrzeszczone i utkwione w suficie. Trzy niesforne pasma w³osów
oplataj¹ce jego ³ysiej¹c¹ czaszkê by³y wilgotne. W zêbach zaciska³ zwiniêt¹ w
rulon kartkê papieru64.

Stary Lwów czy jego bliniaczy partner znad Odry zostaj¹ najpierw
pieczo³owicie zrekonstruowane, zasiedlone wielbicielami ¿ycia, umiej¹cymi
korzystaæ z jego uroków. Literacko wskrzeszona przesz³oæ wydana jednak
zostanie na pastwê zniszczenia. Zape³niony potrawami stó³ opowieci,
z jego zastaw¹ i biesiadnikami czeka los bohaterów Uwag. I w tej dynamice
zmiennoci rozgrywa siê historia, miêdzy bankietem restauracyjnym a wizyt¹ na cmentarzu, ³o¿em rozkoszy cielesnej a trumn¹, w której nie zawsze
mo¿na znaleæ wytchnienie. Spotkanie tych dwóch porz¹dków  niegdysiejszego piêkna i znaków jego smutnego kresu  wyczytaæ mo¿na z opisu Eberharda Mocka. Postaæ bohatera podlega wszelkim procesom wiata, z którym
jest on zwi¹zany:
Przez d³ug¹ chwilê lustrowa³ elegancki strój Eberharda: wypastowane lakierki,
nienagannie skrojony dwurzêdowy garnitur z granatowej we³ny przetykanej
srebrnymi pr¹¿kami, bia³¹ koszulê i krawat koloru wina, któremu towarzyszy³a
trójk¹tna chustka tej¿e barwy, zatkniêta w kieszonce. Spod kapelusza patrzy³y
na niego wy³upiaste oczy, które by³y jedynymi ¿ywymi punktami w wypalonych
martwych fa³dach skóry65.
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Tam¿e, s. 26.
M. Krajewski, Festung Breslau, s. 98.
Tam¿e, s. 3334.
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Uwagi wszystkim stanom i gra w zabijanego
Córa to grzechowa,
wiat skaziæ gotowa;
Wszytko, co sie rodzi,
B¹d po ziemi chodzi [...]66

Ju¿ ponad dwie dekady temu Antoni Czy¿, wydaj¹cy wespó³ z Aleksandrem Nawareckim tomik jezuickiego kaznodziei, konstatowa³ w jednym
z artyku³ów: Uwagi staj¹ siê tekstem rdzennie metafizycznym, rytua³em
inicjacyjnym, wejciem w dobro i wiat³o poprzez cierpienie i mrok67. Ca³a
ta dynamiczna gra w zabijanego zapisana siekañcem przywodz¹cym skojarzenia z odg³osami dochodz¹cymi ze sto³u kuchennego, za którym stoi
szczególny mistrz no¿a, mia³aby byæ opowieci¹ o potrzebie odnowy. Oczekiwany kszta³t cz³owieka dotyczy³by wszystkich stanów spo³ecznych (starych,
m³odych, bogaczy, panów, panien, duchownych, dworskiej m³odzi, rycerzy,
cudzoziemców ). Poeta odczuwa³ i prze¿ywa³ ganiêcie i rozpad swojej
formacji, kres pewnej Ca³oci, jej schy³ek w tamtym stuleciu68. Gry z rodzajem ludzkim prowadzone przez mieræ  siostrê Fortuny69 znajduj¹ tedy
moralne uzasadnienie. Zawsze szybsza od uciekiniera70, ruchliwsza, przy
tym bezwzglêdna i demokratyczna, skutecznie przypieszy kres tego, co
w nas zepsute i wo³a o nowego cz³owieka.
Marek Krajewski projektuj¹c swoj¹ powieæ w stylu retro, odwo³ywa³
siê, o czym ju¿ pisalimy, do sentymentów czytelnika szukaj¹cego w ksi¹¿kach tego, co przeminê³o, a wydawa³o siê piêkniejszym ni¿ powojenna rzeczywistoæ spod znaku sierpa i m³ota. Wiedzia³, ¿e ten wiat odszed³ bezpowrotnie. Krymina³ wspó³czesnego pisarza na innych jednak zasadach ni¿
u Baki dopuci³ mieræ do udzia³u w ulicznych grach. O ile w Uwagach ma
ona tradycyjny charakter, wystêpuje jako gwarant sprawiedliwoci, przera¿a
w jednakowym stopniu i m³odego, i starego, o tyle w cyklu Krajewskiego
ponury ¿niwiarz przychodz¹cy nagle i niespodziewanie  zawsze stanowi
zaburzenie porz¹dku. Policjant ma byæ tym, który go przywróci71. Wchodzi
66
67

M. Sêp Szarzyñski, Poezje, wstêp i opracowanie J. S. Grucha³a, Kraków 1997, s. 68.
A. Czy¿, Pobo¿ne niedole cnoty. Jeszcze o Bace, w: tego¿, wiat³o i s³owo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych, Warszawa 1995, s. 261.
68 A. Czy¿, Retoryka ksiêdza Baki. Wokó³ Uwag, w: tego¿, wiat³o i s³owo , s. 285.
69 J. Sokolski, Bogini, pojêcie, demon. Fortuna w dzie³ach autorów staropolskich, Wroc³aw 1996, s. 114118.
70 A. Nawarecki mówi o sportowej sprawnoci psychomotorycznej mierci (Czarny
karnawa³ , s. 91).
71 W tym momencie warto zacytowaæ fragment powieci Marka Krajewskiego pisanej
wespó³ z Mariuszem Czubajem, mówi¹cy o zadaniu stoj¹cym przed g³ównym bohaterem:
W ksi¹¿kach starego mistrza koñczy siê zwykle cudownym ocaleniem, bohater ostatkiem
si³ zabija swojego kata i ca³y chaos wiata siê uspokaja, burza cichnie, a czytelnik zasypia
(Aleja samobójców, Warszawa 2008, s. 263).
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wiêc po czêci w rolê, któr¹ u Baki odgrywa³a mieræ. Ten stró¿ pilnuj¹cy
zachowania w miecie wzglêdnego ³adu sprzed zbrodni ma zatrzymaæ machinê zniszczenia, by Breslau (Lwów), mimo ¿e niedoskona³e, mog³y trwaæ.
Niezwykle istotne jest te¿ wpisanie postaci Eberharda Mocka czy Edwarda
Popielskiego w etos detektywa wymierzaj¹cego sprawiedliwoæ widzialnemu
wiatu. Tego oczekuj¹ od niego zwykli ludzie:
Oczy wyk³ute, serca przebite 
Tak wampir sprawia ofiary swe.
Och, komisarzu, kiedy¿ siê skoñczy
Tego wampira zbrodnicza pieñ.
To wie komisarz, tylko on jeden,
Na ca³ym wiecie tylko sam,
Och, komisarzu  kiedy¿ przestanie?
Czemu zabija? Powiedz to nam72.

W przeciwieñstwie do jednoznacznoci relacji myliwyofiara uchwyconej w Uwagach, na terenie miasta dochodzi do zbrodni. W czarnych ³owach prym wiedzie przestêpca. Jednoczenie odbywa siê bia³e tropienie
zwierzyny, któremu przewodzi spó³ka Mock & Popielski. Nie brak (zgodnie
z prawid³ami gatunku) gier prowadzonych miêdzy antagonistami, swoistych
podchodów sprawdzaj¹cych kompetencje cigaj¹cego73. Sam policjant stoi
niejako ponad prawem i nierzadko stosuje metody stoj¹ce w jawnej z nim
sprzecznoci, co rodzi skojarzenia z reprezentuj¹cymi kulturê popularn¹ filmowymi seriami pokroju Brudnego Harry ego czy ¯yczenia mierci. Cel
uwiêca rodki  detektyw ma licencjê na zabijanie wrêczon¹ przez spo³eczeñstwo niepewne jutra:
Nic nie gwarantuje bezpieczeñstwa: ani to, ¿e jest siê dobrym dla innych i nie
ma siê wrogów, ani pieni¹dze, ani pozycja spo³eczna, ani zawód. Ofiar¹ morderstwa mo¿e paæ prostytutka, panna z dobrego domu, policjant, z³odziej, lekarz,
sutener, przedsiêbiorca  zbrodnia jest bardzo demokratyczna [ ]74.

Po Bakowsku  krymina³ to tak¿e Uwagi mierci wszystkim stanom
s³u¿¹ce, ale w wersji zdecydowanie zmodyfikowanej, jeli chodzi o moralny
aspekt aktu destrukcji. mierci krelonej piórem jezuity mo¿na by³oby przypisaæ (jak widzia³ to Antoni Czy¿) g³êbsze uzasadnienie, zbrodni pope³nianej
na którejkolwiek ofierze wyrwanej organizmowi miejskiemu nie opiszemy
w kategoriach odnowy wiata.
72
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M. Krajewski, Widma w miecie Breslau, s.191.
Ich katalog byæ mo¿e nie jest tak imponuj¹cy jak w przypadku Baki, ale mo¿na
znaleæ przynajmniej kilka propozycji rozgrywki miêdzy przestêpc¹ a ledczym (najczêciej
s¹ to zagadki matematyczno-filologiczne).
74 A. Gemra, dz. cyt., s. 141.
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*
Pe³ne zmys³owoci, zachwytu nad urod¹ wiata, ale i naznaczone piêtnem destrukcji wizje przedwojennego Breslau i Lwowa zachêcaj¹ do dalszego szukania w nich barokowych inspiracji. Pozostaje nadzieja, ¿e niniejsze
rozwa¿ania mog¹ stanowiæ przyczynek do dalszych badañ nad wyobrani¹
literack¹ Marka Krajewskiego.
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Summary
This article has comparative character. It concerns some baroque ispirations in creation of
Polish writer Marek Krajewski. Among others motive of regale appears in it  at first on
honour of life. Then it is transformed to banquet of death (with rats as banqueters). These
conversions remember baroque poetry of Józef Baka. The manner of describing of human body
on banquet of death  this is the next similarity. Besides, detectives (main heroes of novels
 Eberhard Mock and Edward Popielski) have certain features of our old polish ancestors. They
like rich apparels, abundant meals and feminine body. Baroque elements co-create climate of
antiquity in novels of Krajewski.
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Horror literacki jest nazywany bani¹ dla doros³ych, pe³n¹ symboli
i alegorii, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch warunkuj¹cych siê naprzemiennie warstw
(to, co widoczne od razu i sensy dodatkowe)1. A co z utworami grozy adresowanymi do m³odych odbiorców? Czym w³aciwie s¹ te teksty? Krystyna Kuliczkowska twierdzi, ¿e fantastyka grozy w formie czystej rzadko trafia do
m³odego czytelnika, chyba ¿e bêdzie to groza z³agodzona przebierankami
(duchy w przecieradle), ale wtedy nie mo¿na mówiæ o fantastyce2. Badaczka literatury dzieciêcej wola³aby te wspó³czesne utwory nazywaæ nowoczesnymi baniami metaforycznymi. Czym powinna siê cechowaæ taka bañ?
Po pierwsze, jej atrybutami s¹: aluzja, niedomówienie i metafora. Po drugie,
wynikaj¹ z niej sensy uniwersalne i egzystencjalne (mo¿na z niej odczytaæ
co, co nie zosta³o wyra¿one w narracji; poruszana jest np. problematyka
spo³eczno-obyczajowa), wówczas wa¿n¹ cech¹ dzie³a staje siê wielowarstwowoæ. Po trzecie, cechuj¹ siê wy¿szym stopniem artyzmu ni¿ tradycyjne utwory. Po czwarte, schematy przygodowe s³u¿¹ budowaniu napiêcia,
anga¿uj¹ emocjonalnie i zaspokajaj¹ zastêpczo marzenia o prze¿yciu rzeczy
1 Dla Rogera Caillois czysta fantastyka to w³anie fantastyka grozy, przera¿enia, manifestacja skandalu oraz rozdarcia. To, co nadprzyrodzone, wkrada siê do rzeczywistoci
i niszczy jej prawa  wytr¹cenie z normalnoci powoduje lêk (zob. R. Callois, Od bani do
science fiction, prze³. J. Lisowski, w: tego¿, Odpowiedzialnoæ i styl. Eseje, wybór M. ¯ukrowski, wstêp J. B³oñski, Warszawa 1967, s. 3536). Natomiast Noëll Carroll jako najwa¿niejszy znacznik gatunkowy horroru wskazuje obecnoæ potwora, który wzbudza lêk
i obrzydzenie (zob. N. Carroll, Filozofia horroru, albo paradoksy uczuæ, przek³ad i pos³owie
M. Przylipiak, Gdañsk 2004, 7879).
2 K. Kuliczkowska, Bañ i metafora, w: Bañ i dziecko, oprac. H. Skrobiszewska, Warszawa 1978, s. 57.
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niezwyk³ych; schematy te rozwi¹zuj¹ siê w sferze wartoci  wygrywa dobro3. Kolejno  aluzja i ujêcia metaforyczne s³u¿¹ jako odnonik do innych
treci i utworów (nawi¹zania intertekstualne). Wyznaczaj¹c granice fantastyki w twórczoci dla m³odego odbiorcy kultury, Kuliczkowska pisze: Zdawa³oby siê, ¿e tutaj w³anie przebiega granica fantastyki, tej, któr¹ chcemy
udostêpniæ dzieciom. Granica tragizmu, koszmaru, beznadziejnoci, tego
wszystkiego, przed czym staje bezradna dzieciêca wra¿liwoæ. A jednak i te
s¹dy ulegaj¹ podwa¿eniu4. Najlepszym tego przyk³adem jest np. twórczoæ
Clivea Barkera (cykl Abarat) i Neila Gaimana (Koralina, Wilki w cianach,
Ksiêga cmentarna).

G³osy w dyskusji (potêpienie i apologia)
W roku 1977 odby³a siê sesja naukowo-literacka pt. Funkcja bani
i literatury fantastycznej w wychowaniu i kszta³ceniu osobowoci dziecka,
zorganizowana przez Klub Literatury dla Dzieci i M³odzie¿y Oddzia³u Warszawskiego ZLP przy wspó³udziale warszawskiej i poznañskiej biblioteki publicznej oraz miesiêcznika Nurt5. W burzliwej dyskusji rozwodzono siê na
temat bani przepe³nionych krwawymi i sadystycznymi scenami, rozpatrywano poetykê utworów alegorycznych, aluzyjnych (z tzw. podtekstami), które
obci¹¿aj¹ wyobraniê czytelnika zawi³¹ problematyk¹, starano siê dostrzec
sensy uniwersalne w literaturze fantastycznej (podawano przyk³ady o wysokiej randze artystycznej, np. banie Andersena), po któr¹ chêtnie siêgaj¹
dzieci. A dyskusja na temat literatury fantastycznej i zwi¹zanego z ni¹
problemu kszta³towania  a nie tylko schlebiania  gustom czytelniczym
toczy siê do dzisiaj, s¹ to problemy zawsze ¿ywe6. Ksi¹¿ki tego typu s¹
czêsto wybierane przez m³odych odbiorców kultury (lektura spontaniczna),
tote¿ na rynku wydawniczym pojawia siê wiele nowych pozycji. Wiêkszoæ to
jednak teksty trywialne (pozycje ukierunkowane na osi¹gniêcie sukcesu komercyjnego), np. utwory pe³ne absurdów, epatuj¹ce groz¹ i makabr¹. Na
wspomnianej sesji sporo miejsca powiêcono w³anie elementom grozy
w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y:
Znaleli siê przeciwnicy scen okrutnych, budz¹cych strach ze wzglêdu na wra¿liwoæ dziecka, wiêkszoæ dyskutantów jednak sta³a na stanowisku, ¿e dzieci
reaguj¹ zupe³nie inaczej ni¿ doroli, ¿e lubi¹ siê baæ, i takie momenty s¹ im
w jakim sensie od strony emocjonalnej potrzebne7.

3
4
5
6
7

Zob. tam¿e, s. 59.
Tam¿e.
Dane za: K. Kuliczkowska, W wiecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983, s. 143.
Tam¿e.
Tam¿e.
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Blisko trzydzieci lat po tej sesji, w styczniu 2004 roku, w warszawskim
EMPiK-u, odby³o siê spotkanie otwarte powiêcone literaturze dzieciêcej
i m³odzie¿owej, pt. Sierotki w tarapatach. Granice makabry we wspó³czesnej
literaturze dla dzieci i m³odzie¿y8. Rodzice doskonale wiedz¹, ¿e ich pociechy
uwielbiaj¹ siê baæ i chêtnie racz¹ siê opowieciami nosz¹cymi ró¿ne znamiona horroru. Dzieci zapytane, dlaczego lubi¹ takie historie, udziel¹ pewnie
typowej odpowiedzi  bo to fajne. A co na to eksperci, badacze literatury?
Justyna wiêcicka stwierdza, ¿e z dorastaniem wi¹¿¹ siê frustracje i rozmaite emocje zwi¹zane tak¿e ze z³oci¹. Wspó³czeni bohaterowie ksi¹¿ek dla
dzieci s¹ pe³ni sprzecznych uczuæ i czêsto podejmuj¹ dziwne decyzje9, czytelnik mo¿e siê wiêc z nimi uto¿samiæ, znaleæ w bohaterze partnera, którym
kieruj¹ podobne uczucia. Dzieci w horrorze odnajduj¹ po prostu w³asne dowiadczenie. Problem zaczyna siê wtedy, kiedy lêki, przedstawiane uczucia
s¹ zbyt skomplikowane, nieadekwatne do stanu rozwoju psychicznego m³odego odbiorcy kultury. Joanna Papuziñska zwraca za uwagê na psychologiczne podwaliny niezbywalnego strachu. Istotne jest to, czy dziecko ma
kontrolê nad lêkiem, czy nie (mowa o bezpiecznym prze¿ywaniu strachu).
Gdy tak jest, literatura usiana makabreskami mo¿e pe³niæ funkcjê kompensacyjn¹, mo¿e stanowiæ ród³o przyjemnoci. Nie da siê wychowaæ dziecka
bez strachu, który jest przecie¿ sk³adow¹ ludzkiego rozwoju.
Wci¹¿ nie cichn¹ g³osy dyskusji na temat grozy w literaturze dla dzieci
i m³odzie¿y. W ksiêgarniach i bibliotekach stale pojawiaj¹ siê nowe tytu³y.
Oto kilka przyk³adów: Philip Ardagh, seria Szaleñstwa rodzeñstwa; Pierdomenico Baccalario, seria Will Moogley. Agencja duchów; Lisi Harrison, seria
Monster High; Anthony Horowitz, Upiorna szko³a; Derek Landy, Kociany
Przyjemniaczek; Marcin Pa³asz, Straszyæ nie jest ³atwo i Zw³okopolscy; Chris
Priestley, Opowieci grozy wuja Mortimera; Justin Somper, seria Wampiraci;
Lemony Snicket, Seria niefortunnych zdarzeñ; Pernilla Stalfelt, Ma³a ksi¹¿ka o strachach; Ahmet Zappa, Makabryczne Memuary Mocarnej McMê¿nej;
zbiory opowiadañ  Straszne opowieci i Wielka ksiêga strachu.
To tylko wybrane pozycje o doæ sugestywnych tytu³ach. Katalog ten
mo¿na wzbogaciæ o wci¹¿ pojawiaj¹ce siê ksi¹¿ki utrzymane w poetyce grozy,
przeznaczone dla m³odych czytelników. W witrynach ksiêgarskich pojawiaj¹
siê równie¿ naukowe opracowania dotycz¹ce kultury grozy, np. dzie³o Marii
Janion Wampir. Biografia symboliczna lub Anity Has-Tokarz Horror w literaturze wspó³czesnej i filmie. Za sam gatunek (usytuowany w obrêbie literatury fantastycznej dla m³odych odbiorców kultury) nawi¹zuj¹cy do popularnej formu³y horroru, mo¿na okreliæ za Kalin¹ Jerzykowsk¹ mianem horrorku. U¿y³a ona tej nazwy w odniesieniu do swojej powieci zatytu³owanej
8 Dane za: J. Ku³akowska, Groza w literaturze dzieciêcej, korzyæ czy krzywda dla
dziecka?, Gazeta Szkolna 2004, nr 26, s. 12.
9 Tam¿e, s. 13.
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Widma z ulicy Wydmowej (seria Upiorne przygody Koszmariusza i Horroraty). W badaniach nad twórczoci¹ dla dzieci i m³odzie¿y funkcjonuj¹ tak¿e
inne okrelenia, np. dzieciêca powieæ grozy10 oraz horror dla maluczkich11. Drugie okrelenie wydaje siê szczególnie problematyczne, poniewa¿
s³owo maluczki kojarzy siê z prostym, skromnym cz³owiekiem, a nie dzieckiem. Bezpieczniej by³oby u¿yæ sformu³owania horror dla miniaturowego
doros³ego  tym mianem we wspó³czesnej kulturze okrela siê dziecko, które podobnie jak doros³y musi dostosowaæ siê do dynamicznie zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoci. Micha³ Rusinek proponuje z kolei, by teksty grozy dla dzieci
po prostu nazywaæ horrorem dla dzieci (tak okreli³ t³umaczon¹ przez siebie ksi¹¿eczkê pisarza Lemony Snicketa i ilustratora Johna Klassena Laszlo
boi siê ciemnoci). W swoich badaniach pos³ugujê siê nazw¹ horrorek, poniewa¿ wiêkszoæ tekstów dla m³odych odbiorców nawi¹zuje do horrorów dla
doros³ych (czêsto je parodiuj¹c), a natê¿enie grozy jest dostosowane do wieku
czytelnika; s¹dzê, ¿e to okrelenie podkrela specyfikê tekstów dla dzieci,
w których bohaterowie zwykle zwyciê¿aj¹ z ucielenionym z³em, a potwór
czêciej bawi, ni¿ straszy.

Ku antropologii nowego gatunku
Banie literackie i ludowe od wieków zawiera³y elementy grozy, która
nie by³a celem samym w sobie. Literatura strachu stanowi³a dawniej skuteczny instrument wychowawczy, prowokuj¹cy lêk przed konsekwencjami
niew³aciwego zachowania12, ale makabra i groza s³u¿y³y tak¿e (i wci¹¿
s³u¿¹) pog³êbieniu refleksji dotycz¹cej spraw egzystencjalnych, wyolbrzymieniu uniwersalnych przes³añ (charakteryzuje je wymiar terapeutyczny
i oczyszczaj¹cy). Groza w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y nie jest wiêc
niczym nowym, wspó³czenie mo¿na zauwa¿yæ jednak spotêgowanie tego
zjawiska, a to za spraw¹ du¿ej popularnoci horrorów dla doros³ych oraz
wp³ywu antypedagogiki (teksty operuj¹ce motywami strachu zosta³y uwolnione z re¿imu dydaktyzmu, ich celem jest rozrywka  prze¿ycie intensywnych emocji w kontrolowanych warunkach odbioru).
Za przyk³ad wzorcowej wrêcz opowieci grozy dla dzieci wielu badaczy
literatury dla m³odych odbiorców kultury wskazuje Koralinê (2002) Neila
Gaimana. Tytu³owa bohaterka wraz z rodzicami przeprowadza siê do nowego
domu, gdzie odkrywa tajemnicze drzwi  przejcie do równoleg³ego wymiaru,
10 Zob. K. Slany, Puer Horroris w literaturze i kulturze dzieciêcej, Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe 2009, nr 12, s. 147.
11 Zob. G. Leszczyñski, Wspó³czesna literatura dla dzieci  gatunki, tematy, w: Dziecko
i ksi¹¿ka. Materia³y z ogólnopolskiej konferencji. BN 2728 padziernika 2003 roku, red.
G. Lewandowicz-Nosal, Warszawa 2004.
12 Zob. M. Chrobak, Andersenowskie horrory, nie ca³kiem straszne, Guliwer 2005,
nr 1, s. 5260.
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przypominaj¹cego rzeczywistoæ znan¹ dziewczynce. Drzwi staj¹ siê progiem
rozgraniczaj¹cym to, co znane, oswojone i bliskie, od tego, co grone, niesamowite oraz nieprzewidywalne. W drugim wiecie mieszka istota bardzo
podobna do matki Koraliny  nazywa sam¹ siebie drug¹ matk¹ (odmiennoæ
skupia siê na guzikach zastêpuj¹cych oczy). Dziewczynka jest pocz¹tkowo
zafascynowana odkryt¹ krain¹, gdzie spe³niaj¹ siê jej marzenia; niechêtnie
wraca do prawdziwego domu, nudnej i szarej rzeczywistoci, w której rodzice
 zajêci swoim sprawami  nie powiêcaj¹ zbyt wiele uwagi córce. Druga
matka okazuje siê jednak wiedm¹, czerpi¹c¹ si³ê z oddania bohaterki, chce
zaw³adn¹æ dusz¹ dziewczynki  symbolem utraty duszy s¹ guziki, oczy s¹
bowiem zwierciad³em duszy. Koralina podejmujê grê z wiedm¹, by uratowaæ
prawdziwych rodziców i wyzwoliæ duchy poprzednich ofiar okrutnej w³adczyni. Dziewczynka pokonuje drug¹ matkê, udaje jej siê zablokowaæ przejcie do
wiata, który rozpada siê, ukazuj¹c makabryczne obrazy (wciek³a wiedma
nie potrafi podtrzymaæ wizji, stworzona przez ni¹ kraina to u³uda), jednak
do rzeczywistoci bohaterki przedostaje siê oderwana rêka wiedmy, uwiêziona nastêpnie w studni.
Opowieæ Gaimana mo¿e byæ odczytana na dwa sposoby. Po pierwsze,
Koralina to bohaterska dziewczynka, która podejmuje walkê i zwyciê¿a. Pocz¹tkowo zauroczona obietnicami wiedmy, nie daje siê oszukaæ; po prze¿ytej
przygodzie zaczyna doceniaæ uroki prostego ¿ycia i starania prawdziwych
rodziców. Po drugie, Koralina to dziewczynka z powa¿nymi problemami psychicznymi  nudzi siê i tworzy w swojej wyobrani straszne, groteskowe
wizje, które j¹ przyt³aczaj¹, parali¿uj¹. Tu drzwi staj¹ siê symbolem ³atwych
rozwi¹zañ, np. narkotyków, za oderwana d³oñ wiedmy to znak powracaj¹cych koszmarów i problemów. Ta wieloæ odczytañ jest tylko dowodem wiadcz¹cym o wielowarstwowoci literatury dla m³odych odbiorców kultury.
Na uwagê zas³uguje tak¿e obrazkowa ksi¹¿eczka dla m³odych czytelników. Bohaterka Wilków w cianie (2003) jest przewiadczona o tym, ¿e w
cianach jej domu mieszkaj¹ wilki. Nikt jej nie wierzy, ale pewnego dnia
wilki wychodz¹ z ukrycia, by rozpanoszyæ siê po ca³ym domostwie. Rodzina
musi opuciæ budynek i poszukaæ nowego miejsca zamieszkania, w koñcu
postanawia jednak wróciæ i wygoniæ zwierzêta. Ludzie zaskakuj¹ dzikich
lokatorów. Opowieæ w przewrotny sposób pokazuje, ¿e wyobrania dziecka
ma ogromn¹ moc i nie mo¿na bagatelizowaæ tego, ¿e postrzega ono wiat
inaczej ni¿ doros³y. M³ody cz³owiek stara siê zorganizowaæ otaczaj¹c¹ go
rzeczywistoæ; to, co nieznane, stara siê nazwaæ, oswoiæ, w tym celu stwarza
np. potwory. Doros³ym taki sposób postrzegania wiata mo¿e wydaæ siê dziwny, mieszny, ale dziecko prze¿ywa autentyczne i bardzo silne emocje, szuka
oparcia i zrozumienia dla w³asnych lêków.
Wspó³czenie du¿¹ popularnoci¹ cieszy siê seria Monster High, a to za
spraw¹ ca³ej kolekcji rozmaitych gad¿etów jej towarzysz¹cych  od zabawek
(lalek), przyborów szkolnych, przez przedmioty u¿ytkowe i ubrania, po filmy
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animowane i czasopisma tematyczne. Powsta³y równie¿ ksi¹¿ki opowiadaj¹ce o losach nastoletnich potomków s³awnych potworów (Upiorna szko³a,
Upiór z s¹siedztwa, O wilku mowa , Po moim trupie). Historie Lisi Harrison
to postmodernistyczne igraszki z utrwalonymi w kulturze popularnej wizerunkami potworów (parodia horroru), próba mówienia o innoci, ukazanie
nowej ods³ony powieci obyczajowej dla dziewcz¹t (tematy pierwszej mi³oci,
przyjani, dorastania i mody). Monster High to przede wszystkim produkt,
twór intermedialny, w którym tekst literacki jest ju¿ w momencie dostarczenia go do r¹k czytelników wkomponowany w wiele innych tekstów (film, gra
interaktywna), które razem tworz¹ swoist¹ hybrydê cechuj¹c¹ siê heterogenicznoci¹ i jednoczenie uniwersalizmem13, oraz zapowied ksi¹¿ki konwergencyjnej, która ma byæ formatem otwartym, czêæ papierowa takiej
ksi¹¿ki stanowi³aby rdzeñ, od którego mog³aby rozpoczynaæ siê dalsza medialna eksploracja narracji14. Na tym przyk³adzie mo¿na stwierdziæ, ¿e literatura dla dzieci i m³odzie¿y przesz³a d³ug¹ drogê od dydaktyzmu do artyzmu. Dzisiaj kierunek jej rozwoju zmierza od artyzmu do gotycyzmu,
wykorzystuj¹c to, co populistyczne i komercyjne.
Horrorek to gatunek zaadresowany do m³odego odbiorcy. Jest zwi¹zany
z tekstami grozy dla doros³ych (podobne schematy i motywy, wykorzystywanie tych samych postaci, np. mena¿eria znanych potworów); wiek bohatera
danej opowieci jest zwykle wskazówk¹, odnosz¹c¹ siê do wieku wirtualnego
czytelnika. Pob³a¿liwa nazwa nowego gatunku wyra¿a swoistoæ tekstów dla
dzieci  rzadko bowiem mamy tu do czynienia z groz¹ w czystej postaci
(utwory Gaimana), a raczej z omieszeniem, sparodiowaniem grozy (seria
Monster High)15. W horrorkach pojawia siê potwór, który budzi nie tylko lêk,
lecz tak¿e miech. Potwór  ucielenione niesamowite  jest reprezentantem
sfery nadprzyrodzonej. To w³anie zjawiska paranormalne, stanowi¹ce integralny element wiata przedstawionego, s¹ domen¹ horroru. Wszelkie motywy nadprzyrodzone s³u¿¹ tu g³ównie do wywo³ania i spotêgowania strachu
13 K. Ta³uæ, Horror w tekstach dla m³odego odbiorcy (rekonesans badawczy), w: Nowe
opisanie wiata. Literatura i sztuka dla dzieci i m³odzie¿y w krêgach oddzia³ywañ, red.
B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2013, s. 5253.
14 M. Zaj¹c, Ksi¹¿ka czasu przemian, w: Po potopie. Dziecko, ksi¹¿ka i biblioteka
w XXI wieku  diagnozy i postulaty, red. D. wierczyñska-Jelonek, G. Leszczyñski,
M. Zaj¹c, Warszawa 2008, s. 208.
15 Marek Wydmuch proponuje, by obok horroru wyró¿niæ pojêcie terroru. W opowieciach grozy typu horror pojawiaj¹ siê konkretne zjawiska budz¹ce strach i lêk, za
terror wi¹¿e siê z bli¿ej nieokrelonym nastrojem. Zob. M. Wydmuch, Gra ze strachem. Fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 6869. Terror to groniejsze i bardziej niesamowite oblicze grozy, teksty z tej grupy zbli¿aj¹ siê do grozy w czystej postaci, to g³ównie
utwory nawi¹zuj¹ce do tradycji powieci gotyckiej. W literaturze dla dzieci i m³odzie¿y
przyk³adem terroru s¹ Opowieci grozy wuja Mortimer Chrisa Priestleya. Edgar wys³uchuje niesamowitych opowieci swojego krewnego. Bohaterami kolejnych opowieci s¹ dzieci,
które gin¹ w tajemniczych okolicznociach  za spraw¹ czarcich mocy, przeklêtych przedmiotów, itp.
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u odbiorcy16. Horror epatuje groz¹ i irracjonalnoci¹, hiperbolizuj¹c kolejne
obrazy wiata. Tu wiat nadprzyrodzony pozostaje niezwykle czêsto nieodgadniony, nienazwany, bezosobowy i bezprzedmiotowy17. Nadprzyrodzony
sk³adnik stopniowo wypiera rzeczywistoæ, by w koñcu osi¹gn¹æ punkt kulminacyjny. Tego typu zjawiska s¹ wprowadzane do literatury dla dzieci
i m³odzie¿y na wiele ró¿nych sposobów. W utworach dla najm³odszych pojawiaj¹ siê treci cudowne, nierzeczywiste, tajemnicze, ale raczej niezbyt grone. Dominuje przygoda, bañ i poetyka snu. W dzie³ach zaadresowanych do
m³odzie¿y to, co niezwyk³e, jest przyobleczone w szatê symbolu i domys³u.
Zagadki nadprzyrodzonego rozbudzaj¹ wyobraniê, si³¹ napêdow¹ jest ciekawoæ odkrywania natury potwora.
Liczba doros³ych pasjonatów horrorów od lat utrzymuje siê na tym samym poziomie, wzrasta natomiast liczba m³odych odbiorców tego typu literatury18; wci¹¿ powstaj¹ nowe dzie³a, a nawet ca³e serie wydawnicze, np. TO
LUBIÊ z nietoperzem Wydawnictwa Literatura. I tu znowu nasuwa siê pytanie o przyczynê popularnoci fantastyki grozy. Odpowied za mo¿na sprowadziæ do krótkiego stwierdzenia, i¿ horror pe³ni swoist¹ funkcjê poznawcz¹.
Pozwala na zaspokojenie fascynacji obcoci¹ wiata ³ami¹cego tabu  odbiorca dowiadcza uczuæ wykluczonych z normalnego ¿ycia, uczuæ dewiacyjnych,
które s¹ potêpiane. Du¿y ³adunek emocjonalny zawarty w przekazie umo¿liwia psychiczne oczyszczenie i prze¿ycie strachu w kontrolowanych warunkach. Horror to doznanie niemal mistyczne, to mitologia XXI wieku, ujawniaj¹ca ludzk¹ têsknotê za tym, co nieznane. Groza jest kategori¹ wpisan¹
w sferê symbolu, wiêc tekst taki opowiada o z³u jêzykiem czysto wyobra¿eniowym19. Dziecko potrafi odczytaæ jêzyk archetypów i symboli, bowiem
operowanie tymi kategoriami jest czynnoci¹ naturaln¹. Makabra to nic innego jak symboliczne odzwierciedlenie destruktywnej si³y drzemi¹cej w ka¿dym cz³owieku20.
W utworach dla dzieci groza pe³ni tak¿e inne funkcje. Gra ze strachem,
gra z fikcj¹ mo¿e czasem prowadziæ do demaskacji, omieszenia grozy. Obok
gotycyzmów pojawiaj¹ siê karykatura i groteska. Potwory zostaj¹ oswojone,
nastêpuje szczêliwe zakoñczenie:
16 P. Jankowski, Zjawiska paranormalne w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y, Guliwer
2001, nr 2, s. 76.
17 Tam¿e, s. 77.
18 Badania czytelnictwa fantastyki grozy prowadzi³a m.in. Anita Has-Tokarz. Zob.
A. Has-Tokarz, Spo³eczny obieg literatury grozy w uczniowsko-studenckim rodowisku, Folia Bibliologica 1996/1997, R. XLIV/XLV oraz tej¿e, O przyjemnoci p³yn¹cej z grozy ,
czyli dlaczego m³odzie¿ czyta i ogl¹da horrory, w: Homo kreator czy homo ludens? Nowe
formy aktywnoci i spêdzania czasu wolnego, red. W. Muszyñski, M. Soko³owski, Toruñ
2008, s. 332344.
19 K. Slany, Odnaleæ komizm w koszmarze, czyli o gotycyzmach we wspó³czesnej literaturze dla dzieci, Guliwer 2008, nr 1, s. 55.
20 Tam¿e.
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Wynaturzone elementy typowe dla wiata dziecka oraz zdemonizowane dziecko
mog¹ budziæ niepokój, ale w finale ju¿ tylko bawi¹, czemu dodatkowo sprzyjaj¹
oswojone potwory i upiory tak znamienne dla postmodernistycznych gier reinterpretacyjnych [ ]. Groza nie przera¿a jak w baniach czy utworach gotyckich,
bo jest to groza skarykaturyzowana, co intuicyjnie wyczuwa dziecko21.

Zaadresowanie horroru do dzieci wymog³o zmiany w samej jego formule.
Po pierwsze, to wspomniane ju¿ oswajane monstra, pomagaj¹ce w racjonalizacji dzieciêcych lêków22  okazuje siê nawet, ¿e to cz³owiek mo¿e byæ bardziej okrutny i przera¿aj¹cy. Po drugie, wyprowadzanie ograniczeñ zwi¹zanych z wiekiem odbiorcy, np. w horrorach dla m³odego czytelnika nie s¹
naruszane wszystkie sfery tabu, szczególnie te zwi¹zane z seksualnoci¹,
natê¿enie grozy jest mniejsze, a czasem te¿ groza jest omieszana (trzeba
bowiem pamiêtaæ, i¿ nawet fikcyjny strach mo¿e podsycaæ realny niepokój,
a wyobrania i psychika dzieciêca mog¹ nie poradziæ sobie z tak znacznym
obci¹¿eniem emocjonalnym). Po trzecie, a w³aciwie najistotniejsze, w omawianym gatunku jest ukazana specyfika dzieciêcego wiata, za g³ównym
bohaterem opowieci jest dziecko.
Literatura dla dzieci ju¿ od dawien dawna operuje strachem, który pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê dydaktyczno-moralizatorsk¹. W XIX wieku powsta³a
tzw. opowiastka ostrzegawcza, oparta na schemacie przestroga  niepos³uszeñstwo  kara23; przed byciem niegrzecznym przestrzega³a np. Z³ota ró¿d¿ka Heinricha Hoffmana (1845). Obok lêku pojawia³o siê tak¿e wspó³czucie,
wynikaj¹ce z identyfikacji czytelnika z bohaterem. Póniej  w XX wieku
 utwory dla dzieci zosta³y pozbawione grozy, zgodnie z za³o¿eniami koncepcji szczêliwego dzieciñstwa (disneyizacja literatury dla dzieci). Groza jednak
powraca w XXI wieku, a strach spe³nia teraz przede wszystkim funkcjê
ludyczno-kompensacyjn¹.
Joanna Papuziñska dokonuje typologii utworów grozy dla dzieci24.
Pierwsza grupa to utwory, w których strach zostaje skompromitowany,
omieszony lub jest jedynie iluzj¹. Zabawa ze strachem to konwencja przyjmowana zarówno przez autorów, jak i czytelników. W tej grupie mieszcz¹ siê
parodie znanych horrorów, serie takie jak Koszmarny Karolek czy Szko³a
przy cmentarzu (tu mieci siê wiêkszoæ horrorków). Druga grupa to w³aciwa literatura strachu, czyli teksty odwo³uj¹ce siê do pierwotnego, archetypicznego lêku, odnosz¹ce siê do prawide³ rz¹dz¹cych ludzk¹ psychik¹
(to domena bani metaforycznych i utworów fantazmatycznych). W tej grupie mieszcz¹ siê utwory Clivea Barkera i Neila Gaimana (szczególnie jego
21
22

Tam¿e, s. 60.
Zob. A. Gemra, Oswajanie grozy. Od gotyckiego ³otra do zaprzyjanionego wampiurka, Polonistyka 2011, nr 2, s. 23.
23 Zob. J. Papuziñska, Atelier strachu, w: tej¿e, Dziecko w wiecie emocji literackich,
Warszawa 1996, s. 75.
24 Tam¿e, s. 8188.
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krótkie opowiadania). Jednak dzie³a wspomnianych autorów s¹ na tyle wielow¹tkowe i wielowarstwowe, ¿e mo¿na je tak¿e w³¹czyæ do trzeciej grupy
tekstów. To ksi¹¿ki dotycz¹ce trudnych tematów, a wiêc ju¿ nie tylko strachu
samego w sobie czy wywo³ywanego przez fantastyczne byty, lecz tak¿e np.
lêku zwi¹zanego z terrorem wojny, mierci¹, cierpieniem, walk¹ ze z³em.
Stworzenie powy¿szej typologii jest mo¿liwe, gdy zdamy sobie sprawê
z trzech kwestii. Dzieci to lubi¹ (literaturê grozy), bo lubi¹ siê baæ,
a zmierzenie siê ze strachem mo¿e polegaæ na zabawie i ¿arcie, na tworzeniu
i unicestwianiu potworów wyobrani. Dzieciom to pomaga  gdy¿ lêk pojmowany jako kategoria artystyczna spe³nia funkcjê terapeutyczn¹, m³ody
odbiorca dziêki lekturze mo¿e zg³êbiæ w³asny strach i nazwaæ to, co go przera¿a i przyt³acza. I wreszcie: dzieciom trzeba mówiæ prawdê  st¹d podejmowanie trudnych tematów, które wi¹¿¹ siê z potrzeb¹ ukazywania dziecku
nie tylko pozytywnego obrazu wiata, lecz tak¿e jego mrocznej strony.

W s³u¿bie edukacji (korzyci i zagro¿enia)
Obok wybitnych i wyrafinowanych ksi¹¿ek dla ambitnego odbiorcy, ³atwo
te¿ znaleæ teksty pozbawione wszelkich walorów (np. estetycznych, dydaktycznych)  to ksi¹¿ki trywialne, skierowane do niewymagaj¹cego czytelnika:
Identyczny schemat fabularny dla ca³ej serii jest znacznym u³atwieniem w przewidywaniu toku fabu³y, pe³nej mimo to niespodzianek i zaskoczeñ na poziomie
pojedynczych zdarzeñ. Pojawiaj¹ siê tu wyrane nawi¹zania do dowiadczeñ
dziecka wychowanego na telewizji i innych mediach wizualnych. St¹d liczne
odwo³ania, czêsto przemiewcze, do kanonicznych postaci z filmów grozy, seriali
i krymina³ów, zw³aszcza za do ich parodii, czyni¹cych z uznanych idoli kultury
masowej groteskowych antybohaterów25.

Czy horrorki to ksi¹¿ki budz¹ce niezdrow¹ fascynacjê i banalizuj¹ce
wa¿ne tematy? A mo¿e dzie³a wielowymiarowe, podejmuj¹ce grê z tradycj¹?
I czy utwory grozy mog¹ byæ wykorzystane w edukacji? Jedno jest pewne, i¿
nie da siê omin¹æ problemu, uznaj¹c lekturê horrorów za sposób oswajania
m³odzieñczych czy wrêcz dzieciêcych lêków przez dostarczanie im fikcyjnych
imitacji tych prze¿yæ26; wród horrorów znajd¹ siê zarówno opowieci godne
uwagi, jak i bezwartociowe Nie sposób powstrzymaæ dzieci od czytania horrorów, mo¿e wiêc trzeba literaturê grozy uczyniæ przedmiotem edukacji?
Rodzice, nauczyciele i bibliotekarze powinni wykorzystaæ powszechnoæ
obcowania z horrorem i nauczyæ m³odych czytelników wiadomego odbioru,
analizy i interpretacji literatury grozy. Najwa¿niejszym celem jest to, by
25
26

J. Papuziñska, Dzieciêce spotkania z literatur¹, Warszawa 2007, s. 128.
K. Kozio³ek, Przemiany literatury przygodowej dla dzieci i m³odzie¿y. Od powieci
podró¿niczej do krymina³u i horroru, w: Literatura dla dzieci i m³odzie¿y po roku 1980,
red. K. Heska-Kwaniewicz, Katowice 2008, s. 192.
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uczeñ sta³ siê wiadomy estetycznej gry, jaka wi¹¿e siê z formu³¹ horroru, by
nie by³ odbiorc¹ naiwnym, myl¹cym rzeczywistoæ z fikcj¹. Celem nauczyciela-wychowawcy jest pomóc uczniowi staæ siê odbiorc¹ kompetentnym, który
jest w stanie wybieraæ wartociowe teksty kultury, maj¹ce ogromny potencja³
znaczeniowy. A horror posiada oczywiste wartoci dla pedagogiki, gdy¿ metaforycznie, aczkolwiek niejednokrotnie bardzo sugestywnie, pokazuje cieranie siê Dobra i Z³a, zwracaj¹c siê do sta³ych i ci¹gle ¿ywotnych archetypów
ludzkiej wiadomoci27.
Za w³¹czeniem horroru do dyskursu edukacyjnego przemawiaj¹ nastêpuj¹ce tezy:
 Formu³a horroru jest niezwykle atrakcyjna (nawet dla najm³odszych); m³ody odbiorca siêga po literaturê grozy spontanicznie i dobrowolnie. Formu³a
horroru ma charakter rozrywkowy (funkcje ludyczne).
 Obcowanie z tekstami grozy wi¹¿e siê z potrzeb¹ bezpiecznego prze¿ycia
strachu oraz potrzeb¹ wewnêtrznego oczyszczenia, wyzbycia siê negatywnych emocji czy pokonania drêcz¹cych fobii.
 Horrory s¹ podobne do bani  pozwalaj¹ odnaleæ sens ¿ycia, pomagaj¹
w ukszta³towaniu, integrowaniu osobowoci, przedstawiaj¹ odwieczny konflikt Dobra ze Z³em, konfrontacjê Piêkna z Brzydot¹.
 Horror to medium rzeczywistoci  opisuje rzeczywistoæ (groza to kategoria wpisana w sferê symbolu).
Obok korzyci warto zwróciæ uwagê na zagro¿enia:
 Fantastyka grozy jest oskar¿ana o demoralizowanie m³odych ludzi, tak¿e
o powodowanie zaburzeñ psychicznych (nerwice, psychozy) oraz znieczulenia.
 Teksty grozy propaguj¹ przemoc, agresjê; obni¿aj¹ wra¿liwoæ na sytuacje
makabryczne w wiecie rzeczywistym28.
Ciekaw¹ propozycjê metodyczn¹ dla nauczycieli m³odszych uczniów
przedstawi³a Katarzyna Slany  jest to cykl lekcji zwi¹zanych z lektur¹
Wampirek Angeli Sommer-Bodenburg29. Autorka projektu zwraca uwagê, ¿e
wspó³czesna literatura dzieciêca (w tym teksty grozy) porusza problemy wa¿ne dla dzieci, parodiuje stereotypy, ukierunkowuje odbiorcê na wartoci humanistyczne, ukazuje dzieciêc¹ podmiotowoæ. Sama za lektura Wampirka zwraca uwagê na kwestie innoci, odmiennoci (mo¿e zachêciæ do dyskusji na
temat tolerancji). Wampir Rydygier to postaæ niejednoznaczna, egzemplifikacja osobowoci dziecka  to symbol dwoistoci natury ludzkiej. Ka¿dy cz³owiek,
tak¿e dziecko, nosi w sobie potwora, który ucielenia mroczne emocje.
Jak Slany wychwala Wampirka, tak Violetta Wróblewska krytykujê to
dzie³o: Warto dodaæ, ¿e czêsto zaanektowanie gatunku dla doros³ych, jak
27
28

A. Has-Tokarz, Horror w literaturze wspó³czesnej i filmie, s. 447.
Opracowano na podstawie: A. Has-Tokarz, Horror w kszta³ceniu wspó³czesnym
 zagro¿enie czy szansa edukacyjna?, w: Relacje miêdzy kultur¹ wysok¹ i popularn¹ w literaturze, jêzyku i edukacji, red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 361370.
29 Zob. K. Slany, Wampirek w szkole, czyli gotyckie teksty dla dzieci, Nowa Polszczyzna 2008, nr 5, s. 1921.
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romans czy horror, bywa pretekstem do dziwnej, gdy¿ bezcelowej zabawy
konwencj¹, co niekiedy wydaje siê raczej wiadectwem nieudolnoci pisarza,
nie znajduj¹cego ciekawszego materia³u literackiego, ni¿ elementem udanej
postmodernistycznej parodii30. Badaczka postrzega opowieæ jako dzie³o balansuj¹ce na granicy kiczu, cechuj¹ce siê niezrozumia³ym eklektyzmem,
w którym na model powieci grozy zosta³ na³o¿ony model powieci obyczajowej. Rydygier nie ucielenia wymarzonego przyjaciela, to przecie¿ upiór,
nale¿¹cy do spijaj¹cych krew istot, odwiecznych wrogów cz³owieka.

Horror  zwierciad³o wspó³czesnoci
Trudno wyjaniæ fenomen popularnoci opowieci grozy. S¹dzê, ¿e wynika to przede wszystkim z plastycznoci gatunku, z jego dynamicznie zmieniaj¹cej siê formu³y, ale tak¿e ze swoistej aktualnoci tematów, treci oraz
rozpoznawalnych rozwi¹zañ (sta³y zespó³ schematów fabularnych, postaci,
rekwizytów). Literatura dla dzieci i m³odzie¿y  zreszt¹ jak ka¿dy typ twórczoci  wyrasta z praw kulturowych swoich czasów, nie powstaje w izolacji,
w oderwaniu od modnych nurtów i konwencji. St¹d przeniesienie na grunt
tej literatury  zwanej czwart¹, osobn¹ formu³y horroru. S¹dzê, ¿e twórczoæ grozy dla m³odych odbiorców kultury wymaga g³êbszego zbadania
i opisania, podobnie jak wiele innych zjawisk zwi¹zanych z horrorem, który
jako dzia³ kultury popularnej zosta³ zaniedbany w badaniach naukowych.
Zainteresowanie groz¹, strachem ju¿ wród najm³odszych dzieci nie jest
zjawiskiem patologicznym. Lêk jest wpisany w ludzkie DNA, jest wynikiem
ewolucji. Wspó³czenie ludzkoæ zosta³a pozbawiona lêków, które by³y udzia³em naszych przodków, dlatego cz³owiek odczuwa potrzebê prze¿ycia silnych
emocji, których uwolnienie spe³nia funkcjê oczyszczaj¹c¹ i terapeutyczn¹.
Natomiast groza jako rodek artystycznego wyrazu, integralny element dzie³a literackiego, pojawia siê w wielu utworach dla m³odego odbiorcy, w których obecne s¹ obrazy nie tylko wywo³uj¹ce strach, lecz tak¿e zmuszaj¹ce do
refleksji. mia³e wizje artystyczne rozwijaj¹ wyobraniê i wra¿liwoæ. ledz¹c losy bohaterów, ich fantastyczne i niecodzienne przygody, czytelnik
mo¿e dowiedzieæ siê czego o sobie  zdobywa bardzo przydatn¹ wiedzê
w rzeczywistym wiecie.
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Summary
Author of the article entitled Horror story for children  benefits and menaces shows, that
children  as well as adult  like to experience intense emotions such as fear, anxiety. The
experience of emotions in conditions controlled conducive to receiving a peculiar catharsis.
Therefore its not surprising emergence of new genre  horrorek (road from the artistry to
gothic). Historically, literature served as an educational instrument, provocative fear of the
consequences of inappropriate behavior. Today horror fiction for children are books read for
entertainment, but also works that refer to permanent and vital archetypes of human consciousness, for deep existential reflection, exaggerate universal messages  therapeutic and catharsis dimension of horror. The horror story for children need more attention; its certain that
horror is a category of art that can develop imagination and sensitivity, but it can also lead to
the appearance of unwarranted fears and mental disorders. The role of parents and educators
is to teach the conscious reception of various cultural texts, showing that with the receipt of
horror formula is connected game of satisfaction.
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James Joyce by³ jednym z tych artystów, którzy z pe³n¹ wiadomoci¹
wpisywali w swoje utwory za³o¿enia poetyki tak, aby czytelnik mia³ mo¿liwoæ równoleg³ego wgl¹du w tekst oraz sposób jego tworzenia. Irlandzki
autor nie tylko obudowywa³ swoje dzie³a krytycznymi komentarzami czy
tekstami teoretycznymi, ale pozwala³, by artystyczne wyznaczniki by³y wyra¿ane przez samych bohaterów jego powieci, tworz¹c dwupoziomowe odczytywanie dzie³a1. W pocz¹tkowej fazie twórczoci Joyce zafascynowany by³
pojêciem epifanii, która sytuowa³a siê w centrum jego literackiego wiatopogl¹du. Autor nie tylko tworzy³ ma³e formy prozatorskie, które opatrzy³
wspólnym tytu³em Epifanie2, ale tak modelowa³ narracje utworów powieciowych, by ich bohaterowie równie¿ mieli mo¿liwoæ ich prze¿ywania.
Epifania by³a wiêc dla Joycea nie tylko gatunkiem, wype³nianym odpowiedni¹ treci¹, ale zarazem kategori¹ estetyczn¹, co wyranie podnosi³o
status jego twórczoci. Dlatego postaram siê zrekonstruowaæ, podejcie autora do tego pojêcia. Interpretacji poddam przede wszystkim fragmenty Stefana Bohatera3, jednak pod koniec odniosê siê tylko do komentarza umieszczonego w Ulissesie4, który bêdzie pe³ni³ funkcjê klamry wobec konstruowanego
gatunku i techniki twórczej.
Na osobn¹ uwagê zas³uguje Portret artysty w wieku m³odzieñczym5, który sytuuje siê pomiêdzy dwiema wymienionymi powieciami. Nie zosta³y
1
2
3
4
5

U. Eco, Poetyki Joycea, prze³. M. Konik, Warszawa 1998, s. 5.
J. Joyce, Epifanie, prze³. A. Poprawa, Literatura na wiecie 2007, nr 1112, s. 524.
Tego¿, Stefan Bohater, prze³. K. F. Rudolf, Poznañ 1995.
Tego¿, Ulisses, prze³. M. S³omczyñski, Kraków 2001.
Tego¿, Portret artysty w wieku m³odzieñczym, prze³. J. Jarniewicz, Kraków 2005.
Warto odnotowaæ, ¿e jest to drugi przek³ad tego utworu Joycea. Wczeniejsze t³umaczenie,
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w nim zawarte bezporednie wypowiedzi na temat epifanii, ale takie, które
odgrywaj¹ istotn¹ rolê w narracji. Je¿eli Stefan Bohater wyra¿a za³o¿enia
techniki epifanii, to Portret wprowadza je w ¿ycie. G³ówny bohater powieci,
Stefan, ju¿ od najm³odszych lat dowiadcza³ epifanii, a¿ w pewnym momencie sta³y siê one podstaw¹ jego artystycznych dzia³añ. Co ciekawe, objawienia ch³opca by³y niemal dok³adnym przeniesieniem niektórych stworzonych
wczeniej przez Joycea Epifanii.
Nie uwa¿am, ¿eby takie dzia³anie autora tj. korzystanie z kiedy stworzonych fabu³, wynika³o z traktowania tych wczesnych utworów jako niedokoñczonych i nadaj¹cych siê wy³¹cznie do w³¹czenia w wiêksze utwory powieciowe. Zaryzykowa³bym stwierdzenie, ¿e ich umieszczenie w narracji
Portretu... stanowi stworzenie autointertekstualnego napiêcia pomiêdzy poprzednim zbiorem a powieci¹. Po w³¹czeniu dawnych fabu³ w obrêb narracji
powieci sens konkretnych Epifanii ulega³ przemianie, zwi¹zanej z funkcjonowaniem utworu w zupe³nie nowym kontekcie6. Opis tych relacji semantycznych wykracza jednak poza zakres moich rozwa¿añ.
Pojêcie epifanii oczywicie nie by³o ca³kowicie nowe, ale posiada³o d³ug¹
i bogat¹ tradycjê. Joyce zaadaptowa³ tê koncepcjê do swoich celów, czerpi¹c
przede wszystkim z za³o¿eñ Waltera Patera7. Nie powiela³ jednak gotowych
pogl¹dów, ale aktualizowa³ je, pomijaj¹c stwierdzenia w jego opinii, naiwne,
co by³o charakterystyczne dla modernistów. W ten sposób epifania Joycea
stawia³a w swoim centrum artystê, który stwarza³ rzeczywistoæ dziêki sztuce8. Teoria ta by³a rozwijana ju¿ wtedy, kiedy uczêszcza³ do szko³y. Pisane
przez niego teksty teoretyczne i krytyczne zwraca³y uwagê w³anie na miejsce twórcy w wiecie i dwoist¹ naturê sztuki. Mia³a byæ ona z jednej strony
wierna rzeczywistoci, z drugiej za posiada³a symboliczny charakter. Joyce
proponowa³, by rodek ciê¿koci nie opiera³ siê na doznaniu mistycznym, ale
w³anie na osobie autora. Takie podejcie do sprawy znajduje swoje odzwierciedlenie w kolejnych utworach Joycea, w których postaæ najpierw dorastaj¹cego, póniej dojrza³ego artysty stanowi³a narracyjne centrum powieci.
Najpe³niej eksplicytna poetyka epifanii omówiona zosta³a na kartach Stefana Bohatera  utworu poprzedzaj¹cego Portret artysty. G³ówny bohater w
rozmowach charakteryzowa³ podstawowe za³o¿enia tej poetyki. Jego wypowiedzi mo¿na odbieraæ jak literacki i wiatopogl¹dowy manifest m³odego twórcy:
Pod pojêciem epifanii rozumia³ nag³e, duchowe manifestacje, b¹d to w pospolitoci mowy i gestu, b¹d te¿ w godnym zapamiêtania stanie samego umys³u.
zatytu³owane Portret artysty z czasów m³odoci, wydane zosta³o po raz pierwszy w 1931 roku,
a jego autorem by³ Zygmunt Allan.
6 Wiêkszoæ Epifanii Joyce przeniós³ niemal bez zmian, jednak niektóre zosta³y poddane wyranym przekszta³ceniom, a najmniejsza grupa wystêpuje w Portrecie... wy³¹cznie
w formie aluzji.
7 U. Eco, dz. cyt., s. 49.
8 Tam¿e, s. 50.
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Wierzy³, ¿e w³anie cz³owiek pióra powinien zapisywaæ owe epifanie z niezwyk³¹
trosk¹, wiadom ich wyj¹tkowej delikatnoci i ulotnoci. Powiedzia³ Cranlyemu,
¿e zegar na budynku Ballast Office te¿ mo¿e byæ przedmiotem epifanii9.

Z powy¿szych rozwa¿añ wynika przede wszystkim powa¿ny stosunek do
prze¿ycia epifanii w powi¹zaniu z literackim zapisem tego zjawiska. Przymiotniki, jakie wykorzystane zosta³y do jego opisu, wskazuj¹ na ulotny charakter prze¿ycia. Liczy siê wy³¹cznie chwila, któr¹ artysta powinien zarejestrowaæ. Epifania by³a zdarzeniem wznios³ym, jej treæ mia³a zostaæ
zrozumiana i prze¿yta wy³¹cznie przez wybitn¹ jednostkê. Najwa¿niejszy
pozostawa³ fakt, ¿e dane wydarzenie wyda³o siê Stefanowi w powieci,
a Joyceowi w ¿yciu, istotne. To artysta mia³ nadawaæ sensy elementom
rzeczywistoci, bez niego pozostawa³yby ci¹gle niezauwa¿one10.
Jedn¹ z g³ównych cech tak pojmowanej techniki twórczej jest niespodziewane nadejcie epifanii. Zazwyczaj w narracji dzie³a literackiego umieszczone zostaj¹ przes³anki, wskazuj¹ce, ¿e bohater zbli¿a siê do prze¿ycia iluminacji, jednak¿e w wiêkszoci przypadków dowiadczenie to jest dla niego
niezapowiedziane11. Z tego w³anie wynika widoczna zmiana w sposobie prowadzenia narracji, która w momencie epifanii staje siê bardziej chaotyczna
i niespójna, przesycona symbolami.
Kolejna z istotnych cech to duchowoæ prze¿ycia. Jest ono reakcj¹
wiadomoci bohatera na fragment rzeczywistoci, który sta³ siê podstaw¹
objawienia. Pomimo ¿e to w³anie rzecz jest bezporedni¹ przyczyn¹ epifanii,
nie mo¿e ona ca³kowicie siê z ni¹ pokrywaæ12. Nadane natomiast zostaj¹ mu
cechy, których przed objawieniem ów przedmiot nie posiada³, element rzeczywistoci jest w tym wypadku jedynie figur¹ przejmuj¹c¹ zupe³nie now¹
charakterystykê.
W momencie epifanii to w³anie rzeczywistoæ staje siê punktem centralnym narracji13. Z przedmiotem identyfikowane s¹ zupe³nie nowe cechy, które
wczeniej nie charakteryzowa³yby obiektu wywo³uj¹cego objawienie14. W takim wypadku nie mo¿na oddzieliæ go od sposobu wyra¿enia, które zale¿y
wy³¹cznie od pracy wiadomoci, jest prze¿yciem opartym na subiektywnym
jêzyku, nadbudowuj¹cym znaczenie na obiektywnej rzeczywistoci15.
Co ciekawe, Joyce wyró¿nia³ dwa, skrajnie kontrastuj¹ce, typy prze¿yæ epifanicznych  Stefan wyranie odgranicza godny zapamiêtania stan umys³u od
9
10

J. Joyce, Stefan..., s. 208.
A. Poprawa, Nieca³¹ mahamanwantarê póniej, Literatura na wiecie 2007, nr 1112,
s. 2730.
11 Tam¿e, s. 26.
12 Tam¿e.
13 R. Nycz, Literatura jako trop rzeczywistoci. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 8.
14 Tam¿e.
15 Tam¿e.
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pospolitoci mowy i gestu. Bardziej rozbudowan¹ konstrukcjê maj¹ te
pierwsze, gdy¿ wystêpuj¹ one jako liryczne fragmenty wywo³ywane wydarzeniem lub przedmiotem, do którego siê odnosz¹. Czêsto ich inspiracj¹ by³y sny
lub stany do nich podobne, w których mog³y osadzaæ siê wizje bohatera.
Miejscem ich powstawania s¹ nieodzownie wyobrania artysty i umys³,
w przeciwieñstwie do drugiego typu16. Drugi rodzaj to prze¿ycia zakorzenione w otaczaj¹cej rzeczywistoci i opieraj¹ce siê na dostrze¿eniu przez bohatera sytuacji, dialogów czy wydarzeñ, kryj¹cych w sobie g³êbsze przes³anie ni¿
tylko dos³owny sens us³yszanych s³ów. S¹ one mniejszych rozmiarów ni¿
epifanie liryczne, a przy tym maj¹ mniej wznios³y charakter, balansuj¹c
miêdzy uniesieniem a prostot¹17.
Ogólny obraz uzyskaæ jednak mo¿na dopiero wtedy, gdy odnosi siê
wszystkie epifanie bezporednio do siebie, nie pozostawiaj¹c ich w izolacji,
gdy¿ trac¹ wtedy czêæ swojego znaczenia. Tak traktowane pe³ni¹ funkcjê
ramy dla póniejszych i wiêkszych utworów, prezentuj¹c najbardziej znacz¹ce w¹tki, które nastêpnie s¹ rozwijane w inny sposób. Objawienia te otrzymuj¹ wiêc nowe znaczenie dopiero w kontakcie z póniejszymi powieciami
Joycea, jednak¿e nadu¿ywanie tej funkcji, która polega na sytuowaniu epifanii jako wch³oniêtej z czêci sk³adowych wiêkszych dzie³, pomniejsza ich
znaczenie18.
Stefan t³umaczy równie¿, w jaki sposób powstaje samo zjawisko oraz
jakie dzia³ania musi podj¹æ wiadomoæ, aby je utrwaliæ:
Przez d³ugi czas nie mog³em zrozumieæ, o co chodzi Akwinacie. U¿ywa s³owa
w sensie przenonym (rzecz u niego niezwyk³a), lecz uda³o mi siê ten problem
rozwi¹zaæ. Claritas to jest quidditas. Po analizie, pozwalaj¹cej odkryæ drug¹
cechê, umys³ przeprowadza jedynie logiczn¹ syntezê i odkrywa cechê trzeci¹. To
w³anie jest chwila, któr¹ nazywamy epifani¹. Najpierw uznajemy, ¿e przedmiot
jest jedn¹ integraln¹ rzecz¹, potem uznajemy, ¿e jest struktur¹ z³o¿on¹ i zorganizowan¹, to jest rzecz¹, a na koniec, gdy stosunek czêci jest doskona³y, gdy te
czêci odnosz¹ siê do specjalnego punktu, uznajemy, i¿ w³anie ta rzecz istnieje.
Jej dusza, rdzeñ jej istoty, wyskakuje ku nam wyzwolona z szaty pozorów.
Dusza najzwyklejszej rzeczy, której struktura jest tak dobrze dopasowana, wydaje siê nam promienn¹. Taki przedmiot staje siê epifani¹19.

Uwagê zwróciæ nale¿y na podnios³y styl wypowiedzi  tok rozumowania
przedstawiony zosta³ w formie filozoficznego wywodu, którego wydwiêk
przypomina manifestacjê w³asnej teorii. Bohater skupia siê jednak na twierdzeniach w. Tomasza z Akwinu, przewartociowuje je i podporz¹dkowuje
16 M. Delville, Epifanie i poematy proz¹: James Joyce a poetyka fragmentu, prze³.
K. Bojarska, Literatura na wiecie 2007, nr 1112, s. 3638.
17 Tam¿e.
18 V. Mahaffey, Joyces shorter works, w: The Cambridge Companion to James Joyce,
red. D. Attridge, Cambridge 1990, s. 187189.
19 J. Joyce, Stefan..., s. 210.
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w³asnej ideologii artystycznej. Przyjêta formu³a wskazuje, ¿e wypowiadane
twierdzenia traktowane s¹ zarówno przez bohatera, jak i autora niezwykle
powa¿nie, stanowi¹ wrêcz podstawê dzie³ z tego okresu. Podejcie to sytuuje
epifanie w centrum literackiego wiatopogl¹du Joycea, który przez postaæ
Stefana daje czytelnikowi do zrozumienia, ¿e to w³anie objawienie stanowi
podstawowy nonik znaczeñ jego dzie³. Na tym etapie autor podchodzi³ do tej
techniki opisu z pe³nym przekonaniem o jej u¿ytecznoci w kszta³towaniu
dzie³ literackich.
Umberto Eco wskazuje, ¿e rozwa¿ane przez Stefana trzy warunki piêkna s¹ podstaw¹ ca³ej teorii oraz jej bezporedni¹ inspiracj¹ i ³¹cz¹ siê przy
tym z takimi w¹tkami, jak rola poety czy akt tworzenia literatury20. Wprowadzaj¹ one przy tym epifaniê w rejony, gdzie rozpatruje siê j¹ w kategoriach artystycznego potwierdzania przez artystê istnienia danego przedmiotu, a szerzej - ca³ej rzeczywistoci. Wyra¿ony jest wiêc pogl¹d o powadze roli,
jak¹ przyjmuje cz³owiek, który staje siê twórc¹. Jego dzia³ania ustanawiaj¹
nowy stan rzeczy i okrelaj¹, jak funkcjonuje wiat. Trzy warunki piêkna
przek³ada Stefan na: zawartoæ, harmoniê i blask21. Harmonia wynika
bezporednio z zawartoci, za blask nie mo¿e wystêpowaæ bez obecnoci
harmonii. Wszystkie one odnosz¹ siê do rzeczywistoci w jej teraniejszym
wariancie. Jeli nie zostanie ona poddana procesowi epifanizacji, wtedy przepadnie i nie bêdzie ju¿ do niej dostêpu22.
Warto zwróciæ przy tym uwagê na ostatnie z pojêæ  blask  które
ustawia epifanie w rejestrach wietlnych. Po spe³nieniu dwóch pozosta³ych
warunków piêkna, aby ujawni³o siê ono w pe³ni, osoba prze¿ywaj¹ca musi
zostaæ olniona, poniewa¿ objawia siê jej przedmiot ju¿ pozbawiony swojej
pow³oki. Nie ka¿dy mo¿e prze¿yæ takie zdarzenie  mo¿liwe jest to jedynie
wtedy, kiedy posiada siê odpowiedni talent, a w omawianym przypadku, gdy
jest siê artyst¹. Po spe³nieniu tych warunków epifanicznemu ogl¹dowi mo¿e
zostaæ poddane wszystko, ka¿da rzecz, która z obiektywnego punktu widzenia mo¿e nie mieæ nic wspólnego ze sztuk¹. To artysta i jego wiadomoæ
decyduje, co zostanie uwiecznione i w tym w³anie wyra¿a siê kreacyjna si³a
twórcy.
W Joyceowskim ujêciu epifania usytuowana zostaje w dwóch ró¿nych
rejestrach: z jednej strony utrwala to, co zasz³o, z drugiej za ujawnia naturê
tego zdarzenia i podkrela jego obecnoæ w wiecie. Prze¿ycie, utrwalone
w pimie, jest samowystarczalne, ale przy tym ujawnia swój sens w relacji
z innymi elementami rzeczywistoci.
Zupe³nie inaczej Joyce podchodzi do gatunku epifanii w Ulissesie, a wiêc
dziele, które obok Finneganów trenu najmocniej wyra¿a poetykê, do której
20
21
22

U. Eco, dz. cyt., s. 27.
Tam¿e, s. 44.
Tam¿e, s. 41.
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d¹¿y³ autor. Ten sposób obrazowania ujmowany jest ju¿ wtedy w kategoriach bardziej ironicznych, co podkrela jedyny d³u¿szy fragment dotycz¹cy
epifanii:
Przypomnij sobie swoje epifanie, pisane na owalnych zielonych kartkach, g³êboko g³êbokie, których kopie w przypadku twojej mierci mia³y byæ wys³ane do
wszystkich bibliotek wiata, z aleksandryjsk¹ w³¹cznie. Kto mia³ je tam przeczytaæ po paru tysi¹cach lat, taka mahamanwantara. Jak Pico della Mirandola.
W istocie, wielce jak wieloryb23.

Stylistyka przytoczonego fragmentu wyranie kontrastuje z przedstawion¹ w Stefanie Bohaterze. Joyce zrezygnowa³ ca³kowicie z prezentacji artystycznych pogl¹dów na rzecz ma³ej wzmianki na temat objawieñ. Charakterystyczne jest, ¿e to nie Stefan Dedalus wspomina swoje zapiski, ale s¹ mu
one przypominane w formie pytania. Mo¿e to wskazywaæ na pewien szczegó³
 epifanie zosta³y ju¿ przez Stefana zapomniane, nie istniej¹ ju¿ w jego
wiadomoci, a refleksja na ich temat jest pominiêta. wiadczy to o tym, ¿e
w momencie tworzenia Ulissesa Joyce uwa¿a³ ju¿ technikê epifanii za nieefektywn¹ i porzuci³ j¹ na rzecz nowego sposobu obrazowania. Tak¹ metakrytyczn¹ informacjê przekazuje odbiorcy za pomoc¹ s³ów swoich bohaterów.
Wi¹¿e siê to równie¿ z odrzuceniem w tym fragmencie poetyki traktatu
artystycznego i filozoficznego, tak charakterystycznego dla wczeniejszych
dzie³. Zabiegi te maj¹ na celu usytuowanie tworzonych epifanii poza aktualn¹ twórczoci¹, a w rezultacie wskazanie, ¿e technika ta zosta³a przez Joycea zarzucona. Przewartociowana zosta³a te¿ rola poety. Poprzednio twierdzenia Stefana opiera³y siê na przewiadczeniu, ¿e twórca nadaje sens
rzeczywistoci, w Ulissesie natomiast autor pokazuje wiat, którego nie mo¿e
obj¹æ ¿adna wiadomoæ, dociera on do nas jedynie pod postaci¹ chaotycznych elementów.
Wydaje siê, ¿e podstawow¹ technik¹, jak¹ wykorzysta³ Joyce do zbudowania zacytowanego wy¿ej fragmentu, jest ironia. John Paul Riquelme podkrela, ¿e ten fragment przekazuje odbiorcy informacjê o bardzo istotnym
miejscu wczesnych epifanii zarówno w refleksji Stefana, jak i Joycea. Jednak¿e najwa¿niejsze jest to, ¿e s¹ one traktowane jako zdarzenia przesz³e, wyranie przestarza³e i odrzucone przez autora. Jako element rozwa¿añ m³odego
i dorastaj¹cego artysty odgrywa³y istotn¹ rolê. W trakcie pracy nad Ulissesem
 wraz z dojrzewaniem artystycznym  ten projekt musia³ zostaæ zamkniêty24.
Ironiê wyra¿a stwierdzenie, ¿e epifanie s¹ g³êboko g³êbokie25, takie
powtórzenie pozbawia bowiem objawienia ich podnios³ego charakteru. Joyce
23
24

J. Joyce, Ulisses, s. 47.
J. P. Riquelme, Stephen Hero, Dubliners and A Portrait of the Artist as a Young
Man.: styles of realism and fantasy, w: The Cambridge Companion to James Joyce, red.
D. Attridge, Cambridge 1990, s. 106.
25 A. Poprawa, dz. cyt., s. 25.
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podkreli³ b³êdy w swoim przesz³ym myleniu, w którym epifanie definitywnie wi¹za³y siê z nieoczekiwanym i natchnionym momentem26. Sformu³owanie u¿yte w Ulissesie sugeruje rzecz odwrotn¹, co pozwala traktowaæ je
w innych kategoriach, ni¿ nakazywa³a narracja w Stefanie Bohaterze.
Drugim ironicznym zabiegiem jest sformu³owanie dotycz¹ce bibliotek.
Nakaz rozes³ania epifanii do wszystkich bibliotek wiata jest tak szeroki,
¿e od razu narzuca odbiorcy poczucie niemo¿liwoci takiego rozwi¹zania.
W momencie tworzenia Ulissesa autor nie chce, aby jego objawienia z wczesnych utworów zosta³y dostrze¿one. Uwaga odbiorców skupiaæ siê mia³a
przede wszystkim na dojrza³ych utworach. Wzmocnieniem takiej interpretacji jest jedyna wymieniona z nazwy biblioteka aleksandryjska, do której
wys³ane mia³y byæ epifanie. Wiadomo jednak, ¿e nie istnieje ona materialnie,
nie mo¿na wiêc do niej przekazaæ ¿adnych utworów. Biblioteka ta umieszczona zosta³a wy³¹cznie w mylach bohatera, który na tej podstawie rozwa¿a
kwestie zwi¹zane z przemijaniem cz³owieka. Aleksandryjska czytelnia symbolizuje tutaj trwanie w pamiêci, które staje siê jedyn¹ obecnoci¹ artysty
w wiadomoci innych ludzi27.
O umieszczeniu epifanii poza rzeczywistoci¹ wiadczy równie¿ mahamanwantara, czyli bardzo du¿a jednostka czasowa28. Takie usytuowanie
utworów pozwala na stwierdzenie, ¿e mia³y one pozostaæ nieprzeczytane lub
te¿ odczytane w zupe³nie innej sytuacji kulturowej ni¿ ta, w której ¿y³ Joyce.
Status epifanii jest przez autora nieustannie podwa¿any, co wyra¿one jest
równie¿ w zamykaj¹cym fragment sformu³owaniu, który podkrela jego ironiczn¹ i komiczn¹ naturê. Brak tu ju¿ wczeniejszego zachwytu nad zdolnociami artysty i jego wiadomoci. Pogl¹dy te nale¿¹ ju¿ teraz do zamkniêtego okresu dorastania literackiego.
Wypowiedzi rozsiane w ró¿nych powieciach, ale de facto jednego bohatera, wiadczy³y bardzo wyranie o aktualnych pogl¹dach autora na literaturê, przez co mo¿liwe by³o rozpatrywanie ich nie tylko jako dzie³ literackich,
lecz tak¿e jako traktatów teoretycznych. Podkrelanie najwa¿niejszych wyznaczników epifanii mo¿na wiêc uznaæ za istotn¹ cechê poetyki Joycea we
wczesnej twórczoci.
Pomimo utraty zainteresowania epifaniami przez Irlandczyka, technika
ta wydaje siê dzisiaj jedn¹ z najwa¿niejszych dla wspó³czesnej literatury, co
wiadczy o bardzo du¿ej sile oddzia³ywania teorii Joycea. W jego rozwa¿aniach epifania mog³aby scaliæ rodzaje literackie w jeden. Literatura natomiast wykorzysta³a tê poetykê osobno w ka¿dym z nich, dziêki czemu mo¿emy zaobserwowaæ, jej funkcjê w poezji, prozie oraz dramacie.

26
27
28

Tam¿e.
J. P. Riquelme, dz. cyt., s. 106.
4320000000 lat  podajê za: A. Poprawa, dz. cyt., s. 25.
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Summary
The poetic of epiphany was very important in early works of James Joyce. The writer put
into his novels many comments about epiphanies as a genre. However, later his attitude to the
technique changed  from affirmation and setting it in the centre of his literary world-view to
critical comment, which was put into Ulisses.
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Where such men love they have no desire
and where they desire they cannot love.
S. Freud, A Special Type of Object Choice
Made by Men (1910)

While writing his novels, John Fowles1 was strongly influenced by
various scientific theories, especially those of Sigmund Freud and Carl
Gustav Jung. Although a lot of critical papers have already been written
about Freudian and Jungian influences on Fowless oeuvre2, not much
critical attention has been given to the phenomenon known as the madonnawhore complex, originally created by Freud, and further developed by other
1 John Robert Fowles (19262005) was a British writer educated at Oxford and specializing in French literature. His oeuvre is not substantial, as he wrote only a few novels:
The Collector (1963), The Magus (1966, revised version 1977), Daniel Martin (1977), The
French Lieutenants Woman (1969), Mantissa (1982), A Maggot (1985). He is also the author of The Aristos (1964)  a book of philosopical essays  and a collection of short stories
entitled The Ebony Tower (1974). He also wrote poems and books of non-fiction, including
his journals, but he earned his acclaim thanks to his novels, three of which  The Collector, The Magus and The French Lieutenants Woman  have been adapted on screen. His
writing style was heterogeneous and each of his books is different from the others. Literary critics often place him between tradition and postmodernism. On the one hand, he
writes in a way typical of realism. On the other hand, he uses various experimental techniques characteristic of postmodernist writing, such as multiple viewpoints, alternative
endings, metafiction, elements of magic realism.
2 One example might be Psychology in the Novels by John Fowles by Christine Hneusheva: https://www.academia.edu/1609419/Psychology_in_the_Novels_by_John_Fowles [Accessed June 7, 2014]
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psychoanalysts. Generally speaking, the madonna-whore complex is a kind
of sexual/personality disorder which affects the way men perceive women.
A man suffering from the complex divides women into only two categories:
madonnas, that is honourable, respectable and pure women, and whores
 dirty, promiscuous sex toys. The main problem for the sufferer  and the
reason why the complex should be treated as a serious disorder  is the
mans inability to combine love and sex in relation to a single female object.
Such a man loves and respects the madonna figure, who often happens to be
his wife, but is usually unable to have sexual relationship with her. This is
the reason why a lot of men commit adultery and turn to the whore figure,
with whom the relationship is based on sexual act without love. Pat
Gaudette, the author of Madonna/Whore Complex, defines the disorder as
a sexual dysfunction in which some men believe that sex is a dirty act that
is only enjoyed by «bad» women  whores. For these men, all women are
divided into two very different groups: the whores/prostitutes/harlots,
women who are easily seduced and who enjoy the dirty act of sex; and the
Madonnas/virgins (...) pure women of virtue who would never enjoy sex and
who would not be degraded by the sex act3.
Typical of the complex is the dissociation of the tender and the
sensual (or love and desire), which is caused by the fact that in the
sufferers mind the madonna figure is in fact a representation of the mother
figure, either real or imaginary if the man did not have a mother or the
relationship with her was devoid of warmth and affection. In both cases the
man is unable to have a sexual relationship with the madonna figure for
fear of committing incest, which consequently leads to erectile dysfunction
called by Freud psychical impotence, which means that this failure may
(...) happen only with certain women [madonnas], whereas otherwise the
man may be fully functional4. Moreover, a man who is romantically
involved with the madonna figure needs some outlet for his sexual drive,
and thus he starts looking for the whore figure, someone totally different
from his real or projected vision of the mother, someone ethically inferior.
The phenomenon is often referred to as the degradation of the sexual
object5 and is the subject-matter of Freuds seminal essay entitled On the
Universal Tendency to Debasement in the Sphere of Love (1912).
Nowadays, the complex is seen as quite a common sexual disorder and is
often mentioned in popular culture and tabloid articles6 as well as medical
3

P. Gaudette, Madonna/Whore Complex. Love without Sex. Sex without Love, Lecanto,
2011, p. 9.
4 U. Hartmann, Sigmunt Freud and His Impact on Our Understanding of Male Sexual
Dysfunction [in:] Journal of Sexual Medicine 2009, Aug 6 (8), p. 2335.
5 Ibid., p. 2335.
6 A lot of celebrities and public figures are said to have the madonna-whore complex, for
example Bill Clinton, Franz Kafka, Elvis Presley, to name but a few. See Gaudette, op. cit.
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and sociological journals, but in Fowless lifetime it was not so widely
known. Nevertheless, Fowless novels contain clear evidence that the writer
heard about the phenomenon and undoubtedly utilized it extensively while
creating his literary characters.
The aim of the following paper is to trace the elements of the madonnawhore complex in two of Fowless novels, namely The Collector and The
Magus. Since the disorder afflicts men, I concentrate on the male protagonists  Frederick Clegg and Nicholas Urfe respectively. The main
objective is to analyze the way the madonna-whore complex shapes these
protagonists personalities and influences the way they perceive women in
general, as well as how they create and maintain (or destroy) relationships
with particular female protagonists. In fact, the madonna-whore complex
may be treated as a scaffolding on which the relations between male and
female protagonists are built up. Each of the two novels, however, does it in
a slightly different way.
The Collector (1963) presents a male protagonist  Frederick (Ferdinand) Clegg  who suffers from more than one disorder. In fact, he exhibits
a very broad spectrum of psychological, sexual and personality disorders.
Not only is he a typical psychopath, but he shows signs of various sexual
perversions, such as sadism and masochism, fetishism, voyeurism and
various paraphilias. These deviations, however, are non-threatening in
comparison with the madonna-whore complex. This disorder is the driving
force behind all of Cleggs actions concerning Miranda and the way he treats
her throughout her plight is dictated by this particular condition. The
complex is also to blame for Mirandas death at the end of the novel.
Frederick Clegg may be a despicable character, but he is in fact a sick man.
His actions are beyond his control and, consequently, he should not be
condemned but sympathized with.
According to Freud, the cause of the complex is connected with the
sufferers relationship with his mother during childhood (or lack of such)7
and the same may be said about the origin of Cleggs dysfunction. Cleggs
childhood and his relationship with his mother are the main reasons why he
has become what he is. His father was killed in a car crash when Clegg was
two years old and his mother abandoned him soon afterwards. It is clear
that Clegg has never forgiven her. While describing his early youth and his
mother, for instance, Clegg, the Hero-narrator, comments: Aunt Annes
always said good riddance in so many words, and I agree8. After being
forsaken by his mother, Clegg is raised by Aunt Annie and Uncle Dick, who
also have a disabled daughter Mabel. Clegg has quite a good relationship
7 More information about the origin of the complex can be found in Freuds essay
A Special Type of Object Choice Made by Men (1910).
8 J. Fowles, The Collector, London, 1998, p.11. Since all the quotations come from this
edition of the novel, we will give the page numbers in parentheses.
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with his uncle, but Dick dies when Clegg is fifteen and the young man
spends his adolescence in the company of Aunt Annie and Mabel, both very
bossy, inquisitive, frustrated, bitter and miserable.
After being immersed in such a toxic atmosphere for many years, Clegg
becomes a hardened misogynist. As Andrew Brink puts it, the novel works
out the terrifying effects of Cleggs hostility to the women who brought him
up, or failed to do so9. Misogyny, which may be defined as a loathing and
hatred of women by men (...) just because they are female10, is strictly
connected with the madonna-whore complex. As Sacco and Laino put it,
some men use women sexually not only in order to build up their own egos
(...) but also (...) because they are angry with women in general. Exploitation
through sex is a means some men use to get even with women. Moreover the
women they use for sex are representatives of the women who have hurt
them in the past through neglect and rejection11.
However, Clegg does not hate all women. After all, he falls in love with
Miranda who becomes his obsession, but he loves her anaclitically12, not
sexually. As a typical sufferer of the madonna-whore complex, he divides
women into only two categories  saint madonnas and dirty whores. Of
course, Miranda is the madonna whereas all the other women are  like his
mother  women of the streets (C 11). Cleggs perception of his love object
is clearly based on this dichotomy; the narrator often makes comparisons
between Miranda and other girls he knows. For instance, Clegg compares
Miranda with his colleagues girlfriend saying: She was all Miranda wasnt.
I always hated vulgar women, especially girls (C 12). At some other point
he says: She was not like some woman you dont respect so you dont care
what you do, you respected her and you had to be very careful (C 38).
Before the abduction and for most of Mirandas imprisonment, he treats
her with respect and he has no intention of abusing her sexually, and this
lack of sexual drive is also typical of someone who has the madonna-whore
complex. A madonna is someone to be admired and cherished, and this is
how Clegg treats Miranda. He idolizes and idealizes her, he believes her to
be innocent and pure: people only married for love, especially girls like
Miranda (C 13). This kind of behaviour is also very characteristic of the
9 A. Brink, Obsession and Culture. A Study of Sexual Obsession in Literature., Cranbury-London-Mississauga, 1996, p. 149.
10 P. Sacco, D. Laino, Madonna Complex. Why men are wired to cheat on women,
Brentwood, 2011, p.23.
11 Ibid., p. 14.
12 According to Merriam-Webster Dictionary, anaclitic means relating to, or characterized by the direction of love toward an object (as the mother) that satisfies nonsexual
needs. In this kind of attachment, falling in love is based (...) on confusion of the object
with a preexisting ideal image we have in our heads: we equate the partner with our
mother, father, or some other primary caretaker. B. Fink, Freud and Lacan on Love:
A Preliminary Exploration [in:] Filosofski vestnik 2006, Volume XXVII, Number 2, p. 265.
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madonna-whore complex, in which a man suffering from the complex
chooses a sexually inexperienced woman for his wife and places her on a
very high and lonely pedestal in order to worship her goodness and virtue13.
Hence, the complex is often referred to as the pedestal/gutter syndrome.
Because of the idealization, the phenomenon is often linked with the concept
of Marianismo, in which moral virtue (...) places women on a somewhat
semi-divine level14. In the case of Clegg, such an idealistic perception of the
kidnapped girl stems from the fact that he is looking for a substitute for his
absent mother. This is what Miranda herself notices at one point: I expect
its your mother. Youre looking for your mother (C 59)15.
At the same time Clegg channels his sexual desires somewhere else  he
visits a prostitute, he photographs couples having sex in public places, he
buys books of pornography16. However, he is ashamed of these activities:
(...) I bought all the books I wanted, some of them I didnt know such things
existed, as a matter of fact I was disgusted (...) its a lot different from what
I used to dream of about Miranda and me (C 17). Although he does
fantasize about Miranda, his fantasies are innocent and devoid of sexual
undertones. At one point, the narrator says: I used to have dreams about
her, I used to think of stories where I met her, did things she admired,
married her and all that. Nothing nasty... (C 10). According to Thomas C.
Foster, Clegg sees himself and Miranda as partners in life, in butterfly
collecting, in art, but not in bed17.
When Clegg starts to observe Miranda, he treats her as if she were
a butterfly: Like burnet cocoons (...) I was catching a rarity (...) A Pale
Clouded Yellow, for instance. (C 9). Because Clegg is an amateur
entomologist and collecting butterflies18 is the only thing he is passionate
about, such a comparison shows the depth of his affection for Miranda.
However, the way Clegg treats Miranda changes throughout the novel. Since
the girl is very desperate to regain freedom, she tries everything to achieve
13
14
15

P. Gaudette, op. cit., p. 14.
P. Sacco, D. Laino, op. cit., p. 20.
In a way, Clegg is like a man who was given up for adoption as a child, who
 according to Pat Gaudette  never was able to experience the early bonding of infant to
mother and, consequently, may look for a mother substitute to fulfill that need (P. Gaudette, op. cit., p. 10). The concept is known as transference (See P. Sacco, D. Laino,
op. cit.), since certain feelings are transferred from the mother to the wife/girlfriend.
16 Contemporary studies show very clearly that there is a connection between the
complex and pornography. As Gaudette writes, this belief [that is the belief in the good
girl-bad girl dichotomy] on the part of the man is frequently most manifest by his arousal
to erotic literature, magazines, movies and fantasies, but not to his partner (P. Gaudette,
op. cit., p.12).
17 T. C. Foster, Understanding John Fowles, Columbia, 1994, p. 24.
18 Cleggs personality and attitude to life are also shaped by the collector mentality.
He appreciates those things and people that might be useful specimens in his collection.
In many respects, he treats Miranda in the same way he treats the butterflies and collecting is the central metaphor on which the novel is constructed.
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this aim, including seducing Clegg. At first she does it very subtly, but
without success, so she finally decides to make the ultimate sacrifice. On
November 30th she gets herself and her captor undressed, tries to kiss him
and encourages him to have sex with her, but in vain. It turns out that
Clegg is an impotent. After this event he starts to hate Miranda, not only
because he feels extremely humiliated by what happened between them, but
also because his perception of the girl as a saintly madonna is shattered;
Miranda appears to be yet another woman of the streets.
What is unusual about Cleggs case is that he fuses his opposing views
of women as madonnas and whores in a single object, which is illustrated by
the following diagram:

Cleggs

Another difference between Clegg and a typical sufferer of the complex
is Cleggs inability to have sex with whores. In fact, any kind of physical
contact makes him feel uneasy and disgusted. For him, sex is a vulgar and
primitive activity: I never had anything to do with women, I never thought
about women much before Miranda. (....) Its some crude animal thing I was
born without (C 13). This is why he is unable to get excited during his
encounter with a prostitute, which he describes as follows:
I wont say what happened, except that I was no good. I was too nervous, I tried
to be as if I knew all about it and of course she saw, she was old and she was
horrible, horrible. I mean, both the filthy way she behaved and in looks. She
was worn, common. Like a specimen youd turn away from, out collecting.
I thought of Miranda seeing me there like that. As I said, I tried to do it, but it
was no good and I didnt try hardly. (C 14-15)

In fact, he is so ashamed to talk about sex openly that he often refers to
it euphemistically as the obvious.
This is why the events described in the seduction scene are so traumatic
for the protagonist. Miranda crosses the border which should not be crossed,
which eventually leads to her death. In fact, the seduction scene is the
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climax of the novel, so it is worth looking at the scene in question more
closely. As was said, the event takes place on November 30th. A few days
earlier Miranda severely cuts Clegg with an axe during one of her several
attempts at freeing herself. When he forgives her the attack, she asks: Tell
me what I must do to be set free. (...) If I went to bed with you? (C 94), to
which Clegg replies: I didnt know you were that sort (C 94). This is not
the only occasion when Miranda implies that she is ready to do anything,
including the obvious, to be set free. However, Clegg does not treat her
suggestions seriously, which shows how strongly he believes her to be the
madonna, the mother-figure whom he wants to love only emotionally, not
physically.
While introducing the seduction scene, Clegg-the narrator says:
I know what some would think, they would think my behaviour peculiar. I know
most men would only have thought of taking an unfair advantage and there
were plenty of opportunities. I could have used the pad. Done what I liked, but
I am not that sort, definitely not that sort at all. (...) What she never understood
was that with me it was just having. Having her was enough. Nothing needed
doing. I just wanted to have her, and safe at last. (C 95)

The above passage gives a lot of information about Cleggs way of
thinking. First of all, he wants to be seen as someone different, is his is only
one of many occasions when he compares himself to other men whom he
describes as vulgar, primitive etc. What makes him different is his total lack
of sexual drive towards Miranda, or anyone else. Secondly, the passage
explains his motives for kidnapping the girl, which is just having. Finally,
the words safe at last are quite ambiguous and may imply that it is Clegg
himself who wants to feel safe thanks to having Miranda, which supports
the theory that he perceives her as a mother-figure. Miranda represents the
motherly warmth, care, affection and love which he was denied as a child.
Not surprisingly, therefore, he describes the events of November 30th
with emotions reminiscent of a rape victim. While describing the scene with
Miranda undressing in front of him, he says: It was terrible, it made me feel
sick and trembling, I wished I was on the other side of the world. It was worse
than with the prostitute; I didnt respect her, but with Miranda
I knew I couldnt stand the shame (C 99). In fact, the word shame appears
several times in the description of these events. What is also worth noting is the
fact that Clegg remains extremely passive throughout the scene; it is Miranda
who does things to Clegg, not vice versa, he is so shocked that he is unable to do
anything, which also makes him similar to a victim of sexual abuse. After
stripping herself, Miranda undresses Clegg and tries to make love to him:
I kept thinking, stop it, stop it, its wrong, but I was too weak. The next thing
was I was naked and she was against me and holding me but I was all tense, it
was like a different me and a different she. I know I wasnt normal then, not
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doing the expected, she did some things which I wont say except that I would
never have thought it of her. She lay beside me on the sofa and everything, but
I was all twisted inside. (C 99-100)

Later on he confesses to be an impotent, which may or may not be true.
What is certain is that he is unable to get excited with Miranda because for
him having sex with her is like an act of incest. Thus, Clegg may suffer from
what Freud calls psychical impotence. At the end of the scene Clegg is mad
and disappointed, he talks about his losing respect for Miranda: (...) she
didnt see how to love me in the right way. There were a lot of ways she
could have pleased me (C 102), I never respected her again. It left me
angry for days. (C 103), (...) she had killed all the romance, she had made
herself like any other woman, I didnt respect her any more, there was
nothing left to respect (C 103-104). While talking about the situation to
Miranda a few days afterwards, he tells her: Youre not better than
a common street-woman (...) I used to respect you because I thought you
were above what you done [the seduction]. Not like the rest. But youre just
the same. You do any disgusting thing to get what you want (C 107).
Therefore, Cleggs perception of the girl totally changes after the
seduction; the madonna changes into the whore, whereas fascination is
replaced with hatred. Not only does he call her a common street-woman,
but he starts to treat her as such. Soon after the incident he offers to let her
free if she poses for obscene photographs, but she declines. Later, he makes
her pose for the photographs by using violence. However, the best ones
were with her face cut off (C 110), which may be interpreted in two ways.
Clegg cannot look at her face because he is ashamed of what he has done to
her or he cannot look at her face because he despises her for what she has
done. In the light of the earlier remarks the latter explanation seems much
more plausible  Clegg cannot stand the sight of Mirandas face because  in
his perception  she is the whore and this is why she has to be degraded.
What is unusual, the degradation of Miranda from the madonna into the
whore does not entail Cleggs sexual attraction towards Miranda. Thus, love
is not replaced with desire. However, he does rape her, not literally, but
metaphorically, when he takes obscene photographs of her. As Pamela
Cooper notes, once Miranda (...) has crossed Cleggs psychic dividing line
between the stereotypes «madonna» and «whore», he abandons his
disproportionate chivalry and expresses his brute power through his camera.
The relationship between Miranda and Clegg culminates in a photographic
«rape»...19.

19

p. 27.

P. Cooper, The Fictions of John Fowles. Power, creativity, femininity, Ottawa, 1991,
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Eventually, Cleggs hostile and cold attitude towards Miranda  made
even more so after discovering her diary  leads to neglect and the girls
death. However, she is not a victim of Clegg-a criminal, but Clegg-a sick
man, since the madonna-whore complex is a psychological disorder beyond
the sufferers control. Unfortunately, there is no one to help him, he has no
family or friends. At the end of the novel he starts looking for another victim
and it is very likely that her fate will be the same as Mirandas. At the same
time Cleggs next victim is a simple shop-assistant, which means that the
sexual object had been degraded20.
A slightly different portrayal of the madonna-whore complex is presented in The Magus. Contrary to Frederick Clegg, the main protagonist of this
novel  Nicholas Urfe  is everything but a sexual abstainer. On the contrary, at the beginning of the novel he  as the narrator of the story  presents
himself as a sexual predator21, an attitude which is often typical of the
madonna-whore complex22:
I didnt collect conquests, but by the time I left Oxford I was a dozen girls away
from virginity. I found my sexual success and the apparently ephemeral nature
of love equally pleasing. It was like being good at golf, but despising the game.
One was covered all round, both when one played and when one didnt.
I contrived most of my affairs in the vacations, away from Oxford, since the new
term meant that I could conveniently leave the crime scene. There were sometimes a few tedious weeks of letters, but I soon put the solitary heart away,
«assumed responsibility with my total being» and showed the Chesterfieldian
mask instead. I became almost as neat at ending liaisons as at starting them23.

Not only is he proud of his technique, but the way he speaks of women
is also devoid of subtlety and reflects his lack of respect towards them24.
Sexual gratification and satisfying his ego are the only reasons Nicholas
20 More information about the phenomenon can be found in Freuds essay entitled On
the universal tendency to debasement in the sphere of love (1922).
21 Such a view of the main protagonist is additionally emphasized by the epigraphs
preceding each of the three parts of the novel and taken from Les Infortunes de la Vertu
by De Sade. The epigraph to Part 1 refers to un débauche de profession  professional
promiscuity or someone who is extremely promiscuous  which is a very good description
of Nicholas before the transformation.
22 According to Gaudette, men suffering from the complex often lead a sexually active
lifestyle, which simply means they are promiscuous.
23 J. Fowles, The Magus, London, 1997, p. 21. Since all the quotations come from this
edition of the novel, we will give the page numbers in parentheses.
24 For example: There was also a girl I was tired of. (M 18), She was about thirty,
a born spinster, with a lack of sexuality so total that her smart clothes and too heavy
make-up made her pathetic; like an unsuccessful geisha. (M 20), I passed a couple of
uninteresting-looking girls on the stairs... (M 22), The ugly girls  they always arrive
first... (M 22). Such an attitude towards women may suggest that Nicholas, just like
Clegg, is a misogynist, sexism and sexual exploitation being symptoms of such a stance:
A key component of misogyny is degradation brought about through the devaluing of
women (P. Sacco, D. Laino, op. cit., p. 63).
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initiates and maintains relationships with women. As such a Don Juan, he
meets and begins a relationship with an Australian girl called Alison Kelly.
However, their relationship is based mainly on sex  subconsciously,
Nicholas treats Alison as a whore-figure, he does not love her anaclitically.
In fact, he uses her only to satisfy his sexual needs, for him Alison is only
a sex object. When he feels that the girl would like to be more than just
a lover, he leaves her and escapes to a Greek island to teach English, since
he is scared of intimacy and is unable to combine desire with love because,
as Sacco and Laino suggest, love and sex do not match up for a man seeing
the world through the lenses of the Madonna complex25.
On the island, Nicholas gets entangled in a bizarre psychodrama
directed by a mysterious millionaire Maurice Conchis. During the
experiment, Nicholas meets and falls in love with a girl called Lily. In many
ways his fascination with the girl resembles Cleggs fascination with
Miranda, but Nicholass infatuation is not devoid of sexual undertones. The
hero is denied sexual contacts with Lily, however, which leads to his
frustration. Thus, the image of Lily in Nichalass mind oscillates between
the madonna and the whore. At the same time, the aim of Conchis and his
cabal is to show to Nicholas that it is Alison who should be seen as the
madonna, not Lily. At the end of the experiment, the image of Lily as the
whore wins over her madonna-like qualities, whereas the anaclitic aspect of
this relationship is shifted from Lily to Alison. Finally, Nicholas is cured of
the complex and is capable of forming a healthy relationship with his
Australian girlfriend, with love and passion combined.
Nicholass treatment is a long and elaborate process which bears a great
resemblance to psychoanalysis26. In fact, the characters refer to Freud and
Jung very frequently, there is also a scene in which Nicholas is hypnotized.
On some other occasion he is presented with a very detailed description of
his own personality, which contains a lot of psychoanalytical jargon. The
report in question may seem strongly exaggerated, but there is also some
truth in it, some of the remarks concerning Nicholass personality seem very
accurate. For instance, the report draws attention to the fact that the
beginnings of the heros problems are to be found in his childhood, which is
typical of the madonna-whore complex. While describing his background,
Nicholas-the narrator says:
I had long before made the discovery that I lacked the parents and ancestors
I needed. My father was (...) a brigadier; and my mother was the very model of
a would-be major-generals wife. That is, she never argued with him and always
behaved as if he were listening in the next room, even when he was thousands
of miles away. (M 15)
25
26

P. Sacco, D. Laino, op. cit., p. 39.
Psychoanalysis, along with group therapy, is regarded as the best treatment for the
madonna-whore complex. See P. Sacco, D. Laino, op. cit., p. 85.
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His father was very demanding and strict, whereas his wife was totally
submissive to him, which had a great impact on the relationship with her
son. Nicholas-the narrator does not say much about his mother, which is
very symptomatic of his lack of attachment to her, he was probably
indifferent to her and did not respect her27. Not surprisingly, thus, Nicholas
accepts the news of his parents tragic death without much emotion: After
the first shock I felt an almost immediate sense of relief, of freedom (M 16).
Undoubtedly, his lack of a close relationship with his mother  however
cynical and indifferent he may pretend to be  made him an unhappy child
and has had a great impact on the way he treats women, including the main
female protagonists, Alison and Lily.
In order to examine Nicholass disorder in more detail, it is necessary to
look at these heroines through Nicholass eyes and see how his perception of
them changes throughout the novel. As was said, from the beginning of their
relationship Nicholas treats Alison as a sex object only, which stems from
the fact that, as Katherine Tarbox notes, he has always difficulty
understanding the complex relationship between sex and love. He divides
women into two classes: those who are meant to be loved and those who are
meant to be used. Consequently, his affairs with women are deformed by his
inability to see beyond arbitrary categories28. Thus, the relationship with
Alison  and all the women before her  is based solely on sex. What
Nicholas wants Alison to do is only to satisfy his sexual appetite, he does not
have any other expectations. From the first meeting, he sees her as an easy
girl and a colonial: She had candid grey eyes, the only innocent things in
a corrupt face, as if circumstances, not nature, had forced her to be hard. (...)
She was bizarre, a kind of human oxymoron (M 24). There are many
moments when Nicholas looks down on Alison, thus degrading her in a way
typical of the complex: (...) I was teaching her, anglicizing her accent,
polishing off her roughness, her provincialisms; in bed she did the
teaching... (M 35).
It is true that Alison is far from being a prude  after all, they go to bed
on the same evening they meet  and she has quite a baggage of experience,
including unhappy relationships and an abortion, but her expectations
concerning the relationship with Nicholas go far beyond pure sex. She loves
him, but at the same time she realizes that he is unable to offer more than
27 He fits very well Gaudettes statement that some men with the complex despise
their mothers (P. Gaudette, op. cit., p. 16). Sacco and Laino also observe that most males
who possess the Madonna complex have searched for intimacy with their own mothers but
have faced rejection. Their mothers are usually cold women who may or may not take
care of them physically, but the lack of emotion is a constant... (P. Sacco, D. Laino, op.
cit., p. 29). This statement explains very well the origins of the complex in both Clegg and
Nicholas.
28 K. Tarbox, The Art of John Fowles, Athens-London, 1988, pp. 21-22.
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sexual desire. In fact, Alison is fully aware of Nicholass perception of her as
the whore figure. During one of their numerous quarrels, she shouts: Im
a whore and a colonial (M 35), expecting Nicholas to deny, but he only says:
I wish you wouldnt use that word (M 35). Later on, she calls him a snob,
a prig, a twopenny-halfpenny Don Juan (M 40).
When Nicholas leaves Alison, he feels a relief, but also satisfaction.
While exchanging letters with her, he deliberately wants to hurt her even
more: I wrote a letter in reply to say that I had been expecting her letter,
that she was perfectly free. But I tore it up. If anything might hurt her,
silence would; and I wanted to hurt her (M 55). At the same time, however,
he sometimes thinks of Alison, but these are usually moments of sexual
frustration: I began to think erotically of Alison again; of the dirty week-end
pleasures of having her in some Athens hotel bedroom... (M 159). In fact,
his fantasy comes true some time later  Nicholas and Alison meet in Athens
and go on a trip to Parnassus. The encounter presents Nicholas with yet
another occasion to use and hurt her. His behaviour during their encounter
and what he says about it only confirm that his perception of Alison as the
whore has not changed since they parted. He decides to meet her for very
selfish reasons, out of a desire to play my own double game with Conchis
(M 245) and derives a lot of pleasure from this duplicity (M 249), i.e. lying
to both Alison and Conchis. Nick describes Alison with the following words:
There was something about Alisons manner and appearance; if a man was
with her, he went to bed with her (M 248), thus trying to blame her for the
fact that she is treated as a sex object.
What is more, Nicholas is dishonest with Alison. In order to avoid
having sex with her  not for noble reasons, but because he is already
fascinated with Lily  he says he is not allowed to have sex because of
syphilis which he contracted in a brothel in Athens29. He also decides not to
mention the other girl to Alison30.
However, they end up making love twice, first in the chalet, then by
a lake in the forest. This is how Nicholas describes the scene in the chalet:
She undressed me completely (...) As she caressed me, I thought, its like being
with a prostitute, hands as adept as a prostitutes, nothing but a matter of
pleasure ... and I gave way to the pleasure she gave me (...) Alison murmured,
shifted, bit me, swayed over me in a caress she called the pasha caress, that she
knew I liked, all men liked; my mistress and my slave. (M 263264)

Throughout the scene Nicholas creates an impression of being a passive
victim of the circumstances, which resembles Cleggs behaviour during the
seduction scene. In the next love-making scene, however, he is more active
29 The fact that he finds it easy to talk about venereal diseases, but not his emotions,
is symptomatic of his fear of intimacy, which is yet another manifestation of the complex.
30 Likewise, he initially does not tell Lily about meeting Alison in Athens. He only
does it much later and for particular reasons.
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and more aware of the implications of his actions, which is connected with
the change already taking place in his mind, and which will be discussed
later. The meeting with Alison ends with a big row and more accusations.
The girl says: Christ, youre not just afraid of the thing love. Youre even
afraid of using the word now. (...) You think love is sex (M 273), which very
well summarizes their relationship and Nicholass attitude towards women
in general. The way Nicholas treats Alison on Mount Parnassus is partly
connected with the fact that he is already deeply infatuated with Lily, who
 as was said  oscillates in his mind between the madonna and the whore.
From the beginning of his acquaintance with Lily Nicholas tries to
idealize the girl in the same way as Clegg idealizes Miranda. Here the
situation is additionally complicated by Lilys constantly changing identity.
First, she is presented to the hero as a ghost of Conchiss dead fiancée.
Although Nicholas knows it is just a game, he willingly accepts the
invitation to play it and pretends to believe in the girls supernatural
provenance. However, such a perception of her creates distance because
Nicholas may feel uncomfortable about desiring someone elses (Conchiss)
woman and because Lily behaves in a very old-fashioned and prudish way.
In one of the scenes, for instance, Lily says: Are you asking me to commit
osculation? (M 198), which amuses Nicholas instead of exciting him. Later,
the girl is presented as Conchiss schizophrenic relative called Julie Holmes.
In this case, Conchis openly forbids Nicholas to make advances on her as he
does not want his patient to get confused or hurt.
At the same time, the main protagonist makes comparisons between
Lily and Alison. His perception of the two women is clearly based on the
dichotomy madonna  whore, which is particularly visible in his account of
the Parnassus episode. Nicholas sees Alison as less attractive physically
 Pretty enough body, pretty enough clothes, a good walk, the same old
wounded face and truth-seeking eyes. Alison might launch ten ships in me;
but Julie [Lily] launched a thousand (M 246)  but also less enticing
intellectually, less sophisticated.
Nicholas thinks of Lily during his intercourse with Alison and  after
coming back from Athens  feels guilty about sleeping with his ex-girlfriend.
Although he is not in a relationship with Lily, he feels as if he has cheated
on her: On my side I knew the ghost of Alison, of what had happened on
Parnassus; a flicker of adultery, a moments guilt (M 283). Thus, Nicholass
perception of the two girls resembles a triangle typical of the madonnawhore complex, the relationship involving three people, a man, his wife and
his lover. In this case, however, the situation is created artificially by
Conchis and Lily, whereas lack of sex is the result of denial on Lilys side,
not Nicholass psychical impotence. Thanks to this imposed abstinence, the
protagonist learns to appreciate other aspects of femininity.
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Nevertheless, he finds it extremely difficult not to fantasize about the
young girl. Nicholas craves Lily sexually and everything he does seems to be
dictated by his hope that he will finally be given a chance to sleep with her.
He is patient, but at the same time he cannot live without sex. This is why
he masturbates so much, this is why he visits a brothel in Athens, finally,
this is why he sleeps with Alison. He is so frustrated sexually that he even
considers becoming a homosexual31.
Lily is fully aware of his sexual frustration and she develops their
relationship in such a way on purpose. When she is finally ready to have sex
with Nicholas, she claims to be having her period and only masturbates him.
Later, when they finally have an intercourse, she behaves like a prostitute.
She dresses quickly after the intercourse, whereas a group of men enter the
room and kidnap Nicholas. However, the protagonist is shocked more by
Lilys indifference rather than by being snatched by the men.
His idealized perception of Lily is further subverted during Nicholass
symbolic trial, when he is made to watch Lily in a pornographic film, where
she is shown as a whore of a black monster of the Mississippi played by
Joe. Later, Nicholas is presented with a live scene of the above mentioned
characters continuing their sex act in front of his eyes. The scene is called
disintoxication, which Nicholas describes as a metaphorical (...) flogging
(M 521) and its main purpose is to cure Nicholas of Lily, but also to cure him
of the madonna-whore complex. The event totally subverts Nicholass
preconceptions about women: Everything I have ever thought to
understand about women receded, interwove, flowed into mystery, into
distorting shadows and currents, like objects sinking away, away, down
through shafted depths of water (M 529).
The twist of events described above not only draws Nicholass attention
to Lilys real role in the game and his relationship with her, but it also
makes him aware of his real feelings towards Alison. He slowly comes to see
madonna qualities in his ex-girlfriend, whereas Lily becomes  literally and
metaphorically  the whore. Nicholass perception of Alison as the madonna
figure does not come as a sudden revelation, though. While looking at the
events from temporal distance, Nicholas realizes that there were many signs
that Alison was more than just a lover. One of such signs appeared during
the trip to Parnassus, when Alison stopped to talk to some local children.
Seeing her with the kids Nicholas felt an unidentified emotion which much
later appeared to be love. Only after the disintoxication does he realize that
he loves Alison anaclitically. Thus, his feelings towards Lily are authentic,
but the recipient should be different. The realization that he is able to love is
the first step towards becoming a healthy man. Unfortunately, it comes at
31 Nicholas shows a lot of symptoms of being a sex addict, which is another feature of
the madonna-whore complex.
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a moment when Nicholas thinks Alison is dead. The situation was devised
by Conchis and it helps Nicholas appreciate Alison even more. When he
learns that her suicide was just a fake, he is certain he wants to be with her
not as a lover, but as a partner in life.
At the same time Nicholas starts to appreciate women in general. In
Part 3 of the novel he makes friends with two females (Kemp and Jojo),
which would be impossible for the Nicholas from Part 1. Thus, he stops
seeing women as either madonnas or whores, he does not look at every
woman as a prospective sex toy. As for the sphere of relationships, he
undergoes a tremendous change, too. As Pat Gaudette states, in order to be
cured a man suffering from the complex must want to change and be
motivated to do the work necessary in order to treat all women as whole
persons  both good and bad32. Undoubtedly, Nicholas is highly motivated
to change and he does change in the end. He sees Alison as a single entity,
a woman whom he loves and desires at the same time, without incest
anxiety. Nicholas is no longer afraid of intimacy and begins to express his
emotions more openly. Thus, he is finally cured of the madonna-whore complex.
Summing up, The Collector and The Magus present the same psychological phenomenon. Both protagonists suffer from the madonna-whore
complex and, consequently, there are many similarities between their
personalities and relationships with women. Both Clegg and Nicholas divide
females into only two categories  madonnas and whores  and are unable to
combine love and desire. What makes the characters different is mainly
their attitude towards sex. Nicholas is promiscuous, whereas Clegg is an
impotent. Moreover, only one of them (Nicholas) gets cured, whereas the
other one (Clegg) will always divide women into these two groups, which
makes him an extremely tragic figure. Thus, the two novels present two
distinct literary portrayals of the madonna-whore complex, one optimistic
and the other pessimistic, which reflects the nature of the complex itself  if
not treated, the complex destroys the sufferer and the people close to him.
It is also worth noting that The Collector and The Magus are not the
only novels by John Fowles in which traces of the madonna-whore complex
can be found. Other male protagonists, such as Charles Smithson of The
French Lieutenants Woman, or the eponymous protagonist of Daniel Martin,
seem to display some symptoms of the complex, too. At the same time, all
female protagonists created by Fowles appear to fall into one of the two
categories, they are either saint madonnas or dirty whores, or a combination
of the two types.

32

P. Gaudette, op. cit., p. 38.
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Streszczenie
Artyku³ zaczyna siê od krótkiej charakterystyki zespo³u madonny i ladacznicy, gdy¿ celem
pracy jest znalezienie elementów tego syndromu w sposobie kreowania bohaterów w dwóch
powieciach Johna Fowlesa, Kolekcjonerze i Magu. Pisarz stara siê dowieæ, ¿e g³ówni protagonici tych utworów  Frederick Clegg i Nicholas Urfe  cierpi¹ na zespó³ madonny i ladacznicy,
co wp³ywa na ich ¿ycie, zw³aszcza relacje z kobietami, a tak¿e jest si³¹ napêdow¹ ich dzia³añ
i podejmowanych przez nich decyzji. Mimo licznych podobieñstw miêdzy bohaterami, literackie
obrazy kompleksu w tych dwóch powieciach s¹ ró¿ne. Nicholas zostaje wyleczony i powieæ
koñczy siê szczêliwie, podczas gdy choroba Clegga zdaje siê byæ nieuleczalna, co prowadzi do
mierci Mirandy, a tak¿e przypuszczalnie przyczynia siê do tragedii kolejnych kobiet w przysz³oci.
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powinowactwa nowofalowe, co jest mylnym tropem. Poetê od nowofalowców
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lecz tak¿e istotny fakt biograficzny: przyszed³ na wiat przed wojn¹ i prze¿y³
j¹ jako dziecko. Konstruowanie zarówno domniemanych generacyjnych powinowactw, jak i ideowo-literackich powi¹zañ mo¿e wprowadziæ na tory mylnych interpretacji. Owszem, bunt poety przeciw zafa³szowanemu ¿yciu politycznemu i spo³ecznemu przypomina sprzeciw oraz nieufnoæ Nowej Fali,
lecz ze wzglêdu na ¿ywy zwi¹zek z chrzecijañsk¹ duchowoci¹ i etyk¹,
a wreszcie personalizm poetycki, odró¿nia tê poezjê od np. skrajnie lingwistycznej oraz intensywnie zintelektualizowanej twórczoci Stanis³awa Barañczaka.
Poezja Leszka Aleksandra Moczulskiego jest paradoksalna, prosta i z³o¿ona, subtelna i dosadna, osobista i wspólnotowa, poetycka i niepoetycka;
odwo³uje siê do tego, co widzialne, aby wskazywaæ na niewidzialne lub czyni
odwrotnie; rozgrywa siê w miejscach definiowanych geograficznie i w przestrzeni
1 Po 1956 roku wielu poetów zaczê³o odnawiaæ przymierze poezji ze ród³ami moralnoci. W wierszach pojawiaj¹ siê sprawy ¿ycia spo³ecznego; stanowi¹ one swego rodzaju wiadectwo ludzkiej wspólnoty. wiat wierszy Leszka Aleksandra Moczulskiego wywodzi siê
z tamtego fermentu. Poeta by³ wspó³autorem tomiku Próba porównania (1962), w którym
znalaz³y siê tak¿e utwory Beaty Szymañskiej, Mieczys³awa Czumy i Wincentego Fabera.
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duchowej, znaczonej chrzecijañsk¹ symbolik¹ serca; nie upiêksza, a rozsiewa oczyszczaj¹ce piêkno wiary w prawdê, nadziejê i mi³oæ; nie poucza,
a daruje m¹droæ; nie namawia do dobrego, a wzbudza chêæ bycia dobrym.
Poeta nie wstydzi siê subtelnej dydaktyki lirycznej, polegaj¹cej na wiadczeniu wartociom, które praktykuje.
Tym, co odró¿nia Moczulskiego od wielu innych poetów, których wiêksza
czêæ ¿ycia przypad³a na XX i czêæ XXI wieku, jest to, ¿e swoje s³owo opar³
na spersonalizowanej ufnoci. Z zaufaniem wobec rodziców, bliniego swego
i rzeczywistoci cz³owiek przychodzi na wiat. Ufnoæ dzieciêc¹ niezwykle
trudno jest podtrzymaæ w sobie, musi ona dojrzewaæ wraz z osob¹, z jej
cierpieniem, z odchodzeniem kolejnych iluzji szczêcia, z realizacj¹ ¿yciowych zadañ i wyzwañ. Znakiem postawy ufnej w tej liryce jest cisza i czynienie za pomoc¹ s³ów milczenia oraz kontemplacji miejsca dla obecnoci ludzi
i myli, a wreszcie Stwórcy:
Ta cisza rany goi,
ta cisza krzywdy koi
tak trudna, a¿ ucieka
i serce jej siê boi.
O, zejæ do ciszy g³êbi
gdybym ja zewsz¹d móg³.
Roztopiæ siê w ufnoci.
Bo na dnie ciszy Bóg2.

Moczulski wybiera ufnoæ, czego potwierdzeniem jest jego postawa protestu, wyra¿ona w licie do mnie po tym, jak niefortunnie wt³oczy³em jego
osobowoæ twórcz¹ w nurt Nowej Fali3, któr¹ w du¿ej mierze okrela nieufnoæ, podejrzliwoæ, intencja destrukcji zastanego ustroju, co na ogó³ by³o
motywowane politycznie, a wiêc doranie.
Sporód s³ynnych nowofalowców najbli¿szy Moczulskiemu jest Ryszard
Krynicki (niektóre wiersze tego pierwszego z gnomicznego tomu Powitania
(1983) splataj¹ siê intertekstualnie z wersami zaczerpniêtymi z utworów
tego drugiego). Obu zbli¿a moralna wra¿liwoæ, asceza s³owa, przeciwstawianie siê w poezji nihilizmowi i odczuciu parali¿uj¹cej wewnêtrznie absurdalnoci istnienia czy fascynacja twórczoci¹ Norwida4. Ka¿dy z nich jednak¿e wytworzy³ odmienn¹ i niepowtarzaln¹ formê poetycko-duchow¹. U Moczulskiego

2 L. A. Moczulski, Cisza ufnoci, w: tego¿, Notatki pisane na skrawku ciemnoci
o mi³oci, Kraków 2004, s. 111.
3 Zob. Z. Chojnowski, Refleksja moralna w wierszach Leszka A. Moczulskiego, w: Studia i szkice o literaturze wspó³czesnej, red. A. Staniszewski, Olsztyn 1992, s. 117124. Niektóre idee interpretacyjne zawarte w tym artykule kontynuujê krytycznie.
4 K. Kuczyñska-Koschany, Krynicki czyta Norwida, Ruch Literacki 2006, z. 45,
s. 492505.
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jest, nieobecna u Krynickiego, liryczna piewnoæ5 i ekspozycja czynnej postawy chrzecijañskiej, z której narodzi³ siê personalizm poetycki6. Wed³ug
niego, tworzenie poezji równowa¿y siê z osobowo-wspólnotowym postrzeganiem rzeczywistoci, umiejêtnoci¹ kochania, pamiêtania, obdarowywania
dobrem, dawania poczucia bezpieczeñstwa.
ród³a niezgody w wierszach Moczulskiego wyp³ywaj¹ ponadto nie z idei
lewicowych czy inspiracji Awangard¹ Krakowsk¹, lecz z tradycji, aksjologii
i wyobrani chrzecijañskiej. Poeta diagnozuje cz³owieka wspó³czesnego nie
ze wzglêdu na wiat nie przedstawiony i kondycjê spo³eczn¹, a nade
wszystko uwzglêdnia duchow¹, moraln¹, religijn¹ sferê osoby i jej zdolnoæ
do bycia z. Nad kontestacj¹ dominuje konsolacja, nad destrukcj¹ - poszukiwanie instrukcji do ¿ycia wed³ug cnót kardynalnych: Wiary, Nadziei, Mi³oci.
Bycie poet¹ spe³nia siê w wyprowadzaniu z domu s³owa nieufnoci, która
niszczy wszelk¹ komunikacjê. Tote¿, cytuj¹c Hansa Georga Gadamera, ufnoæ w liryce Moczulskiego jest tym,
czego trzeba siê nauczyæ, od pocz¹tku. Widaæ zosta³a utracona, zagubiono to
najprostsze, co le¿y u podstaw wszelkiego trwania w ¿yciu, wszelkiej trwa³ej
mowy, ABC [ ]. To rzeczywicie najtrudniejsze abecad³o  wci¹¿ zapominane,
wci¹¿ gubione7.

Wiersze Moczulskiego odbudowuj¹ zaufanie. Temu s³u¿y dostrze¿ona
przez Bronis³awa Maja po ca³ociowej lekturze liryków autora Nawracania
stracha na wróble ich polifonia:
Poeta [ ] przemawia wieloma g³osami, wielu poetyckich jêzyków u¿ywa; jego
poezja to [ ] ca³y poetycki archipelag, rozleg³y, wiele stref ogarniaj¹cy, z mnóstwa wysp i wysepek, nieraz tak odmiennych, z³o¿ony 8.

Mówienie wieloma jêzykami, wskazane wy¿ej metaforycznie i nieco zawile, objawia siê wieloci¹ konwencji wypowiadania siê. Polifoniê tworz¹:
liryczna elegijnoæ i hymnicznoæ, teksty psalmiczne i psalmopodobne, wiersze biblijne, przyk³ady poezji konkretnej i archaizowanej, liryki paraboliczne,
ewangelizuj¹ce, sztambuchowe, m¹drociowe, modlitewne, testamentalne,
5 Od lat szeædziesi¹tych XX w. popularni piosenkarze, m.in. Andrzej i Jacek Zieliñscy
z zespo³u Skaldowie czy Marek Grechuta, komponowali muzykê do tekstów i wierszy
Moczulskiego. Piosenki i poetyck¹ twórczoæ poety trzeba rozdzielaæ. Dorobek Moczulskiego jako znakomitego tekciarza podsumowuje tom Ca³a jeste w skowronkach i inne piosenki oraz pieni z muzyk¹ krakowskich kompozytorów (Kraków 2013).
6 Personalizm poetycki Moczulskiego jest bliski temu, co g³osi³ na temat personalizmu
chrzecijañskiego, toutes proportions gardées, Karol Wojty³a np. w dziele Mi³oæ i odpowiedzialnoæ.
7 H. G. Gadamer, Poetica. Wybrane eseje, prze³. M. £ukasiewicz, Warszawa 2001,
s. 125.
8 B. Maj, Wiersze z cisz¹ , w: L. A. Moczulski, Antologia, Warszawa 2012, s. 8.
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wiersze opisowe i narracyjne, epitafia, sentencje, zapiski/notatki gnomiczne,
epifanie, liryczne moralizatorstwo (w najlepszym znaczeniu tego s³owa) czy te¿
liryka duchowo-moralnej perswazji, liryka czu³ej pamiêci, pielêgnuj¹ca perspektywê wiecznociow¹ istnienia osoby, liryka obywatelska, liryka pochwalna, a wreszcie wiersz dzieciêcy (w rozumieniu Jerzego Cielikowskiego9).
Niezale¿nie od przyjêtej formy genologicznej obrazowanie i tok lirycznego wys³awiania siê okrela wiara w sensownoæ bytu (jest on podstaw¹ zaufania), ale równie¿ wi¹¿e siê z rozumieniem wiersza jako miejsca rekonstrukcji i tworzenia bliskich relacji oraz wiêzi miêdzyosobowych. wiat jawi
siê z personalnego punktu widzenia i poprzez persony. Jêzyk ma charakter
systemowy, wspólnotowy, historyczny, ale realizuje siê w wymiarze interpersonalnym. Porozumieæ siê z drugim cz³owiekiem znaczy tu równie¿ chcieæ
przynajmniej trochê mówiæ jak on, st¹d równie¿ bierze siê polifonia. Ma ona
te¿ umocowanie w wysokiej kulturze literackiej poety, subtelnie tkaj¹cego
swe wiersze z aluzji do poezji Jana Kochanowskiego, Franciszka Karpiñskiego, Adama Mickiewicza, Tomasza Zana, Cypriana Norwida, Leopolda Staffa,
Borysa Pasternaka, Osipa Mandelsztama, Jerzego Lieberta, Antoinea de
Saint-Exupéryego, Konstantego I. Ga³czyñskiego, Czes³awa Mi³osza, Wis³awy Szymborskiej, Ryszarda Krynickiego czy Ksiêgi Psalmów, Hymnu o mi³oci Paw³a Aposto³a (1 Kor 13,1-13), Apokalipsy w. Jana, spucizny w. Franciszka i innych.
Poezja Moczulskiego, która jest powrotem do osób i pamiêci, do krajobrazów nape³nionych obecnoci¹ cz³owieka i pamiêci¹ o nim, do wydr¹¿onych
w ró¿nych obiegach komunikacji spo³ecznej sakralnej semantyki s³ów i symboli, ponawia wci¹¿ próbê odnowienia przymierza osoby z sam¹ sob¹, blinimi oraz przyrod¹, a ostatecznie Stwórc¹. Odbudowa integralnoci jednostkowej i wspólnotowej ludzi, aby dokonaæ siê realnie, musi urzeczywistniæ siê
m.in. w poezji; to wyj¹tkowa idea poetycka na tle katastroficznych tendencji
drugiej po³owy XX wieku i pocz¹tku nastêpnego stulecia.
Wszystko w tej poezji jest modlitw¹ i prac¹, piêknym buntem, opowiadaniem siê za dobroci¹, sumieniem, prawem, ³¹czeniem, a nie dzieleniem, nie za skandalem i obalaniem, lecz za równowag¹. Wiersze Moczul9 J. Cielikowski definiowa³ wiersz d z i e c i ê c y jako gatunek niezale¿ny od
adresata, uwarunkowany typem w y o b r a  n i d z i e c i ê c e j. Gatunek, w którym
funkcjonuje i sprawdza siê okrelony rodzaj wyobra¿eñ, ogl¹dów, pamiêci czy emocji w³aciwy dziecku, ale i doros³emu [ ] zachowuj¹c niejednokrotnie cechy wiersza dla dzieci,
nie poddaje siê lub pozostaje obojêtny wobec «dzieciêcych» norm  pedagogicznych b¹d
psychologicznych (J. Cielikowski, Wiersz dzieciêcy, w: tego¿, Literatura osobna, wybór
R. Waksmund, Warszawa 1985, s. 106). Warto przypomnieæ, ¿e Moczulski wyda³ wiele
ksi¹¿eczek dla dzieci: Siedem dni stworzenia wiata (Kraków 1989), Te Deum w lesie. Ciebie Bo¿e wychwalamy (Kalwaria Zebrzydowska 1989), Siedem darów Ducha wiêtego dla
dzieci (Kalwaria Zebrzydowska 1992), Wakacje kotka (Kraków 1992), Wilk z Gubbio i wiêty
Franciszek (Kraków 1993), Dingo król kundelków (Kraków 1992), Maleñki ¿eglarz (Kraków
1993), Moje kotki (Kraków 1993), Tajemnice radosne (Kalwaria Zebrzydowska 1993), Mój
przyjaciel kundel rudy (Kraków 2007), Przygody Oszo³omka i jego przyjació³ (Kraków 2010).
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skiego zaczynaj¹ siê jakby od zas³yszanych dialogów i codziennych zdziwieñ,
od przypomnianych w rozb³ysku nazwisk i imion, nazw rzek, miast, wsi,
przedmiotów. Liryka Moczulskiego niezmiennie, choæ na ró¿ne sposoby, odwo³uje siê do Dobra. Cel ludzkiego istnienia i poezji okrela to samo: równowaga wewnêtrzna, pogoda ducha, sta³oæ charakteru. Nierozerwalna jest tu
refleksja o w³asnych i zarazem wspólnotowych powinnociach10.
Moczulski poetycko transponuje dowiadczenie, polegaj¹ce na tym, ¿e to,
co oczywiste, przesz³o w sferê innoci, czyli tego, co nieoczywiste. Wymaga
wiêc rozpoznania na nowo, potrzebuje restytucji. Ponawiane sytuacje powrotów objête ramami wiersza na planie poznawczym s¹ odpoznawaniem, tj.
rozpoznawaniem czego dawniej znanego, a utraconego. Powrót prze¿ywany
wiadomie daje wiedzê o tym, co zosta³o zagubione i mo¿e byæ w pewien
sposób, choæ nigdy dos³ownie, odzyskane, a jednoczenie wzbogacone duchowo, intelektualnie, moralnie. Co nie znaczy, ¿e s¹ tu krelone obrazki ³atwej
pociechy i wszystkie oczekiwania oraz ¿yczenia zostan¹ nagle spe³nione
 prawdziwa pociecha jest trudna, bo wymaga czasu, namys³u, przyjêcia,
uwewnêtrznienia, akceptacji, kompromisu. Powrót, który nigdy nie jest powrotem w cis³ym znaczeniu tego s³owa, umo¿liwia zdobycie dystansu, co
skutkuje wyrazistszym ogl¹dem przeznaczenia.
Mówi¹c wprost: innoæ budzi nieufnoæ, a ja liryczne ma potrzebê mówienia bez masek i przezwyciê¿ania obezw³adniaj¹cego w³adze poznawcze
i moralne odczucia obcoci. Ta poezja od pocz¹tku rozwija³a siê ku etyce i dla
etyki, w³¹czaj¹c siê w ¿ywotny i odkrywczy nurt poetyckiej refleksji moralnej
i metafizycznej (bliski np. Annie Kamieñskiej). Tote¿ dekodowanie innoci
jako maski dla tego, co oczywiste, jest tu szans¹ odzyskania postawy ufnej,
co nie znaczy: pozbawionej racjonalnoci i przesi¹kniêtej naiwnym wyobra¿eniem rzeczy tego wiata.
Nieufnoæ jest generowana przez zamkniêcie siê w swoim ja przed
drugim ja, przez likwidacjê wspólnotowego wymiaru jednostki, tote¿ z perspektywy fina³owej czêci ¿ycia, w tonacji testamentalnej  w tomie Kartki
na wodzie z 2013 roku  poeta wyjania:
Na w³asn¹ rêkê tylko nieufnoæ nie do prze³amania.
Na w³asn¹ rêkê bez zas³uchania, bez zakochania.
Nad wol¹ Bo¿¹ jeno lêczenie.
Dost¹pi siê jej, czy nic siê nie wie.
10 M. Bernacki, Od wierszy zwyk³ych do charytatywnych. O poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego, po lekturze tomu 70 widoków w drodze do Wenecji, Dekada Literatury 1992, nr 38, s. 8. Wymieniony tom by³ wyj¹tkowo obficie recenzowany: J. Drzewucki,
Wenecja jest w nas, Twórczoæ 1992, nr 2, s. 101104; Lektor [Fia³kowski Tomasz], [bez
tytu³u], Tygodnik Powszechny 1991, nr 27, s. 8; A. I³enda, Gdzie pomiêdzy narracj¹
a interpretacj¹, Czas Kultury 1992, nr 36/37, s. 7879; M£ [Micha³ £ukaszewicz], Nowe
Ksi¹¿ki 1992, nr 1, s. 27; T. Nyczek, Moczulski i Moczulski, Gazeta Wyborcza 1991,
nr 161, s. 17; R. K. Przybylski, Sztuka ksi¹¿ki, Ex Libris 1992, nr 16, s. 5.
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Na w³asn¹ rêkê do³y depresji.
Wspólnie ciê¿ary swoje uniemy.
Na w³asn¹ rêkê Piotra quo vadis
a solidarnoæ nasze katharsis11.

Sentencja solidarnoæ nasze katharsis ma sens historyczny i osobowowspólnotowy, odnosi siê bowiem do solidarnociowego ruchu spo³ecznego,
rozwijaj¹cego siê od 1980 roku, a jednoczenie do jednostkowego dowiadczenia oczyszczenia (duchowego, psychicznego, moralnego), które przynosi cz³owiekowi udzia³ w solidarnym ¿yciu zbiorowym; chocia¿by w tym wierszu
widaæ wyranie ród³a personalizmu poetyckiego Leszka Aleksandra Moczulskiego. Ju¿ wiersze z jego Powitañ (1983), w których poeta zaprogramowa³
sw¹ twórczoæ na nowo (ale nie od nowa), by³y m.in. poetycko-filozoficzn¹
projekcj¹ idei ks. Józefa Tischnera, sformu³owanych w rozprawie Etyka solidarnoci (1981). Jej autor zaktualizowa³ paradygmat romantyczny kultury,
przypominaj¹c, ¿e wszelkie g³êbokie transformacje musi poprzedziæ ciê¿ka
praca duchowa. Tote¿ wiersze Moczulskiego, w³aciwie od pocz¹tku jego drogi poetyckiej, organizuje postulat wewnêtrznej przemiany (nawrócenia siê),
dokonania w sobie tego, co ma byæ dopiero uczynione na zewn¹trz, poniewa¿
- jak twierdzi³ Tischner - odpowiadaj¹c w zgodzie z ewangelicznymi zasadami na pytanie: czym jest rewolucja?
Jest wydarzeniem w wiecie ducha. wiadomoæ rewolucyjna jest bowiem nie
tylko odruchem protestu przeciwko krzywdzie wyrz¹dzonej cz³owiekowi przez
cz³owieka, ale równie¿ moralnym oskar¿eniem krzywdz¹cych, a uniewinnieniem
skrzywdzonych. Jest ona zarazem nadziej¹, ¿e nowo¿ytny postêp myli naukowej i etycznej mo¿e przynieæ rozwi¹zanie problemów dot¹d niemo¿liwych do
rozwi¹zania. Kryje siê w niej wreszcie nowe przewiadczenie o godnoci cz³owieka, który dziêki pracy rozumu i r¹k panuje nad przyrod¹. Od takiego poczucia
godnoci tylko jeden krok do przyjêcia odpowiedzialnoci za urzeczywistnienie
nadziei ucinionych.
Prawdziwa rewolucja jest rewolucj¹ na poziomie poddanych, a nie na poziomie
w³adzy. Nie o to chodzi, kto rz¹dzi, ale o to, kim siê rz¹dzi.
Sens rewolucji widaæ po jej owocach.
Owocem pierwszym jest zanik dawnego poddanego. Zmieni³ siê cz³owiek.
W nowym cz³owieku nie ma ju¿ tej gliny, z której kiedy lepi³o siê niewolnika,
wasala, si³ê robocz¹. Cz³owiek nie mo¿e, choæby chcia³, wejæ w star¹ formê. Ma
ju¿ inne koci.
Owocem drugim jest zanik dawnej w³adzy. Król odchodzi, bo okaza³ siê niepotrzebny. Nie na tym polega³ postêp w technice przêdzenia p³ótna, ¿e najpierw
kto zniszczy³ ko³owrotki i w zwi¹zku z tym kto inny musia³ wynaleæ maszynê
tkack¹, ale na tym, ¿e czas jaki by³o jedno i drugie, po czym ko³owrotek okaza³
siê zbêdny. Rewolucja, która jest wydarzeniem w wiecie ducha, jest tym bardziej autentyczna, im bardziej jest bezkrwawa. Duch w³ada poprzez perswazjê,
a nie poprzez strach. Dlatego naprawdê wielka rewolucja jest zarazem wiêtem
wyzwolenia cz³owieka od strachu przed cz³owiekiem.12
11
12

L. A. Moczulski, Ego (2), w: tego¿, Kartki na wodzie, Sopot 2013, s. 38.
J. Tischner, Etyka solidarnoci, Kraków 1981, s. 6061.
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Niejako komentuj¹c wywód filozofa, poeta w dobie stanu wojennego zanotowa³: ¯yj¹c pod strachem / sami wrêczamy klucz dozorcom13.
Postêp duchowy dokonuje siê w wymiarze indywidualnym, dlatego pamiêciowe portrety, przywo³ywane losy osoby (lub osób) rz¹dz¹ siê inn¹ logik¹
ni¿ historia, która jest chronologi¹ faktów oraz bardziej lub mniej wykoncypowan¹ interpretacj¹ procesów. Domowienie siê poprzez relacje z innymi
osobami (zarówno ¿ywymi, jak i umar³ymi) jest nie tylko rozpraszaniem
alienacji, lecz przede wszystkim ucz³owieczaniem minionego i mijaj¹cego
czasu. W ksiêdze liryków testamentalnych, jak¹ s¹ Kartki na wodzie, zawiera siê podsumowanie-przes³anie: tak ¿ycie prze¿yæ by po walce / Wycz³owieczyæ siê na cz³owieka14.
Dzia³anie przez perswazjê jest przejawem sokratycznego modelu kultury
(a przeciwko panteizmowi druku, jak to okreli³ Cyprian Norwid), w którym jednostka po naukê ¿ycia i prawdê wstêpuje w siebie, w swoj¹ duchowoæ, bo:
Ziemia jest pe³na niemego wo³ania.
Sk¹d dochodzi g³os, nie wiesz, ale wiesz,
¿e jest on w twym sercu15.

Gdzie indziej pada pytanie: a z kim rozmawiasz  ze mn¹, / czy
z nieznanym we mnie?. Nieme wo³anie i kto nieznany we mnie przywodz¹ na myl epigraf z frontonu wyroczni w Delfach: Poznaj samego siebie.
By³a to dyrektywa poznawcza Sokratesa, która w jêzyku Moczulskiego wybrzmiewa z humorem, jakby chodzi³o o lekarsk¹ poradê, w maksymie Samopoznanie:
Dotkniêcie dna
w³asnego ja
to nie jest higiena z³a16.

Moczulski stosuje Sokratejskie przyznawanie siê do niewiedzy, poniewa¿
to akt niewiary w trwa³oæ systemowych (narzuconych) rozwi¹zañ problemów moralnych; tak¹ zbawienn¹ niewiarê, oczyszczaj¹c¹ z pychy i zarozumia³oci, reprezentuje  u³o¿ona z ruchu orzeczeñ moralnych (okrelenie
Edwarda Balcerzana)  poezja Herberta.
Podstawow¹ metafor¹ w tej liryce jest personifikacja, która potwierdza
ludzki punkt widzenia / prze¿ywania / wyra¿ania w wierszach. Poezja jest
13 Dwuwiersz pochodzi z Powitañ (Kraków 1983, s. 69), ale cytujê wed³ug: L. A. Moczulski, Antologia, s. 53. Maksymy, sentencje, liryczne zastanowienia wziête z Powitañ
u³o¿one s¹ w cykl pt. Wiersze z cisz¹.
14 L. A. Moczulski, Tu i Tam, w: tego¿, Kartki na wodzie, Sopot 2013, s. 23.
15 L. A. Moczulski, (***) [Ziemia jest pe³na], w: tego¿, Powitania, s. 46.
16 L. A. Moczulski, Samopoznanie, w: tego¿, Antologia, s. 150.
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mówieniem personalistycznym, dlatego g³os liryczny Moczulskiego kszta³tuje
pragnienie wzbudzenia w rozmówcy potrzeby wewnêtrznej przemiany, obudzenia wy¿szych i g³êbszych piêter uczuciowoci, a nastêpnie obrócenia siê
ku rozjanionej sensem stronie bytu, w³anie obrócenia, a nie zastygniêcia w
b³ogostanie i samozadowoleniu. Apel o otwieranie serca idzie przez ca³y
wiat liryki Moczulskiego, jest ono bowiem
centralnym chrzecijañskim symbolem, a jego zmiana jest warunkiem wiary.
Innymi s³owy serce jest plastyczne, jak naczynie, które mo¿na nape³niæ ró¿n¹
zawartoci¹. [ ] serca ludzkie daj¹ siê pod ka¿dym wzglêdem zmieniæ. Stanowi
to podstawê chrzecijañskiej etyki natury ludzkiej17.

Wiersze opieraj¹ siê na organizowanej na wiele sposobów dialogicznoci,
bliskich relacjach Ja  Ty, s¹ bowiem zapisami ucisków, powitañ, po¿egnañ,
wspomnieñ, têsknot. Powiadamiaj¹ o tym tytu³y tomików: Nawracanie stracha na wróble (1971), Oddech (1979), G³osy powrotu (1981), Powitania
(1983), Odwitania z Suwalszczyzn¹ (1989), Pozdrowienia (1990)18. Ksiêga
psalmów dla dzieci du¿ych i ma³ych (1992). Inne tytu³y brzmi¹ jak szeptem
wypowiadana pobudka: 70 widoków w drodze do Wenecji (1991), Elegie
o weselu i radosne smutki (1997), Jej nigdy za póno (2003), Otwierasz wolno
moje oczy: kantyczki (2003), Notatki pisane na skrawku ciemnoci o mi³oci
(2004), Krótko bij¹ serca (2007). Miêdzy (2009), Kartki na wodzie (2013)19.
Ja wypowiada siê nie tyle w celu wyra¿enia osobistej ekspresji, ile po
to, by ods³oniæ udzia³ osobisty, czytelnika i innych ludzi w dramacie dobra
i z³a, które wykopuje do³y i przepacie pomiêdzy osobami:
Z³o pomieszane z dobrem
w kielichu trzyma wiat,
by nigdy nie dowiód³ kto,
¿e bratu nie jeste brat.
[ ]20.

17 O. M. Høystad, Serce. Historia kultury i symbolu, t³um. M. Go³êbiewska-Bijak, Warszawa 2009, s. 66.
18 Uwypuklon¹ funkcjê apelatywn¹ ma równie¿ s³uchowisko L. A. Moczulskiego Moja
cisza pozdrawia twoj¹ ciszê, Krasnogruda 1997 nr 6, s. 233238.
19 Sama liczba wydanych tomów jest nieco myl¹ca. Poeta bowiem komponuje z wierszy
wczeniejszych i nowo napisanych cykle, w których te same liryki w zale¿noci od usytuowania w ³añcuchu wierszy mieni¹ siê nieco innymi znaczeniami, tak¿e z powodu drobnych zmian stylistycznych, edytorskich, interpretacyjnych czy te¿ dodania lub usuniêcia
tytu³u. Np. jeden z najbardziej ewangelicznych wierszy Z cnót najwiêksza zamyka zbiór jej
nigdy za póno (Kraków 2003, s. 61), ale ju¿ otwiera tom Moczulskiego Antologia (Kraków
2012, s. 15) pt. Jej nigdy za póno. Pomijam drobne ró¿nice miêdzy wczeniejszym i nowszym wariantem utworu. Badaczom sztuki edycji publikacje wierszy dostarcz¹ wiele interesuj¹cego materia³u.
20 L. A. Moczulski, Fragmenty zwrócone pamiêci, w: tego¿, Kartki na wodzie, s. 10.
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Wiersze wiadcz¹ o jeszcze jednym dramacie, dramacie d¹¿enia do bycia
dobrym. Wybór tego, co dobre, nie musi (od razu) poci¹gaæ za sob¹ szczêliwego, spokojnego i pomylnego biegu zdarzeñ. Dlatego poeta chce byæ z tymi,
którzy ryzykuj¹ pasmo utrapieñ, wybieraj¹c dobro:
Wszystkie najpiêkniejsze modlitwy, stare zaklêcia,
echo dziecinnych prawd 
tobie, bo cierpisz
chc¹c wybraæ dobro21.

Eliminowany z poezji po 1956 roku dydaktyzm w liryce Moczulskiego
powraca, ale ju¿ pozbawiony natrêctwa i wznios³ego tonu; nie epatuje wy¿szoci¹ nieznosz¹c¹ sprzeciwu. Funkcja dydaktyczna realizuje siê w wiadczeniu, a nie pouczaniu i deklaratywizmie, a motywuje j¹ próba prze³amania
obojêtnoci etycznej.
Jêzyk poetycki Moczulskiego, mimo ¿e jest mow¹ inn¹, robi wra¿enie
niewymuszonego sposobu wypowiadania siê, m.in. dlatego, ¿e czerpie równie¿ ze s³ownictwa i intonacji stylu kolokwialnego. Lekkoæ wys³awiania siê
zaburza pozorna lub faktyczna arytmia fraz, niepe³noæ wspó³brzmieñ, niedopowiedzenie, pytanie retoryczne itp.
Moczulski w wierszach siêga po oczyszczony z pejoratywnych konotacji
bana³, po szlachetny, nieubrany jeszcze w abstrakcjê prymityw, nieupozowan¹ codziennoæ, wydobyty ze strumienia czasu szczegó³ naocznie lub
z pamiêci. Odnajduje to, co uródla poezjê (jakby powiedzia³ Norwid),
w aurze niepodszytej fa³szem za¿y³oci, wypowiadanych bezporednio uczuciach, w tym co zwyczajne i czyste; czyste dlatego, ¿e przyjête, pamiêtane
bezinteresownie, z mi³oci. Poeta pamiêta liryczno-balladowy urok, który ma
zastyg³a i zamkniêta czyja m³odoæ, czyje zami³owania, przyzwyczajenia,
charakter.
Autor Oddechu projektuje czytelnika jako partnera, takiego samego
szarego cz³owieka jak ka¿dy, ale powo³anego do wype³niania duchowo-moralnych, przyjêtych i w g³êbi serca zaakceptowanych, poruczeñ. Stylistyka
wierszy s³u¿y przezroczystoci jêzykowej, czyli zapobiega temu, aby odbiorca
skupia³ uwagê na formalno-zewnêtrznych walorach jêzykowego ukszta³towania utworu, lecz skoncentrowa³ siê na tym, do czego on odsy³a (to kolejna
w³aciwoæ odró¿niaj¹ca poezjê Moczulskiego od momentu lingwistycznego
Krynickiego czy lingwistycznej i lingwizuj¹cej poezji Barañczaka22). Tote¿
wiersze s¹ przezroczyste, jawna jest w nich odautorska intencja, aby mówiæ
bez uprzedzeñ, pogardy, podejrzliwoci i gniewu.
21 Wiersz bez tytu³u znajduje siê w tomie Powitania, cytujê go z: L. Moczulski, Odwitania z Suwalszczyzn¹, s. 27.
22 Zob. T. Cielak-Soko³owski, Moment lingwistyczny. O wczesnym pisarstwie Ryszarda
Krynickiego i Stanis³awa Barañczaka, Kraków 2011; A. wieciak, Przemiany poetyki Ryszarda Krynickiego, Kraków 2003.
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£agodna perswazja, pastelowoæ przywo³ywanych krajobrazów, odrzucanie zjadliwej ironii nacechowa³y tê poezjê, która w epoce nadmiaru organizowanego nieprzerwanie szumu komunikacyjnego, przemocy medialnej wypowiadana jest, w przerwach miêdzy jednym a drugim okresem d³ugiego
milczenia, niemal szeptem. Moczulski nie unika ukrytej, a wiêc tej najskuteczniejszej, perswazji. Jego wiersze przekonuj¹ poetycko, ¿e zagro¿enie dla
równowagi wewnêtrznej, utrzymywanej m.in. dziêki godnemu porozumiewaniu siê, przychodzi z poddania siê wp³ywom kultury masowej. Przeciwwag¹
manipulacji i agresywnego potoku fa³szywych wyobra¿eñ o ¿yciu s¹: mi³oæ,
przyjañ, oddanie siê bliniemu, tj. wartoci zakodowanej w postawie, czynach i rozmowach Ma³ego Ksiêcia, opowiedzianych przez Antoinea de SaintExupéryego.
Têcza siê mieni. Mylisz mia³oæ z wolnoci¹
Amerykê z rajem, a luz, lot  z piêknoci¹.
Mnie z królem w chwili gdym tylko ¿ebrakiem
rozmawiam z gwiazd pos³añcem, z ró¿y jego krzakiem.
[...]23.

Te etyczno-estetyczne jakoci poetyckiej perswazji s¹ jeszcze jednym sposobem prze³amywania kryzysu jêzyka, przeciw któremu ukonstytuowa³a siê
poetyka Nowej Fali. Ale w odró¿nieniu od nieufnej postawy Stanis³awa Barañczaka, znaczonej podejrzliwoci¹ wobec jêzyka oficjalnego, Moczulski zag³êbia siê w intencjê moraln¹ tego, kto mówi. Chce budowaæ, nie burzyæ
 szuka porozumienia. Wie, ¿e
przesadny ton, s³u¿alcze zniekszta³cenie,
sarkazm, szyderstwo, epitet w miejsce cis³ej definicji,
zachêta do pustki przez nienawiæ
[ ]

s¹ technikami destrukcji24. Mówienie ma wartoæ moraln¹, jest jedn¹
z donios³ych form postêpowania wobec bliniego. Rzeczywistoci¹ mowy jest
rozmowa, której mo¿liwoæ, autentycznoæ i skutecznoæ zak³ada istnienie
prawdy, która jest miejscem zjednoczenia ludzi25. Tym miejscem jednoczenia siê osób u Moczulskiego jest jeszcze Dobro, Pamiêæ, Mi³oæ. Te wartoci
nabieraj¹ konkretnego (bezporedniego) znaczenia w odniesieniach do dzieciñstwa, rodziców, we wspominaniu zmar³ych, w obserwacjach przyrody,
w namyle nad Bibli¹, literatur¹ czy filozofi¹. Niektóre wiersze Moczulskiego
s¹ poetyckimi parafrazami ewangelicznych wskazañ moralnych, które wesz³y
23 L. A. Moczulski, Pilne wiadomoci, w: tego¿, Elegie o weselu i radosne smutki, Kraków 1997, s. 21.
24 L. M. Moczulski, inc. To s¹ techniki destrukcji, w: tego¿, Powitania, s. 60.
25 S. Brzozowski, Filozofia polskiego romantyzmu, s. 386.
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do jêzyka jako porzekad³a. Liryki bywaj¹ komentarzami do myli, cytatów,
idei, wypowiedzianych przez a u t o r y t e t y, np. Bibliê, Adama Mickiewicza, Czes³awa Mi³osza, Borysa Pasternaka czy Tomasza Zana, który w swoim
Dzienniku, wydanym w Orenburgu w 1825 roku, zanotowa³: Urodzi³em siê
¿yæ i ¿yciem zas³ugiwaæ na ¿ycie26. Osoby, choæ nieznane szerzej, a m¹dre
dowiadczeniem ¿yciowym równie¿ wspominane s¹ jako dawcy uduchowionego, i potwierdzonego pracowitym i sumiennym istnieniem, s³owa.
Poeta krytycznie, bez martyrologicznej otoczki i syndromu kombatanctwa pisa³ o swojej generacji (tzw. pokoleniu ZMP  Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej). Gdy szybko minê³a kolegom m³odoæ górna i durna, zawiesili na
ko³ku swoje sny o prawdzie, sprawiedliwoci i wolnoci. ¯ycie nie potoczy³o
siê jak w literaturze. Losy aktorów szkolnej inscenizacji Dziadów Adama
Mickiewicza mia³y przebieg odwrotny od tego nionego przez romantyków,
niedawni uczniowie stanêli po stronie katów, a nie ofiar, inaczej ni¿
bohaterowie w dramacie. Przyjêli role stra¿ników i przedstawicieli instytucjonalnego porz¹dku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej:
Konrada gra³ póniejszy pracownik milicji.
Sobolewskiego  póniejszy w miasteczku prokurator.
¯egota zdaje siê za³o¿y³ lisi¹ fermê
a Frejend wyrabia zabawki w prywatnej firmie27.

Motyw ról tych, którzy zdradzali swe m³odzieñcze deklaracje bycia
w opozycji do tego, co oficjalne, wystêpuje w dramatach rówienika Moczulskiego  Ireneusza Iredyñskiego (zob. np. jego dramat O³tarz wzniesiony sobie). Roczniki Polaków, których dzieciñstwo i lata póniejsze przypad³y na
okres Polski Ludowej, przed przyjêciem postaw konformistycznych tylko
w sposób ograniczony chronili wra¿liwi na z³o ludzie; o jednym z nich, odwa¿nym i bezinteresownym, ukszta³towanym w dwudziestoleciu miêdzywojennym
nauczycielu, Franciszku Sadowskim, mowa w quasi-epistolograficznym wierszu Do (***)28, który jest poetyckim biogramem pedagoga, ucieleniaj¹cego
idea³y romantyczne, ale i los niez³omnego obroñcy wartoci, który potoczy³ siê
tak, jak opisuje to Zbigniew Herbert w Przes³aniu Pana Cogito.
Jak ju¿ to zosta³o powiedziane, Moczulski uprawia personalizm poetycki;
daje znaæ o nim w dedykacjach i tematach zwi¹zanych cile z osobami
znanymi nie tylko z imienia i nazwiska, a obok tych utrwalonych w tradycji
historiograficznej wystêpuj¹ te uczestnicz¹ce w zdarzeniach znanych tylko
poecie i jego bliskim. Rozmawiaj¹ w wierszach proci i bogaci duchowo ludzie; utwory te s¹ epigramami jakby na nagrobkach osób, które gdzie
w wiecznoci ¿yj¹ we w³asnej doczesnej postaci, pe³ni dobroci i zamylenia.
26
27
28

Cyt. za: L. A. Moczulski, Pozdrowienia, Kraków 1990, s. 26.
L. A. Moczulski, Do (***), w: tego¿, Pozdrowienia, s. 2425.
Wiersz nale¿y do cyklu Listy i zosta³ opublikowany w tomie Pozdrowienia, s. 2331.
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Ka¿da ma swoje imiê  takie, jakim zwracali siê do nich s¹siedzi i znajomi:
Andzia, Olka, pan Be³zik, pani Be³zikowa, Kuniecow, burmistrz
Grodna, Janek, Luniek, pan Kowalewski, panie Karaszewska i Sznurkowska. Liryka roli, któr¹ poeta zacz¹³ uprawiaæ w latach osiemdziesi¹tych
XX wieku, jego g³osy biednych ludzi  nie s¹ persyfla¿ami ani rozprawkami
poetycko-filozoficznymi, s¹ urzeczywistnieniem poetyki serdecznoci, któr¹
tchnie kresowa polszczyzna. To, co zosta³o prze¿yte, a jednoczenie zrodzi³o
siê w spotkaniu miêdzy osobami, istnieje w wiecznej teraniejszoci.
Istotn¹ rolê w kreacji Moczulskiego odgrywa retrospekcja, otwieraj¹ca
ojczyznê urodzenia i dzieciñstwa. W poetyckim zapisie przedstawia siê ona,
jak i inne zdefiniowane przestrzenie, jako zaprzeczenie nie-miejsc, które
s¹ wyrazem wspó³czesnej mentalnoci, ale tak¿e wzmacniaj¹ jej fiksacje. Niemiejsca to przestrzenie anonimowe, obszary bez w³aciwoci; nie tylko buduj¹,
ale i potêguj¹ nasze poczucie wykorzenienia i wyobcowania. Finalnie staj¹ siê
przestrzennymi znakami duchowego b³¹dzenia i egzystencjalnej samotnoci29.

Geograficznie strony rodzinne Moczulskiego lokuj¹ siê na Suwalszczynie. Jeden z najbardziej suwalskich wierszy od incipitu S³owami Utraty...
jest dedykowany Mojemu miastu Suwa³kom. Na ma³ej ojczynie koncentruje siê zbiór liryczny Odwitania z Suwalszczyzn¹ (1989); czas jego wydania
zbieg³ siê z rodzeniem siê nowych tendencji w literaturze polskiej, regionalizmu otwartego, eksponuj¹cego pogranicznoæ kultury i jej t³umione w powojennym okresie tradycje i pamiêæ.
Powracaj¹c do ojczyzny pierwszej, poeta odpomina jej kresow¹, polskolitewsko-bia³orusko-¿ydowsk¹ ró¿norodnoæ, a jednoczenie odczuwa tu - dotkliwiej ni¿ gdzie indziej - ból przemijania. Analiza hydronimu, nazwy tutejszej
rzeki Utraty, niejako fonetyczna, autobiograficzna, geograficzna, wieloetniczna,
przynosi niedaj¹c¹ zamkn¹æ siê w jednorodnej formule wiedzê o regionie
(jego wspó³czesne granice nie pokrywaj¹ siê z tymi sprzed 1939 roku).
W g³oskach kryj¹ siê ¿ywoty rodzin i uroda krajobrazu, spokój okolicy, modlitewne wo³ania do Boga i tragizm dwudziestowiecznych losów.
Dowiadczenie (dos³ownej) utraty jest poznawaniem tego, co by³o znane
i zagubi³o siê, w sposób intensywniejszy i bardziej pokorny ni¿ niegdy,
przed opuszczeniem kraju ojczystego. W przestrzeni rodzinnej, opanowanej w dzieciñstwie duchowo, cz³owiek nie boi siê byæ tylko jedn¹ z rzeczy
wielu. Formu³a jest oczywicie przejêta przez Moczulskiego z wiersza Czes³awa Mi³osza Mi³oæ, nale¿¹cego do cyklu wiat (poema naiwne)30. Dodajmy
29 D. Czaja, Nie-miejsca. Przybli¿enia, rewizje, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy
i terytoria, wybór, red. i wstêp D. Czaja, Wo³owiec 2013, s. 11.
30 Cytat znajduje siê w poetyckiej definicji mi³oci, zalecaj¹cej dystans do samego
siebie i pokorê: Mi³oæ to znaczy popatrzeæ na siebie, / Tak jak siê patrzy na obce nam
rzeczy, / Bo jeste tylko jedn¹ z rzeczy wielu (Cz. Mi³osz, Mi³oæ, w: tego¿, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 202).
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na marginesie, ¿e Suwalszczyzna to miejsce wspólne w poetyckiej geografii
obu poetów31.
Czu³y kontakt z rodzinnoci¹, w której mieci siê te¿ franciszkañskie
prze¿ywanie przyrody, nie by³by mo¿liwy bez pokory, buduj¹cego, a nie pomniejszaj¹cego poczucia w³asnej znikomoci.
Poezja Moczulskiego jest sztuk¹ intensywnego odczuwania krajobrazu,
w którym wra¿liwoæ estetyczna i etyczna warunkuj¹ siê wzajemnie. Typ
moralizowania niekiedy zbli¿a te wiersze do poezji ludowej, traktuj¹cej przyrodê w kategoriach si³y sprawczej i oceniaj¹cej (pozostaje to w zwi¹zku
z licznymi aluzjami do Ballad i romansów Adama Mickiewicza).
Mimo obecnoci w wierszach Moczulskiego regionalnych realiów, w³¹czenie ich do poezji ma³ych ojczyzn by³oby uproszczeniem. Poeta w ¿adnym
razie nie leczy siê z kompleksu prowincjusza Europy, bo nie ma go. Sprawy
ludzkie: udrêka, ból, mi³oæ, nadzieja, mieræ nie znaj¹ geograficznych czy
kulturowych granic. Drogi ¿yciowe nawet jednego cz³owieka mog¹ po³¹czyæ
najodleglejsze kraje i historie.
[ ]
Tutaj  kierowca na uboczach wzgórza.
Olecko. Prusy. Przymusowe roboty u bauera. Noc i ucieczka.
Las. Przy leszczynie pierwszy wybór 
dwie lene cie¿ki .
W lewo czy w prawo? Leszczyna wiadkiem.
W lewo czy w prawo bli¿ej do domu?
Skrêci³e w prawo, do Augustowa. Na prawo  step.
I wiêzienia.
A potem. Droga 
na Monte Cassino.
Dwie cie¿ki w lesie. Któr¹ do domu?
W czterdziestym siódmym cie¿ka jak noc. Wróci³e z Anglii.
postawny. Pachn¹cy wiatrami s³oñcem Europy.
Robotnik. W magazynie spó³dzielców w miasteczku.
[ ]32.

Wiersze Moczulskiego  nie tylko z tomu Odwitania z Suwalszczyzn¹ 
s¹ relacjami o umar³ym i ¿ywym czasie Suwalszczyzny, nadniemeñskiej okolicy, której miniony kszta³t duchowy ustanowili ju¿ nieobecni. Rekonstrukcja
jani zmar³ych jest kulturowym paradygmatem, realizowanym dawniej poprzez stawianie prosa albo maku na grobach.
Personalizm poetycki rozwija siê. Ka¿dy wiersz ma swego bohatera,
w ka¿dym rozgrywa siê dramat oparty na zdarzeniu prawdziwym, ka¿dy
31 Na temat zwi¹zków Cz. Mi³osza z Suwalszczyzn¹ zob. dwie ksi¹¿ki Z. Fa³tynowicza:
Dla Mi³osza, Suwa³ki 2006, a szczególnie Wieczorem wiatr. Czes³aw Mi³osz i Suwalszczyzna, Gdañsk 2006.
32 L. A. Moczulski, Cassino, w: tego¿, Pozdrowienia, s. 5253.
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otwiera siê wyranie, ale bez natarczywoci na adresata. S³owa s¹ przezroczyste, to znaczy: ich treæ i brzmienie poruszaj¹ wyobraniê w taki sposób,
¿e zawartoæ, rzeczywistoæ wiersza jest widzialna, s³yszalna, namacalna.
O¿ywaj¹ w nim osoby, które dawno lub niedawno umar³y, ale nie umar³y
ca³e. Nale¿a³y one do krêgu najbli¿szych, bliskich i znajomych poety. Moczulski wspomina je, przypomina sobie imiona i nazwiska. Dar pamiêtania kogo
w tej poezji jest przejawem wyznawania pogl¹dów personalistycznych. Obcowanie z umar³ymi w poezji Moczulskiego nie ma nic wspólnego ze stereotypem ciemnego redniowiecza czy obrzêdami wywo³ywania duchów. Obcowanie z umar³ymi nape³nia siê tu wiat³em, ciep³em, serdecznoci¹. ¯ywych
umar³ych (w ¿adnym razie nie chodzi o duchy, upiory), którzy uobecniaj¹ siê
w lirykach, ³¹czy to, ¿e ze swego ¿ycia uczynili wartoæ dla siebie i innych, ¿e
sporód ró¿nych przejawów ludzkiej aktywnoci wybrali solidn¹, ciê¿k¹
i systematyczn¹ pracê. Wiersze przepe³nia pamiêæ s³ów, powiedzonek, sytuacji, zwi¹zanych z ¿ywymi umar³ymi, a oprócz tego niedeklaratywna, id¹ca
z g³êbi lirycznego wiata wdziêcznoæ za to, ¿e kto zalni³ i min¹³.
U Moczulskiego kontakt ze zmar³ymi rysuje siê najwyraziciej w epigramatycznej liryce roli, nasyconej kolorytem ma³ej ojczyzny. Poetycko zmartwychwstaj¹ s¹siedzi we fragmentach niegdy prowadzonych gdzie przy
domu lub drodze, przy rzece lub na cmentarzu rozmów:
Panie Be³zik! czas piece stawiaæ!
Pan Nasz z mierci powsta³. Trzeba wstawaæ!
A nie wstanê gdy nie wstanie kotka Murka.
By³a bliska jak rodzona w Grodnie córka.
A nie wstanê jeli na tandecie
z mojej Anny i po mierci siê miejecie.
Chyba ¿eby wsta³ Sak, pan Buczyñski i Franciszek
I wist w preferansa w tê sobotê wyszed³33.

Dziesi¹tki wierszy Moczulskiego s¹ zapisem spersonalizowanej ¿ywej
pamiêci; jeden z cyklów z tomiku Jej nigdy za póno zosta³ zatytu³owany
¯ywa pamiêæ. Liryki s¹ rozmowami ze zmar³ymi: ojcem, babci¹, s¹siadami
oraz znajomymi z czasów dzieciñstwa i doros³ego ¿ycia. Babcia zamienia siê
w wyschniêt¹ sosnê; stara kobieta przeistacza siê w rodzimy krajobraz,
w jego rolinny element. Cz³owiek odchodz¹c przezroczycieje, a mimo to
trwa echo jego obecnoci podtrzymywane przez przedmioty, miejsca i s³owa
z nim zwi¹zane. Jeli po osobie pozostaje bezimiennoæ lub bezladowoæ,
to urzeczywistnia siê szczególny rodzaj kary lub niesprawiedliwoci. Autentyczne imiê, nazwisko i inne lady obecnoci odgrywaj¹ niepoledni¹ rolê
w uprawianym przez Moczulskiego personalizmie poetyckim.
33 Cytowany wiersz Nad grobem Pana Belzika, zduna, jak równie¿: Krzy¿e, Olka, Rozmowy, Pan Kowalewski, Chrzecijanin, wchodz¹ do cyklu Rozmowy w tomiku Pozdrowienia, s. 3541.
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Grupa wierszy wskazanych wy¿ej nasuwa skojarzenie z dobrze znanym
w Polsce cyklem amerykañskiego poety, Edgara Lee Mastersa, Umarli ze
Spoon River34. Epitafia, sk³adaj¹ce siê na tê poetyck¹ ksi¹¿kê, dotycz¹ osób
fikcyjnych i odkrywaj¹cych niejako pomiertnie szczegó³y biografii, najczêciej swoj¹ ograniczonoæ. Masters ironizuje z sentymentalizmu w ukazywaniu prowincjuszy, jest wobec nich krytyczny, podczas gdy polski poeta nie
rezygnuje z ujêæ pe³nych sentymentu, sympatii i uznania, zaprawionego
przyjaznym poczuciem humoru.
W lirycznych portretach trumiennych, epitafiach, elegiach Moczulski
utrwali³ osoby bardziej lub mniej znane: Miros³awa Tarasewicza (poetê
z Wêgorzewa i studenta polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego), Micha³a
£yska (studenta matematyki Uniwersytetu Jagielloñskiego), Wincentego Fabera, Adama W³odka, Kornela Filipowicza i innych (przerzucone s¹, wydawa³oby siê niezauwa¿alnie, mosty pomiêdzy ziemi¹ suwalsko-mazursk¹
a Krakowem). Ten przejaw personalizmu poetyckiego przyj¹³ kszta³t wiersza-losu, wiersza jako szkicu do portretu duchowego danej osoby. Sylwetki
wymienionych bliskich Moczulskiemu poetów (w wiêkszoci ju¿ zmar³ych)
nakrela ku pokrzepieniu ducha. Nie przewrotnie, ale ca³kiem dos³ownie
w tej poezji mieræ s³u¿y ¿yciu, dobru i wewnêtrznemu wiat³u. Ostatecznie:
B¹dmy po stronie ¿ywych umar³ych, / A nie po stronie ¿ywych a martwych. Portretowanie zmar³ych przez Moczulskiego ma inny przebieg i sens
ni¿ w poemacie, starszego o piêæ lat poety, Witolda D¹browskiego (1933-1978)
pt. Poemat trumienny35. Bunt romantyczny uosabia siê w postaciach historycznych, w uczestnikach powstañ narodowych, nad którymi wisi nieuchronne fatum i których pogr¹¿a prokuratorska niesprawiedliwoæ. Niew¹tpliwie
obu poetów ³¹czy odczucie swojskoci, wra¿liwoæ na polsk¹ prowincjê i ¿ycie
tradycj¹, choæ u D¹browskiego poezja przedstawia siê drapie¿nie, ponuro,
fatalistycznie. Jednak opiniê Micha³a G³owiñskiego o autorze Portretu trumiennego mo¿na w zasadniczych zarysach dopasowaæ do osobowoci poetyckiej Moczulskiego:
[ ] odwo³ywa³ siê do tradycji kanonicznych w polskiej kulturze, do XIX wieku,
do romantyków. A gdy do poetów naszego [XX] stulecia, to do tych, którzy tej
tradycji byli wierni.
I tu ujawni³a siê nastêpna w³aciwoæ poezji Witolda D¹browskiego, jej wzruszaj¹ca swojskoæ, jej polskoæ. I znowu polskoæ najbardziej autentyczna, naturalna, nie wymagaj¹ca uzasadnieñ. I najszlachetniejsza, bo nie zwrócona przeciw
nikomu, otwarta, wolna od bezporednich deklaracji36.
34 Interesuj¹ce uwagi o tomie Mastersa i jego polskich przek³adach przedstawi³a
M. Zab³ocka w translatorycznym artykule Biografie z zawiatów. Polskie t³umaczenia Conrada Sievera ze Spoon River Anthology Edgara Lee Mastersa, Przegl¹d Pruszkowski
2011, nr 1, s. 7994.
35 W. D¹browski, Portret trumienny, z teki pomiertnej wyboru dokona³ A. Mandalian,
Warszawa 1982.
36 M. G³owiñski, Wspomnienie, Przegl¹d Pruszkowski 2011, nr 1, s. 45.
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Przywracaniu poczucia ludzkiej wspólnoty s³u¿¹ liryki o rozumianej po
franciszkañsku37 Mi³oci. W tomiku Elegie o weselu i radosne smutki (1997)
najchêtniej kontemplowana jest trzecia cnota boska. Dzieje siê tak, jak napisa³ Pawe³ Aposto³: trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oæ  te trzy: z nich za
najwiêksza jest mi³oæ (Kor 13, 13).
Poezje te charakteryzuje Norwidowskie powiedzenie-idea z Promethidiona: Kszta³tem mi³oci piêkno jest. Krakowski poeta rodem z Suwa³k przetwarza tê myl: Kto kocha  i wbrew  widzi piêkno / choæ przecie¿ kamieñ,
a nie kwiat w rêku. Bo mi³oæ otwiera oczy na piêkne, ale te¿ wybawia od
niepotrzebnych bólów i lêków, od przyt³oczenia cywilizacj¹ i egzystencj¹, nie odcinaj¹c zupe³nie od cierpienia. Dowiadczenie cierpienia przypomina o mi³oci:
s¹ rzeczy mniejsze i wiêksze
cierpisz  ale s¹ rzeczy wiêksze
widz¹ je zakochani
a dlaczego ty tak¿e nie mia³by jak oni zobaczyæ
¿e s¹
gwiazdy
nad nami
i w ciemn¹ noc38.

W wierszach Moczulskiego z lat dziewiêædziesi¹tych XX w. i póniejszych
czêciej wystêpuje smutek po¿egnañ ni¿ radoæ powitañ. Multiplikowane s¹
gesty po¿egnania (znane okrelenie Anny Lege¿yñskiej). Moczulski podsumowuje ¿ycie z myl¹, ¿e jeli ostateczny wynik ziemskiego bytowania zakorzeni³ siê w mi³oci, to dobrze, poniewa¿: Kto kocha, znalaz³  choæ jest
ciemno (pobrzmiewa tu echo Norwidowej frazy: Kto kocha  widzieæ chce
choæ cieñ postaci39). Poeta powraca do myli o tym dziwnym stanie niewiedzy, który ogarnia cz³owieka, gdy przytomnie stoi wobec tajemnic przebytego
¿ycia i wobec wtajemniczenia w mieræ; w twórczoci Moczulskiego, tak¿e
w opublikowanych w 2013 roku Kartkach na wodzie, przewija siê motyw
szyfru, nierozerwalnie zwi¹zanego z pragnieniem zrozumienia logiki egzystencji; jej dziwnoæ objawia siê paradoksalnym odczuciem ubóstwa, wrêcz
ogo³ocenia, a jednoczenie pe³ni. I znowu poeta zawierza siebie oraz wiat
Mi³oci, mimo ¿e zdaje siê mówiæ jakby na granicy ¿ycia i mierci:
Zostañ, zostañ, bo ju¿ ciemno
ja tak bardzo pragnê ¿yæ
37 Poeta wiadomie uprawia lirykê franciszkañsk¹, w cyklu Z notatek w³oskich czytamy: Dopóki siê nie zakochamy w mi³oci / nie bylimy w Asy¿u (L. A. Moczulski, Notatki
z Asy¿u, w: tego¿, Pozdrowienia, s. 47).
38 L. A. Moczulski, Wesele i cierpienie, w: tego¿, Elegie o weselu i radosne smutki,
Kraków 1997, s. 28.
39 C. Norwid, Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, wstêp i oprac.
S. Sawicki, Kraków 1997, s. 81.
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czy mi dobrze, czy siê zdaje
zostañ, chocia¿ nie mam nic.
[...]
Kto wyrwa³ mnie z kamienia
serce mi nie chcia³o biæ
zostañ, zostañ, bo ju¿ ciemno
zostañ, chocia¿ nie mam nic40.

Piosenki elegijne s¹ kolejnymi odmianami wiersza dzieciêcego (ko³ysankowego), w którym istnieje mo¿liwoæ prze¿ywania wiata jako rzeczywistoci uwiêconej, sensownej, domowej. Prostota (niekiedy pozorna) wynika
z uprawiania ascetyzmu, tj. skupionej nad ka¿dym bytem uwagi. Dlatego
to, co proste, jest genialne. W tej prostocie o¿ywaj¹, sygnalizowane ju¿,
echa arcydzie³ poezji polskiej i frazy ewangeliczne, jak tu:
Gdzie dewiza? Ch³ód klasyczny?
Myl wolnoci¹ jest, nie si³¹,
To, co proste, jest genialne:
Wiara, Nadzieja, Mi³oæ.
To graffiti dawnych wieków,
mi³owania m¹droæ liczna,
To jest diament, reszta popió³.
Pe³en sprzecznych naszych wyznañ41.

Piosenki elegijne cechuje g³êboka prostota - duchowoæ, delikatnoæ oraz
refleksyjnoæ czyni¹ wiersze podobnymi do bezg³onych wybuchów ciszy. G³êbiê kszta³tuje m.in. zakorzenienie w wysublimowanych odwo³aniach do antyku, klasycznej ekonomii i dyscypliny wypowiedzi, Ewangelii i s³ynnego cytatu z Norwida42.
Elegijnoæ Moczulskiego (obecna nie tylko w jego zbiorku Elegie o weselu
i radosne smutki z 1997 roku) powraca do klasycznego rozumienia elegii jako
gatunku liryki mi³osnej. Nie jest elegijnoci¹ katastroficzn¹, któr¹ przekaza³
w swym testamencie poetyckim  w Elegii na odejcie  Zbigniew Herbert,
lecz hymniczn¹.
Liryka Moczulskiego jest balsamiczna, pomaga oswoiæ lêki i bóle, upokorzenia i utraty  spe³nia funkcjê logoterapeutyczn¹. Nieredukcjonistyczna
40
41

L. A. Moczulski, Powrót, w: tego¿, Elegie o weselu , s. 11.
L. A. Moczulski, Graffiti, w: tego¿, Antologia, s. 166. Wiersz (w nieco innej wersji
pod wzglêdem edytorsko-interpunkcyjnym) drukowany wczeniej w tomiku Moczulskiego
Elegie o weselu i radosne smutki, s. 19.
42 Chodzi o fragment z pieni Tyrteja z dramatu Za kulisami: Coraz to z ciebie, jako
z drzazgi smolnej, / Woko³o lec¹ szmaty zapalone; / Gorej¹c nie wiesz, czy stawasz siê
wolny, / Czy to, co twoje, ma byæ zatracone? / Czy popió³ tylko zostanie i zamêt, / Co idzie
w przepaæ z burz¹?  czy zostanie / Na dnie popio³u gwiadzisty dyjament, / Wiekuistego
zwyciêstwa zaranie .
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koncepcja cz³owieka, przywrócenie istotnej roli jego duchowoci oraz interrakcjom z blinimi, akcent k³adziony na poszukiwanie sensu ³¹czy poezjê
Moczulskiego z teori¹ i praktyk¹ logoterapii Viktora E. Frankla43. Personalizm poetycki Moczulskiego opiera siê na chrzecijañstwie i twórczo rozwija
te idee romantyzmu, które ³¹cz¹ siê z prymatem duchowoci, aksjologicznym
i wspólnotowym ujmowaniem kultury. Poezja ta ho³duje przekonaniu, ¿e jej
rola polega na afirmacji cz³owieczeñstwa. Osoba zawsze jest kim, a jej
podmiotowe dzia³ania daj¹ siê nazywaæ w perspektywie dobra i z³a. Ponadto
ufne odwo³anie do sfery transcendentnej wyró¿niaj¹ wiat Moczulskiego na
tle polskiej poezji wspó³czesnej, poddaj¹cej siê agnostycyzmowi czy tej, która
wspó³uczestniczy w desakralizacji bytu i kultury.
Personalizm poetycki suwalsko-krakowskiego poety pozwala widzieæ go
jako kontynuatora linii poezji polskiej wyznaczonej przez twórczoæ Jerzego
Lieberta, Wojciecha B¹ka, ks. Jana Twardowskiego, Annê Kamieñsk¹, Zbigniewa Herberta, Witolda D¹browskiego, Kazimierza Nowosielskiego oraz
innych twórców.
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Summary
Leszek Aleksander Moczulskis poetical personalism is an attempt at artificially describing
a certain kind of poetry, which is being formed under the influences of Christianity and the
tradition of Polish Romanticism. In this case, poetical personalism means different ways of
perceiving the world, but on the personal, axiological and communal levels. The polyphony in
Moczulskis art showcases its mastery, and is a testament to his respect towards his ancestors
spiritual heritage. Poetry is the practice of Goodness, Love, Faith, Hope, Trust, Justice, Sacrifice etc. Poetical personalism creates a basis for naming Moczulski as the heir of the line of the
polish Christian poetry.
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...nauczylimy siê dostrzegaæ w ludzkich twarzach ich
przyrodzon¹, lustrzan¹ zdolnoæ pozowania do portretów.
Ka¿dy z nas jest ¿ywym portretem, zw³aszcza gdy wy³ania siê
na minutê z mg³y; takie minuty s¹ substancj¹
wielkich portrecistów1.

Sztuka portretowa jest specyficzn¹ dziedzin¹ twórczoci artystycznej.
Bardziej ni¿ jakakolwiek inna o¿ywia³a wyobraniê malarzy i pisarzy na
przestrzeni wieków. Ka¿dy cz³owiek jest bowiem potencjalnym bohaterem
portretu, ka¿dy niesie ze sob¹ jak¹ zagadkê, tajemnicê, której wydobycie
jest celem artysty, malarza, pisarza. Dobry portret jest zawsze wypadkow¹
dwóch osobowoci  malarza i modela. Takie dzie³o mo¿e staæ siê ikon¹
kultury czy wrêcz autonomicznym bytem2.
I chocia¿ wspó³czenie nie jest ju¿ tak popularn¹ form¹ artystycznego wyrazu3, to nadal stanowi rozleg³y obszar badawczy dla historyków i teoretyków
1 G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, w: tego¿, Portret wenecki: Trzy opowiadania,
Lublin 1995, s. 89.
2 Status ikony kultury zdoby³o wiele portretów. Wród nich s¹ z pewnoci¹ autoportrety Vincenta van Gogha, Gioconda Leonarda da Vinci czy Dziewczyna z per³¹ Jana Vermeera.
3 Por. I. Witz, Portret w malarstwie, Warszawa 1970, s. 141.
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sztuki4. Magii portretu uleg³ równie¿ Gustaw Herling-Grudziñski. W rozmowie z W³odzimierzem Boleckim przyzna³, ¿e w jego dowiadczeniach literackich i artystycznych sztuka portretowa odgrywa wielk¹ rolê, jest [...]
czym wyj¹tkowym5.
W swoim  jak sam pisze  misternie skonstruowanym opowiadaniu
Portret wenecki snuje refleksje dotycz¹ce tego rodzaju malarstwa6. Oczywist¹ kwesti¹ jest dla Grudziñskiego podobieñstwo wizualne modela i postaci
przedstawionej na obrazie. Malarz musi oddaæ cechy fizyczne osoby portretowanej. Jednak w dobrze namalowanym portrecie najwa¿niejszy jest aspekt
psychologiczny. Artysta powinien wydobyæ przede wszystkim charakter postaci, jej umys³owoæ i baga¿ ¿yciowych dowiadczeñ. Grudziñski wyró¿nia
trzy rodzaje portretów psychologicznych: celne, czyli trafiaj¹ce natychmiast
w esencjê wyrazu twarzy7, poetycko-emocjonalne, tak odkrywcze i intensywne jak dobry wiersz8, i indagacyjno-psychologiczne, bardzo personalne
w ujêciu portretowanej twarzy9. Szczególnie ten ostatni rodzaj przyci¹ga
uwagê pisarza. Tego typu portret ods³ania prawdziw¹ twarz, zdejmuje maskê, któr¹ cz³owiek wiadomie b¹d podwiadomie nak³ada, jest symbolicznym lustrem, w którym mo¿na siê przejrzeæ i zobaczyæ ludzk¹ naturê
w ca³ej jej z³o¿onoci. To, u¿ywaj¹c malarskiej terminologii, chiaroscuro
ludzkiego wnêtrza, pod warunkiem, ¿e malarzowi udaje siê uchwyciæ
i utrwaliæ najbardziej subtelne odcienie uczuæ i prze¿yæ modela. Ten najtrudniejszy do uzyskania efekt w malarstwie portretowym uda³o siê osi¹gn¹æ  zdaniem Grudziñskiego  Lorenzowi Lotto. Pochodz¹cy z Wenecji
malarz by³ nadzwyczajnym portrecist¹10, mia³ niezwyk³¹ umiejêtnoæ oddania za pomocn¹ narzêdzi malarskich metafizycznej strony ludzkiej natury.
Mimo i¿ w Najkrótszym przewodniku po sobie samym, wród swoich
ukochanych mistrzów, Grudziñski nie wymienia nazwiska Lorenza Lotta, to
w³anie twórczoæ tego w³oskiego malarza staje siê dominuj¹cym motywem
kompozycyjnym utworu Portret wenecki. Krzysztofa Krowiranda w swoim
4 Literatura dotycz¹ca sztuki portretowej jest bardzo obszerna. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguj¹ monografie: Historia portretu. Przez sztukê do wiecznoci, red. S. Zuffi, prze³.
H. Ciela, Warszawa 2001; Portret. Artyci. Modele. Style, red. G. Fossi, prze³. T. £oziñska,
Warszawa 1998.
5 G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, Rozmowy w Dragonei, rozmowy przeprowadzi³,
oprac. i przygot. do druku W. Bolecki, Warszawa 1997, s. 198.
6 Opowiadanie Portret wenecki powsta³o w 1993 roku i po raz pierwszy opublikowane zosta³o jako fragment Dziennika pisanego noc¹. Wa¿n¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z kontekstem
powstania dzie³a s¹ w¹tki autobiograficzne, wplecione w fabularno-narracyjn¹ strukturê tekstu. Dotycz¹ one przede wszystkim przemyleñ dotycz¹cych totalitaryzmu i jego
konsekwencji, dowiadczeñ powojennych Grudziñskiego, jego fascynacji Wenecj¹ i sztuk¹
w³osk¹.
7 G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 66.
8 Tam¿e, s. 67.
9 Tam¿e.
10 G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s. 198.
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artykule pisze, ¿e Lorenzo Lotto jest nawet swego rodzaju bohaterem tego
opowiadania11.
Grudziñski przywo³uje w nim fakty z biografii malarza. Zwraca przede
wszystkim uwagê na ciemniê duchow¹ artysty i jego wyobcowanie12, które
spowodowa³y, ¿e w swoich czasach by³ niedoceniony przez mecenasów
i znawców sztuki, a jednoczenie bardzo bliski staje siê wspó³czesnemu
cz³owiekowi.
Szesnastowieczny w³óczêga w ci¹g³ej biedzie, pechowiec, malarski galernik, na
staroæ oblat w klasztorze w Loreto dla zapewnienia sobie codziennej miski
gor¹cej strawy u progu podwójnego kalectwa (mowy i wzroku), zosta³ wyniesiony na nale¿ne mu miejsce dopiero w zesz³ym stuleciu13.

Bernard Berenson, wielki mi³onik i badacz twórczoci Lotta, w swojej
pierwszej monografii napisa³: Duchem jest nam bli¿szy ni¿ którykolwiek
inny malarz w³oskiego Odrodzenia, i ma w sobie urok bliniaczej duszy,
która przemawia do nas z odleg³ych wieków14. Wspó³czesny cz³owiek dowiadczony przez dwudziestowieczne systemy totalitarne, ¿yj¹cy w cieniu
II wojny wiatowej i innych konfliktów zbrojnych, mo¿e odkryæ w sztuce
portretowej Lotta g³êbokie pok³ady prawdy o ludzkiej naturze. Grudziñski,
którego szczególnie interesuje duchowy aspekt ¿ycia, widzi w twórczoci
Lotta wzorzec do naladowania. Samego Lotta uwa¿a za artystê przewy¿szaj¹cego talentem wspó³czesnych mu wielkich malarzy: Tycjana, Rafaela,
Dürera czy nawet Micha³a Anio³a. Swoj¹ wiedzê na temat twórczoci artysty
czerpa³ Grudziñski z ksi¹¿ki Anny Banti Rivelazione di Lorenzo Lotto i dzie³
Berensona15, za którym powtarza, ¿e Lotto mo¿e zostaæ uznany za twórcê
portretu psychologicznego w malarstwie. Nigdy, ani przed Lorenzo Lotto,
ani po nim, nie zdarzy³o siê artycie odmalowaæ na twarzy modela tak
wielkiej czêci jego ¿ycia wewnêtrznego16.
Opowiadanie Portret wenecki jest swego rodzaju ho³dem z³o¿onym wielkiemu malarzowi, a jednoczenie jest przypowieci¹ o zwi¹zkach sztuki
z ¿yciem17. Grudziñski podejmuje te¿ problem powinowactwa malarstwa
i literatury, szczególnie za interesuje go zagadnienie iluzji i deziluzji
11 Por. K. Krowiranda, Próba perspektywizmu metodologicznego. Analiza opowiadania
Gustawa Herlinga-Grudziñskiego Portret wenecki w duchu genetyzmu i estetyki recepcji,
Tekstualia 2006, nr 2, s. 85.
12 G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 67.
13 Tego¿, Dziennik pisany noc¹ 19801983, Warszawa 1986, s. 174.
14 Cyt. za: R. Salvadori, Trzysta lat samotnoci, prze³. H. Kralowa, Rzeczpospolita
1998, nr 13, s. 14.
15 G. Herling-Grudziñski, Dziennik pisany noc¹ 19801983, s. 174.
16 Tego¿, Portret wenecki, s. 68 (to pochodz¹cy z monografii Bernarda Berensona Lotto
cytat, który w swoim t³umaczeniu przywo³uje G. Herling- Grudziñski w opowiadaniu Portret wenecki).
17 G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s. 200.
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w sztuce. Pisarz wprowadza w wiat fikcji swojego opowiadania trzy faktycznie istniej¹ce obrazy Lorenza Lotta Ritratto duomo visto per tre lati,
Giovane nel suo studio i Giovanetto18. Z przywo³anych w opowiadaniu obrazów w³oskiego malarza zapo¿ycza elementy kompozycyjne, stylistyczne
i ideowe. Stopniowo wprowadza czytelnika w specyfikê malarstwa portretowego Lotta, mówi¹c o zami³owaniu malarza do ujêæ wielokrotnych czy czêsto stosowanej pozycji niejednoznacznej (miêdzy profilem i en face). Przygotowuje odbiorcê do spotkania z kolejnym dzie³em, które oka¿e siê falsyfikatem. Znajomoæ malarstwa Lotta oraz zmys³ estetyczny pozwoli³y Grudziñskiemu prze³o¿yæ elementy kodu ikonograficznego na jêzyk literatury
i stworzyæ swoist¹ ekfrazê19, w której pisarz poprzez mistyfikacjê literack¹
powo³uje do ¿ycia obraz Ritratto duomo visto per due lati, nigdy przez Lotta
nienamalowany20. Ten fikcyjny tekst kultury pisarz móg³ stworzyæ tylko
dziêki umieszczeniu go we w³aciwym kontekcie kulturowym, odsy³aj¹c czytelnika do innych dzie³ Lotta, wyznaczaj¹cych jego system wartoci estetycznych i etycznych21. Przywo³ane autentyczne dzie³a weneckiego malarza podkrelaj¹ wymowê opowiadania, zwiêkszaj¹ jego spójnoæ22, zapowiadaj¹
pojawienie siê w wiecie przedstawionym utworu obrazu, który jest tylko
wytworem wyobrani pisarskiej Grudziñskiego.
Bohaterem dzie³a, stworzonego przez bohaterkê opowiadania, hrabinê
Terzan, jest jej syn Alvi. Obraz zostaje wprowadzony do utworu jako g³ówna
atrakcja wielkiej wystawy powiêconej twórczoci Lotta. Umieszczony w starych z³oconych ramach nadjedzonych i podziurawionych przez korniki,
przykuwa uwagê mi³oników twórczoci tego weneckiego artysty. To, co ukazuje siê oczom narratora jeszcze w pracowni w wersji roboczej i nastêpnie zwiedzaj¹cym wystawê w Pa³acu Do¿ów, jest niejako wypadkow¹ trzech
przywo³anych wy¿ej obrazów Lotta, których kopiowaniem zajmowa³a siê bohaterka opowiadania. Opanowuj¹c tê sztukê do perfekcji, dopuci³a siê idealnego niemal fa³szerstwa, naladuj¹c charakterystyczne elementy stylu Lotta,
18 Takie tytu³y obrazów Lotta stosuje Grudziñski w Portrecie weneckim. We w³oskich
opracowaniach powiêconych twórczoci w³oskiego malarza mo¿na spotkaæ siê z innymi
wersjami. Polskie t³umaczenie: Ritratto duomo visto da tre lati (Triplice ritratto)  Portret
mê¿czyzny widzianego z trzech stron (Portret potrójny), Giovane nel suo studio  M³ody
mê¿czyzna w pracowni, Giovanetto  M³odzieniec. Grudziñski nie jest konsekwentny
w kwestii tytu³ów obrazów Lotta. U¿ywa zamiennie polskich i w³oskich tytu³ów.
19 Zob. A. Grodecka, Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy, Poznañ 2009,
s. 1533.
20 O funkcjonowaniu dzie³ sztuki w dzie³ach literackich Gustawa Herlinga-Grudziñskiego pisze Joanna Bielska-Krawczyk w pracy Miêdzy widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, wiat³ocieñ i dzie³a sztuki w twórczoci Herlinga-Grudziñskiego, Kraków
2001, s. 290.
21 Zob. M. Porêbski, Semiotyka a ikonika, w: Literatura a malarstwo  malarstwo
a literatura. Panorama myli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz, O. P³aszczewska,
I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2009, s. 219.
22 Por. J. Bielska-Krawczyk, dz. cyt., s. 346.
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jego technikê, odcieñ kolorów, uk³ad g³owy i ramion23. Podwójny portret
przedstawiaj¹cy m³odego hrabiego Terzan pojawia siê w opowiadaniu jako
swego rodzaju hypotypoza24. Grudziñski nie opisuje go wprost, ale ka¿e czytelnikowi odwo³ywaæ siê do skojarzeñ wizualnych, zwi¹zanych z innymi
dzie³ami weneckiego malarza. To kola¿ artystyczny ³¹cz¹cy obrazy Lotta
z postaci¹ Alviego Terzan.
Tytu³ i kompozycja obrazu Contessy wydaj¹ siê przetransponowane
z istniej¹cego rzeczywicie Portretu potrójnego Lotta. Brzmienie tytu³u (Ritratto duomo visto per due lati) nawi¹zuje do terminologii stosowanej przez
malarza i historyków sztuki zajmuj¹cych siê jego twórczoci¹. Portrety podwójne by³y doæ popularne w czasach Lotta. Jeden z wielkich malarzy
weneckich, u którego prawdopodobnie artysta pobiera³ nauki  Giovanni
Bellini  ma w swoim dorobku tego typu dzie³a, podobnie Giorgione czy
Rafael Santi. Zazwyczaj malowano jednak dwie postaci obok siebie, okrelaj¹c tego typu dzie³o mianem ritratto doppio (portret podwójny). Namalowanie portretu potrójnego wydaje siê oryginalnym pomys³em Lotta. Du¿a
i porz¹dnie oprawiona reprodukcja Ritratto duomo visto per tre lati wisia³a
w pracowni hrabiny w jej domu na Via San Barnaba. Ten znajduj¹cy siê na
sta³e w wiedeñskiej galerii obraz widzia³ zapewne Grudziñski na wystawie
powiêconej malarstwu Lotta, która mia³a miejsce w 1953 roku w Pa³acu
Do¿ów w Wenecji25. Przez d³ugie stulecia portret przypisywano Tycjanowi.
Przez niektórych historyków sztuki (Kerr-Lawson)26 uwa¿any by³ za autoportret. Obraz przedstawia en face postaæ mê¿czyzny, mo¿e trzydziestopiêcioletniego, z rzadk¹ brod¹, z rêk¹ na piersi, ciê¿kawego w swojej powadze
i dowiadczeniu ¿yciowym, a po obu stronach jego profile, ostrzejszy prawy
i niezbyt wyrany lewy27. Ten typ ikonografii, znany ze sztuki redniowiecznej, przedstawia ujêcie jednoczesne tego samego motywu. Szukaj¹c
g³êbszego sensu takiego wyobra¿enia modela, mo¿na dojæ do wniosku, ¿e
malarz chce podkreliæ w ten sposób z³o¿onoæ ludzkiej natury, jej niejednoznacznoæ. To zwielokrotnione ujêcie jest jakby wyrazem przewiadczenia
o heterogenicznoci ludzkiej natury, o nieustannym przenikaniu prawdy
i fa³szu, o maskach i pozach, którymi tak chêtnie cz³owiek zas³ania sw¹
prawdziw¹ twarz, o przyrodzonej sk³onnoci do mistyfikacji28. Zmiana perspektywy, ujêcia, owietlenia powoduje, ¿e mo¿na mieæ w¹tpliwoci, czy
23
24

Por. G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 9.
Zob. Ph. Hamon, Czym jest opis?, prze³. A. Karys, K. Rytel, w: Narratologia, red.
M. G³owiñski, Gdañsk 2004, s. 234235.
25 W opowiadaniu Portret wenecki Grudziñski pisze, ¿e wystawa mia³a miejsce
w 1956 roku. Autor celowo zmienia datê, aby nie identyfikowaæ siê ze swoj¹ opowieci¹
(por. G. Herling -Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s. 200).
26 Por. Lorenzo Lotto, red. G. C. F. Villa, Milano 2011, s. 218.
27 G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 7778.
28 P. Siemaszko, W stronê wiat³a. O prozie Gustawa Herlinga-Grudziñskiego, Matras
Ksiêgarnie. Informator Sieci Ksiêgarskiej Matras 2010, nr 66, s. 7.

256

Agnieszka Michniewicz

mamy do czynienia z tym samym cz³owiekiem. Poza tym postaæ niejako
sama przegl¹da siê w sobie.
Wnikliwa lektura opowiadania, znajomoæ twórczoci weneckiego mistrza, a zw³aszcza obrazów wymienionych w tekcie, pozwala odtworzyæ
w wyobrani nienamalowany obraz Lotta.
Mimo eklektycznego charakteru, fikcyjny obraz Ritratto duomo visto per
due lati wywo³uje wra¿enie dzie³a spójnego. Kompozycja jest przemylana i,
jak wszystko w tym opowiadaniu, czemu s³u¿y29. Obraz przedstawia dwie
twarze Alviego, syna Contessy. Mamy tu do czynienia z kompozycj¹ wertykaln¹. Wizerunek po prawej stronie (patrz¹c z perspektywy widza) zainspirowany jest postaci¹ ze znajduj¹cego siê w Muzeum Sztuki Antycznej
w Pa³acu Sforzów w Mediolanie obrazu Ritratto di giovanetto30. Przedstawia mê¿czyznê naszkicowanego z pó³profilu (ujêcie porednie pomiêdzy profilem i en face), w pozycji i proporcjach zapo¿yczonych z obrazu Lotta.
Mediolañski M³odzieñczyk w berecie (z ozdobami) i pasiastym kaftanie,
z ksi¹¿k¹ na kolanach, podtrzymywan¹ rêkami, sportretowany zosta³ przez Mistrza w pozycji poredniej miêdzy profilem i en face; siedzia³ bokiem do widza,
odwróciwszy do niego czêciowo twarz efeba, nadzwyczaj regularn¹ w swoich
rysach, o urodzie zaakcentowanej przez wielkie przepaciste oko (drugie by³o
ledwie widoczne)31.

wiat³o na portrecie Lotta pada tylko na czêæ twarzy tak, aby wyeksponowaæ pe³ne napiêcia oczy, które podtrzymuj¹ kontakt wzrokowy z odbiorc¹
dzie³a. Przedstawienie postaci w takim u³o¿eniu ods³ania tylko czêæ prawdy o modelu. Lewy profil widoczny wyranie, prawy ukryty w tle, ledwie
zarysowany. Z uwagi na proporcje pomiêdzy rozmiarami obrazu a wielkoci¹ przedstawionej na nim postaci portret ma charakter bardzo osobisty
i bezporedni. Bliskoæ modela i obserwatora jest wyczuwalna niemal fizycznie. Podobny efekt uda³o siê osi¹gn¹æ równie¿ Grudziñskiemu. Bezporednioæ i bliska relacja ³¹cz¹ca artystkê i pozuj¹cego podkrelona zostaje
dodatkowo s³owem amatissimo32, które dobrze koresponduje z zapo¿yczonym z portretu mediolañskiego, osobistym charakterem obrazu. Wizerunek
modela en face znajduje siê po lewej stronie obrazu (przyjmuj¹c perspektywê
odbiorcy) i jeszcze wierniej przedstawia syna artystki.
Teraz sta³em przed Dwójportretem Alviego po powrocie z wojny; takiego Alviego, jakiego na okamgnienie zobaczy³em (prawdopodobnie tylko ja) przez szybê
oddzielaj¹c¹ jego pokój od schodów. By³ mêski, twardy, wzrok mia³ zuchwa³y
i nieustraszony, nie dostrzega³o siê jednak wyrazu zaciek³oci i okrucieñstwa
w jego twarzy m³odego kondotiera33.
29
30
31
32
33

G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s. 199.
Grudziñski obraz ten okrela tytu³em Giovanetto.
G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s.77.
Tam¿e, s. 94.
Tam¿e, s. 91.
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Mimo z³a, które wyrz¹dzi³, wci¹¿ pozostaje piêkny, chocia¿ jego twarz
nie przypomina ju¿ cherubina. Odcisnê³y siê na niej dowiadczenia wojenne
i okrucieñstwa, których siê dopuci³. Grudziñski zwraca uwagê, ¿e we
wspó³czesnym wiecie idea kalós kagathós mo¿e okazaæ siê zwodnicza czy
wrêcz niebezpieczna: m³ody ch³opak wyj¹tkowo piêkny staje sie niesamowitym okrutnikiem, morderc¹, potworem. [...] Wyobra¿am go sobie jako m³odego, licznego ch³opca, ze z³otymi kêdziorami na g³owie34.
Wra¿enie, jakie na narratorze wywo³uje ten obraz w trakcie ogl¹dania
wystawy w Pa³acu Do¿ów, przypomina silny cios miêdzy oczy, dr¿¹ce nagle,
waciane nogi, rumieniec, który zdawa³ siê byæ efektem gor¹cego i gwa³townego podmuchu z otwartego pieca, utrata tchu35. Twarz, któr¹ zobaczy³
narrator, by³a pe³n¹ zastyg³ej, stê¿a³ej nienawici twarz¹ z³a36.
Narrator opowiadania dostrzega zmianê, jaka zasz³a miêdzy pierwotn¹
koncepcj¹ obrazu, ledwie naszkicowanego, kiedy w twarzach Dwójportretu
widzia³ uroczego cherubina, i ostateczn¹ wersj¹ zaprezentowan¹ wiatu
podczas wystawy. Malarka, tworz¹c rzekome dzie³o Lotta, zupe³nie niewiadomie, w oczach oddaje z³o, które by³o udzia³em jej syna.
Chocia¿ zwyk³o siê za Gottholdem Lessingiem powtarzaæ, ¿e malarstwo
to sztuka o charakterze przestrzennym, to jednak poprzez odpowiednie zabiegi malarskie mo¿na oddaæ w obrazie równie¿ zale¿noci czasowe. Koncepcja portretu podwójnego wpisuje siê w ideê wyjcia poza punctum temporis. Malarstwo nie jest sztuk¹ zatrzymanego ruchu, nawet jeli przedstawia
rzeczywistoæ statyczn¹. Teraniejszoæ jest zawsze zwi¹zana z przesz³oci¹
i przysz³oci¹, ³¹czy pocz¹tek i koniec. Uwieczniona na p³ótnie sytuacja
mo¿e ewokowaæ ró¿ne etapy ¿ycia bohatera, zachodz¹ce w nim zmiany, dwie
strony jego natury.
Proces konkretyzacji i interpretacji fikcyjnego dzie³a Lotta przebiega od
odczytañ dos³ownych, opisu postaci, kompozycji, rozk³adu wiat³a do sensów
ukrytych, alegorycznych i symbolicznych37. O tym, ¿e Lotto czêsto w swoich obrazach pos³ugiwa³ siê symbolik¹, wiadczyæ mo¿e dzie³o, które równie¿
pojawia siê w Portrecie weneckim  Giovane nel suo studio. Ten znajduj¹cy
siê dzi w weneckiej Akademii obraz jest kopiowany przez bohaterkê utworu, hrabinê Terzan:
Lewa rêka przewracaj¹ca kartki ksiêgi, stanowi¹ca piêkny kontrapunkt doæ
ascetycznej, g³adko zaczesanej g³owy, która nie uprawnia³a do nadania portretowi
nazwy Giovane. M³odzieniec wychodzi³, a raczej wyszed³ ju¿ z m³odzieñczoci38.
34
35
36
37

G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s 198.
G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 9091.
Por. tam¿e, s. 82, 91.
O sposobach konkretyzacji obrazu i strukturze czasu w dzie³ach sztuki malarskiej
pisze Roman Ingarden w Studiach z estetyki. (Zob. R. Ingarden, Studia z estetyki, t. II,
Warszawa 1966, s. 93107).
38 G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, s. 76.
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Grudziñski jest doæ powci¹gliwy w opisie tego dzie³a. Polemizuje
z tytu³em, sugeruj¹c, ¿e bohaterem jest mê¿czyzna, a nie m³odzieniec. Postaæ przedstawiona zosta³a w domowym wnêtrzu, wype³nionym przedmiotami o symbolicznym znaczeniu. G³ównym rekwizytem wydaje siê ksiêga. Na
zielonym obrusie przykrywaj¹cym stó³ znajduj¹ sie p³atki ró¿y, niebieski szal
oraz jaszczurka, a tak¿e listy, piercionek i naszyjnik. Na drugim planie,
tu¿ za przedstawion¹ postaci¹, wisz¹ na wieszakach lutnia, róg myliwski,
czapka i wypchany ptak. Historycy sztuki interpretuj¹ przedstawion¹ sytuacjê m.in. jako trudny moment przejcia z m³odoci do doros³oci. Podkrelaj¹ kontrast miêdzy rozrywkowym ¿yciem, którego atrybutami s¹ znajduj¹ce siê w tle przedmioty, a wyborem ¿ycia bardziej odpowiedzialnego.
P³atki ró¿y mog¹ oznaczaæ mi³oæ i ¿yw¹ pamiêæ. Typowo kobiece atrybuty,
takie jak szal, piercionek czy naszyjnik, podkrelaj¹ silny zwi¹zek mê¿czyzny z kobiet¹, a jak chce Panichelli  historyk sztuki zajmuj¹cy sie twórczoci¹ Lotta  z matk¹39.
Bogactwo symboli tego rozbudowanego portretu powoduje, ¿e mo¿e staæ
siê on uk³adem odniesienia do poszukiwania sensów ukrytych w obrazie
namalowanym przez Contessê oraz dotarcia do parabolicznej wymowy ca³ego
opowiadania.
Hrabina maluj¹c podwójny portret, dokonuje podwójnego fa³szerstwa. Fa³szerstwa samego przedmiotu, gdy¿ po latach zaprezentuje swój obraz publicznie
jako odnaleziony orygina³ Lotta i fa³szerstwa etycznego, chc¹c pogodziæ piêkno
i z³o. Narusza zatem platoñski idea³, wed³ug którego piêkno winno wspó³istnieæ
z dobrem, narusza moraln¹ równowagê wiata, bo pragnie wprowadziæ weñ
k³amstwo w masce prawdy, z³o w masce dobra. Hrabina chce, aby stworzona
przez ni¹ artystyczna fikcja uzyska³ status autentyzmu, pragnie zatem zaszczepiæ wiadomoci publicznej piêkne k³amstwo i uprawomocniæ je40.

Symbolika falsyfikatu jest bardzo czytelna. Mo¿e stanowiæ zacz¹tek dyskursu dotycz¹cego mistyfikowania rzeczywistoci przez sztukê41.
Dobór przywo³anych w opowiadaniu obrazów Lotta nie jest przypadkowy. Mimo ¿e przedstawiaj¹ konkretne osoby, dzi ju¿ z du¿ym prawdopodobieñstwem zidentyfikowane, to maj¹ te¿ uniwersaln¹ wymowê  ukazuj¹
cz³owieka zagubionego, naznaczonego lêkiem, poszukuj¹cego sensu. I choæ
portret jest z za³o¿enia obrazem nienarracyjnym42, jednak obrazy Lotta
dziêki odpowiednim tytu³om, zamys³owi kompozycyjnemu czy rekwizytom
pojawiaj¹cym siê w dzie³ach powoduj¹ zapo¿yczenie przez sztukê plastyczn¹
sensów zarezerwowanych dla literatury.
39
40
41

Por. Lorenzo Lotto, s. 222.
P. Siemaszko, dz. cyt., s. 7.
Por. A. Morawiec, Poetyka opowiadañ Gustawa Herlinga-Grudziñskiego. Autentyzm
 dyskursywnoæ  parabolicznoæ, Kraków 2000, s. 165.
42 Por. W. Okoñ, Narracja werbalna a narracja wizualna. Problemy badawcze, w: Literatura a malarstwo..., s. 582.
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Koñcz¹c rozwa¿ania o sztuce portretowej, nale¿y zwróciæ uwagê na tytu³ opowiadania. Portret wenecki spaja ze sob¹ dwie wa¿ne kwestie  miejsce
i temat. Osadzenie akcji utworu w Wenecji koresponduje z podejmowan¹
w utworze problematyk¹. Pociêta kana³ami i po³o¿ona na Lagunie Wenecja
przegl¹da siê niejako sama w sobie. Odbite w wodzie kszta³ty tworz¹ ulotny portret tego magicznego miejsca. W swoim utworze Grudziñski napisa³:
[miasto  A. M.] zbudowane z widzeñ sennych, a które ja podziwia³em za
szczególny zwi¹zek, chcia³oby siê powiedzieæ: za zalubiny, snu z jaw¹ [...] Na
mostach nad kana³ami przystawa³em d³ugo, bardzo d³ugo, jakbym w ciemnej
wodzie chcia³ ujrzeæ lustro, które zachowa³o to, co przeminê³o, odbity up³yw
czasu. [...] Wola³em Wenecjê balansuj¹c¹ na pograniczu, gdy¿ by³a dowodem
realnoci snu.43

Wenecja jest gr¹ rzeczywistoci i iluzji, z³udzenia i realnoci, wyobra¿enia i faktycznoci44. Dla Grudziñskiego to miejsce wyj¹tkowe, sytuuj¹ce
siê w przestrzeni pogranicza miêdzy ¿yciem i sztuk¹, tym, co realne a z³udzeniem.
Polskie s³owo portret i w³oskie s³owo ritratto pochodz¹ od ³aciñskich
s³ów pro-traho, re-traho45, których podstawa s³owotwórcza  czasownik trahere  oznacza przede wszystkim czynnoci polegaj¹ce na wyci¹ganiu, wydobywaniu, zabieraniu, zarówno w dos³ownych, jak i przenonych znaczeniach46. Etymologicznie rzecz ujmuj¹c, portret to efekt uchwycenia i wydobycia z modela pewnych charakterystycznych cech, które potem zostan¹
utrwalone na p³ótnie. Innym ze znaczeñ ³aciñskiego s³owa trahere jest zostawiaæ za sob¹ lad, przeci¹gaæ, kontynuowaæ, przetrwaæ47. I w pewnym sensie portret spe³nia te¿ tak¹ funkcjê. Jest form¹ pamiêci. Odbity wizerunek
staje siê ju¿ w momencie namalowania w³aciwie portretem trumiennym,
bo utrwala ulotny moment ¿ycia przedstawianej postaci, która jest miertelna, a która  dziêki portretowi  uzyska niejako drugie ¿ycie poza czasem
i przestrzeni¹: Bo ta historia z fa³szywym portretem Lotta jest wyrazem
straszliwej chêci uwiecznienia48.
Sztuka portretowa jest prób¹ przezwyciê¿enia czasu. Utrwalony na p³ótnie wizerunek staje siê przedzia³em miêdzy widzialnym i niewidzialnym,
wyra¿alnym i niewyra¿alnym: i to w taki sposób, ¿e ani artysta, ani sam
portretowany nie potrafi, nie chce, nie mie go przekroczyæ49.

43
44
45
46
47
48
49

G. Herling-Grudziñski, Portret wenecki, dz., s. 73.
G. Herling-Grudziñski, W. Bolecki, dz. cyt., s. 196.
Por. Historia portretu: przez sztukê do wiecznoci, s.7.
Por. Ma³y s³ownik ³aciñsko-polski, red. J. Korpanty, Warszawa 2001, s. 616.
Por. tam¿e, s. 616.
G. Herling-Grudziñski, Rozmowy w Dragonei, s. 205.
Tego¿, Dziennik pisany noc¹ 1980-1983, s. 175.
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Summary
In his short story The Venetian Portrait Gustaw Herling-Grudziñski ponders over portrait art of Lorenzo Lotto whom he regards as the creator of psychological portrait in painting.
Not only does he mention genuine paintings of Lotto, but he also manages to apply elements
of an iconographic code in a work of literature and to create an illusion of a non-existent
painting. The Polish word portret and the Italian word ritratto are derived from the Latin
verb trahere which signifies activities connected with extracting or retrieving. But it may
also mean to leave a trace, continue, survive. Therefore, portrait art is also an attempt at
overcoming time, perpetuating the reality.
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S³odka moja europejska ojczyzno, [ ]
Ziemi¹ jeste gdzie nie wstyd jest cierpieæ,
Bo us³u¿¹ szklank¹ gorzkich p³ynów,
W której na dnie jest trucizna wieków.
Czes³aw Mi³osz, Ziemia1

Artyku³ stanowi czêæ autorskiego projektu badawczego, obejmuj¹cego
refleksje na temat odniesieñ niektórych pisarzy polskich do historii i kultury
niemieckiej. Dotychczas na ³amach ró¿nych czasopism przedstawione zosta³y
wybrane aspekty zwi¹zane z t¹ problematyk¹, które omówiono na podstawie
twórczoci Czes³awa Mi³osza, Ryszarda Kapuciñskiego, Erwina Kruka, Janusza Szpotañskiego i Leopolda Tyrmanda. W krêgu zainteresowañ badawczych, zwi¹zanych ze wskazanym wy¿ej problemem, pozostaj¹ tak¿e inni
autorzy: Stanis³aw Bieniasz, Marek H³asko, Jaros³aw Iwaszkiewicz, Andrzej
Kuniewicz, Tadeusz Nowakowski, Ksawery Pruszyñski, Kazimierz Traciewicz i Janusz L. Winiewski.
Wa¿ne miejsce w tej grupie zajmuje Jerzy Andrzejewski, nies³usznie
zaliczany dzisiaj do pisarzy nieco zapomnianych. Doæ powiedzieæ, ¿e setna
rocznica jego mierci, przypadaj¹ca w roku 2009, minê³a prawie niezauwa¿enie. I tylko Andrzej Wajda zdawa³ siê pamiêtaæ o tym jubileuszu, re¿yseruj¹c
w tym czasie film Tatarak oparty na opowiadaniu Iwaszkiewicza o tym
samym tytule. Czêci¹ tej ekranizacji jest scena, w której jeden z bohaterów,
Bogu, przychodzi do pani Marty, by wypo¿yczyæ ksi¹¿kê  co z polonistyki2.
1
2

Cz. Mi³osz, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 301.
J. Iwaszkiewicz, Najpiêkniejsze opowiadania, wybra³, u³o¿y³ i przedm. opatrzy³
T. Burek, Londyn 1993, s. 456.
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Kobieta po chwili zastanowienia wrêcza m³odemu czytelnikowi powieæ Popió³ i diament. Zapewne by³ to pomys³ samego re¿ysera i scenarzysty
w jednej osobie, bowiem w tekcie Iwaszkiewicza nie ma w ogóle mowy
o konkretnym tytule jakiego dzie³a literackiego. Z satysfakcj¹ mo¿na przyj¹æ te¿ ciep³e s³owa o autorze tej s³ynnej powieci, jakie wypowiedzia³ syn
Czes³awa Mi³osza Anthony w wywiadzie opublikowanym 30 czerwca 2011 roku,
a wiêc dok³adnie w stulecie urodzin przedostatniego z polskich noblistów
w dziedzinie literatury3. Te wyrazy szczerego uznania mog¹ nieco zaskakiwaæ, gdy¿ Andrzejewskiego kojarzy siê g³ównie z faktem, ¿e zosta³ on
uwieczniony przez Czes³awa Mi³osza jako jedna z czterech negatywnych
figur w zbiorze jego esejów politycznych Zniewolony umys³.
Podejmuj¹c tytu³owy problem artyku³u, warto zacz¹æ od uogólniaj¹cego
spostrze¿enia. Mimo nie najlepszych dowiadczeñ, bêd¹cych skutkiem drugiej wojny wiatowej, które znalaz³y odbicie choæby w tomie opowiadañ Noc,
Andrzejewski nieustannie zdawa³ siê pozostawaæ pod wp³ywem lektur i dzie³
muzycznych rodem z Niemiec. wiadcz¹ o tym najdobitniej dzienniki pisarza
z lat siedemdziesi¹tych, wydane kilka lat po jego mierci. To zaciekawienie
sprawami niemieckimi byæ mo¿e czêciowo wynika³o z nies³abn¹cego zainteresowania twórczoci¹ polskiego prozaika zarówno w Republice Federalnej
Niemiec, jak i w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie jego ksi¹¿ki
by³y sukcesywnie t³umaczone i wydawane w renomowanych oficynach. Na
popularnoæ za Odr¹ twórców znad Wis³y zwraca³ ju¿ uwagê Stefan Kisielewski po powrocie z Niemiec, co odnotowa³ Karl Dedecius w jednej ze
swoich ksi¹¿ek eseistycznych:
Ka¿dy Polak, podró¿uj¹cy po NRF, mimo woli natrafia na najró¿niejsze, wszêdzie widoczne dowody propolskich sympatii, które ci¹gn¹ siê przez ten kraj niby
¿y³y kwarcu w granicie
Zanotowa³em 45 tytu³ów ksi¹¿ek polskich autorów,
prze³o¿onych i wydanych w Niemieckiej Republice Federalnej, miedzy innymi:
Andrzejewskiego, Iwaszkiewicza, Ró¿ewicza, Mro¿ka, Leca, Schulza, Gombrowicza, Ko³akowskiego, Mackiewicza, Bratnego, Dobraczyñskiego, [ ] Brandysa,
Lema, Brauna, Jastruna, Bocheñskiego, Macha, Bonarskiego i wielu innych. [ ]4.

Co ciekawe, Dedecius w swej ksi¹¿ce w ogóle nie wspomina o twórczoci
Andrzejewskiego, za to odnosi siê do niemieckiego wyboru poezji Mi³osza,
wydanego w Kolonii w roku 1966 w zas³u¿onej oficynie Kiepenheuer &
Witsch5. Byæ mo¿e sta³o siê tak tylko z tego powodu, ¿e twórczoæ poetycka
jako taka by³a bli¿sza temu s³ynnemu, urodzonemu w £odzi t³umaczowi
i edytorowi.
3 D. Subbotko, Tony, syn Mi³osza, Gazeta Wyborcza  Du¿y Format, 30.06.2011,
aktualizacja: 04.07.2011, dostêpne w Internecie: <http://wyborcza.pl/duzyformat/1,127291,
9868973,Tony__syn_Milosza.html> [dostêp 8.07.2014].
4 K. Dedecius, Polacy i Niemcy. Pos³annictwo ksi¹¿ek, prze³. I. i E. Naganowscy, Kraków 1973, s. 103.
5 Tam¿e, s. 125126.
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W liczne nawi¹zania do kultury niemieckiej obfituj¹ w pierwszym rzêdzie literackie zapiski Jerzego Andrzejewskiego, zawarte w formule dziennika obejmuj¹cego lata 19721981. Pierwotnie ukazywa³y siê one na ³amach
pisma Literatura, a nastêpnie opublikowano je w zwartej postaci w tomach
Gra z cieniem6 i Z dnia na dzieñ7. Tematyka niemiecka wystêpuje w nich
niejako przy okazji, ale reprezentowana jest stosunkowo czêsto, co uznaæ
mo¿na za efekt dominuj¹cej jeszcze w Polsce do prze³omowego roku 1989
swoistej fascynacji kulturowym dziedzictwem wywodz¹cym siê z Niemiec.
Owa fascynacja mo¿e t³umaczyæ fakt, i¿ Polacy w ró¿nych wspomnieniach
z drugiej wojny wiatowej czêsto zaznaczali, ¿e nie spodziewali siê po Niemcach takich zbrodniczych dzia³añ z powodu reprezentowania przez nich tzw.
kultury wysokiej  tej spod znaku Bacha, Goethego i Manna. Paradoksem
jest, ¿e mimo tragicznego zderzenia siê z rzeczywistoci¹ wojenn¹, tak¹, jak
j¹ zarysowa³ chocia¿by Kazimierz Wyka w ¯yciu na niby, zainteresowanie
klasyczn¹ literatur¹ i sztuk¹ niemieck¹ w Polsce po roku 1945 nie s³ab³o.
Charakterystyczna dla tego zjawiska by³a w owym czasie postawa wybitnego
t³umacza, w tym tak¿e literatury niemieckojêzycznej, Roberta Stillera, który
wkrótce po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zg³osi³ siê na Uniwersytet Warszawski, wyra¿aj¹c nieodpart¹ chêæ podjêcia studiów germanistycznych.
Wtedy okaza³o siê, ¿e na tej uczelni nie przewidziano reaktywowania tego
kierunku studiów, gdy¿ zanadto kojarzono go z negatywnymi dowiadczeniami drugiej wojny wiatowej. Jednak po pewnym czasie germanistyka polska,
w tym tak¿e warszawska, odrodzi³a siê, a ci, którzy pragnêli zdobyæ podstawow¹ wiedzê o kulturze oprawców, mogli zacz¹æ czytaæ i przek³adaæ niemieckich poetów, prozaików i dramatopisarzy, podobnie jak z powodzeniem
czyni³ to Stiller po ukoñczeniu  niejako z koniecznoci  studiów polonistycznych. Wraz z nastaniem III Rzeczypospolitej, a nastêpnie po w³¹czeniu
Polski w struktury zachodniej Europy, jêzyk niemiecki, a co za tym idzie,
równie¿ zwi¹zana z nim twórczoæ pisarzy, filmowców i muzyków niemieckiego krêgu kulturowego przesta³y w tak du¿ej mierze, jak to mia³o miejsce
wczeniej, napêdzaæ krwioobieg kultury polskiej.
Jerzy Andrzejewski nale¿a³ jednak do pokolenia intelektualistów wykszta³conych na wzorcach poprzedniej epoki, kiedy to klasyczna ³acina i greka,
ale tak¿e twórczoæ najbli¿szych s¹siadów  Niemców i Rosjan, by³y jeszcze
wysoko cenione. Dlatego te¿ w notce z koñca roku 1972 pisarz wspomina:
Trochê bie¿¹cej lektury: Paintera Marcel Proust, Alberta Schweitzera Jan Sebastian Bach oraz powrót na wiele dni do najwiêkszej ksi¹¿ki Manna Józef i jego
bracia, dopiero teraz uwiadomi³em sobie, i¿ trzeba do niej wielokrotnie powracaæ, aby przyswoiæ sobie ca³e osza³amiaj¹co wszechstronne bogactwo i piêkno tej
czarodziejskiej góry [ ]8.
6
7
8

J. Andrzejewski, Gra z cieniem, Warszawa 1987.
Tego¿, Z dnia na dzieñ. Dziennik literacki 19721979, t. I i II, Warszawa 1988.
J. Andrzejewski, Z dnia na dzieñ, t. I, s. 32.
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Nieco póniej autor dziennika przechodzi do rozwa¿añ na temat g³upoty,
ze znawstwem powo³uj¹c siê zarówno na austriackiego ekologa Konrada
Lorenza, jak i na Goethego i jego negatywn¹ opiniê, dotycz¹c¹ jednego
z twórców fizjonomiki, za jakiego uchodzi³ szwajcarski pastor Johann Lavater9. Nastêpnie przywo³uje postaæ swej wielkiej kole¿anki po piórze, Marii
D¹browskiej, zauwa¿aj¹c, ¿e pozostawa³a ona pod ci¹g³ym urokiem powieci
Doktor Faustus Tomasza Manna10. Notabene, to ten pisarz sporód wszystkich autorów niemieckojêzycznych chyba z najwiêksz¹ moc¹ przemawia³ zawsze do wyobrani Polaków. Dzia³o siê tak zarówno w przypadku twórców,
jak i zwyk³ych czytelników. Za podobny autorytet nie by³ z pewnoci¹ uwa¿any inny niemiecki noblista, Gerhart Hauptmann, z powodu swojego zadymienia faszyzmem. Ostatecznie nie zosta³ nim te¿ Bertolt Brecht, któremu
powa¿nie zaszkodzi³o zaczadzenie komunizmem, jêzykiem Czes³awa Mi³osza okrelane jako uk¹szenie Heglowskie.
W notatce z wiosny roku 1973 Andrzejewski dowodzi z kolei swojej
wielkiej fascynacji muzyk¹ klasyczn¹, tworzon¹ przez genialnych kompozytorów niemieckich:
Flagstad piewa³a ma³o znane pieni Wagnera; Ferrier: piêæ pieni Schuberta.
By³o to bardzo piêkne, ale dopiero potem otworzy³o siê niebo: Bruno Walter gra³
partiê solow¹ (ale jak!), dyryguj¹c jednoczenie pierwsz¹ czêci¹ Mozartowskiego koncertu d-moll, tego z ostatnich lat ¿ycia, gdy czarodziejskie radoci rozpiewanych niebios ju¿ poczê³y zaciemniaæ akcenty cierpienia i niepokoju11.

Wczeniej autor literackiego diariusza zd¹¿y³ wskazaæ jeszcze na za¿y³oæ, jaka ³¹czy³a s³ynnego dyrygenta Brunona Waltera z twórc¹ Buddenbrooków (jeden z dwóch czy trzech ludzi, z którymi Tomasz Mann by³ na ty12).
Andrzejewski skrupulatnie odnotowuje te¿ fakt wys³uchania i g³êbokiego
prze¿ycia wa¿nego dzie³a muzycznego, jakim by³a msza h-moll Bacha pod
dyrekcj¹ zmar³ego przed kilkoma tygodniami Otto Klemperera13. Informacja ta pozwala sk¹din¹d ustaliæ, i¿ tê uwagê, pozbawion¹ w tekcie dok³adnego datowania, pisarz poczyni³ na prze³omie lata i jesieni roku 1973.
Spostrze¿enia dotycz¹ce osobowoci oraz twórczoci Tomasza Manna pojawiaj¹ siê równie¿ w nastêpnych partiach dziennika pisarza. Asumpt do
wyra¿enia kolejnych opinii na ten temat da³a ekranizacja opowiadania
mieræ w Wenecji, dokonana przez Lucchino Viscontiego. Andrzejewski tak
komentuje fakt zamiany postaci g³ównego bohatera, jakim by³ u Manna
literat, na kompozytora, którego pierwowzorem by³ Gustav Mahler:
9
10
11
12
13
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Niestety, podczas gdy czytelnik opowiadania Manna bez ¿adnych trudnoci
mo¿e sobie przyswoiæ format osobowoci Aschenbacha, w filmie Viscontiego postaæ g³ównego bohatera zosta³a tak sugestywnie pozbawiona jakichkolwiek znamion wybiegaj¹cych poza ma³o interesuj¹c¹ przeciêtnoæ, i¿ w ca³ym filmie nie
ma ani jednej sceny, która pozwoli³aby widzowi uwierzyæ, ¿e Dirk Bogarde gra
wielkiego kompozytora14.

Sam Gustav Mahler musia³ byæ artyst¹ wyj¹tkowo bliskim Andrzejewskiemu, skoro wypowiada siê on o nim tymi s³owami:
Do pieni Mahlera, szczególnie do jego Pieni wêdrowca oraz do Pieni na
mieræ dzieci, mam od dawna szczególny sentyment, ceniê je bardzo wysoko,
wiêc te¿ i z pe³nym zachwytem, a tak¿e i ze wzruszeniem s³ucha³em dzisiaj
wieczorem Kindertotenlieder w wykonaniu genialnej Kathleen Ferrier przy
akompaniamencie orkiestry Filharmoników Wiedeñskich pod dyrekcj¹ Bruno
Waltera15.

Andrzejewski skrupulatnie odnotowuje te¿ wszystkie wys³uchane przez
siebie utwory muzyczne  te transmitowane w radiu i te wykonywane w
filharmonii. Znajdowa³y siê wród nich kompozycje Bacha, Händla, Mozarta,
Haydna, Schumanna, Schuberta i Berga. Przypomina ponadto pianistê Wilhelma Backhausa jako niezrównanego interpretatora repertuaru Beethovenowskiego. Co ciekawe, porednio z tematyk¹ muzyczn¹ koresponduje przytoczony w formie oddzielnego zapisku cytat z Beniowskiego S³owackiego:
Ale sen  mierci brat, kochanek maku, / Uj¹³ go w swoje ramiona 16.
Sformu³owanie mierci brat (Schlafes Bruder) wystêpuje bowiem w tytule jednego z chora³ów Bacha.
W dziejach edytorstwa w Polsce wa¿n¹ rolê odegra³o funkcjonowanie
Biblioteki Powszechnej Zukerhandla, dziêki której Andrzejewski móg³ doæ
wczenie poznaæ twórczoæ takich niemieckich pisarzy takich jak Lessing,
Goethe, Schiller i Hauptmann17. Rodzina wydawców o nazwisku Zukerhandel wywodzi³a siê z krêgów diaspory ¿ydowskiej Europy rodkowej. Warto
podkreliæ, ¿e Zukerhandlowie zas³u¿yli siê w promowaniu literatury pisarzy
polskich. Szkoda wiêc, ¿e Mateusz Mieses w swojej pracy Z rodu ¿ydowskiego. Zas³u¿one rodziny polskie krwi niegdy ¿ydowskiej18, nie powiêci³ im
uwagi, choæ wymieni³ w niej inn¹, bardziej znan¹ rodzinê z tej samej bran¿y,
Orgelbrandów. Podstawowe, ale jednoczenie niezwykle cenne informacje na
temat tego pominiêtego przez Miesesa rodu zawarte s¹ natomiast w popularnym leksykonie tematycznym PWN, w którym znajdujemy nastêpuj¹c¹
14
15
16
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wzmiankê: Wielkie grono odbiorców zyska³a najpopularniejsza z serii Zukerhandla Biblioteka Powszechna wyd. od 1897, wzorowana na s³ynnej lipskiej Reclam-Universal-Bibliothek19.
Poruszona tu marginalnie kwestia ¿ydowska mo¿e stanowiæ dobry punkt
wyjcia do dalszych rozwa¿añ nad proz¹ Andrzejewskiego, a mianowicie tych
dotycz¹cych Holocaustu, a co za tym idzie, odpowiedzialnoci Niemców za
Zag³adê. Pisarz swoje opowiadanie Wielki Tydzieñ powiêci³ wydarzeniom
z roku 1943 w warszawskim getcie. W opisie martyrologii ¯ydów nie odnosi
siê jednak z nienawici¹ do ca³ego narodu niemieckiego, lecz jedynie rzeczowo przedstawia swoj¹ wersjê tamtych wydarzeñ, pe³n¹ w pierwszym rzêdzie
empatii dla mordowanych ¯ydów. Postawa Andrzejewskiego ró¿ni siê wiêc
zasadniczo od stanowiska prezentowanego niekiedy przez innych twórców
polskich, w tym choæby Jaros³awa Marka Rymkiewicza, obarczaj¹cego zbiorow¹ odpowiedzialnoci¹ za zbrodnie wojenne wszystkich Niemców  nawet
tych jeszcze nienarodzonych. G³ównymi bohaterami opowiadania Wielki Tydzieñ Andrzejewski czyni Polaków i ¯ydów, Niemców odsuwaj¹c na plan
dalszy. Tak zarysowuje ogóln¹ sytuacjê w przededniu wybuchu powstania
w getcie: Na ogó³ ma³o kto
¯ydów ¿a³owa³. Lud cieszy³ siê, ¿e znienawidzeni Niemcy maj¹ nowy k³opot.
W odczuciu przeciêtnego cz³owieka z ulicy sam fakt walczenia z garstk¹ samotnych

¯ydów omiesza³ zwyciêskich okupantów20. Andrzejewski podkrela te¿ ciê¿ar odpowiedzialnoci hitlerowców za dokonywanie przez nich ró¿nych nieprawoci ju¿ w pierwszej fazie konfliktu wojennego. W jednej z rozmów,
jakie umieci³ w tym opowiadaniu, pojawia siê wspomnienie kobiety, pochodz¹cej z terenów Wielkopolski, która w³anie wtedy zosta³a wyrzucona
z w³asnego domu21. Dalej autor tak pisze o tragicznych losach ludzi si³¹
zmuszonych do przebywania na terenie getta:
Nastêpnego dnia walki w getcie trwa³y bez zmian. Powstañcy bronili siê zaciekle i planowo, walczyli o ka¿d¹ ulicê i poszczególne bloki domów. Hitlerowcy
ci¹gnêli do pomocy oddzia³y £otyszów, Litwinów i Ukraiñców. W brudnych
i hañbi¹cych robotach lubili siê wyrêczaæ innymi narodowociami, wygrywaj¹c
w ten sposób wzajemne nienawici22.

Andrzejewski przedstawia równie¿ konkretne zachowania ¿o³nierzy niemieckich, bezlitonie rozprawiaj¹cych siê z niewinnymi, czêsto ma³ymi dzieæmi. W ten sposób pisze o okrucieñstwie jednego z takich oprawców: Jude?
19 Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, red. J. Krzy¿anowski, Warszawa 1985, s. 691.
20 J. Andrzejewski, Wielki Tydzieñ, Warszawa 1993, s. 18.
21 Tam¿e, s. 33.
22 Tam¿e, s. 136.
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 spyta³ spokojnie, bez gniewu Niemiec. Ma³y nic nie odpowiedzia³. Wtedy
tamten, ci¹gle przytrzymuj¹c ch³opca za kark, drug¹ rêk¹ siêgn¹³ po rewolwer i nie mierz¹c wystrzeli³ dwukrotnie, raz po raz23.
Charakterystyczny jest te¿ zawarty w tej opowieci, choæ ledwie zarysowany, portret jednego z funkcjonariuszy zbrodniczych formacji niemieckich,
eskortuj¹cych grupê ¯ydów: Szed³ z boku po trawie, pewnie ¿eby sobie nie
zakurzyæ lni¹cych butów bardzo niewinnie wygl¹da³, taki sobie m³odziutki ch³opak, siedemnacie, mo¿e osiemnacie lat mia³24. Warto zestawiæ tê
sylwetkê z nastêpuj¹cym opisem niektórych cz³onków za³ogi obozu w Auschwitz, przedstawionym przez Andrzejewskiego w opowiadaniu Apel:
Tymczasem zbli¿yli siê inni esesi. Krótki i opas³y, do buldoga podobny Greiser,
ospowaty, z d³ugimi, poza kolana siêgaj¹cymi rêkami Schmidt, m³ody kêdzierzawy Dietrich, eksbokser Sturmer o niskim czole i rozp³aszczonym nosie. Greiser
poprawia³ kurtkê, Dietrich wetkn¹wszy pejcz za pas chustk¹ ciera³ z d³oni
krew. Wszyscy zatrzymali siê ko³o Kreutzmanna. Jeden tylko Sturmer posun¹³
siê dalej i przystan¹wszy przed pierwszym szeregiem pocz¹³ swoimi ma³ymi,
g³êboko osadzonymi oczami têpo wodziæ po nieruchomych twarzach25.

Trudno jednoznacznie wyrokowaæ o postawach ludzi, zw³aszcza tych wykazuj¹cych sk³onnoci do poczynañ o znamionach zbrodniczych, jedynie na
podstawie ich fizjonomii, ale cechy uwydatnione w powy¿szym fragmencie
potwierdzaj¹ w jakiej mierze tezê o tym, ¿e aparat przemocy Trzeciej Rzeszy tworzyli ludzie o w¹tpliwej inteligencji. M³ody wiek opisywanych Niemców dowodzi ponadto, i¿ w tryby tej morderczej machiny dostali siê oni
najprawdopodobniej nie z w³asnej woli, lecz zostali wci¹gniêci w ni¹ si³¹ 
poprzez przymusowe wcielenie do odpowiednich formacji wojska i aparatu
ucisku. Jeli chodzi o postrzeganie Niemców jako okupantów, to opinie Andrzejewskiego nie odbiegaj¹ pod tym wzglêdem od wiêkszoci znanych wiadectw literackich, choæ ró¿ni¹ siê od szczególnie drastycznych w swej wymowie
wiadectw pozostawionych przez Zofiê Na³kowsk¹ czy Tadeusza Borowskiego.
Odpowiedzialnoæ spo³eczeñstwa niemieckiego za wydarzenia z okresu drugiej
wojny wiatowej jawi siê w jego dzienniku jako rzecz niepodlegaj¹ca dyskusji,
co podsumowane zosta³o przezeñ w nastêpuj¹cych s³owach:
W swoim czasie niedowierzanie oraz nieufnoæ obci¹¿a³y ocenê tych Niemców,
który po klêsce hitleryzmu twierdzili, i¿ nie znali ca³ej prawdy o obozach
i metodach oraz rozmiarach masowej zag³ady. Owo niedowierzanie i nieufnoæ
nie by³y moralnie uzasadnione, poniewa¿ bez wzglêdu na okolicznoci niewiedza
nie mo¿e byæ usprawiedliwieniem. Trzeba wiedzieæ, trzeba chcieæ wiedzieæ26.
23
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W powy¿szej konkluzji tkwi przes³anie wywiedzione z prawniczej zasady,
mówi¹cej o tym, i¿ nieznajomoæ prawa nie usprawiedliwia sprawstwa czynu
przestêpczego. Z drugiej strony Andrzejewski w ogóle nie dostrzega dzia³alnoci niemieckiego ruchu oporu, a pisz¹c o Tomaszu Mannie, nie eksponuje
jego dzia³alnoci emigracyjnej. Pomija te¿ sprzeciw wobec Hitlera znacznej
czêci elit niemieckich, których dzie³a b¹d to przedstawiano na wystawach
jako Entartete Kunst, b¹d te¿ brutalnie palono na stosach.
Zapiski z pierwszego dnia roku 1976 otwieraj¹ refleksje Andrzejewskiego odnosz¹ce siê do ponownej, zdawa³oby siê kanonicznej w jego przypadku,
lektury ksi¹¿ek Czarodziejska góra i Buddenbrookowie Tomasza Manna,
a tak¿e uwagi na temat najbardziej cenionej przez tego niemieckiego pisarza
w³asnej powieci, któr¹ by³ Doktor Faustus27. Wed³ug Andrzejewskiego prognozy polityczne zawarte w tym ostatnim dziele nie potwierdzi³y siê, Natomiast Czarodziejska góra trwa, [ ] nieskazitelna w ka¿dej swojej warstwie,
a jest ich przecie¿ w tym arcydziele tak wiele!28
Twórczoæ Manna, a zw³aszcza jego juwenilia, eseistyka literacka i epistolografia, nie daj¹ spokoju pisarzowi tak¿e przez kolejne dni stycznia tego
samego roku. Ten wewnêtrzny dyskurs przerwa³o m.in. wys³uchanie V Koncertu fortepianowego Es-dur Beethovena i ponownie Pieni wêdrowca w wykonaniu Mahlera29. Z dystansem, choæ z wra¿liwoci¹ rasowego melomana,
Andrzejewski odnosi siê natomiast do premierowego wykonania w Polsce
koncertu symfonicznego Gurrelieder Arnolda Schönberga. Przy okazji poddaje krytyce zbyt w jego mniemaniu wybuja³y entuzjazm recenzenta tego muzycznego przedsiêwziêcia30. Za to niekwestionowany zachwyt wzbudzili
w nim wykonawcy Koncertu potrójnego C-dur Beethovena, a jaki czas póniej wielki kunszt piewaczki operowej Elisabeth Schwarzkopf jako wykonawczyni pieni Ryszarda Straussa. Ci¹g zainteresowañ muzyk¹ niemieckich mistrzów podtrzymuj¹ ponadto notatki o jubileuszowym Festiwalu
Wagnerowskim w Bayreuth. To s³ynne wydarzenie muzyczne i towarzyskie
sta³o siê impulsem do przedrukowania za niemieckim tygodnikiem Der
Spiegel w pimie Forum fragmentów Dzienników Cosimy Wagner. Andrzejewski cytuje z nich co bardziej kontrowersyjne fragmenty, jak choæby ten
dotycz¹cy rozpoczêcia w roku 1870 wojny Prus z Francj¹:
R. [Ryszard Wagner  G. S.] mówi, ¿e ma nadziejê, i¿ Pary¿ zostanie spalony,
w m³odoci nie rozumia³ Blüchera, który tego pragn¹³, i nie pochwala³ tego,
27
28
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teraz za rozumie go, po¿ar Pary¿a by³by symbolem ostatecznego wyzwolenia
wiata spod brzemienia wszystkiego z³a R. chcia³by napisaæ do Bismarcka, by
go poprosiæ, aby zburzy³ Pary¿ strza³ami armatnimi 31

Polski i wiatowy ruch muzyczny oraz osobista recepcja poszczególnych
wykonañ s³ynnych dzie³ ró¿nych kompozytorów, w tym bardzo wielu wywodz¹cych siê z Niemiec, zaprz¹taj¹ czêsto uwagê Andrzejewskiego. Z podziwu
godn¹ skrupulatnoci¹ pisarz odnotowuje swój udzia³ w otwartych koncertach oraz kontemplowanie takiego czy innego utworu muzycznego. Nieodmiennie preferuje przy tym Beethovena, Bacha i Mahlera, którego Pieni
wêdrowca przewijaj¹ siê w tekcie na przemian z cyklem Des Knaben Wunderhorn (Cudowny róg ch³opca). Domaga siê przy tym wystawienia romantycznych dramatów muzycznych Carla Marii Webera, przede wszystkim za
jego opery Wolny strzelec. Przypomina jednoczenie o znacznej popularnoci
tego kompozytora w dziewiêtnastowiecznej Polsce i niew¹tpliwie wielkim
wp³ywie jego muzyki na Adama Mickiewicza32. Dlatego te¿ z satysfakcj¹
odnotowuje:
W po³udnie z Agnieszk¹ do £odzi, ¿eby obejrzeæ spektakl Wolnego strzelca
w Teatrze Wielkim. Na to przedstawienie cieszy³em siê ju¿ latem ubieg³ego
roku, gdy w pierwszej po³owie lipca na sopockiej pla¿y spotykalimy siê co dzieñ
z Bohdanem Wodiczk¹ i ju¿ by³o wiadome, ¿e z nowym sezonem obejmie dyrekcjê Teatru Wielkiego w £odzi, pierwsz¹ za premier¹ bêdzie w³anie Weber33.

G³ówny punkt ciê¿koci w swych rozwa¿aniach Andrzejewski k³adzie
zazwyczaj na sprawy stricte literackie. Próbuje przy tym obj¹æ ca³oæ najwa¿niejszych, wspó³czesnych i dawnych, zjawisk w tej dziedzinie. Co charakterystyczne, raczej z niechêci¹ odnosi siê do krêgu kultury anglosaskiej, a ca³¹
sw¹ uwagê skupia na pisarzach klasycznych z regionów wyznaczonych zasiêgiem jêzyków romañskich, jêzyka rosyjskiego i niemieckiego. St¹d te¿ tak
czêsto pojawiaj¹ siê tu uwagi o Tomaszu Mannie, d³ugo przez Andrzejewskiego uwa¿anego za najwiêksz¹ literack¹ mi³oæ. Ale okazjonalnie pisarz wypowiada siê tak¿e o Theodorze Fontanem, którego proza stanowi dla niego
wrêcz niedocig³y wzór: Czyta³em Theodora Fontane i jak zawsze z podziwem dla urody tej klarownej i m¹drej prozy34. Warto przypomnieæ, ¿e równie¿ w odczuciu Güntera Grassa Fontane uchodzi³ za jednego z najwiêkszych
mistrzów prozy i to na niej autor Blaszanego bêbenka w m³odoci wzorowa³
siê i kszta³ci³ zarówno swe umiejêtnoci poprawnego konstruowania tekstu,
jak i zrêcznoæ pos³ugiwania siê jêzykiem literackim. O samym Grassie Andrzejewski równie¿ krótko wspomina, powo³uj¹c siê przy tym jedynie na
31
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zamieszczony z nim wywiad w Polityce, a nie na lekturê której z jego
ksi¹¿ek. Pojawienie siê uwagi dotycz¹cej twórcy postaci Oskara Mazeratha
zbieg³o siê te¿ z kolejn¹ wizyt¹ Andrzejewskiego w Gdañsku, podyktowan¹
koniecznoci¹ ponownego zasiêgniêcia przez niego porady u okulisty, pracuj¹cego na w tamtejszej uczelni medycznej35.
Innym wspó³czesnym twórc¹, do którego odnosi siê Andrzejewski, jest
Yvan Goll. W zwi¹zku z t¹ postaci¹ zg³asza on jednak pewne zastrze¿enia do
autorów monograficznego numeru Literatury na wiecie, zarzucaj¹c im
niedostateczne przybli¿enie sylwetki tego mniej znanego w Polsce autora
z pogranicza kultury francuskiej i niemieckiej36.
Z wielk¹ uwag¹, której niejednokrotnie towarzyszy³o najprawdziwsze
wzruszenie, Andrzejewski ledzi³ wybitne dokonania teatru telewizji. Jednym z nich by³o wystawienie sztuki Ksi¹¿ê Homburgu Heinricha von Kleista. O spektaklu tym, wyre¿yserowanym przez Petera Steina, pisze w nastêpuj¹cy sposób:
Wcale nie ukrywam, ¿e kilka razy nie tylko mia³em w oczach ³zy, lecz po prostu
p³aka³em. To jest wielki p³acz  p³acz ze szczêcia w obliczu sztuki, której
niewiarygodnego szczêcia i nieszczêcia nie da siê powtórzyæ, jest ono bowiem
tylko na raz jeden, choæ otwiera najrozleglejsze horyzonty na niezliczon¹ powtarzalnoæ istnienia.
I jaki dubbing! Ani przez moment nie mia³o siê wra¿enia, ¿e znakomici aktorzy
mówi¹ po niemiecku. M³ody ksi¹¿ê Homburgu mówi³ najpiêkniejsz¹ polszczyzn¹
Andrzeja Seweryna. To by³o wiêcej ni¿ wspania³e!37

Warto zauwa¿yæ, ¿e w entuzjastycznej ocenie przedstawienia, powracaj¹cej w innym fragmencie dziennika, pojawia siê niecodzienne okrelenie
p³acz wewnêtrzny, ukute przez córkê Andrzejewskiego.
To, co dzia³o siê na deskach scen, musia³o stale zaprz¹taæ myli pisarza,
skoro nieco wczeniej wspomina³ on te¿ o obejrzeniu wystawionej przez ³ódzki Teatr Nowy sztuki Wielki Fryderyk Adolfa Nowaczyñskiego w re¿yserii
Kazimierza Dejmka. Niezwykle krytycznie ocenia natomiast adaptacjê dramatu Brechta Kariera Artura Ui, mimo udzia³u w tym spektaklu Tadeusza
£omnickiego w roli tytu³owej. Za g³ównego winowajcê tej  w jego przekonaniu jednoznacznej pora¿ki artystycznej  uwa¿a jednak samego dramaturga,
któremu czyni zarzut, ¿e jego sztuka jest prymitywna intelektualnie i natrêtnie ha³aliwa38. Tak mia¿d¿¹ca ocena zaskakuje tym bardziej, ¿e jeszcze
w latach siedemdziesi¹tych Brecht cieszy³ siê w Polsce niemal powszechn¹
35
36
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i niekwestionowan¹ renom¹, co przynajmniej po czêci by³o zas³ug¹ starañ
jego ucznia, Konrada Swinarskiego. Sporód arcydzie³ prozy niemieckiej,
skutecznie konkuruj¹cych z Mannem, a w pierwszym rzêdzie za z jego
tetralogi¹ Józef i jego bracia, Andrzejewski szczególnym sentymentem darzy
ma³o w Polsce popularn¹ powieæ edukacyjn¹ Zielony Henryk Gottfrieda
Kellera. W jego odbiorze to dzie³o szwajcarskiego prozaika zdaje siê z dnia
na dzieñ urastaæ do rangi swego rodzaju powieci domowej, skoro tak
o nim mówi:
Pojêcia nie mam, samemu sobie wyjaniæ nie potrafiê, dlaczego po tylu próbach
beznadziejnie nieudanych nagle, w³anie teraz, Zielony Henryk od pierwszych
stronic zachwyci³ mnie i nie tylko w taki sposób, w jaki zwyk³y zachwycaæ
arcydzie³a, bo wiêcej i g³êbiej: osobiste moje zasoby poruszaj¹c. Trzeba mi siê
by³o zestarzeæ i przejæ to wszystko, co przez minione lata przeszed³em, aby
wejæ w tê przedziwn¹ ksi¹¿kê nieomal ze ³zami w oczach i z sercem ¿ywiej
i g³oniej bij¹cym? Nie wiem. I nie muszê wiedzieæ39.

Refleksja na temat ¿yciowych przejæ i problemów wynikaj¹cych ze starzenia siê, zawarta w powy¿szym cytacie, mo¿e stanowiæ odpowiedni punkt
wyjcia do omówienia d³u¿szego opowiadania, albo, jak kto woli, mikropowieci, Ju¿ prawie nic, której bohaterem Andrzejewski uczyni³ niemieckiego
pisarza w podesz³ym wieku, Hermanna Eisbergera. Mimo ¿e twórca od¿egnywa³ siê od podobnej sugestii, to jednak trudno nie dostrzec, ¿e wykreowana przezeñ literacka postaæ nosi wiele wyranych cech biograficznych samego Tomasza Manna. Ponadto utwór ten stanowi poniek¹d miniaturowe
pendant do Czarodziejskiej góry (Szwajcaria, rodowisko lekarskie, doktor
o s³owiañskim rodowodzie, nosz¹cy nazwisko Lubetzky, dysputy natury ontologicznej). Dla zmylenia tropu Andrzejewski ka¿e Eisbergerowi przyjæ na
wiat nie w Lubece, lecz w równie [ ] s³awnym miecie niemieckim Ratyzbonie, w czasach staro¿ytnych Castra Regina zwanym, a jeszcze dawniej
Radasbon¹40. Przesuwa równie¿ o piêæ lat datê jego urodzenia, z roku 1875
na 1880, a poza tym wyd³u¿a o kolejne piêæ lat rzeczywisty wiek w momencie mierci. Otto Held, powo³any do literackiego ¿ywota osobisty sekretarz
Eisbergera, w chwilowym przyp³ywie szczeroci, wywo³anym nadmiern¹
konsumpcj¹ alkoholu, tak mówi o swym mistrzu: [ ] gdy Europa sp³ywa³a
krwi¹, p³onê³a i dymi³a krematoryjnymi piecami, on w swoich Mowach do
narodu niemieckiego nie omieszka³ z odleg³ej Ameryki przesy³aæ zagro¿onemu narodowi pokrzepiaj¹cych s³ów wiary i nadziei41. W utworze Ju¿ prawie
nic wystêpuj¹ równie¿ nawi¹zania do Goethego i jego jedynego syna, wczenie zmar³ego Augusta. Jest tu tak¿e epizod, nosz¹cy pewne cechy Nocy
Walpurgi, kiedy to ubezw³asnowolniony sza³em cz³owiek s¹dzi, jak powiada
39
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Goethe, ¿e popycha, choæ w rzeczywistoci sam jest popychany (Du glaubst
zu schieben, und du wirst geschoben). Sekretarz Held ca³kiem przypadkowo
zostaje wci¹gniêty w szalony wir zabawy tak przedstawionej przez Andrzejewskiego:
T³ok tam by³ i wrzawa. Wszystko w faluj¹cym zagêszczeniu. Wydekoltowane
kobiety. Mê¿czyni w wieczorowych strojach. Porodku obszernego pokoju kilkanacie par tanecznych. I g³ona, dzika melodia. [ ] Otto Held, pchniêty w ten
rozbawiony t³um, nawet siê nie spostrzeg³, kto i kiedy wcisn¹³ mu do rêki
kieliszek z szampanem. Zimny, mile ³askocz¹cy w smaku trunek trochê go
otrzewi³. [ ] Tumult. cisk. Ruch. Opêtanie. Raz, dwa, tri! Raz, dwa, tri! Po
drugim kieliszku szampana wszystkie wiat³a zapali³y siê we wnêtrznociach
Otto Helda. A trzeci kieliszek wznieci³ gwa³towne wirowanie blasku42.

Ta scena rozpasania, w której do g³osu dochodz¹ prawdziwie dionizyjskie
zachowania jej uczestników, zestawiona jest na zasadzie kontrapunktu ze
mierci¹ wielkiego pisarza Hermanna Eisbergera vel Tomasza Manna, którego ostatnie s³owa stanowi¹ transpozycjê przypisywanego Goethemu westchnienia Mehr Licht!:  Wiêcej ciemnoci  powiedzia³ prawie g³ono.
I sta³a siê ciemnoæ. W nim i poza nim. Ciemnoæ43. Oczywista wydaje siê
te¿ konstatacja, ¿e Hermann Eisberger stanowi w jakiej mierze alter ego
samego Andrzejewskiego, zmagaj¹cego siê jak ka¿dy miertelnik z przemijaniem. Tote¿ widocznie nie bez powodu autor wk³ada w usta doktora Lubetzky«ego nastêpuj¹cy cytat z Beniowskiego: Moje bêdzie za grobem zwyciêstwo44. Czy¿by Andrzejewski mia³ tym samym tak¿e siebie na myli?
Do twórczoci krytycznoliterackiej Tomasza Manna Andrzejewski odnosi
siê za wtedy, gdy wskazuje na jego esej o Antonim Czechowie, a tak¿e
odnotowuje ukazanie siê biografii tego Wielkopisarza pióra Aleksandra Rogalskiego. Pewien lad Mannowski autor dziennika wytropi³ ponadto w dziele wielkiego prozaika-realisty Theodora Fontanego po opublikowaniu pierwszego t³umaczenia na jêzyk polski jego najs³ynniejszej powieci Effi Briest,
której akcja osadzona zosta³a, co warto przypomnieæ, w realiach dziewiêtnastowiecznego Swinemünde/winoujcia:
Drobiazg w zwi¹zku z lektur¹ Effi Briest. Jak wiadomo, Tomasz Mann bardzo
wysoko ceni³ powieci Fontanego z ostatniego ju¿ starczego okresu jego twórczoci, zreszt¹ jedynego, który siê w literaturze, nie tylko niemieckiej, liczy. Otó¿
nazwisko jednego z dwóch wiadków tragicznego pojedynku pomiêdzy zdradzonym mê¿em, baronem von Instettenem, i uwodzicielem piêknej Effi, majorem
von Crampasem, brzmi Buddenbroock. Jest on przyjacielem majora i wiadomo
o nim tylko tyle, ¿e to pierwszorzêdny cz³owiek wiatowy i elegancki45.
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W analizowanych wczeniej dziennikach Andrzejewskiego zaskakuje to,
i¿  oprócz tematyki zwi¹zanej cile z twórczoci¹ literack¹ (w³asn¹ oraz
innych) i muzyczn¹, poza w¹tkami politycznymi oraz intymnymi  nieoczekiwanie pojawiaj¹ siê w nich fragmenty, wiadcz¹ce o g³êbokim przywi¹zaniu
pisarza do wiata przyrody o¿ywionej. Pisarz systematycznie czyta³ polskie
t³umaczenie leksykonu wiat zwierz¹t opracowanego przez s³ynnego zoologa
niemieckiego Alfreda Brehma. Prawdopodobnie wskutek tej w³anie lektury
w ró¿norakich zachowaniach przedstawicieli fauny zacz¹³ te¿ dopatrywaæ siê
odzwierciedlania postaw ludzkich, w nastêpstwie czego zapragn¹³ zaznajomiæ siê ze spostrze¿eniami Konrada Lorenza, zawartymi w jego ksi¹¿ce I tak
cz³owiek trafi³ na psa.
Pamiêtnikarskie notatki Andrzejewskiego zawieraj¹ ponadto liczne odwo³ania do spraw wynikaj¹cych z recepcji jego w³asnej twórczoci w innych
krajach, w tym tak¿e w Niemczech. Dlatego autor wspomina o zas³ugach
nieocenionego Petera Lachmanna46, który przet³umaczy³ dla wydawnictwa
Suhrkamp jego opowiadanie Teraz na ciebie zag³ada. Informuje tak¿e o doniesieniu swojego agenta, dzia³aj¹cego na obszarze obejmuj¹cym RFN, na
temat trwaj¹cych w Monachium przygotowañ do telewizyjnej ekranizacji
powieci Ciemnoci kryj¹ ziemiê. Uwadze Andrzejewskiego nie usz³o i takie
wydarzenie kulturalne, jakim by³o nakrêcenie przez Krzysztofa Zanussiego
filmu (Nachtdienst) dla telewizji niemieckiej. I tym razem pisarz jako widz
równie¿ zdawa³ siê g³êboko poruszony t¹ emisj¹ telewizyjn¹. Sta³o siê to
zreszt¹ g³ównie za spraw¹ niezwyk³ego artyzmu niemieckiej aktorki Elisabeth Bergner: [ ] i to jest tak wstrz¹saj¹ce, ta gra miary najwy¿szej, ¿e siê
chce zap³akaæ, co  moim zdaniem  jest najwy¿szym ho³dem, jaki odbiorca
sztuki mo¿e sztuce z³o¿yæ47. Tym samym, byæ mo¿e ca³kiem samorzutnie,
pisarzowi po raz kolejny uda³o siê spe³niæ z nawi¹zk¹ s³ynny postulat Lessinga, zgodnie z którym od dzie³a artystycznego w pierwszej kolejnoci nale¿y oczekiwaæ dostarczania wzruszeñ jego odbiorcy.
Gra z cieniem, ostatni tom dzienników pisarza, obejmuj¹cy lata 19801981,
przynosi równie¿ wiele tematów dotycz¹cych spraw niemieckich. W tym
miejscu warto odnotowaæ pojawienie siê w nim syna Czes³awa Mi³osza, zwanego przez Andrzejewskiego Toniem, na co niew¹tpliwie wp³yw mia³o s³ynne
opowiadanie Manna:
W porze obiadowej znów wizyta, której jeszcze przed paroma dniami najmniej
siê mog³em spodziewaæ: starszy syn Czes³awa M., Tonio, którego jedyny raz
widzia³em przed dwudziestu laty, w Montgeron pod Pary¿em, kiedy mia³ trzynacie lat. Ale wcale nie by³em zaskoczony, i¿ ten dorodny m³ody mê¿czyzna
o oczach tak bardzo do ojcowskich podobnych wyda³ mi siê bardzo bliski.
A chyba i on odczu³ mnie w podobny sposób48.
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Jak wynika z powy¿szego cytatu, niæ sympatii ³¹cz¹ca syna Mi³osza
i Andrzejewskiego utrzymywa³a siê przez ca³e lata.
Drobniejsze wzmianki o niemieckich twórcach, zw³aszcza pisarzach
(przedstawiciele sztuk piêknych pojawiaj¹ siê u Andrzejewskiego raczej sporadycznie), dotycz¹ g³ównie postaci takich, jak Józef Roth, Max Frisch, Wolfgang Koeppen, Jürgen Thorwald, Erich Maria Remarque, Johann Wolfgang
Goethe, Rainer Maria Rilke i Lou Andreas-Salomé. Zazwyczaj chodzi w nich
o omówienie wie¿o przet³umaczonej i wydanej na rynku polskim ksi¹¿ki
jednego z wymienionych powy¿ej autorów. Najczêciej lekturom Andrzejewskiego towarzyszy wielki podziw dla wiêkszoci z tych twórców, ale w odniesieniu do powieci Rotha i dramatu Frischa pisarz zachowuje daleko id¹c¹
wstrzemiêliwoæ, by nie powiedzieæ, ¿e jest tymi utworami bardzo rozczarowany.
Tym, czemu w owym czasie powiêca on zdecydowanie najwiêcej uwagi,
jest kwestia poszukiwania autorstwa cytatu mierci, siostro spania. Brak
wiedzy na temat, sk¹d pochodzi to sformu³owanie, drêczy pisarza z dwóch
powodów. Po pierwsze, zmagaj¹c siê z procesem starzenia i nieuchronn¹
koniecznoci¹ pogodzenia z powolnym odchodzeniem bliskich mu osób,
w tym wybitnych pisarzy z w³asnego otoczenia (Iwaszkiewicz), nieustannie
zadaje sobie pytania dotycz¹ce przemijania. Po wtóre, zastanawia siê, czy
jest to cytat z jakiego utworu, a jeli tak, to z jakiego. W tym celu rozsy³a
nawet wici do wybitnych literaturoznawców, którzy jednak sk³onni s¹ uznaæ,
i¿ to sam Andrzejewski stworzy³ owo nostalgicznie nastrajaj¹ce okrelenie.
Jeden z czytelników tygodnika Literatura, na ³amach którego Andrzejewski og³asza³ pierwotnie swe zapiski, nades³a³ po jakim czasie wyjanienie tej
zagadki. Wskaza³ on trafnie na Jaros³awa Iwaszkiewicza jako autora wiersza z cyklu Lato 1932, z którego zaczerpniête zosta³o intryguj¹ce Andrzejewskiego zestawienie s³ów. Sprawa ta wymaga jednak dodatkowego wyjanienia. Otó¿, utwór o numerze XV z tej serii, a nie jak omy³kowo podaje
Andrzejewski XXXI, w rzeczywistoci jest przek³adem wspomnianego ju¿
wczeniej chora³u Bacha, co zreszt¹ autor Lata 1932 lojalnie zaznaczy³
w nawiasach pod tekstem. Fragment tego utworu brzmi nastêpuj¹co:
Przyjd, o mierci, siostro spania,
Przyjd i zabierz mnie ju¿ st¹d,
£ódki mojej bieg siê s³ania,
Wywied j¹ na pewny pr¹d.
Niech kto chce siê ciebie boi,
Mnie twój znak radoci¹ poi 
Gdy¿ przez wrota twe przenikam
Do licznego Jezusika!49
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Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e ten nieco mistyczny tekst zaintrygowa³ m³odego Iwaszkiewicza na podobnej zasadzie, jak mia³o to miejsce w przypadku
Adama Mickiewicza, którego poci¹ga³y pisma o podobnej treci stworzone
przez Anio³a l¹zaka. Przytoczone s³owa chora³u wykorzysta³ swego czasu
austriacki pisarz Robert Schneider, snuj¹c na ich podstawie oniryczn¹ opowieæ zatytu³owan¹ Brat snu (Schlafes Bruder). Polski tytu³ jego ksi¹¿ki
uzyska³ takie, a nie inne, brzmienie z powodu rodzaju mêskiego s³owa
mieræ (w jêzyku niemieckim der Tod). Co ciekawe, autorzy t³umaczenia tej
powieci na jêzyk polski zaproponowali w³asn¹ wersjê tekstu zaczerpniêtego
z chora³u Bacha:
Siostro snu, o mierci wznios³a,
Przyjd, a w lot mnie zabierz st¹d;
Rzuæ precz z ³ódki mojej wios³a,
Przenie mnie na pewny l¹d!
Kto chce, niech siê ciebie trwo¿y,
Lecz mnie weseliæ mo¿esz;
Z tob¹ ja chcê wnijæ do niego:
Do Jezusa przecudnego50.

Inn¹ kwesti¹, poruszon¹ szerzej przez Andrzejewskiego, jest delikatna
sprawa przejêcia przez w³adze polskie po mierci Gerharta Hauptmanna
jego domu Haus Wiesenstein. Niemiecki dramaturg i powieciopisarz spêdzi³
w nim wiêkszoæ swojego ¿ycia i tak¿e tam zasta³o go zakoñczenie drugiej
wojny wiatowej. Jerzy Andrzejewski, z powodu pe³nionych przez siebie
funkcji, zaanga¿owany by³ w procedury zwi¹zane z przekazaniem okaza³ej
willi Hauptmanna:
Mieszka³em wówczas w Krakowie i jako prezesowi tamtejszego Zwi¹zku Literatów Polskich [ ] polecono mi udaæ siê na Dolny l¹sk, do Jagni¹tkowa pod
Jeleni¹ Gór¹, aby naocznie stwierdziæ, jak siê w szczegó³ach prezentuje domostwo zmar³ego dopiero co Gerharta Hauptmanna. W czyjej g³owie wyklu³ siê
niedorzeczny pomys³, aby ten spadek po wielkim pisarzu niemieckim ofiarowaæ
znanemu ze skromnoci Leopoldowi Staffowi  pojêcia nie mam.
Sytuacjê, w jakiej siê na miejscu znalaz³em, zaliczam do szczególnie przykrych.
Nie mog³em siê nie poczuæ intruzem, który w brutalny sposób narusza ¿a³obê
domu. Nigdy nie potrafi³em Niemców nienawidziæ, gardzi³em nimi, tak¿e ich
si³¹ i bestialsk¹ przemoc¹. Lecz tu nie by³o miejsca dla pogardy. Trumna ze
zw³okami Hauptmanna jeszcze siê znajdowa³a w domu, póniej dopiero miano j¹
przewieæ na Rugiê [w rzeczywistoci na wyspê Hiddensee  G. S]51.

50 R. Schneider, Brat snu, prze³. G. Kurpanik-Malinowska, F. Netz, Katowice 1996,
s. 134. Do popularnoci powieci Brat snu znacznie przyczyni³ siê równie¿ film o tym samym tytule w re¿yserii Josefa Vilsmeiera.
51 J. Andrzejewski, Gra z cieniem, s. 204.
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Andrzejewski, do g³êbi zdegustowany opisywanymi wydarzeniami, zauwa¿a, i¿ Staff nigdy nie zdecydowa³ siê na zamieszkanie w by³ej posiad³oci
Hauptmanna. Póniej wyra¿a swoje zaniepokojenie z powodu postêpuj¹cej
dewastacji tego obiektu. Ostatecznie jednak rezydencja autora Tkaczy nie
popad³a w ca³kowit¹ ruinê, a po latach zdo³ano nawet urz¹dziæ w niej izbê
pamiêci po dawnym w³acicielu. Pisz¹c o tych sprawach, Andrzejewski daje
wyraz swojemu przywi¹zaniu, zw³aszcza w okresie m³odzieñczym, do twórczoci dramaturgicznej Hauptmanna. Fakt ten czêciowo móg³ wynikaæ
z jego nieustaj¹cej admiracji ¿ywionej dla Tomasza Manna, który w Czarodziejskiej górze sportretowa³ dramatopisarza jako Mynheera Peeperkorna.
W podsumowaniu nale¿y podkreliæ, ¿e w pisarstwie Jerzego Andrzejewskiego istnieje wiele nawi¹zañ do kultury niemieckiego obszaru jêzykowego.
Jest to sytuacja nieco odmienna od tej, która wystêpuje u innych twórców
polskich, czêciej preferuj¹cych w swoich utworach odwo³ywanie siê do dokonañ kultury anglosaskiej czy frankofoñskiej. Z jednej strony Andrzejewski
traktowa³ Niemców z du¿ym krytycyzmem, patrz¹c na nich g³ównie przez
pryzmat w³asnych dowiadczeñ z okresu drugiej wojny wiatowej. Z drugiej
za  dostrzega³ w najbli¿szych s¹siadach z Zachodu przedstawicieli Kulturnation o nadal wielkim potencjale duchowym. Dlatego ca³y czas ch³on¹³
wszelkie inspiruj¹ce go twórczo zjawiska, zwi¹zane z ¿yciem literackim
i artystycznym, docieraj¹ce znad Renu i £aby. Szczególne miejsce zarówno
w jego dziennikach, jak i w prozie zatytu³owanej Ju¿ prawie nic, zajmuj¹
kwestie zwi¹zane z biografi¹ oraz twórczoci¹ Tomasza Manna. Dzia³o siê
tak dlatego, ¿e w oczach Andrzejewskiego postawa ¿yciowa i humanistyczne
przes³anie ksi¹¿ek tego pisarza wiadczy³y o tzw. lepszym obliczu narodu
niemieckiego.
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Summary
German history and culture is a common motif in the literary work of the Polish writer
Jerzy Andrzejewski (19091983). For example, the crimes of the Nazis during the World War
II constitute the background of Andrzejewskis story Wielki Tydzieñ (Holy Week), which tells
about the uprising in the Warsaw Ghetto in 1943. German artists, musicians, and authors play
an important role in Andrzejewskis diaries, Z dnia na dzieñ (From Day to Day) and Gra
z cieniem (Playing with a Shadow). In his diaries, Andrzejewski mentions several authors by
name as well as titles of his favorite works. He draws on the content and emotional meaning of
the classical German philosophy, literature and music. During his entire life, Andrzejewski
read the works of the eminent German novelist Thomas Mann with great interest. Mann is
also the main protagonist of Andrzejewskis short novel Ju¿ prawie nic (Almost nothing). For
Andrzejewski and other Polish authors Mann is one of the most influential German prose
writers of the 20th century.
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Relacjonizm nie jest wzglêdnoci¹ prawdy,
lecz prawd¹ o relacji
Deleuze

Chcê wyjaniæ przede wszystkim samemu sobie, jak to siê dzieje, ¿e
czytanie, jedno1 czytanie, moje czytanie, prowadzi do ró¿nych rezultatów.
St¹d w tytule nazwiska autorów, o których bêdê mówi³. Byæ mo¿e, oka¿e siê
to przydatne tak¿e dla innych czytaj¹cych. Odrzucam proste wyjanienie, ¿e
ró¿nice bior¹ siê z tego, ¿e to ró¿ni autorzy i ró¿ne teksty. Mylê tu o bardziej
zasadniczej ró¿nicy, ró¿nicy niemal¿e ontologicznej, do której to jedno czytanie prowadzi.
Moje rozwa¿ania sk³adaæ siê bêd¹ z trzech czêci. W pierwszej przypomnê trzy sposoby traktowania jêzyka, skoro literatura / poezja jest jego
czêci¹. W drugiej przedstawiê to, co wynika z mego czytania Ratonia, Myliwskiego i G¹siorowskiego z nadziej¹, ¿e w sposób wyrazisty ujawni¹ siê
ró¿nice, o których wspomnia³em. W czêci trzeciej za podejmê wymienion¹
w tytule próbê zbudowania modelu i próbê oceny potencjalnych mo¿liwoci
jego zastosowania, posi³kuj¹c siê koncepcj¹ aktora-sieci (ANT) Brunona Latoura.

1

Wszystkie pogrubienia w tekcie pochodz¹ od autora.
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I
Po pierwsze, jêzyk jest systemem symboli. Najlepiej obrazuje to tzw.
trójk¹t znaczeniowy Charlesa Ogdena i Ivora Armstronga Richardsa przedstawiony przez nich w 1923 roku2. Wygl¹da on tak:

i jest klasyczn¹ ilustracj¹ relacji, w jakich s³owa pozostaj¹ zarówno do myli,
jak i do rzeczy. Bezporednioæ zwi¹zku s³owo-myl i myl-rzecz podkrelona
jest ci¹g³oci¹ ³¹cz¹cych je linii. Arystoteles twierdzi³, ¿e: S³owa mówione s¹
symbolami dowiadczenia umys³owego, a s³owa pisane s¹ symbolami s³ów
mówionych3, czyli zastêpuj¹ myli. Zwi¹zek myli i rzeczy te¿ jest bardziej
lub mniej bezporedni (bez akceptacji tego mielibymy fundamentalny k³opot
z operacyjnoci¹ ludzkiego mylenia). Natomiast relacja s³owo-rzecz oznaczona jest lini¹ przerywan¹ dla podkrelenia, ¿e ró¿ne uk³ady s³ów / dwiêków
mog¹ byæ u¿ywane w odniesieniu do tych samych rzeczy, ¿e mamy tu do
czynienia z umownoci¹, z konwencj¹. Trójk¹t znaczeniowy jest porêczny, ale
budz¹cy w¹tpliwoci, dlatego postawiê wa¿ne pytania, na które nie bêdê
w tej chwili odpowiada³, ale chcê, aby wybrzmia³y:
a) gdzie w nim umiecilibymy takie wydarzenie jêzykowe jak poezja?
Przeprowadmy tak¹ operacjê: umieæmy gdzie w tym trójk¹cie poezjê. Za
kilka chwil wrócimy do tego i wtedy ta decyzja nam siê przyda,
b) a gdzie umiecilibymy sam¹ opowieæ o jêzyku, któr¹ niesie trójk¹t
znaczeniowy?

2 J. Stewart, C. Logan, Komunikowanie siê werbalne, w: Mosty zamiast murów.
O komunikowaniu siê miêdzy ludmi, red. J. Stewart, Warszawa 2002, s. 83.
3 Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 1:
Kategorie; Hermeneutyka; Analityki pierwsze;
Analityki wtóre; Topiki; O dowodach sofistycznych, prze³., wstêp i koment. oprac. K. Leniak, Warszawa 1990, s. 69.
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Po wtóre, jêzyk jest czym wiêcej ni¿ systemem symboli, jest aktywnoci¹, tzn. ¿e s³owa realizuj¹ dzia³ania. Zdanie za³o¿ê siê, ¿e nie s³uchasz
tego, co teraz mówiê nie odnosi siê do ¿adnego zak³adu, ono wyra¿a ¿al, jest
aktem skargi. Znaczenie semantyczne mówi o zak³adzie (za³o¿ê siê), ale
nie wyra¿a rzeczywistego sensu. Analitycy konwersacji koncentruj¹ siê prawie wy³¹cznie na tym, co wypowied robi, a nie na tym, co s³owa mówi¹.
Je¿eli tekst / literatura jest przede wszystkim konwersacj¹ z czytelnikiem, to
otwiera siê tu ca³e pole do obserwacji tego, co konkretny tekst robi ze
swoim czytelnikiem, i odwrotnie. Przypomnijmy podstawowy zestaw czynnoci s³ów / mowy: obietnica, ¿yczenie, powitanie, oferta, groba, rozkaz, komplement.
O ile w pierwszym i drugim wypadku jêzyk jest traktowany jako narzêdzie (w pierwszym narzêdzie poznawania wiata, w drugim narzêdzie praktycznego w nim funkcjonowania), to w trzecim mamy sytuacjê, ¿e tego narzêdzia nie mo¿emy od³o¿yæ! Jak pokaza³ Mitterer, nie mamy ¿adnego
wyjcia z uniwersum opisów4. Bo jak  dla przyk³adu  odbieramy kantowsk¹ rzecz sam¹ w sobie? W kantowskim jej opisie. A idee Platona? (Ale nie
znaczy to, ¿e jestemy  mówiê tu o sobie  konstruktywistami). Najlepiej to
podejcie oddaje fragment z Heideggera:
Bycie, jako ono samo, wymierza w³asny obwód, który obmierzony zostaje dziêki
temu, ¿e bycie istoczy siê w s³owie. Mowa jest obwodem tzn. domem bycia.
Istoty mowy nie wyczerpuje to, ¿e mowa znaczy, nie jest te¿ ona czym znakowym i cyfrowym. Poniewa¿ mowa jest domem bycia, zatem do bytu docieramy
przez ten dom. Id¹c do studni i przez las zawsze idziemy przez s³owo studnia
i poprzez s³owo las, nawet jeli nie wymawiamy tych s³ów i o niczym mownym
nie mylimy5.

albo Kayah, piewaj¹c w piosence Na jêzykach, ¿e to nie ludzie s³owa, ale
s³owa ludzi nios¹.
Je¿eli zatem wemiemy pod uwagê te trzy sposoby patrzenia na jêzyk,
a de facto trzy sposoby jego funkcjonowania i naszego funkcjonowania
w jêzyku, to prowadz¹ nas one zawsze  jeli nie bêdziemy siê pieszyæ
i pozostaniemy czujni i precyzyjni  do wyrywania wiersza z p³askiej powierzchni jego zapisu i obserwowania wielu ciekawych i fascynuj¹cych procesów, które dziej¹ siê, nim ponownie wklepiemy wiersz w p³ask¹ powierzchniê jakiejkolwiek czytelniczej interpretacji.

4
5

Zob. J. Mitterer, Tamta strona filozofii , prze³. M. £ukasiewicz, Warszawa 1996.
M. Heidegger, Budowaæ, mieszkaæ, myleæ, prze³. K. Michalski, Warszawa 1970,
s. 212.
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II
Kazimierz Ratoñ. Mój pierwszy kontakt z Ratoniem to specjalny numer
miesiêcznika Poezja z 1984 roku powiêcony zmar³emu rok wczeniej
poecie. Zosta³em pora¿ony lektur¹ zamieszczonych tam wierszy. Na ca³ego
Ratonia czeka³em kolejnych kilkanacie lat, gdy staraniem Zdzis³awa Brudnickiego ukaza³y siê jego Poezje (Warszawa 2002). Twórca jest s³abo znany.
Poza Magdalen¹ Boczkowsk¹6 pisa³ o nim Jan Marx7, ale nie ma Ratonia ani
w Portretach z bufetem w tle Romana liwonika (Iskry 2001), ani
w ksi¹¿ce Piotra Sarzyñskiego i Mai Wolny zatytu³owanej kronika mierci
przedwczesnych (Iskry 2000). A obie przecie¿ powiêcone s¹ dok³adnie w³anie
tragicznym postaciom poezji polskiej. Tyle o kulawej pamiêci po Ratoniu.
Eksperymentowa³em z Ratoniem, daj¹c jego utwory do przeczytania
wielu osobom, ale te lektury koñczy³y siê
bólem i w efekcie odrzuceniem.
¯eby u¿yæ jakiego porównania: jeli swoje ¿yciopisanie (zostañmy przy okreleniu Berezy) Stachura koñczy Listem do pozosta³ych, to twórczoæ Ratonia
od pocz¹tku do koñca jest w³aciwie takim jednym d³ugim listem. Zmar³
w wieku 41 lat. Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny,
podaj¹c datê mierci: 14 stycznia, opatruje j¹ znakiem zapytania. Znak zapytania przy dacie mierci? Kiedy? W koñcu XX wieku? Gdzie? W centrum
jednej z europejskich stolic? A jednak s³usznie, bowiem 14 stycznia to data
sekcji zw³ok poety znalezionych na ulicy. Lekarz ocenia³, ¿e zgon nast¹pi³
tydzieñ do trzech wstecz, wiêc równie dobrze móg³ to byæ grudzieñ 1982 roku.
Nie umiem spokojnie mówiæ o Ratoniu, nie umiem wybieraæ z jego wierszy,
bo to tak jakbym wybiera³ z jego cia³a. Ale jeden przytoczê:
Jestem opuszczony ju¿ nawet przez mieræ
mieræ nie przychodzi do mnie
mo¿e jestem jej nie znany a mo¿e mnie nienawidzi
bo dlaczego jej tu jeszcze nie ma
powinna byæ skoro jest najpewniejsza
skoro jest jedyn¹ prawd¹
czym cudowniejszym od kobiety i Boga
czym przera¿aj¹cym i wielkim
absolutn¹ cisz¹ i przeznaczeniem
jej dotyk jest rozkosz¹ i tortur¹
pragnê agonii bo pragnê ¿ycia
¿yæ to tylko umieraæ nieustannie
nie tracê wiêc nadziei
nie tracê nadziei ¿e jeszcze mieræ oka¿e

6 Zob. M. Boczkowska, W centrum literatury, na marginesie ¿ycia. O twórczoci Kazimierza Ratonia, Katowice 2011.
7 Zob. J. Marx, Legendarni i tragiczni, Warszawa 1993.
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mi swoj¹ litoæ swoj¹ dobroæ
i przyjdzie do mnie którego dnia m¹drego
Wierzê w ni¹
wierzê w mieræ która mnie opuci³a8

Wspomniany Zdzis³aw Brudnicki opisuje scenê, gdy pokaza³ wiersze Ratonia w redakcji miesiêcznika Poezja (w którym przez lata by³ sekretarzem
redakcji) gronu kilku nielichych poetów: Grochowiakowi, Jerzynie, Karaskowi, G¹siorowskiemu. Brudne, ot³uszczone, szare zeszyty zrobi³y chyba wiêksze wra¿enie i zdumienie ni¿ same wiersze. Nadto  i to we wspomnieniu
Brudnickiego jest najbardziej uderzaj¹ce  mówi on o tym, ¿e zobaczy³ nagle
nieprzystaj¹ce do siebie poetyckie wiaty. Pierwszy to zgromadzeni przy
biurkach w jednym pokoju ci wszyscy wielcy, znani i uznani, choæ tak ró¿ni
w uprawianych poetykach, to jednak jako tacy sami, bo ich poezja to literatura, zmaganie z jêzykiem, dylematy ¿yciowe, literackie i moralne, a naprzeciwko wiat kogo, kto walczy o ¿ycie, kto jest chodz¹cym ¿ywym trupem,
w³aciwie nieodró¿nialnym od swoich wierszy. Przywo³any ju¿ G¹siorowski
w tekcie o Ratoniu, opatrzonym znamiennym mottem z Georgesa Bataillea
Opis mój jest niepewny, byæ mo¿e niezrozumia³y. Wyobracie sobie cz³owieka na skraju mierci, który chcia³by jeszcze jakim znakiem, po raz ostatni,
zawiadczyæ o ¿yciu. Widaæ, ¿e co siê z nim dzieje, ale co?9 pisze:
I co tu siê dalej wykrêcaæ i rozczulaæ  chocia¿ by³o to przejmuj¹ce, i moralizowaæ  chocia¿ wskazanie czyich win i grzechów zapewne by to wszystko
w jakim stopniu jednak ucz³owieczy³o, czyli powstrzyma³o w granicach wartoci
i sensu, a wycieka³y one z tego Losu jak krew z wodami i materi¹ z rany.
Postawmy sprawê jasno, na ile tylko nas staæ j¹ pomyleæ, a raczej na ile nas
staæ j¹ opowiedzieæ. Ostatnimi laty Kazika Ratonia trzeba by³o coraz czêciej
unikaæ, jeli nie chcia³o siê go, mniej lub bardziej niecierpliwie odgoniæ, bo ju¿
nawet obraziæ chyba nie by³oby go mo¿na i niewielu mog³oby sobie na to pozwoliæ. Nie wykrêcajmy siê. Nawet jeli pamiêtamy nieco d³u¿sze z nim rozmowy
i nieco sutsze po¿yczki. [ ] Po co siê tu dalej wykrêcaæ. To by³o nie do
zniesienia. I przynajmniej to, ¿e jego obecnoæ by³a nie do zniesienia, powinno
siê Ratoniowi jednak przyznaæ, z szacunku. [ ] To, co siê dzia³o z Kazikiem
Ratoniem, naprawdê nie by³o do wytrzymania na d³u¿ej, dla nikogo10:
Widzê twoj¹ twarz
jest coraz bardziej czarna
jest coraz bardziej zaropia³a
widzê j¹ nieprzerwanie
widzê jak gnije
widzê jak umiera
nie mogê na ni¹ patrzeæ
8
9
10

tonia.

K. Ratoñ, Poezje, Warszawa 2002, s. 153.
K. G¹siorowski, De profundis, Poezja 1984, nr 1, s. 51.
Kursyw¹ zaznaczam wtr¹cenia Gasiorowskiego do cytowanego przezeñ wiersza Ra-
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nie mogê
Jeli mia³o siê wybór, a zatem dalsza czêæ wiersza:
a muszê patrzeæ
bo to ja jestem
to jest taka moja twarz
ju¿ nas nie dotyczy³a, gdy¿ nie musia³o siê wierzyæ, ¿e:
to jest twarz wszystkich11

Byæ mo¿e, z tych przytoczeñ trudno zbudowaæ silny obraz tego, co chcê
przekazaæ, ¿e w wypadku Ratonia wiod¹ca czytelnicza relacja prowadzi
do bólu. Poniewa¿ ¿aden dok³adny przekaz wra¿enia bólu nie jest mo¿liwy,
spróbujê w tym miejscu posi³kowaæ siê jedynie odsy³aczami, polecaj¹c lekturê samego Ratonia i ksi¹¿ki Boczkowskiej.
Drugi przyk³ad relacji, który pragnê scharakteryzowaæ, opiszê, odwo³uj¹c siê do twórczoci Wies³awa Myliwskiego. Swoj¹ przygodê z jego proz¹
zacz¹³em od koñca, od Traktatu o ³uskaniu fasoli12. Dla filozofa paraj¹cego
siê literatur¹ to dobre wyzwanie  traktat, ¿e o ³uskaniu fasoli to mniejsza.
Mój tekst13 spowodowa³, ¿e pozna³em bli¿ej autora Traktatu... Odbylimy
kilka wielogodzinnych rozmów, a nawet zorganizowa³em mu spotkanie autorskie. Spoiwem naszej literackiej relacji by³ jêzyk, ten specyficzny sposób
traktowania go i operowania nim przez pana Wies³awa. To go najbardziej
interesowa³o, dlatego znalaz³ we mnie dobrego interlokutora. Jego wieloletnie dowiadczenie redakcyjne (m.in. w Sycynie i Regionach) pozwoli³o mu
wg³êbiæ siê w jêzyk bli¿szy mowie ni¿ pismu. ¯e zakres i fabu³a dotyczy³y
bardziej wsi ni¿ miasta, okaza³o siê w moich czytelniczych relacjach z tekstem Myliwskiego i w rozmowach z nim mniej znacz¹ce, w³aciwie wtórne.
Oczywicie o tych rozmowach z Myliwskim mogê tylko opowiedzieæ, albo te¿
odes³aæ do zapisu dwóch innych z nim rozmów14.
W pierwszej z nich Myliwski mówi: Dzieciñstwo spêdzone na wsi zaznaczy³o siê w mojej pamiêci jako dowiadczenie egzystencjalne, a nie obyczajowe. Dlatego mog³em napisaæ poza wspomnian¹ recenzj¹ z Traktatu...
dwa inne teksty, polemizuj¹ce z dominuj¹cym czytaniem Myliwskiego jako
wybitnego przedstawiciela tzw. nurtu ch³opskiego15 . O dwukrotnej Nike i
sukcesie u czytelników nie zdecydowa³a ch³opskoæ. Gdyby tak by³o, Myliwski przepad³by, jak  mimo Nike  przepada Marian Pilot.
11
12
13

K. G¹siorowski, De profundis, s. 5152.
Obecnie ju¿ przedostatniej ksi¹¿ki Myliwskiego.
A. Wo³osewicz, Myliwskiego katalog spraw, motywów i w¹tków, Migotania, Przejanienia 2006, nr 3, s. 12.
14 W. Myliwski, Ksi¹¿kê mo¿na pisaæ bez koñca, rozm. przepr. M. Radziwon, Gazeta
Wyborcza 05 X 2007, nr 233, s. 1819; W. Myliwski, Niech siê jêzyk gotuje: rozmowa na
¿ywo w klubie Gocie Gazety, rozm. przepr. K. Janowska, P. Mucharski. Gazeta Wyborcza 1011 XI 2007, nr 263, s. 21.
15 A. Wo³osewicz, Krótki powrót do niechcianego tematu, Migotania, Przejanienia
2008, nr 12, s. 47; tego¿, Po co mi Myliwski albo czy mo¿na napisaæ Ch³opów 2?,
W³asnym G³osem 2008, nr 73, s. 3.
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W mojej czytelniczej relacji z tekstem Myliwskiego dominuje jêzyk jako
¿ywio³, jako nonik rzeczywistoci, jako rzeczywistoæ sama. Ch³opskoæ to
opakowanie, tara, nieistotna, bo zawartoæ (netto) mo¿e  co w³anie
w swoim czytaniu czyni³em  zostaæ przepakowana, rozpakowana z tej
ch³opskoci. Mówi¹c krótko i obrazowo  interlokutorem Myliwskiego
w ca³ej jego twórczoci nie jest ani Reymont, ani Gombrowicz interpretuj¹cy
ludzkie postawy i losy ch³opów, lecz Wittgenstein z jego zainteresowaniem
dla naszej praktyki jêzykowej.
Krzysztof G¹siorowski. G¹siorowski jest jeszcze ca³y przede mn¹, bo
jest bohaterem mego doktoratu, a mówiê o ca³ym G¹siorowskim, bo to
twórczoæ zamkniêta. G¹siorowski zmar³ w styczniu 2012 roku. Tu tylko
powiem o dwóch kwestiach: o tym, co mówi on o poezji jako dowiadczeniu
egzystencjalnym i o poezji jako jêzyku zerowym. Poezja nie jest dowiadczeniem egzystencjalnym w tym prostym sensie, ¿e jest aktywnoci¹ jak wiele
innych, np. jedzenie czy mi³oæ. Skoro jestem, cokolwiek robiê, jest to moim
dowiadczeniem. Jestem, egzystujê, wiêc jest to dowiadczenie egzystencjalne. Nie. Jeli G¹siorowski mówi o poezji jako dowiadczeniu egzystencjalnym, to mówi o takiej jego mocy, któr¹ byæ mo¿e najlepiej nazwa³ Marek
Wawrzkiewicz, tytu³uj¹c wypowied o Krzysztofie: Prawdziwe dla niego by³o
tylko to, co zapisa³ w wierszu16.
Jeli poezja jest dowiadczeniem egzystencjalnym, to znaczy w tym wypadku, ¿e jest to dowiadczenie niezbêdne dla egzystencji, konstytuuj¹ce j¹,
to racja tej egzystencji. Moc tego dowiadczenie poznajemy choæby wtedy,
gdy G¹siorowski mówi o jêzyku poetyckim jako jêzyku zerowym:

i

Ale poezja to co innego ni¿ s³owa, to nie jest jêzyk w jêzyku; jêzyk poetycki
d¹¿y do stania siê jêzykiem stopnia zerowego, w którym zrównuje siê znacz¹ce
i znaczone. Dlatego cofaæ siê poetyckimi ladami w³aciwie nie mo¿na, nie ma
dok¹d [ ]17
Rzecz w tym, ¿e poetyckoæ [...] uwa¿am za jedn¹ z definicji natury cz³owieczej. [ ]
Ujawnienie realnoci dowiadczenia wewnêtrznego, owego snu na jawie, w ogóle
jest chyba mo¿liwe tylko dziêki poetyzowaniu, choæby nie pisywa³o siê wierszy18.

Zobaczmy, G¹siorowski mówi: poezja to co innego ni¿ s³owa. Wróæmy
wiêc do trójk¹ta Richardsa / Ogdena i pytania o to, gdzie umiecilimy
w nim poezjê? Dla dok³adniejszego zobrazowania mego czytania G¹siorowskiego przytoczê wiersz, krótki, ale znacz¹cy:
16 M. Wawrzkiewicz, Prawdziwe by³o dla niego tylko to, co zapisa³ w wierszu, dostêpne
w Internecie: <http://www.literaci.eu/index.php/wywiady/3494-marek-wawrzkiewicz-prawdziwe-byo-dla-niego-tylko-to-co-zapisa-w-wierszu.html> [dostêp: 17.01.2012].
17 K. G¹siorowski, Warszawa jako kosmos wewnêtrzny, Warszawa 1997, s. 14.
18 Tam¿e, s. 69.
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Bol¹ mnie oczy,
jakbym za du¿o zobaczy³.
Nie p³aczê, ale z oczu wycieka mi
wiat.
Ten sam wiat, który jeszcze nie
tak dawno wlatywa³ we mnie z ³opotem
niby ³abêd w tunel kolejowy.19

To nie jest wiersz po¿egnalny, pisze go poeta w wieku 57 lat, dwadziecia
lat przed mierci¹, to jest wiersz o dowiadczaniu. Nie mogê tutaj i nie
potrzebujê d³u¿ej zatrzymywaæ siê nad szczegó³ami.
Podsumujmy. W wypadku Ratonia moja wiod¹ca czytelnicza relacja
prowadzi do wytworzenia bólu. W wypadku Myliwskiego wiedzie ku pewnej
miêsistoci, magmie jêzyka specyficznie mocno nacechowanego, jêzyka ewidentnie z poziomu Heideggerowych ujêæ. Mówi¹c metaforycznie: je¿eli Myliwski mówi / pisze ¿wir, to ja go czujê na jêzyku. W wypadku G¹siorowskiego moja wiod¹ca czytelnicza relacja prowadzi ku poezji, któr¹ nazywa on
dowiadczeniem egzystencjalnym, a które to dowiadczenie ja wolê nazywaæ
antropologicznym, bo wiersze G¹siorowskiego s¹ momentem / elementem
rozpoznania antropologicznego, a przynajmniej daj¹ mi tak¹ mo¿liwoæ: skoro s¹ czynnoci¹ egzystencjaln¹, to w udokumentowanych tej czynnoci rezultatach (wierszach) mo¿emy prowadziæ pewnego rodzaju rozpoznanie w³anie tak, jak to robi¹ antropologowie. Nie spieram siê z G¹siorowskim, nie
kwestionujê poezji jako dowiadczenia egzystencjalnego. Musia³bym  co nie
jest mo¿liwe  wejæ w jego buty. Wyci¹gam tylko z tego tê konsekwencjê,
¿e jego dowiadczenie egzystencjalne dla mnie jest materia³em antropologicznym.

III
We wszystkich wy¿ej opisanych sytuacjach mówi³em o relacji wiod¹cej
/ dominuj¹cej. Pora na wyjanienie tego pojêcia. Jest to jedno z wa¿niejszych pojêæ proponowanego przeze mnie modelu i dotyczy tego, ¿e w procesie
czytania, który jest RELACJ¥ z tekstem (przypominam motto z Deleuzea)
mog¹ powstawaæ / powstaj¹, powiedzia³bym  zapo¿yczaj¹c siê w neurologii
 synapsy literackie (na wzór po³¹czeñ mózgowych) w wyniku pracy naszych szarych komórek. Synapsê literack¹ chcia³bym (tak¿e jako tekst) charakteryzowaæ przynajmniej za pomoc¹ dwóch wartoci. Przez usytuowanie,
miejsce, jakie zajmuje w trójk¹cie znaczeniowym, a wiêc uwzglêdniaj¹c jej
odleg³oci od myli, rzeczy i jêzyka, które to odleg³oci najlepiej mierzyæ
si³ami ci¹¿enia ku wierzcho³kom tego¿ trójk¹ta, a tak¿e przez osi¹gniêty
19

K. G¹siorowski, Powrót Atlantów, Warszawa 1992, s. 62.
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poziom stabilizacji. Krzysztof Abriszewski (o którym bêdzie jeszcze mowa)
podaje przyk³ad eteru, który przewêdrowa³ z ustabilizowanego bytu natury
ku eterowi jako stabilnemu spo³ecznemu konstruktowi20.
Synaps jest wiele, jak wieloaspektowe, wielofunkcyjne i wielow¹tkowe
s¹ nasze aktywnoci, tak¿e poznawcze. Praca mózgu, czegokolwiek dotyczy,
to ca³a sieæ takich po³¹czeñ, relacji. Przek³adaj¹c to na grunt literatury,
wiod¹ca relacja by³aby owym bólem u Ratonia, magm¹ jêzyka u Myliwskiego czy dowiadczeniem antropologicznym u G¹siorowskiego. Chocia¿
przecie¿ mogê dywagowaæ (i robi³em to) nad wersem u Ratonia tak ró¿nym
od tego, jakim operuje G¹siorowski, pisaæ o ch³opskoci literatury Myliwskiego (co akurat krytykowa³em, ale to mniej istotne, inni widzieli w niej
relacjê zdecydowanie wiod¹c¹). Najwa¿niejsze przekonanie, jakie chcê przekazaæ, mówi¹c o relacji dominuj¹cej, dotyczy tego, ¿e chodzi tu  jak
w ca³ym modelu  o dynamizm, o dzia³anie i wynikaj¹c¹ zeñ si³ê przekonywania, choæby tylko samego autora. Dobrze widaæ i tê dominuj¹c¹ relacjê
i jej si³ê przekonywania w poni¿szym cytacie z Mi³osza, gdy  mówi¹c
o progu uwagi czytelniczej  koñczy on sw¹ wypowied nastêpuj¹co:
Czyli uzna³em mój esej za ksi¹¿kowy, co dobre jest mo¿e na seminarium
uniwersyteckim, ale nie tam, gdzie wchodz¹ w grê elementarne sprawy ludzkiego ¿ycia. Pwomyla³em te¿ sobie, ¿e ta ca³a filozofia by³a ucieczk¹ w szkolarstwo, byle unikn¹æ mówienia o tym, co w spotkaniu z Ksiêg¹ Hioba jest dla mnie
najbardziej w³asne i bolesne21.

Wydaje siê, ¿e w³anie to nastawienie wyranie widoczne w s³owach
noblisty pozwoli³o humanistyce wspó³czesnej porzuciæ instrumentalne traktowanie swoich przedmiotów i zbli¿yæ siê do czytania jako sytuacji gdzie
wchodz¹ w grê elementarne sprawy ludzkiego ¿ycia. Chcia³em zwróciæ
w tym miejscu uwagê, jak jedna relacja, buduj¹ca owo dowiadczenie najbardziej w³asne i bolesne (jak nazywa je Mi³osz) wypiera, zastêpuje drug¹,
choæ przecie¿ nie likwiduje jej. W ka¿dej chwili mo¿e Mi³osz wróciæ do dywagacji, jak je nazywa, ksi¹¿kowych, szkolarskich, jeli tylko bêdzie chcia³.
Bruno Latour, o którym poni¿ej, mówi wprost o tym, ¿e badacz winien
pod¹¿aæ z ty³u, o krok za badanym, i o koniecznoci ws³uchiwania siê w jego
g³os, bo
musimy przestaæ udawaæ, ¿e aktorzy maj¹ tylko jêzyk a badacze s¹ w posiadaniu metajêzyka, w którym osadzony jest ten pierwszy. Jak powiedzia³em
20 Przyk³adowo eter jest dla nas obecnie stabilnym i wy³¹czne spo³ecznym konstruktem. Wed³ug naszej dzisiejszej wiedzy jest on rezultatem jedynie pewnych oczekiwañ, pomy³ek czy przes¹dów, które na naszej osi pojawia siê po stronie »kultury«. Jednak eter dla
tych, którzy go poszukiwali, by³ równie stabilnym bytem, choæ pozostaj¹cym w ca³oci po
stronie natury (K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowoæ, polityka. Analiza teorii Aktora-sieci
Bruno Latoura, Kraków 2012, s. 209).

288

Andrzej Wo³osewicz
wczeniej, badaczom pozwala siê na posiadanie jedynie pewnego infrajêzyka,
który pomaga wyczuliæ siê na w pe³ni rozwiniêty metajêzyk aktorów, uj¹æ refleksyjnie to, co oni mówi¹22 .

Pod¹¿aæ krok w krok za badanym i ws³uchiwaæ siê w to, co on mówi
 a badanym jest tekst.
Wróæmy do pytania: jak to siê dzieje, ¿e w wyniku jednej czynnoci
czytania, tego przywo³anego w poprzednim zdaniu ws³uchiwania siê w tekst,
raz mamy ból (Ratoñ), raz dowiadczenie antropologiczne (G¹siorowski),
a raz jêzykowe przeniesienie w realnoæ (Myliwski)? Prost¹ odpowied, ¿e to
wynik ró¿nych tekstów, ju¿ odrzuci³em. Móg³bym wzi¹æ jeden tekst, jak to
robi Stanley Fish z wierszem Blakea, i pokazaæ ró¿ne, zdecydowanie ró¿ne,
przeciwstawne sobie, sprzeczne czytania tego samego23. ¯eby sensownie
wyjaniæ te rozbie¿noci czytania, muszê wedrzeæ siê do struktury24:
A
B
autor  tekst  moje czytanie

Bruno Latour powiedzia³by: rozpakowaæ j¹. Oczywicie ta struktura
ci¹gle jest analizowana. Wystarczy przypomnieæ wyst¹pienie Erazma Kumy
na Zjedzie Polonistów w 1995 roku25, w którym przedstawi³ szerok¹ panoramê stanowisk na ten temat. Ale my  za Latourem  szukamy nie tylko
opisów tych stanowisk, lecz tak¿e  na wzór Latourowskich obserwacji naukowców w ich laboratoriach  laboratoriów, w których powstawa³y te
literaturoznawcze stanowiska i tego, co siê w nich wtedy dzia³o. A to mrówcza robota26. My po prostu zaczynamy tam, gdzie inni twierdz¹, ¿e ju¿ skoñczyli.
Latour jest czwart¹ osob¹ wymienion¹ w tytule. Korzystam z jego koncepcji, pamiêtaj¹c uwagi Krzysztofa Abriszewskiego. Polski t³umacz i interpretator myli Latoura zauwa¿a, ¿e ten  ledz¹c poczynania w nauce
 mówi o tym, jak »pakujemy« rzeczy w s³owa oraz jak »pakujemy« spo³eczeñstwo w s³owa, ale nie mówi, jak to okrela Abriszewski, jak »pakujemy« s³owa w s³owa. Robimy to na w³asn¹ odpowiedzialnoæ, Abriszewski
21 Cz. Mi³osz, Ksiêga Hioba. S³owo wstêpne t³umacza, Literatura na wiecie 1981,
nr 6, s. 288.
22 B. Latour, Splataj¹c na nowo to, co spo³eczne, prze³. A. Derra, K. Abriszewski, Kraków 2010, s. 69.
23 S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, prze³. A. Szahaj, Kraków 2002, s. 100103.
24 Diagram w³asny.
25 E. Kuma, Autor  dzie³o  czytelnik we wspó³czesnej refleksji teoretycznoliterackiej,
w: Wiedza o literaturze i edukacja, red. T. Micha³owska, Z. Goliñski, Z. Jarosiñski, Warszawa 1996, s. 523545.
26 Latour wykorzystuje skrót ANT (od Actor-Network Theory), daj¹cy wyraz mrówka
(ant), do podkrelania koniecznej ¿mudnoci i drobiazgowoci przy ledzeniu procesów, dla
których nazw¹ jest w³anie ANT.
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w filozofii, ja w literaturze. Dlatego w³anie chcê wedrzeæ siê do przedstawionej struktury, do zarysowanego ³añcucha co najmniej w dwóch miejscach:
A i B, by pokazaæ wystêpuj¹ce tam skomplikowanie.
Najpierw krótko o A, bo nie nale¿y ono do mego czytania lub nale¿y
marginalnie, choæ i to nie jest, jak poka¿ê, oczywiste, tzn. relacje ukryte
pod A wraz z Rzeczywistym Autorem mog¹ byæ elementem czytania. Na
razie zostañmy przy stwierdzeniu, ¿e badanie tego, co siê dzieje w A, jest
badaniem ³añcucha przekszta³ceñ i translacji, na które wskazywa³ ju¿ Henryk Elzenberg w 1923 roku w swoim wyst¹pieniu na posiedzeniu Polskiej
Akademii Literatury, buduj¹c ci¹g: selekcja  translacja - mityzacja27. Jednak najlepiej napiêcie i dynamizm tego, co siê dzieje miêdzy autorem
i tekstem, ujmuje  moim zdaniem  praca Andrzeja Zieniewicza Obecnoæ
autora. Style rzeczywistoci w sylwie wspó³czesnej28. Znajdujemy tam m.in.
pojêcie aktanta, które choæ ród³owo wywodzi siê z innej rzeczywistoci,
zdaje siê bardzo porêczne na gruncie literatury tak¿e w badaniach tego, co
mieci siê w miejscu miêdzy tekstem a czytaniem. W opisie napiêæ, stanów
i sytuacji na linii autor  tekst praca Zieniewicza wydaje siê kanoniczna.
Zajmê siê teraz tym, co dzieje siê miêdzy tekstem a czytaniem, zajmê siê
relacjami ukrytymi pod B. Nim to uczyniê, wprowadzê drugie ju¿ (po synapsie literackiej) pojêcie operacyjne  pojêcie wiersza jako jednostki rozrachunkowej w rozmowie poety ze wiatem. Mam na myli traktowanie wiersza dok³adnie tak, jak zosta³o to okrelone, czyli jako jednostki
rozrachunkowej, a przynamniej chcia³bym, aby tak by³o.
Pierwszym wymogiem traktowania wiersza jako jednostki rozrachunkowej jest przytoczenie go w ca³oci. Wystarczy sprawdziæ, czy zawsze ten
wymóg jest spe³niany, a w ilu wypadkach dzieje siê zupe³nie inaczej. Mo¿e to
nas zaskoczyæ. Sam mia³em k³opoty z moimi redaktorami, gdy forsowa³em tê
zasadê integralnoci wiersza. Argument zawsze ten sam: wiersze s¹  jeli
chodzi o przestrzeñ tekstu  bardzo zasobo¿erne. Dominuje wiêc przytaczanie fragmentów, posi³kowanie siê frazami dla zilustrowania recenzenckiej
opowieci o wierszu czy o tomiku. Nie akceptujê tego. Wiersze, o których
piszê lub do których w wypowiedzi o tomiku czy czyim dorobku siê odwo³ujê, przytaczam w ca³oci, nawet, gdybym uwa¿a³, ¿e w danym wypadku
ca³oæ do eksplikacji pogl¹dów jest zbêdna. Przytaczanie ca³ego wiersza uwa¿am za elementarny wymóg uczciwoci wobec czytelnika, który musi mieæ
mo¿liwoæ rzucenia naszego mylenia o wierszu, naszej o nim opowieci na
swoj¹ tego wiersza lekturê, by móg³ swoim czytaniem sprawdziæ czytanie
nasze. Wobec poety, z którego tekstów korzystamy, te¿ wypada okazaæ tê
27 H. Elzenberg, Wartoci i cz³owiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruñ 1966,
s. 6469.
28 Zob. A. Zieniewicz, Obecnoæ autora. Style rzeczywistoci w sylwie wspó³czesnej, Warszawa 2001.
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minimaln¹ przyzwoitoæ. Gdy nie znajdujê wiersza przytoczonego w ca³oci,
to  jako czytelnik takiego tekstu  zadajê pytania:
1. Jakie racje kierowa³y recenzentem przy dokonywaniu skrótów, wyborze akurat tych, a nie innych fraz?
2. Jak recenzent zdecydowa³ o gorszych czy mniej przydatnych partiach wiersza i jak ja mia³bym to oceniæ?
Mo¿e recenzent napisa³by o zbêdnoci tych fragmentów wiersza, których nie przytoczy³? By³oby to niezmiernie ciekawe.
Niestosowanie zasady, któr¹ postulujê, to trochê tak  odwo³uj¹c siê do
przyk³adu fotografii  jakby prowadz¹c swoj¹ o niej opowieæ, pokazaæ s³uchaczowi jej wyciête fragmenty zamiast ca³oci. Broniê ca³oci.
Gdy ju¿ zgodzimy siê na synapsy literackie i wiersz jako jednostkê
rozrachunkow¹ oraz zgodzimy siê na relacyjnoæ i dynamizm jako wa¿n¹
charakterystykê obu, mo¿emy wróciæ do pytania: co robimy, gdy czytamy? Co
robi¹ narzêdzia naszej krytyczno-literackiej analizy? A dok³adniej: jak robi¹ to, co mówi¹? To pytanie jest wezwaniem, aby nie ufaæ interpretacjom,
pytaj¹c w³anie, jak robi¹ one to, co mówi¹? Tu odwo³ujê siê, jak wspomnia³em, do Brunona Latoura i Krzysztofa Abriszewskiego29 oraz jêzyka /
/ tekstu postrzeganego w jego konwersacji z czytelnikiem. Abriszewski, prezentuj¹c koncepcjê Latoura, przygl¹da siê temu, jak pakujemy rzeczy
w s³owa (w wypadku badañ nad nauk¹) lub jak pakujemy s³owa w s³owa30
(w wypadku filozofii), i mówi, ¿e poznanie nie oznacza biernego przygl¹dania siê czy odzwierciedlania, ale  co ju¿ wiemy z dotychczasowych rozwa¿añ
 budowanie sieci translacji, transformacji i transmutacji31.
Mój model jest raczej modelem okrelonych dzia³añ i aktywnoci ni¿
narzêdzi. Narzêdzia, chocia¿ ich u¿ywam i je pokazujê, s¹ wtórne. Jak
z roz³upywaniem orzechów: mogê u¿yæ dziadka do orzechów, a nawet babci,
jeli kto takow¹ skonstruuje, albo mogê  Latour dopuszcza takie podejcie
 poprosiæ o ich roz³upanie Jagnê z Krzy¿aków, która robi³a to doæ sprawnie
wedle Sienkiewiczowskiego przekazu. S³owem, liczy siê cel, czyli pokazywanie tego  upieram siê przy tej formule  jak te wszystkie narzêdzia robi¹
to, co mówi¹? Nie ufaæ wiêc interpretacjom i pytaæ przy ka¿dym kolejnym
przejciu, czy mamy do czynienia raczej z mediacj¹, która zawsze i z koniecznoci wytwarza, przek³ada, zmienia i modyfikuje, czy te¿ tylko z merytorycznie nic niewnosz¹cym porednictwem, bo porednik, jak listonosz, nic nie
29

Zob. K. Abriszewski, dz. cyt.
Problemem s¹ w takim razie cudze pogl¹dy, tote¿ id¹c tropem poprzednich dwóch
podrozdzia³ów, mo¿na postawiæ nastêpuj¹ce pytanie: jak »pakujemy« (cudze) pogl¹dy w s³owa? Albo bardziej skrótowo: jak »pakujemy« (cudze) s³owa w s³owa? Brzmi to a¿ niewiarygodnie, bowiem, zgodnie z nawykami, raczej rzeczy pakujemy w s³owa, natomiast same
s³owa powtarzamy b¹d te¿ interpretujemy. Jednak odrobina uwagi powiêconej filozofowi
przy pracy komplikuje ten prosty obrazek (tam¿e, s. 47).
31 Tam¿e, s. 46.
30
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wnosi do tego, co przekazuje. Pytaæ przy ka¿dym kolejnym kroku, jaki
w czytaniu stawiamy, jak budujemy swoje refleksje lub teksty. To pozwoli
nam dok³adnie zobaczyæ, co (z)robilimy.
Trzeba przygl¹daæ siê i bacznie obserwowaæ, co tracimy, a w ka¿dym
razie byæ uczulonym na sygna³y zarówno zysku (o który nam chodzi
w wyjanianiu i t³umaczeniu), jak i straty (o której pewnie chêtne zapomnielibymy). Taki rachunek trzeba mieæ zawsze na uwadze i stosownie do niego
modyfikowaæ swoje badawcze zachowanie: iæ w któr¹ stronê lub zawróciæ
przy stratach zdecydowanie przewy¿szaj¹cych zyski. Przypomnijmy tu dwa
wa¿ne zalecenia. Abriszewski mówi:
Z tego wziê³y siê dyrektywy badawcze, by wkopywaæ siê w g³¹b pojêæ oraz by
od czasu do czasu kontrastowaæ je z innymi ich u¿yciami b¹d pojêciami32.
A Mi³osz dodaje: Wiedzieæ i móc przekazaæ  to dwie ró¿ne rzeczy, bo istnieje
próg uwagi u czytelnika, za którym mowa traci skutecznoæ33.

Przestrzegam, siebie tak¿e, przed lekcewa¿eniem uwidocznionej w tych
wypowiedziach ostro¿noci.
Poniewa¿ opieram swój model na  wzorowanym na Latourze  rozpakowywaniu ³añcucha wiêzów, po³¹czeñ i przep³ywów (tu kryje siê to nie
wierzyæ interpretacjom) w miejscach A i B, byæ mo¿e docelowo ³añcuch autor
 tekst - czytanie nale¿a³oby opisaæ w ci¹gu nastêpuj¹cych przekszta³ceñ34:

32
33
34

Tam¿e, s. 12.
Cz. Mi³osz, dz. cyt., s. 288.
Diagram w³asny.
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W pierwszym wypadku (poziom A1 / B1) mamy do czynienia z modelow¹
sytuacj¹, w której jedynym porednikiem / mediatorem miêdzy autorem
a czytelnikiem jest tekst i w ¿adnej sytuacji nie dochodzi do zetkniêcia siê
ich obu. Funkcjonuj¹ w wiatach osobnych. £¹cz¹ siê jedynie poprzez tekst.
W wypadku drugim (poziom A2 / B2) uwzglêdniamy co najmniej dwa
procesy (wczeniej najczêciej pomijane), a mianowicie ró¿ne formy ujawniania siê / obecnoci autora w tekcie (casus Zieniewicza, A2) i uwzglêdniania
ich w lekturze (B2). W koñcu Zieniewicz jako postulowany przez Latoura
wnikliwy czytelnik, aktor, mediator w³anie to zrobi³.
Ale poniewa¿ operujemy jednym ci¹giem (autor  tekst - czytanie) i jego
przekszta³ceniami, to finalnie ci¹gamy te przekszta³cenia do postaci wykresu trzeciego (poziom A3 / B3), gdzie suponujemy, ¿e autor nie tylko wystêpuje w swoich tekstach, lecz tak¿e w daleko id¹cy sposób, choæ nie
w sposób ostateczny i jedyny, decyduje o tym, co robi czytelnik. Autor wp³ywa / mo¿e wp³ywaæ znacz¹co na strategie czytelnicze (A3), a czytelnik
z kolei, skoro autor tak blisko doñ podszed³, anektuje go jako Realnego do
swego czytania (B3) i wp³ywa / mo¿e wp³ywaæ na poczynania autora i jego
autorefleksjê.
Tak¹ mo¿liwoæ doskonale pokazuje Zieniewicz, pisz¹c:
W tym modelu obecnoci autorzy nie tyle posiadaj¹ biografiê, ile dorabiaj¹ siê
rodowiskowych wizerunków. Inaczej mówi¹c: staj¹ siê nosicielami to¿samoci
uzgadnianej, niejako negocjowanej z krêgiem swoich czytelników. [ ] Nie
rozstrzygniemy w tym miejscu, na ile tekst i biografia konstruuj¹ siê wzajemnie, na ile silnie publicznoæ egzekwuje utwór jako autorskie performance [ ]35

i uzupe³nia sw¹ wypowied (w przypisie 55) o jak¿e wymown¹ jej eksplikacjê:
Poszerzenie jej [relacji autor  tekst  A.W.] o udzia³ czytelników w akcie
kreacyjnym, bêd¹ce wyrazem zmienionego rozumienia utworu w jego nie-ca³oci,
w charakterze zdarzeniowym, w którym uczestnicz¹ zarówno dawca tekstu jak
publicznoæ, zmienia zagadnienie organizowania recepcji siebie-autora przez pisarza; przestaje ono byæ kwesti¹ ¿ycia literackiego, wkracza w zakres projektowania sytuacji komunikacyjnych utworu: Pisarz i dzie³o s¹ czym mieni¹cym
siê i nieuchwytnym  powiada Gombrowicz  dopiero czytelnik utrwala je
w jakim okrelonym i naczelnym sensie. Przystêpuj¹c do budowy mojego kolawego transatlantyku nie mia³em pojêcia, ¿e po¿eglujê na nim ku ojczystym
brzegom jako buntownik i korsarz. I gdyby moich be³kotliwych blunierstw,
pó³sennych prawie nie wyci¹gniêto i nie zaczêto nimi potrz¹saæ, one nie sta³yby
siê moj¹ flag¹ i ja nie odkry³bym, ¿e mój statek to wojenna fregata, której
zadaniem bój o now¹ polskoæ36.

35
36

A. Zieniewicz, dz. cyt., s. 5960.
Tam¿e, s. 60.
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A3 i B3 zachodz¹ na siebie, niejako wch³aniaj¹ siê, ale nie musz¹ siê
pokrywaæ, byæ identyczne (st¹d tak, a nie inaczej zamarkowany ich zakres).
Celem mojego modelu jest przeledzenie tego (Latour powie rozpakowywanie), jak wytwarzaj¹ siê przep³ywy, wi¹zania, relacje:
a) miêdzy autorem a tekstem i czytelnikiem,
b) miêdzy czytelnikiem a tekstem i autorem,
c) miêdzy tekstem a autorem i czytelnikiem.
Dopiero takie rozpakowanie stanowisk, przywo³ywanych m.in. przez
Erazmê Kumê, jest tym, co pomaga zrozumieæ istotê problemu. Podajmy
prosty przyk³ad. Gdy Kuma przytacza  opisuj¹c losy kategorii czytelnika
 stanowisko komunikacjonistów i przywo³uje s³owa Lalewicza, ¿e utwór
staje siê tym, czym staje siê w lekturze, i mówi to, co w nim znalaz³a dana
publicznoæ37, to my pytamy: to co w nim znalaz³a i jak to zrobi³a? Na
przyk³ad ch³opskoæ u Myliwskiego? Wojenn¹ fregatê nowej polskoci
w lekturze Gombrowicza? Takie pozostan¹ zawsze wezwania do konkretnych
odpowiedzi.
W wypadku trzeciej sekwencji (poziom A3 / B3), w której centralne
miejsce przypisujê tekstowi, wprowadzam kolejne, trzecie ju¿ i ostatnie zarazem pojêcie  pojêcie wewnêtrznej przestrzeñ interpretacyjnej dzie³a
sztuki (tekstu). Tu z braku miejsca powiem tylko, ¿e mam na myli dynamikê wynikaj¹c¹ z daleko posuniêtej samodzielnoci, w której dzie³o sztuki
wywalcza sobie pewien rodzaj czy stopieñ autonomii, s³owem, wchodzi do gry
jako trzecia  obok autora i czytelnika  aktywnoæ. Do sygna³ów tej samodzielnoci czy autonomii nale¿¹ wypowiedzi autorów, którzy wskazuj¹ na
sytuacjê, gdy dzie³o im siê wymyka, gdy zmuszeni s¹ za nim pod¹¿aæ. Micha³
Anio³ wspomina³, ¿e rzebi¹c, jedynie od³upuje zbêdne fragmenty bry³y kamienia, a Tomasz Mann we wstêpie do Czarodziejskiej góry pisze wprost:
Nie inaczej mia³a siê sprawa z Czarodziejsk¹ gór¹ i nale¿y chyba przyj¹æ, i¿
w takich wypadkach chodzi o konieczne i twórcze oszukiwanie samego siebie.
Gdyby pisarz od razu uwiadomi³ sobie wszystkie trudnoci zwi¹zane z dzie³em,
i pozna³ jego samoistn¹ wolê, nieraz bardzo odbiegaj¹c¹ od woli autora, opad³yby mu z pewnoci¹ rêce i nie starczy³oby odwagi do podjêcia pracy38.

Owa samoistna wola w wypadku pojêcia wewnêtrznej przestrzeni
interpretacyjnej dzie³a sztuki wskazuje na istotny dynamizm tekstu.
Tak¿e Myliwski, opisuj¹c w³anie pracê tekstu, jego aktorów, mówi:
To wynika ze stosunku bohatera Traktatu... do w³asnych dowiadczeñ. Nie ma
dla niego rzeczy niewa¿nych. I ka¿dy szczegó³ zmusza go do zastanowienia siê.
Tak uzyskuje wiadomoæ swojego ¿ycia. A taka wiadomoæ jest najwy¿szym
stanem wiadomoci, jak¹ cz³owiek mo¿e osi¹gn¹æ. To jest nieodzowne, ¿eby
37
38

E. Kuma, dz. cyt., s. 539.
Cyt. za M. Go³aszewska, Kim jest artysta?, Warszawa 1986, s. 100.
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bohater literacki sta³ siê wiarygodny i ¿eby ksi¹¿ka by³a autentyczna. No tak,
tylko, ¿e to zale¿y od tego, czy autor jest sk³onny przyznaæ siê przed samym
sob¹ do rozmaitych rzeczy, czy jest w stanie uwiarygodniæ siê przed bohaterem, którego tworzy. Bohater ksi¹¿ki jest najsurowszym sprawdzianem
dla autora. Dlatego czêsto mówiê, ¿e gdybym nie pisa³ ksi¹¿ek, to nie wiedzia³bym o sobie wielu rzeczy39.

G¹siorowski dodaje:
Tak czy owak zdajê sobie sprawê, ¿e wkraczam na tereny zakazane. Nie mo¿na
byæ m¹drzejszym od samego siebie, choæby nawet korzysta³o siê ze swoich wierszy, które zazwyczaj jednak wiedz¹ wiêcej ni¿ my sami40.

A zatem kto / co / tekst wie wiêcej (G¹siorowski), jest najsurowszym
sprawdzianem dla autora (Myliwski). Przypomnijmy przywo³any ju¿ fragment z piosenki, ¿e to nie ludzie s³owa, ale s³owa ludzi nios¹, by nie lekcewa¿yæ tej kontrintuicji, podpowiadaj¹cej autonomiê i samodzielnoæ tekstu.
Równie¿ Edward Balcerzan, wspominaj¹c swoj¹ przygodê z Przybosiem,
pisze:
A¿ naraz, tu¿ przed egzaminem pisemnym, przed aul¹, zobaczy³em u którego
z kandydatów tom szkiców Przybosia Czytaj¹c Mickiewicza. Nareszcie co bliskiego! Jak gdyby w ostatniej sekundzie dano mi znak, ¿e nie przegram. Poczu³em siê pewniej: odzyskiwa³em jêzyk. Dla nich, dla rówieników, Przybo to
tylko ksi¹¿ka, myla³em, a dla mnie: mój pamiêtnik, mój wiêty Aleksy, moja
£acinniczka, moje miasto, a w nim  Przybo41.

Ró¿nica miêdzy sob¹ a rówienikami, na któr¹ wskazuje Balcerzan, by³aby ró¿nic¹ miêdzy wewnêtrznymi przestrzeniami interpretacyjnymi, wskazuj¹c¹ na ró¿ne zestawy synaps zawi¹zanych w jednym i drugim odbiorze /
/ czytaniu Przybosia.
ledzenie, jak wszyscy pojawiaj¹cy siê aktorzy (autor, tekst, czytelnik,
mediatorzy) robi¹ to, co mówi¹ jest prac¹ dynamiczn¹, bazuj¹c¹ na ci¹g³ym
nawi¹zywaniu relacji, obserwuj¹c¹ przekszta³cenia, w których przyrz¹dzaniu uczestnicz¹, prac¹ posi³kuj¹c¹ siê wprowadzonymi w tym tekcie narzêdziami (synaps¹ literack¹, wierszem jako jednostk¹ rozrachunkow¹
w rozmowie poety ze wiatem i wewnêtrzn¹ przestrzeni¹ interpretacyjn¹ dzie³a sztuki), ale nieprzywi¹zuj¹c¹ siê do nich, bo namiêtnie u¿ywaj¹c¹ wszelkich mo¿liwych aktantów (ksi¹¿ek, opisów, rozmów, ladów
ulotnych, postaw, zdarzeñ itd.), jest najwa¿niejsz¹ wskazówk¹ sugerowanego
modelu.

39
40
41

W. Myliwski, Ksi¹¿kê mo¿na pisaæ bez koñca, s. 19.
K. G¹siorowski, Warszawa jako kosmos wewnêtrzny, s. 8.
E. Balcerzan, Zuchwalstwa samowiadomoci, Lublin 2005, s. 51.
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Zatem model pracy nad tekstem, który tu postulujê, model jego czytania,
polega³by na tym, ¿eby  patrz¹c na ³añcuch autor  tekst - czytanie  szukaæ
tego, co siê dzieje w miejscu A i B, u¿ywaj¹c do tego wszelkich narzêdzi,
których u¿ycie przynosi lepsze, bo bardziej przekonuj¹ce opisy i wyjanienia,
choæ to czêsto okazuje siê dopiero w trakcie pracy, a nawet jeszcze póniej, bo
wówczas dopiero zaczyna siê prawdziwa próba si³ i mocy nowej synapsy,
wówczas zaczyna siê jej historia, historia jej wzmocnienia, przejêcia uwagi,
jak u Mi³osza przejcie od ksi¹¿kowoci i szkolarskoci ku czemu w³asnemu i bolesnemu, lub jej zaniku, gdy nawi¹zana relacja, gdy powsta³a
synapsa literacka okazuje siê zbyt s³aba, by przetrwaæ i wybiæ siê na
niepodleg³oæ, jak choæby moje pogl¹dy na nie-ch³opskoæ prozy Wies³awa
Myliwskiego. To tu w³anie mówimy o stabilnoci, mocy synapsy lub jej
braku. Jeli nie utrwali³o siê przekonanie, ¿e dominuj¹c¹ kwesti¹ u Myliwskiego nie jest ch³opskoæ tej literatury, to przekonanie to zostaje tylko
moim przekonaniem, choæ mam w nim, zdawaæ by siê mog³o, bardzo mocnego poplecznika, bo samego Wies³awa Myliwskiego.
Doskona³¹ eksplikacjê tego, o czym mówiê w wypadku Myliwskiego,
znajdujemy u Szk³owskiego:
W tym czasie odrestaurowano freski monasteru w. Feraponta, spod zdrapanej
farby ukaza³y siê kontury figur o dziwnych ruchach, podobne do w³ókien drzewa, kiedy siê roz³upuje pieñ. Natê¿one, ciniête, spl¹tane freski monasteru w.
Feraponta wzbudza³y lêk  nie uwierzono w nie. Uznano, ¿e restaurator
oszukuje archeologów. Freski zas³oniêto, zamalowano. Wasilij Czekrygin zna³ te
freski i wierzy³ nieznanemu, unicestwionemu artycie42.

W obu wypadkach mówiê o s³abej synapsie. Synapsa bez zgromadzonych zwolenników, którzy transportuj¹  mówi¹c jêzykiem Latoura  jej
treæ dalej, przekazuj¹ j¹, utrwalaj¹c tym samym, pozostaje synaps¹ s³ab¹43.
Przyk³adem odwrotnym, tj. przyk³adem ewidentnego wzmocnienia, jest
 jak mniemam  coraz mocniej ustabilizowane przekonanie o sile i wadze
relacjonizmu, który przez wieki by³ w cieniu rywalizacji obiektywizmu
z subiektywizmem. W³aciwie pozostawa³ s³abo dostrzeganym przegranym
rywalizacji tamtych dwóch wielkich postaw. Gdzie dwóch siê bi³o, tam trzeci
42
43

W. Szk³owski, O Majakowskim, prze³. K. Pokorska, Warszawa 1960, s. 28.
Modelowym przyk³adem, który pozwala przeledziæ niemal laboratoryjnie sposób badania podejmowany przez Latoura, jest doskona³a pod tym wzglêdem ksi¹¿ka Dominika
Lewiñskiego Strukturalistyczna wyobrania metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 (Kraków 2004). W najmniejszym nawet stopniu
nie ³¹czê Lewiñskiego z ANT Brunona Latoura, bo nie daje on podstaw do szukania jakichkolwiek personalnych afiliacji, chcê tylko powiedzieæ, ¿e Lewiñski pokazuje wyranie, jak
zawi¹zuj¹ siê (lub nie zawi¹zuj¹) relacje, które s¹ podstaw¹ Latourowskiej koncepcji aktora-sieci i robi to na bli¿szym nam gruncie literaturoznawstwa. Mo¿emy po prostu przyjrzeæ
siê poznawczej pracy Lewiñskiego dok³adnie tak, jak Latour przygl¹da siê pracy Pasteura
czy badaczy puszczy amazoñskiej (zob. B. Latour, Nadzieja Pandory, prze³. K. Abriszewski,
Toruñ 2013).
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wcale nie korzysta³. Ale to ju¿ historia (znowu warto wróciæ do motta z Deleuzea), a nawet prehistoria, skoro Ewa Biñczyk w swej ksi¹¿ce44, omawiaj¹c
po kolei Rortyego, Mitterera, Wittgensteina, Fisha i Latoura, pisze: Relacjonizm jest równie¿ stanowiskiem zajmowanym, obok obiektywizmu i subiektywizmu, w estetyce (zob. Paw³owski 1984, Wo³osewicz 1989)45, splataj¹c
nas tu wy¿ej wymienionych w doæ mocne ju¿ tym razem wi¹zanie. Tym
razem odnosi siê do poprzedniego wi¹zania dotycz¹cego nie-ch³opskoci
Myliwskiego, które czeka na ewentualne wzmocnienie, do czego zachêcam.
Oczywicie relacjonistów w estetyce filozoficznej znajdzie siê wiêcej, choæ
wcale nie tak znów wielu46.
Tak w³anie powstaj¹ stabilizuj¹ce wzmocnienia z pocz¹tku zawsze s³abych relacji / po³¹czeñ: poza filozofami / estetykami mo¿liwoci relacjonizmu
dostrzegaj¹ filozofowie wcale niepasjonuj¹cy siê estetyk¹ jak Wittgenstein,
Mitterer, potem literaturoznawcy jak Fish, socjologowie jak Latour (chocia¿
coraz trudniej przypisywaæ nazwiska do okrelonych dziedzin, bo zaczynamy
poruszaæ siê w poprzek historycznych kolein). Teraz za Abriszewski aplikuj¹cy Latoura na grunt filozofii, a ja na literacki. I ju¿ nie czujê siê tak
samotnie jako relacjonista, jak samotnie jeszcze czujê siê jako g³osz¹cy, ¿e
Myliwskiemu nie o ch³opskoæ sz³o przede wszystkim.
Drugi cel modelu, to pokazywaæ, co siê dzieje w ci¹gu przekszta³ceñ
A-A1-A2-A3 i B-B1-B2-B3, uwzglêdniaj¹c  do tego w³anie potrzebowa³em
pierwszej czêci powiêconej rozwa¿aniom o jêzyku  ¿e tekst nieuchronnie
wyrywa siê w czytaniu z p³askiej (niczym trójk¹t Ogdena / Richardsa)
powierzchni najpierw ku dzia³aniu, a docelowo (czego czêsto nie widzimy, jak
ryba nie zdaj¹ca sobie sprawy, ¿e jest w wodzie) ku owemu nieprzekraczalnemu uniwersum opisów (Mitterer) czy domowi bycia (Heidegger).
Usilna i drobiazgowa analiza tego, jak robimy to, co mówimy, pozwala, przy skrupulatnoci i pieczo³owitoci, ledziæ w badaniach literatury naturaln¹ przecie¿ dla tych badañ sytuacjê, ¿e czytanie i jego pochodne: analiza, interpretacja itd. s¹ nie tylko ROZWI¥ZANIEM, ale i PROBLEMEM,
poniewa¿ nieustannie bior¹ udzia³ w przyrz¹dzaniu mikstury kolejnego tekstu. Nowy tekst o innych tekstach, jak wola³bym nazywaæ interpretacjê, jest
szarogêszeniem siê po tych innych tekstach, a  id¹c tropem Zieniewicza
 jak by to paradoksalnie nie zabrzmia³o, tak¿e szarogêszeniem siê po
autorach, wiêc naprawdê trzeba tu taktu i delikatnoci, bo jaki jest sens i
uzasadnienie ukierunkowanego na literaturê wysi³ku? U¿ywaj¹c terminologii etnologicznej, chodzi o badania terenowe: kiedy my, czytelnicy, wchodzimy
44 Zob. E. Biñczyk, Obraz, który nas zniewala. Wspó³czesne ujêcia jêzyka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Kraków 2007.
45 Tam¿e, s. 59.
46 Biñczyk odwo³uje siê do mojego tekstu o wymownym  w wietle tego, o co tu
chodzi  tytule Spór o spór, czyli k³opoty z relacjonizmem w estetyce, Studia Filozoficzne
1989, nr 9, s. 8595.
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na teren literatury, nie odnajdujemy tam przedmiotów teorii, których nas
uczono na kolejnych szczeblach edukacji i którymi przepe³nione jest literaturoznawstwo, lecz raczej znajdujemy siê w ¿ywiole rozmowy i s³uchania.
W kwestii pisania (literatury) najwa¿niejsze jest to, ¿e jest ono dzia³aniem. ledzenie wszystkiego, co sk³ada siê na to dzia³anie i co dzieje siê
w jego trakcie, zdaje siê stokroæ wa¿niejsze ni¿ cokolwiek innego z literaturoznawstwem na czele, a przynajmniej ciekawsze. Bo literaturê czyta siê
i pisze o niej dla niej samej, a nie po to, by poznaæ jakiekolwiek koncepcje,
tym bardziej ¿e owe koncepcje najczêciej bywaj¹ z³udne. Raczej jest tak, jak
mówi G¹siorowski, wyjaniaj¹c, dlaczego prawdziwe odczytanie wiersza nie
jest spraw¹ prost¹: Nie jest spraw¹ ³atw¹, albowiem ¿aden sposób sprawdzenia poezji poza nasz¹ wra¿liwoci¹ i odwag¹ nie istnieje47. Rzecz dotyczy
nie tylko poezji, jak chce inny poeta Andrzej Szmidt w wierszu Ta struna:
nie wiem
nikt nie wie
kiedy siê pisze dobry
kiedy z³y wiersz
to jest nie do okrelenia
ale zawsze kiedy piszê
prowadzi mnie ta struna
której nie wolno
mi zaprzeczyæ
o której wie
ka¿dy prawdziwy poeta
co nie k³amie
rzecz dotyczy nie tylko poezji.

Dok³adna i precyzyjna praca nad mo¿liw¹  jak twierdzê  asymilacj¹
koncepcji aktora-sieci (ANT) Brunona Latoura do badañ literackich jest jeszcze przed nami. Dopiero wyznaczamy tropy z nadziej¹, ¿e znajd¹ siê tacy,
którzy nimi pod¹¿¹. Warto przywo³aæ tu s³owa Myliwskiego, który na pytanie Marka Radziwona o to, czy to czasem realistyczne w³anie opisy zdarzeñ i przedmiotów pozwalaj¹ mu zbudowaæ przypowieæ metafizyczn¹, odpowiada:
Tak zawsze dzieje siê w literaturze. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie
wiaty mo¿na zbudowaæ z najbardziej trywialnych drobiazgów, bo to w³anie
w nich kryje siê potencja³ metafizyczny  w gestach, w zdarzeniach, w przedmiotach. W naszych relacjach z tym, co nas otacza, co przynosi nam ¿ycie ka¿dego
dnia, to najbardziej szare ¿ycie. Staram siê pos³ugiwaæ tylko takimi konkretami.
Czasem pochodz¹ one z najni¿szego piêtra istnienia. Nic bowiem w nas ani
wokó³ nas nie jest jednoznaczne  ¿aden przedmiot, gest, zachowanie. Dlatego
47 K. G¹siorowski, ród³a poezji, w: Za progiem wyboru, red. J. Leszin-Koperski, Warszawa 1969, s. 21.
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s³owo, którym opisujemy wiat, równie¿ nie mo¿e byæ jednoznaczne, choæby
dotyczy³o najbardziej zwyczajnych, wrêcz domowych rzeczy. I zdanie nie mo¿e
byæ jednoznaczne i ksi¹¿ka jednoznaczna48.

Kiedy s³yszê te s³owa, to  mam wra¿enie  jakbym s³ysza³ Latoura.
Dlatego dostrzegam mo¿liwoci odniesienia jego koncepcji do literatury. Tutaj pozwoli³em sobie jedynie na, choæ doæ konkretne, to jednak wy³¹cznie
wstêpne sugestie.
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Summary
The article examines the consequences of the process of reading (for example Ratoñ,
G¹siorowski and Myliwski) as the relationship dynamic. This analysis is the starting point to
build a model of reading insired by the concept of actor-network (ANT) of Bruno Latour. The
results of these procedures is to introduce the concept of the synapse literary and put forwards
the thesis that it is possible absorption/transfer in an efficient cognitive concepts Latour on the
ground Literature. The article is such an attempt.

300

Andrzej Wo³osewicz

UWM

PRACEwiersze
LITERATUROZNAWCZE
II
Debiutanckie
Marii Zientary-Malewskiej

ISSN 23535164
301

2014

301313

LITERACKIE OBRAZY
WARMII I MAZUR
Jan Ch³osta
OBN w Olsztynie

Debiutanckie wiersze
Marii Zientary-Malewskiej
Debut poems by Maria Zientara-Malewska
S³owa kluczowe: debiut, poezja, Warmia, Maria Zientara-Malewska
Key words:
debut, poetry, Warmia, Maria Zientara-Malewska

Pierwsze wiersze Marii Zientarówny potwierdzaj¹, jak nastêpnie rozwija³ siê warsztat literacki poetki oraz zakres jej zainteresowañ twórczych.
Dot¹d nie zajmowano siê jej debiutanckimi utworami. Wyj¹tek stanowi stosunkowo krótki szkic Hanny Sawickiej, zamieszczony w miesiêczniku Warmia i Mazury1. Formu³owanie badawczych tez na podstawie pierwocin literackich autorów ma wielu przeciwników, ale w przypadku warmiñskiej
poetki pozwala to na lepsze zrozumienie jej dalszej twórczoci.
W niniejszym opracowaniu pragnê przedstawiæ pierwsze próby literackie
Zientarówny zwi¹zane z pocz¹tkiem jej dzia³alnoci publicznej jako organizatorki kó³ Kobiet Polskich, Towarzystw M³odzie¿y i przedszkoli, zwanych na
po³udniowej Warmii ochronkami. Chcê tak¿e wskazaæ i omówiæ jej wiersze
drukowane w Gazecie Olsztyñskiej oraz dodatku, Gociu Niedzielnym,
jak równie¿ odnieæ siê do próby wydania w latach dwudziestych XX wieku
zbiorku wierszy poetki. Przypomnienie postaci Zientarówny z pocz¹tków jej
dzia³alnoci owiatowej i pisarskiej ma charakter okazjonalny, bowiem
4 wrzenia 2014 roku przypada 120. rocznica jej urodzin, a 2 padziernika
 up³ynie trzydzieci lat od jej mierci.

1 H. Sawicka, Rodowody poetyckie. W piêædziesiêciolecie mierci Jana Kasprowicza,
Warmia i Mazury 1977, nr 1.
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1
Biografia poetki znana jest dziêki dwóm ksi¹¿kom Hanny Sawickiej2 oraz
licznym publikacjom okolicznociowym w prasie, zwi¹zanym z obchodami jubileuszowymi pracy literackiej, urz¹dzanymi czêsto niezale¿nie w ró¿nych rodowiskach. Rocznice te wiêtowano w dowolny sposób. Do niedawna nieznana
by³a dok³adna data jej debiutu w Gazecie Olsztyñskiej. Sama poetka sugerowa³a, ¿e mia³o to miejsce: raz w 1919, to znów w 1921 roku i do tego w Gociu
Niedzielnym, co nie mog³o byæ zgodne z prawd¹, gdy¿ akurat w tym czasie
zaprzestano wydawania tego dodatku do Gazety Olsztyñskiej.
M³odzieñcze lata poetki up³ynê³y w spokoju bez jakichkolwiek w¹tpliwoci, co do w³asnej to¿samoci narodowej. Wyrasta³a w Br¹swa³dzie pod Olsztynem w rodzinie polskich Warmiaków, mocno zakorzenionych w kulturze
polskiej, jêzyku przodków i w przywi¹zaniu do Kocio³a katolickiego. By³a
najstarsz¹ sporód dziewiêciorga rodzeñstwa Zientarów. Ojciec August, poza
upraw¹ niewielkiego zagonu, wykonywa³ prace murarskie. Zosta³, jeszcze
przed narodzeniem poetki, zaanga¿owany przez ksiêdza Walentego Barczewskiego przy budowie miejscowego kocio³a. W domu rodzinnym pos³ugiwano
siê wy³¹cznie jêzykiem polskim. Mo¿na wiêc sobie wyobraziæ, co prze¿y³a
siedmioletnia Maria, kiedy 11 kwietnia 1901 roku matka zaprowadzi³a j¹ po
raz pierwszy do szko³y, w której pos³ugiwano siê tylko jêzykiem niemieckim.
Dopiero w trzecim roku nauki zdo³a³a opanowaæ doæ sprawnie ten jêzyk.
A kiedy w 1908 roku opuszcza³a mury szko³y, to napisane przez ni¹ wypracowanie z niemieckiego by³o najlepsze w szkole. W domu jednak wci¹¿ panowa³a
mowa polska. Z czasem przysz³a poetka wyrêcza³a matkê w g³onym czytaniu
na gromadnych spotkaniach gazet polskich. Wielkim prze¿yciem dla niej by³y
lekcje przygotowawcze do Pierwszej Komunii wiêtej, prowadzone w jêzyku
polskim przez miejscowego proboszcza, ksiêdza Barczewskiego. Ten duchowny
odegra³ wa¿n¹ rolê w jej zbli¿eniu do kultury polskiej. Pocz¹wszy od 1917 roku
Maria uczêszcza³a wraz z Wiktori¹ i Mart¹ ¯urawskimi z Kajn na lekcje
jêzyka polskiego, prowadzone przez br¹swa³dzkiego proboszcza. Ksi¹dz Barczewski sta³ siê te¿ pierwszym powiernikiem jej wierszy i doradc¹ w próbach
literackich, a potem pomaga³ jej w dalszej edukacji oraz zatrudnieniu m³odej
dziewczyny w Gazecie Olsztyñskiej. Przed plebiscytem w 1920 roku bra³a
ona jeszcze udzia³ w zajêciach trzeciego kursu dla pomocniczych si³ nauczycielskich, który  prowadzony od 2 czerwca 1920 roku przez Henryka Lewandowskiego  nosi³ te¿ nazwê szko³y redniej. W zajêciach bra³o udzia³ czterdziecioro czworo ch³opców i dziewcz¹t. Zajêcia zosta³y przerwane w sobotê
10 lipca 1920 roku, ale czêæ kursantów kontynuowa³a potem naukê w kraju3.
2 Tej¿e, Maria Zientara-Malewska, Monografia ¿ycia i twórczoci, wyd. I, Olsztyn 1981,
wyd. II uzupe³nione i poszerzone, Olsztyn 1998.
3 J. Ch³osta, Szkolnictwo polskie na Warmii w latach 19191920, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1977, nr 34, s. 382.
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W pamiêci poetki utkwi³o spotkanie jesieni¹ 1920 roku na plebanii br¹swa³dzkiej, w którym  poza gospodarzem  brali udzia³: konsul Józef Gieburowski, W³adys³aw Pieniê¿ny i olsztyñski lekarz Kazimierz Dekowski. Wówczas konsul zaproponowa³ Marii wyjazd do Polski w celu zwiedzenia
Warszawy, Krakowa, Zakopanego i Lwowa, mia³a te¿ zobaczyæ polskie góry4.
Na pokrycie kosztów tego wyjazdu przyznano jej stypendium Towarzystwa
Pomocy Kulturalnej dla Zagranicy im. Adama Mickiewicza. Przedsiêwziêciu
patronowa³ warszawski adwokat Antoni Osuchowski, wielki przyjaciel Warmiaków i Mazurów, jak o nim po latach czêsto mówi³a poetka. Odt¹d Maria
zabra³a siê do lektury dostarczonych przez Seweryna Pieniê¿nego ksi¹¿ek.
Jeszcze na pocz¹tku grudnia 1920 roku zosta³ wydrukowany jej debiutancki
piêciozwrotkowy wiersz Pory roku:
Mi³o ¿yæ w wiosennej porze
Kiedy rolnik ziemiê orze,
A skowronek nad zagonem
piewa Bogu wdziêcznym tonem.
B³ogo ¿yæ jest w letniej porze,
Kiedy w polu lni siê zbo¿e,
I ju¿ b³yszczy pe³nym k³osem
Wkrótce legnie mierci ciosem.
Dobrze ¿yæ w jesiennej porze
Gdy twych darów pe³no, Bo¿e,
Pe³ne gumna, pe³ne drzewa
S³odki owoc ju¿ dojrzewa.
Ciê¿ko ¿yæ w zimowej porze
Gdy zamarznie ziemia, morze,
Lecz i zima po¿yteczna.
Ni¹ kieruje m¹droæ wieczna.
Bo gdy zimy by nie by³o,
Wnet i lato by zginê³o,
Zim¹ ziemia wypoczywa,
By przynios³a latem ¿niwa5.

Po tygodniu, 11 grudnia 1920 roku, wydrukowano kolejny wiersz
O polskiej Warmii6. Jej nazwisko pojawi³o siê ju¿ wczeniej w Gazecie.
W 1920 roku a¿ szeciokrotnie by³a nagradzana za prawid³owo rozwi¹zane
zagadki7. Poza tym w po³owie wrzenia tego samego roku zamieszczono
notkê: p. Marii Zientara z Brunswa³dzie, wiersz i list dla Kuby otrzymalimy. Wiersz cokolwiek za s³aby do druku. List Kaki zu¿ylimy do dodatku,
ale w pewnym skrócie8. Rzeczywicie, list do Kuby spod Wartemborka9
4
5
6
7
8
9

M. Zientara-Malewska, ladami twardej drogi, Warszawa 1966, s. 140.
Maria Z.[ientarówna], Pory roku, Gazeta Olsztyñska [dalej GO] 1923, nr 146 z 4 XII.
Tej¿e, O polskiej Warmii, GO 1920, nr 149 z 11 XII.
Por. J. Ch³osta, Zagadki w Gazecie Olsztyñskiej, GO 1988 z 2728 VIII.
GO 1920, nr 112 z 16 IX.
Autorem felietonów drukowanych w rubryce Kuba spod Wartemborka gada by³ Seweryn Pieniê¿ny, redaktor Gazety Olsztyñskiej.
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(Wartembork to dzisiejsze Barczewo) ukaza³ siê dwa dni potem. Nie wyró¿nia³ siê niczym od innych listów, kierowanych do swawolnego bohatera gwarowych felietonów. Piêkna Kaka spod lasu doradza³a Kubie, aby o¿eni³ siê
z wdow¹, bo taka kobieta jest na pewno w³acicielk¹ gospodarstwa i bêdzie
w stanie nakarmiæ go do syta10. Mniej wiêcej po miesi¹cu pojawi³ siê kolejny
list Zientarówny pt. Listy Warmiaków, w którym pisa³a: Wiêc Kochani Rodacy nie wstydcie siê naszej mowy, naszych obyczajów, bo nie potrzebujemy
siê takiego kraju i takich przodków wstydziæ. Mo¿emy g³owê w górê podnieæ
i otwarcie wyznaæ: Tak! My jestemy Polakami i chcemy nimi pozostaæ!11.
Pocz¹tkowe wiersze Zientarówny mo¿na umieciæ w trzech obszarach
tematycznych. Pierwszy to opisy krajobrazu rodzinnej Warmii, któr¹ postrzega³a w sposób malarski, w kolorach kwiatów i ³¹k, b³êkicie rzek i jezior (Pory
roku, Jesieñ, Wiosna, Wiejski cmentarz). Wyj¹tkowe miejsce w jej twórczoci
zajmuje liryka religijna, maj¹ca swe ród³o w g³êbokiej wierze, prze¿yciach
zwi¹zanych z uroczystociami kocielnymi (Zdrowa Mario, Alleluja, Palmowa Niedziela, W br¹swa³dzkim kociele, Modlitwa wieczorna). Ostatni, wyranie wyró¿niaj¹cy siê zbiór wierszy, stanowi¹ utwory o akcentach patriotycznych, odnosz¹ce siê do aktualnych wydarzeñ, wype³nione nadziej¹ na
poprawê polskiego trwania (Polska Warmia, Odpowied, Wytrwaj do koñca,
Zmartwychwstanie Warmii). By³y to wiersze o prostej budowie, bez wyszukanych rymów, o ubogim jêzyku poetyckim, niekiedy z wtr¹ceniami gwarowymi. Poetka d¹¿y³a do utrzymania regu³y zakoñczenia ka¿dego wersu rymem
¿eñskim. Przestrzega³a zasady wiersza sylabicznego ze sta³¹ liczb¹ zg³osek
w wersach i sta³ym akcentem paroksytonicznym. W wierszach ma³o jest
neologizmów. Nietrudno wskazaæ pisarzy, na których wzorowa³a siê autorka
w debiutanckich wierszach. By³y to utwory Adama Mickiewicza, Marii Konopnickiej, Adama Asnyka czy Jana Kasprowicza drukowane w gazetach
i kalendarzach, które dociera³y do Br¹swa³du. Z autorem Obrazków z natury
zetknê³a siê poetka zapewne na pocz¹tku czerwca 1920 roku podczas jego
wizyty w Olsztynie. Trzeba za³o¿yæ, ¿e dziêki lekturom wzbogaca³a znajomoæ polskiej literatury. Poetka jakby intuicyjnie wyczuwa³a, po jakie przyk³ady nale¿a³o siêgaæ i jakie gatunki literackie mo¿na przetransponowaæ na
warmiñski grunt12. Przejmowa³a wiêc tematy i motywy. Najwiêkszy wp³yw
na twórczoæ Zientarówny wywar³a Konopnicka. Przylgnê³o nawet do niej
miano warmiñskiej Konopnickiej13. W³anie opisy trudów ¿ycia na wsi, pe³ne
niedoli i niedostatków, po³¹czone z motywami przyrody i krajobrazu to tematy podejmowane przez obie poetki z ró¿nych pozycji spo³ecznych. Zientarównie
10
11
12

List do Kuby spod Wartemborka, GO 1920, nr 113 z 18 IX.
Maria Z.[ientarówna], Listy Warmiaków, GO 1920, nr 128 z 23 X.
H.S.[awicka], Pó³ wieku z wierszami Marii Zientary-Malewskiej, w: M. ZientaraMalewska, Wiersze zebrane, oprac. H. Sawicka i J. Ch³osta, Olsztyn 2004, s. 6.
13 A. Staniszewski, Warmiñska Konopnicka, Nowe Ksi¹¿ki 1983, nr 8, s. 55
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wydawa³o siê, ¿e Polaków ¿yj¹cych poza krajem w latach miêdzywojnia
móg³by uchroniæ od nêdzy powrót do ojczyzny.
Poetka tworzy³a ballady i sonety. Pierwszy sonet Têsknota za Tatrami
powsta³ jeszcze w 1921 roku i by³ drukowany w Gociu Niedzielnym. Szerzej rozwinê³a ten gatunek w dziewiêtnastu Sonetach warmiñskich, wzorowanych na strofach Z cha³upy Jana Kasprowicza. U Zientarówny napotkaæ
mo¿na równie¿ scenki z ¿ycia ludu wiejskiego: opisy niedoli kobiet opuszczonych przez mê¿ów alkoholików, hañbê uwiedzionych dziewczyn, sytuacjê sierot, skazanych na ¿ebracz¹ tu³aczkê, stare kobiety wyrzucone z cha³upy.
Obok tych utrwalonych gatunków poetka dokonywa³a parafrazy kilku liryków pe³nych smutku, melancholii i zadumy. Takie aluzyjne naladownictwo
stylu i poetyki wskazaæ mo¿na w jej wierszu Deszcz jesienny, z utworu Leopolda Staffa o tym samym tytule albo wziêtym z Mickiewicza o polskiej
pieni czy Juliusza S³owackiego Smutno mi Bo¿e.
W 1923 roku Józef Gieburowski, kierownik Agencji Konsularnej RP
w Olsztynie, przekaza³ mecenasowi Osuchowskiemu zeszyty z wierszami
Marii Zientarówny. Sugerowa³ podjêcie starañ o wydanie tych wierszy drukiem14. Mecenas z kolei zeszyty te przes³a³ znanemu krytykowi literackiemu,
redaktorowi Tygodnika Ilustrowanego i Kuriera Warszawskiego, Zdzis³awowi Dêbickiemu. Dêbicki zwleka³ z wydaniem opinii oraz z napisaniem
wstêpu do wydania tych wierszy. Osuchowski wiele razy przeprasza³ olsztyñskiego konsula za opónienie i brak ostatecznej decyzji w sprawie druku.
Doradza³, aby konsul nawi¹za³ bezporedni kontakt ze Zdzis³awem Dêbickim15. Nie wiadomo, czy Maria Zientarówna zetknê³a siê kiedykolwiek
z Dêbickim. Na pewno mia³a ¿al do autora Grzechów m³odoci, ¿e tak d³ugo
zwleka³ z odpowiedzi¹. Poetka nigdy nie wspomina³a o tamtej próbie druku
swoich wierszy. Nie mog³em jej te¿ o to zapytaæ, bo do tej wymiany korespondencji miêdzy konsulem a prezesem Osuchowskim dotar³em ju¿ po mierci
pani Marii. W swoich wspomnieniach poetka odnotowa³a jedynie spotkanie w internacie Opatrznoci Bo¿ej w Warszawie przy ulicy Piêknej, prowadzonym przez zakonnice, z matk¹ Zdzis³awa Dêbickiego16. Chocia¿ tego
nie napisa³a, to mo¿na s¹dziæ, ¿e wówczas zwrócono jej owe zeszyty z wierszami.
Kiedy w maju 1921 roku poetka po raz pierwszy odwiedzi³a Polskê,
wydrukowano jej kilkanacie wierszy w Gazecie i Gociu Niedzielnym.
Pobyt w Warszawie by³ dla m³odej Warmianki wielkim prze¿yciem. Napisa³a:
14 Pismo nr 2/24/23 z 16 II 1923 r. A. Osuchowski Prezes Tow. Opieki Kulturalnej nad
Polakami Zamieszka³ymi za Granic¹ im. A. Mickiewicza do konsula J. Gieburowskiego
w Kwidzynie, Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), Konsulat RP Kwidzynie (dalej KK),
sygn. 3683, k. 13.
15 Pismo nr 6655 z 16 XII 1924 r. Tow. Opieki Kulturalnej do konsula J. Gieburowskiego. AAN, KK. sygn. 3683, k. 32.
16 M. Zientara-Malewska, ladami twardej drogi, s. 150.
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By³am dumna, ¿e nale¿ê do narodu, który posiada tak¹ piêkn¹ stolicê17. Jej
kolejny wyjazd do kraju mia³ miejsce w 1925 roku. Zosta³a przyjêta na
IV semestr Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. Egzamin maturalny
z³o¿y³a 28 maja 1926 roku, a nastêpnie rozpoczê³a ju¿ pracê, najpierw
w przedszkolu w Gietrzwa³dzie, a potem w Polsko-Katolickiej Szkole Prywatnej w Chabrowie (obecnie Chaberkowie).

2
Po powrocie do Olsztyna 10 wrzenia 1921 roku Zientarówna podjê³a
pracê w redakcji Gazety Olsztyñskiej. Do jej obowi¹zków nale¿a³o opracowywanie kroniki politycznej i lokalnej. Oprócz tego, jak napisa³ ówczesny
redaktor Kazimierz Jaroszyk, zasila³a panna Z. Gazetê bardzo udanymi
wierszami [ ] W czasie mojej choroby panna Zientarówna redagowa³a Gazetê zupe³nie samodzielnie, wstrzymuj¹c siê, wed³ug mojej rady, od wszelkiej polityki aktywnej18. W olsztyñskim pimie pracowa³a do koñca sierpnia
1923 roku. Potem zatrudniono j¹ w Polsko-Katolickim Towarzystwie Szkolnym na Warmiê.
Redaktor Jaroszyk odegra³ wa¿n¹ rolê w jej pierwszych próbach literackich i pracy dziennikarskiej. By³ dobrym doradc¹. Wci¹¿ zachêca³ j¹ do
lektur i dalszej nauki. Poetka darzy³a go zaufaniem i przyjmowa³a jego rady.
Jeszcze przed wyjazdem do kraju zachêca³ do zapisywania spostrze¿eñ
i uwag. Odnosi³ siê do niej z wielk¹ ¿yczliwoci¹. Niekiedy nawet zapowiada³
jej wiersze: Zamieszczamy w dzisiejszym Gociu poemat Marii Zientarówny z Brunswa³du Nasza £yna, na który zwracamy uwagê naszych czytelników. Maria Zientarówna pracuje od dawna dla prasy zwi¹zkowej. Poematy
jej wykazuj¹ b¹d co b¹d zdolnoci niepospolite. Mo¿e by siê znaleli ludzie,
którzyby poetkê warmiñsk¹ zainteresowali i dopomogli w jej pracy, która
mo¿e przynieæ jedynie korzyæ spo³eczeñstwu naszemu19.
Zakres prac o charakterze owiatowym, podjêtych nastêpnie przez poetkê, sprowadza³ siê do tworzenia kó³ towarzystw Polek. Sta³o siê to z inicjatywy konsula Gieburowskiego (nazwa³ j¹ w jednym z raportów do Poselstwa
w Berlinie swoj¹ wychowank¹), który zaprosi³ Zientarównê na Powile,
aby zapozna³a siê z prac¹ Towarzystw Kobiet Chrzecijañskich pod wezwaniem w. Kingi i przyst¹pi³a do organizowania podobnych stowarzyszeñ
na po³udniowej Warmii. Rezultat tej kilkudniowej wycieczki by³ taki, ¿e
po powrocie do Olsztyna zaczê³a Zientarówna wespó³ z innymi Polkami
organizowaæ kó³ka Kobiet Polskich. Obecnie znajduje siê szeæ grup tere17
18

s. 89.

19

Tam¿e, s. 151.
J. Ch³osta, Wydawnictwo Gazety Olsztyñskiej w latach 19201939, Olsztyn, 1977,
K. Jaroszyk, GO 1921, nr 87 z 16 IV.
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nowych20  czytamy w ministerialnym raporcie. Powsta³y one w Olsztynie,
Br¹swa³dzie, Unieszewie, Grylinach, Jarotach i Gietrzwa³dzie. Poetka bra³a
udzia³, wraz z 40-osobow¹ delegacj¹ katolików z po³udniowej Warmii i Powila, w pielgrzymce pod przewodnictwem ksiêdza Walentego Barczewskiego,
która 21 wrzenia 1922 roku uda³a siê do Fromborka, aby u ksiêdza biskupa
Augustyna Bludaua, pod pretekstem z³o¿enia podziêkowania za nowo wydany zbiór kocielnych pieni polskich, upomnieæ siê o katechizacjê dzieci
warmiñskich w jêzyku polskim, aby nie zmniejszano ilociowo polskich nabo¿eñstw i umo¿liwiono utrzymanie polskiego piewu kocielnego21. W czasie
tej audiencji Zientarówna wyg³osi³a wiersz dedykowany ordynariuszowi diecezji. Nie znamy tego utworu, ale  jak napisa³ W³adys³aw Pieniê¿ny
w sprawozdaniu  s³owa poetki zrobi³y wielkie wra¿enie na dostojniku22.
Z kolei w styczniu 1923 roku Zientarówna przyst¹pi³a do zorganizowania pierwszego kursu dla dziewcz¹t w Olsztynie, który  choæ oficjalnie nosi³
nazwê kursu kroju i szycia  na zajêciach przedpo³udniowych obejmowa³
wyk³ady z literatury polskiej i historii. Te zajêcia prowadzi³a te¿ poetka.
Uroczystego otwarcia kursu [w dzisiejszym Domu Polskim w Olsztynie] dokona³ ksi¹dz Barczewski, który po powiêceniu lokalu przemówi³ w serdecznych s³owach do warmiñskich dziewcz¹t zachêcaj¹c je do pracy i pilnoci,
a zarazem pos³uszeñstwa wzglêdem nauczycielek, by czas ten, powiêcony
na naukê, by³ czasem zasiewu i przyniós³ uczennicom i ich rodzicom obfity
plon23. Kilka absolwentek tego kursu zosta³o nastêpnie skierowanych do Uniwersytetu Ludowego w Da³kach pod Gnieznem, prowadzonego przez ksiêdza
Antoniego Ludwiczaka i podjê³o naukê w niemieckim seminarium dla wychowawczyñ przedszkoli w Królewcu; wród nich by³a Otylia Tesznerówna.
Poetka bra³a równie¿ udzia³ w tworzeniu Zwi¹zku Towarzystw M³odzie¿y w Prusach Wschodnich. To w³anie ona by³a autork¹ artyku³u drukowanego w Gazecie, w którym wskaza³a na potrzebê koordynacji wczeniej
za³o¿onych kó³ terenowych. Zientarówna pisa³a:
Mamy na Warmii dziesiêæ towarzystw m³odzie¿y. Niech ka¿dy polski m³odzieniec i ka¿da polska dziewczyna wst¹pi w nasze szeregi. Nie chcemy polityki
w towarzystwach. Tak samo m³odzie¿ niemiecka skupi³a siê w Jugendbundach,
tak samo jak my, m³odzie¿ polska chcemy siê bawiæ w gronie swojskim, gdzie
nam nikt nie zabroni mówiæ i piewaæ po polsku, gdzie mo¿emy siê bawiæ
nieskrêpowanie i weso³o.24
20 Raport w sprawie po³o¿enia ludnoci polskiej na Powilu z 30 X 1922 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, AAN, KK, sygn. 3681, k. 426.
21 Petycja do jego Ekscelencji Ksiêdza Biskupa dr. Augustyna Bludaua z 21 IX 1922 r.,
AAN. KK, sygn. 3672, k. 7.
22 Sprawozdanie z audiencji ludnoci polskiej w Prusach Wschodnich u biskupa diecezji warmiñskiej we Fromborku, AAN, KK, sygn. 3672, k. 9.
23 Barczewski W., GO 1923, nr 27 z 3 II.
24 M. Zientarówna, M³odoci, ty nad poziomy wylatuj, tam¿e, 1923, nr 131 z 17 VI,
por. J. Ch³osta, Zwi¹zek Towarzystw M³odzie¿y w Prusach Wschodnich (19231939), Kultura  Owiata  Nauka 1984, nr 2, s. 8597.
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Uczestniczy³a te¿ 3 listopada 1923 roku w zjedzie za³o¿ycielskim i wesz³a w sk³ad Rady Wykonawczej Zwi¹zku wraz z Janem Schreiberem, Juliuszem Malewskim, Antonim Szajkiem, Janem Fischerem, Anna Brasówn¹
i Gustawem Leydingem. Czynnie dzia³a³a równie¿ w Zwi¹zku Polaków
w Prusach Wschodnich, który z pocz¹tkiem 1923 roku zosta³ przekszta³cony
w IV Dzielnicê Zwi¹zku Polaków w Niemczech. W tym samym czasie zosta³a
cz³onkiem Banku Ludowego w Olsztynie25. Jej te¿ przypad³ obowi¹zek towarzyszenia senatorowi Boles³awowi Limanowskiemu w czasie jego podró¿y po
Prusach Wschodnich w okresie od 15 do 24 sierpnia 1924 roku, co Limanowski odnotowa³ w swoich wspomnieniach26.
Do dzia³alnoci Towarzystwa Kobiet Polskich na Warmii odniós³ siê krytycznie pose³ Jan Baczewski. Mia³ on w padzierniku 1923 roku owiadczyæ
Zientarównie, ¿e nale¿y rozwi¹zaæ te towarzystwa, poniewa¿ kompromituj¹
polskoæ na Warmii, gdy¿ towarzystwa te z³o¿one s¹ z biednych kobiet27.
Poetka bardzo prze¿y³a te uwagi. By³o to wówczas, gdy Jan Baczewski przeznaczy³ prawie wszystkie rodki finansowe, zamiast na dzia³alnoæ polskich
organizacji na po³udniowej Warmii i Mazurach, na pokrycie wydatków zwi¹zanych ze swoj¹ akcj¹ wyborcz¹ do sejmu pruskiego. Spotka³o siê to z krytyk¹ zarz¹dów polskich organizacji. Po trzech dniach na ¿¹danie Konsula
Generalnego RP w Królewcu, Zygmunta Merdingera, wszystkie polskie towarzystwa wyda³y wspólne owiadczenie, potwierdzaj¹ce jednoæ wszystkich
Polaków w tej sprawie28.
Aktywnoæ narodowa Marii Zientarówny wzbudza³a równie¿ reakcje ze
strony Niemców. Na ich krytyczne uwagi zareagowa³a wierszem Odpowied:
Chc¹ ludzie, ¿e mam inn¹ byæ,
Lecz ja byæ mogê tylko sob¹
Bo ¿ycia mego z³ota niæ
Owita gêsto jest ¿a³ob¹.

Ju¿ wtedy zazna³a represji ze strony Niemców. Kiedy we wrzeniu 1924 roku
powraca³a poci¹giem z pielgrzymki do G³otowa wraz z Joann¹ Urbanówn¹,
Stanis³aw¹ Fiutakówn¹ i Janem Kucharskim, wszyscy zostali aresztowani
za piewanie polskich pieni religijnych29. W grudniu tego samego roku
zamierzano poetkê aresztowaæ za wypowiedzian¹ sugestiê, aby pensjonariusze miejscowego domu starców g³osowali na listê polsk¹30.
25 Spis cz³onków Banku Ludowego w Olsztynie. Maj¹tek poetki wyceniono na 1500
marek, a zgromadzone oszczêdnoci wynosi³y 14, 32 marek, AAN. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej MSZ), sygn. 11117, k. 58.
26 B. Limanowski, Pamiêtniki 19191928, Warszawa, 1973, s. 376.
27 Z dzia³alnoci pos³a p. Barczewskiego, GO 1923, nr 266 z 26 XI.
28 Owiadczenie, GO 1923, nr 269 z 29 XI.
29 GO 1924, nr 223 z 23 IX.
30 M. Zientara-Malewska, ladami twardej drogi, s. 168169.
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3
Pierwsze wiersze Zientarówny maj¹ prost¹ formê. W wiêkszoci s¹ opisowe, ma³o w nich refleksyjnoci. Dominuj¹ trzy tematy: polskie trwanie na
po³udniowej Warmii, religijnoæ oraz zauroczenie krajobrazem ziemi rodzinnej. Zreszt¹ w¹tki narodowe i religijne zawsze wspó³egzystowa³y w jej twórczoci w niezm¹conej symbiozie. Przyk³adów na to mamy wiele. Ju¿ w wierszu O polskiej Warmii pisa³a:
Tu s³yszycie polski pacierz,
Polskiej pieni tony,
Tu u¿ynia polski rolnik
P³odne swe zagony
Wiêc nie wierzcie, gdy Wam mówi¹,
¯e tu Polski nie ma.
Bo tu lud jest na wskro polski,
Jak ta wiêta ziemia.

W innym, stanowi¹cym parafrazê Mazurka D¹browskiego, zatytu³owanym Zmartwychwstanie Warmii, zaczyna od znanych wersów:
Jeszcze Warmia nie zginê³a,
Choæ wy ju¿ mylicie,
¯e na wieki precz zniknê³a,
Jeszcze w niej tli ¿ycie31.

Z kolei tekstem O pieni polskiej nawi¹zuje do pieni wajdeloty z Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza, chocia¿by w zawo³aniu: O wieci gminna! Ty arko przymierza, które wyranie wskazuje, ¿e poezja ma budziæ
uczucia patriotyczne i g³osiæ pragnienia ludu32 . Zientarówna w wierszu O
pieni polskiej rozbudowa³a jeszcze tê apostrofê:
O pieni polska! Ty arko przymierza.
Cudne twe dwiêki, to pienia anio³a,
Gdzie ty rozbrzmiewasz, tam jasne s¹ czo³a.
Lud polski tobie swe myli powierza.33

31 M. Zient.[arówna], Zmartwychwstanie Warmii, Goæ Niedzielny [dalej GN] 1921,
nr 3 z 15 I.
32 Przypomnê w tym miejscu fragment z Konrada Wallenroda:
O wieci gminna! Ty arko przymierza
Miêdzy dawnymi i m³odszymi laty:
W tobie lud sk³ada broñ swego rycerza,
Swych myli przêdzê i swych uczuæ kwiaty.
33 M. Zientarówna, O pieni polskiej, GN 1921, nr 8 z 19 II.
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Najczêciej wydawano jej wiersz Wytrwaj do koñca. Pierwszy raz ukaza³
siê on w Gociu Niedzielnym jeszcze w 1921 roku, a nie jak podano
w antologii z 1953 roku Wiersze Warmii i Mazur  w 1923 roku. Odnios³a siê
w nim bezporednio do sytuacji, która mia³a miejsce po przegranym plebiscycie 11 lipca 1920 roku, zachêcaj¹c m³odzie¿ do pozostania na ojcowinie,
na Warmii:
Tam w ojczynie  prawda  mi³o,
Bo gdzie¿ lepiej by nam by³o,
Lecz i w Polsce nie ma nieba,
A Polaków tu nam trzeba34.

W podobny sposób, poprzez rymowan¹ agitkê, zachêca³a do oddania g³osów na kandydata ruchu polskiego, ksiêdza Barczewskiego, w wyborach do
Sejmiku Prowincjonalnego w Królewcu:
Ksi¹dz Barczewski, jest nam znany,
Wiêc na niego dajmy g³osy.
Ka¿dy g³os jest na to dany,
By polepszyæ nasze losy.
Broñmy zgodnie m³ody, stary
Naszej mowy, naszej wiary35.

W innych wierszach, jak na przyk³ad Zdrowa Mario, dominuj¹ treci
religijne:
Kiedy wiat rano siê ze snu budzi,
A wit niejednych serc ból ostudzi,
Wtenczas ton dzwonów w niebo siê wzbija
Z chórem organów Zdrowa Maryjo
A cz³owiek pobo¿ne rêce swe sk³ada
I dzieciê, co ledwie jêzyczkiem w³ada
I g³os modlitwy w niebo siê wzbija,
Jak harfy z³ote Zdrowa Maryja36.

4
Na pewno pobyt Zientarówny w kraju wp³yn¹³ na wzbogacenie jej warsztatu literackiego. Dziêki lekturom i rozmowom w Warszawie i Krakowie
warmiñska poetka nabiera³a pewnoci siebie, poszerza³a kr¹g swoich zainteresowañ i nabywa³a wiêkszej swobody w wyra¿aniu swoich myli. Wiele razy
o tym mówi³a po latach na wieczorach autorskich. Zauwa¿yæ mo¿na w jej
wierszach lady lektury utworów Lenartowicza, Tetmajera, przede wszystkim
34
35
36

Tej¿e, Wytrwaj do koñca, tam¿e, 1921, nr 5 z 29 I.
Tej¿e, Do wyborów, GO 1921, nr 29 z 4 II.
Tej¿e, Zdrowa Mario, GN 1921, nr 3 z 15 I.
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Konopnickiej, ale te¿ Jana Kasprowicza. Pierwszy na wiersze Zientarówny
zwróci³ uwagê W³adys³aw Pieniê¿ny w wyst¹pieniu podczas zebrania konstytucyjnego Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich 30 listopada 1920 roku:
M³odzi bior¹ siê coraz wiêcej do czytania ksi¹¿ek i gazet, zdarzaj¹ siê
w ostatnim czasie nawet wypadki pocieszaj¹ce, które wskazuj¹, ¿e na Warmii budzi siê rodzime pimiennictwo polskie, jako to czytalimy wiersze
panny Marii Zientarówny, które wiadcz¹ o niepospolitym talencie poetyckim i wysokim poczuciu narodowym37. Kierowano te¿ pod jej adresem konkretne wskazania, pojawi³y siê te¿ pierwsze lakoniczne notki o jej twórczoci,
jak chocia¿by Eugeniusza Buchholza, który pisa³:
Z wielk¹ przyjemnoci¹ trzeba zaznaczyæ, ¿e obecnie polska Warmia posiada
niezwyk³y talent poetycki w osobie Marii Zientary z Brunswa³du. Wiersze te,
czy d³ugie czy krótkie, religijne czy wieckie, prawdziw¹ tchn¹ poezj¹. Niepospolity to dar Bo¿y! Sztuki wierszowania nie mo¿na siê nauczyæ, kiedy Bóg ku temu
nie da³ uzdolnienia [ ] Czytaj¹c utwory Marii Zientary uderza nas zarówno
dobrana treæ jako i lekkoæ stylu i piêknoæ jêzyka. Przeliczne s¹ mianowicie
opisy przyrody. Trzy wiêksze utwory Nasza £yna, W Brunswa³dzkim kociele
i Nasza Warmia Pustelnik wyci¹³ sobie z Gocia Niedzielnego i Gazety Olsztyñskiej i od czasu do czasu odczytuje38.

Potem ten sam autor zaproponowa³, aby poetka zabra³a siê do napisania
poematu powiêconego wiêtej Lipce39 oraz tak¿e uraczy³a specjalnymi
wierszami najm³odszych czytelników40.
Z wierszy drukowanych w Gazecie, po powrocie Zientarówny z kraju,
na uwagê zas³uguj¹: sonet Têsknota za Tatrami, pe³en zapo¿yczeñ od Konopnickiej, Dzieñ Zaduszny, który pierwotnie nosi³ tytu³ Sierotka i stanowi³
smutny opis trudów ¿ycia osieroconej Ma³gosi, zmar³ej z ¿alu na grobie
matki. Nie bez wp³ywu Kasprowicza powsta³ Hymn dziêkczynny do Boga.
Swojej babce El¿biecie Krasce, zmar³ej 9 marca 1922 roku, poetka powiêci³a
tekst proz¹ Modlitwa Warmjanki41. W ten sposób odda³a ho³d bliskiej osobie,
która wprowadzi³a autorkê w kr¹g bani i legend z okolic Br¹swa³du.
Omówiony pierwszy okres twórczoci warmiñskiej poetki nie stanowi³
czasu zamkniêtego. Otworzy³ Zientarównie drogê do literatury i dzia³alnoci
publicznej. Nabra³a w tym okresie dowiadczeñ, ale te¿ wiary we w³asne si³y.
Wszystko to nastêpnie zaowocowa³o znacz¹cymi utworami w jej póniejszej,
powojennej dzia³alnoci literackiej.

37
38

W. Pieniê¿ny, Zwi¹zek Polaków w Prusach Wschodnich, GO, 1920 nr 147 z 7 XII.
Pustelnik [Eugeniusz Buchholz], To i owo  Pogadanka literacka, GO 1921, nr 227
z 30 IX.
39 Tego¿, GN 1921, nr 42 z 15 X.
40 Tego¿, GN 1921, nr 44 z 29 XI.
41 M. Zientarówna, Modlitwa Warmjanki, tam¿e, 1922, nr 51 z 2 III.
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Summary
The paper discusses first works, as well as the debut poem Pory roku [Seasons of the
year] published in Gazeta Olsztyñska [Olsztyn Newspaper] (4th December 1920) written by
Maria Zientara-Malewska (1894-1984)  a Warmian poet, who was born in Br¹swa³d near
Olsztyn. One can notice in them foremost influences of Maria Konopnicka, Adam Asnyk, Jan
Kasprowicz. All of them were published in the Gazeta where she worked for a short period of
time and in the supplement to the magazine Goæ Niedzielny [Sunday Guest]. She connected
creative writing with social and cultural activity, took part in establishing the Polish Women
Society and the Youth Society in the East Prussia. After graduation from the Teachers College
in Cracow in 1926 she founded Polish nursery schools and schools in the South of Warmia. She
was teaching in the Polish school in todays Chaberków for a short period of time.
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W latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia Kazimierz Brakoniecki
stwierdzi³, ¿e ponowoczesny regionalizm dystansuje siê wobec jego dziewiêtnastowiecznych koncepcji, a tak¿e wobec literatury ma³ych ojczyzn: Nie
ma ju¿ czego takiego, jak jedynie wierny i obowi¹zuj¹cy kod wartoci uniwersalnych, lecz wielowartociowoæ i p³ynnoæ licznych, indywidualnych,
regionalnych (w skali mikro i makro) róde³ stawania siê realnoci i cz³owieczeñstwa1.
Ponowoczesny regionalizm2 ka¿e zatem spojrzeæ na twórczoæ pisarzy
urodzonych na prze³omie wieku XIX i XX w Prusach Wschodnich  mam tu
na myli Ernsta Wiecherta (18871950), Siegfrieda Lenza, Helmuta Kirsta
i, przede wszystkim, Johannesa Bobrowskiego (19171965)  inaczej,
z punktu widzenia zwrotu kulturowego i propagowanej przez niego geopoetyki. Wed³ug rozumienia polskiej badaczki tego zagadnienia, El¿biety Rybickiej,: Przedmiotem geopoetyki [ ] najogólniej rzecz ujmuj¹c, by³yby topografie  zapisy miejsc w miejscach kulturowych3.
Wymienionych pisarzy ³¹czy umi³owanie rodzinnej ziemi, ale pamiêæ
opuszczonej ojczyzny i zapamiêtane jej obrazy s³u¿¹ im do ró¿nych celów.
Wiechert, jak pisa³a w 2000 roku El¿bieta Konoñczuk: z dala od rodzinnych
stron przywo³uje zachowane w pamiêci obrazy po³o¿onej w sercu Puszczy
1
2

K. Brakoniecki, Ponowoczesny regionalizm, Nowy Nurt 1996, nr 8, s. 13.
Szerzej o losach ponowoczesnego regionalizmu pisze El¿bieta Rybicka, ubolewaj¹c,
¿e jego formu³a nie zosta³a szerzej skomentowana, rozpowszechniona i przedyskutowana.
Zob. E. Rybicka, Ponowoczesny regionalizm i badania komparatystyczne, Rocznik Komparatystyczny 2011, nr 2, s. 141161.
3 E. Rybicka, Geopoetyka (o miecie, przestrzeni i miejscu we wspó³czesnych teoriach
i praktykach kulturowych), w: Kulturowa teoria literatury. G³ówne pojêcia i problemy, red.
M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006, s. 480.
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Piskiej, krainy dzieciñstwa, które to pod jego piórem uk³adaj¹ siê na kszta³t
muzealnej ekspozycji4. Pisarz w kilku powieciach, mi.in. Lasy i ludzie
(niem. 1936, pol. 1976), Proste ¿ycie (niem. 1939, pol. 2001), Dzieci Jerominów (niem. 1945, pol. 1973), a najpe³niej we wspomnieniu W rodzinnych
stronach (niem. 1938, pol. 1993) wyrazi³ swoj¹ wiê z mazurskim krajobrazem. Jest to wspomnienie ostatniej rozmowy z ojcem i wspólnej wyprawy do
lasu. Wydarzenia te maj¹ wymiar symboliczny. Las dla Wiecherta sta³ siê
odzwierciedleniem boskiej harmonii, uczy³ pokory wobec odwiecznych praw
natury, ale bywa³ miejscem ucieczki od gwaru wiata, stwarzaj¹c pewnego
rodzaju poczucie bezpieczeñstwa.
Siegfried Lenz skonstruowa³ w zbiorze opowiadañ S³odkie Sulejki (niem.
1955, pol. 1988), na wzór poetyki iberoamerykañskiego realizmu magicznego, groteskow¹, odbit¹ w krzywym zwierciadle wizjê spo³ecznoci, ¿yj¹cej
w wyimaginowanych Sulejkach, po³o¿onych gdzie w Prusach Wschodnich
i cechuj¹cej siê skomplikowanymi zale¿nociami. Ta kreacja jest prób¹ wype³nienia luk w pamiêci Lenza, zbudowania wyobra¿onych relacji rodzinnych, wymylenia rodowych anegdot i historyjek.
Z kolei Hans Helmut Kirst swoje reminiscencje, w których opisuje strony rodzinne, zawar³ w ksi¹¿ce Moje Prusy Wschodnie (niem. 1968, pol. 1995).
Zarówno w powieci Pan Bóg pi na Mazurach (niem. 1956, pol. 1993), jak
i w tym autobiograficznym zapisie wersja zdarzeñ oraz obrazów rodzinnej
ziemi wzbogacona jest nieokie³znan¹ wyobrani¹ autora.
Wiechert, Lenz i Kirst, wed³ug Magdaleny Sachy, tworz¹ topos Mazur,
czyli wspólny zespó³ wyobra¿eñ o tej krainie, która jest dla nich rajem
utraconym, szczêliw¹ krain¹ dzieciñstwa, opuszczon¹ z ró¿nych powodów,
a do której nie mog¹ powróciæ, bo w zapamiêtanym kszta³cie ju¿ nie istnieje.
Sacha pisze: Topos Mazur jako utraconej ziemi wkracza do literatury po
1945 roku, staj¹c siê czêci¹ jednego z kluczowych dyskursów literackich,
podejmowanych przez wspó³czesn¹ literaturê niemieck¹  tematu koñca wojny, ucieczki i wysiedlenia5.
Wci¹¿ obecny w literaturze ponowoczesnej renesans lokalnoci sprawia,
¿e najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê obecnie dawne peryferia i miasta o skomplikowanej, wielonarodowej i wielokulturowej przesz³oci. El¿bieta Rybicka nazywa to zjawisko decentralizacj¹ mapy, prowadz¹c¹ do zrozumienia uniwersalnoci funkcji sztuki i kultury.
Twórczoæ Johannesa Bobrowskiego, ostatniego z wymienionych wczeniej twórców z Prus Wschodnich, stwarza okazjê do ponownego przyjrzenia
siê funkcjom, jakie pe³ni¹ w jego poezji przywo³ywane miejsca. Warto spojrzeæ
4 E. Konoñczuk, Literatura i pamiêæ na pograniczu kultur (Erwin Kruk  Ernst Wiechert  Johannes Bobrowski), Bia³ystok 2000, s. 11.
5 M. Sacha, Topos Mazur jako raju utraconego w literaturze niemieckiej Prus Wschodnich, Olsztyn 2001, s. 48.
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na jego poetyck¹ wyobraniê z perspektywy translokacji miejsca w czasie
i przestrzeni. Jak pisze Tomasz Szkudlarek: Miejsca nie s¹ nieruchome,
wêdruj¹ w czasie, ods³aniaj¹c swe zapomniane historie, czasem w przestrzeni, przenosz¹c siê wraz z migruj¹cymi mieszkañcami6.
El¿bieta Konoñczuk zwraca³a uwagê, ¿e Bobrowskiego kszta³towa³o pogranicze prusko-litewskie: Niemiec o polskim nazwisku wzrasta³ w charakterystycznej dla okolic Tyl¿y atmosferze wspó³istnienia Litwinów, Polaków,
Rosjan, Niemców, ¯ydów i Cyganów7. Sam Bobrowski wspomina³: Dojrzewa³em po obu stronach Niemna, czasowo na ma³ym gospodarstwie dziadka
w ówczesnym okrêgu K³ajpedy, w okolicy, w której Niemcy ¿yli w cis³ym
s¹siedztwie z Litwinami, Polakami i Rosjanami8.
Pojêcie pogranicza t³umaczy siê dzisiaj na wiele sposobów. Joanna Szyd³owska w swojej monografii o literaturze pogranicza na przyk³adzie Warmii
i Mazur s³usznie konstatuje:
Uzus jêzykowy utrwali³ ró¿norodne konfiguracje semantyki pogranicza. Mamy
wiêc «pogranicze jawy i snu, ¿ycia i mierci», «pogranicze epok». Socjolodzy
odwo³uj¹ siê do «pogranicza rodowisk socjalnych», antropolodzy badaj¹ «pogranicza kultur», etycy definiuj¹ «pogranicza wartoci», historycy literatury [ ]
tropi¹ inklinacje «pogranicza powieci», a krytycy literaccy wype³niaj¹ treci¹
termin «literatura pogranicza»9.

W rozwa¿aniach nad twórczoci¹ Bobrowskiego przydatne bêd¹ te teorie,
które odnosz¹ siê do przestrzennego aspektu pogranicza, a tak¿e jego sensu
kulturowo-symbolicznego. Jak pisze Grzegorz Babiñski:
Najogólniej mo¿na powiedzieæ, ¿e pogranicze to co innego ni¿ granica, zw³aszcza granica pañstwowa, która jest przecie¿ wyran¹ lini¹ fizyczn¹. Pogranicze to
obszar pewnego pó³cienia, przestrzeñ, na której wystêpuje przenikanie siê
i wzajemne przeplatanie siê ró¿nych ludzkich zbiorowoci i ich kultur. W rozwa¿aniach historycznych i etnograficznych pogranicze rozumiane jest jako mniej
lub bardziej okrelony fizycznie i w znacznym stopniu historycznie zmienny
obszar, na którym wystêpuje wymiana kulturowa i spo³eczna miêdzy dwiema
lub wiêksz¹ liczb¹ grup spo³ecznych10.

Twórczoci Johannesa Bobrowskiego nie mo¿na jednak interpretowaæ
jednowymiarowo i umieciæ w cile terytorialnie zakrelonych granicach
pogranicznego terytorium. £¹czy on teraniejszoæ z dalek¹ przesz³oci¹,
6
7
8

T. Szkudlarek, Miejsce, przemieszczenie, to¿samoæ, Magazyn Sztuki 1998, nr 19, s. 56.
E. Konoñczuk, dz. cyt., s. 158.
Cyt. za J. Ch³osta, Johannes Bobrowski, w: tego¿ Prusy Wschodnie w literaturze
niemieckiej 19451990. Biografie pisarzy, Olsztyn 1993, s. 19.
9 J. Szyd³owska, Narracje poja³tañskiego Okcydentu. Literatura polska wobec pogranicza na przyk³adzie Warmii i Mazur (19451989), Olsztyn 2013, s. 31.
10 G. Babiñski, Pogranicze polsko-ukraiñskie. Etnicznoæ  zró¿nicowanie religijne
 to¿samoæ, Kraków 1997, s. 49.
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przemylenia cz³owieka dwudziestego wieku z odleg³¹ histori¹ ludu pruskiego. W analizie jego poetyckiej wypowiedzi przydatna oka¿e siê zatem propozycja Antoniny K³oskowskiej tzw. indywidualnej konwersji narodowej czyli
przejcia od jednego do innego narodowego okrelenia, które nie mo¿e oznaczaæ ca³kowitego zerwania poprzednich wiêzi kulturowych. Jest to wiêc pogranicze w sensie psychologicznym, nieterytorialnym11.
Johannes Konrad Bernhard Bobrowski przyszed³ na wiat 9 kwietnia
1917 roku w Tyl¿y nad Niemnem, tam te¿ mieszka³ i poszed³ pierwszy raz do
szko³y w 1923 roku. Po matce nale¿a³ do nadniemeñskiej mniejszoci litewsko-niemieckiej (chocia¿ sam po litewsku nie mówi³). Przodkowie matki wywodzili siê z rodziny hugenockiej i w okresie przeladowañ przenieli siê
z Francji na ziemie pruskie. By³ tak¿e ciotecznym wnukiem Józefa Korzeniowskiego, wybitnego angielskiego pisarza, znanego szerzej jako Joseph
Conrad, i zdawa³ sobie sprawê z polskich korzeni swej rodziny. Bobrowski
jako dziecko, i póniej ju¿ jako dojrzewaj¹cy m³odzieniec, spêdza³ letnie
wakacje i wolne chwile u swoich dziadków nad granic¹ litewsk¹ w miejscowoci Wilkiszki nad Jur¹, w s¹siednim, litewskim Okrêgu K³ajpedy  tzw.
Ma³ej Litwie. Niedaleko znajdowa³o siê legendarne wzgórze Rombinus, miejsce kultu pogañskich Prusów. Rzeka Jura, prawy dop³yw Niemna i Szeszupy,
oddziela³a Wilkiszki, w których by³o gospodarstwo dziadków Fröhlichów, od
Mociszek (Motzischken), wioski, w której Bobrowski pozna³ swoj¹ przysz³¹
¿onê. Dlatego te¿, jak pisa³ poeta mazurski Erwin Kruk:
choæ [Bobrowski  J. Ch.-Z.] urodzi³ siê w Tyl¿y, rodzinnymi okolicami, najcilejsz¹ ojczyzn¹ najwiêkszych jego doznañ, zwi¹zków z ludmi i przyrod¹, pozosta³y dla niego krajobrazy i ludzie tamtego pogranicznego zak¹tka, gdzie
w zgodzie z rytmem natury up³ywa³o ¿ycie jego dziadków12.

W 1925 rodzina Bobrowskiego przenios³a siê do Kêtrzyna, wtedy Rastemborka, gdy¿ jego ojciec, jako urzêdnik kolejowy, czêsto musia³ zmieniaæ
miejsce pracy. Tam te¿ póniejszy poeta rozpocz¹³ naukê, a w latach 19281937
kontynuowa³ j¹ w gimnazjum Kneiphofa w Królewcu, gdzie zamieszkali Bobrowscy po kolejnej przeprowadzce. W 1938 roku ca³a rodzina ponownie
zmieni³a miejsce pobytu, osiedlaj¹c siê w Berlinie. Wojna zaprzepaci³a marzenia Bobrowskiego o studiowaniu historii sztuki. Zosta³ wcielony do Wehrmachtu i w jego szeregach podbija³ Polskê, Francjê oraz ZSRR. I w³anie
w wojsku napisa³ pierwszy wiersz w 1941 roku, gdy jako ¿o³nierz niemieckiej
armii walczy³ na rosyjskiej ziemi. 8 maja trafi³ do niewoli; tam pracowa³
w kopalni w okolicy Rostowa nad Donem. Po powrocie, w 1950 roku, osiedli³
siê w Berlinie Wschodnim, gdzie znalaz³ zatrudnienie jako sekretarz w Teatrze Narodowym. Po krótkim czasie przeniós³ siê do berliñskiej oficyny
11
12

A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 125.
E. Kruk, Bobrowski, w: tego¿, Szkice z mazurskiego brulionu, Olsztyn 2003, s. 278.
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Lucia Groszet, w której przygotowywa³ ksi¹¿ki dla dzieci i m³odzie¿y. Ostatnim miejscem jego pracy by³o wydawnictwo wschodnioniemieckiego CDU
 Union Verlag. Pracowa³ tam w charakterze lektora ksi¹¿ek beletrystycznych. Zmar³ 2 wrzenia 1965 w Berlinie, w wieku zaledwie 48 lat.
W eseju o ¿yciu i twórczoci Johannesa Bobrowskiego niemiecki badacz
Gerhard Wolf zamieci³ nastêpuj¹c¹ notatkê:
Poród papierów Johannesa Bobrowskiego, wierszy, szkiców, notatek, znajduje
siê wyrwana z jakiego podrêcznego atlasu kartka. Na niej, prostymi, atramentowymi liniami zaznaczone jest terytorium [ ] Zakrelony obszar dzieli siê na
literackie strefy oznaczone cyframi. Strefa pierwsza: Prusy Wschodnie, kraj
ojczysty, Prussia  dawno temu ojczyzna Prusów. Strefa druga: Litwa i kraje
nadba³tyckie a¿ do Finlandii. Strefa trzecia: Rosja a¿ do Uralu i morza Czarnego, jako Sarmacja siêgaj¹ca jednoczenie w czasy historyczne i prehistoryczne.
Strefa czwarta: Polska. I wreszcie strefa ostatnia, siêgaj¹ca przez Ba³tyk do
Szwecji, to Mare Balticum, sarmacki ocean13.

Jego twórczoæ jest sum¹ dowiadczeñ cz³owieka ¿yj¹cego na pograniczu
kultur, ws³uchuj¹cego siê w historyczn¹ przesz³oæ ró¿nych nacji, wieloæ
religijn¹ i jêzykow¹. Jego kontakt ze rodowiskiem królewieckiego gimnazjum i uniwersytetu wzbogaci³ go o refleksje na temat cz³owieka. Podstaw¹
tych przemyleñ by³y pogl¹dy Immanuela Kanta, twórcy krytycznego systemu filozofii, tezy Johanna Georga Hamanna, romantycznego filozofa, maga
pó³nocy, podkrelaj¹cego rolê intuicji w procesie ludzkiego poznania, a tak¿e filozoficzne teorie Johanna Gottfrieda Herdera. O historii Prusów oraz
okrutnej misji zakonu krzy¿ackiego dowiadywa³ siê z prac poznanego
w Królewcu historyka, Alfreda Brusta, autora pracy Stracona ziemia z 1926 roku
(niemiecki tytu³ Die verlorene Erde) i by³ wiadomy, w jakim stopniu bezwzglêdna germanizacja zniszczy³a rodzim¹ kulturê. Podczas pobytu w Królewcu spêdza³ tak¿e letnie wakacje miêdzy Wilkiszkami i Mociszkami, stykaj¹c siê z litewskimi legendami, wierzeniami, folklorem.
Jak wspomniano wczeniej, Bobrowski zacz¹³ pisaæ w czasie wojny. Zadebiutowa³ w pimie Das Innere Reich w 1943 roku, a po wojnie po raz
pierwszy opublikowa³ swoje wiersze w 1955 roku na ³amach czasopisma
Sinn und Form. Wród opublikowanych wówczas piêciu utworów znalaz³a
siê s³ynna Elegia dla Prusów (Prussische Elegie) z 1952 roku, w której pognêbiony przez Krzy¿aków lud zostaje wywy¿szony i zespolony ze swoj¹
ziemi¹. Choæ Prusowie zostali pokonani, nikt nie zdo³a zniszczyæ przyrody,
w której s¹ niejako zaklêci:

13 Gerhard Wolf, Beschreibung eines Zimmers, Berlin 1973, s. 9, cyt. za J. Zaprucki,
Kultura reminiscencji  reminiscencje kultury. Motyw ma³ej ojczyzny w twórczoci Sigfrieda
Lenza, Horsta Bienka i Johannesa Bobrowskiego, Jelenia Góra 2006, s. 59.
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Nazwy mówi¹ o tobie,
Podeptany ludu, stoki gór,
Rzeki, czêsto jeszcze bez poblasku,
Kamienie i drogi 
Wieczorem pieñ i podania,
Jaszczurek szelest nazywa ciebie14.

W sumie Bobrowski jest autorem czterech tomów poezji, dwóch wydanych za ¿ycia: w 1961  Sarmatische Zeit (Sarmackie czasy) i w 1963 roku
 Schattenland Ströme (Strumienie l¹dowych wiate³), a dwóch dopiero po
przedwczesnej mierci w 1966  Wetterzeichen (Oznaki pogody) i 1970 roku
 Im Windgesträuch (Nurty krainy cieni). W Polsce ukaza³ siê w 1976 roku
wybór wiêkszoci napisanych przez niego wierszy w t³umaczeniu i ze wstêpem Eugeniusza Wachowiaka. Od 1962 roku Bobrowski zamieszcza³ w czasopismach krótkie opowiadania, które wydano w Niemczech po jego mierci
w dwóch oddzielnych zbiorkach (Boehlendorff und Mausefest i Der Mahner).
W t³umaczeniu polskim wiêkszoæ tych narracji znalaz³a siê w tomie Uczta
myszy i inne opowiadania w 1968 roku. Oprócz tego wydano jeszcze dwie
jego powieci: w 1964 Levis Mühle. 34 Sätze über meinem Grossvater ( pol.
M³yn Lewina. 34 zdania o moim dziadku, 1967) i w 1966 roku Litauische
Claviere (pol. Litewskie klawikordy, 1969).
W wydanych zbiorach wierszy poeta szuka ladów swojej dawnej obecnoci w krajobrazie okolicy, w której siê urodzi³ i wychowa³. Wiele impresji
powiêca widokom nadrzecznym, rozpocieraj¹cym siê miêdzy Wilkiszkami
a Mociszkami, w których znalaz³ najwiêcej dzieciêcej radoci i doznañ na
ca³e ¿ycie. Tam pozostawi³ idylliczny dom dziadków, stamt¹d te¿ pochodzi³a
jego ¿ona Johanna, z domu Buddrus, któr¹ polubi³ w 1941 roku. Jego
powroty w przesz³oæ s¹ szukaniem zapamiêtanych obrazów dzieciñstwa
i m³odoci. Znajdziemy wród nich krajobrazy miast i wsi, widoki puszcz
i borów, lene zwierzêta: wilki, dziki, ró¿ne gatunki ptaków: zimorodka,
sowê, wilgê. Poprzez opisy tych miejsc próbuje Bobrowski zrozumieæ siebie
i  szerzej  cz³owieka w ogóle. Szuka wród tego krajobrazu swojej to¿samoci i znajduje j¹, staj¹c siê potomkiem i spadkobierc¹ natury:
Mój ojciec jastrz¹b.
Dziad wilk.
Za praojciec drapie¿n¹ by³ w morzu ryb¹.
(£otewskie pieni, s. 63)

Zdaniem badacza Józefa Zapruckiego, Elementy natury funkcjonuj¹
w utworach poetyckich Bobrowskiego na dwóch p³aszczyznach; tworz¹ one
obrazy zamykaj¹ce w swych ramach wycinek rodzimego krajobrazu lub staj¹
14 J. Bobrowski, Elegia dla Prusów, w: tego¿, Wiersze, wybór, wstêp i przek³. E. Wachowiak,
Warszawa 1976, s. 25. Kolejne cytowane fragmenty wierszy pochodz¹ z tego samego ród³a.
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siê tak¿e symbolami g³êbokich znaczeñ historycznych i filozoficznych15. Rzeczywicie, w wielu wierszach pojawia siê poczucie ci¹g³ej obecnoci zapamiêtanych z przesz³oci obrazów, wyra¿aj¹ce siê za ka¿dym razem inaczej, na
przyk³ad w postaci snów:
Wszystkie moje sny
Przechodz¹ równinami, ci¹gn¹
Porywicie ku borom,
Których nie tr¹ci³a ludzka stopa,
Ku zimnym, samotnym
Nurtom, ponad
Którymi z dala rozbrzmiewaj¹
Nawo³ywania
Brodatych ¿eglarzy.
(Wschód, s. 26)

W kolejnych utworach pojawiaj¹ siê znane z dzieciñstwa miejscowoci:
rodzinne Wilkiszki, Mociszki, Wilno, Nowogródek, Kowno ogl¹dane jednoczenie z kilku perspektyw czasowych. S¹ to, po pierwsze, doznania dawnego
mieszkañca tej piêknej ziemi w przesz³oci kojarz¹cej siê z dziewiczoci¹
natury, pe³n¹ g³osów przyrody. Po drugie, wra¿enia postrzegane okiem obcego zdobywcy czasu wojny, ¿o³nierza wrogiej armii, która sieje zniszczenie.
Jest jeszcze czas teraniejszy, czas pokoju, w którym tamte dwa spojrzenia
siê ³¹cz¹.
W nostalgicznym wierszu ¯ydowski kupiec A.S. Bobrowski uto¿samia siê
ze znan¹ krain¹:
Jestem z £osieniów
Stamt¹d, gdzie siê noc ciemna
Jak bór na noc nak³ada,
Kiedy znad rzeki wracasz,
Gdzie rozchylaj¹ siê zagajniki,
A z ³¹k napiera
¯ó³kn¹cy piach.
(¯ydowski kupiec A.S., s. 28)

W utworze Dzieciñstwo poeta podkrela czasow¹ odleg³oæ swoich odczuæ, rozpoczynaj¹c i koñcz¹c utwór t¹ sam¹ fraz¹: wtedy lubi³em wilgê
(s. 34). Sygnalizuje wielokrotnie czas przesz³y:
W po³udnie sta³y
W czerniej¹cym cieniu olch zwierzêta
Biczuj¹c gniewnie ogonem
Muchy [ ]
15

J. Zaprucki, Kultura reminiscencji  reminiscencje kultury. Motyw ma³ej ojczyzny w
twórczoci Siegfrieda Lenza, Horsta Bienka i Johannesa Bobrowskiego, Jelenia Góra 2006,
s. 5152.
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Potem spad³a ulewna, szeroka
Struga deszczu z otwartego
Nieba [ ]
Poprzez gêstwê cierni,
Nad sitowiem jeziora
Nios³a siê srebrna grzechotka strachu.
(Dzieciñstwo, s. 3435)

W wierszu Niemen dzieje siê podobnie:
Rzeko,
Ciebie jedn¹
Mogê tylko
Kochaæ.
Obraz z milczenia.
Tablice dla potomnoci: mój krzyk
Do ciebie nie dotrze
Teraz w ciemnoci
Trzymam ciebie
(Niemen, s. 84)

Poeta po latach odkrywa, ¿e najsilniej zakorzeniony jest w jeziorno-rzeczno-morskiej krainie, choæ niedostêpnej fizycznie w czasie teraniejszym, to jednak stale obecnej w pamiêci. Kolejne wiersze przywo³uj¹ podobne obrazy najczêciej rzeki, ale te¿ ptaków, drzew. Widzimy wiêc rzekê Niemen, która p³ynie w dó³, wród ³¹k, s³yszê rzekê, le¿¹c¹ nad piaskiem,
na piasku rzeka bez ruchu, z mroku przybywasz moja rzeko, z chmur.
Dostrzegamy ptaka w locie, z rozpostartymi skrzyd³ami, piewaj¹cego
skowronka, spiesz¹cego ptaka, z ptakami ko³o wieczora, lot srok. Znajdujemy nadrzeczny bór, p³owe wzgórza i krainê borów.
Z tych pojedynczych reminiscencji powstaje wra¿enie spójnej ca³oci, na
któr¹ sk³adaj¹ siê wymienione osobliwoci natury:
Domu drewniany, borów
¯ywocie i przesz³oci piêkna,
Niesiona na skrzyd³ach
(Drewniany dom nad Wili¹, s. 65)

W pejza¿owym wierszu Daubas, w którym s³owo litewskie daubas  tyle
co w¹wóz  oznacza górzyst¹ i zalesion¹ strefê na lewym, stromym brzegu
Niemna, niedaleko Bagnety (dzi miasteczko Nieman w obwodzie kaliningradzkim), wyra¿a najintensywniej swoj¹ têsknotê za krajobrazem dzieciñstwa:
Mieszkalimy nad rzek¹ w chatach.
Rdzawo wspina³o siê sitowie,
ciemniaj¹c brzegi [ ]
To przeminê³o.
Wsie zostawilimy piachom.
(Daubas, s. 36)
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Z nadziej¹ mówi poeta tak¿e:
Lecz owe sady, trzcin pasmo
Przy brzegu  kraina nadbrze¿na Daubas 
¯ó³kniej¹ce stodo³y 
Zaprzêg, wy³aniaj¹cy siê z lasu 
Jastrz¹b w pustym b³êkicie 
Jeszcze zabarwi nam spojrzenia
(Daubas, s. 37).

S³owami El¿biety Konoñczuk mo¿na podsumowaæ rozwa¿ania o wierszach nawi¹zuj¹cych do dzieciñstwa poety. Pisze ona, ¿e Bobrowski w swojej
poezji przedstawia proces rozpoznawania krajobrazu przez cz³owieka, który
po latach powraca w rodzinne strony16. Sam autor wyzna³ za ¿ycia:
Kocham krajobraz, historiê i ludzi z mych ziem rodzinnych. I kocham Niemców
[ ] chcê w wierszach pokazaæ rozleg³¹ krainê pomiêdzy Wis³¹ a Wo³g¹ i Donem.
Bêdê przywo³ywa³ postaci z innych krêgów, lecz widzianych w³anie stamt¹d
[ ] wywodzê siê z rodziny, w której polskoæ z niemczyzn¹ cudownie siê przemiesza³y. Wzrasta³em w sta³ym obcowaniu z Litwinami, ¯ydami, ludmi prostymi i zaciankow¹ szlacht¹17.

Wiersze Bobrowskiego stanowi¹ przede wszystkim studium opuszczonej
ojczyzny na tle pogranicznego krajobrazu wiejskiego Prus Wschodnich i Litwy. Podobnie dzieje siê w jego opowiadaniach, zawartych w polskim zbiorze
Uczta myszy i inne opowiadania. Autor powtarza, tym razem w krótkich
narracjach, motywy tematyczne z wierszy, zwi¹zane z histori¹ Prusów, m.in.
ich walkami z zakonem krzy¿ackim, wywo³ywanymi przez ró¿nice miêdzy
pogañskimi wierzeniami a nauk¹ Kocio³a katolickiego. Sporo miejsca zajmuj¹ sprawy spo³eczne, zwi¹zane z ¿yciem ówczesnej wsi: bieda, która prowadzi do demoralizacji, zawiæ rodz¹ca nieszczêcia. Nieobca jest mu tak¿e
problematyka narodowociowa: dojrzewaj¹ca ideologia nazizmu i jej wp³yw
na rodzim¹ ludnoæ nie tylko Niemców, lecz tak¿e Litwinów, Polaków, ¯ydów
oraz Rosjan.
Utwory prozatorskie, dotycz¹ce tej przestrzeni, rejestruj¹ g³ównie topografiê miast: Tyl¿y i Królewca. Tak typowa dla Bobrowskiego sk³onnoæ do
opisów przyrody czêsto odnosi siê do krajobrazu miejskiego. Przyk³adem jest
opowiadanie Przestroga, w którym narrator skupia siê na szczegó³owej topografii Królewca:
Z siedmiu tutejszych wzgórz jedno tylko le¿y w po³udniowej czêci miasta, czyli
na po³udnie od rzeki, która przez nie przep³ywa: piaszczyste wzgórze, ongi

16
17

E. Konoñczuk, dz. cyt., s. 11.
Z listu do przyjaciela Hansa Ricke, cyt. za J. Ch³osta, dz. cyt.
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poros³e sonin¹, potem obsiewane owsem, a teraz zabudowane; jest tu koció³,
cmentarz, od dawna ju¿ zamkniêty, niemniej godny obejrzenia oraz gêsto w
regularne rzêdy ustawione bloki czynszowe18.

Opowiadanie pt. Z³ocieñ powiêca Bobrowski miastu swojego dzieciñstwa  Tyl¿y. W nim tak¿e spotkaæ mo¿na rozleg³e opisy przyrody i architektoniczne szczegó³y dotycz¹ce miasta, mostu dziel¹cego dwa pañstwa.
Najpe³niej jednak obraz pogranicza wybrzmia³ w powieci Litewske klawikordy. Mieszaj¹ siê w niej charakterystyczne dla kilku narodowoci cechy
bohaterów. S¹ wród nich g³ównie Niemcy i Litwini. Mieszaj¹ siê ich jêzyki,
religie, zwyczaje, pogl¹dy polityczne i historyczne. A jednak potrafi¹ wspó³istnieæ i wspólnie dzia³aæ.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e u Johannesa Bobrowskiego przestrzeñ sta³a siê
jednym z najwa¿niejszych wyznaczników twórczoci. Jest przyk³adem wpisania ludzkiego dowiadczenia miejsca w z³o¿ony proces indywidualnych prze¿yæ zwi¹zanych z procesem kszta³towania to¿samoci kulturowej, religijnej
i spo³ecznej. Za El¿biet¹ Rybick¹ nale¿y powtórzyæ:
Literackie krajobrazy  jako kombinacja literatury i krajobrazu  s¹ wytworami
spo³ecznymi, gdy¿ ideologie i wierzenia ludzkie zarówno je kszta³tuj¹, jak i s¹
przez nie kszta³towane. W konsekwencji literatura i geografia nie s¹ ju¿ dwoma
odrêbnymi trybami wiedzy, wyobraniowym i faktograficznym, gdy¿ zgodnie
z ponowoczesna logik¹ i podobnie jak w przypadku antropologii  nast¹pi³ proces literaturyzacji geografii oraz, równoczenie, proces uwiatowienia (to
ma³o zgrabny odpowiednik wordliness) literatury, czyli jej powi¹zania z rzeczywistoci¹19.

Bobrowski w swojej twórczoci poetyckiej i prozatorskiej zachwyca siê
zapamiêtanymi krajobrazami. Dostrzega, jak wzbogaci³y go tamte obrazy
i ukszta³towa³y jego poczucie piêkna oraz jakich dostarczy³y mu inspiracji
twórczych. Dopiero po latach potrafi zobaczyæ, ile tamten czas spêdzony
w nieistniej¹cej ju¿ pogranicznej krainie przyniós³ mu niepowtarzalnych
prze¿yæ i dowiadczeñ. W wyidealizowanej przesz³oci szuka on bezpieczeñstwa w zmaganiach z trudn¹ codziennoci¹. Jest w tym podobny do wielu
autorów, staraj¹cych siê odnaleæ w utraconej ojczynie, do której nie mogli
powróciæ, najcenniejsze wartoci swojego ¿ycia.

18

s. 185.

J. Bobrowski, Przestroga, w: tego¿,Uczta myszy i inne opowiadania, Warszawa 1968,

19 E. Rybicka, Geopoetyka, s. 478. El¿bieta Rybicka uwa¿a, ¿e Stefaniê Skwarczyñsk¹
nale¿y uznaæ za prekursorkê nowoczesnego wariantu geopoetyki, dziedziny badañ, która
w tym wypadku ³¹czy zagadnienia geograficznego uwarunkowania literatury (i twórcy)
z analiz¹ budowy tekstu literackiego, zob. E. Rybicka, Ponowoczesny regionalizm, s. 154.
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Output of Johannes Bobrowski, the author of four volumes of poetry  Sarmatische Zeit
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most important factors for this poet. It is an example of writing down of humans experiencing
of place in the complex process of individual experiences connected with the process of shaping
cultural, religious and social identity.
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Literatura o Warmii i Mazurach 19451989
Region Warmii i Mazur przez ponad czterdzieci lat po wojnie literacko
pozostawa³ na prowincji. Nie wynika³o to z jego peryferyjnoci, ale z podporz¹dkowania artystów ogólnopolskim trendom oraz z braku prawdziwych
talentów. Przez kolejne dziesiêciolecia artyci, w mniejszym lub wiêkszym
stopniu obci¹¿eni oficjaln¹ ideologi¹, oswajali nowe ziemie: odzyskiwali
dla polskoci (literatura socrealistyczna), budowali mity pionierstwa, osadnictwa i integracji spo³ecznoci lokalnych, poszukiwali w³asnej mazurskiej
to¿samoci (Erwin Kruk).
Literatura o Warmii i Mazurach, mimo powielania ogólnych prawd, oddawa³a atmosferê powojennych lat naznaczon¹ poczuciem braku bezpieczeñstwa, chaosem, barwnymi biografiami bohaterów wywodz¹cych siê z ró¿nych
krêgów kulturowych, ilustrowa³a równie¿ stosunek ludnoci nap³ywowej do
zastanego dziedzictwa kulturowego. O plastycznoci wybranych opisów odnosz¹cych siê do autentycznych wydarzeñ wiadczy fakt, ¿e nawet dzi identyfikuj¹ siê z nimi ¿yj¹cy jeszcze wiadkowie tamtych wydarzeñ.
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Rola dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe ma istotne znaczenie w kreowaniu to¿samoci
jednostek1. Odgrywa wa¿n¹ rolê w istnieniu spo³eczeñstwa, wpisuj¹c siê
w jego rozwój i zachowanie ci¹g³oci kultywowanej tradycji. Sk³adaj¹ siê
na nie wszelkie rzeczy ruchome i nieruchome wraz z niesionymi przez
nie wartociami duchowymi. S¹ to przede wszystkim dobra materialne, takie
jak zagospodarowanie przestrzenne wsi i miast, charakterystyczne obiekty
architektoniczne, wyposa¿enie wnêtrz, a tak¿e tradycje niematerialne  zwyczaje, obrzêdy, pamiêæ historyczna oraz przekazy rodzinne. Ze wzglêdu
na wartoæ dla ca³okszta³tu kultury powinny one podlegaæ ochronie systemowej, miêdzy innymi poprzez gromadzenie relacji, wiadectw, centralne lub
regionalne finansowanie poszukiwañ i badañ, ochronê zabytków i cmentarzy
itp. Dziedzictwo rozpoznawane jest w grupie spo³ecznej, która siê z nim
identyfikuje  mo¿e to byæ naród, grupa etniczna, spo³ecznoæ lokalna czy
rodzina.
Badania ladów kultury w otaczaj¹cej przestrzeni wymagaj¹ kompetencji interdyscyplinarnych. Literatura jest z jednej strony czêci¹ dziedzictwa, z drugiej mo¿e s³u¿yæ jako ród³o badañ zarówno nad jego sk³adnikami utrwalonymi w przekazach pimienniczych, jak i nad rol¹, jak¹ odgrywa³o ono w okrelonym czasie dla cz³onków danej spo³ecznoci. Powtarzalnoæ okrelonych elementów wspólnego dziedzictwa jako motywów, w¹tków
czy literackich tematów prowadziæ mo¿e do wytworzenia czytelnych schematów, obrazów w naszych g³owach2. Dotyczy to równie¿ regionalnej spucizny i jej charakterystycznych elementów, wpisanych w konkretne terytorium.

Poniemieckie dziedzictwo a to¿samoæ
nowych osadników
Specyficzna przesz³oæ i procesy zachodz¹ce na Warmii i Mazurach po
wojnie wytworzy³y w literaturze zbiór regionalnych tropów i tematów. Niektóre z nich zwi¹zane by³y z identyfikacj¹ przyby³ych po wojnie mieszkañców z najbli¿szym rodowiskiem oraz ich stosunkiem do poniemieckiego
dziedzictwa. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur, zdaniem Z. Mazura,

1 Artyku³ jest fragmentem rozprawy doktorskiej Stereotypy w prozie polskiej o Warmii
i Mazurach, napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Chojnowskiego, której obrona odby³a siê 28 stycznia 2014 roku.
2 Por. J. F. Dovido, J. C. Brigham, B. T. Johnson, S. L. Gaertner, Stereotypizacja,
uprzedzenia i dyskryminacja: spojrzenie z innej perspektywy, w: Stereotypy i uprzedzenia,
red. C. N. Macrae, C. Stangor, M. Hewstone, prze³. M. Majchrzak i in., Gdañsk 1999,
s. 225.

Wrogie czy oswojone prusko-niemieckie dziedzictwo?...

329

zosta³ w znacznej mierze ukszta³towany przez spo³ecznoci niemieckie, zgodnie
z ich preferencjami kulturowymi i dziêki ich wysi³kowi ekonomiczno-organizacyjnemu. W ten sposób wyciniêty zosta³ na nim wyrany lad okrelonej wspólnoty symbolicznego komunikowania, czyli niemieckiej kultury narodowej3.

Przybywaj¹cy w 1945 roku na ziemie Warmii i Mazur osadnicy zastali
zupe³nie nieznany krajobraz naturalny i architektoniczny, na który sk³ada³a
siê odmienna architektura i rozk³ad miasteczek i wsi. Nowe w³adze stara³y
siê zatrzeæ wszelkie lady wschodniopruskiej kultury, jednak ze wzglêdu na
jej powszechnoæ nigdy siê to nie uda³o. Najbardziej charakterystyczne elementy warmiñsko-mazurskiego krajobrazu budzi³y skrajne emocje. Jedni
z zainteresowaniem, inni z nienawici¹ ogl¹dali gotyckie budowle, pruskie
mury, cmentarze, dawne junkierskie maj¹tki, aleje przydro¿ne czy liczne na
Warmii kapliczki. Wyró¿niaj¹cym siê, typowym elementem krajobrazów
w literackich przekazach o Warmii i Mazurach jest widok domów z czerwonej ceg³y.
Dla pierwszych powojennych kolonizatorów dominuj¹ce by³o poczucie
obcoci i nieprzyswajalnoci niemieckiej spucizny kulturowej wynikaj¹ce
z zamieszkania w nie swoich domach, ¿ycia w atmosferze prowizorium,
wszechobecnoci odniesieñ do tego, co do tej pory kojarzy³o siê z Niemcami,
a wiêc ciemiê¿ycielami4. Pozostali na tych terenach mieszkañcy reprezentowali w dominuj¹cym stopniu wy¿sz¹ kulturê organizacyjn¹ i techniczn¹ od
osadników z Polski centralnej i wschodniej. To kulturowe zderzenie z nowoczesnoci¹ musia³o wp³yn¹æ na postrzeganie przez nich nowej krainy oraz
procesy jej zaw³aszczania. Nale¿a³o w szybkim tempie wytworzyæ poczucie
swojskoci5.
Komunistyczna w³adza doskonale zdawa³a sobie sprawê z zapotrzebowania na pog³êbienie emocjonalnego zwi¹zku z now¹ ziemi¹6. O ile z oczywistych wzglêdów nie mog³a wp³yn¹æ na naturalny pejza¿, o tyle materialne
3

Z. Mazur, Dziedzictwo wy³¹czne, podzielone, wspólne, w: Wspólne dziedzictwo? Ze
studiów nad stosunkiem do spucizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych,
red. Z. Mazur, Poznañ 2000, s. 816817.
4 Por.: B. Eßer, Historia jako aspekt spo³ecznego konstruowania ma³ej ojczyzny,
w: Wspólne dziedzictwo?, s. 647.
5 Idea swojskoci zak³ada, ¿e miêdzy cz³owiekiem a miejscem jego ¿ycia mo¿e istnieæ szczególny zwi¹zek emocjonalny daj¹cy cz³owiekowi poczucie swojskoci  wiadomoæ
»bycia u siebie«, a tak¿e poczucie bycia wród swoich. Istotê swojskoci stanowi¹ emocjonalne zwi¹zki ludzi z miejscem i wiêzi pomiêdzy ludmi poprzez wspólnotê miejsca; por.
K. Paw³owska, Idea swojskoci krajobrazu kulturowego, w: Krajobraz kulturowy. Idee, problemy, wyzwania, red. U. Myga-Pi¹tek, Sosnowiec 2001, s. 9596.
6 Podobnie jak po zakoñczeniu pierwszej wojny wiatowej w³adze niemieckie, uwzglêdniaj¹c strategiczny charakter Prus Wschodnich oderwanych od macierzy, prowadzi³y specjaln¹ edukacjê w szko³ach, upamiêtnia³y miejsca wojennych potyczek, honorowa³y poleg³ych, opracowywa³y nawet specjalne przewodniki prowadz¹ce po miejscach narodowej
pamiêci; por. R. Traba, Spo³eczna inscenizacja wschodniopruskoci i narodowej jednoci,
w: Wschodniopruskoæ. To¿samoæ regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec,
Poznañ  Warszawa 2005, s. 287385.
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dziedzictwo dawnych mieszkañców czêsto w sposób bezprecedensowy rugowa³a z krajobrazu. Niemieckie miejsca pamiêci musia³y znikn¹æ z miejscowego otoczenia. S³u¿y³o temu masowe usuwanie czytelnych symboli  nazw ulic
i miejscowoci, pomników, kocio³ów, cmentarzy z nagrobkami, na których
czêsto polskie nazwiska zapisywano gotykiem7. W wyniku tych zabiegów
region przypomina³ duchow¹ pustyniê, ograbion¹ ze swych dóbr kulturalnych i swej to¿samoci8. Polonizacji lokalnej przestrzeni s³u¿y³o w kolejnych
latach nadawanie ulicom czy szko³om nazw bojowników o polskoæ, ods³anianie wielu tablic, g³azów i pomników powiêconych lokalnym dzia³aczom
przedwojennym. Do procesu zaw³aszczenia obcego krajobrazu przyczyni³a siê
tak¿e regionalna literatura. Literackie oswojenie i uproszczenie krajobrazu
kulturowego rozpoczê³o siê wraz z pierwszymi utworami wydanymi po wojnie, trzeba jednak stwierdziæ, ¿e od pocz¹tku obci¹¿one zosta³o politycznymi
dyrektywami. S³u¿¹ca naiwnej wizji oswojenia przestrzeñ pogranicza ukazywana by³a czêsto w sposób zak³amany.

Poród powojennych zgliszcz
Obok budz¹cego pozytywne konotacje naturalnego pejza¿u Warmii i Mazur w literaturze spotkaæ mo¿emy opisy siedzib ludzkich, wsi i miasteczek.
Autorzy, krel¹c najczêciej obraz jednej miejscowoci, ukazywali j¹ w sposób
charakteryzuj¹cy wiele podobnych miejsc. Powojenne zniszczenia czêsto
przywodzi³y na myl odleg³e ubogie regiony innych kontynentów. Centra
miast podobnych do Pieniê¿na, wed³ug historyka, dziennikarza i pisarza,
W³adys³awa Ogrodziñskiego, wygl¹da³y jak kupa gruzów, zaros³ych przez
lata na kszta³t d¿ungli9. Niektórzy zawozili tam przyjezdnych, by daæ im
wyobra¿enie ruin misji jezuickich w Paragwaju10. Winê za taki stan ponosz¹ sami mieszkañcy, którzy nie garnêli siê do odgruzowywania miast. Spalone przez czerwonoarmistów osady, widoczne w krajobrazie pozosta³oci minionej wojny, takie jak zasieki, pola minowe, czo³gi, wypalone domy11, nie
zachêca³y do osiedlenia.

7 Ewa G³adkowska konstatuje: niszczenie niemieckich pomników nie by³o wówczas
¿adnym wstydliwym aktem, raczej przejawem patriotyzmu. Burzenie pomników stanowi³o
czêsto widowisko witane z entuzjazmem przez zgromadzon¹ ludnoæ (zob. E. G³adkowska,
Zrozumieæ czas. Obecnoæ wielokulturowej tradycji Warmii i Mazur na przyk³adzie dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej i twórczoci Hieronima Skurpskiego, Olsztyn 2003, s. 46).
8 Por. tam¿e, s. 51.
9 W. Ogrodziñski, Za gwiazd¹ betlejemsk¹, Olsztyn 1989, s. 42.
10 Tam¿e.
11 W powojennym krajobrazie wiele budynków to tylko wypalone ciany, przypominaj¹ce skrzynie, z których kto gwa³townie, naglony jakim popiechem, pozrywa³ wieka
(J. Huszcza, Samowar, w: tego¿, Matylda i inne opowiadania, Olsztyn 1974, s. 71).
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Pierwsze zetkniêcie z posêpnym krajobrazem ziemi mazurskiej opisuje
Tadeusz Stêpowski:
czarna wstêga szosy i czarne wysokie drzewa po bokach, ciemne w kolorycie
³¹ki, pokratkowane grodziami z drutu kolczastego; pastwiska na przemian z
zimowymi rolami, p³aty ozimego ¿yta gdzieniegdzie. Pusto! ¯adnego ¿ycia na
tych polach ze wszystkich stron ciniêtych borem. Niebo p³askie i niskie. Bunkier rozwalony zwisa nad drog¹ z³omami ¿elbetonu. Las! Wspania³y, mieszany
las, pociêty smugami ródlenych ³¹k, zagubiony w nim przystanek kolejowy,
znów otwarta przestrzeñ ³¹k i pól, po lewej rêce wród nich  miasto z ogromnym zamkiem na wzgórzu. Zamek bez dachów, miasto bez dachów mijaj¹ je
spalone i bezludne12.

Pejza¿ ten przypomina³ pograniczn¹ ziemiê niczyj¹13.
Krajobraz opuszczonych i spl¹drowanych wsi i miasteczek na Mazurach
pojawia siê w powieci Jerzego Putramenta Puszcza. G³ówny bohater, leniczy Piotrowski, po dotarciu do wsi Piaski ogl¹da³ puste i rozszabrowane
zagrody bez okien. Pobliskie miasteczko to by³y tak¿e tylko ruiny, tyle ¿e
rozleglejsze. W³aciwie podobne to by³o do ma³ej ówczesnej Warszawy. Mury
spalonych domów. Gruzy rozwalonych domów. Kikuty podziobanych granatami drzew. Smród. Pusto i ciemno14.
wiadectwo obcoci nowego miejsca, a zarazem opis miasta pe³nego ruin
spotkaæ mo¿na w prozie Ewy Ostrowskiej. Powojenna Orneta, do której
dotarli dziadkowie narratorki, to miasto jakby wymar³e, jakby przesz³a
przez nie zaraza albo huragan, który pozabija³ ludzi, zburzy³ domy, porozrzuca³ na jezdniê gruz, szk³o, papiery15. Wród nowych mieszkañców miasto
budzi³o odrazê:
nie chcieli wprowadzaæ siê do porzuconych mieszkañ, to miasto siê nie podoba³o,
by³o im obce, straszy³o wszêdzie napisami w obcym, nienawistnym jêzyku, wszêdzie gotyckie litery, nad rozwalonymi sklepami, na naro¿nych domach ulic, na
budynku dworcowym, nawet w kociele16.

Wyranie zaznaczona tu zosta³a niechêæ do wszelkich ladów niemieckoci  zwielokrotniona pamiêci¹ wojennych wspomnieñ stanowi³a barierê
w osiedlaniu siê, zagospodarowaniu zniszczonej przestrzeni i rozpoczêciu
normalnej egzystencji. Literatura czêsto te¿ zwraca uwagê na odmiennoæ
niemieckiej architektury. Przede wszystkim obcoæ powoduj¹ ciê¿kie mury
i naga czerwona ceg³a oraz uporz¹dkowany uk³ad przestrzenny. Jedna
z bohaterek powieci Nim jab³oñ zdziczeje wyra¿a siê o zastanym porz¹dku
12
13
14
15
16

T. Stêpowski, Nie ³atwo jest kochaæ. Strzêpy ¿a³osnej sagi, Warszawa 1960, s. 201.
R. Binkowski, Korkoci¹g, w: tego¿, Korkoci¹g, Olsztyn 1982.
J. Putrament, Puszcza, Olsztyn 1974, s. 16.
E. Ostrowska, Nim jab³oñ zdziczeje, Warszawa 1968, s. 11.
Tam¿e, s. 12.
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urbanistycznym z odraz¹: wszystko podzielone symetrycznie, równiutko,
w kratki, kwadraty, trójk¹ty, romby i prostok¹ty, ¿adnej fantazji, ¿adnego
polotu, pruska pedanteria, pruski dryl, tfu, ohyda, paskudztwo!17.
Wydawaæ by siê mog³o, ¿e pierwsze niechêtne wra¿enia ust¹pi¹, jednak
mimo up³ywu czasu wci¹¿ dra¿ni przybyszów wszechobecne w otaczaj¹cej
panoramie oddzia³ywanie kultury niemieckiej. Jeden z bohaterów pierwszej
powojennej powieci o Mazurach  Trud ziemi nowej Eugeniusza Paukszty
 po roku mieszkania na nowych ziemiach skar¿y siê:
 Obcoæ tu by³a okrutna. Nie to co swojskie, bliskie, znajome zrazu uderza³o
w oczy, ale co inaksze, wrogie i niedostêpne. Inne domy, inaczej stawiane, drogi
ró¿ne, a ju¿ ludzie ca³kiem odmienni. I w zwyczajach i w mowie. Niemców
prawdziwych jeszcze pe³no dooko³a18.

Pochodz¹cy z Kielecczyzny Mirek Czech, bohater prozy Tadeusza Stêpowskiego, przekracza granicê Prus Wschodnich jeszcze w czasie wojny, jednak jego spostrze¿enia s¹ to¿same z odczuciami pierwszych osiedleñców.
Niepokoj¹ go ostre kontury rozsianych w pejza¿u domostw, obca wydaje siê
zieleñ otaczaj¹ca mijane wsie:
w nik³ym wietle ksiê¿yca, na tle sinaw¹ biel¹ powleczonych pól niepokoi³y
ostrymi konturami rzadko wród pól rozsiane czworoboki zagród. Czerwone
mury, czerwone stropiaste dachy stodo³y tylko czernia³y szeroko roz³o¿on¹ p³askoci¹ papowych dachów. Drzew przy tych rzadko rozsianych zagrodach ma³o.
Niskie wierkowe ¿ywop³oty, otaczaj¹ce niedu¿y sadek, jak kwiatek u ko¿ucha
przyczepiony do murowanej rozleg³oci budynków, to wszystko! Ani starych lip
i kasztanów przy bramach, ani dzikich grusz na miedzach, ani wierzb na przydro¿kach polnych dróg.19

Pierwsze powojenne próby odnalezienia siê w warmiñskim lub mazurskim krajobrazie nie s¹ udane. Przede wszystkim nowo przyby³ych odpycha
prusko-niemiecki charakter architektury. Sprawia to, ¿e otaczaj¹ca aura
przygnêbia i odbiera energiê. Miejscem akcji opowiadania Dziki Ryszarda
Binkowskiego jest miasteczko na skraju Puszczy Piskiej. Opisuj¹c je, narrator konstatuje, ¿e miejsce to przygas³o, jakby zamar³e w omdlewaj¹cej drêtwocie; [ ] [a z jego  J. R.] pustych, cichych uliczek bi³a nostalgia20.
Z czasem mieszkañcy zaczêli odgruzowywaæ miasto. Jednemu z bohaterów prozy Klemensa Oleksika
ukaza³y siê czerwone domy miasteczka z wie¿¹ cinieñ, hen daleko na krañcu
miasta. Tam by³ w³anie dworzec kolejowy. [ ] Jechali dalej i coraz wiêcej
17
18
19
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Tam¿e, s. 94.
E. Paukszta, Trud ziemi nowej, Poznañ 1948, s. 361.
T. Stêpowski, By³o to wczoraj. Powieæ dla m³odzie¿y, Warszawa 1966, s. 120.
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gruzów zalega³o na rogach ulic. Ju¿ dawno przesuniêto je na bok i tak zosta³y,
zazielenione teraz, pokryte muraw¹21.

W tekstach literackich mo¿na odnaleæ tak¿e wspomnienie malowniczego i harmonijnego krajobrazu. Opisane przez Stêpowskiego okolice Ostródy
pokazuj¹, jak mazurskie osiedla wkomponowane s¹ w urokliwy pejza¿:
u skraju niedalekiego, bo zamkniêtego borami horyzontu pieni³o siê grzebieniast¹ fal¹ czarne w nie¿nych brzegach jezioro. Jedn¹ wrzynaj¹c¹ siê w lesist¹
pó³noc szerok¹ odnogê zdobi³a du¿a, lasem okryta wyspa, druga  w¹ska jak
rzeka  prze³amywa³a siê na zachodzie za dalek¹ lini¹ widnokrêgu, trzecia
Trzeci¹, wschodni¹ odnogê z trzech stron bramowa³o miasto roz³o¿yste, siêgaj¹ce gwiadzistego nieba wie¿ami trzech kocio³ów i starodrzewem licznych, ródmiejskich pagórków. A bli¿ej, tu¿ pod stopami, dotykaj¹c wschodnim krañcem
brzegu drugiego jeziora, zalega³a podmiejska wie 22

Inne poniemieckie miejscowoci równie¿ nie strasz¹ prusk¹ architektur¹. Urok Reszla opisuje miêdzy innymi Turkowski, wspominaj¹c gotyck¹
urodê oraz bajkowe kamieniczki i zau³ki23.

Krajobrazy rustykalne
Proza polskich twórców, podobnie jak wczeniej proza niemieckojêzyczna, przede wszystkim sytuowa³a akcje utworów na tle krajobrazów rustykalnych lub najwy¿ej ma³omiasteczkowych, co w g³ównej mierze ³¹czy³o siê
z agrarnym charakterem regionu i brakiem aglomeracji. Z takim obrazem
spotykamy siê ju¿ w pierwszej powieci Eugeniusza Paukszty, wolnej od
ksenofobii wobec ladów obcoci kulturowej przestrzeni mazurskiej, jednak
wiadomie pomijaj¹cej te kwestie, pragn¹cej udowodniæ, ¿e Mazury to nie
erem, a niegdysiejsi egzulanci znajd¹ tu miejsce do ¿ycia24. Na uwagê zas³uguj¹ pozytywne spostrze¿enia bohaterów zwi¹zane z warunkami osadniczymi. Zauwa¿aj¹ oni, ¿e  w odró¿nieniu od drewnianych domów na Wileñszczynie  domy mazurskie s¹ murowane, przestronne, maj¹ du¿e okna.
Repatrianci podziwiaj¹ bogactwo by³ych niemieckich gospodarzy i liczne
u³atwienia w wiejskim ¿yciu, jednak mimo wszystko marz¹ o powrocie do
swoich stron ojczystych, do skromnych domostw i nielicznych zabudowañ.
Wysoki poziom cywilizacyjny dostrzega g³ówny bohater Popieliska Józefa
Jacka Rojka25. Porównuj¹c gospodarkê podkarpack¹ do mazurskiej, stwierdza:
21
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K. Oleksik, Cmentarz w lesie, Olsztyn 1964, s. 142143.
T. Stêpowski, By³o to wczoraj, s. 140.
L. Turkowski, Lipcowy miód, Warszawa 1980, s. 230.
J. Szyd³owska, Od prawdy faktu do literackiego zmylenia. O publicystycznych kontekstach w Trudzie ziemi nowej Eugeniusza Paukszty, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2003, nr 4, s. 543547.
25 J. J. Rojek, Popielisko, Olsztyn 1986.
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tam maj¹ lepsze urz¹dzenia i udogodnienia w pracach, w³anie przez tê
elektrykê, no i ¿e s¹ drogi asfaltowe26. Zderzenie pozostawionej przez Niemców materialnej kultury z kultur¹ repatriantów i osadników stanowi³o
bardzo wyrany kontrast. By³y równie¿ g³osy krytyczne  niektórych zastanawia³a bezmylnoæ ludzi w niszczeniu poniemieckich urz¹dzeñ.
Krajobraz typowej mazurskiej wsi, w której po wojnie nikt zniszczonych
budynków nie odnowi³, odnajdziemy w zbiorze opowiadañ Piaski Putramenta27. Poszczególne obrazki z³otego wieku, wsi nieodkrytej jeszcze przez
letników, pochodz¹ ze wspomnieñ autora, który z dystansu przygl¹da siê
przemianom zachodz¹cym w krajobrazie. Po raz pierwszy autor odwiedzi³
po³o¿on¹ w g³êbi puszczy wie na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych i przez kolejne
lata spêdza³ tam wakacje. Miejscowoæ (jej nazwa pochodzi od po³o¿enia na
piaszczystej glebie28) zamieszkiwali Mazurzy, przyjezdni z niedalekich Kurpiów, osadnicy z Wileñszczyzny, z Suwalszczyzny, z Pomorza i z Lubelskiego.
G³ównym ich zajêciem by³y prace lene przy zbiorze ¿ywicy, nasadzeniach
i zrêbie29. Opisany wygl¹d wsi jest typowy dla wielu krajobrazów mazurskiej
prowincji:
nie by³o tu zburzonych czy spalonych domów. Front przeszed³ têdy bezszmerowo. Ale by³y domy opuszczone, niezamieszkane. I sam brak troski ludzkiej
doprowadza³ zagrody do obumarcia. Znika³y szyby, zaczyna³y siê sypaæ czerwone
dachówki, nie bielone jab³onki i winie marnia³y [...]. Powoli niszcza³o ogrodzenie. I niby nikt niczego nie zabiera³, nie t³uk³, ale powoli wszystko siê rozsypywa³o30.

Wie w kolejnych latach zaludnia³a siê, kolejne domy znajdowa³y swoich
gospodarzy, a na klimat miejscowoci coraz silniejsze piêtno zaczêli wywieraæ
t³umnie przybywaj¹cy tu z ca³ej Polski letnicy.
lady wojny nosi w sobie Dobrzyñ, rodzinna wie Erwina Kruka, której
obraz jest przywo³any w wielu utworach tego pisarza:
tu¿ za cmentarzem dró¿ka rozwidla³a siê, jakby chcia³a unieæ w swych szczup³ych ramionach i kuniê i wylewaj¹c¹ siê podczas wiosennych roztopów wodê,
i dwa czo³gi, które tutaj utknê³y w styczniu, poród za³amuj¹cych siê lodów.
Wokó³ tych dró¿ek, bli¿ej i dalej, sta³y domy w gêstwie wiosennej zieleni, poturbowanej nieco, szczególnie tam, gdzie zim¹ pali³y siê zabudowania31.
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Powojenni osadnicy na miejsce swego osiedlenia wybierali najmniej
zniszczone i najdogodniej po³o¿one gospodarstwa. Nikt nie dba³ o pozosta³e
siedliska, które stawa³y siê czêsto przedmiotem szabru. Tak¿e obiekty produkcyjne, takie jak kunie, elektrownie czy m³yny, jeli nie nadawa³y siê do
³atwego uruchomiania, sta³y opuszczone i niszcza³y.
Literackim egzemplifikacjom wiejskich pejza¿y towarzysz¹ kolory. Przewa¿aj¹: b³êkit pobliskiego jeziora, zieleñ okolicznych lasów i czerwieñ murowanych domów jakich pró¿no [szukaæ  J. R.] nawet w lepszych miasteczkach kresowych32. Ogrodziñski opisuje miêdzy innymi:
krajobraz z lasami na horyzoncie, przydro¿nymi brzozami w kêpach ja³owców,
z oczkiem wodnym w zapadlinie pagórków [ ]. Gdzie z ukosa w dni s³oneczne
wieci³a z daleka czerwonymi dachami odleg³a o kilometr wie, za po przeciwnej stronie wciêta g³êboko odnoga jeziora33.

Leonard Turkowski wspomina równie¿ o mazurskich wsiach po³o¿onych
nad jeziorem, które cechuje kolor czerwony  barwa murów i dachówek.
Mazurskie domki z daleka wygl¹da³y jak foremne zabawki poustawiane
ostentacyjnie dla ucieszenia oczu. Jednak widok ten nie by³ przyjazny dla
nowo przyby³ych i przywodzi³ negatywne skojarzenia z ich niedawnymi w³acicielami: Niemcy zaznaczyli swoje lady, lady swojej rêki i mózgu w sposób
wyj¹tkowo ha³aliwy, zdobywczy, jakby pragnêli olniæ raz na zawsze cz³owieka tych stron34. Zadziwiaj¹ce  w jednej wypowiedzi kryje siê podziw dla
olniewaj¹cego niemieckiego budownictwa oraz krytyka jego ha³aliwoci.
Dla przyjezdnych jedynie wsie warmiñskie wygl¹da³y swojsko. Tadeusz
Dobija, bohater Ulicy zwanej Bystr¹, podczas spaceru w podolsztyñskich
okolicach wst¹pi³ do wiejskiego koció³ka, przy którym na cmentarzu odnalaz³ kilka polskich nazwisk. Nieopodal widzia³ drewniane cha³upy z trzcinowymi strzechami i zabudowania gospodarskie z czerwonej ceg³y. Patrz¹c na
wij¹c¹ siê miêdzy nimi piaszczyst¹ drogê, zwróci³ uwagê na polski charakter
krajobrazu, który wygl¹da³ jak gdyby nigdy nie rz¹dzili w tych stronach
Niemcy35. Poczucie swojskoci mog³o wynikaæ z tego, ¿e warmiñskie wsie
czêsto by³y ubo¿sze ni¿ mazurskie, a ich mieszkañcy, katolicy, silniej przywi¹zani do tradycji, zbli¿onej do polskiej kultury. Dawna warmiñska wie
w ogl¹dzie Edwarda G³ódzia, bohatera innej powieci Ogrodziñskiego, przypomina³a skansen: te kapliczki, te kolorowe szkie³ka, ludzie á la Wojciechowscy i Pakmorka to skansen zgromadzony w jednym miejscu dla podtrzymania wyobrani, dla dociekañ nad znaczeniem tego, co by³o i pozosta³o
nieprzetrawione36 .
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Dostrze¿one lady niemieckiego dziedzictwa
W krajobrazie warmiñsko-mazurskim pisarze dostrzegli wiejskie cmentarze, które znajdowa³y siê niemal przy ka¿dej miejscowoci. Przy wiêkszych
gospodarstwach mo¿na by³o spotkaæ cmentarzyki rodzinne. Ich bliskoæ od
gospodarstw wp³ywa³a na zwi¹zek ¿ywych z umar³ymi37, ³¹czenie tego, co
minê³o, z nowym. Taki stosunek do miejsc pamiêci wspomina Oleksik, opisuj¹c ma³y cmentarz po³o¿ony w lesie, wród konwalii i macierzanki, w cieniu
lip i wierków. Autor o zmar³ych pisa³:
ich zwi¹zek z ¿ywymi by³ widoczny w starannie utrzymanych kwaterach, s¹siaduj¹cych ze cie¿kami prowadz¹cymi do ich domostw, do jeziora, do miejsc
odwiedzanych co dzieñ. piew pogrzebowy s³ychaæ by³o we wsi tak samo jak
piew dziewcz¹t w letnie wieczory. Zapach konwalii przenika do otwartych
okien. I tak jakby napis na grobach zobowi¹zywa³ ich do zachowania spokoju,
jakby chcieli dotrzymaæ obietnicy zapisanej gotyckimi literami  szanowali ten
spokój swoich bliskich, s¹siadów i znajomych38.

Po zmianie granic i nastaniu polskiej rzeczywistoci symboliczna bliskoæ ¿ywych i umar³ych zosta³a zerwana. Wiêkszoæ rodzimej ludnoci opuci³a swe dawne siedliska, a g³osów umar³ych nikt ju¿ nie potrafi³ zrozumieæ. Dla niektórych by³y to miejsca obce, szczególnie kiedy wspominali
lokalizacjê pochówku z rodzinnych stron. Ukazani w powieci Ostrowskiej
przesiedleñcy z Wileñszczyzny, wspominaj¹c cmentarze pe³ne kwiatów, dostrzegali brzydotê orneckiej nekropolii, otoczonej brudnoczerwonym murem
z odcieniami szarego i czarnego marmuru. Na opuszczonym cmentarzu jedynymi rolinami by³y tuje, ros³y tam tak¿e pokrzywy, lebioda i osty, brakowa³o
natomiast swojskich ³aweczek przed grobami i alei miêdzy jaminami39.
Cmentarz pe³ni w twórczoci Erwina Kruka funkcjê tekstu, z którego
cz³owiek mo¿e odczytaæ dzieje swojej rodziny40. Stanowi czêsto ostatnie
i zanikaj¹ce wiadectwo mazurskiego dziedzictwa, którego stra¿nicy ju¿
dawno zmarli b¹d opucili rodzim¹ ziemiê. Krzy¿e na mazurskich nekropoliach okazuj¹ siê jedynym wiadectwem egzystencji dawnych gospodarzy.
Cmentarze s¹ niczym palimpsest, na którym kolejni mieszkañcy tej ziemi
zapisywali swoj¹ obecnoæ. S¹ te¿ czêsto miejscem panowania ¿ywych nad
umar³ymi, czy  jak pisze poeta  miejscem »poprawiania umar³ych«41.
37 Jak twierdz¹ bohaterowie mazurskiej sagi Splot. Masurenlos: w pobli¿u domu dobrze jest mieæ w³asne miejsce pochówku. Zmar³y nie odchodzi wtedy daleko, tylko pozostaje przy swoich najbli¿szych (B. Dzitko, Splot. Masurenlos, Olsztyn 1987, s. 136).
38 K. Oleksik, Cmentarz w lesie, s. 38.
39 E. Ostrowska, Nim jab³oñ zdziczeje, s. 22.
40 E. Konoñczuk, Literatura i pamiêæ na pograniczu kultur (Erwin Kruk  Ernst Wiechert  Johannes Bobrowski), Bia³ystok 2000, s. 53.
41 Tam¿e, s. 54.
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Traktowanie ich jako dowodu polskoci dawnych mieszkañców po³udniowych
powiatów Prus Wschodnich czêsto wykorzystywane jest do celów ideologicznych. W Osowinie gospodarz Trzeciak oprowadza po mazurskim cmentarzu
znajomego przesiedlonego Ukraiñca, który Mazurów uwa¿a³ za Niemców.
Gospodarz pokaza³ mu same polskie nazwiska. Niektóre groby mia³y sto lat,
a niektóre by³y jeszcze starsze42. Liczni autorzy przekonuj¹, ¿e na cmentarzach mazurskich wiêkszoæ tablic mia³a polskie napisy, choæ najczêciej
zniekszta³cone niemieck¹ pisowni¹43: wszêdzie na starych cmentarzach
mazurskich i warmiñskich, obok czysto niemieckich widniej¹ polskie nazwiska, pisane jak¿e czêsto gotykiem, w zniekszta³conej pisowni, z jeszcze bardziej zniekszta³conymi imionami44. Zniekszta³cenie by³o znakiem wspó³istnienia i powolnego przekszta³cania siê to¿samoci osób, których przodkowie
mieli polskie pochodzenie etniczne.
Motyw starego cmentarza przywo³uje Gerard Skok. We wspomnieniu
bohatera jego opowiadania Powrót dawne miejsce pochówku okala³ solidny
kamienny mur, wejcie stanowi³a furta z napisem Ruhe sanft. Klaus, który
przyjecha³ z Niemiec do rodzinnej wsi, wspomina³ proste, wygrabione alejki
obsadzone krzakami bia³ego bzu. Sprawia³o to wra¿enie miejsca uporz¹dkowanego, gdzie wszystko jest z góry przewidziane i ka¿dy znajdzie swoje
miejsce w wyznaczonym jemu czasie45. Po piêtnastu latach polskiej administracji suche i pozbawione lici krzaki dziko zarasta³y ca³¹ [cmentarn¹]
przestrzeñ. Zaw³adnê³y grobami, alejkami, nawet murem, który rozsadzi³y
giêtkimi, miêkkimi korzeniami46. Widok ten wywo³a³ konstatacjê, ¿e ka¿dy
dba tylko o swoj¹ kulturê i swoich przodków. Cmentarz, dawniej w okrelony
sposób zagospodarowana sfera sacrum, dzi zapomniany i niszczej¹cy, mo¿na
uznaæ za symbol polskiej obecnoci na niemieckich ziemiach. Spowodowa³a
ona, ¿e dla dawnych mieszkañców, po niespe³na piêtnastu latach, miejsce to
okaza³o siê ca³kowicie obce.
Dawna architektura i krajobraz Warmii i Mazur to nie tylko zwarta
zabudowa wsi ch³opskich, lecz tak¿e wielkoobszarowe, rednie i ma³e maj¹tki ziemskie  pa³ace oraz dwory z parkami i ogrodami. Zazwyczaj otoczone
by³y parkiem, a w pobli¿u znajdowa³ siê cmentarz rodowy w³acicieli. Takie
miejsce wspomina Jerzy Putrament, opisuj¹c widoczny na nadjeziornym pagórku i otoczony parkiem maj¹tek niemieckiego barona. O kilometr od pa³acu po³o¿ony by³ cmentarzyk, a na nim znajdowa³a siê kaplica:
z dziwaczn¹, okr¹g³¹ jakby suteren¹, w której nie ma sufitu, a na parterze
galeria z balustrad¹. Tak jak w kaplicy u Inwalidów w Pary¿u, gdzie w dole stoi
trumna Napoleona. Tu w dole, zwalone jedne na drugie, stoj¹ trumny cz³onków
42
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rodu. Niektóre pó³otwarte. W okolicy zdarza³y siê hieny, przychodzi³y tu noc¹,
grzeba³y w próchnie ludzkim, szuka³y, no, czego szukaj¹ hieny? Stoi ta kapliczka trochê w bok od alei, chyba jedynej w swoim rodzaju, pogrzebowej, cmentarnej alei47.

Na wyj¹tkowoæ tej alei wp³ywa³ fakt, ¿e tworzy³y j¹ lipy  niem³ode,
gêsto zasadzone, o przeplecionych w górze ga³êziach, o których autor mówi,
i¿ by³y to lipy: gotyckie, ostro³ukie. Inny przyk³ad cmentarnej kaplicy,
której otoczenie bardzo ³atwo odczytaæ w krajobrazie, przytacza Jerzy Bronis³awski. Jeden z bohaterów Mazurskiej sagi odbywa spacer po lenej ostoi,
gdzie wród drzew dostrzeg³ co na kszta³t masywnej budowli z kamienia.
Wspomina³:
obchodzi³em owo »co«, co okaza³o siê zamkniêt¹ na g³ucho kaplic¹. W¹skie
okna nie pozwala³y zajrzeæ do rodka, zreszt¹ usytuowane by³y zbyt wysoko, za
dêbowe drzwi zabito zardzewia³ymi gwodziami ciesielskimi. Od kaplicy prowadzi³a donik¹d wie¿o wygrabiona alejka, a po obu jej stronach znajdowa³o siê
kilkanacie grobów. Krzy¿e na jednych czas powywraca³, tablice innych pozapada³y siê w ziemiê, ale napisy w jêzykach polskim, niemieckim, rosyjskim,
a znalaz³ siê te¿ jeden litewski, by³y jeszcze dobrze czytelne48.

Z poniemieckimi dworkami i pa³acami, podobnie jak zabudowaniami
pokrzy¿ackimi, los na ogó³ nie obszed³ siê ³askawie. Jeli nie zosta³y ograbione ze wszelkich dóbr ruchomych i skazane na zniszczenie, przeznaczone by³y
na siedziby lokalnych PGR-ów lub urzêdy nowych w³adz49. Stanis³aw Kowalewski wspomina o po³o¿onej na parterze, w dawnym pa³acyku pruskiego
junkra, kancelarii pegeeru, z której jednak nowi gospodarze usunêli wszystkie lady mog¹ce wiadczyæ o dawnych w³acicielach. Pruski maj¹tek zamieniony na PGR Cier³ajny pojawia siê w utworze Mariana Pilota Sieñ50. Siedziba gospodarstwa mieci siê w dworku  przysadzistym, rozleg³ym, z pruska
jaskrawoceglastym domu51. O dawnej historii budynku wiadczy jeszcze
wielkie dêbowe biurko przyozdobione z przodu dwoma posêpnymi gryfami52.
Wa¿nym elementem krajobrazu kulturowego Prus Wschodnich by³a gêsta sieæ kolejowa. Po wojnie wiele tras zosta³o zdemontowanych i wywiezionych do ZSRR jako mienie zdobyczne. O jednej z takich dróg wspomina
47 J. Putrament, Pagórki, aleja , w: tego¿, Balet boleni i inne opowiadania, Olsztyn
1974, s. 257.
48 J. Bronis³awski, Mazurska saga, Warszawa 1980, s. 17.
49 Jerzy Putrament wspomina, ¿e w miejscowoci Lec pegieery urzêdowa³y w skrzydle
du¿ego rozsypuj¹cego siê z wolna zamku pokrzy¿ackiego. Tynk siê wali³ z sufitów, gotyckie
³uki wolno siê kruszy³y, deski pod³óg wyszorowane by³y przez ca³e pokolenia krzy¿ackich
komturów i pegieerowskich buchalterów co siê zowie na wylot (J. Putrament, Wakacje,
Warszawa 1956, s. 281).
50 M. Pilot, Sieñ, Warszawa 1965.
51 Tam¿e, s. 6.
52 Zob. tam¿e, s. 9.
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Turkowski: gdzieniegdzie widnia³y jeszcze lady torowisk  martwe pami¹tki dawnych szlaków, zamienione w polne drogi i cie¿ki53. Pisarz nie wspomina o grabie¿ach dokonywanych przez Rosjan, informuj¹c jedynie o likwidacji czêci ¿elaznych linii, których pozbycie siê, wed³ug niego, wynika³o
z powojennego rozwoju motoryzacji.
W warmiñskim krajobrazie istotne znaczenie mia³y przydro¿ne kapliczki, ale nowe czasy nie sprzyja³y dba³oci o te pomniki minionej kultury.
Z kilkunastu kapliczek we wsi Rokityny, o których wspomina Zenon Jaworski, bohater Nad jeziorem Ogrodziñskiego, zosta³o chyba cztery bez krzy¿y, które popróchnia³y i w koñcu nie mia³ kto wtykaæ ich ukruszonymi koñcami do ziemi54. Z ich artystycznej wartoci zdawali sobie sprawê przyjezdni
znawcy, natomiast mieszkañcom nie podoba³y siê postaci z tej kapliczki,
stoj¹ce parami obok krzy¿a, no i krzywo wyrzezana drabina, m³otki i obcêgi,
hufnale z drewna prawie tak wielkie, jak le¿¹cy przy narzêdziach topór. Wstydzili siê tej roboty55. Dowodzi to, ¿e nawet bliskie wiêkszoci nowych osadników katolickie lady w krajobrazie nie zas³u¿y³y na nale¿ny im szacunek.
W poja³tañskich narracjach temat stosunku nowych mieszkañców do
prusko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego nie nale¿a³ do najwa¿niejszych zagadnieñ. Uwa¿ny czytelnik mo¿e jednak zrekonstruowaæ stan wiadomoci ówczesnych mieszkañców na podstawie licznych komentarzy bohaterów, odnosz¹cych siê do kolonizowanych przestrzeni. Na pierwszych
spotkaniach osadników z nowymi ziemiami swoje piêtno odcisnê³y powojenne zniszczenia. W wielu miejscowociach dominowa³ krajobraz ruin i gruzów.
Autorzy opisuj¹ niechêtny, wrêcz wrogi, stosunek przyby³ych do krajobrazu,
który jednoznacznie kojarzy³ siê z niemieckoci¹. Przywo³ane teksty wiadcz¹ o tym, ¿e zastane lady kultury materialnej traktowano czêsto bez szacunku. Taki los spotka³ przede wszystkim obiekty symboliczne, miêdzy innymi pomniki oraz cmentarze.
Obraz stosunku do prusko-niemieckiego dziedzictwa, jaki wy³ania siê
z powojennej literatury o Warmii i Mazurach, jest na ogó³ jednolity  odwo³uje siê do jego najbardziej charakterystycznych elementów. Jeli pisarze
zaznaczaj¹ unikalnoæ regionu, rejestruj¹ najczêciej nieprzychylny stosunek
nowych mieszkañców do dziedziczonych ziem. Nieliczni, przede wszystkim
maj¹cy miejscowe pochodzenie, wspominaj¹ o niszczeniu dawnych symboli.
Wed³ug powojennych przekazów literackich oswojenie obcego dziedzictwa
polega³o g³ównie na zaw³aszczaniu nowej przestrzeni, nie za poszanowaniu zroniêtej z krajobrazem kultury.

53
54
55

L. Turkowski, Na pocz¹tku by³o jezioro, s. 76.
W. Ogrodziñski, Nad jeziorem, s. 15.
Tam¿e.
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Summary
In the post-war Warmian-Masurian literature, the attitude of new inhabitants to the
Prussian-German heritage wasnt the main topic. Literary arts provide the dominating aversion or even the hostility to the existing heritage, which allows to devastation mainly the
symbols. Few authors underlined the unique of the cultural heritage and appeal for security. It
has to be stated that literate records reflect the real attitude new inhabitants to the south
districts of old Eastern Prussia. The domesticate in the past-war years could not taken place.
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Józef Morton, jeden z czo³owych przedstawicieli literatury nurtu wiejskiego, urodzi³ siê we wsi Chroberz w 1911 roku. Zanim na dobre zaj¹³ siê
pisaniem, ima³ siê przeró¿nych zajêæ. Po zdaniu matury s³u¿y³ miêdzy innymi w wojsku, dzia³a³ w grupie teatralnej i pracowa³ w urzêdzie skarbowym.
Rozpocz¹³ równie¿ studia, jednak przerwa³ naukê z powodu z³ej sytuacji
materialnej. W 1937 roku, ju¿ jako autor tomu poetyckiego Twarze spoza
mroku oraz powieci Spowied, zosta³ przyjêty do Zwi¹zku Literatów Polskich. Tu¿ po tym powróci³ do Chroberzy, gdzie napisa³ powieæ Wawrzek,
syn Wawrzyñca. Podczas wojny dzia³a³ w konspiracji. W tym czasie powsta³y
dwie kolejne powieci: Cz³owiek z gliny i Inkluzowane wiano, wydane
w drugiej po³owie lat czterdziestych. W latach powojennych Morton publikowa³ równie¿ w prasie, miêdzy innymi w Gazecie Kieleckiej czy Dzienniku
Powszechnym; by³ redaktorem naczelnym obu tych tytu³ów. Jego teksty
pojawia³y siê ponadto w Ch³opskiej Drodze, Dzienniku Ludowym, Kulturze, ¯yciu Partii oraz Orce, której by³ jednym z za³o¿ycieli. Do roku 1976
1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego pod nazw¹ Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 20122017.
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Morton wspó³pracowa³ z kilkunastoma redakcjami, ale przede wszystkim
opublikowa³ dwadziecia jeden ksi¹¿ek, z których wiêkszoæ by³a wznawiana2. Aktywnoæ dziennikarska autora Appassionaty mia³a jednak dwa oblicza. Po pierwsze, s³u¿y³a kszta³ceniu warsztatu pisarskiego. Po drugie za,
by³a w pewnym stopniu wymuszona, stanowi¹c szansê na poprawê sytuacji
materialnej3. Morton by³ bowiem przede wszystkim pisarzem:
Szczególnie chodzi³o mu o zachowanie w³asnej to¿samoci i indywidualnoci.
Jako artysta absolutny, Józef Morton silniej ni¿ inni odczuwa³ nieprzychylnoæ
wiata. Nastawienie krytyczne do ludzi czêsto skazywa³o go na samotnoæ, na
niezrozumienie. By³o to tym boleniejsze, ¿e po brawurowym debiucie w 1937 roku
i wydaniu w 1939 nastêpnej powieci [ ] autor nie uzyska³ samodzielnoci
materialnej. [ ] ten pisarz obdarzony wybitnie niepodleg³ym duchem nie posiada³ ¿adnych prawie umiejêtnoci w pos³ugiwaniu siê jêzykiem ¿urnalistycznym,
dyskursywnym w ogóle, a wiêc by³ skazany wy³¹cznie na s³owo emocjonalne, na
wypowied literack¹ 4.

Opowieæ o Appassionacie, opublikowanej jako dwudziesty drugi utwór
Józefa Mortona, teoretycznie powinna rozpocz¹æ siê w³anie w 1976 roku.
Powieæ ujrza³a wówczas wiat³o dzienne, ukazuj¹c siê nak³adem Pañstwowego Instytutu Wydawniczego (dalej PIW). Niewiele jednak zabrak³o, aby
utwór, nagrodzony rok póniej Z³otym K³osem, nie ukaza³ siê (a przynajmniej nie w roku 1976). Powodem tego by³y, o dziwo, przed³u¿aj¹ce siê prace
wydawnicze.
Pisanie Appassionaty Józef Morton rozpocz¹³ oko³o 1969 roku, choæ jak
sam przyznaje, dojrzewa³ czterdzieci lat do napisania tej ksi¹¿ki5. Trzytomowa powieæ zosta³a z³o¿ona w PIW-ie w 1973 roku, jednak ci¹g³e batalie
o jej ostateczny kszta³t trwa³y a¿ do 1976 roku.
Minê³o wówczas niemal dwadziecia lat od odwil¿y, wydawa³oby siê
wiêc, ¿e sprawa wydania ksi¹¿ki uznanego przecie¿ autora, jest jedynie
formalnoci¹, tym bardziej ¿e o powieci przychylnie wyra¿a³ siê ówczesny
dyrektor PIW-u Andrzej Wasilewski, a tak¿e Henryk Bereza. Autor Sposobu
mylenia zaleca³ jednak zmianê lub usuniêcie niektórych fragmentów powieci Mortona6.
Akcja Appassionaty toczy siê w czasie drugiej wojny wiatowej i opowiada o losach mieszkañców jednej z podkieleckich wsi. Niemcy zabijaj¹ polskiego partyzanta, po czym ku przestrodze wieszaj¹ jego cia³o na drzewie.
Wkrótce rozpoczynaj¹ siê starania o odciêcie szubienicy oraz mo¿liwoæ po2 Wspó³czeni polscy pisarze i badacze literatury, red. J. Czachowska i A. Sza³agan,
Warszawa 1997, s. 480.
3 G. Traczyk, Appassionata Józefa Mortona, Twórczoæ 1976, nr 8, s. 101105.
4 Z. Trziszka, Pierwszy i drugi o¿enek z literatur¹, Tygodnik Kulturalny 1981, nr 30,
s. 5657.
5 Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), KC PZPR, sygn. XIB/451, brak paginacji.
6 Tam¿e.
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chowania zastrzelonego ch³opaka. Pomóc próbuje miêdzy innymi by³a kochanka partyzanta, pracuj¹ca u Niemców jako gosposia.
Wydawnicze losy powieci Józef Morton opisuje w licie do dyrekcji PIW-u,
którego odpis otrzymali równie¿ miêdzy innymi Wincenty Krako, cz³onek
Rady Pañstwa, i Józef Tejchma, minister kultury i sztuki. Maj¹c jednak na
uwadze subiektywizm pisarza, jego emocjonalne podejcie do sprawy, a tak¿e
niepe³n¹ wiedzê na ten temat, trudno rozstrzygn¹æ, czy opis wydawniczych
perypetii pokrywa siê z faktycznym rozwojem wydarzeñ.
Nie wiadomo, czy Appassionata trafi³a do G³ównego Urzêdu Kontroli
Prasy, Publikacji i Widowisk (dalej GUKPPiW) przed 1975 rokiem. W³aciwie nie powinna, bior¹c pod uwagê, ¿e przez przynajmniej dwa wczeniejsze
lata toczy³a siê debata na temat powieci miêdzy Józefem Mortonem a pracownikami PIW-u. Kwestia cenzury jest zreszt¹ na razie mniej istotna.
Sprawa by³a doæ nietypowa. Oto powieæ licz¹c¹ oko³o 1200 stron, której nie odmawiano wartoci artystycznej (choæ sugerowano, ¿e mo¿e byæ zbyt
d³uga), wstrzymywano na etapie opracowania redakcyjnego. Tak sytuacjê
wspomina³ sam autor:
Dyrektor Wasilewski wprawdzie nie podziela³ zdania Berezy odnonie partii
niemieckich, ba, nawet je bardzo wysoko oceni³, niemniej za¿¹da³ ode mnie
skrócenia ksi¹¿ki o co najmniej 200 stron. Niewa¿ne jakie strony maj¹ byæ
wyciête, byle by³o wyciête 200 stron, a nawet 300. Dlaczego? Jak mi póniej
powiedziano: ¿eby ksi¹¿ka nie by³a zbyt du¿a objêtociowo, bo koszty wydania
jej by³yby zbyt wysokie7.

Wówczas w³anie, w pierwszej po³owie 1973 roku, rozpoczê³o siê swoiste
przeci¹ganie liny pomiêdzy Józefem Mortonem a skracaj¹cymi ksi¹¿kê redaktorkami PiW-u, Macu¿ank¹8 i Lam (autor Appassionaty nie wymienia ich
imion)9.
Redaktorki, otrzymuj¹c od dyrektora Wasilewskiego polecenie, by okroiæ
powieæ, mia³y dzia³aæ w porozumieniu z Mortonem, konsultuj¹c z nim proponowane ingerencje. Pisarz wspomina: Zastrzeg³em sobie jednak, ¿e
w czasie robienia korekty bêdê mia³ prawo »przyjrzeæ siê« wszystkim pustym
miejscom po wyciêtych fragmentach, a je¿eli stwierdzê ra¿¹c¹ lukê, bezwzglêdnie usuniêty fragment przywrócê10.
Mortonowi prawdopodobnie ³atwiej by³oby pogodziæ siê z faktem, ¿e powieæ zostanie skrócona z powodu niskiej wartoci artystycznej niektórych
fragmentów albo chêci zwiêkszenia jej czytelnoci11. Zdecydowanie jednak
zaprotestowa³, gdy poinformowano go, ¿e ciêcia musz¹ nast¹piæ z powodów
7
8
9
10
11

AAN, KC PZPR, dz. cyt.
Prawdopodobnie chodzi o Zenonê Macu¿ankê.
AAN, KC PZPR, dz. cyt.
Tam¿e.
Tam¿e.
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finansowych. Zaproponowana wydawnictwu powieæ by³a wprawdzie d³uga,
ale uszczuplenie jej o dwiecie lub trzysta stron by³oby z pewnoci¹ odczuwalne.
Pisarz zawar³ z PIW-em umowê na napisanie Appassionaty ju¿ 13 stycznia 1969 roku. Niestety, ten dokument nie jest dzisiaj dostêpny, a zatem nie
wiadomo, jakie by³y ustalenia pomiêdzy stronami. Czy PIW po prostu zamówi³ powieæ, czy mo¿e wyznaczy³ cis³e kryteria, które Appassionata powinna
spe³niaæ, a których pisarz nie dope³ni³? Wydawnictwo otrzyma³o zatem trzytomow¹ powieæ, która nie mia³a szans na wydanie ze wzglêdu na tak du¿¹
objêtoæ.
Redaktorka Lam puszcza³a w ruch gumkê, a nawet ¿yletkê12, usuwaj¹c
z maszynopisu zdania, obszerne fragmenty albo streszczaj¹c du¿e partie
tekstu, zawieraj¹c ich treæ w jednym zdaniu. Jak póniej stwierdzi³ autor
Appassionaty, wszystko odbywa³o siê bez porozumienia z nim.
Morton protestowa³. Sugerowane przez Lam poprawki sukcesywnie wykrela³, po czym znów otrzymywa³ poprawione fragmenty, z których wynika³o, ¿e wydawnictwo nie liczy siê z jego zdaniem. Pisarz próbowa³ nawet
spotkaæ siê w tej sprawie z dyrektorem PIW-u, ale Andrzej Wasilewski odmówi³. Obieca³ jedynie, ¿e porozmawia z redaktork¹.
W pewnym momencie sytuacja by³a na tyle napiêta, ¿e Morton sam mia³
ponosiæ koszty korekty:
[ ] kiedy poprosi³em o przys³anie mi korekt ca³ej ksi¹¿ki, bym móg³ sprawdziæ
czy wszystkie moje poprawki zosta³y nale¿ycie odczytane i naniesione na korektê redakcyjn¹, Wydawnictwo odpowiedzia³o mi, ¿e nie zgadza siê na przywracanie przeze mnie fragmentów skrelonych przez pani¹ Macu¿ankê i pani¹ Lam.
Mimo ¿e przelew ca³ej korekty mia³ byæ dokonany na mój koszt13.

W efekcie jednak do przes³ania korekty nie dosz³o, poniewa¿ zrezygnowa³o z tego wydawnictwo. Mimo ¿e PIW w koñcu zgodzi³ siê wydaæ powieæ,
jej autor uzna³, ¿e w takiej formie Appassionata jest nie do przyjêcia:
Jak wiêc nie zgadza³em siê z nieuczciwymi metodami redagowania mojej ksi¹¿ki, tak nie zgodzi³em siê i nigdy siê nie zgodzê na to, ¿eby moja ksi¹¿ka ukaza³a
siê w takiej postaci, w jakiej jest obecnie. Bo nie recenzenci, nie redaktorzy, nie
ró¿ni dyrektorzy i doradcy z bo¿ej ³aski s¹ odpowiedzialni za ksi¹¿kê, tylko ja
jeden, ja  autor tej ksi¹¿ki i tej odpowiedzialnoci nie zdejmie ze mnie nikt14.

Koñcz¹c list do Pañstwowego Instytutu Wydawniczego, Morton zawiadamia, ¿e odstêpuje od umowy i odbiera wydawnictwu wszelkie prawa do swej
ksi¹¿ki. Ponadto domaga siê wyp³acenia stu procent honorarium oraz zwrotu
12
13
14

Tam¿e.
Tam¿e.
Tam¿e.
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brudnopisu, na którym redaktorki PIW-u dokonywa³y poprawek w Appassionacie. Pisarz zapowiedzia³ tak¿e, ¿e w razie niespe³nienia jego ¿¹dañ, wytoczy wydawnictwu proces. Kopiê listu przes³a³ jeszcze wspomnianym wczeniej Wincentemu Kracie i Józefowi Tejchmie oraz wiceministrowi kultury
i sztuki Aleksandrowi Syczewskiemu, Zwi¹zkowi Wydawców i Ksiêgarzy, Egzekutywie POP PZPR przy ZLP, a tak¿e Zarz¹dowi G³ównemu ZLP.
Ca³a sprawa, której korzenie siêga³y 1973 roku, nigdy jednak nie znalaz³a fina³u w s¹dzie, a podjêty wysi³ek nie przyniós³, przynajmniej dla Józefa
Mortona, oczekiwanych rezultatów. Los ksi¹¿ki zdawa³ siê byæ przes¹dzony
ju¿ wczeniej. O ile na licie pisarza skierowanym do Pañstwowego Instytutu Wydawniczego widnieje data 1 marca 1975 roku, a wówczas  przynajmniej teoretycznie  trwa³y prace redakcyjne oraz konsultacje na linii autor
 wydawnictwo, o tyle w wydanej w 1976 roku ksi¹¿ce mo¿na znaleæ zaskakuj¹ce daty. Jeli wierzyæ informacjom zamieszczonym na obwolucie, oba
tomy powieci oddano do sk³adania pod koniec marca 1974 roku. Nie dziwi
zatem, ¿e PIW niechêtnie odnosi³ siê do ¿¹dañ Mortona dotycz¹cych Appassionaty, miêdzy innymi przes³ania do pisarza korekty, nawet na jego koszt.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka by³a gotowa bez wiedzy autora. Co znaczy
oczywicie, ¿e trafi³a do recenzji w GUKPPiW wczeniej ni¿ w 1975 roku, za
reszta ustaleñ odby³a siê na linii wydawnictwo  urz¹d.
Ju¿ w rok po licie, w którym Morton zapowiada³ odebranie wydawnictwu wszelkich praw do swej powieci oraz wytoczenie procesu, Pañstwowy
Instytut Wydawniczy wyda³ Appassionatê w dwóch tomach nak³adem dwudziestu tysiêcy egzemplarzy. W³anie taka liczba pojawi³a siê wczeniej
w korespondencji pisarza z PIW-em.
Paradoksalnie, w tym wypadku to nie GUKPPiW okaza³ siê instancj¹,
która skaza³a ksi¹¿kê na nieistnienie, a przynajmniej nie w pe³nym tego
s³owa znaczeniu. Najwiêksze zdziwienie budzi jednak fakt, ¿e prawdopodobnie Appassionata trafi³a do recenzenta z GUKPPiW jeszcze przed 1975 rokiem, choæ sam autor by³ przekonany, ¿e wci¹¿ trwaj¹ prace korektorskie
w wydawnictwie. Warto dodaæ, ¿e te prace korektorskie mog³y byæ omawiane na spotkaniach z redaktorem G³ównego Urzêdu, za Morton o tym nawet
nie wiedzia³.
Wydanie ksi¹¿ki by³o procesem d³ugotrwa³ym, a prace w PIW-ie stanowi³y pierwszy jego etap. Tymczasem autor, dbaj¹c o ostateczny kszta³t utworu, nie wiedzia³, ¿e ten zosta³ ju¿ skierowany do recenzji. Na nic zda³ siê
wiêc list do PIW-u oraz przes³anie jego kopii osobom, które ewentualnie
mog³yby w tej sprawie interweniowaæ.
Skoro w licie Mortona widnieje data 1 marca 1975 roku, a ksi¹¿kê
oddano do sk³adania rok wczeniej, zaczêto drukowaæ we wrzeniu 1975 roku,
za wydano w lutym 1976, to mo¿na oceniæ, ¿e starania autora nie przynios³y ¿adnego efektu. Gdzie bowiem pomiêdzy tymi wszystkimi datami zmieciæ powtórn¹ cenzurê ksi¹¿ki w GUKPPiW, do którego przecie¿ musia³a
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trafiæ, oraz uwzglêdnianie ci¹g³ych uwag Mortona? A umowa na wydanie nie
zosta³a wypowiedziana.
Okolicznoci wydania ksi¹¿ki Mortona zna³ z pewnoci¹ nie¿yj¹cy ju¿
Andrzej Wasilewski, w latach 19711986 pe³ni¹cy funkcjê dyrektora Pañstwowego Instytutu Wydawniczego. Wasilewski nieraz toczy³ za¿arte walki
z cenzur¹ i Jerzym £ukaszewiczem o wydanie wielu dzie³ literackich. Zreformowa³ równie¿ politykê wydawnicz¹ PIW-u15. Byæ mo¿e ksi¹¿ka Mortona
pad³a ofiar¹ ciêæ w³anie z tych dwu ostatnich powodów. Autor natomiast
musia³ wreszcie zaakceptowaæ fakt, ¿e d³uga, trzytomowa powieæ nie poszerzy grona jego czytelników, za wydawnictwu  nie przyniesie zysków. W¹tek
GUKPPiW pojawia siê w tej sytuacji niejako na marginesie, urz¹d nie wystêpuje tutaj jako instancja sprawcza; niechlubna s³awa przypad³a tym samym
wydawnictwu.
Zastanawiaj¹ jednak kolejne wydania Appassionaty. Powieæ ukaza³a siê
bowiem jeszcze dwukrotnie, opublikowana tym razem nak³adem Ludowej
Spó³dzielni Wydawniczej16 (dalej LSW). Pomiêdzy kolejnymi wydaniami
pró¿no jednak szukaæ ró¿nic, co by znaczy³o, ¿e przez dziesiêæ lat, które
minê³y od pierwszego do ostatniego (trzeciego) wydania Appassionaty, Morton nie zrobi³ niczego (albo niewiele móg³ uczyniæ), by przywróciæ powieci
autorski kszta³t. Jest to tym bardziej zastanawiaj¹ce, ¿e ze wspomnianej
wczeniej korespondencji jasno wynika, i¿ bardzo tego pragn¹³. Dziwi to
zw³aszcza w obliczu takiej publikacji, jak Dzie³a zebrane, w których pierwszym tomie znalaz³a siê Appassionata.
W PIW-ie opracowaniem ksi¹¿ki Mortona zajmowa³y siê prawdopodobnie wy³¹cznie redaktorki Macu¿anka i Lam. Ich nazwiska nie zosta³y jednak
zamieszczone w wydanej ju¿ ksi¹¿ce; oprócz jednak nazwisk Mortona oraz
grafika, który zaprojektowa³ ok³adkê, nie zosta³y równie¿ wymienione ¿adne
inne osoby, jakby redakcja nie istnia³a. W LSW natomiast opracowaniem
Appassionaty za pierwszym razem zajêli siê redaktorzy Maria Wronkowska,
Zbigniew Winiarski, El¿bieta Winiarska i Hanna Nadrowska, za drugim za
 Krystyna Sobieraj, Zbigniew Winiarski oraz zespó³, którego cz³onkowie
nie zostali wymienieni z nazwiska. Trzy wydania Appassionaty  co warto
podkreliæ, bêd¹ce dzie³em dwu wydawnictw  s¹ jednak niemal identyczne,
nie licz¹c kilku drobnych poprawek17 . To dziwne, zupe³nie jakby Morton, pocz¹tkowo walcz¹cy o autorski kszta³t swej powieci, póniej zaniecha³ dalszych
15

A. Wasilewski, PIW  rzebienie w papierze, w: tego¿, Polski wariant. Od AK do KC,
Warszawa 1992, s. 4762.
16 Drugie wydanie: J. Morton, Appassionata, Warszawa 1979; trzecie wydanie: J. Morton, Appassionata, Warszawa 1986.
17 Na przyk³ad: fragment tekstu ( ) i zagotowa³o siê w niej ostrym wzburzeniem
wystêpuje jedynie w pierwszym wydaniu ksi¹¿ki; por. J. Morton, Appassionata, Warszawa
1976, s. 75; tego¿, Appassionata, Warszawa 1979, s. 360; tego¿, Appassionata, Warszawa
1986, s. 64.
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starañ. Tylko dlaczego, po raz kolejny sprzedaj¹c powieæ  tym razem innemu wydawnictwu  autor przekaza³ maszynopis z niechcianego wydania
PIW-owskiego? Wersjê, której opracowanie redakcyjne by³o de facto dzie³em
PIW-u A mo¿e  zachowanie tych korekt by³o warunkiem kolejnego wydania?
Recepcjê powieci niew¹tpliwie u³atwi³aby opinia samego Józefa Mortona, wyra¿ona choæby kilkoma s³owami wstêpu. Kolejne wydania ksi¹¿ki
 z 1979 (piêciotomowa seria Dzie³a zebrane) i 1986 roku  takiej informacji
jednak nie podaj¹. Natomiast list wys³any do PIW-u z pewnoci¹ nie wyczerpuje wszystkiego, co autor móg³ o swojej ksi¹¿ce powiedzieæ.
LSW nie opatruje wydañ wstêpem, u³atwiaj¹cym recepcjê dzie³ autora,
co  bior¹c pod uwagê uznanie, jakie pisarz zdoby³ na niwie literackiej
 mo¿e dziwiæ. Nie chodzi tu zreszt¹ o rozwlek³e t³umaczenie losów powieci
ani opisanie jej wydawniczych perypetii (co zreszt¹ nie by³oby wówczas mo¿liwe), lecz choæby o wspomnienie, gdzie i kiedy ksi¹¿ki ju¿ siê ukaza³y18 oraz
w jaki sposób mo¿na twórczoæ Mortona czytaæ, do czego odnosiæ i gdzie sytuowaæ. Te podstawowe informacje przyda³yby siê zw³aszcza w tak sztandarowej
publikacji, jak Dzie³a zebrane. Piêciotomowe wydanie utworów Mortona mia³o
byæ, jak mo¿na przypuszczaæ, ukoronowaniem jego pisarskiej kariery.

*
Z cenzorskich perypetii pisarzy doskonale zdaj¹ sobie sprawê badacze
i krytycy literatury, jak choæby Przemys³aw Czapliñski i Piotr liwiñski,
czemu zreszt¹ czêsto daj¹ wyraz, pisz¹c o ograniczonej recepcji niektórych
utworów czy o drugim obiegu19. Pierwszy problem z pewnoci¹ dotyczy³
równie¿ Appassionaty.
Ewentualne ciêcia nie przynios³y jednak tak dramatycznych konsekwencji, jak w wypadku innych autorów, Jerzego Andrzejewskiego czy Kazimierza
Truchanowskiego20, gdy powieci trafi³y na rynek z kilku czy nawet kilkunastoletnim opónieniem. Gdyby na Mortona zosta³ na³o¿ony zakaz publikacji
 wyra¿ony wewnêtrzn¹ dyrektyw¹ GUKPPiW albo zapisem  powieæ na
pewno nie ujrza³aby szybko wiat³a dziennego. Trzyletnie zmagania z wydawnictwem, cenzur¹ albo  inaczej  instytucj¹ wydawnictwa, traktowan¹
jako jedna z instancji cenzury, nie by³y w latach 70. rekordowe. Zreszt¹
dobrze, ¿e sprawê wreszcie sfinalizowano.
18
19
20

Na kartach koñcowych widnieje jedynie informacja, ¿e jest to III wydanie.
P. Czapliñski, P. liwiñski, Literatura Polska 19761988, Kraków 1999.
J. Szczêsna, A. Bikont, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa
2012; W. Gardocki, Dzieje wydawnicze Drogi do nieba Kazimierza Truchanowskiego,
w: Lancetem, a nie maczug¹. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 19451965,
red. K. Budrowska i M. Woniak-£abieniec, Bia³ystok 2012, s. 93117.
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Tak¿e dziêki wydaniu Appassionaty Józef Morton jest dzi wymieniany
jako jeden z najwa¿niejszych przedstawicieli literatury nurtu wiejskiego21.
Jako autor Mojego drugiego o¿enku, Ucieczki z raju, Wielkiego kochania czy
wreszcie Appassionaty (choæ nale¿y pamiêtaæ, ¿e tê powieæ zalicza siê raczej
do nurtu literatury okupacyjnej), wywar³ równie¿ wp³yw na innych autorów.
W tym tonie pisze o Józefie Mortonie Jan Zdzis³aw Brudnicki:
Oczywicie trudno sobie wyobraziæ dzie³o Myliwskiego [Kamieñ na kamieniu
 W. G.] bez dorobku innych pisarzy, takich jak Józef Morton, który uruchomi³
arsena³ rodków: perspektywê magii i obyczaju w Inkluzowanym wianie, ch³opski erotyzm w Mój drugi o¿enek, czy obrazy niewiarygodnych okrucieñstw okupacyjnych w Appassionacie. Ujawni³ te¿ kr¹g równorzêdnych racji moralnych
i politycznych. Ale odkryciem literackim by³y te¿ ró¿ne warstwy humoru i ironii22.

Nale¿y wzi¹æ równie¿ pod uwagê fakt, ¿e Appassionata zosta³a napisana
i wydana ju¿ w schy³kowym okresie literatury nurtu wiejskiego. Jak konstatuj¹ Przemys³aw Czapliñski i Piotr liwiñski:
Po Konopielce [wyd. 1973  W. G.] mo¿liwe by³o ju¿ tylko arcydzie³o. Okaza³a siê
nim powieæ Kamieñ na kamieniu, która pojawi³a siê dopiero w lutym 1984
i która, jak ka¿de arcydzie³o, nale¿a³a do wielu nurtów w swoich szczegó³ach
(ch³opskiego, psychologicznego, mityzacyjnego) i do ¿adnego z nich w ogólnoci23.

Jest to po czêci odpowied na pytanie, w jaki sposób wygl¹da³a i wygl¹da dzi recepcja powieci Józefa Mortona. Abstrahuj¹c zreszt¹ od kwestii
cenzorskich, pisarz zosta³ doceniony, choæ mo¿e nie w tak znacz¹cy sposób,
jakby sobie tego ¿yczy³. Jest przecie¿ wymieniany, choæ nigdy na pierwszym
miejscu, jako czo³owy przedstawiciel literatury nurtu wiejskiego. Appassionata, wydana nawet we w³aciwym czasie (sugerowanym choæby przez
PIW w pierwszej edycji ksi¹¿ki), tj. w 1974 roku, nie okaza³aby siê dzie³em
prze³omowym. Pierwszym powodem by³, rzecz jasna, schy³ek rzeczonego
nurtu. Drugim natomiast, jak siê zdaje, znacznie wa¿niejszym, wartoæ artystyczna Appassionaty, która choæ zosta³a oceniona wysoko, a przez jedn¹
badaczkê uznana nawet za wybitn¹24, to w ogólnym, historycznoliterackim
rozrachunku nie traktowano jej jako arcydzie³a. Mo¿e w³anie dlatego, ¿e nie
nale¿a³a do wielu nurtów w swoich szczegó³ach, natomiast mo¿na przypisaæ j¹ wyranie do jednego nurtu, okupacyjnego, i tylko w niewielkiej czêci
 wiejskiego; w tym wypadku jest za ksi¹¿k¹ jedn¹ z wielu, która  by znów
21 P. Czapliñski, P. liwiñski, dz. cyt., s. 1617. Nale¿y wspomnieæ, ¿e Appassionata
jest powieci¹ nale¿¹c¹ w wiêkszym stopniu do literatury okupacyjnej ni¿ nurtu wiejskiego. Mo¿na j¹ traktowaæ równie¿ jako utwór z pogranicza tych nurtów.
22 J. Z. Brudnicki, Æwiczenia z wolnoci: polska proza od salonu do supermarketu,
Toruñ 2007, s. 157158.
23 P. Czapliñski, P. liwiñski, dz. cyt., s. 17.
24 G. Traczyk, dz. cyt., s. 101105.
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odwo³aæ siê do Jana Zdzis³awa Brudnickiego  wp³ynê³a na pisarsk¹ twórczoæ innych autorów. Inspiracje Appassionat¹ dostrzegalne s¹ zw³aszcza
w powieci Kamieñ na kamieniu Wies³awa Myliwskiego, lecz to w³anie ta
druga powieæ, póniejsza od Appassionaty o 8 lat, jest dzi uznawana za
literackie arcydzie³o. Byæ mo¿e, mimo przychylnych s³ów Henryka Berezy
i Andrzeja Wasilewskiego, dostrzegana jest pewna powci¹gliwoæ w poczynaniach Pañstwowego Instytutu Wydawniczego. Postêpowanie autora Appassionaty jest bardziej zrozumia³e w kontekcie s³ów Stanis³awa Burkota:
B³êdem by³oby uznaæ ca³y nurt ch³opski w literaturze powojennej wy³¹cznie za
pochodn¹ ówczesnego uk³adu politycznego (partia ch³opska oficjalnie nale¿a³a
do wspó³rz¹dz¹cych); jego osadzenie jest znacznie g³êbsze, siêga bowiem podstaw kultury narodowej: obecnoæ tego nurtu znaczy³y wczeniej utwory Orkana,
Kasprowicza, M³odo¿eñca, Przybosia, Piêtaka25.

Oczywicie, dzia³ania wydawnictwa, które zaleca³y powieæ okroiæ
o 200 czy 300 stron, mo¿na traktowaæ jako kolejn¹ instancjê cenzury, obok
choæby GUKPPiW, lecz nale¿y mieæ na uwadze kilka aspektów. Decyzja PIW-u
mog³a byæ motywowana zaleceniami z wy¿szego szczebla  poleceniem
z GUKPPiW, ograniczeniem w postaci niskich zapasów papieru drukowego
czy, najprociej, zbyt du¿¹ objêtoci¹ dzie³a literackiego, które w tak rozbudowanej formie nie bêdzie atrakcyjne dla czytelnika.
Mortonowi nie mog³o zatem pomóc napisanie listu do PIW-u i przy
okazji gro¿enie wydawnictwu procesem s¹dowym. Pisarz, by dodaæ swym
dzia³aniom mocy, przes³a³ odpis korespondencji równie¿ wysokim urzêdnikom
politycznym, Wincentemu Krace i Józefowi Tejchmie, licz¹c zapewne na wstawiennictwo. Proces za mia³ byæ tylko prób¹ nacisku na wydawnictwo.
Sprawa jest zatem wielow¹tkowa. U jej podstaw le¿¹ jednak usi³owania
autora, przekonanie o wysokiej wartoci w³asnego dzie³a literackiego. Jak siê
zdaje, Appassionata  jako swego rodzaju summa pisarskich dokonañ Mortona  zmaga siê z niedocenieniem, czyli podobnym problemem, z którym
boryka³ siê jej autor26. Temat okupacji, ujêty w antyczny cudzys³ów (powieszenie Adama jest nawi¹zaniem do Antygony), pokazanej jako miejsce niemal zawieszone, znajduj¹ce siê poza wojn¹, poza histori¹, usytuowane
w ciasnej przestrzeni kieleckiej wsi27, doceniali krytycy, chwal¹c Mortona za
konstrukcjê dzie³a i wskazuj¹c na wci¹¿ istniej¹ce luki w literaturze okupacyjnej. Doceniono równie¿ jêzyk powieci28, chocia¿ ten móg³ byæ zbyt trudny
dla przeciêtnego czytelnika. Mówi¹c o recepcji Appassionaty w 1976 roku,
warto równie¿ przypomnieæ o jednej, doæ szczególnej, recenzji utworu.
25
26
27

S. Burkot, Literatura polska w latach 19391999, Warszawa 2002, s. 285286.
Z. Trziszka, dz. cyt., s. 5558; G. Traczyk, dz. cyt., s. 103104.
M. Kabuta, W osaczeniu, Literatura 1976, nr 38, s. 12; G. Traczyk, dz. cyt.,
s. 101104.
28 G. Traczyk, dz. cyt., s. 105.
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W tekcie W osaczeniu Micha³ Kabuta zdradza w³aciwie wszystkie najwa¿niejsze w¹tki fabularne powieci Mortona, ³¹cznie z zakoñczeniem29  nie jest
to z pewnoci¹ czynnik, który zachêci³by wówczas czytelników do lektury.
Appassionatê wydano za pierwszym razem w liczbie 20 tysiêcy (plus
290), po raz drugi  w ramach Dzie³ zebranych  20 tysiêcy (plus 330), za po
raz ostatni  w liczbie 50 tysiêcy (plus 310) egzemplarzy.
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a few years fought disputes. An author didnt agree to the corrections proposed by the proofreaders and tried to publish his book to the expected shape a long time. He even appealed to the
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Mimo ¿e ukaza³o siê dziewiêæ1 wyborów twórczoci Micha³a Kajki, przed
badaczami wci¹¿ stoi zadanie odnalezienia w gazetach i kalendarzach, w których publikowa³ ów Mazur, nieznanych jego utworów. Dopiero szczegó³owa i krytyczna kwerenda gazet i kalendarzy dla Mazurów z lat 18841939
pozwoli ujawniæ w³aciwe rozmiary tekstowego dorobku mazurskiego s³owika.
Wiadomo, ¿e pierwsze teksty poety opublikowa³ w Mazurze Jan Karol
Sembrzycki w 1884 roku, jakkolwiek Kajka podj¹³ starania, aby staæ siê
wspó³pracownikiem Marcina Gerssa2. Liczy³ na druk w Gazecie Leckiej lub
Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim. Jednak¿e debiutem mazurskiego poety jest wiersz pochwalny na czeæ redaktora Jana Karola Sem1 M. Kajka: Pieni mazurskie, Olsztyn 1927 [reedycja: Pieni mazurskie, do druku poda³ i wstêpem opatrzy³ J. Jasiñski, D¹brówno 2014]; Wybór wierszy, wybór i pos³. I. Sikirycki, przedm. W. Gêbik, Warszawa 1954; Wiersze wybrane, wybór i przedm. W. Gêbik,
Olsztyn 1958; Zebra³em snop plonu.... Wybór utworów wydany w setn¹ rocznicê urodzin
poety, oprac. i wstêp J. Jasiñski i T. Oracki, Olsztyn 1958; [wspó³autor M. Lengowski],
Opowiadania uciesne, oprac. W. Gêbik, Olsztyn 1970; Z duchowej mej niwy..., wiersze
zebrali i oprac. J. Jasiñski, T. Oracki, Olsztyn 1982; Treny mazurskie, wybór i pos³.
J. Ch³osta-Zielonka, Warszawa 2003; Gedichte, hrsg. von Z. Chojnowski, aus dem poln.
M. Szalonek, Berlin 2003; Ma³y kancjona³ mazurski i opowieci ucieszne, oprac. filologiczne
i wstêp Z. Chojnowski, Olsztyn 2008. W wykazie nie uwzglêdniono licznych antologii literackich, w których znajduj¹ siê utwory M. Kajki.
2 Zob. list M. Gerssa do M. Kajki, Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, Zbiory Specjalne, PTH. R. 147. Treæ korespondencji: Z. Chojnowski, Micha³
Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992, s. 1819.
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brzyckiego zaczynaj¹cy siê od s³ów Dziêkujê ja Panu memu  Mazur
1884, nr 103.
Drug¹ gazet¹, publikuj¹c¹ pierwociny twórcy z Ogródka, by³o pismo dla
ludu ewangelickiego  Nowiny Szl¹skie (od 1887 roku Nowiny). Nie by³o
to przypadkowe. Propagatorem tego tygodnika wród Mazurów by³ wspomniany wy¿ej Sembrzycki4, który og³asza³ tu artyku³y, podpisane: Jan Oleckowski. M³ody Kajka, jak wielu innych jego wspó³ziomków, periodyk prenumerowa³, mimo ¿e ukazywa³ siê w dalekim Wroc³awiu (niem. Breslau).
O popularnoci gazety na Mazurach wiadczy to, ¿e mazurscy odbiorcy Nowin Szl¹skich byli czêsto wymieniani jako ci czytelnicy, którzy trafnie rozwi¹zywali podawane przez redakcjê zagadki, np. w Nowinach Szl¹skich
(1886, nr 41) wród autorów poprawnych rozwi¹zañ wymienieni s¹: Marta
Schwidder z Rudzisk, G. Bienert z Maradek, Stullich ze Staczy, Weso³owski
z Dwierzut, J. Bendzula z Liwy, G. Czwella z Burkart, Gotfryd Gunio
z Kurek, Ch. Olszewski z Koz³owa, H. Schalla z Borka, Rojek z Wielbarka,
M. Pietrzyk z Bytkowa. Mazurskim poet¹, który opublikowa³ najwiêcej pieni, g³ównie religijnych, by³ Tobiasz Stullich ze Staczy (wie w powiecie
e³ckim). Jego wspó³praca z redakcj¹ pisma dla ludu ewangelickiego, rozpoczê³a siê w 1885 roku publikacj¹ Pieni na wiêta ¿niwne wed³ug psalmu
10go (1885, nr 40)5.
3 M. Kajka w Mazurze og³osi³ nieco póniej wiersze: O torfie (Mazur 1884, nr 23),
inc. Wst¹pilimy teraz w drug¹ porê roku (Mazur 1884, nr 34), inc. Niemowi¹tko gdy
siê urodzi (Mazur 1884, nr 35).
4 R. Demby, Jan Karol Sembrzycki 18561919, Suwa³ki 1985; D. Kasparek, Jan Karol
Sembrzycki 18561919. Mazur na rozdro¿u narodowym, Olsztyn 1988.
5 Bibliografiê wierszy T. Stullicha zestawi³ E. Kruk. Podajê czêæ dotycz¹c¹ Nowin
Szl¹skich/ Nowin:
1. Pieñ na wiêta ¿niwne wed³ug psalmu 10go (1885, nr 40)
2. Zmartwychwstanie i s¹d (1886, nr 34)  u³o¿y³ pod³ug Berliñskich G³osów Ewangelickich T. Stullich w Staczach w powiecie ³eckim / Prusy Wschodnie
3. Pieñ na wiêto ¿niwne (1886, nr 40)  Pod³ug psalmu 104-go u³o¿y³ Tobiasz Stullich
w Staczach (w powiecie ³eckim w Wsch. Prusach), na nutê Tobie niemiertelny Panie
 11 strof
4. Na Adwent (1886, nr 50)  10 strof
5. ¯yczenia na rok Pañski 1887 w dzieñ jubileuszu omdziesiêcioletniej s³u¿by wojskowej Najjaniejszego Kóla i Cesarza Wilhelma I-go (1886, nr 53)
6. Na Nowy Rok (1886, nr 53) u³o¿y³ Tobiasz Stullich w Staczach [tu z podpisem, ale
wraz z ww. wierszem w ramce  zajmuje ca³¹ pierwsz¹ stronê]
7. Pieñ na lato (Nowiny 1888 nr 28)
8. Pieñ na wiêto ¿niwne (1888 nr 39)
9. Na Adwent (1888 nr 49)
10. Na dzieñ urodzin Najjaniejszego Cesarza niemieckiego i Króla pruskiego Wilhelma II,
27 stycznia 1889 (1889, nr 4)
11. Pieñ o wychowaniu dziatek (1889, nr 9)
12. Pieñ na Wielki Pi¹tek (1889, nr 15)
13. Pieñ o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa (1889, nr 16)
14. Pieñ ¿niwna w roku 1889 (1889, nr 39)
15. Dziatki na Gody (1889, nr 52)
16. Na Wielki Pi¹tek (1890, nr 14)
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Pierwsz¹, napisan¹ 3 padziernika 1885 roku, korespondencjê Kajki dla
Nowin Szl¹skich podali do druku Janusz Jasiñski i Tadeusz Oracki
w wyborze jego pisarskiego dorobku pt. Zebra³em snop plonu (Warszawa
1958). Jednak¿e z nieznanych przyczyn druga jej czêæ zosta³a pominiêta.
Dziwi to tym bardziej, ¿e stanowi j¹ interesuj¹cy wiersz Kajki. Utwór pozostawa³ w pierwodruku przez 128 lat. Zawiera siê w nim obecny w ró¿nych
miejscach Kajkowej twórczoci, a tu nieco bardziej rozbudowany, motyw
S¹du Ostatecznego. Wiersz nale¿y do tych m³odzieñczych utworów poety,
w których ujawnia siê wyrazicie jego wiadomoæ przemijania i wiara
w rozliczenie cz³owieka po mierci z doczesnego ¿ycia przed obliczem Stwórcy.
Publicystyczna czêæ korespondencji wskazuje zarówno na genezê rymowanej przestrogi, jak i charakterystyczn¹ prawid³owoæ w postrzeganiu
wiata przez osobê ukszta³towan¹ przez rzeczywistoæ wiejsk¹, poddan¹ rytmom natury. Zbieranie plonów (najpowszechniejszych upraw na nieurodzajnej glebie mazurskiej, czyli kartofli i ¿yta) oraz jesienny cykl rolniczych
trudów czy w ogóle jesieni wywo³ywa³o w wyobrani Kajki wizjê S¹du Ostatecznego. To, co dana osoba czyni, jest zapisywane na bie¿¹co do ksiêgi,
czyli do  wspominanej w Apokalipsie w. Jana  ksiêgi ¿ywota6 . Symbolicznym synonimem Stwórcy jest oko Najwy¿szego7 , wszak widzi On
wszystkie szczegó³y postêpowania ka¿dego cz³owieka.
Wyobraniê religijn¹ Micha³a Kajki ju¿ w m³odoci ukszta³towa³a Biblia,
a w tym m.in. apokaliptyczna wizja S¹du Ostatecznego. W rymowanej korespondencji (Mazur 1884, nr 35) o zakoñczeniu w rodzinnej okolicy prac
polowych jesieni¹ 1884 roku Kajka informowa³:
Wst¹pilimy teraz w drug¹ porê roku,
Wiêksz¹ po³owê zbo¿a mamy ju¿ na boku.
Gumna s¹ pe³ne, lecz nie pamiêtaj¹
Ludzie, ¿e raz i na nich, oj! ¿niwa czekaj¹.

17. Na Wielkanoc (1890, nr 14)
18. Na zakoñczenie siewu (1890, nr 20)
19. Pieñ na wi¹tki (1891, nr 21)
oraz Rozwi¹zanie zagadywek, przez T. Stullicha rymowane, m.in. rozwi¹zanie zagadywki
jêzyk (Nowiny 1889, nr 14)
E. Kruk, Wszystkie wiersze Tobiasza Stullicha, Kartki Mazurskie 2007 [Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie], nr 6 (48).
6 [ ] i druga ksiêga tak¿e otworzona jest, to jest ksiêga ¿ywota; i s¹dzeni s¹ [ ].
I widzia³em umar³ych, wielkich i ma³ych, stoj¹cych przed oblicznoci¹ Bo¿¹, a ksiêgi otworzone s¹; i druga ksiêga tak¿e otworzona jest, to jest ksiêga ¿ywota; i s¹dzeni s¹ umarli wed³ug
tego, jako napisano by³o w onych ksiêgach, to jest wed³ug uczynków ich (Ap 20,12). Cytujê
wed³ug Biblii Gdañskiej (1632), http://biblia.apologetyka.com/search [dostêp: 24.06.2014].
7 Wyra¿enie oko Najwy¿szego przejête z Biblii: Lecz oko Boga ich by³o nad starszymi ¯ydowskimi, i nie mogli im przeszkadzaæ, póki ta rzecz do Daryjusza nie przysz³a,
a póki by przez list nie dano znaæ o tem (Ezd 5,5); Oto oko Pañskie nad tymi, którzy siê
go boj¹, nad tymi, którzy ufaj¹ w mi³osierdziu jego (Ps 33,18); oko Pañskie przypatruje
siê ludziom i wszystkim pokoleniom Izraelskim (Za 9, 1).
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Bo jak zbo¿e rzenieje8 do plonu,
Tak te¿ i cz³owiek rzenieje do zgonu!
Bierz przeto dary Pañskie z mi³oci¹,
Po¿ywaj je kornie i z dziêkczynnoci¹.
Tak i Pan Bóg ³askawym na ciê bêdzie,
Gdy raz9 bêdziesz sta³ w umar³ych rzêdzie.

¯niwa jako alegoria S¹du Ostatecznego zosta³a zaczerpniêta, jak wiele
innych skojarzeñ u Kajki, z Biblii, tu m.in. z Ewangelii wed³ug w. Mateusza:
Tedy rozpuciwszy on lud, przyszed³ Jezus do domu; i przyst¹pili do niego
uczniowie jego, mówi¹c: Wy³ó¿ nam podobieñstwo o k¹kolu onej roli. A on
odpowiadaj¹c, rzek³ im: Ten, który rozsiewa dobre nasienie, jest Syn cz³owieczy;
A rola jest wiat, a dobre nasienie s¹ synowie królestwa; ale k¹kol s¹ synowie
onego z³ego; Nieprzyjaciel zasiê, który go rozsia³, jestci dyjabe³, a ¿niwo jest
dokonanie wiata, a ¿eñcy s¹ Anio³owie. Jako tedy zbieraj¹ k¹kol, a pal¹ go
ogniem, tak bêdzie przy dokonaniu wiata tego. Pole Syn cz³owieczy Anio³y
swoje, a oni zbior¹ z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawoæ
czyni¹; I wrzuc¹ je w piec ognisty, tam bêdzie p³acz i zgrzytanie zêbów. Tedy
sprawiedliwi lniæ siê bêd¹ jako s³oñce w królestwie Ojca swego (Mt 13, 3643).

Drugim powodem rozmylania o zbawieniu i pokucie by³a informacja
o kradzie¿ach owiec w Ogródku, w którym Kajka zamieszka³ pod koniec
grudnia 1883 roku i tu ¿y³ do mierci 22 wrzenia 1940 roku.
Drukowany poni¿ej wiersz jest napomnieniem, odwo³uj¹cym siê zarówno
do sumienia, jak i wiary w to, ¿e Pan Bóg widzi i s¹dzi wszystkie uczynki
cz³owieka. Dwudziestosiedmioletni Micha³ Kajka, jak pokazuje to cytowany
wy¿ej utwór, mia³ ju¿ wyrobione przekonania aksjologiczne. Powinnoci¹
cz³owieka jest czyniæ dobrze, mieæ czyste sumienie i ¿yæ z w³asnej pracy.
Tylko w ten sposób mo¿na zdobyæ szacunek w spo³eczeñstwie, a przede
wszystkim zas³u¿yæ na zbawienie. Z³udna radoæ z ³atwego zysku oraz z³owieszcze poczucie bezkarnoci nic nie znacz¹, gdy ludzie nie troszcz¹ siê
o Bo¿e b³ogos³awieñstwo i nie ¿yj¹ wed³ug dziesiêciu przykazañ. Twarda to
i wymagaj¹ca nauka, ale Kajka stara³ siê byæ jej wierny do koñca swego
d³ugiego ¿ycia. Do zachowania tej nauki nawo³ywa³ swoich wspó³wyznawców
w ró¿nych okresach ¿ycia.
Obydwie czêci korespondencji: publicystyczna oraz poetycko-religijna,
potwierdzaj¹ charakterystykê duchowoci spo³eczeñstwa mazurskiego. Jak
bowiem pisze Grzegorz Jasiñski, w przekonaniach Mazura
Zbawienie nie jest dalek¹ perspektyw¹, dostêpn¹ po S¹dzie Ostatecznym, stanem traktowanym wy³¹cznie eschatologicznie, nie jest pojêciem ogólnym, lecz
konkretnym, dobrem dostêpnym ju¿ teraz, owocuj¹cym przemienionym, godnym
8
9

rzenieæ  dojrzewaæ.
raz  kiedy.
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¿yciem. Zbawienie dokonuje siê przez ca³oæ wydarzeñ i zachowañ, a nie okrelon¹ czynnoæ religijn¹ [ ]. Zachêcano do godnego zachowania przez ca³y czas,
tak aby odwo³anie do Boga nie nastêpowa³o  jak to zwykle obserwowano
 dopiero u schy³ku ¿ycia [ ]. Wizerunek dobrego chrzecijanina polega³ zarówno na naladowaniu Chrystusa, uczestnictwie w obrzêdach, jak i codziennym
godziwym ¿yciu10.

Ten sposób rozumienia cis³ych zwi¹zków ¿ycia doczesnego z ¿yciem
wiecznym przedstawia wiersz Tobiasza Stullicha Zmartwychwstanie i s¹d
(pod³ug «Berliñskich G³osów Ewangelickich»), wydrukowany w porze koñcz¹cych siê ¿niw, na kilka tygodni przed publikacj¹ korespondencji Kajki.
Stullich do oddania cis³ej zale¿noci zbawienia od uczynków pos³u¿y³ siê
symbolik¹ drzewa, odwo³uj¹c siê do po¿ytków, jakie dziêki niemu osi¹ga
cz³owiek. Taki punkt widzenia by³ bliski ludnoci mazurskiej, zamieszkuj¹cej
od wieków puszczañski obszar. Tematem juwenilijnego liryku Micha³a Kajki
jest drzewo, uwidocznione jako materia³, z którego wytwarza siê trzy sprzêty, wyznaczaj¹ce porz¹dek ¿ycia: narodziny (ko³yska), praca (gumno
stodo³a), mieræ (trumna) (zob. *** [Niemowi¹tko gdy siê narodzi], Mazur 1884, nr 35). Tobiasz Stullich kwestiê drzewa uj¹³ jednoczenie praktycystycznie i ewangelicznie:
Ludzie s³yszawszy kazanie
Do kaznodziei cnego,
¯e nawróceni poganie
Dojd¹ zbawienia swego;
Tak sobie rozmylaj¹,
¯e te¿ chrzecianie
Choæ siê nimi nazywaj¹,
Gorzej ¿yj¹ jak poganie.
Gdy¿ czêsto nie wierz¹,
¯e Bóg ¿yje w niebie
I ¿e nas zabierz¹
Anieli do siebie.
Mówi¹ o jednym panie,
I kupcu bogatem,
Który umar³ niespodzianie 
Miller jego bratem 
I chwal¹ go za to,
¯e hojnie u¿ywa³,
Swych pieniêdzy na to
Nie po¿a³owywa³. 
 Bo cz³owiek na wiecie
Tylko na to ¿yje,
Kiedy w tem namiocie
Dobrze je i pije.
Bo po tym ¿ywocie
10 G. Jasiñski, Koció³ ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (18171914), Olsztyn
2003, s. 237238.
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Wszystko koniec bierze,
Choæby chodzi³ w z³ocie,
Z sob¹ nic nie bierze.
A potem po mierci,
Jako drzewo pada,
Le¿y bez pamiêci
I niczem nie w³ada. 
Prawdaæ, jak pada, tak le¿y,
Przecie nie zostanie,
Ale dalej bie¿y,
Wierz¹ chrzecianie.
Bo gdy dobrem by³o,
To go u¿ywaj¹,
Piêkne rzeczy mi³o,
Z niego wyrabiaj¹.
Lecz jeli prochniatem,
Lub kolawem by³o,
Por¹bi¹ go zatem,
Aby siê spali³o.
Tak¿e wierzyæ trzeba
O cz³owieku dobrym,
¯e przyjdzie do nieba,
Kiedy by³ pobo¿nym.
Kara za czeka
Niepobo¿nego,
Wezm¹ go do piek³a,
Do ognia wiecznego.
Przetó¿ siê starajmy,
Mili chrzecianie!
Lepiej ¿yæ ¿¹dajmy,
Ni¿eli poganie.
Drzewami dobremi
Wiary i ufnoci,
B¹dmy maj¹cymi
Owoce mi³oci11.

***
Korespondencjê Micha³a Kayki (dopiero w póniejszych dekadach nazwisko mazurskiego poety pisano przez j) wydrukowano szryftem, czyli odmian¹ czcionki gotyckiej. Transliteracja jest dok³adna. Jedynie w wyrazie Redakcyi literê y oddano jako j. Wierszowana czêæ korespondencji jest
podana inaczej ni¿ w pierwodruku pod wzglêdem wersyfikacyjnym. Redakcja
Nowin Szl¹skich w celu oszczêdnoci miejsca opublikowa³a utwór, pozbawiaj¹c go stroficznoci. W niniejszej edycji przywrócono budowê stroficzn¹.
Opiera siê ona na typowym dla twórczoci Kajki czterowersowym omiozg³oskowcu. Jedynie puenta  dwuwersowy omiozg³oskowiec  zosta³a podana
11

1886).

T. Stullich, Zmartwychwstanie i s¹d, Nowiny Szl¹skie 1886, nr 34 (z 19 sierpnia
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w postaci opublikowanej przez Nowiny Szl¹skie. Korespondencjê podajê
wed³ug dyrektywy Konrada Górskiego: Tekstolog poprawia b³êdy przekazu
tekstowego, nie b³êdy, które charakteryzuj¹ umys³owoæ wydawanego autora, nie jest bowiem ani redaktorem, ani nauczycielem, tylko filologiem12.

***
Korespondencja Nowin Szl¹skich z Prus Wschodnich
Ogródek, dn. 3 padziernika 1885.
Ju¿ dawno zabiera³em siê do ukochanej Redakcji, grzecznie siê pok³oniwszy, parê s³ów napisaæ i Nowiny Szl¹skie sobie obstalowaæ13, gdy¿ widzê, ¿e je tak wielu ludzi trzyma14 i tylko po¿yteczne nauki w nich stoj¹.
¯niwa lato15 mielim dobre i pogodne, tak ¿e zbo¿e i siano, torfy, wszystko dostalim suche do domu, i w wielu miejscach i kartofle te¿ powykopywali.
Robota idzie w czas, gdy¿ deszcz ma³o co kogo zba³amuci³16. Co prawda
i wcale sk¹po go by³o, tak ¿e ¿yta licho powschodzi³y, teraz parê razy popada³
po trosze, lecz ma³o co, jednakowo ju¿ to wiele po¿ytku na zasiewy zimowe.
W naszej wsi tak przed paru tygodniami poczê³y owce gin¹æ: jednemu
lunikowi17 zginê³y trzy (wszystkie co mia³), tej¿e nocy drugiemu jedna, za
parê dni za trzeciemu lunikowi dwie i u dwóch gospodarzy tych¿e z³odziei
powstrzymano, lecz nie uda³o siê ich z³apaæ, gdy¿ uciekli, jednakowo¿ ukraæ
nic nie zd¹¿yli.
Lecz niestety drogi cz³ecze,
Pod s¹dem ci Boskim stoisz,
Choæ nieraz ci siê uciecze
I nikogo siê nie boisz 
Nawet, mój Ty wieczny Bo¿e,
Gdy Ciê zaraz kto nie z³api,
I mówiæ ci nic nie mo¿e,
Tylko siê w swym sercu trapi.
Ale nie zapomnij tego,
Choæ ci teraz szczêcie s³u¿y,
12 K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzie³ literackich, wstêp M. Strzy¿ewski, wyd. 3,
popr. i uzup., Toruñ 2011, s. 79.
13 obstalowaæ  zaprenumerowaæ.
14 tak wielu ludzi trzyma  wielu ludzi prenumeruje.
15 lato  tego roku, w tym roku.
16 zba³amuciæ  tu: wprowadziæ kogo w po³o¿enie, w którym nie wiadomo, czego ma
on siê trzymaæ i co ma robiæ.
17 lunik  l. «ch³op nie maj¹cy ziemi ani domu, wynajmuj¹cy siê do prac rolnych».
2. «ch³op bezrolny». S³ownik gwar ostródzkiego, Warmii i Mazur, t. IV, LN, red. H. Perzowa i D. Ko³odziejczykowa, WarszawaKraków 2002, s. 60.
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Raz ciê spotka i co z³ego,
Za niniejszy grzech twój du¿y.
Wiedz, ¿e oko Najwy¿szego
Zawsze ciebie widzi wszêdzie,
Gdy pope³nisz ty co z³ego,
Zaraz ciê ma w swojej ksiêdze;
Pomnij bracie, gdyby tobie
Kto najlepsz¹ tw¹ ozdobê
Wzi¹³ i przyw³aszczy³ j¹ sobie,
Mia³by w sercu twym ¿a³obê.
Lepiej ¿yj z twej w³asnej pracy,
Nie miej na czyje pragnienia,
Za to ciê ma ka¿dy w zaczy18
I nie masz zgryzot sumienia.
A Pan Bóg pob³ogos³awi
Twoje prace wszêdzie,
A na s¹dnym dniu ciê s³awi
Z wybranymi w rzêdzie.
A tak ludzie bacznoæ dajcie19,
Tych s³ów nie zapamiêtajcie!20
M i c h a ³ K a y k a21
Oprac. Zbigniew Chojnowski
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Summary
Newspapers and calendars from 18841939 contain forgotten works of Michal Kayka. ***
[Lecz niestety drogi cz³ecze] published in Nowiny Szl¹skie (1886, issue 41) is one of them. It
reminds the reader of the last judgment that await every man. God sees everything and writes
it all down in a book. The poem was also Kaykas reaction to the thievery of sheep, which
happened in Ogródek village. The article is about Masurian poets first attempts at his craft,
and his struggles towards popularizing his own works at the beginning of his artistic career.
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RECENZJE
Benedykt Zygfryd Perzyñski, Od Dzia³dowskiego Almanachu Poezji
po Dzia³dowsk¹ Kuniê S³owa. Subiektywne spojrzenie na ¿ycie
kulturalne na obszarze powiatu dzia³dowskiego w latach 19932013,
Starostwo Powiatowe w Dzia³dowie, Dzia³dowo 2013, ss. 64.

Dzia³dowo to miasto pogranicza prusko-kurpiowskiego, jedyne na Mazurach, które przed 1939 rokiem nale¿a³o do Polski. Jego geograficzne po³o¿enie sprawi³o, ¿e w czasie podzia³ów administracyjnych po 1945 roku nale¿a³o
raz do województwa warszawskiego, póniej do ciechanowskiego, a od 1999 roku
zosta³o w³¹czone do województwa warmiñsko-mazurskiego. Poniewa¿ le¿y
z dala od stolicy regionu, niewiele w Olsztynie wiadomo o dzia³aniach kulturalnych inicjowanych w tym miecie. Wspó³czeni badacze historii i pimiennictwa regionu dzisiejszych Warmii i Mazur Dzia³dowo wi¹¿¹ przede wszystkim z Emili¹ Sukertow¹-Bierawin¹, dzia³aczk¹ spo³eczn¹ i kulturaln¹. Przed
II wojn¹ wiatow¹ by³a ona propagatork¹ ruchu polskiego, a po wojnie
w ró¿ny sposób upowszechnia³a wiedzê o dawnych Prusach Wschodnich. Po
w³¹czeniu Dzia³dowa do Polski na podstawie plebiscytowych ustaleñ w 1920 roku,
Sukertowa-Biedrawina wspó³tworzy³a wiele polskich instytucji kulturalnospo³ecznych, które przyczyni³y siê do o¿ywienia dzia³alnoci tego miasta.
W 1922 roku pomaga³a w powstaniu Mazurskiego Domu Ludowego, a w 1927 roku
wspó³tworzy³a Mazurskie Muzeum. Prowadzi³a tak¿e krajoznawcze ko³o dla
m³odzie¿y przy Dzia³dowskim Seminarium Nauczycielskim oraz utworzy³a
tam Towarzystwo Przyjació³ Mazur (1929). W latach 19241938 redagowa³a
w Dzia³dowie Kalendarz dla Mazurów, który nastêpnie by³ rozprowadzany
w Prusach Wschodnich i stanowi³ dla mieszkaj¹cych tam Polaków jedno
z nielicznych, wa¿nych róde³ wiedzy o kulturze i literaturze polskiej. Po
wojnie Sukertowa zamieszka³a w Olsztynie i zosta³a sekretarzem generalnym oraz kierownikiem Instytutu Mazurskiego, który zosta³ przekszta³cony
w Stacjê Naukow¹ Polskiego Towarzystwa Historycznego. W Olsztynie wznowi³a ukazywanie siê Kalendarzy, jednak bez powodzenia, gdy¿ z ró¿nych
powodów uda³o jej siê wydaæ zaledwie kilka numerów pisma. Przyczyni³a siê
za to do powstania naukowego periodyku historyków, Komunikatów Mazursko-Warmiñskich, ukazuj¹cego siê z sukcesami do dzisiaj.
Tak siê sta³o, ¿e wiêcej w Olsztynie wiemy o przesz³oci Dzia³dowa ni¿
o jego wspó³czesnoci. Tê lukê stara siê wype³niæ poeta pochodz¹cy z tego
miasta, Benedykt Zygfryd Perzyñski, który w 2013 roku wyda³ broszurê
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Od Dzia³dowskiego Almanachu Poezji po Dzia³dowsk¹ Kuniê S³owa. Praca
ta, wydana przy finansowym wsparciu Starostwa Powiatowego w Dzia³dowie, prezentuje subiektywne spojrzenie autora na ¿ycie kulturalne miasta
i powiatu w ostatnim dwudziestoleciu (19932013).
Perzyñski swoj¹ opowieæ o Dzia³dowie kulturalnym rozpoczyna od
przedstawienia innej wa¿nej postaci zwi¹zanej z miastem. Mowa jest o Hieronimie Skurpskim, który urodzi³ siê w 1914 roku w Skurpiach pod Dzia³dowem i tam, zyskuj¹c wsparcie Józefa Biedrawy, rozpocz¹³ pierwszy etap
podstawowej edukacji, a potem w 1931 roku zosta³ przez niego skierowany
do Pañstwowej Szko³y Sztuk Zdobniczych i Przemys³u Artystycznego w Krakowie. W 1937 roku podj¹³ studia w Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie. Znalaz³ siê nastêpnie w pracowni profesora Mieczys³awa Kotarbiñskiego, a studia kontynuowa³ po 1945 roku pod kierunkiem Aleksandra
Rafa³owskiego. Po wojnie, w 1945 roku, przyby³ do Olsztyna, by zadbaæ
o zabytki historii kultury. Pracowa³ najpierw jako kustosz, a potem dyrektor
Muzeum Warmii i Mazur i pozosta³ tu do koñca swojego ¿ycia.
Zarówno wspomniana przeze mnie Sukertowa-Biedrawina, jak i Hieronim Skurpski to dzia³dowianie najbardziej utrwaleni w historii miasta.
Perzyñski zajmuje siê jednak ostatnim dwudziestoleciem i najnowszymi dokonaniami mieszkañców powiatu dzia³dowskiego.
Obok Skurpskiego, autor pracy o ¿yciu kulturalnym miasta wymienia
innych artystów plastyków: profesora Wojciecha Cieniewskiego i Jana Andrzeja Walaska, za³o¿ycieli pracowni malarstwa M³yn dzia³aj¹cej w Dzia³dowie. Perzyñski wylicza monografie i inne publikacje powiêcone historii,
kulturze i ¿yciu spo³ecznemu powiatu dzia³dowskiego, wskazuje na dzia³ania
samorz¹dowe wspieraj¹ce kulturê, wymienia organizowane konkursy i nagrody przyznawane przez w³odarzy miasta. Warto przywo³aæ tu Ogólnopolski
Konkurs Poetycki o Miecze Króla Jagie³³y, w którym bior¹ udzia³ poeci
z ca³ego kraju, a tak¿e nagrodê w postaci statuetki  Katarzynkê  przyznawan¹ za twórczy wk³ad w rozwój kulturalny Dzia³dowa. Jej laureatami
byli m.in. w 1998 roku Wojciech Cieniewski, a w 2000  Hieronim Skurpski.
Perzyñski szczególn¹ uwagê zwraca na wa¿n¹ rolê, jak¹ w Dzia³dowie
pe³ni rodowisko poetów, prezentuj¹ce swoj¹ twórczoæ w powsta³ym w 1997 roku
Dzia³dowskim Almanachu Poezji. Pierwszym redaktorem pisma by³ ciechanowski poeta Stefan ¯agiel, a ok³adkê zaprojektowa³ Jan Andrzej Walasek,
znany w miecie artysta-malarz i wspó³za³o¿yciel pracowni malarstwa
M³yn.
Do 2013 roku ukaza³o siê szeæ almanachów, oprócz pierwszego w 1997,
zbiory wierszy wydano w 1999, 2002, 2004, 2007, 2009 roku. Zdaniem prezentuj¹cego ten periodyk Perzyñskiego: Dzia³dowskie Almanachy Poezji
jako cykl posiadaj¹ ogromn¹ wartoæ, nie z uwagi na wysok¹ jakoæ zawartych w nim utworów poetyckich, poniewa¿ ich ocena mo¿e byæ bardzo surowa, ale z uwagi na fakt, ¿e stanowi¹ wizytówkê kulturaln¹ powiatu dzia³-
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dowskiego (s. 45). W wydawanych zbiorach mo¿na zauwa¿yæ powtarzaj¹ce
siê nazwiska poetów: Renatê Samoraj, Bogumi³ê Stachowiak, Krzysztofa Tabaczkê, Hannê Jolantê Winiewsk¹ czy Joannê Polak-liwkê. To wród nich
s¹ debiutuj¹cy tomikami w ostatnich latach: oprócz wymienionych Samoraj,
Tabaczki i Winiewskiej, dziêki wsparciu finansowemu burmistrza, swoje
wiersze w ksi¹¿kach opublikowali jeszcze Anna Barbara Czuraj-Struzik
i Benedykt Zygfryd Perzyñski. W almanachach wyodrêbniono z czasem oddzielne dzia³y: Debiuty, Gocie, Poezja dzieciêca. Lista pocz¹tkuj¹cych
autorów jest imponuj¹ca, a wród goci, czyli poetów rozpoznawalnych
w Polsce, znaleli siê: Zbigniew Chojnowski, Wojciech Kass, ks. Jan Paszkiewicz i Stefan ¯agiel.
Kolejnym dzia³aniem integruj¹cym dzia³dowskie rodowisko twórców,
zdaniem Perzyñskiego, sta³o siê utworzenie w 2012 roku stowarzyszenia pod
nazw¹ Dzia³dowska Kunia S³owa. Jego pomys³odawcami byli dyrektor
Miejskiego Domu Kultury w Dzia³dowie Dariusz Maækowiak oraz poeta
Krzysztof Tabaczka. 26 kwietnia 2012 roku na spotkaniu za³o¿ycielskim zatwierdzono Statut Dzia³dowskiej Kuni S³owa i wybrano w³adze stowarzyszenia. Na czele twórców z Dzia³dowa stoi Renata Buczyñska (Samoraj), a jej
dzia³ania wspieraj¹ Krzysztof Tabaczka i Benedykt Zygfryd Perzyñski.
Stowarzyszenie nie ogranicza siê tylko do comiesiêcznych czwartkowych
spotkañ, lecz tak¿e organizuje literacko-muzyczne imprezy, zaprasza znanych artystów. W Dzia³dowie gocili: poeta Wojciech Kass, aktorzy Krzysztof
Majchrzak, Wojciech Malajkat i Wiktor Zborowski.
Obraz dzia³añ miasta i powiatu przedstawiony przez Perzyñskiego jest
doæ imponuj¹cy. Jeli dodamy do tego informacje o spotkaniach organizowanych przez Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹ i Miejski Dom Kultury w Dzia³dowie z twórcami, krytykami literatury i wydawcami oraz Burkackie Biesiady
Poetyckie organizowane przez Bogumi³ê Stachowiak, kierowniczkê Gminnej
Biblioteki Publicznej w Burkacie, oka¿e siê, ¿e ¿ycie kulturalne w miecie
i powiecie kwitnie.
Autor publikacji o Dzia³dowie nie pisze, niestety, nic o udziale w tych
przedsiêwziêciach zwyk³ych mieszkañców. Czy dopisuje publicznoæ na spotkaniach kulturalno-literackich? Jakie skutki maj¹ te kulturotwórcze dzia³ania i do czego maj¹ prowadziæ, czy  promuj¹c - ucz¹ po¿¹danych postaw?
Czy w tym wszystkim widaæ jak¹ wiê z dzia³aniami Emilii SukertowejBierawiny? Czy chlubna historia miasta ma jeszcze jakie znaczenie? Kim s¹
dzia³dowianie dzisiaj? Jak zmieni³o siê oblicze miasta i okolic? Udzielenie
odpowiedzi na te wszystkie pytania, wobec postêpuj¹cych zmian kulturowych i cywilizacyjnych, nie jest proste. Pozostaje tylko mieæ nadziejê, ¿e
poeci w Dzia³dowie gór¹!
Joanna Ch³osta-Zielonka (UWM w Olsztynie)
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Barbara Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu w³asnego g³osu. Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne
i edytorskie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznañ 2013, ss. 447.
Uwagi dotycz¹ce najnowszej ksi¹¿ki Barbary Judkowiak warto zacz¹æ od
znanego przys³owia, które dobrze ilustruje powód powstania recenzowanej
tu publikacji  cudze chwalicie, swego nie znacie. Autorka, wywodz¹ca siê
z poznañskiego rodowiska naukowego, od lat stara siê zmieniæ ten stan
rzeczy, podejmuj¹c wielostronne i pog³êbione badania nad twórczoci¹ ksiê¿nej Franciszki Urszuli Radziwi³³owej, ¿yj¹cej w czasach saskich dramatopisarki, poetki i inicjatorki teatralnych przedsiêwziêæ.
Jedna z pierwszych dam ówczesnej Rzeczypospolitej, ¿ona wojewody wileñskiego i hetmana Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, wywodz¹ca siê ze znamienitego rodu Winiowieckich, co prawda ma swoje miejsce w syntezach
historycznoliterackich, jednak¿e jest ono raczej skromne. Przez lata widziano w niej przede wszystkim pierwsz¹ polsk¹ dramatopisarkê i t³umaczkê
sztuk Moliera. Jednak jej dorobek nie by³ zbyt wysoko oceniany, nawet przez
Juliana Krzy¿anowskiego, który jako pierwszy zdecydowa³ siê wydaæ w XX wieku
cztery sztuki ksiê¿nej, charakteryzuj¹c syntetycznie jej dramaturgiczne dokonania. Kurtuazyjne uwagi o pionierskich dzia³aniach Radziwi³³owej, które
pojawia³y siê w ró¿nych opracowaniach, nie mog³y zast¹piæ rzetelnej analizy
jej twórczoci.
Od lat 80. tê sytuacjê powoli, acz konsekwentnie, zmieniaj¹ kolejne
prace Barbary Judkowiak. Badaczka przy tym podkrela, ¿e to, co u nas
przez d³ugie lata by³o pomijane i traktowane zdawkowo, znalaz³o uznanie za
granic¹. O ile nie dziwi zainteresowanie Radziwi³³ow¹ ze strony naukowców
z Bia³orusi, na której terenie znajduje siê obecnie Niewie¿  siedziba Franciszki Urszuli i jej mê¿a Micha³a Kazimierza Radziwi³³a, o tyle pozytywnie
zaskakuje inicjatywa edytorska zrodzona za oceanem. Jak podkrela Judkowiak, to w³anie dzia³ania wydawców serii The Other Voice, ukazuj¹cej siê
najpierw w Chicago, a obecnie w Toronto, sk³oni³y badaczkê do opublikowania recenzowanej tu ksi¹¿ki. Jest ona bowiem pok³osiem wspó³pracy z tymi
partnerami. Zanim siê bowiem ukaza³a, autorka na zamówienie Alberta Rabila juniora podjê³a siê wraz z angielskim t³umaczem Patrickiem Cornessem
przygotowania antologii wierszy i dramatów ksiê¿nej. Z informacji zawartej
w przypisie wynika, ¿e ten anglojêzyczny zbiór jest przygotowywany do druku.
Aby w³aciwie oceniæ rangê inicjatywy wydawców The Other Voice, warto
podkreliæ, i¿ Radziwi³³owa jest pierwsz¹ przedstawicielk¹ literatury polskiej
i jedn¹ z pierwszych autorek z krajów rodkowo- i wschodnioeuropejskich,
której twórczoæ postanowiono zaprezentowaæ we wspomnianej serii.
W tym kontekcie oraz w obliczu wielorakich inicjatyw, tak¿e edytorskich, badaczy bia³oruskich krytycznie nale¿y oceniæ fakt, i¿ twórczoæ ksiê¿nej
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nie doczeka³a siê dot¹d pe³nego wydania w jêzyku, w którym saska sawantka pisa³a. Prób¹ wype³nienia tej luki jest najnowsza publikacja Barbary
Judkowiak, kolejna ju¿ powiêcona dorobkowi artystycznemu Radziwi³³owej.
Jak zapowiada tytu³, jest ona wa¿na co najmniej z kilku powodów. Przynosi syntetyczn¹ charakterystykê sylwetki twórczej pani na Niewie¿u,
uwzglêdniaj¹c¹ zarówno czynniki kszta³tuj¹ce jej artystyczn¹ osobowoæ, jak
i odrêbnoæ dorobku ksiê¿nej Radziwi³³owej, poszukuj¹cej w swym zró¿nicowanym pisarstwie szansy na wyra¿enie w³asnego, innego, kobiecego g³osu.
W obszernym wstêpie Judkowiak, podobnie zreszt¹ jak i w wielu innych
fragmentach wywodu, odwo³uje siê do w³asnych ustaleñ z wczeniej publikowanych prac (wymienionych w Nocie bibliograficznej), dokonuj¹c tu jednak
ich cennej syntezy i uzupe³nienia. Te rozwa¿ania wprowadzaj¹ do dwóch
czêci ksi¹¿ki, nosz¹cych odpowiednio tytu³y: Poetka i Dramatopisarka.
W ka¿dej z nich widoczne s¹ wewnêtrzne podzia³y, wynikaj¹ce z przyjêtej
przez badaczkê koncepcji. Najpierw otrzymujemy propozycje interpretacyjne, nastêpnie za edycjê wybranych utworów. Czêæ pierwsza skupia siê na
lirycznej twórczoci ksiê¿nej, naznaczonej wyranym autobiografizmem, rozproszonej do dzi w odpisach i nielicznych ocala³ych autografach. Czytelnik
ma szansê odnaleæ tu miêdzy innymi przesi¹kniête bardzo osobistymi wyznaniami wiersze Radziwi³³owej (te dot¹d niedrukowane), która w literackiej
twórczoci szuka³a mo¿liwoci wyra¿enia uczuæ, na co dzieñ skrywanych
w imiê dba³oci o zachowanie nieskalanego wizerunku matrony i pani na
Niewie¿u. W interpretacji tych utworów pomagaj¹ trafne i pog³êbione konstatacje Barbary Judkowiak.
Druga czêæ jest powiêcona dramatycznemu dorobkowi ksiê¿nej. Judkowiak publikuje tu sztuki Radziwi³³owej, które dot¹d by³y dostêpne jedynie
w pierwszej ca³ociowej edycji z 1754 roku. Sporód zawartych w starym
druku szesnastu dramatów cztery w 1961 roku wyda³ wraz z Karyn¹ Wierzbick¹ Julian Krzy¿anowski1, tu pojawiaj¹ siê cztery kolejne2, dope³nione
ineditami, nazwanymi przez badaczkê okruchami z warsztatu teatralnego
ksiê¿nej. Tym samym wspó³czesnemu czytelnikowi zostaj¹ udostêpnione
teksty Radziwi³³owej (dodajmy, z komentarzem filologicznym), które dot¹d
ginê³y w mrokach niepamiêci. Ka¿dy z nich poprzedzony zosta³ interpretacyjnym wprowadzeniem, pozwalaj¹cym poznaæ ród³a dramaturgicznych
pomys³ów ksiê¿nej i zrozumieæ jej teatralne wybory. W tych uwagach Judkowiak
nawi¹zuje do swych wczeniejszych odkryæ, które tu szerzej omawia. Dotyczy to róde³ dwóch z zamieszczonych w tomie sztuk, zatytu³owanych Konsolacja po k³opotach oraz Z oczu siê mi³oæ rodzi. Obie zosta³y oparte na popularnym w Europie romansie Madeleine de Scudéry, a dok³adna lokalizacja
fragmentów stanowi¹cych inspiracjê dla trzech sporód szesnastu dramatów
1 Teatr Urszuli Radziwi³³owej, oprac. i pos³owie K. Wierzbicka, studium Talia i Melpomena w Niewie¿u napisa³ J. Krzy¿anowski, Warszawa 1961.
2 Mi³oæ dowcipna, Sêdzia bez rozs¹dku, Konsolacja po k³opotach, Z oczu siê mi³oæ rodzi.
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Radziwi³³owej to efekt poszukiwañ badaczki, zasygnalizowany wczeniej
miêdzy innymi w ksi¹¿ce Wzgardzony wielog³os. Kultura teatralna czasów
saskich (Poznañ 2007).
Nale¿y dodaæ, ¿e charakterystyka dorobku dramaturgicznego Radziwi³³owej nie ogranicza siê w omawianej ksi¹¿ce do zamieszczonych w niej utworów. Judkowiak pochyla siê tak¿e nad t³umaczeniami sztuk Moliera, dramatem Cnota wypróbowana (publikowanym w 1754 i 1961 roku jako Z³oto
w ogniu) opartym na noweli o cierpliwej Gryzeldzie, a tak¿e nad krótkimi
formami dramatycznymi. Dziêki temu otrzymujemy bogaty i zró¿nicowany
obraz dorobku teatralnego ksiê¿nej, podkrelmy, teatralnego, bo jej sztuki
by³y pisane z myl¹ o niewieskiej amatorskiej scenie i tam te¿ wystawiane.
Uwagi badaczki pozwalaj¹ nam zrozumieæ artystyczne pomys³y Radziwi³³owej, które Krzy¿anowski czêsto krytykowa³, t³umacz¹c je janiepañsk¹ swobod¹. Na w³aciw¹ ocenê tej twórczoci pozwoli³y Barbarze Judkowiak szersze badania dotycz¹ce specyfiki teatru czasów saskich, których rezultaty
zosta³y przedstawione we wspomnianej wy¿ej ksi¹¿ce Wzgardzony wielog³os.
Wa¿nym dope³nieniem omawianej publikacji jest zamieszczony w niej
aneks, w którym zaprezentowane zosta³y informacje dotycz¹ce przekazów
utworów poetyckich Radziwi³³owej. Przejrzysta tabela zawiera tytu³y tekstów, objêtoæ, ewentualn¹ datacjê, incipity, dane o zachowanych rêkopisach
i edycjach drukowanych. Tabela obejmuje nie tylko wiersze po raz pierwszy
opublikowane w recenzowanym tomie, lecz tak¿e ca³¹ twórczoæ poetyck¹
ksiê¿nej. Pracê uzupe³nia bibliografia i indeks.
Powy¿sza charakterystyka dowodzi, ¿e najnowsza ksi¹¿ka Barbary Judkowiak jest wa¿nym krokiem na drodze poznania dorobku i osobowoci twórczej jednej z pierwszych polskich pisarek. Pozwala pokazaæ, ¿e tzw. literatura kobieca nie zaczyna siê w naszym kraju w wieku XIX i przesun¹æ
perspektywê ogl¹du wstecz, kiedy to pierwsze panie niemia³o chwyta³y za
pióro, wchodz¹c na teren zdominowany przez mê¿czyzn. Omawiana praca
jest cenna nie tylko dla znawców literatury staropolskiej i owieceniowej,
lecz tak¿e mo¿e byæ wykorzystywana w dydaktyce uniwersyteckiej, gdy¿
przybli¿a utwory trudno dostêpne i dot¹d niepublikowane. Pewn¹ s³aboci¹
w tym kontekcie wydaje siê ograniczony zakres zamieszczonego w ksi¹¿ce
komentarza filologicznego, który zadowala specjalistów, ale mo¿e byæ niewystarczaj¹cy dla innych czytelników, niezaznajomionych z polszczyzn¹ I po³owy XVIII wieku. Mimo to trzeba zdecydowanie podkreliæ liczne walory
recenzowanej ksi¹¿ki, która pozwala w pewnym stopniu zweryfikowaæ niekorzystn¹ opiniê o dorobku kulturalnym czasów saskich i poznaæ bli¿ej jedn¹ z
ówczesnych sawantek.
Iwona Maciejewska (UWM w Olsztynie)
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Karolina Pur³an, Ewa Gliniewicz
Ogólnopolska konferencja naukowa Nowa poezja polska wobec tradycji, Olsztyn, 1617 padziernika 2013 roku

W dniach 1617 padziernika 2013 roku na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê ogólnopolska
konferencja naukowa Nowa poezja polska wobec tradycji. Pomys³odawc¹
konferencji by³ Zak³ad Teorii Literatury przy Instytucie Filologii Polskiej.
Dr hab. S³awomir Bury³a, prof. UWM, oraz dr Marta Flakowicz-Szczyrba
zorganizowali konferencjê, która przyci¹gnê³a uwagê nie tylko badaczy literatury, lecz tak¿e studentów.
Z powodu du¿ego zainteresowania udzia³em w spotkaniu referentów
z ca³ej Polski, wyst¹pienia zosta³y podzielone na dwie sekcje, które odbywa³y
siê jednoczenie. W konferencji wziê³o udzia³ wielu znanych badaczy i znawców literatury spoza Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, miêdzy innymi:
prof. zw. dr hab. Zofia Zarêbianka (UJ), dr hab. prof. nadzw. Tomasz Cielak
(U£), dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Kuczyñska-Koschany (UAM) oraz
dr Jaros³aw Klejnocki (UW), a tak¿e pocz¹tkuj¹cy pracownicy naukowi. Celem wszystkich bior¹cych udzia³ w wydarzeniu prelegentów by³o ukazanie
nowej poezji polskiej w odniesieniu do tradycji. Za³o¿enie to zosta³o zrealizowane w sposób zró¿nicowany oraz wyczerpuj¹cy i spe³ni³o oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych s³uchaczy.
Nie sposób przywo³aæ treci wszystkich referatów, które zosta³y wyg³oszone na konferencji, ale mo¿na podj¹æ próbê zreferowania niektórych
z nich. Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wyst¹pienia poety i teoretyka literatury dra Jaros³awa Klejnockiego, prof. Zofii Zarêbianki, dra Tomasza Cielaka-Soko³owskiego, prof. Zbigniewa Chojnowskiego, prof. Katarzyny Kuczyñskiej-Koschany i prof. Magdaleny Rabizo-Birek.
Konferencjê rozpocz¹³ dr Tomasz Cielak-Soko³owski wyst¹pieniem zatytu³owanym Najnowsza poezja polska wobec tradycji awangardowej  wariant
Ryszarda Krynickiego, Andrzeja Sosnowskiego i Zenona Fajfera. Punktem
wyjcia referatu by³o zaznaczenie koniecznoci rewizji pojêcia awangardy
i kategorii tradycji oraz ich rekonceptualizacji. Prelegent odwo³ywa³ siê do
szkicu Marjorie Perloff 21st-Century Modernism: The New poetics, przybli¿aj¹c
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koncepcjê nowej poezji. Referent omówi³ dualistyczny podzia³ na mainstream
i awangardê, zastanawiaj¹c siê równie¿ nad tym, jak mia³aby wygl¹daæ wspó³czenie ta ostatnia. W³aciw¹ czêci¹ wyst¹pienia by³o skupienie siê na twórczoci autorów wymienionych w tytule referatu. Autor zwróci³ uwagê, ¿e Andrzej
Sosnowski, podobnie jak Marcin wietlicki oraz Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki,
nadaje ton najnowszej polskiej poezji. Ciekawym zjawiskiem, na które wskazuje
Cielak-Soko³owski, jest liberatura. Jej przyk³ad stanowi wiersz Bia³a plama
Ryszarda Krynickiego, który okaza³ siê po prostu bia³¹ stron¹ oraz tomik Okaleczenie Zenona Fajfera, stworzony na wzór harmonijki.
Jaros³aw Klejnocki podj¹³ próbê autodekonstrukcji w³asnej twórczoci,
co wyró¿nia³o jego wyst¹pienie sporód innych, równie zajmuj¹cych referatów. Za motto swojego wyst¹pienia prelegent przyj¹³ s³owa Umberta Eco, ¿e
autor nie powinien interpretowaæ, ale mo¿e opowiedzieæ jak i dlaczego pisa³.
Poeta przyznaje, ¿e chce mówiæ po swojemu, ale odwo³uje siê do tego, co ju¿
napisano. Chce mimo wszystko odnosiæ siê do tradycji, korzysta tak¿e z dóbr
popkultury. J. Klejnocki t³umaczy³ podwójne kodowanie, które stosuje
w swojej twórczoci  zamieszczanie aluzji do trendów wysokich i niskich.
Jako poeta ceni sobie intertekstualnoæ, jego poezja wype³niona jest kryptocytatami i kryptocytatami peryfrastycznymi. Czêsto odnosi siê do piosenek
oraz poetów starych i nowych. Klejnocki przyznaje, ¿e pisze dla dwóch czytelników: jeden przyjmie wiersz bez odkrywania aluzji, drugi bêdzie czerpa³
przyjemnoæ z deszyfracji utworów.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê wyst¹pienie prof. Katarzyny Kuczyñskiej-Koschany Tyle s³ów o jednej mierci. Bruno Jasieñski u poetów
(dzisiaj), powiêcone przedstawieniu mierci Brunona Jasieñskiego w twórczoci wspó³czesnych poetów. Referat rozpocz¹³ siê dygresj¹ na temat daty
zgonu jednego z czo³owych polskich futurystów, wokó³ której by³o wiele niejasnoci. Do lat 90. XX wieku dopatrywano siê wymiaru symbolicznego jego
mierci. Jednak rok 1992 okaza³ siê prze³omowy w tej sprawie dziêki Krzysztofowi Jaworskiemu, któremu zawdziêczamy wyjanienie tej zagadki:
17 wrzenia 1938 roku to faktyczna data mierci Jasieñskiego. Prof. Kuczyñska-Koschany zwróci³a uwagê na to, ¿e odkrycie tajemnicy zgonu autora
Buta w butonierce nie zawa¿y³o na poetyce mówienia o jego mierci, poniewa¿ charakteryzowa³a siê ona wci¹¿ enigmatycznoci¹ i oszczêdnoci¹
w przedstawianiu faktów.
Jednym z przedstawicieli Instytutu Filologii Polskiej UWM w Olsztynie
na konferencji by³ prof. Zbigniew Chojnowski. W swoim referacie zastanawia³ siê, w jaki sposób w poezji po 2000 roku by³a ukazywana historia.
Odwo³a³ siê do twórczoci Kazimierza Brakonieckiego, który jest wspó³za³o¿ycielem Wspólnoty Kulturowej Borussia, ale przede wszystkim poet¹, redaktorem, eseist¹ i krytykiem literackim. Prof. Chojnowski postawi³ pytanie,
czy poeci w ogóle mog¹ siêgaæ do przesz³oci. Ka¿de dotkniêcie historii jest bowiem jej naruszeniem i przeobra¿eniem. Pisanie o wydarzeniach z zamierzch³ych
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lub ca³kiem wie¿ych czasów zawsze nosi piêtno pewnej interpretacji. Jednak poeci maj¹ obowi¹zek relacjonowania i utrwalania w pamiêci ludzi ich
dziejów. Nale¿y ponieæ ofiarê ewentualnych przekszta³ceñ historii oraz subiektywnego spojrzenia na ni¹ w imiê wy¿szych celów: pozostawienia wiadectwa dla potomnych.
Biblijne lady w wierszach Marcina wietlickiego próbowa³a odnaleæ
prof. Zofia Zarêbianka. Referentka zwróci³a uwagê na nieoczywist¹ religijnoæ poety kojarzonego z buntem, kontrkultur¹ i barbarzyñstwem. wietlicki w wielu utworach kreuje przewrotny obraz Boga, odbieraj¹c mu boskie
atrybuty, podwa¿aj¹c jego wszechmocnoæ. Zdaniem Zarêbianki wszystkie te
zabiegi maj¹ s³u¿yæ demistyfikacji Stworzyciela, reinterpretacji prawd wiary,
poszukiwaniu nowego sensu. wietlicki subiektywnie rozumie wiarê, na
przemian rozwian¹ i krystalizuj¹c¹ siê, pomagaj¹c¹ odnaleæ siebie. Prelegentka na potwierdzenie postawionych tez przywo³ywa³a liczne cytaty z poszczególnych utworów, np. Burzenie, Apokryf, Przedpotop, Jonasz, Gorzko.
Konferencja Nowa poezja polska wobec tradycji spe³ni³a oczekiwania zarówno jej organizatorów, jak i uczestników. Niemal wszystkie wyst¹pienia
prowokowa³y dyskusje, które rzuci³y nowe wiat³o na omawiane zagadnienia. Spotkania mia³y charakter ¿ywej wymiany pogl¹dów, s³uchacze nie pozostawali obojêtni na poruszane tematy. Miejmy nadziejê, ¿e konferencja
stanie siê wydarzeniem cyklicznym ze wzglêdu na swoj¹ uniwersaln¹ i stale
aktualn¹ problematykê.

Beata Kurz¹dkowska
Ogólnopolska konferencja naukowa XXI wiek w literaturze, Olsztyn, 45 kwietnia 2014 roku
W dniach 45 kwietnia 2014 roku odby³a siê w Olsztynie ogólnopolska
konferencja naukowa XXI wiek w literaturze, zorganizowana przez Zak³ad
Literatury Wspó³czesnej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, oddzia³ w Olsztynie. Naukowe spotkanie uroczycie otworzy³ prorektor prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski oraz prodziekan Wydzia³u Humanistycznego, dr hab. Mieczys³aw Jag³owski, prof. UWM.
Konferencjê zainaugurowano promocj¹ pierwszego numeru czasopisma
naukowego Instytutu Filologii Polskiej UWM. Prezentacji Prac Literaturoznawczych dokona³a redaktor naczelna, dr hab. Joanna Ch³osta-Zielonka,
prof. UWM.
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Obrady plenarne rozpocz¹³ i poprowadzi³ prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM). Jako pierwsza wyst¹pi³a prof. dr hab. Zofia Zarêbianka (UJ)
z referatem powiêconym obecnoci Boga i cz³owieka w poezji s. Agnieszki
Kotei. Celem wyst¹pienia prof. Zarêbianki by³a prezentacja specyfiki wpisanego w tê poezjê dowiadczenia duchowego i scharakteryzowanie sposobu
kreacji sacrum w wierszach poetki. Problematyka religijna sta³a siê tak¿e
tematem wyst¹pienia dr hab. Agnieszki Rydz, prof. UAM, która na przyk³adzie twórczoci Ró¿ewicza i wietlickiego zastanawia³a siê nad potrzeb¹ wiary w XXI wieku. Kolejne dwa referaty równie¿ podejmowa³y problematykê
poezji wspó³czesnej. Dr Jacek Krawczyk (UWM) swoje wyst¹pienie powiêci³
tradycji postromantyzmu w poezji typu slices of life stories, natomiast mgr
Grzegorz Jêdrek (KUL) próbowa³ wyznaczyæ datê prze³omow¹ dla poezji XXI
wieku.
Po przerwie uczestnicy konferencji obradowali w dwóch sekcjach. Pierwsza z nich dyskutowa³a o prozie, druga  o poezji. W sekcji prozy wszystkie
trzy referaty dotyczy³y obecnoci tradycji romantycznej we wspó³czesnoci.
I tak kolejno: mgr Aneta Kozyra (KUL) scharakteryzowa³a wizerunki polskich wieszczów w twórczoci Wita Stwosza, mgr Anna Radzewicz-Bork (UG)
skupi³a siê na problemie literatury XXI wieku wobec dzie³ Adama Mickiewicza, a mgr Luiza Karaban (UPH w Siedlcach) omówi³a postaæ ukraiñskiego
Kozaka romantycznego w polskiej literaturze i tekstach kultury XXI wieku.
W tym samym czasie dr hab. Leokadia Hull (UWM) wyg³osi³a referat powiêcony tomikowi poezji Pomarañcza Newtona Ewy Lipskiej, dr Katarzyna
W¹dolny-Tatar (UP w Krakowie) zaprezentowa³a mikrohistorie opowiedziane poezj¹ na przyk³adzie tomu G³osy Jana Polkowskiego, a mgr Marta D¹browska (UMK) scharakteryzowa³a wiek XXI w refleksji poetyckiej Czes³awa
Mi³osza.
Dyskusjê o prozie rozpocz¹³ tekst dr hab. Joanny Ch³osty-Zielonki, prof.
UWM, pt. Przekraczanie granic wstydu w literaturze XXI wieku. Intymne
relacje kobiet. Kolejny referat na temat prozy roczników 80. wobec (nie)rzeczywistoci wyg³osi³a mgr Daria Bruszewska-Przytu³a (UWM), za mgr Katarzyna Rytlewska (UKW) scharakteryzowa³a problemy cz³owieka XXI wieku w soczewce literackiej przestrzeni szpitala psychiatrycznego.
W sekcji równoleg³ej zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce wyst¹pienia:
mgr Eweliny Sasin (UJ) pt. Drugie ¿ycie poezji Tytusa Czy¿ewskiego w wykonaniu adaptacji cyfrowej £ukasza Podgórniego i Urszuli Pawlickiej, mgr El¿biety Litwin (UW) dotycz¹ce sieciowych fantasmagorii w literaturze dla dzieci i m³odzie¿y oraz mgr Renaty Nolbrzak (U£) na temat znaczenia wydarzeñ
literackich dla popularyzacji poezji na przyk³adzie festiwalu Puls Literatury w latach 20072013.
Po przerwie obiadowej uczestnicy i gocie konferencji wziêli udzia³
w minispektaklu Jednodniówka mówiona w wykonaniu studenckiego ko³a

Kronika naukowa

373

naukowego olsztyñskiej polonistyki, Ars Scripta, którego opiekunem jest
dr Pawe³ Pietrzyk.
W popo³udniowych obradach w sekcji prozy jako pierwsza wyst¹pi³a dr
hab. Joanna Szyd³owska (UWM), która mówi³a o sposobach zarz¹dzania
faktografi¹ w narracji o dziennikarskim ledztwie na przyk³adzie My z Jedwabnego Anny Bikont. Mgr Aleksandra Mukaj (UWM) przedstawi³a obraz
kobiety w powieciach Kieszonkowy atlas kobiet i Cwaniary Sylwii Chutnik,
natomiast mgr Emilia Konwerska (UWM) skupi³a siê na mêskoci w twórczoci Micha³a Witkowskiego.
W popo³udniowej sekcji powiêconej poezji uczestnicy obrad wys³uchali
dwóch wyst¹pieñ: dr hab. Beaty Tarnowskiej, prof. UWM, która mówi³a
o literaturze polskiej w Izraelu po 2000 roku oraz mgra Arkadiusza Sylwestra Mastalskiego (UP w Krakowie) na temat Pindrzenie siê (wierszem).
Ars versificatoria Kamila Brewiñskiego wobec tradycji.
W sekcji prozy ostatnie wypowiedzi tego dnia zaprezentowa³y: dr Beata
Walêciuk-Dejneka (UPH w Siedlcach), Miêdzy beznadziejnoci¹ a modlitw¹  wiêta Rita w literaturze polskiej XXI wieku, mgr Joanna Maria Bieñkowska (UWM), Wspó³czesne i dawne poradniki dla m³odzie¿y (oraz niektórych doros³ych) oraz mgr Beata Kurz¹dkowska, W wiecie, gdzie ka¿dy jest
innym, a nikt nie jest sob¹  o poszukiwaniu w³asnego ja w literaturze
XXI wieku.
W sekcji równoleg³ej swoje referaty wyg³osili: dr hab. Grzegorz Igliñski,
prof. UWM, pt. Robak XXI wieku. U róde³ makabrycznego motywu w polskiej poezji wspó³czesnej, dr Ewa Borkowska (UPH w Siedlcach) pt. Poezja
historyków literatury. Przypadek Dariusza Cezarego Maleszyñskiego oraz
mgr Marek Maruszczak pt. Narodziny fantasy komicznej  analiza tekstów
krytycznych w miesiêczniku Nowa Fantastyka.
Drugi dzieñ obrad rozpocz¹³ siê od obrad plenarnych. Poprowadzi³a je dr
hab. Agnieszka Rydz, prof. UAM. Jako pierwszy wystapi³ prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, który mówi³ o XXI-wiecznych debiutach m³odych poetów.
Dr Ma³gorzata Peroñ (KUL) scharakteryzowa³a nurt omielonej wyobrani
w poezji roczników 70., ks. dr Grzegorz G³¹b (KUL) omówi³ now¹ wizjê
dziejów w twórczoci Marcina Ciszewskiego, a mgr Dominika Kotu³a (UWM)
wyg³osi³a referat pt. Uzale¿nienie czy lêk przed wp³ywem? Andrzej Sosnowski
wobec tradycji i krytyki literackiej.
Po krótkiej przerwie obrady by³y kontynuowane w dwóch sekcjach.
W pierwszej, powiêconej literaturze fantastycznej, Sandra Uryzaj i Paulina
Szymañska (UAM) zaprezentowa³y jej rozwój na prze³omie XX i XXI wieku,
mgr Waldemar Mazur (UWr) charakteryzowa³ XXI-wieczn¹ fantastykê,
a mgr Ewa Drab (U) omawia³a ostatnie tendencje i hybrydalnoæ fantasy
w dobie nowoczesnoci.
Równoleg³a sekcja zgromadzi³a badaczy zainteresowanych problematyk¹
literatury rosyjskiej. Zebrani wys³uchali dwóch referatów: dr hab. Iwony

374

Kronika naukowa

Anny NDiaye, prof. UWM, która na podstawie twórczoci Siergieja Szargunowa omówi³a tendencje pokolenia next w literaturze rosyjskiej XXI wieku oraz dr Barbary Kozak, prezentuj¹cej literackie korzenie prozy Borysa
Akunina.
Po krótkiej przerwie, w sekcji pierwszej mgr Piotr Przytu³a (UWM)
wyg³osi³ referat pt. Z cichego wiata w wiaty wiecznie dr¿¹ce...  Dantego
droga z klasyki do popkultury, czyli Boska Komedia w polskiej fantastyce,
natomiast mgr Wiktor Gardocki (UwB) zaprezentowa³ oblicza literatury potencjalnej.
W sekcji równoleg³ej dr Rafa³ Pokrywka (UKW) opowiada³ o niemieckiej powieci pokoleniowej XXI wieku, mgr Wojciech Boryszewski (UWM)
o powieci Bia³e zêby Zadie Smith, a mgr Karol Grzehnik omawia³
XXI-wieczn¹ wizjê religijnoci na przyk³adzie wybranych postaci terrorysty
Johna Updikea.
Po przerwie obiadowej w sekcji pod przewodnictwem prof. dra hab. Zbigniewa Chojnowskiego mgr Anna Figa (UP w Krakowie) mówi³a o antybohaterze w polskiej prozie, mgr Anna Karpiñska (UWM) zaprezentowa³a pisarzy
wizjonerów i protoplastów  literackiej awangardy w kontekcie literatury
wspó³czesnej, mgr Daria Jankowiak (UMK) zastanawia³a siê, jak pisarz zdobywa czytelników, mgr Justyna Czupi³ka (U£) przedstawi³a studium dotycz¹ce slam poetry, a mgr Olga Szmidt (UJ) wyg³osi³a referat pt. Léchevitrine. Podmiot melancholijny w literaturze XXI wieku na przyk³adzie
Przezroczystoci Marka Bieñczyka.
W sekcji równoleg³ej dr Jan Miklas-Frankowski (UG) zaj¹³ siê zagadnieniem polskiego reporta¿u literackiego w XXI wieku, dr Kamila Bialik
(UWM) mówi³a o felietonach ludzi teatru, mgr Zbigniew Marecki (AP
w S³upsku) skupi³ siê na problemach gatunkowych wspó³czesnych czytade³
dla kobiet, a dr Katarzyna K³os (Olsztyn) scharakteryzowa³a wybrane aspekty futurologii neoromantycznej.
Wszystkie referaty i wywo³ane nimi dyskusje, oficjalne i kuluarowe, by³y
dla uczestników konferencji niezwykle inspiruj¹ce. Nie wyczerpali oni jeszcze ca³ego zasobu swoich argumentów. Dlatego te¿ zaistnia³a koniecznoæ
ponownego spotkania, w celu zrewidowania kolejnych zagadnieñ zwi¹zanych
z przemianami, jakie przynosi literatura XXI wieku.
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Daria Bruszewska-Przytu³a
Ogólnopolska konferencja naukowa Seriale w kontekcie kulturowym. W poszukiwaniu idea³u i straconego czasu, Olsztyn, 79 kwietnia 2014 roku

Zgodnie z przewidywaniami medioznawców, pocz¹tek XXI wieku mia³
byæ powolnym koñcem telewizji, wypieranej i zastêpowanej przez nowe media, lepiej dostosowuj¹ce siê do wymogów wspó³czesnoci  oferuj¹ce mo¿liwoæ natychmiastowego sprzê¿enia zwrotnego, partycypacji w tworzeniu
przekazu i nieograniczonego wrêcz wyboru treci.
O ile jednak zaciekawienie telewizj¹ s³ab³o, o tyle na popularnoci zyskiwa³ jeden z jej kluczowych gatunków  serial. Odpowiedzi¹ na ogromny
wzrost zainteresowania tym formatem sta³a siê ogólnopolska konferencja
naukowa Seriale w kontekcie kulturowym. W poszukiwaniu idea³u i straconego czasu. Organizatorami tego interdyscyplinarnego spotkania byli Instytut Filologii Polskiej oraz Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obrady odby³y siê w dniach 79 kwietnia 2014 roku na Wydziale Humanistycznym UWM i zgromadzi³y oko³o
100 referentów, gotowych podj¹æ dyskusjê o fenomenie najnowszych seriali.
Inauguracyjny dzieñ konferencji rozpoczê³y obrady plenarne. Jako
pierwsi wyst¹pili Tomasz Kamiñski i Krzysztof Weso³owski, którzy zaprezentowali wyniki swoich badañ nad serialow¹ widowni¹. Referat Charakterystyka wspó³czesnego (tele)widza w kontekcie badañ spo³ecznych okaza³ siê dawk¹ interesuj¹cych informacji o, miêdzy innymi, sposobach odbioru seriali,
rytua³ach z nimi zwi¹zanych oraz wp³ywie na relacje spo³eczne serialowych
fanów. Drugie z wyst¹pieñ przygotowa³a Joanna Ch³osta-Zielonka, która zajê³a siê jednym z najpopularniejszych serialowych podgatunków: serialami
medycznymi. Referat Od Szpitala na peryferiach do Lekarzy. Fenomen
popularnoci seriali medycznych na podstawie analizy wypowiedzi internautów stanowi³ próbê uchwycenia przyczyn nies³abn¹cego, jak siê wydaje, zainteresowania tymi produkcjami. Ostatnie z wyst¹pieñ inauguruj¹cych konferencjê nale¿a³o do Agnieszki Graff, która w odczycie Trzecia fala, postfeminizm czy post-post-feminizm? Dziewczyny na mapie amerykañskich sporów
o kobiecoæ, seks i politykê p³ci podda³a refleksji jeden z najpopularniejszych
obecnie seriali, stawiaj¹c jednoczenie szereg pytañ o mo¿liwe drogi w³¹czania tej produkcji do dyskursu feministycznego.
Po wyk³adach plenarnych i dyskusji obrady kontynuowano z uwzglêdnieniem podzia³u na sekcje. W pierwszej z nich dyskutowano o tym, jak
nowe media wp³ynê³y na poszerzenie zestawu praktyk fanowskich (np. ten
temat podjê³a Anna Krawczyk-£askarzewska w referacie o funkcjonowaniu
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serialu Castle w przestrzeni serwisów spo³ecznociowych) czy form dystrybuowania produkcji seryjnych i rozwoju nowych modeli biznesowych z nimi
zwi¹zanych (mówi³a o tym Karolina Robaczek).
Druga sekcja zgromadzi³a badaczy szczególnie zainteresowanych histori¹ i pamiêci¹. Ma³gorzata Zalewska, Aleksandra Musia³ i Grzegorz Supady
w swoich referatach szukali odpowiedzi na pytania, w jaki sposób wspó³czesne seriale prezentuj¹ w¹tki historyczne, jakie stereotypy umacniaj¹, a jakie
niweluj¹.
W trzecim panelu prelegentki skupi³y siê na spo³ecznym kontekcie seriali  np. Joanna Wróbel zastanawia³a siê, czy wspó³czesne polskie seriale,
maj¹ce uchodziæ za realistyczne, przedstawiaj¹ prawdziwe ¿ycie.
Motywem przewodnim ostatniej sekcji ponownie by³y rozwa¿ania, dotycz¹ce funkcjonowania seriali w przestrzeni mediów spo³ecznociowych. Tym
razem zastanawiano siê jednak nad strategi¹ budowania internetowego wizerunku produkcji telewizyjnych, s³u¿¹cych promowaniu ich jako przede
wszystkim wytworu komercyjnego (w referacie Andrzeja Adamskiego i Kamili Kwasik) albo ród³a memów (w wystapieniu Kai Ro¿d¿yñskiej-Stañczak
i Justyny Bryczkowskiej).
Po przerwie kawowej powrócono do obrad panelowych. W pierwszym
z nich prelegentki zajê³y siê produkcjami brytyjskimi (Aleksandra Jakóbczyk-Gola, El¿bieta Rokosz-Piejko) oraz rosyjskimi (Iwona Anna Ndiaye),
w drugim za  produkcjami amerykañskimi, które  z ró¿nych przyczyn
 uchodz¹ za seriale kontrowersyjne, a nawet prze³omowe (za przyk³ad mog¹
s³u¿yæ Miasteczko Twin Peaks czy Anio³y w Ameryce, o których mówi³a Joanna Hebda). Motywem przewodnim wyst¹pieñ w trzeciej sekcji by³ sposób
konstruowania narracji w serialach oraz jej wp³yw na zarz¹dzanie sposobem
odbioru. Czwarty panel nie mia³ tematu dominuj¹cego  spotka³y siê w nim
bowiem badaczki stereotypów (Sonia Caputa), podmiotowoci i seksualnoci
(Olga Szmidt) oraz symboliki ¿ywio³ów (Katarzyna ¯akieta).
W kolejnym dniu konferencji poranne wyst¹pienia w sekcji pierwszej
podporz¹dkowano polskim serialom, ich bohaterom, np. policjantom (referat
Moniki Bator), ksiê¿om, których wizerunki zaprezentowa³ Micha³ Rydlewski,
czy ojcom (wyst¹pienie Tomasza Borewicza) oraz przemianom w znanych,
ci¹gle emitowanych produkcjach (referat Anny Dwojnych). W sekcji drugiej
refleksji poddano z kolei zagadnienia jêzykoznawcze i translatorskie, ze
szczególnym uwzglêdnieniem problemu (nie)przek³adalnoci wypowiedzi humorystycznych w serialach. W trzecim panelu badacze zajêli siê zagadnieniami zwi¹zanymi z odbiorcami seriali, którzy  wyposa¿eni w popkulturowe
kompetencje  maj¹ coraz wiêkszy wp³yw na twórców popularnych produkcji. Ostatnia z porannych sekcji nastawiona by³a na prezentacjê zjawisk
zwi¹zanych z humorem w seryjnych produkcjach oraz ich ironicznym albo
 jak zaznaczy³a w swoim wyst¹pieniu Barbara Szczeka³a  postironicznym
potencja³em.
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Po przerwie tematy wiod¹ce sesji uleg³y zmianom. W pierwszym panelu
referenci dyskutowali o serialach animowanych skierowanych do doros³ego
odbiorcy, w drugim  o przekraczaniu gatunku albo próbach czynienia
z serialu czego na kszta³t opowiadania transmedialnego (przyk³ad gry The
Walking Dead opisywanej przez Martê Tymiñsk¹). Trzecia sekcja porusza³a
zró¿nicowan¹ tematykê. Szukano w niej odpowiedzi na pytanie, jaki jest
nowy typ bohatera prezentowany w najnowszych serialach (wyst¹pienia
Magdaleny Kowalskiej oraz Joanny Zagu³y), ale przypomniano te¿ serial,
który ma dzi ju¿ status kultowego, a który powsta³ kilka dekad temu (Wojna domowa poddana analizie przez Andrzeja Kotliñskiego). Tomasz Jacheæ
powróci³ z kolei do problemu kontekstu kulturowego w przek³adzie, zauwa¿aj¹c, ¿e niektóre z produkcji telewizyjnych wymagaj¹ od odbiorców rozleg³ej
znajomoci popkulturowych kontekstów. Uwaga referentów w ostatnim
z porannych paneli skupiona by³a przede wszystkim na serialach dystopijnych (Czarne lustro analizowane przez Izê Matusiak-Kempê) i fantastyczno-naukowych, m.in. Star Trek, który zainteresowa³  w ró¿nych ujêciach
 pozosta³e prelegentki: Annê Drogosz, Dominikê Malinowsk¹ i Agnieszkê
Urbañczyk.
Po obiedzie referenci nadal obradowali w sekcjach. Prelegenci: Marta
Kufel, Krzysztof Pi¹tek i Monika Cichmiñska zebrani w pierwszym panelu
zajêli siê problematyk¹ moraln¹ oraz spo³eczno-polityczn¹ uwidocznion¹
w serialach i bêd¹c¹ odpowiedzi¹ na wiele z dylematów wspó³czesnoci.
W drugiej sesji rozmawiano o serialach dla m³odzie¿y i towarzysz¹cych im
kontrowersjach (wyst¹pienie Liliany Fabisiñskiej) oraz o pozytywnych zmianach, jakie wprowadzi³y do serialu jako gatunku telewizyjnego produkcje
nowej generacji (Patrycja W³odek). Trzecia sekcja powiêcona zosta³a polityce  dyskutowano o spiskach (Micha³ Ró¿ycki), bohaterach (Bohdan Szklarski, Paulina Koz³owska) oraz stanie demokracji (Katarzyna Pepliñska), prezentowanych we wspó³czesnych serialach. Czwarty panel przyniós³ namys³
nad polskimi produkcjami  pocz¹wszy od Czasu honoru analizowanego
przez Sylwiê Chutnik, przez seriale, w których mo¿na doszukiwaæ siê prób
kszta³towania wiata wartoci odbiorcy (Katarzyna Cika³a), a¿ do opisu produkcji, do ogl¹dania których przyznawaæ siê wstydzimy (Anna Filimowska).
Podsumowaniem drugiego dnia konferencji by³y dwa spotkania  pierwsze z nich, zatytu³owane Badacze o serialach, stanowi³o dyskusjê, w której
udzia³ wziêli twórcy ksi¹¿ki W³adcy torrentów. Wokó³ anga¿uj¹cego modelu
telewizji. Rozmowê z Justyn¹ Bucknall-Ho³yñsk¹, Ma³gorzat¹ Major i Patrycj¹ W³odek poprowadzi³ Jakub Dymek. M³odzi badacze dyskutowali miêdzy
innymi o tym, czy fan serialu mo¿e wystêpowaæ jednoczenie w roli jego
interpretatora, jakie punkty zwrotne mo¿na odnotowaæ w historii gatunku
oraz o nowych modelach odbiorczych.
Punktem kulminacyjnym dnia by³o spotkanie Ludzie mediów o serialach, w którym o krytyce serialowej, uwarunkowaniach rynku produkcji
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seryjnych, a tak¿e swoich serialowych fascynacjach rozmawiali: Artur Cichmiñski, Katarzyna Czajka, Wojciech Orliñski, Pawe³ Smoleñski i Kamil
mia³kowski.
Po publicystycznym zakoñczeniu drugiego dnia konferencji, kolejn¹ porcjê naukowych wyst¹pieñ zaprezentowano nastêpnego dnia. W pierwszej
sekcji powrócono do tematu moralnoci w najnowszych serialach. Na plan
pierwszy wybi³a siê postaæ Dextera, seryjnego zabójcy, który przywo³any
zosta³ zarówno w referacie Zuzanny Lewandowskiej, jak i Jacka Soboty.
Marlena Pieni¹¿ek zastanawia³a siê, czy cichociemny (przedstawiony chocia¿by w bardzo popularnym Czasie honoru) mo¿e byæ idolem dla wspó³czesnej m³odzie¿y, a Jan Borowicz zwróci³ uwagê na specyficzny podgatunek
seriali, za jaki nale¿y uznaæ meta-seriale.
W drugim panelu dyskutowano o Glee  niezwykle popularnej musicalowej produkcji skierowanej do nastolatków, której przygl¹dano siê zarówno
pod wzglêdem formalnym (Agnieszka Kosmecka), jak i kulturowym oraz
spo³ecznym (Katarzyna Czajka, Weronika £ucyk).
Trzecia z porannych sekcji okaza³a siê szans¹ na spotkanie badaczy,
zainteresowanych problematyk¹ kobiecoci obrazowan¹ w najnowszych serialach  Daria Bruszewska-Przytu³a skupi³a siê na bohaterkach Orange Is
the New Black, Pola Soba-Miko³ajczyk przyjrza³a siê Hannie Horvath
z serialu Girls, za Wojciech Boryszewski przedstawi³ postaci pojawiaj¹ce siê
w Gotowych na wszystko.
W czwartym z równolegle prowadzonych paneli dyskutowano o kolejnym
z popularnych seriali, który doczeka³ siê nawet polskiej wersji, a wiêc
o produkcji Bez tajemnic. Sprawdzano zatem, czy serial mo¿e byæ narzêdziem s³u¿¹cym obalaniu stereotypów (Ró¿a Szafranek), mieæ wartoæ kompensacyjn¹ (Ewa Kujawska-Lis, Andrzej Lis-Kujawski), a tak¿e zapytano,
jakie znaczenie ma Prawda (£ukasz Kamiñski). O inn¹ prawdê (ju¿ bez
konotacji filozoficznych) pyta³a z kolei Tomira Chmielewska-Ignatowicz,
sprawdzaj¹c, jakie zdanie na temat rzeczywistoci w serialach medycznych
maj¹ lekarze i pacjenci.
Po przerwie uczestnicy konferencji spotkali siê na ostatnich obradach
prowadzonych w sekcjach. W pierwszej z nich powrócono do problematyki
jêzykoznawczej  za materia³y ród³owe pos³u¿y³y bardzo popularne seriale
 Przyjaciele oraz Dr House. Drugi panel przyniós³ rozwa¿ania o  miêdzy
innymi  wp³ywie fanów na produkcje serialowe (Agata W³odarczyk), przemianach kultowych bohaterów brytyjskiej popkultury, bêd¹cych elementem
strategii dostosowywania znanych produkcji do wymagañ zmieniaj¹cego siê
wiata (Piotr Przytu³a) oraz o roli, jak¹ mo¿e pe³niæ serial kryminalny (Aleksandra Mochocka). Problematyka wyst¹pieñ w ostatniej sekcji dotyczy³a
z kolei kwestii ekonomicznych: biedy (w referacie Emilii Konwerskiej)
i kryzysu (w wypowiedzi Dominiki Kotu³y) uobecnionych w serialach amerykañskich.
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Podsumowaniem trzeciego i ostatniego dnia konferencji Seriale w kontekcie kulturowym by³y obrady plenarne, w czasie których swoje referaty
zaprezentowa³y Ma³gorzata Major i Alina Naruszewicz-Duchliñska. M. Major, w swoim wyst¹pieniu pt. HBO i Netflix hipsterem wrod neoplemion
www? O skutkach (nad)u¿ywania seriali, skupi³a siê na problemie telewizji
jakociowej oraz na rozwoju nowych sposobów dystrybuowania produkcji
seryjnych, natomiast olsztyñska badaczka w referacie Kultowoæ jako sk³adnik wizerunku medialnego seriali wskaza³a kilka cech, które stanowiæ mog¹
przepis na sukces produkcji. Co ciekawe, wiêkszoæ z zaproponowanych
przez A. Naruszewicz-Duchliñsk¹ wyznaczników mo¿na by³oby pogrupowaæ
antynomicznie. O kultowoci serialu mo¿e bowiem decydowaæ fakt, ¿e zostanie zaprogramowany jako dzie³o skierowane do szerokiej rzeszy odbiorców,
a mo¿e byæ i tak, ¿e sukces osi¹gnie produkcja przeznaczona dla wysoce
stargetowanej grupy.
Szeroki zakres tematyczny konferencji i ró¿norodnoæ spojrzeñ na serial
jako gatunek pozwalaj¹ mieæ nadziejê, ¿e  zgodnie z zapowiedziami organizatorów  w Olsztynie jeszcze nie raz bêdzie siê dyskutowaæ o fenomenie
tego formatu.
Zaledwie 20 lat temu Miros³aw Przylipiak pisa³ w swojej ksi¹¿ce, ¿e
seriale s¹ narracjami bardzo uproszczonymi formalnie. [ ] S¹ wszak przeznaczone dla ludzi, którzy po dniu ciê¿kiej pracy pogr¹¿aj¹ siê w pluszowym
fotelu i nie maj¹ ani si³, ani chêci na rozwi¹zywanie rebusów1. Dwie dekady
póniej, analizuj¹c wyst¹pienia referentów omawianej konferencji, mo¿na
chyba stwierdziæ, ¿e ta konstatacja nie oddaje ju¿ charakteru wspó³czesnego
obrazu serialowego wiata. Dzisiaj nale¿a³oby raczej mówiæ o wspó³wystêpowaniu ró¿nych produkcji telewizyjnych, które odpowiadaæ mog¹ na niezwykle odmienne potrzeby odbiorców. I wydaje siê, ¿e poszukiwanie serialowego
idea³u  tak¿e w kontekcie badañ naukowych  nie jest czasem straconym,
bo to w³anie seriale, jak powiedzia³ Micha³ R. Winiewski, s¹ jedynym
wspólnym dobrem kulturowym2.

1
2

M. Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdañsk 1994, s. 147148.
Jedyne wspólne dobro kulturowe. Micha³ R. Winiewski w rozmowie z Jasiem Kapel¹,
w: Seriale. Przewodnik Krytyki Politycznej, red. Zespó³ Krytyki Politycznej, Warszawa
2011, s. 80.
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Emilia Konwerska, Dominika Kotu³a
Ogólnopolska konferencja naukowa Narracje postkryzysowe. Nowe
utopie, Olsztyn, 2223 maja 2014 roku

Ogólnopolska konferencja naukowa Narracje postkryzysowe. Nowe utopie
zosta³a zorganizowana przez Interdyscyplinarne Ko³o Naukowe InterGender
dzia³aj¹ce przy Instytucie Filozofii UWM w Olsztynie, we wspó³pracy z Instytutem Filologii Polskiej. Konferencji towarzyszy³y wydarzenia artystyczne, odbywaj¹ce siê w przestrzeni miejskiej i wpisuj¹ce siê w jej interdyscyplinarny profil. Organizatorzy zaprosili do Olsztyna literaturoznawców,
filozofów, historyków sztuki, kulturoznawców, politologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin, aby razem z nimi zastanowiæ siê nad tym, czy nadszed³ czas, by odwo³aæ symptomatyczny dla epoki postmodernizmu kryzys
i uznaæ, ¿e spe³ni³ swoj¹ rolê, inspiruj¹c do tworzenia nowych utopii. Refleksji postanowiono poddaæ najnowsze narracje, bêd¹ce z jednej strony wyrazem dystansu lub niezadowolenia z rzeczywistoci, z drugiej za  propozycj¹
jej modyfikacji. Przyjêto, ¿e utopijny charakter projektów nie wiadczy
o niemo¿liwoci ich realizacji, lecz o radykalnej rozbie¿noci miêdzy nim
a rzeczywistoci¹, istniej¹c¹ czy konstatowan¹ w dyskursach kryzysowych.
Konferencja, poruszaj¹ca szeroko dyskutowane we wspó³czesnej humanistyce tematy, takie jak posthumanizm, transhumanizm, postsekularyzm, ekokrytyka, performatywnoæ w kulturze czy miejskie rewolucje, spotka³a siê
z du¿ym zainteresowaniem reprezentantów orodków naukowych z ca³ej
Polski.
Pierwszy dzieñ konferencji zacz¹³ siê obradami trzech sekcji, odbywaj¹cymi siê symultanicznie w kilku salach. Moderowane przez Dariusza Barbaszyñskiego obrady pierwszego panelu sekcji postsekularnej rozpocz¹³ Ryszard Podgórski z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, który
w swoim wyst¹pieniu przedstawi³ aksjologiê Karola Wojty³y na tle cywilizacyjnych wyzwañ. Kolejny prelegent, Tomasz Sieczkowski z Uniwersytetu
£ódzkiego, omawia³ sekularyzmy Charlesa Taylora, wchodz¹c tym samym w
interesuj¹c¹ interakcjê z Karolem Jasiñskim z UWM, który wyst¹pi³ z referatem zatytu³owanym (Post)sekularyzm Charlesa Taylora a jego koncepcja
humanizmu wy³¹cznego. Po trzecim wyst¹pieniu odby³a siê dyskusja zakoñczona przerw¹. Nastêpny panel rozpoczê³a Dorota Sepczyñska, analizuj¹ca
nastawienie Jürgena Habermasa wobec religii oraz jej publicznej roli. Referentka skupi³a siê na obecnoci religii w polityce oraz Habermasowskich
próbach rozwi¹zania tego problemu. Jako ostatni w omawianej sekcji wystêpowa³ Przemys³aw Górecki z poznañskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który na przyk³adzie Ksiêdza Heleny Mariana Pankowskiego prezentowa³
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postsekularyzm w ujêciu mniejszociowym. Obrady zakoñczy³y siê przewidzian¹ w planie dyskusj¹, po której nast¹pi³a przerwa.
Kolejna sekcja zosta³a powiêcona praktycznym realizacjom utopijnych
oraz oko³outopijnych projektów. Moderowany przez S³awomira Bury³ê panel
rozpoczê³o wyst¹pienie Renaty Dopiera³y z Uniwersytetu £ódzkiego pt. Staæ
siê pustym oznacza staæ siê bogatym  minimalizm jako (nowy i utopijny)
styl ¿ycia. Autorka odwo³ywa³a siê w nim do idea³ów prostoty i ograniczania
pragnieñ propagowanych przez Dominique Loreau. Odmienny pomys³ na
przezwyciê¿enie ponowoczesnego problemu braku satysfakcji z ¿ycia zaprezentowa³a Daria Bruszewska z UWM, która w postuluj¹cej pogodzenie
z przemijaniem kulturze slow dostrzeg³a mo¿liwoæ pokonania ponowoczesnego lêku przed tymczasowoci¹. Referuj¹ca podkreli³a ³adunek kontrowersji zawarty w ekonomicznym wymiarze omawianego zjawiska. Obrady
zakoñczy³o wyst¹pienie Aleksandry Drza³-Sierockiej z warszawskiej SWPS,
powiêcone niejednoznacznym definicjom rzeczy-do-jedzenia. Podczas dyskusji zastanawiano siê nad tym, czy projekty prezentowane przez autorki
maj¹ rewolucyjny potencja³, czy raczej powinny byæ klasyfikowane jako
moda, jeden z wielu trendów obecnych we wspó³czesnych pluralistycznych
spo³eczeñstwach.
Odbywaj¹ce siê w tym samym czasie w innej sali obrady sekcji zatytu³owanej Nowy wspania³y wiat otworzy³o wyst¹pienie Macieja £okucijewskiego z UWM pt. Burzyæ czy budowaæ? Anarchoprymitywizm Johna Zerzana
wobec cywilizacji, postmodernizmui technologii. Prelegent proponowa³ postrzeganie koncepcji Zerzana jako alternatywy dla projektów cywilizacyjnych
opartych na technologii. Odwo³uj¹c siê do poszczególnych krytyków cywilizacji, analizowa³ mo¿liwoæ odrzucenia konceptu reprezentacji  ten pomys³
by³ póniej krytykowany przez uczestników dyskusji, którzy zwrócili uwagê
na nierealnoæ anarchoprymitywistycznych postulatów. Kolejny referent, Micha³ Smoleñ z Uniwersytetu Warszawskiego, udowadnia³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e tworzenie utopijnych koncepcji nie jest domen¹ wy³¹cznie lewicowych
mylicieli  szczegó³owo przeanalizowa³ utopie obecne w dyskursach liberalnych, anarchokapitalistycznych i technokratycznych oraz przedstawi³ ideologiê solucjonizmu, popularn¹ wród twórców zwi¹zanych z Dolin¹ Krzemow¹.
Panel zamknê³a Karolina Winiewska z UW, która w referacie zatytu³owanym Utopia i kryzys: negocjowanie ³adu spo³ecznego w kibucu przedstawia³a
w kontekcie teorii artykulacji Stuarta Halla oraz teorii dystynkcji Pierrea
Bordieu wyniki w³asnych badañ antropologicznych. Referentka zastanawia³a
siê nad zale¿nociami pomiêdzy utopi¹, kryzysem a wspólnotowoci¹, opisuj¹c przy tym szczegó³owo problemy, z którymi coraz czêciej borykaj¹ siê
kibuce. W trakcie moderowanej przez Piotra Wasyluka rozmowy koñcz¹cej
omawiany panel pytano j¹ o zagadnienie w³asnoci, dyskryminacjê zagranicznych robotników w kibucach i relacje ³¹cz¹ce je z grupami ortodoksyjnych ¯ydów. Po przerwie kolejn¹ czêæ sekcji rozpocz¹³ Rafa³ Majka z SWPS
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referatem Zmiana spo³eczna  próba poststrukturalistycznej rekonceptualizacji, stanowi¹cym próbê krytycznego przemylenia zmiany spo³ecznej z perspektywy poststrukturalistycznego feminizmu, studiów queer, studiów postrozwojowych oraz studiów nad afektami. Odwo³uj¹c siê do pism Michela
Foucaulta i Eve Kosofsky Sedgewick, Majka stara³ siê w interdyscyplinarny
sposób zreinterpretowaæ teoriê zmiany. Kolejny prelegent, Wojciech Bart³omiej Zieliñski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Paw³a II w Krakowie, zastanawia³ siê nad wspó³czesnymi wizjami szczêliwego spo³eczeñstwa. Zwróci³
uwagê na zale¿noci istniej¹ce pomiêdzy utopi¹ a futurologi¹ i utopi¹
a propagand¹ oraz po³o¿y³ nacisk na nierównomierny rozwój postêpu technicznego i postêpu spo³ecznego. Ostatnim wyst¹pieniem w sekcji by³ referat
Joanny Wolskiej z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka opisywa³a
literack¹ utopiê samotnoci i analizowa³a dyskurs, w którym samotnoæ pojawia siê jako element po¿¹dany. Prezentowane zagadnienie ilustrowa³a
przyk³adami z ksi¹¿ek Bohumila Hrabala i Michela Houellebecqa, podkrelaj¹c obecne w nich posthumanistyczne akcenty oraz to, ¿e utopijna samotnoæ wystêpuje w twórczoci obydwu pisarzy jako metoda zdystansowania
siê wobec pogr¹¿aj¹cego siê w kolejnych kryzysach wiata. Obrady sekcji
zakoñczy³y siê dyskusj¹.
Po przerwie obrady rozpoczê³a sekcja powiêcona transhumanizmowi,
moderowana przez Marka Lubañskiego. Jako pierwsi swój referat Naturalizacja dowiadczenia mistycznego a moralne ulepszanie cz³owieka  perspektywa rewizji kondycji ludzkiej zaprezentowali Pawe³ Motyka i Piotr Litwin
z UW. Autorzy przedstawiali empiryczne przes³anki przemawiaj¹ce za tez¹,
¿e dowiadczenia mistyczne, skutkuj¹ce potencjalnymi pozytywnymi zmianami osobowoci, s¹ mo¿liwe do uzyskania w warunkach laboratoryjnych,
m.in. poprzez elektromagnetyczn¹ stymulacjê mózgu, dzia³anie rodków psychoaktywnych czy deprywacjê sensoryczn¹. Kolejne wyst¹pienie Protezy,
hormony, implanty  ulepszanie cz³owieka w sporcie, od etyki praktycznej do
fantastyki zosta³o zaprezentowane w nietypowej formie multimedialnej, przy
nieobecnoci jego autora, Krzysztofa Solarewicza z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Wspomniana nieobecnoæ nie przeszkodzi³a zgromadzonym w dyskusji, podczas której zastanawiano siê nad wizj¹ sportowych olimpiad osób
poddaj¹cych swoje cia³a zaawansowanym, kosztownym modyfikacjom.
W rozmowie pojawi³ siê równie¿ temat historycznoci prze¿yæ mistycznych
oraz podobieñstw i ró¿nic pomiêdzy koncepcjami ulepszenia cz³owieka przedstawionymi przez Paw³a Motykê i Piotra Litwina a niepokoj¹cymi obrazami
z Nowego wspania³ego wiata Aldousa Huxleya.
Równolegle w innej sali rozpoczê³y siê obrady moderowanej przez Marka
Jawora sekcji powiêconej uniwersalizmowi. Jako pierwszy wyst¹pi³ Krzysztof Pi¹tek z UWM z referatem Unifikacja subiektywnego i obiektywnego rozumu w teorii krytycznej Maxa Horkheimera. Nastêpnie swój tekst, zatytu³owany Etyka dyskursu Karla Otto Apla jako etyka wspó³odpowiedzialnoci
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i nowa forma uniwersalizmu, przedstawi³a Agata Piórkowska, równie¿ reprezentuj¹ca olsztyñski uniwersytet. W dyskusji, która rozpoczê³a siê
po wyst¹pieniach prelegentów, pojawi³y siê m.in. w¹tki racjonalnoci i przekraczania kryzysu za pomoc¹ rozumu oraz budowania nowego spo³eczeñstwa
komunikacyjnego i etycznego w wymiarze globalnym.
Kolejna sekcja, moderowana przez Jadwigê B³ahut-Prusik, by³a zwi¹zana z zagadnieniami dotycz¹cymi wiata polityki. Rozpoczê³o j¹ wyst¹pienie
Jolanty Sawickiej z UW, powiêcone narracjom symbolicznym Claudea Leforta. Druga prelegentka, Ma³gorzata Ozimek z Uniwersytetu Opolskiego,
przedstawi³a referat zatytu³owany Projekt postmarksistowski: od mierci
uniwersalizmu do agonistycznej demokracji. W póniejszej dyskusji odwo³ywano siê do myli Ernesto Laclaua, Chantal Mouffe i i Claudea Leforta
i zastanawiano siê nad potencjalnie idealnym porz¹dkiem spo³ecznym oraz
modelem ustroju. Pojawi³o siê pytanie, czy mo¿na usun¹æ ze sfery polityki
konflikty i antagonizmy oraz czy antagonizm nie jest swoist¹ polityczn¹
podstaw¹. Poruszono kwestie sprawiedliwoci i wolnoci.
Wieczorem uczestnicy konferencji wziêli udzia³ w wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê w przestrzeni miejskiej  akcji olsztyñskiej grupy artystycznej
Fa³dy Obrazy cymatyki oraz koncercie hip-hopowego zespo³u Maria Konopnicka.
Pi¹tkowa sekcja, dotycz¹ca transhumanizmu i moderowana przez Emiliê
Konwersk¹, rozpoczê³a siê referatem Bernarda Szymanowskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zatytu³owanym Transhumanistyczny
XXI wiek. Referat by³ prób¹ przybli¿enia pogl¹dów badaczy i sporów dotycz¹cych tej tematyki. Nastêpnie g³os zabra³ Piotr Przytu³a z UWM, jeden
z organizatorów konferencji, który w tekcie Od protezy do transferu umys³u
 narracje transhumanistyczne w fantastyce naukowej przybli¿y³ temat motywów zwi¹zanych z tym zagadnieniem w kinie. W swojej multimedialnej
prezentacji referuj¹cy przedstawi³ kadry z filmów takich jak Elizjum, Transcendencja czy doskonale wszystkim znany Matrix. Wystêpuj¹ca po nim
z referatem Shulamith Firestone i Morge Peircy  sztuczne zap³odnienie jako
w³adza kobiet? Magdalena Uzarewicz z UWM dokona³a streszczenia pogl¹dów feministycznych autorek. Po wyst¹pieniach wywi¹za³a siê burzliwa dyskusja, dotycz¹ca etycznoci transhumanizmu wprowadzonego w praktykê.
Uczestnicy konferencji poddawali refleksji takie kwestie jak macierzyñstwo,
relacje poliamoryczne i transplantacje.
Nastêpna sekcja, moderowana przez Ma³gorzatê Liszewsk¹, dotyczy³a
tematu miasta. Ingerencje w przestrzeñ miejsk¹, uczestniczenie w kreowaniu miejskiej architektury, partycypacja spo³eczna s¹ wa¿nymi zagadnieniami wspó³czesnych dyskusji. Podczas konferencji tematowi miasta przyjrza³a
siê Gabriela Jarzêbowska zwi¹zana z Pracowni¹ Kot Derridy w swoim wyst¹pieniu Miasto biocentryczne  rzeczywistoæ czy utopia? Nastêpnie wyst¹pi³a Anna Droñska, opiekunka Grupy Artystycznej Fa³dy, reprezentantka
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Instytutu Sztuki UWM w Olsztynie. Wyg³osi³a ona tekst pt. Urban exploring
jako urzeczywistnienie pojêcia niewiadomoci ekologicznej na podstawie
projektu artystycznego Opuszczone  odzyskane. Referatom towarzyszy³a
dyskusja na temat zmieniaj¹cego siê statusu miasta oraz relacji ³¹cz¹cej
cz³owieka z cywilizacj¹.
Równolegle w innej sali rozpoczê³y siê obrady sekcji dotycz¹cej posthumanizmu. Moderatorem podczas drugiego dnia konferencji by³ Gwidon Famu³ka. Micha³ Kasprzak z Uniwersytetu Wroc³awskiego wyg³osi³ referat
pt. Solidarnoæ postantropocentryczna. Dawid Misztal z Uniwersytetu £ódzkiego zaprezentowa³ tekst pod tytu³em Opowieæ o pewnej utopii, czyli kilka
uwag o naturze ludzkiej w ujêciu Francisa Fukuyamy. Po wyg³oszonych referatach w toku o¿ywionej dyskusji poruszono temat zmierzchu antropocentryzmu oraz jego konsekwencji. Referuj¹cy oraz gocie konferencji rozmawiali
o pozycji zwierz¹t we wspó³czesnym wiecie.
Drugi panel w sekcji posthumanistycznej rozpocz¹³ referat Emilii Konwerskiej z UWM zatytu³owany Osobowoæ Mutanta. Twórczoæ i filozofia
Williama S. Burroughsa w perspektywie posthumanistycznej. Kolejn¹ reprezentantk¹ UWM by³a Dominika Kotu³a, omawiaj¹ca ekokrytyczne strategie
interpretacyjne w tekcie Rêce wytrzeæ o licie. Ca³y kurz, t³uszcz miasta.
Wytrzeæ o licie. Ekokrytyka i poeci. Na koniec Joanna Bednarek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyg³osi³a referat pt. (Po) myleæ
rzeczy. Thinking things wobec literatury. Dyskusja dotyczy³a zwi¹zku transhumanistycznych postulatów z nietzscheanizmem, a tak¿e potencjalnej politycznoci ekokrytyki i ekopoezji. Podczas rozmów pojawi³y siê takie w¹tki
jak miêso i jego znaczenia, naocznoæ mierci i zagro¿enia p³yn¹ce z rozwoju
cywilizacji i technologii.
Jednoczenie rozpoczêto obrady na temat wspó³czesnych koncepcji podmiotu. W sekcji moderowanej przez Anikê Lewandowsk¹ wyst¹pi³a Agnieszka Jagusiak z Uniwersytetu £ódzkiego, odnosz¹c siê do postkryzysowej teorii podmiotowoci w filozofii Rosi Braidotti. Autorka przyjrza³a siê koncepcji
podmiotu nomadycznego. Z kolei Andrzej Potera³a z UWM zaprezentowa³
refleksjê nad koncepcj¹ podmiotu postemancypacyjnego na przyk³adzie kampu. Marek Boratyñski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
wyg³osi³ tekst Polifonia (nie)spe³nionej utopijnej to¿samoci. Sekcjê zakoñczy³a interesuj¹ca dyskusja.
Najbardziej nowatorski charakter mia³a sekcja dotycz¹ca praktyk codziennoci. Podczas jej trwania prelegenci i gocie poruszali temat realnego
zastosowania nowych pr¹dów mylowych i koncepcji. Skupili siê na nowych
trendach, modach i wynikaj¹cych z nich przemianach spo³ecznych. Moderatork¹ by³a Daria Bruszewska-Przytu³a, za referaty wyg³osi³y Anna Miller
z Uniwersytetu Gdañskiego Wszyscy jestemy artystami / Wszystkie jestemy
artystkami. Sztuka jako narzêdzie zmiany spo³ecznej? oraz Katarzyna
¯arnowska z Uniwersytetu Jagielloñskiego Fantazja ponad heteronorm¹.
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O kobiecej twórczoci typu slash jako specyficznym wyrazie uniwersalnych
uczuæ, która w swojej multimedialnej prezentacji ukaza³a fanfiction jako
narzêdzie wyrazu fascynacji mêskim homoseksualizmem.
Konferencja zakoñczy³a siê w pubie Stary Zau³ek, gdzie wszyscy uczestnicy oraz gocie i osoby nieuczestnicz¹ce czynnie w konferencji mieli okazjê
do spróbowania wegañskich potraw. Na sto³ach znalaz³y siê dania wykonane
bez u¿ycia produktów pochodzenia zwierzêcego. Wegañski posi³ek przygotowany w ramach inicjatywy Vegan Brunch Olsztyn odby³ siê na wie¿ym
powietrzu i zgromadzi³ doros³ych oraz dzieci. Po posi³ku zaprezentowany
zosta³ film Okresowy mê¿czyzna, opowiadaj¹cy historiê indyjskiego mê¿czyzny, który zosta³ bohaterem walki o rodki higieniczne dla miesi¹czkuj¹cych
kobiet. Projekcja filmu odby³a siê dziêki wspó³pracy z fundacj¹ Tu Siê Movie.
Po filmie, po¿egnaniach i fascynuj¹cych rozmowach konferencja zosta³a oficjalnie zamkniêta  z nadziej¹ na przysz³e inicjatywy.

