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WSTÊP
Prezentujemy trzeci numer naukowego pisma olsztyñskiego rodowiska
polonistycznego. Znalaz³y siê w nim zarówno dzia³y, w których artyku³y
kontynuowaæ bêd¹ podjêt¹ wczeniej tematykê, jak i takie, które przynios¹
refleksjê nad nieuzwglêdnionymi dotychczas zagadnieniami.
W tomie pojawi³y siê zatem ponownie wypowiedzi ujête w zbiór pt.
O wartociach uniwersalnych. Pierwsza z nich to studium porównawcze powiêcone Herodiadzie Stéphanea Mallarmégo i Bani parku jesiennego Leopolda Staffa. Grzegorz Igliñski poprzez szczegó³ow¹ analizê utworów poetyckich powsta³ych w odstêpie kilkudziesiêciu lat stara siê znaleæ odpowied na pytanie, czy i w jakim stopniu polskiego autora zainspirowa³o
francuskie ujêcie postaci biblijnej bohaterki. Kolejne artyku³y kieruj¹ uwagê
czytelników ku literaturze dwóch krêgów kulturowych: rosyjskiego i angielskiego. Maksymilian Wroniszewski opisuje z³o¿onoæ zaprezentowanych
w Eugeniuszu Onieginie modeli melancholii, której charakter oscyluje wokó³
trzech konstytuuj¹cych jej dominant: modnego spleenu, nudy i nostalgii.
Wskazuje na zwi¹zki narratora z samym Aleksandrem Puszkinem i dochodzi
do wniosku, ¿e udaje mu siê uciec od melancholii w przeciwieñstwie do
bohatera poematu. Z kolei Magdalena Dziugie³-£aguna zastanawia siê nad
przyczynami kulturowego skandalu, jaki wywo³a³o opublikowanie w 1820 roku
powieci Frankenstein Mary Wollstonecraf Shelley. Jego ród³em, zdaniem
autorki, by³o przekroczenie przez tytu³owego bohatera wszelkich norm etycznych, estetycznych i aksjologicznych w imiê dotarcia do granic ludzkiego
poznania i wyjcia poza nie w zgubnym przewiadczeniu o mocy cz³owieka.
Natomiast Wit Pietrzak podejmuje refleksjê nad sposobem funkcjonowania
wulgaryzmów w poezji Philipa Larkina i Tonyego Harrisona i przewietla
w tym celu dwa utwory dwudziestowiecznych angielskich poetów, z których
pierwszy na ogó³ unika³ tego typu s³ów, a drugi uczyni³ z nich jeden ze
znaków rozpoznawczych swej twórczoci. Zamykaj¹cy ten dzia³ artyku³ Wojciecha Boryszewskiego odczytuje powieæ Mag Johna Fowlesa jako uwspó³czenion¹ wersjê maski dworskiej. Autor, zdefiniowawszy najpierw cechy
tego gatunku, analizuje w badanej powieci elementy maski w dwóch jej
odmianach  teatralnej i literackiej. Pierwsz¹ autor tekstu wi¹¿e z przyjêciem punktu widzenia g³ównego bohatera, natomiast drug¹ ³¹czy z perspektyw¹ czytelnika. Celem rozwa¿añ jest tak¿e okrelenie, w jaki sposób elementy maski wp³ywaj¹ na interpretacjê Maga.
Kolejny, znany z poprzedniego numeru, dzia³ pisma  W poszukiwaniu
formy i modelu interpretacji  otwiera artyku³ Ewy Chojnackiej, powiêcony
dramatowi Otch³añ Tadeusza Konczyñskiego, powsta³emu u progu XX wieku,
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a nawi¹zuj¹cemu poprzez sw¹ problematykê do specyfiki nowych industrialnych czasów. Jak zauwa¿a autorka, wprowadzona przez zapomnianego dzi
twórcê metafora otch³ani konotuje symptomy kryzysu tradycyjnej etyki wobec materialistycznej wyk³adni ¿ycia, zjawisko rozpadu bliskich relacji miêdzyludzkich. Za spraw¹ rozwa¿añ Anny Rzymskiej mamy szansê zrekonstruowaæ ideê krajobrazu wy³aniaj¹c¹ siê z twórczoci Romana Brandstaettera. Badaczka rozpatruje to zagadnienie poprzez odniesienie do wczesnych powojennych utworów pisarza, który po wyjedzie z Palestyny w 1946 roku
przez dwa lata mieszka³ we W³oszech. Ten okres i powtarzaj¹ce siê póniej
podró¿e do Italii wp³ynê³y na sposób mówienia autora o przestrzeni. Drug¹
czêæ numeru zamyka artyku³ Przemys³awa Chojnowskiego o Piotrze (Peterze) Lachmannie, którego biografiê badacz interpretuje jako ¿ycie w pomiêdzy. To okrelenie jest prób¹ uchwycenia losu twórcy urodzonego w 1935 roku
w Gleiwitz, czyli dzisiejszych Gliwicach, ukszta³towanego przez dwie kultury: niemieck¹ i polsk¹.
W tomie pojawia siê po raz pierwszy dzia³ zatytu³owany Kobieca aktywnoæ. Trzy sporód zamieszczonych w nim artyku³ów dotycz¹ XVIII wieku,
w którym kobiety coraz czêciej w³¹cza³y siê aktywnie w ¿ycie spo³eczeñstwa. Siêga³y te¿ chêtniej po pióro i prze³amywa³y utrwalony przez poprzednie stulecia mêski monopol w tej dziedzinie. Temu zjawisku powiêcony jest
tekst Iwony Maciejewskiej, przybli¿aj¹cy sylwetki kobiet pisz¹cych w czasach saskich, ich wzajemne powi¹zania, wykorzystywane gatunki, jak te¿
ród³a twórczej inspiracji. Jedn¹ z postaci wymienionych w artykule Maciejewskiej szczegó³owo charakteryzuj¹ dociekania Krystyny Stasiewicz, buduj¹ce wizerunek córki barokowego poety Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, El¿biety Sieniawskiej, postaci niezwykle wp³ywowej, która dziêki
swej energii i stanowczoci realizowa³a siê na ró¿nych polach, w tym tak¿e
jako promotorka kultury. Kolejnej ciekawej kobiecie uwagê powiêca Beata
Kurz¹dkowska. Analizuj¹c diariusz z europejskiej podró¿y Teofili z Radziwi³³ów Morawskiej, odbytej w latach 17731774, d¹¿y do wyeksponowania na
jego przyk³adzie zmian zachodz¹cych w ówczesnej intymistyce. Wypowiedzi
autobiograficzne analizuje tak¿e Beata Walêciuk-Dejneka, poruszaj¹ca kwestiê kobiecego istnienia w wiecie. Autorka wybiera z licznych kobiecych
zapisów z prze³omu XIX i XX wieku fragmenty Pamiêtników Zofii To³stojowej, które s¹ przyk³adem rekonstrukcji dziejów w³asnych oraz rodziny
i ukazuje ¿eñskie dowiadczenia, relacje, a tak¿e role. Dwa kolejne artyku³y
dotycz¹ polskiego pozytywizmu. Ma³gorzata Ciereszko przedstawia obraz
zakonnicy ukszta³towany w prozie narracyjnej II po³owy XIX stulecia,
analizuj¹c utwory Elizy Orzeszkowej i Boles³awa Prusa. Natomiast Danuta
Ossowska kontynuuje swoje rozwa¿ania o podejmowaniu studiów wy¿szych przez kobiety pocz¹tku lat 70 i 80. XIX wieku, zamieszczone w poprzednim numerze Prac Literaturoznawczych. Tym razem analizie poddaje argumenty polityczne i narodowe, które podnosili ró¿ni pisarze,
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np.: Józef Ignacy Kraszewski, Teodor Tomasz Je¿, Eliza Orzeszkowa i Maria
Rodziewiczówna.
W kolejnym dziale zamieszczono wypowiedzi badaczy o przemianach
dokonuj¹cych siê we wspó³czesnej poezji. Jacek Krawczyk zajmuje siê kwesti¹ codziennoci, stanowi¹c¹ czêsto jej materiê. Dowodzi on, ¿e poetyckie
kawa³ki ¿ycia, ukazuj¹ce trywialn¹ codziennoæ, stanowi¹ reprezentatywny
i idiomatyczny wymiar literatury ponowoczesnej jako takiej. Analizê dwóch
wierszy Krystyny D¹browskiej z tomu Bia³e krzes³a poprzedza teoretycznymi
rozwa¿aniami, które prowadz¹ do konstatacji, ¿e gdy codziennoæ nabiera
cech partykularnych, nastêpuje jej odrodzenie i staje siê ona potencjalnym
miejscem objawienia prawdy. Kolejny autor, Zbigniew Chojnowski, w artykule Poczucie czy zanik historii w poezji po 2000 roku? rozpatruje postawy
poetów wobec dziedzictwa historycznego. W wierszach ró¿nych pokoleñ obserwuje z jednej strony relatywizacjê przesz³oci i nieufnoæ wobec historiografii oraz poznania historycznego, z drugiej za wnikanie w czas miniony,
zw³aszcza w XX wiek, poprzez losy rodzinne. Z kolei Adrian Gleñ upomina
siê o uwa¿ne ws³uchiwanie siê w g³os Juliana Kornhausera oceniaj¹cego
wspó³czesn¹ poezjê. Zdaniem badacza, g³ówn¹ przyczyn¹ marginalizowania
jego wypowiedzi jest traktowanie tego poety-krytyka jako nieprzejednanego
adwersarza poetów spod znaku «brulionu». Tymczasem Kornhauser powróci³ do modelu krytyki empatycznej i historycznej, któr¹ stosowa³ z powodzeniem w latach 80. XX wieku. Jej wyró¿nikami by³y m.in. powci¹gniêcie
krytycznego komentarza, dyskrecja czy pozostawienie czytelnikowi wolnoci
wyboru w kwestii interpretacji. Ostatni, czwarty tekst w tym dziale, autorstwa Jowity Podwysockiej-Modrzejewskiej, powiêcony jest recepcji poezji
Jana Brzechwy skierowanej do doros³ego czytelnika. Badaczka przeledzi³a
zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie krytyki od czasu dwudziestolecia
miêdzywojennego do wspó³czesnoci, by wskazaæ wartociowe cechy tej twórczoci: symbolicznoæ, lemianizm, ró¿norodnoæ form, jakimi pos³ugiwa³
siê poeta. Przytaczaj¹c liczne wypowiedzi, udowodni³a dojrzewanie oraz ewolucjê warsztatu poetyckiego pisarza.
W pimie nie mog³o zabrakn¹æ artyku³ów zwi¹zanych z regionem Warmii i Mazur. Choæ badacze podjêli zagadnienia zwi¹zane i z przesz³oci¹,
i z teraniejszoci¹, to wszystkim towarzyszy przekonanie o niezbywalnoci
pamiêci, która ukryta jest w krajobrazie materialnym oraz kulturowym.
I tak Grzegorz Supady przedstawia, raz jeszcze (w numerze drugim Prac
Literaturoznawczych uczyni³a to Joanna Ch³osta-Zielonka), postaæ Johannesa Bobrowskiego w zwi¹zku z niedawnym drukiem utworów tego poety
w miesiêczniku Literatura na wiecie oraz urz¹dzeniem ma³ego muzeum
Bobrowskiego w litewskiej miejscowoci Wilkiszki. Jan Ch³osta przypomina
o wspó³czesnym znaczeniu polskiego wydawnictwa rodziny Pieniê¿nych,
dzia³aj¹cego w Prusach Wschodnich przed 1939 rokiem, do czasu aresztowania jego redaktora naczelnego Seweryna Pieniê¿nego. Celem artyku³u
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Joanny Ch³osty-Zielonki jest wskazanie, w jaki sposób wspó³czeni pisarze
wykorzystuj¹ pamiêæ historyczn¹ zwi¹zan¹ z Olsztynem. Przywo³uj¹c definicjê miejsc pamiêci francuskiego badacza Pierrea Nory, badaczka przyjmuje,
¿e w tym miecie pamiêæ o przesz³oci przechowywana jest przez miejsca
topograficzne i miejsca monumenty: pomniki, cmentarze oraz architekturê.
Coraz czêciej literatura najnowsza korzysta z tych zasobów.
Zbiór artyku³ów naukowych wieñczy dzia³ Edycje i polemiki, w którym
wypowiadaj¹ siê Zbigniew Chojnowski i Pawe³ Bohuszewicz. Pierwszy, odnalaz³szy nieznane wczeniej dwa wiersze wiejskiego nauczyciela i mazurskiego poety z koñca XIX wieku, Teodora von £askiego: Wartoæ czytania oraz Do
skowronka, poprzez ich analizê pokazuje silne zwi¹zki autora z kultur¹ mazursk¹. Drugi, Pawe³ Bohuszewicz, nawi¹zuje sw¹ wypowiedzi¹ do artyku³u
Iwony Maciejewskiej z pierwszego numeru Prac Literaturoznawczych, w³¹czaj¹c siê w dyskusjê nad wyzwaniami stoj¹cymi przed badaczami staropolszczyzny, którzy mierz¹ siê z trudn¹ materi¹ literack¹ coraz mniej znan¹
wspó³czesnemu czytelnikowi.
Numer dope³niaj¹ recenzje wa¿nych i kulturotwórczych publikacji naukowych, a tak¿e sprawozdania z organizowanych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie konferencji
naukowych, podejmuj¹cych problematykê literaturoznawcz¹ i kulturow¹.
Redakcja
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Piêkno i mieræ.
Herodiada Stéphanea Mallarmégo
a Bañ parku jesiennego Leopolda Staffa
The Beauty and the Death.
Herodias by Stéphane Mallarmé
and Fairy Tale of the Autumn Park by Leopold Staff
S³owa kluczowe: piêkno, dziewiczoæ, narcyzm, mi³oæ, m³odoæ, staroæ
Key words:
beauty, innocence, narcissism, love, youth, old age

Zamierzeniem naszym jest porównanie dwóch tekstów poetyckich, których lektura sprawia wra¿enie, jakby istnia³a pomiêdzy nimi zale¿noæ
o charakterze wp³ywu jednego na drugi. Pierwszy z nich to poemat Stéphanea Mallarmégo Hérodiade (pol. Herodiada), którego fragmenty powstawa³y
od 1864 roku, a wiêc kiedy poeta mia³ 22 lata. Utworu tego nigdy nie
ukoñczy³, chocia¿ pracowa³ nad nim do mierci. Za ¿ycia opublikowa³ tylko
rodkow¹ czêæ, któr¹ okreli³ mianem Scène (pol. Scena), najprawdopodobniej z uwagi na dialogowy charakter tekstu i chêæ stworzenia tragedii dla
teatru, z czego potem zrezygnowa³ na korzyæ poematu. Najpierw Herodiada
ukaza³a siê w drugim tomie antologii poetyckiej Le Parnasse contemporain
(II: 18691871, Paris 1871, pol. Parnas wspó³czesny) pod tytu³em Poëme de
Hérodiade. Potem wydana zosta³a w tomiku Mallarmégo Les Poésies (Paris
1887, pol. Poezje), a w koñcu jako samodzielna ksi¹¿eczka (Hérodiade, Paris
1896). Inny fragment, napisany na rok przed mierci¹, Cantique de Saint
Jean (pol. Kantyk wiêtego Jana) 1 ukaza³ siê pomiertnie w jednym
1

W t³umaczeniu Jerzego Lisowskiego: Kantyczka wiêtego Jana (zob. orygina³ i przek³ad utworu w dwujêzycznym, francusko-polskim wydaniu: J. Lisowski, Antologia poezji
francuskiej, t. 3: Od Chateaubrianda do Germaina Nouveau, Warszawa 2000, s. 573, 575).
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z powiêkszonych wydañ zbioru Poésies (Paris 1913). Jeszcze póniej, bo
w 1926 roku, og³oszono w listopadowym numerze pisma La Nouvelle Revue
Française (nr 158) pocz¹tkowy fragment dzie³a, Ouverture ancienne (powst.
18651866).
Utwór nawi¹zuje do biblijnej postaci Herodiady, która doprowadzi³a do
stracenia Jana Chrzciciela. Zasadnicza, rodkowa czêæ napisana zosta³a
w formie dialogu tytu³owej bohaterki ze swoj¹ star¹ Mamk¹. W ten sposób
powsta³ kontrast miêdzy narcystyczn¹ mi³oci¹ pierwszej postaci a pe³n¹
powiêcenia, wyrozumia³oci i oddania mi³oci¹ drugiej2. Herodiada jest zauroczona w³asnym piêknem, a jednoczenie bezduszna, bezwzglêdna i dumna. W jej postawie wyczuwa siê pragnienie piêkna absolutnego i czystego,
jakby tylko takie piêkno mia³o wartoæ. W rozmowie bohaterek nie pojawia
siê w ogóle temat Jana Chrzciciela, wyparty przez problem, który mo¿na
sprowadziæ do odpowiedzi na pytanie: jak obchodziæ siê z piêknem, aby go
nie naruszyæ czy nie zepsuæ? Instrukcje w tej kwestii wydaje Mamce Herodiada. Upraszczaj¹c trochê, wolno powiedzieæ, i¿ ca³a scena przedstawia
toaletê Herodiady, podczas której bohaterka upomina swoj¹ troskliw¹, ale
niczego nierozumiej¹c¹ Mamkê, jak ma wobec niej postêpowaæ. Tymczasem
ta troska Mamki dotyczy miêdzy innymi samotnoci Herodiady i przemijania
kobiecej urody. Myl o mi³osnym czy wrêcz erotycznym zwi¹zku wywo³uje
jednak gwa³towny sprzeciw ksiê¿niczki. Piêkno w jej rozumieniu nie jest
przedmiotem konsumpcji, sprzeda¿y, kompromisu czy uk³adu. Ostatecznie
kontrast miêdzy bohaterkami sprowadza siê zatem do odmiennego postrzegania piêkna: dla Herodiady piêkno jest wartoci¹ sam¹ w sobie i nieprzemijaj¹c¹, Mamce za wydaje siê czym wzglêdnym  ma swój czas. Spotkanie
Mamki z Herodiad¹ i ich krótka rozmowa wpisana jest te¿ w pewn¹ ramê:
przebiega od powitania (chêci uca³owania przez Mamkê rêki Herodiady) do
po¿egnania (odes³ania) piastunki przez ksiê¿niczkê. Utwór bywa odczytywany
jako projekcja sztuki, która wra¿enia estetyczne stawia ponad kwestie natury
moralnej. Inspiracji niektórzy badacze doszukuj¹ siê w poemacie satyrycznym
romantycznego poety Heinricha Heinego Atta Troll. Ein Sommernachtstraum
(prwdr. 18411842, pol. Atta Troll. Sen nocy letniej)3, gdzie Herodiada pojawia
siê w kawalkadzie duchów, widocznej z okna czarownicy Uraki4.
2 O narcyzmie Herodiady zob. M. E. Wolf, Eros under glass. Psychoanalysis and Mallarmés Hérodiade, Columbus 1987, s. 1541.
3 C. Boschian, LHérodiade de Mallarmé à travers la figure revisitée de saint Jean-Baptiste, Études littéraires 2007, vol. 39, nr 1, s. 151166.
4 H. Heine, Atta Troll. Ein Sommernachtstraum, w: tego¿, Sämtliche Schriften, hrsg.
von K. Briegleb, Bd. 4, München 2005, s. 542544. Tekst t³umaczyli: Maria Konopnicka
(wyd. 1887) i Aureli Urbañski (wyd. 1901). Zob. H. Heine, Atta Troll. Sen nocy letniej,
prze³. M. Konopnicka, w: tego¿, Dzie³a wybrane, t. 1: Utwory poetyckie, wybór, red. i przypisy A. Sowiñski, wstêp R. Karsta, Warszawa 1956, s. 466468; H. Heine, Atta Troll. Sen
nocy letniej, na jêz. pol. prze³. A. Urbañski, Sandomierz 2015. W³aciwy fragment (rozdzia³
XIX, w przek³adzie Konopnickiej) zamieszczony zosta³ w pracy: M. Praz, Zmys³y, mieræ
i diabe³ w literaturze romantycznej, prze³. K. ¯aboklicki, s³owo wstêpne M. Brahmer,
wyd. 2, Gdañsk 2010, s. 281283.
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Paralelny wzglêdem Herodiady (czêci Scène, bowiem Cantique de Saint
Jean i Ouverture ancienne nale¿y wy³¹czyæ z uwagi na daty ich publikacji)
wydaje siê poemat Leopolda Staffa Bañ parku jesiennego, z cyklu Oblicza,
opublikowany w tomie W cieniu miecza (prwdr. Lwów 1911). W tym poetyckim dialogu dominuje smutek i melancholia. W starym parku, pod lip¹, przy
kamiennym stole przygotowanym do przedwieczornego posi³ku, siedz¹ i rozmawiaj¹ ze sob¹ dwie kobiety, z których jedna jest w bieli, a druga w czerni.
Nie poznajemy ich imion  nazywa siê je M³od¹ i Star¹. Wszystko wokó³
podkrela schy³ek, koniec czego: park jest stary i samotny, jesieñ konaj¹ca, s³oñce zachodzi. W scenerii tej ujawniony zostaje charakterystyczny
dualizm postaw ¿yciowych, jakie prezentuj¹ bohaterki. Chodzi jednak chyba
o co jeszcze, skoro opozycja miêdzy nimi wyra¿ona zostaje nie tylko jako
przeciwieñstwo m³odoci i staroci, lecz tak¿e poranku i zmierzchu, wiosny
i jesieni, ¿ycia i mierci, bieli i czerni, przysz³oci i przesz³oci. Mimo tych
ró¿nic znajdujemy kilka elementów wspólnych, powoduj¹cych, i¿ bohaterki
upodabniaj¹ siê do siebie, pozostaj¹ wzglêdem siebie równe: obie s¹ przedziwnej, tajemniczej piêknoci, obie nie dowiadczy³y mi³oci, obie s¹ pogr¹¿one w smutku, obie pozostaj¹ w parku  najpierw w cieniu zachodz¹cego
s³oñca, a nastêpnie w blasku ksiê¿yca, czyli obie cechuje pewna s³onecznoæ
i zarazem ksiê¿ycowoæ. Przedmiotem ich rozmowy okazuje siê mi³oæ.
Zdaniem M³odej w mi³oci kryje siê istotne niebezpieczeñstwo zwi¹zane
z czasem, w zderzeniu z którym uczucie to przegrywa, potêguj¹c nieszczêcie. Z kolei wed³ug Starej chwila szczêcia ma swoj¹ wartoæ w pasmie
nieustannego nieszczêcia samotnoci, gdy¿ stanowi o pe³ni ¿ycia. Lepiej
wiêc wspominaæ prze¿yte szczêcie, ni¿ niæ i têskniæ za nieprze¿ytym, nie
zaznaæ go wcale. Jedna z bohaterek cierpi, obawiaj¹c siê mi³osnego spe³nienia, druga cierpi z powodu niespe³nienia.
Przebiegu spotkania nie wyznaczaj¹ ramy, jakimi s¹ powitanie i rozstanie siê kobiet. Zamiast tego jest wzmianka o odwiedzinach M³odej przez
Star¹ (st¹d M³oda chcia³aby gocia pozdrowiæ), a po skoñczonej rozmowie
 po¿egnanie zachodz¹cego s³oñca. W finale bohaterki zastygaj¹ nieme
w bezruchu, co sprawia wra¿enie, jakby ju¿ mia³y tak pozostaæ na zawsze,
nierozdzielne niczym ¿ycie i mieræ.
Przy porównaniu ze sob¹ tekstów Mallarmégo i Staffa interesowaæ nas
bêdzie ustalenie stopnia zale¿noci polskiego utworu od francuskiego orygina³u, co pozwoli odpowiedzieæ na pytanie, czy podobieñstwo jest tylko powierzchowne, przypadkowe, czy te¿ sprowadza siê do wiadomej inspiracji.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Staff bardzo dobrze orientowa³ siê w rozwoju
poezji francuskiej, czego dowodem choæby wydana póniej przez niego antologia Lirycy francuscy, w której znalaz³y siê miêdzy innymi wiersze Mallarmégo Les Fenêtres (pol. Okna) i Les Fleurs (pol. Kwiaty)5 .
5 Lirycy francuscy. Wybór poezyj od XII do XX wieku, wyda³ i przypisami opatrzy³
L. Staff, Warszawa 1924, s. 486488.
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Historia Herodiady, jej córki Salome i Jana Chrzciciela  bardzo popularna w literaturze prze³omu XIX i XX wieku  sta³a siê u Mallarmégo tylko
pretekstem dla prawdziwego tematu utworu, jakim jest piêkno. Tytu³owa
bohaterka wydaje siê po³¹czeniem Herodiady i Salome. Przypomnijmy, ¿e
biblijna Herodiada (Mt 14, 112; Mk 6, 1429) by³a córk¹ Arystobula I
i Berenike, wnuczk¹ Heroda Wielkiego, wreszcie ¿on¹ jednego z synów Heroda Wielkiego  Heroda III (Heroda Boethosa, Heroda Filipa I), ale opuci³a
go i pozostawa³a w nielegalnym zwi¹zku z jego bratem, Herodem Antypasem, tetrarch¹ Galilei i Perei, kolejnym synem Heroda Wielkiego. Natomiast
Salome (Salome III) to córka Heroda III i Herodiady, pasierbica Heroda
Antypasa, której imienia ewangelie nie wymieniaj¹, ale podaje je Józef Flawiusz6.
Analizuj¹c poemat Salome (prwdr. 1899) Jana Kasprowicza, zamieszczony w hymnicznym tomiku Gin¹cemu wiatu (prwdr. 1902 [w³ac. 1901]), Jan
Józef Lipski zauwa¿a, ¿e matka i córka myl¹ siê, nie wiadomo czemu,
artystom7. Krystyna Kralkowska-G¹tkowska w nastêpuj¹cy sposób próbuje
wyjaniæ to zjawisko:
Dlaczego Salome, dlaczego Herodiada? Czemu nie jedna z dwóch, po prostu?
Odnosi siê wra¿enie, ¿e artyci nie potrafili zamkn¹æ w jednej osobie potencja³u
mo¿liwoci i spe³nieñ przypisywanych tej przedziwnej postaci. Winê za morderstwo na Janie, zgodnie z kanonem, sk³onni byli przerzucaæ na matkê. Córka,
m³odziutka i niewinna, stanowi³a wdziêczny obiekt dla podniecaj¹cych fantasmagorii i kunsztownych usprawiedliwieñ. Ona by³a uosobieniem piêknego grzechu, matka  piekielnej kary za b³¹d. By³y w ramach mitu nieroz³¹czne, co
sprawi³o, ¿e ich to¿samoci mog³y siê z czasem zacieraæ i mieszaæ ze sob¹8.

Nadawanie Salome imienia Herodiady ma miejsce jednak ju¿ w apokryfach Nowego Testamentu. W jednej z legend o Janie Chrzcicielu wydaje siê,
¿e autor przypisuje matce i córce to samo imiê: Wesz³a zatem Herodiada
i rzecze do króla: »Daj mi tutaj na misie g³owê Jana Chrzciciela, a ja j¹
wezmê«9. W kazaniu przeciwko cesarzowej Eudoksji, w. Jan Chryzostom
równie¿ nazywa tañcz¹c¹ przed Herodem dziewczynê Herodiad¹. Podobnie
przedstawia siê to w apokryficznym Licie Heroda do Pi³ata, w którym Herod okrela swoj¹ córkê mianem Herodiady:
6 J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, z jêz. grec. prze³. Z. Kubiak, J. Rado¿ycki, wstêp
E. D¹browski, W. Malej, komentarzem opatrzy³ J. Rado¿ycki, cz. 2, Warszawa 1993,
s. 793794 (ks. 18, 5,4).
7 J. J. Lipski, Twórczoæ Jana Kasprowicza w latach 18911906, Warszawa 1975,
s. 281.
8 K. Kralkowska-G¹tkowska, Salome Kasprowicza i jej modernistyczne siostry, Rocznik Kasprowiczowski VIII (1995), s. 99100. Por. C. Boschian, dz. cyt., s. 151166.
9 ¯ywot grecki w. Jana Chrzciciela przypisywany w. Markowi Ewangelicie, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1: Ewangelie apokryficzne, cz. 2: w. Józef i w. Jan Chrzciciel, Mêka i zmartwychwstanie Jezusa, Wniebowziêcie Maryi, red. M. Starowieyski,
wspó³pr. W. Appel [i in.], Kraków 2003, s. 586.
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Herodiada bowiem, moja najukochañsza córka, gdy siê bawi³a, wpad³a do wody,
która wyla³a poza brzegi rzeki i szybko pogr¹¿y³a siê w wodzie a¿ po szyjê.
Chwyci³a j¹ matka za g³owê, aby j¹ wyrwaæ z wody, ale urwa³a g³owê dziecku
tak, ¿e moja ¿ona trzyma³a tylko g³owê, podczas gdy cia³o porwa³a woda10.

Opowieæ ta powtarza siê u wielu autorów, rozwijaj¹c siê w ró¿nych
czasach i miejscach, czego przyk³adem choæby Legenda aurea (powst. 1260
1270, pol. Z³ota legenda) Jakuba de Voragine11.
Mallarmému bardzo zale¿a³o, aby jego bohaterka nazywa³a siê Herodiada, jakby w brzmieniu tego imienia kry³a siê dla niego jaka magiczna si³a,
jakby lepiej odpowiada³o ono naturze okrutnej i zimnej kobiety. W licie do
swojego przyjaciela, egiptologa Eugenea Leféburea, z 1865 roku wyzna³, ¿e
jedyn¹ jego inspiracj¹ by³o to w³anie boskie imiê, i ¿e zamierza stworzyæ
wizjê zupe³nie wymylon¹, niezale¿n¹ od historii12. Pierre-Oliver Walzer13
sugeruje jednak, ¿e bezporedni¹ inspiracjê stanowi³ obraz  wielbionego
przez Mallarmégo  Tycjana: Salomè con la testa del Battista (15121515,
pol. Salome z g³ow¹ Jana Chrzciciela, olej na p³ótnie, Galleria Doria
Pamphilj, Roma)14.
10
11

List Heroda do Pi³ata, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, cz. 2, s. 690.
Zob. wyszczególnienie tych róde³: ¯ywot w. Jana Chrzciciela przypisywany biskupowi egipskiemu Serapionowi, w: Apokryfy Nowego Testamentu, t. 1, cz. 2, s. 606 (przypis
247). Postaæ Salome by³a przedmiotem wielu studiów  z zakresu filozofii, historii literatury i sztuki. Oto niektóre z nich funkcjonuj¹ce w jêzyku polskim: S. Krzyw[oszewski], Salome, córka Herodiady w poezji, ¯ycie i Sztuka (dod. do Kraju) 1905, nr 89; A. Stodor
[w³ac. Adam Cehak], Salome we wspó³czesnej liryce i dramacie, Nasz Kraj 1906 [t. 1],
z. 1921; E. Kuryluk, Salome albo O rozkoszy. O grotesce w twórczoci Aubreya Beardsleya,
Kraków 1976, s. 4374; G. Carille, Salome [prwdr. 1906], w: H. H. Hofstätter, Symbolizm,
prze³. S. B³aut, Warszawa 1987, s. 316319; L. Ko³akowski, Salome czyli Wszyscy ludzie s¹
miertelni [prwdr. 1964], w: tego¿, Bajki ró¿ne; Opowieci biblijne; Rozmowy z diab³em,
z rys. A. Dudziñskiego, Londyn 1987, s. 168173; J. Ortega y Gasset, Portret Salome,
w: tego¿, Szkice o mi³oci, przek³. K. Kamyszewa, pos³. M. Szpakowskiej, rys. J. Nowosielskiego, Warszawa 1989, s. 151158; M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja [prwdr. 1968], w: tej¿e, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski, wyd. 2, Kraków 1994, s. 274288; K. Sauerland, Igraszki ze ciêt¹ g³ow¹ albo w¹tek
Salome u Heinego, Flauberta, Oskara Wildea i Jana Kasprowicza, t³. J. Leszek, PAL
Przegl¹d Artystyczno-Literacki 1998, nr 56, s. 95103; P. Siemaszko, Salome modernistów. Malarska i poetycka wersja kobiety fatalnej, w: Kobiety w literaturze. Materia³y
z II Miêdzyuczelnianej Sesji Studentów i Naukowców z cyklu wiat jeden, ale niejednolity
Bydgoszcz, 35 listopada 1998 roku, red. i wstêp L. Winiewska, Bydgoszcz 1999, s. 115127;
M. Janion, Salome tañczy, w: tej¿e, ¯yj¹c tracimy ¿ycie. Niepokoj¹ce tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 289300; D. Trzeniowski, A trwanie twoje jest, jak mieræ, na zawsze  coraz
straszniejsze i krwawsze.... Modernistyczny wizerunek Salome, Pamiêtnik Literacki 2001,
z. 1, s. 731; A. Mancewicz, Salome Oscara Wildea jako jednoaktowy dramat poetycki,
w: Krótkie formy dramatyczne, red. H. Ratuszna i R. Sioma, Toruñ 2007, s. 191203.
12 Zob. D. Trzeniowski, Mi³oæ tragiczna: Salome  Jan Chrzciciel, w: tego¿, W stronê
cz³owieka. Biblia w literaturze polskiej (18631918), Lublin 2005, s. 217 (przypis 40).
13 P.-O. Walzer, Essai sur Mallarmé, [Paris] 1963, s. 119120. Zob. D. Trzeniowski,
Mi³oæ tragiczna..., s. 211.
14 Zob. inne wersje obrazu: ok. 1550, olej na p³ótnie, Museo Nacional del Prado, Madrid; ok. 15601570, olej na p³ótnie, National Museum of Western Art, Tokyo.

14

Grzegorz Igliñski

Pojawi³o siê wród badaczy przekonanie, ¿e Herodiada znamionowaæ
mo¿e charakter ca³ej twórczoci Mallarmégo: Jego poezjê symbolizuje Herodiada, która cofa siê przed rzeczywistoci¹, wymian¹, konwencj¹, Innym, jak
Narcyz15. Wartoæ s³ów nie le¿y w ich oczywistych zwi¹zkach, lecz w tajemniczych pokrewieñstwach, w³asnej aluzyjnoci, zdolnoci funkcjonowania
w jêzyku czystym. Mówi siê, ¿e ka¿dy poeta zawsze co opiewa. Na pytanie,
co opiewa Mallarmé, trudno znaleæ odpowied, gdy¿ jego poezja opiewa
sam¹ siebie, dochodzi do granicy, za któr¹ ju¿ nic nie ma. Istnieje dziêki
s³owom16.
Wed³ug Lipskiego, to z Herodiad¹ Mallarmégo Kasprowiczowska Salome
ma najwiêcej wspólnego17. Herodiada w histeryczny, obsesyjny sposób
prze¿ywa to, ¿e jest zarazem piêkna  i nietkniêta, o »bezu¿ytecznym ciele«,
samotna18. Badacze polemizuj¹ z tym stanowiskiem, wskazuj¹c, ¿e paralela
z Salome Kasprowicza wydaje siê doæ powierzchowna. W obrazie Herodiady
dominuj¹ elementy sztucznego i przyt³aczaj¹cego t³a. Umieszczona w eklektycznej, bogatej przestrzeni, obdarzona dziwaczn¹, chorobliw¹ osobowoci¹,
sama staje siê piêknym, bezdusznym, martwym przedmiotem19. Kluczowe
s³owa poematu  biel, lód, zimno, zwierciad³o, klejnoty  stanowi¹ ekwiwalentyzacjê osobowoci i rodzaju piêkna bohaterki, niepotrzebuj¹cej nikogo
i bezu¿ytecznej. Herodiada, niczym Andersenowska Królowa niegu, dziewicza ska³a obdarzona dwuznacznym wdziêkiem, przegl¹da siê w sobie albo
 jak sugeruje jedna z interpretacji  w zwierciad³ach mijaj¹cych wieków,
które pamiêtaj¹ o jej wiêtokradczym czynie i zbrodniczej mi³oci20, nie
tylko wydaje siê przyjmowaæ wyrok historii, ale czerpie z sytuacji, w jakiej
siê znalaz³a, perwersyjn¹ rozkosz. Zauwa¿ono, i¿ podkrelany w wierszu
ch³ód sygnalizuje obecnoæ szatana, szatana »wewnêtrznego«, odpowiedzialnego za indywidualnoæ demonicznej vierge voluptueuse21, zapominaj¹c jednak, ¿e bohaterka przypisuje demonicznoæ swojej Mamce: [ ] ah! contemoi / Quel sur démon te jette en le sinistre émoi22.
Interpretacja Lipskiego dotycz¹ca Herodiady nawi¹zuje do wyk³adni
Mario Praza, który stwierdzi³, ¿e w figurze narcystycznej dziewicy twórca
15 A. Thibaudet, Historia literatury francuskiej. Od Rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku, prze³. J. Guze, Warszawa 1997, s. 440.
16 Tam¿e, s. 441. Zob. P. niedziewski, Mallarmégo poezja bez podmiotu, Podteksty
2005, nr 2, dostêpny w Internecie: <http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?action=dynamic
&nr=3&dzial=4&id=67> [dostêp: 17.05.2015].
17 J. J. Lipski, dz. cyt., s. 285.
18 Tam¿e.
19 K. Kralkowska-G¹tkowska, dz. cyt., s. 107.
20 Tam¿e.
21 Tam¿e.
22 S. Mallarmé, Hérodiade, w: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3, s. 566.
W t³umaczeniu Ryszarda Matuszewskiego: [ ] ach, opowiedz raczej, / Co za demon ponury siê w tobie ko³acze (S. Mallarmé, Herodiada, w: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3, s. 567).
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daje jakby syntetyczny wizerunek ca³ego dekadentyzmu; pod jego piórem
nawet i jêzyk francuski zabarwia siê »dziewictwem niedojrza³ym i zachwycaj¹cym«23. Bohaterka Mallarmégo, obwieszona drogimi kamieniami, wydaje
siê równie fatalna, co Salome na obrazach Gustavea Moreau, artysty, który
szczególnie upodoba³ sobie tê postaæ24. Jednak u poety, zauwa¿a Praz, znajduje wyraz nie tyle otaczaj¹cy j¹ zewnêtrzny klimat afektacji, co udrêka
bezp³odnej i samotnej duszy, któr¹ przeladuj¹ chorobliwe rojenia25. Badacz
porównuje Herodiadê Mallarmégo z Salambo Gustavea Flauberta, twierdz¹c, ¿e obie bohaterki s¹ histeryczkami, neutralizuj¹cymi sw¹ histeriê
w hieratycznej biernoci.
W takim rozumieniu Herodiady trudno doszukiwaæ siê jednak cech
wspólnych z Salome Kasprowicza  o ile ta pierwsza jest z lodu, o tyle ta
druga jest z ognia, namiêtna i ¿ywio³owa. Herodiadzie bli¿ej do gwiazd, za
Salome do ziemskiej natury. Bohaterka Mallarmégo to osobowoæ pasywna,
statyczna, skupiaj¹ca w sobie jaki potencja³ mo¿liwoci, znajduj¹ca siê
u progu czynu. Jej narcyzm jest wyrazem immoralistycznego pogodzenia siê
ze sob¹ i swoj¹ zbrodni¹26. Salome Kasprowicza to z kolei osobowoæ dynamiczna, d¹¿¹ca heroicznie (wbrew upadkom) w kierunku sacrum  chocia¿
w swych wysi³kach równie osamotniona. Wiêcej w niej kobiecoci czy namiêtnoci, przez co silniej jest zwi¹zana z ziemsk¹ materi¹. Poci¹ga to jednak za
sob¹ bardziej ciernist¹ drogê do wyzwolenia. Narcyzm bohaterki okazuje siê
jednym ze sposobów usprawiedliwienia niedoskona³ej struktury bytu27.
Podobne stanowisko zajmuje Wojciech Gutowski, który przyznaje, ¿e obie
postacie, Herodiada Mallarmégo i Salome Kasprowicza, s¹ narcystyczne, ale
reprezentuj¹ odmienne narcyzmy: Herodiadê drêczy kompleks bezu¿ytecznoci cielesnej, pozostaje ona wiêniem autoerotycznego azylu, przera¿ona i zafascynowana rekluzj¹ w piêknie w³asnego cia³a28; natomiast w przypadku
Salome narcyzm i autoerotyzm s¹ dynamiczne, ekspresywne, kreatorskie,
widzi ona w sobie skrót uniwersum, klucz do odkrycia sensu istnienia29.
Kolejny badacz, wskazuj¹cy na zbie¿noæ tekstu Kasprowicza z dzie³em
francuskiego symbolisty, zaznacza jednak, ¿e bohaterka naszego poety jest
bardziej ni¿ dziewice Mallarmégo i Wildea, przebudzone z narcystycznego
23
24

M. Praz, dz. cyt., s. 286.
Moreau stworzy³ 19 obrazów olejnych, 6 akwarel i ponad 150 rysunków zwi¹zanych
z histori¹ Salome. Zob. wersjê tematu LApparition (1876, pol. Widzenie, akwarela; Musée
Gustave-Moreau, Paris) czy wersjê tematu Salomé dansant devant Hérode (1874, pol. Salome tañcz¹ca przed Herodem, olej na p³ótnie; Musée Gustave-Moreau, Paris), okrelanego
te¿ Salomé tatouée (pol. Salome z tatua¿em).
25 M. Praz, dz. cyt., s. 286287.
26 K. Kralkowska-G¹tkowska, dz. cyt., s. 108.
27 Tam¿e.
28 W. Gutowski, Salome Jana Kasprowicza, czyli kreacja w mierci, w: Jan Kasprowicz. W siedemdziesiêciolecie mierci, red. J. Kaczyñski, Olsztyn 1999, s. 137.
29 Tam¿e.
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snu, [ ] zafascynowana cielesnoci¹, zwraca siê ku drugiemu cz³owiekowi,
wiedziona pragnieniem odkrywania nieznanych dreszczy rozkoszy30, chce
odkryæ naturê mi³oci i tajemnicê bytu.
Porównuj¹c wizerunki kobiet wykreowanych przez Charlesa Baudelairea
z bohaterkami Mallarmégo, dostrze¿ono, ¿e postacie tego drugiego poety
s¹ pe³ne uroku ponadzmys³owego, jak postacie z innych wiatów: wró¿ka
(Apparition), ksiê¿niczka (Placet futile), wiêta (Sainte), baletnica (Billet
à Whistler), nimfa (LAprès-midi dun faune), amazonka (Mes bouquins ),
a przede wszystkim ta najpiêkniejsza z Mallarméañskich postaci  Herodiada, [ ] tajemnicza, samotna, nieosi¹galna, »gwiazda prawdziwa«31. Zapatrzona w zimow¹ noc, podczas której lód i nieg skrzy siê gwiezdnym blaskiem, Herodiada odczuwa z ni¹ swoje pokrewieñstwo, którego wyznacznikiem jest nieskazitelna czystoæ. Marzy wiêc o wtopieniu siê w przestrzeñ
nocy i gwiazd kosztem rezygnacji ze swojej materialnej urody: Nuit blanche
de glaçons et de neige cruelle! / Et ta soeur solitaire, ô ma soeur éternelle32.
Umiera dla wiata, tak samo jak ta bia³a noc, o której mówi, ¿e siê spala
w niewinnoci.
Mallarmé, w odró¿nieniu od Baudelairea, nie pokazuje kobiecego piêkna
jako zespo³u zalet zmys³owych, atrybutów cielesnych, lecz jako wzglêdn¹
wartoæ estetyczn¹, która przez swoje ograniczenia tym silniej wywo³uje
przeczucie piêkna bezwzglêdnego, doskona³ego, choæ byæ mo¿e tylko wymylonego, piêkna, którego dalekie wyobra¿enie daje pejza¿ nocy, przestrzenie
nieba, muzyka, wiat³o33. Herodiada, podobnie jak nimfy z poematu
LAprès-midi dun faune (prwdr. drugiej wersji  1876, pol. Popo³udnie fauna), reprezentuje idea³ artystyczny. Jest on zupe³nie odmienny ni¿ Baudelaireowski  zawiera siê w skrajnie odcielenionych dziewiczych kszta³tach
bohaterki (umieraj¹cej gwiazdy). Ta sama dziewiczoæ dotyczy wspomnianych nimf, ale w ich przypadku mo¿na te¿ mówiæ o ulotnoci czy zwiewnoci,
poruszaj¹ siê one bowiem niczym baletnice i wymykaj¹ z ucisku fauna.
Z drugiej jednak strony, motyw urodziwej Herodiady sprowadza Mallarmégo do tego samego punktu co Baudelairea, czyli do autotematyzmu
artystycznego, gdzie wszelkie determinacje psychologiczne, intelektualne, fizyczne przekszta³caj¹ siê w refleksje o piêknie, ideale, sztuce, a chêæ ujêcia
istoty kobiecoci i jej wp³ywu okazuje siê pragnieniem zrozumienia podstawowych kategorii estetycznych obecnych w poezji34.
30
31

D. Trzeniowski, Mi³oæ tragiczna..., s. 226.
K. Wojtynek, S³owa w drodze. Studium porównawcze poezji Charlesa Baudelairea
i Stéphanea Mallarmégo, Katowice 1990, s. 4950.
32 S. Mallarmé, Hérodiade, w: J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3, s. 570.
W t³umaczeniu Matuszewskiego: Nocy bia³a od niegu i od sopli ostra! / O siostro wieczna, tutaj twa samotna siostra (S. Mallarmé, Herodiada, w: J. Lisowski, Antologia poezji
francuskiej, t. 3, s. 571).
33 K. Wojtynek, dz. cyt., s. 50.
34 Tam¿e, s. 51.
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W ten sposób oddalamy siê coraz bardziej nie tylko od hymnicznego
utworu Kasprowicza powiêconego Salome, ale te¿ od wielu innych artystycznych realizacji wykorzystuj¹cych tê postaæ i przypisuj¹cych jej takie
cechy, jak narcyzm (impotencjê serca, niezdolnoæ do prze¿ycia autentycznej mi³oci) oraz dziewiczoæ. W czasie pracy nad swoj¹ Herodiad¹ Mallarmé
odkrywa³ regu³y w³asnej poetyki. Jego dzie³o niejednokrotnie interpretowano
jako utwór o poezji, widz¹c w g³ównej bohaterce metaforê pisma, co z kolei,
zdaniem badaczy, sk³ania do rozwa¿añ o piêknie i nicoci35. Zagadnienie
pisma, zdaniem Piotra niedziewskiego, najlepiej zauwa¿alne jest w tych
miejscach tekstu, gdzie wystêpuje motyw odbicia w lustrze b¹d w wodzie.
Nie tylko zreszt¹ Herodiada przegl¹da siê w zwierciadle, sama bowiem jest
niczym zwierciad³o, w którym odbija siê jej otoczenie lub przesz³oæ. Zwraca
siê do starej Mamki, aby pomog³a jej rozczesywaæ w³osy przed lustrem, ale
nie dotykaj¹c w³osów, tylko trzymaj¹c lustro:
Je veux que mes cheveux qui ne sont pas des fleurs
A répandre loubli des humaines douleurs,
Mais de lor, à jamais vierge des aromates,
Dans leurs éclairs cruel et dans leurs pâleurs mates,
Observent la froideur stérile du métal,
Vous ayant reflétés, joyaux du mur natal36.

Z lustrem wi¹¿e siê narcystyczne zapatrzenie w siebie, ale równie¿ samopoznanie, które wydaje siê zobaczeniem w³asnego przeznaczenia, spojrzeniem w przysz³oæ, w mieræ:
Je mapparus en toi comme une ombre lointaine,
Mais, horreur! des soirs, dans ta sévère fontaine,
Jai de mon rêve épars connu la nudité!37

35 P. niedziewski, Mallarmé  Norwid. Milczenie i poetycki modernizm we Francji
oraz w Polsce, Poznañ 2008, s. 48.
36 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 564. W t³umaczeniu Matuszewskiego:

Ja chcê, by w³osy me, co nie s¹ zapomnienia
Kwiatami, koj¹cymi cz³owiecze cierpienia,
Ale z³otem broni¹cym siê od aromatu
To okrutnym po³yskiem, to bladoci¹ matu,
Zachowa³y metalu ch³ód sterylnie czysty
Odbijaj¹c klejnoty siedziby ojczystej.
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 565).
37 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 566. W t³umaczeniu Matuszewskiego:
Widzia³am siebie cieniem dalekim, grobowym,
A wieczorem  o, zgrozo!  w twym ródle surowym
P³ochliwego marzenia nagoæ jam pozna³a!
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 567).
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Herodiada koncentruje siê na samej sobie, wiat zewnêtrzny traktuje
wrogo, upatruj¹c w nim niebezpieczeñstwo dla swojej istoty, ale zarazem
potrzebuje go dla potwierdzenia w³asnej wyj¹tkowoci. St¹d pyta Mamkê,
czy jest piêkna, jakby samo lustro nie wystarcza³o.
[ ] Mamka [ ] staje siê personifikacj¹ porz¹dku wiata, uosobieniem cielesnoci, bêd¹cej, jak to postrzega Herodiada, zagro¿eniem dla czystego Piêkna. S³u¿¹ca pope³nia wobec swej pani potrójny grzech, za ka¿dym razem usi³uj¹c prze³amaæ granicê nietykalnoci  pragnie uca³owaæ piercieñ na d³oni ksiê¿niczki,
uperfumowaæ jej cia³o, dotkn¹æ w³osów. Herodiada jest tu wcieleniem kobiecoci
czystej i dziewiczej, wolnej od ludzkich namiêtnoci, jest Piêknem doskona³ym,
narcystycznym, zimnym [ ]. Kiedy odpycha profanuj¹ce obce d³onie i obawia
siê ska¿onych cielesnym po¿¹daniem spojrzeñ, wpada wszak¿e w pu³apkê paradoksu  zdaje sobie sprawê, i¿ tylko wiadectwo drugiego cz³owieka potwierdziæ
mo¿e jej doskona³oæ38.

Herodiada potrzebuje bezosobowego spojrzenia, wyzbytego ¿¹dzy dotyku, za to uwiêcaj¹cego jej piêkno. W tym jednak celu powinna zostaæ przekroczona sprzecznoæ miêdzy samotnoci¹ a partnerstwem, obecnoci¹ a nieobecnoci¹, dziewiczoci¹ a skalaniem. Tymczasem ksiê¿niczka odtr¹ca
pieszczoty Mamki, upaja siê samotnoci¹ i dziewictwem. Odrzucaj¹c jej poca³unek, mówi, ¿e mog³aby od niego umrzeæ, gdyby piêkno nie by³o mierci¹:
[ ] mes cheveux que la lumiere enlace / Sont immortels, ô femme, un
baiser me tûrait / Si la beauté nétait la mort 39. Czêæ interpretatorów
wyprowadza st¹d wniosek, ¿e doskona³oæ pozostaje sprzeczna z natur¹
wiata i ¿ycia. Piêkno absolutne to¿same jest ze mierci¹, czy te¿ triumfuje
poprzez mieræ40.
Inni badacze interpretuj¹ postêpowanie bohaterki jako przedstawienie
teorii jêzyka autora, jej piêkno uznaj¹ za piêkno mowy poetyckiej  równoznaczne ze mierci¹, bêd¹c¹ symboliczn¹ mierci¹ jêzyka u¿ywanego na co
dzieñ. Herodiada zrywa swe wiêzi ze wiatem realnym, podobnie jak jêzyk
poetycki wykracza poza jêzyk codzienny, s³u¿¹cy tylko do komunikacji i opisu. Jêzyk poezji skupia siê na sobie samym, a nie na informacji, która powinna
byæ przekazana. W ten sposób staje siê swym w³asnym komunikatem41. Okazuje siê tak¿e przejawem aktywnoci antydyskursywnej i nieosobistej  faktem
jest, ¿e Herodiada czuje siê dotkniêta sugestiami Mamki na temat kochanka.
Twórczoæ poetycka Mallarmégo wyklucza zarówno czysto retoryczny element
opisu, jak i ten, który wi¹¿e siê z podmiotem lirycznym poety. Mallarmé jako
autor musi wiêc znikn¹æ, poniewa¿ tylko jêzyk poezji ma prawo mówiæ42. Prze38
39

D. Trzeniowski, Mi³oæ tragiczna..., s. 217218.
S. Mallarmé, Hérodiade, s. 562. W t³umaczeniu Matuszewskiego: [ ] me blaskiem
nasycone w³osy / S¹ niemiertelne, poca³unek by mnie zabi³, / Gdyby piêkno nie by³o
mierci¹  (S. Mallarmé, Herodiada, s. 563).
40 D. Trzeniowski, Mi³oæ tragiczna..., s. 218.
41 Zob. P. niedziewski, dz. cyt., s. 49.
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krelone zostaje zreszt¹ równie¿ opowiadanie. Mamy wiêc do czynienia z twórczoci¹, która nie chce odzwierciedlaæ wiata i nie chce o nim opowiadaæ. Jej
zasadniczym celem okazuje siê autoprezentacja. Taka koncepcja jêzyka poetyckiego odchodzi od tradycji retorycznej i od dawnego logosu  jêzyk ju¿ nie
nazywa rzeczy, ale ma za zadanie konstruowaæ zwi¹zki s³ów oraz podpowiadaæ
znaczenie, które nie mo¿e poza te formy wykroczyæ.
Herodiada wyranie oznajmia, ¿e sw¹ wspania³oæ i sekret swojego bytu
pragnie zachowaæ dla siebie i nie chce niczego, co ludzkie: Oui, cest pour moi,
pour moi, que je fleuris, déserte!43. W przypadku takiej poezji, d¹¿¹cej do
zredukowania opowieci i dekoracji, trudno powiedzieæ, czy w ogóle co siê
w niej dzieje. Mit o Narcyzie ulega przekszta³ceniu, gdy¿ nie chodzi ju¿
o samouwielbienie czy odbicie mi³oci w³asnej. W tym wiecie nie ma bogów,
ale jest Herodiada, która zdaje siê wchodziæ w rolê jedynego boga  boga poezji.
Je me crois seule en ma monotone patrie
Et tout, autour de moi, vit dans lidolâtrie
Dun miroir qui reflète en son calme dormant
Hérodiade au clair regard de diamant
O charme dernier, oui! je le sens, je suis seule44.

Teoria jêzyka Mallarmégo ujawnia tu swój metafizyczny wymiar. Jêzyk
ten staje siê nieprzechodni [ ] nie tylko dlatego, ¿e nie imituje wiata
zewnêtrznego, ale przede wszystkim dlatego, ¿e nie odsy³a on ani do idei
Boga, ani do lazuru, który od dawna nie dawa³ spokoju poecie45. Marzenie
czystoci sprowadza siê do marzenia o nieskazitelnej boskoci, sytuuje w samotnej przestrzeni. W niej bohaterka zachowuje swoje piêkno i tajemnicê.
Symbolicznym gestem uwolnienia siê od idei Boga wydaje siê zamkniêcie
okiennic chroni¹cych przed widokiem nieba. Herodiada prosi o to Mamkê:
Mais avant, si tu veux, clos les volets, lazur
Séraphique sourit dans les vitres profondes,
Et je déteste, moi, le bel azur!46
42
43

Tam¿e.
S. Mallarmé, Hérodiade, s. 570. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Tak, to dla siebie,
sobie kwitnê niezaznana! (S. Mallarmé, Herodiada, s. 571).
44 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 570. W t³umaczeniu Matuszewskiego:
Zda mi siê, ¿em jest sama w monotonnym pañstwie
Moim, a wszystko wokó³ ¿yje w ba³wochwalstwie
Zwierciad³a, co odbija w swym spokoju pi¹cym
Herodiadê o wzroku diamentami lni¹cym
Czar ostatni, tak! Czujê, jestem sama jedna.
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 571).
45 P. niedziewski, dz. cyt., s. 50.
46 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 572. W t³umaczeniu Matuszewskiego:
Lecz odchodz¹c na okna spuæ zas³ony ciemne,
Seraficki siê lazur umiecha z szyb g³êbi,
Ja nie cierpiê lazuru!
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 573).
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Odrzucenie Boga nie jest jednak równoznaczne z odrzuceniem wszelakiej duchowoci. W ostatniej sekwencji omawianej czêci utworu Herodiada
¿egna Mamkê, tak jakby ¿egna³a siê ze swoim dzieciñstwem, chocia¿ nigdzie
nie odchodzi, tylko oczekuje na co, co ju¿ siê zaczê³o, pog³êbiaj¹c przepaæ
miêdzy ni¹ a tymi wszystkimi, co jak Mamka u¿alaj¹ siê nad ni¹ i jej
steryln¹ separacj¹.
Jattends une chose inconnue
Ou peut-être, ignorant le mystère et vos cris,
Jetez-vous les sanglots suprêmes et meurtris
Dune enfance sentant parmi les rêveries
Se séparer enfin ses froides pierreries47.

S³owa o kusz¹cej Herodiadê rzeczy nieznanej Piotr niedziewski uznaje za formu³ê rozpoczynaj¹c¹ poszukiwania Mallarmégo rozwijane do koñca
¿ycia: Milczenie, które pojawi³o siê w jego twórczoci w okresie 18641866
jako poetycki temat, doprowadzi³o w ten sposób do g³êbokiej refleksji nad
jêzykiem oraz jego granicami48. Po pierwszych zmaganiach z Herodiad¹
poeta próbuje wypowiadaæ siê o milczeniu, jak równie¿ uczyniæ z niego jêzyk
poetycki, znaleæ ekwiwalenty milczenia w nim samym. Akt pisania, jak
Herodiada, koncentruje siê na samym sobie, swojej tajemnicy, ignoruj¹c (¿egnaj¹c) rzeczywistoæ zewnêtrzn¹ albo pozajêzykow¹. S³owa wystarczaj¹
same sobie, nie potrzebuj¹ wra¿eñ z zewn¹trz.
Z utworem Mallarmégo wiêcej wspólnego ma Bañ parku jesiennego
Staffa ni¿ Salome Kasprowicza, której zwi¹zki z Herodiad¹ s¹ nader powierzchowne. Pierwszym zauwa¿alnym podobieñstwem Herodiady i Bani
parku jesiennego jest ukszta³towanie formalne. Oba utwory maj¹ strukturê
dialogow¹: w pierwszym z nich rozmawiaj¹ Herodiada z Mamk¹ (nazwan¹
przez tytu³ow¹ bohaterkê babk¹, a w polskim t³umaczeniu  staruszk¹),
w drugim za M³oda ze Star¹. Ró¿nica wieku jest istotna, bowiem zaznacza
dualizm postaw ¿yciowych  tyle ¿e u Mallarmégo Herodiada okazuje siê
postaci¹ dominuj¹c¹, a u Staffa M³oda i Stara s¹ postaciami równorzêdnymi,
które du¿o ze sob¹ ³¹czy.

47

S. Mallarmé, Hérodiade, s. 572. W t³umaczeniu Matuszewskiego:

Czekam, to rzecz nieznana mnie wabi,
A nie wiedz¹c, za jak¹ spraw¹ tajemnicz¹
Wasze usta w mêczeñskim, wielkim szlochu krzycz¹,
Czujê, jak od dzieciñstwa wród mrzonek têsknoty
Nareszcie oddzielaj¹ siê zimne klejnoty.
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 573).
48 P. niedziewski, dz. cyt., s. 50.
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Zestawienie m³odoci ze staroci¹ to temat w literaturze obecny od dawna49. W wieku XIX, maj¹c na uwadze nie tylko kobiec¹ urodê i mi³oæ,
wystarczy wskazaæ dwa wielkie dzie³a.
W pierwszej czêci Fausta (prwdr. 1808) Johanna Wolfganga Goethego,
w scenie Noc Walpurgi, bohaterowie  Faust i Mefistofeles  tañcz¹ z wiedmami, m³od¹ i star¹. Mo¿e to obrazowaæ mi³oæ bez uczucia:
FAUST.
Da sitzen zwei, die Alte mit der Jungen;
Die haben schon was Rechts gesprungen!
MEPHISTOPHELES.
Das hat nun heute keine Ruh.
Es geht zum neuen Tanz; nun komm! wir greifen zu50.

Swój taniec z m³od¹ Faust szybko koñczy, gdy¿ zauwa¿a wyskakuj¹c¹ z jej
ust czerwon¹ mysz, a potem dowiadcza widma ukochanej Ma³gosi (niewykluczone, ¿e sprowokowanego tañcem)  dziewczyny, której ¿ycie zniweczy³.
Z kolei w utworze Gustavea Flauberta La Tentation de Saint Antoine
(prwdr. 1874, pol. Kuszenie wiêtego Antoniego) w jednej z wizji bohatera
pojawi¹ siê M³oda i Stara, które potem okazuj¹ siê odpowiednio Rozpust¹
i mierci¹, dwoma nieroz³¹cznymi aspektami istnienia. Walcz¹ o w. Antoniego, ale w koñcu obejmuj¹ siê i razem piewaj¹, gdy¿ wybór jednej z nich
poci¹ga za sob¹ tak¿e wybór drugiej. Gdy wizja znika, bohater uznaje, ¿e by³
to diabe³ w dwojakiej postaci  ducha nierz¹du i ducha zniszczenia.
STARA
Nie musimy dowiadczaæ rozkoszy, by znaæ jej gorycz! Wystarczy, ¿e
zobaczysz je z daleka, by ogarnê³o ciê obrzydzenie. Musisz byæ zmêczony monotoni¹ tych samych czynnoci, d³ugoci¹ dni, brzydot¹ wiata, g³upot¹ s³oñca!
[ ]
49 Zob. na przyk³ad artyku³y zamieszczone w cyklu Stary z m³odym, ogniwie tematycznym pracy zbiorowej: Staroæ. Wybór materia³ów z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej U, red. A. Nawarecki i A. Dziadek, Katowice 1995, s. 2151. Podobne tematy pojawiaj¹ siê w niektórych artyku³ach
tomu: Dojrzewanie do pe³ni ¿ycia. Staroæ w literaturze polskiej i obcej, red. S. Kruk,
E. Flis-Czerniak, Lublin 2006.
50 J. W. von Goethe, Faust. Eine Tragödie, w: Goethes Werke, Bd. 3: Dramatische
Dichtungen, erster Band, Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von
E. Trunz, Hamburg 1949, s. 129. W t³umaczeniu Feliksa Konopki:

FAUST
Patrz, stara z m³od¹ siedz¹ tu we dwie.
Te snad ju¿ dobrze wyskaka³y siê.
MEFISTOFELES
Ach, do spoczynku nic ich dzi nie sk³oni.
Znów w taniec id¹. Chod! Bierzmy siê do nich!
(Goethe, Faust, cz. 1 i 2, prze³. F. Konopka, Warszawa 1962, s. 225).
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M£ODA
Pustelniku! Pustelniku! Znajdziesz diamenty miêdzy kamieniami, ród³a
ukryte w piasku, rozkosze w ryzyku, którym pogardzasz; s¹ nawet na ziemi
miejsca tak piêkne, ¿e ma siê ochotê przycisn¹æ j¹ do serca.
[ ]
PIERWSZA
mówi, otwieraj¹c ramiona:
Chod, jestem pocieszeniem, odpoczynkiem, zapomnieniem, wiecznym spokojem!
[ ]
DRUGA
ofiarowuj¹c mu swe piersi:
Jestem piastunk¹, radoci¹, ¿yciem, niewyczerpanym szczêciem!51

W poemacie Staffa nikt o nikogo i o nic nie walczy. Obraz jest statyczny,
ale sceneria inna ni¿ u Mallarmégo. Zamiast wnêtrza pa³acowego czy wie¿y
([ ] sont un jour / Qui ne finira pas sans malheur sur la tour 52) mamy
stary i samotny park z fontann¹. Pora roku (jesieñ) i pora dnia (wieczór)
podkrelaj¹ schy³ek lub koniec czego. Ten sam temat piêkna i mierci zostaje tutaj rozegrany inaczej ni¿ w Herodiadzie. Piêkno jest identyfikowane
z mi³oci¹, ale ¿adna z bohaterek Staffa  chocia¿ obie s¹ piêkne  tej mi³oci
nie dowiadczy³a, stanowi wiêc ona dla nich jak¹ tajemnicê. Maj¹ ponadto
sprzeczne wyobra¿enia na jej temat. M³oda widzi w mi³oci istotne niebezpieczeñstwo zwi¹zane z czasem, którego up³yw sprawia, ¿e uczucie to przemija. Dla Starej za ulotna chwila szczêcia stanowi o pe³ni ¿ycia. Lepiej
wed³ug niej wspominaæ tak¹ prze¿yt¹ chwilê, ni¿ niæ i têskniæ za nieprze¿yt¹53 . Postawa Starej wobec M³odej jest taka, jak Mamki wobec Herodiady.
Poniewa¿ piêkno i mi³oæ s¹ wartociami uzale¿nionymi od czasu, Mamka
dopytuje siê, dla kogo Herodiada skrywa swe wdziêki, a us³yszawszy odpowied (Pour moi, czyli Dla mnie samej), przestrzega j¹ i u¿ala siê nad ni¹:
Triste fleur qui croît seule et na pas dautre émoi
Que son ombre dans leau vue avec atonie.
[

]

Toutefois expliquez: oh! non, naïve enfant,
Décroîtra, quelque jour, ce dédain triumphant

54

51 G. Flaubert, Kuszenie wiêtego Antoniego, w przek³. P. niedziewskiego, z komentarzami G. Séginger, R. Lis i R. Przybylskiego, Warszawa 2010, s. 211212.
52 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 566. W t³umaczeniu Matuszewskiego: [ ] nareszcie /
/ Wiem, ¿e ten dzieñ na wie¿y przyniesie nieszczêcie  (S. Mallarmé, Herodiada, s. 567).
53 Zob. interpretacjê wiersza w pracy: G. Igliñski, pi szczêcie [ ] / miêdzy warg¹
a czar¹. Odcienie mi³oci w Bani parku jesiennego Leopolda Staffa, w: Palanìstyka
 Polonistika  Polonistyka 2009, red. A. Kìklevìè, S. Vanìk, Mìnsk 2010, s. 187200.
54 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 568. W t³umaczeniu Matuszewskiego:

Smutny kwiat, co sam ronie i nic go nie mami
Oprócz w³asnego cienia nad wód monotoni¹.
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W Bani parku jesiennego M³oda patrzy w przysz³oæ i widzi Star¹,
Stara patrzy w przesz³oæ i widzi M³od¹. Jedna o drugiej powie: Patrzysz
przed siê, ja patrzê za siebie55. Dziwi¹ siê sobie i nawzajem pouczaj¹. Wolno
wiêc przypuszczaæ, ¿e Stara przyjê³a kiedy tak¹ postawê, jak¹ obecnie reprezentuje M³oda, która wiadomie zamknê³a siê w ustroni bezpiecznej.
Stara wyznaje i ¿a³uje: M³odoæ ma by³a jak ska³a56, co oznacza nie tyle
brak piêkna, ile nieczu³oæ, niedostêpnoæ, wynios³oæ, unikanie mi³osnego
spe³nienia. Nie chce zatem, ¿eby M³oda pope³ni³a podobny b³¹d.
M³oda za pragnie mi³oci wiecznej, niez³omnej, nieprzemijaj¹cej  a poniewa¿ nie potrafi w tak¹ uwierzyæ, sprowadzaj¹c j¹ do marzeñ i snów, stara
siê w zwi¹zku z tym unikaæ uczuciowego zaanga¿owania i chowa siê przed
¿yciem niczym baniowa królewna w swojej wie¿y:
M£ODA
¯yjê wród ukrycia,
Jak s³oñce, co ju¿ zasz³o i cicho zawiera
Za sob¹ wrota zmierzchu.
STARA
Dusza twa p³ochliwa
Boi siê zgie³ku ¿ycia, jak skrzyd³a motyle
D³oni, co chc¹ je chwyciæ, dr¿¹c, ¿e rêka ¿ywa
Zetrze z nich barwy cudne57.

Stara jest zachwycona piêknem M³odej, tak jak Mamka urokiem Herodiady broni¹cej siê przed dotykiem. Piêkno to promieniuje na wszystko wokó³: Patrzê na ciê / Zachwytem oczu. Twoja obecnoæ czarowna / Nadaje
rzeczom nowe znaczenie58. U Mallarmégo jest odwrotnie  Herodiadzie
udzielaj¹ swego piêkna klejnoty i metale, jej oczy lni¹ diamentami (podczas
gdy oczom M³odej zazdroszcz¹ gwiazdy), ukazuje siê ona w gwiezdnej powiacie nie¿nej nocy, opromieniona migoc¹cym wiat³em, jakby odbija³ siê
w niej jaki ponadziemski czar (O charme dernier, oui!59)  tego czaru
bohaterka nie rzuca, ale wch³ania go w siebie, skupia na sobie (Mamka
nazywa j¹ gwiazd¹  Un astre, en vérité60).
[

]

A jednak: ach, nie, dziecko naiwne i harde,
Czas którego dnia zatrze tê dumn¹ pogardê
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 569).
55 L. Staff, Bañ parku jesiennego, w: tego¿, Poezje zebrane, t. 1, Warszawa 1980, s. 867.
56 Tam¿e, s. 865.
57 Tam¿e, s. 862.
58 Tam¿e, s. 863.
59 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 570. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Czar ostatni,
tak! (S. Mallarmé, Herodiada, s. 571).
60 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 566. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Piêknoæ doskona³a (S. Mallarmé, Herodiada, s. 567).
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Bañ parku jesiennego eksponuje, podobnie jak Herodiada, dziewiczoæ
i biel skojarzon¹ z ch³odem. W przeciwieñstwie jednak do poematu Mallarmégo, w którym urok Herodiady wi¹¿e siê ze wiat³em klejnotów, metali
czy lodu, a Mamka chce poca³owaæ rêkê bohaterki strojn¹ w piercienie
(A mes lèvres tes doigts et leurs bagues61), w wierszu Staffa M³oda wolna
jest od wszelakich ozdób i kosztownoci:
[
] Czar twarzy,
Wymowê lica maj¹ twe rêce przeczyste,
Bez piercieni i lni¹cej ozdoby bogatej,
Palce nagie i smuk³e, jak lilie nie¿yste,
Strojne zamiast klejnotów w ró¿owe agaty
Paznokci zaostrzonych jak rzecz obosieczna,
Chlubi¹ca siê, ¿e pieciæ umie, chocia¿ mo¿e
Raniæ bolenie. D³oni twych biel jest tak mleczna,
Marmurowa, ¿e zdaj¹ siê o ka¿dej porze
Ch³odne, jakby stworzone, aby studziæ skronie62.

Herodiada i M³oda nie potrafi¹ odnaleæ siê w wiecie czy w ¿yciu, ale
motywacja ich zachowania jest nieco inna: pierwsza boi siê skalania, a druga
 odtr¹cenia. Obie pogr¹¿aj¹ siê w marzeniach, ale têskni¹ o innej wiecznoci.
[
] Z pustyni
Nie wysz³am skarbu szukaæ, aby skarb straciwszy
Nie wracaæ do pustyni podwójnej. Gdzie w dali
Czeka mi³oæ i szczêcie, by przyjæ i mnie rzuciæ
Wraz z piêknoci¹, gdy zniknie w zapomnienia fali63.

Niektóre przedmioty, jakie pojawiaj¹ siê w poemacie Mallarmégo, s³u¿¹
swoistej dehumanizacji czy odrealnieniu, jakby wszystko, co rzeczywiste,
razi³o banalnoci¹ i pospolitoci¹.
Metale, bi¿uteria, kamienie szlachetne staj¹ siê [ ] znakami duchowoci, która
ma przewagê nad natur¹. St¹d ich rola w Hérodiade, gdzie s¹ ekwiwalentem
tego poziomu, na którym zanika ¿ycie, a ku któremu rozwija siê niewinna
dziewczyna. [ ] Najsilniejszym rodkiem odrealnienia jest [ ] przeniesienie
rzeczy w sferê nieobecnoci oraz unikanie jednoznacznego jêzyka64.

W obu utworach wystêpuj¹ motywy pustyni, wodotrysku, lilii, lustra,
cienia  jednak inaczej zastosowane. Herodiada zdaje siê pod¹¿aæ przez
pustyniê:
61 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 562. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Zbli¿ ku mym
wargom twoje palce i piercienie (S. Mallarmé, Herodiada, s. 563).
62 L. Staff, dz. cyt., s. 863864.
63 Tam¿e, s. 867.
64 H. Friedrich, Mallarmé, w: tego¿, Struktura nowoczesnej liryki. Od po³owy XIX do
po³owy XX wieku, prze³. i opatrzy³a wstêpem E. Feliksiak, Warszawa 1978, s. 173.
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Entrer, et je marchais, fatale, les mains sauves,
Dans le parfum désert de ces anciens rois:
Mais encore as-tu vu quels furent mes effrois?
Je marrête rêvant aux exils, et jeffeuille,
Comme près dun bassin dont le jet deau maccueille,
Les pâles lys qui sont en moi [
]65.

M³oda swoje d³ugie chwile samotnoci przyrównuje do grobowców królów / Wymar³ego plemienia66. W Starej postrzega zapewne projekcjê w³asnej
przysz³oci (¿alu wynikaj¹cego z niespe³nienia), podczas gdy Herodiada widzi
siebie cieniem dalekim, grobowym. Bohaterki s¹ zakorzenione w przesz³oci67, w swych pustelniach zmagaj¹ siê same ze sob¹, ale patrz¹ w przysz³oæ: Herodiada raczej z nadziej¹, gdy¿ wabi j¹ to, co nieznane, a M³oda
bez nadziei, gdy¿ dla niej s³oñce zachodzi (tak, jakby nie by³o ró¿nicy miêdzy
ni¹ a Star¹).
W postawie Herodiady i M³odej wyczuwa siê sprzeciw wobec porz¹dku
wiata. Herodiada mówi, ¿e nie chce niczego, co ludzkie i ¿e nie cierpi
lazuru, ¿egna siê z Mamk¹ (a wiêc i trzymanym przez ni¹ lustrem), co
mo¿na rozumieæ jako po¿egnanie ze wiatem. W ksiê¿niczce Mallarmégo
zachodzi przemiana duchowa. Bohaterka  przera¿ona sw¹ cielesnoci¹, swoimi popêdami, odbieranymi przez zmys³y woniami, mo¿liwoci¹ dotkniêcia
przez kogo, a nawet obawiaj¹ca siê cudzego spojrzenia  dochodzi do przekonania, ¿e jej przeznaczeniem jest staæ siê istot¹ czystej idealnoci. Wyrzeka siê natury, umiera jako dziewczyna, odchodzi w »bia³¹ noc z lodu
i przera¿aj¹cego niegu«, w zabijaj¹c¹ ¿ycie duchowoæ, [ ] jedynym cierpieniem pozostaje niemo¿noæ jeszcze wiêkszego napiêcia68. Jej s³owa: Du
reste, je ne veux rien dhumain69, mog³yby  zdaniem Hugona Friedricha
 zostaæ uznane za motto ca³ej twórczoci Mallarmégo. Z dehumanizacj¹
wi¹¿e siê tutaj, podobnie jak u Baudelairea, izolacja od przyrody ¿ywej.

65

S. Mallarmé, Hérodiade, s. 564. W t³umaczeniu Matuszewskiego:

Tam sz³am, nieszczêsna, rêce zaciskaj¹c zdrowe,
Ch³on¹c odór pustynny owych w³adców dawnych:
Lecz czy widzia³a, jakie lêki mnie opad³y?
Przystajê i obrywam, marz¹c o wygnaniach,
Jakby pod wodotryskiem, który mnie os³ania,
Blade lilie, co we mnie s¹ [
].
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 565).
66 L. Staff, dz. cyt., s. 861.
67 Herodiada mówi: Que de fois et pendant des heures, désolée / Des songes et cherchant mes souvenirs (S. Mallarmé, Hérodiade, s. 566). W t³umaczeniu Matuszewskiego:
Ile¿ razy i godzin, snami zrozpaczona / I wspomnieñ poszukuj¹c (S. Mallarmé, Herodiada, s. 567).
68 H. Friedrich, dz. cyt., s. 157.
69 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 568. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Zreszt¹ nie chcê
niczego, co ludzkie (S. Mallarmé, Herodiada, s. 569).
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Natomiast M³oda ze Star¹ ¿egnaj¹ gasn¹cy dzieñ, zachodz¹ce s³oñce, jakby ¿egna³y w³asne ulotne marzenia: W têsknocie / ¯egnamy je, bo piêkne by³o
jak sen krótki 70. O ile Herodiada przegl¹da³a siê jeszcze przed chwil¹
w lustrze, o tyle M³oda wszystkie zwierciad³a ju¿ dawno zniszczy³a  sta³o siê
to z powodu matki, która po opuszczeniu przez mê¿a jak cieñ ¿y³a cieniem
beznadziei wiecznej, / Boj¹c siê w³asnej twarzy i serca wspomnienia 71.
Córka jej siê zamknê³a w ustroni bezpiecznej,
St³uk³szy wszystkie zwierciad³a i w szybê strumienia
Nie spogl¹daj¹c nigdy 72

St³uczenie zwierciade³ wiadczy o buncie. Nie chodzi o ascezê, ale o to,
by zostaæ na zawsze zapamiêtan¹ jako m³oda i piêkna. ¯ycie pozbawione
mi³oci nie jest jednak ¿yciem, lecz wegetacj¹ lub mierci¹  zreszt¹ bohaterki Staffa zdaj¹ siê ju¿ byæ na wpó³ martwe. Ich g³osy to przecie¿ Dwie
³abêdzie pienie73. Mo¿na te¿ zaproponowaæ inn¹ wyk³adniê, przyjmuj¹c, ¿e
jedynym ratunkiem dla piêkna-mi³oci jest w³anie mieræ. Umieraj¹c m³odo, na zawsze pozostajemy w pamiêci m³odzi i piêkni. mieræ, niszcz¹c piêkno, ocala piêkno.
W poemacie Staffa wystêpuje jeszcze jedna bohaterka, chocia¿ pozostaj¹ca w tle  marmurowy pos¹g nimfy p³acz¹cej, usytuowany nad parkow¹
fontann¹. Na nim skupia siê uwaga M³odej, kiedy Stara pyta j¹, która z nich
 M³oda czy Stara  jest szczêliwsza. M³oda wskazuje nimfê, poniewa¿ Jest
kamienna, têsknot¹ piersi jej nie jêkn¹, / A piêkna wiecznie 74. Tylko ¿e
ona jest w³anie martwa. St¹d sugestia Starej, ¿e nimfa te¿ mo¿e byæ nieszczêliwa:
Skarg¹ p³acze nieustann¹
Wodotrysk. Mo¿e skar¿y siê jej ch³odne piêkno,
¯e nie zazna³o têsknot?    75

Nimfa to piêkno samo w sobie, wieczne piêkno  pozbawione têsknot, ale
i mi³oci. Jest w niej co nieludzkiego76. M³oda sprawia wra¿enie, jakby
70
71

L. Staff, dz. cyt., s. 867.
Tam¿e. Mo¿na w tym widzieæ odwrócenie opowieci o matce Salome  historyczna
Herodiada nie zosta³a porzucona przez swojego prawowitego mê¿a, ale odesz³a od niego.
72 Tam¿e. Monika Szczot interpretuje utwór w duchu stoickiej apathei (M. Szczot,
Klasycyzm Leopolda Staffa, Poznañ 2004, s. 3738).
73 L. Staff, dz. cyt., s. 868.
74 Tam¿e.
75 Tam¿e.
76 Kobiety z poematu  pisze Monika Szczot  przewy¿szaj¹ rzebê, poniewa¿ ich
piêkno nie opiera siê tylko na doskona³oci formy, a ma ono charakter psychofizyczny,
obejmuje ono zarazem piêkno formy (kszta³t fizyczny) i jednoczenie piêkno treci (duch),
realizuje siê ono w jednoci i harmonii duszy i cia³a. [ ] Dotkniête têsknot¹ za szczêciem
kobiety z poematu s¹ piêkne dziêki zdeponowanemu w nich bogactwu emocjonalnemu
(M. Szczot, dz. cyt., s. 4950, 58).
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chcia³a wykroczyæ poza swoj¹ naturê w stronê natury boskiej, nie zdaj¹c
sobie sprawy, jakie to mo¿e mieæ konsekwencje. M³oda i Stara cierpi¹
z powodu swoich pragnieñ, nimfa  z powodu braku pragnieñ. Piêkno niezrealizowane w mi³oci niesie ze sob¹ smutek, ale jest równie¿ smutek spe³nionych bani. Mo¿na powiedzieæ, ¿e M³oda to punkt wyjcia (marzenie),
a nimfa to punkt dojcia (spe³nienie). Nimfa ta, podobnie jak M³oda, ma
w sobie co z Herodiady Mallarmégo. Wyjaniaj¹c Mamce swój pos¹gowy
kszta³t, Herodiada wydaje siê myleæ o rajskim dzieciñstwie:
Du reste, je ne veux rien dhumain et, sculptée,
Si tu me vois les yeux perdus au paradis,
Cest quand je me souviens de ton lait bu jadis77.

Têsknoty, sny i marzenia bohaterek Bani parku jesiennego s¹ cudne
w blasku zachodz¹cego s³oñca. I one przes¹dzaj¹, i¿ ogród, w którym kobiety
siedz¹, ma znamiona ogrodu rajskiego78.
Wspominane przez Herodiadê Étoiles pures (Gwiazdy czyste), ale
o zimnym dr¿eniu, oraz nienawistne spojrzenie Wenus lni¹cej wród drzew,
w poemacie Staffa zastêpuje wyp³ywaj¹cy nad drzewa ksiê¿yc, w finale
utworu srebrz¹c marmurowy pos¹g nimfy p³acz¹cej i owiecaj¹c postacie
siedz¹cych niemo kobiet79. Te kosmiczne motywy s¹ w obu tekstach znakami kobiecoci, zagadkowoci, a mo¿e te¿ przeznaczenia, na którego wyrok
albo bohaterki przystaj¹, albo te¿ chc¹ go unikn¹æ, wiadome kruchoci swego piêkna. Spojrzenie w przysz³oæ przynosi myl o odejciu w przesz³oæ.
Jy partirais (tam odjadê)  stwierdza Herodiada.
Oba utwory wieñcz¹ ³zy, chocia¿ ich wymowa mo¿e byæ ró¿na. W poemacie Mallarmégo mowa jest najpierw o p³acz¹cym wosku ([ ] ces flambeaux où la cire au feu léger / Pleure parmi lor vain quelque pleur étranger80), a chwilê potem o ³kaniu czy szlochu (Jetez-vous les sanglots

77

S. Mallarmé, Hérodiade, s. 568. W t³umaczeniu Matuszewskiego:

Zreszt¹ nie chcê niczego, co ludzkie, rzebion¹
Jeli mnie widzisz, rajskim przejêt¹ zachwytem,
To tylko gdy twe mleko wspomnê niegdy pite.
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 569).
78 Wystêpuj¹cy w poezji Staffa motyw raju szeroko omawia Jerzy Kwiatkowski:
U podstaw liryki Leopolda Staffa, Warszawa 1966, s. 175280.
79 L. Staff, dz. cyt., s. 868.
80 S. Mallarmé, Hérodiade, s. 572. W t³umaczeniu Matuszewskiego: Zapal wieczniki,
gdzie wosk p³acze w ogniu lekkim / Przy marnym z³ocie p³aczem obcym i dalekim
(S. Mallarmé, Herodiada, s. 573). Te dwa wersy Hugo Friedrich odnosi do stanu duchowego Herodiady: To jest peryfrastyczne opisanie wiec. Ale ograniczone przedmioty zdominowane s¹ tutaj przez wielorakie symboliczne odniesienia: p³acz, znikomoæ, obcoæ. To one
tworz¹ w³aciw¹ treæ wersów, nie nale¿¹ ju¿ wcale do wiec, lecz do wewnêtrznej sytuacji
osoby, która mówi (H. Friedrich, dz. cyt., s. 174).
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suprêmes81). U Staffa czytamy za o p³acz¹cej nimfie i ³zach w oczach
M³odej: [ ] patrzy bez ruchu w dal mroczn¹, a w ciemnych jej oczach lni¹
dwie du¿e ³zy, s³odkie, jasne, spokojne82.
Pos¹g nimfy  tak jak Herodiada Mallarmégo  przywodzi na myl
sztukê, podpowiadaj¹c byæ mo¿e, ¿e utwór Staffa mówi nie tylko o mi³oci
i szczêciu. Niewykluczone, ¿e jest to dialog o zmieniaj¹cych siê epokach
piêkna, trzech jesieniach, z których ka¿da przemija: jesieñ przesz³oci (Stara), jesieñ teraniejszoci (rzeczywista), jesieñ przysz³oci (M³oda): Jak¿emy wszystkie piêkne: trzy jesienie, / Dla których cudnie s³oñce zachodzi83.
Wszystkie s¹ piêkne, choæ inne. Nie znikaj¹ te¿ zupe³nie. Z czasem uzyskuj¹
tylko odmienne owietlenie (wymowê)  zamiast s³oñca przywieca im ksiê¿yc. Gdy s³oñce powróci, bêdzie jednak szuka³o nowego piêkna, stara³o siê
odkryæ nowy idea³.
Zachodz¹ce zmiany, wykluczaj¹ce piêkno absolutne, mo¿na postrzegaæ
jako pewn¹ u³omnoæ dzie³a stworzenia (dzie³a sztuki) albo jego atrakcyjnoæ: A jest¿e co mniej piêkne przeto, ¿e jest raz?84 . Nie ma odpowiedzi
jednoznacznej, który rodzaj mierci bardziej rani, jak¹ miar¹ mierzyæ ³zy
nimfy (piêkno wieczne) i ³zy M³odej (piêkno chwilowe). Nimfa jest martwa w
swej wiecznoci, a M³oda w swym ¿yciu (przemijaniu). Najprociej by³oby
powiedzieæ, ¿e ka¿de piêkno ma swój czas.
Podobieñstwo Bani parku jesiennego Staffa do Herodiady Mallarmégo
nie wydaje siê przypadkowe. Liczba identycznych dla obu tekstów motywów
jest zbyt du¿a, wskazuje raczej na wiadom¹ inspiracjê. Motywami tymi
Staff ¿ongluje jednak inaczej, podporz¹dkowuj¹c je swojej poetyce i swojej
filozofii równowagi (racje bohaterek siê równowa¿¹). Jego utwór nie jest
parafraz¹ lub pastiszem, stanowi odmienne opracowanie tego samego tematu  piêkna. Tworzy now¹ jakoæ, czasem poprzez odwrócenie sytuacji (np.
piercienie i ozdoby  jeden utwór akcentuje ich obecnoæ w obrazie bohaterki, a drugi ich brak; podobnie motyw lustra  w jednym poemacie podkrela
siê spogl¹danie w lustro, a w drugim unikanie odbicia).
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Summary
The paper compares two poems with diagonal structure: Herodias by Stéphane Mallarmé
and Bañ parku jesiennego (Fairy Tale of the Autumn Park) by Leopold Staff. It proves the level
of dependence of the Polish work on the French original. The comparison shows that the
number of motives identical for both texts is too high to see it as accidental; it rather shows
conscious inspiration. However, Staff uses those motives differently than Mallarmé, subjecting
them to his poetics and his philosophy of balance. His work is not a paraphrase or pastiche; it
represents a different elaboration of the same subject  the beauty. They create a new quality.
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Wraz z rozwojem wiadomoci ronie smutek, a cz³owiek staje siê
tym bardziej melancholijny, im doskonalsz¹
i prawdziwsz¹ ma wiadomoæ swego stanu.
Jacques Legrand, Uwagi o mierci i S¹dzie Ostatecznym
[ ] bieg³y w nauce ¿ycia [ ] widzia³em, jak inni bez tej
bieg³oci s¹ szczêliwi.
Michai³ Lermontow, Bohater naszych czasów

Pisz¹c zach³ystujê siê ¿ó³ci¹1  notowa³ Puszkin w licie do Aleksandra
Turgieniewa z koñca roku 1823, rozpoczynaj¹c wówczas pracê nad dzie³em,
które okazaæ siê mia³o póniej najdoskonalszym jego poetyckim osi¹gniêciem. Czytaj¹c Eugeniusza Oniegina, nie sposób jednak oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e ¿ó³æ ta barwi siê na czarno i wlewa w dusze bohaterów Puszkinowskiego
poematu, ci¹¿¹c nad ich egzystencj¹, znacz¹c koleje ich losu. Zbyt wiele
jednak napisano ju¿ o melancholii  bo ta zajmowaæ nas bêdzie szczególnie
 doæ ju¿ zajê³a ona stronnic w tomach traktatów, by wytyczyæ jej sta³e,
niezmienne ramy, raz na zawsze zdefiniowaæ, wt³aczaj¹c w paradygmat,
w którym mog³yby zawrzeæ siê wszystkie jej odcienie. Dlatego szkic ten jest
prób¹ zmierzenia siê ze z³o¿onoci¹ zaprezentowanych w utworze modeli
melancholii, prób¹ wskazania ich cech, nawi¹zañ do tradycji i filozofii oraz
wytyczenia ich, czêstokroæ krzy¿uj¹cych siê, róde³. Zdaje siê bowiem,
1

Cyt. za: R. £u¿ny, Wstêp, w: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem, prze³.
A. Wa¿yk, Wroc³aw 1970, s. XIX.
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¿e z³o¿onoæ tê doskonale dostrzega³ sam Puszkin i ukazuj¹c przekrój rosyjskiego spo³eczeñstwa swoich czasów w dziele bêd¹cym sum¹ [jego] wiedzy
[ ] o wiecie, o cz³owieku, o Rosji, o piêknie2, klarownie odda³ te¿ szerokie
spektrum melancholijnego dowiadczenia, którego piêtno  jeli wierzyæ
temu, co w Onieginie napisa³  równie¿ i jego samego nie oszczêdzi³o.
Zwi¹zek Puszkina ze rodowiskiem dekabrystów i krytyka rz¹dów Aleksandra I spowodowa³y, i¿ w latach 18201826 poeta przebywa³ na zes³aniu,
z którego zwolni³ go dopiero obejmuj¹cy tron carski Miko³aj I. Okres ten nie
by³ bynajmniej jedynie czasem dojmuj¹cej samotnoci, lecz tak¿e por¹ rozkwitu literackiego kunsztu poety, czego dowodem s¹ powsta³e wówczas
pierwsze cztery rozdzia³y Eugeniusza Oniegina. Mo¿liwe przejawy melancholijnego usposobienia dostrzec mo¿na jednak nie tylko w historii uto¿samianego z samym Puszkinem narratora poematu, którego losy znaczone s¹
têsknot¹ za minionym czasem m³odzieñczej mi³oci oraz cyklotymicznym3
wahaniem miêdzy marazmem a optymizmem. Zasadne wydaje siê równie¿
spojrzenie na poemat Puszkina przez pryzmat jego konstrukcji, wykorzystanych chwytów retorycznych i stylistycznych, które wskazywaæ mog¹ na sposób pisania okrelany przez Marka Bieñczyka mianem écriture melancolique4. Owo pismo melancholijne, charakteryzuj¹ce siê mnogoci¹ cytatów,
enumeracji, dygresji, stosowanych przez pisarza w nadziei na zape³nienie
uczucia pustki, na którym ufundowane jest melancholijne dowiadczenie,
stanowiæ bowiem mo¿e  zdaniem Bieñczyka  wiadectwo trapi¹cej autora
melancholii.
Na szczególny status wyliczenia jako sposobu organizacji stroficznej
wskazuje Ryszard £u¿ny, podaj¹c za przyk³ad trzy strofy z rozdzia³ów koñcowych i nazywaj¹c je zwrotkami-katalogami5. Podobnie pisze on tak¿e o scenie, w której Tatiana odwiedza mieszkanie Oniegina, zwracaj¹c uwagê na
katalogowe odtworzenie jego wnêtrza6. Enumeracja jest bowiem dla melancholika sposobem oswojenia rzeczywistoci, strategi¹ stwarzaj¹c¹ iluzjê ca³ociowej, spójnej i wiernej odbudowy utraconego wiata. Homo melancholicus
wylicza, poniewa¿ chce ów wiat odtworzyæ, a gdy zdarzy mu siê zapomnieæ,
czy wymieni³ ju¿ wszystkie jego elementy, powtarza je tak, by nie uroniæ
niczego z wizji idealnej rzeczywistoci. Uwagê szczególn¹ nale¿y zwróciæ na
pojawiaj¹ce siê w enumeracjach Puszkina nawi¹zania do innych twórców
2 B. Galster, Aleksander Puszkin, w: Literatura rosyjska w zarysie, red. Z. Barañski,
A. Semczuk, Warszawa 1976, s. 266.
3 Piotr niedziewski okrela za Jeanem Grenierem cyklotymiê jako zaburzenia równowagi psychicznej, w których po okresach wzmo¿onej pobudliwoci nastêpuj¹ okresy depresji  P. niedziewski, Melancholijne spojrzenie, Kraków 2011, s. 21. W tym kontekcie
por. ostatni¹ strofê rozdzia³u VI z drug¹ zwrotk¹ czêci VII.
4 M. Bieñczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajd¹ straty, Warszawa 2012,
s. 3147.
5 R. £u¿ny, Wstêp, s. LXXXV.
6 Tam¿e, s. XXXV.
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i ich dzie³. Autor nie tylko ka¿dej z czêci poematu przydaje motto i opatruje
j¹ przypisami, lecz tak¿e odnosi siê do dawnych i wspó³czesnych mu pisarzy
i poetów  Juwenala, Teokryta, Petrarki, Rousseau, Knia¿nina, Byrona,
Schillera, Goethego i wielu innych, tak jakby ich nazwiska stanowiæ mia³y
pami¹tkê niegdysiejszej lektury, osobliwe wiadectwo istnienia, które nie
jest bynajmniej dla melancholika faktem tak oczywistym, jak mo¿na by
s¹dziæ. Puszkin cytuje Dantego, Szekspira i Iwana Dmitrijewa  autora
smêtnych sentymentalno-ludowych piosenek, przywo³uj¹c na myl w tym
gecie postaæ Roberta Burtona  ow³adniêtego obsesj¹ cytowania i porz¹dkowania filozofa, autora s³ynnej Anatomii melancholii, na kartach której przytacza³ on s³owa ponad tysi¹ca innych twórców7. Z Burtonem ³¹czy Puszkina
tak¿e sk³onnoæ do dygresji, choæ  rzecz jasna  formê poematu dygresyjnego, którego postaæ przybiera dzie³o poety, t³umaczyæ nale¿y w pierwszym
rzêdzie rozpowszechnieniem tego gatunku w literaturze romantycznej. Nie
wyklucza to jednak mo¿liwoci spojrzenia nañ równie¿ jako na strategiê
écriture melancolique. To bowiem Burton w³anie upatrywa³ w dygresji, odwodz¹cej od pogr¹¿enia siê w smutnej kontemplacji, lekarstwa na melancholiê8, a notuj¹c: piszê o melancholii po to, by trudz¹c siê unikaæ jej pu³apek9
 wskazywa³ kolejny sposób na oddalenie widma czarnej ¿ó³ci. Puszkin zdaje
siê iæ ladem angielskiego filozofa, nie tylko opisuj¹c w³asne dowiadczenie
i krel¹c historie bohaterów poematu  z których ka¿dy reprezentuje odmienny charakter i wariant postawy10 (oraz melancholii)  lecz zw³aszcza
tematyzuj¹c fenomen melancholii przede wszystkim w nosz¹cym pierwotnie
tytu³ Chandra, pierwszym rozdziale poematu, w którym przedstawia czytelnikowi postaæ Eugeniusza.
Zakoñczenie romansu wierszem  pisze Bogdan Galster  cile odpowiada jego pocz¹tkowi: ponownie, jak w rozdziale I, ukazuje Oniegina
w Petersburgu, opanowanego przez »ból wiata«11. Ewolucja postawy g³ównego bohatera nie pozwala jednak na postawienie znaku równoci miêdzy
krelonym na pocz¹tku i w zakoñczeniu utworu wizerunkiem Oniegina. Charakter melancholii, która go dotyka, ulega z biegiem czasu przemianie i oscyluje kolejno wokó³ trzech konstytuuj¹cych j¹ dominant: modnego spleenu,
nudy i nostalgii. Eugeniusza poznajemy jako przedstawiciela z³otej petersburskiej m³odzie¿y, zamo¿nego szlachcica kszta³tuj¹cego swój stosunek do
wiata na podstawie nieusystematyzowanej lektury i ogl¹danych sztuk teatralnych, których znajomoæ jest raczej wynikiem panuj¹cej wówczas mody
7 T. S³awek, Saturniczny p¹tnik. Robert Burton i jego Anatomia melancholii, Literatura na wiecie 1995, nr 3, s. 71.
8 Tam¿e, s. 72.
9 Cyt. za: tam¿e, s. 70.
10 R. £u¿ny, Aleksander Puszkin, w: Historia literatury rosyjskiej, t. I, red. M. Jakóbiec, Warszawa 1976, s. 470.
11 B. Galster, dz. cyt., s. 269.

34

Maksymilian Wroniszewski

ni¿ ¿ywego zainteresowania bohatera. Tak przygotowany Oniegin, w³adaj¹cy
biegle francuskim, czaruj¹cy i nienagannie wychowany, wkracza w wiat
rautów i towarzyskich konwersacji jako dandys, z upodobaniem rozkochuj¹cy w sobie kobiety. Przybiera maski  te nieod³¹czne elementy melancholijnego imaginarium  wród których maska pozornej erudycji m³odzieñca,
potrafi¹cego ka¿dego tematu jedynie dotkn¹æ z lekka (I, 65)12, nie jest
bynajmniej jedyna. Eugeniusz  pisze Puszkin 
wczenie zacz¹³ oszukiwaæ,
Nadziejê kryæ, ods³aniaæ zazdroæ,
To wpajaæ wiarê, to podrywaæ,
U d a w a æ s m u t e k [podkr. moje  M. W.], czyniæ na z³oæ,
S³uchaæ gorliwie, obojêtnie,
Trwaæ w pos³uszeñstwie albo w dumie!
Milczenie w mrocznej kryæ zadumie.
(I, 113119)

Postawa Oniegina w tym okresie ma wiêc zdecydowanie iluzoryczny
charakter, smutek, który rzekomo go trawi, jest efektem dziewiêtnastowiecznej mody na bycie znudzonym, na spleen i melancholiê13. Eugeniusz
teatralizuj¹c w³asne istnienie, udaje kogo, kim nie jest, gra przed publicznoci¹ z³o¿on¹ z goci zapraszanych na kolejne wystawne przyjêcia. Ten towarzyski aspekt melancholii nie jest wszak pomys³em romantycznym. Jego
naturê dostrzegali ju¿ pisarze epoki el¿bietañskiej, w której przeciwstawiono
tragizm melancholii Hamleta komizmowi niektórych postaci ze sztuk Bena
Jonsona14. Podobnie o postawie tego rodzaju mówi³ bêdzie Pieczorin  g³ówny bohater powieci Lermontowa i duchowy potomek Oniegina, który
w jednej z rozmów stwierdzi wprost, ¿e smutek w towarzystwie jest mieszny15. Mimo pocz¹tkowej sk³onnoci do melancholijnej stylizacji Eugeniusz
rych³o traci jednak zainteresowanie rol¹ aktora i równie szybko zanika
ostatni przejaw jego towarzyskich interakcji  s³aboæ do mi³osnych podbojów, która wch³oniêta zostaje przez czcz¹ pustkê jednostajnie barwnego
¿ycia (I, 455). Puszkin tej przemianie bohatera i przejciu od sztafa¿owej postawy ogarniêtego spleenem m³odzieñca do g³êbokiego  w tym wypadku opartego na nudzie  dowiadczenia melancholii daje wyraz w tych s³owach:
12 Wszystkie cytaty pochodz¹ z: A. Puszkin, Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem,
prze³. A. Wa¿yk, wstêpem i przypisami opatrzy³ R. £u¿ny, Wroc³aw 1970. W nawiasach
podajê kolejno rozdzia³ oraz wers lub zakres cytowanych wersów.
13 P. niedziewski, dz. cyt., s. 155.
14 Dziêki ci, panie, bêdê tak mia³y, zapewniam; czy masz tam krzes³o, ¿eby mo¿na
na nim melancholijnie usi¹æ?  pyta Stefan z Ka¿dy w swym humorze Jonsona. Cyt za:
R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, prze³. A. Kryczyñska, Kraków 2009, s. 266.
15 M. Lermontow, Bohater naszych czasów, prze³. W. Rogowicz, Warszawa, 1985, s. 79.
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Czy wród hulanki i zabawy
By³ lekkiej myli, zdrów i ¿wawy?
Nie: wczenie zwiêd³o w nim uczucie;
Zmêczy³ go widok wietnych strojów;
Nied³ugo straci³ smak do uciech,
Do piêknych kobiet i podbojów;
Szybko znudzi³a mu siê zdrada;
Zbrzyd³a mu przyjañ i kompania,
Bo któ¿ ma chêæ do zapijania
Krwawych befsztyków przy obiadach,
Gdy g³owa ci¹¿y mu jak bela?16
(I, 461471)

Oniegina z biegiem dni opanowuje chandra, w której doszukiwaæ siê
mo¿na powinowactw z niemieckim Weltschmerzem17. Pogr¹¿ony w zadumie
Eugeniusz trawi odt¹d godziny na samotnych rozmylaniach, usi³uje z am i e n i æ f r a k n a p i ó r o, zerwaæ z ¿ywotem dandysa i zacz¹æ pisaæ,
by w gecie tym uciec od wiata, który tyle¿ jest przyt³aczaj¹cy, co nudny.
Bohater nie mo¿e jednak wyraziæ targaj¹cych jego umys³em myli, s³usznie
bowiem zauwa¿a George Steiner, pisz¹c, ¿e im gwa³towniejszy napór myli,
tym silniejszy opór stawia jêzyk, w którym myl jest zasklepiona18. Tymczasem skazanego na konfrontacjê ze wiatem Oniegina nu¿y wszystko. Nudz¹
go kobiety i odrzucone w k¹t ksi¹¿ki, nowe miejsca i rodzinny dwór, do
którego przybywa. Nudzi go w koñcu mi³oæ i samotnoæ, s¹siedzi, nazwani
przezeñ ho³ot¹ (IV, 565), i bale, w których  choæ niechêtnie  uczestniczy.
Awersja do przebywania na salonach nie tkwi jednak, jak chcia³by La Roche16 Motyw opadaj¹cej g³owy podtrzymywanej najczêciej jedn¹ b¹d obiema rêkoma jest
charakterystycznym elementem przedstawieñ Melancholii i melancholików. Pojawia siê ju¿
w staro¿ytnoci w niektórych wizerunkach Saturna. Tak te¿ Melancholiê w swej Ikonologii
przedstawia i opisuje Cesare Ripa: [Melancholia to] kobieta stara, ponura i zbola³a, ubrana w brzydkie suknie, bez ¿adnych ozdób, siedz¹ca na g³azie z ³okciami na kolanach,
obiema d³oñmi podpieraj¹ca brodê  C. Ripa, Ikonologia, prze³. I. Kania, Kraków 2013,
s. 272. Wród innych dzie³ plastycznych, wykorzystuj¹cych ów motyw, wymieniæ wypada
m.in.: Melencoliê I (1514) Albrechta Dürera, Melancholiê (ok. 1614) Domenica Fetiego czy
Melancholika (1898) Wojciecha Weissa.
17 Nale¿y przy tym dopowiedzieæ, i¿ charakter narodowych melancholii to kwestia
bardziej z³o¿ona. Wspomnijmy tylko dociekania Madame de Staël, wed³ug której osjaniczne
z ducha pisma poetów Pó³nocy  pozostaj¹cych w opozycji do wywodz¹cych siê od Homera
poetów Po³udnia  przepe³nia mroczna, kontemplacyjna melancholia. Zob.: P. niedziewski,
dz. cyt., s. 105123. O narodowym odcieniu melancholii pisze tak¿e Jan Mitarski, powo³uj¹c siê przy tym w³anie na poemat Puszkina: Wydaje siê, ¿e poeta zbyt uproci³ zagadnienie, identyfikuj¹c te dwa s³owa [tj. spleen i chandrê  M. W.]. Ka¿de z nich ma specyficzny odcieñ narodowy. W spleenie kryje siê te¿ snobizm w³aciwy tej epoce w Anglii,
chandra jest bardziej pierwotna, ¿ywio³owa, dramatyczna  J. Mitarski, Z dziejów melancholii, w: A. Kêpiñski, Melancholia, Warszawa 1985, s. 318319.
18 G. Steiner, Dziesiêæ (mo¿liwych) przyczyn smutku myli, prze³. O. i W. Kubiñscy,
Gdañsk 2007, s. 35.
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foucauld19, w nu¿¹cym zachowaniu innych, lecz w przypadku Oniegina jest
wynikiem krocz¹cej za nim krok w krok chandry, której ród³o bije w nim
samym. Bli¿sza jest ona wiêc koncepcji Pascala, dla którego nuda stanowi,
jak okreli³ to Micha³ Pawe³ Markowski, czarn¹ dziurê w cz³owieku, któr¹
mo¿na jedynie przykryæ, ale nigdy usun¹æ20. O ile jednak nad francuskim
filozofem czuwa Bóg, Izajaszowy deus absconditus, ukryty, choæ zsy³aj¹cy co
jaki czas dowody swojej obecnoci, a lekarstwem na nudê staje siê dlañ
rozrywka21, o tyle dla Eugeniusza znik¹d szukaæ pomocy, nic go ju¿ nie bawi,
a o wierze w Opatrznoæ nawet nie wspomina.
Smutek i id¹ca z nim w parze nuda, które trapi¹ Oniegina w tym
okresie jego peregrynacji, zdaj¹ siê mieæ dwa ród³a. Pierwszym z nich jest
swoiste anagnôrismós  poczucie g³êbokiego rozpoznania natury wiata
i cz³owieka, stanowi¹ce najwiêksze z nieszczêæ bohatera. Wersy wieñcz¹ce
rozdzia³ czwarty explicite ukazuj¹ ów stan Onieginowskiej wiadomoci,
a sam Puszkin zdaje siê odpowiadaæ w nich na pytanie, stawiane ju¿ przez
wspomnianego wczeniej Pascala, pytaj¹cego, czy nie lepiej by³oby nie znaæ
siebie, aby byæ szczêliwym22:
Biedny kto wszystko dzi przewidzi,
W kim trzewy pokutuje duch,
Kto pojmie w lot i znienawidzi
Ka¿de s³óweczko, ka¿dy ruch;
Serce mu zetnie ch³ód lodowy
I nie pozwoli straciæ g³owy!
(IV, 596601)

Myl o rozrywkach i wystawnym ¿yciu wzbudza wiêc w Eugeniuszu
jedynie miech powodowany wiadomoci¹ nik³oci wiatowych dóbr i nicoci
ludzkiej egzystencji. Zbli¿a go on do postawy Demokryta  miej¹cego siê
filozofa, patrona Burtonowskiej Anatomii melancholii, kpi¹cego z ludzkiej
zach³annoci i pychy. Oniegin jednak nie rozpoznaje wy³¹cznie czczoci postaw materialistycznych, lecz tak¿e u³udê mylenia kategoriami idealistycznymi, czego najlepszym dowodem jest jego pob³a¿liwy i podszyty nut¹ ironii
stosunek do wiatopogl¹du Leñskiego, o którym w ten sposób myli:
19 La Rochefoucauld pisa³ m.in.: Nudzimy siê prawie zawsze z ludmi, z którymi nie
wolno siê nudziæ; Nudzimy siê prawie zawsze tymi, których my nudzimy oraz: Przebaczamy czêsto tym, którzy nas nudz¹; ale nie mo¿emy przebaczyæ tym, których my nudzimy  F. de La Rochefoucauld, Maksymy i rozwa¿ania moralne, prze³. oraz wstêpem
i objanieniami opatrzy³ T. Boy-¯eleñski, Warszawa 2009, s. 118; 165; 109.
20 M. P. Markowski, Lennui: u³amek historii, w: Nuda w kulturze, red. P. Czapliñski,
P. liwiñski, Poznañ 1999, s. 298.
21 Nie ma w cz³owieku nic równie nieznonego, jak za¿ywaæ pe³nego spoczynku, bez
namiêtnoci, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia oraz Ale odejmijcie im [ tj. niedostrzegaj¹cym czczoci wiata  M. W.] rozrywkê, ujrzycie, i¿ bêd¹ usychaæ z nudów  B. Pascal,
Myli, prze³. oraz wstêpem i objanieniami opatrzy³ T. Boy-¯eleñski, Warszawa 2008,
s. 82; 97.

Spleen, nuda, melancholia. Czytaj¹c Eugeniusza Oniegina

37

Na razie niechaj sobie wierzy
W ten ponoæ doskona³y wiat;
Niech ¿yje w b³êdzie czy u³udzie 
M³odoci ¿ar m³odemu ujdzie.
(II, 207210)

Mimo to Eugeniusza z Leñskim ³¹cz¹ wspólne rozmowy i zainteresowania, a zw³aszcza nuda i melancholia, którym obaj ulegaj¹, choæ maj¹ one
zupe³nie odmienne pod³o¿e. Leñski, bêd¹c typowym, wykszta³conym w duchu getyngeñskim (II, 78), romantycznym idealist¹, egzemplifikuje model
dziewiêtnastowiecznej melancholii w³aciwy dla podmiotu s³abego przed
momentem zmiany, przed progiem metamorfozy23. Momentem tym jest dla
niego mi³osne spe³nienie, wyobra¿enie o uczuciu doskona³ym, gdy¿ wierzy
on, ¿e losem przeznaczona / Dusza siê zejdzie z nim bliniacza (II, 99100).
Pobrzmiewa w tym przewiadczeniu wyrane nawi¹zanie do mitu Androgyne  pragnienia idealnego zjednoczenia, upragnionego pogodzenia, syntezy,
hipotetycznej prajedni, oczekiwanej postjedni24  który mo¿e byæ odczytany
jako wyraz melancholijnej têsknoty za utracon¹ pe³ni¹ istnienia25. Te marzenia Leñskiego  jak wiadomo  nie ziszcz¹ siê, zamiast ich spe³nienia czeka
go mieræ z rêki przyjaciela i spoczêcie na wiejskim cmentarzu w grobie,
który wystawiony na dzia³anie si³ natury, coraz bardziej niszczej¹cy i nieczytelny, natrêtnie i paradoksalnie przypomina³ bêdzie o zapomnieniu, stanie
siê figur¹ owej melancholii zapomnienia, figur¹ niemo¿liwej do odtworzenia
pamiêci po zmar³ym poecie26.
Ró¿nica w postrzeganiu ma³¿eñstwa przez W³odzimierza i Eugeniusza
prowadzi nas do drugiego ród³a Onieginowskiej melancholii  p o c z u c i a
n i e z a k o r z e n i e n i a. Eugeniusz nie jest z nikim i z niczym
 przynajmniej do czasu ponownego przyjazdu do Petersburga  trwale emocjonalnie zwi¹zany, dlatego te¿ w perspektywie ma³¿eñskiego zwi¹zku dostrzega on jedynie ³añcuch nudnych scen (IV, 583). Oniegina nie fascynuje
tak¿e dwór stryja, do którego przyje¿d¿a, mimo rodzinnych stosunków ³¹cz¹cych bohaterów i bogatej historii posiad³oci. Daleko mu równie¿ do poczucia
22
23
24
25

Tam¿e, s. 92.
M. Bieñczyk, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Warszawa 2002, s. 17.
M. Piwiñska, Z³e wychowanie, Gdañsk 2005, s. 275.
W kontekcie mitu Androgyne Bieñczyk snuje rozwa¿ania nad melancholi¹ Krasiñskiego i Baudelairea  M. Bieñczyk, Oczy Dürera , s. 135174; 237269. Temat androgynii jako jednego z fantazmatów melancholijnych poruszony zostaje tak¿e w: A. Araszkiewicz, Wypowiadam wam moje ¿ycie. Melancholia Zuzanny Ginczanki, Warszawa 2001.
26 Jean Starobinski wskazuje na zbie¿noæ figur cmentarza i ruiny, pisz¹c: Melancholia ruiny polega na tym, ¿e sta³a siê ona pomnikiem utraconego znaczenia. [ ] We wra¿liwoci europejskiej temat wiejskiego cmentarza jest wspó³czesny tematowi ruin: oznacza
ten sam ruch niemo¿liwej reminiscencji, ten sam wysi³ek bezradnej pamiêci, która zadaje
pytania, lecz nie potrafi pokonaæ zapomnienia  J. Starobinski, Wynalezienie wolnoci.
17001789, prze³. M. Ochab, Gdañsk 2006, s. 200.
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wiêzi z duchem narodowym, co ujawnia siê szczególnie wyrane w obliczu
konstrukcji utworu odtwarzaj¹cej cykl pór roku, wi¹t, zwyczajów i obrzêdów rosyjskiego ludu27.
Paradoksalnie ³¹cz¹ siê zatem w Onieginie cechy b o h a t e r a b a j r on i c z n e g o  wystêpuj¹cego przeciw konwenansom buntownika, anachorety obarczonego piêtnem zbrodni i spêdzaj¹cego dni na samotnych rozmylaniach oraz odmawiaj¹cego wszelkiego dzia³ania a c e d y k a, którego
¿ycie z bios przemienia siê w zoe28. Acedyczna postawa bliska jest zreszt¹
tak¿e innej dziewiêtnastowiecznej figurze  postaci rosyjskiego inteligenta,
tak zwanego cz³owieka zbêdnego. O zwi¹zku tym pisze Lidia Macheta,
stawiaj¹c Oniegina w jednym szeregu z bohaterami Ob³omowa Iwana Gonczarowa i Rudina Iwana Turgieniewa:
Acedycznego mnicha i rosyjskiego cz³owieka zbêdnego ³¹czy wyrana zgodnoæ
doznañ psychicznych. Obaj z jednakow¹ moc¹ dowiadczaj¹ znudzenia i zobojêtnienia, ¿ywi¹ podobn¹ g³êbok¹ niechêæ do najbli¿szego otoczenia.
Acedycznego mnicha i rosyjskiego cz³owieka zbêdnego jednoczy tak¿e podobny
sposób zachowania. Obaj czêsto zmieniaj¹ swe rodowiska lub tylko najbli¿sze
otoczenie. Obaj nie s¹ w stanie dokoñczyæ rozpoczêtych prac.29

Pozbawion¹ znaczenia egzystencjê Puszkinowskiego bohatera, którego
nie interesuje wiatowe ¿ycie, rytm zmieniaj¹cej siê przyrody ani otaczaj¹ca
go przestrzeñ, opisaæ mo¿na trafnie tak¿e s³owami Wojciecha Ba³usa, stwierdzaj¹cego, i¿:
cz³owiek obdarzony nie zagospodarowanym czasem, pozbawiony rytmu pracy,
nie wie, co ze sob¹ zrobiæ. Snuje siê wiêc poród nic niewartych przedmiotów.
Melancholia i nuda ³¹cz¹ siê wtedy we wszechogarniaj¹cym poczuciu bezsensu,
jednakowoci i sypkoci rzeczywistoci.30

St¹d wzbieraj¹ce w bohaterze poczucie, ¿e prawdziwe, szczêliwe ¿ycie jest
gdzie indziej czy, jak wyrazi³ to w motcie, przywiecaj¹cym jednemu z rozdzia³ów, bohater komedii Gribojedowa: tam, gdzie nas nie ma31 . Eugeniusz czuje,
27
28

R. £u¿ny, Wstêp, s. LXV.
Powo³uj¹c siê na pisma Ewagriusza, eremity z IV w., Bieñczyk tak ujmuje ró¿nicê
miêdzy bios a zoe: To pierwsze [bios  M. W.] jest ¿yciem, które prowadzimy, zajmuj¹c siê
jakimi rzeczami. Zoe natomiast to ¿ycie, w którym jestemy, kiedy ¿yjemy [ ] Acedia
przekszta³ca zatem bios w zoe, nasz¹ obecnoæ wobec rzeczy  w zwyk³¹ obecnoæ wród
rzeczy  M. Bieñczyk, Melancholia , s. 102.
29 L. Macheta, Demon Po³udnia i zafa³szowanie egzystencji. O acedii staro¿ytnego mnicha i zbêdnoci inteligenta rosyjskiego XIX wieku, Kraków 2003, s. 13. Na temat objawów
acedii zob. tak¿e: G. Bunge, Acedia  duchowa depresja. Nauka duchowa Ewagriusza
z Pontu o acedii, prze³. J. Bednarek, A. Ziernicki, Kraków 2007, s. 81108.
30 W. Ba³us, Muzyka, melancholia, nuda, w: Nuda w kulturze , s. 288.
31 Chodzi o motto rozdzia³u VII, zaczerpniête z komedii M¹dremu biada Aleksandra
Gribojedowa, w t³um. J. Tuwima: A gdzie¿ jest lepiej? /  Gdzie nas nie ma  cyt. za:
A. Puszkin, dz. cyt., s. 163.
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¿e ¿ycie jest gdzie obok niego, ¿e rozmija siê z nim, wydany na pastwê
ci¹¿¹cej wiadomoci istnienia. Lekarstwa na ten stan nie stanowi¹ nawet
ci¹g³e podró¿e, przenoszenie siê z miast na prowincjê i z prowincji do miast,
gdy¿ Oniegin chc¹c rozpocz¹æ ¿ycie na nowo, niczym redniowieczny acidiosus, zawsze powtarza ten sam akt z³ego zaczynania32, inicjacji uwik³anej
w dramatyczny splot d¹¿eñ i niemo¿noci33, której przeznaczeniem jest porzucenie dopiero co podjêtego zamiaru. Nadzieja niesiona przez myl o nowym pocz¹tku, o ponownych narodzinach z dala od ponurego wiata ganie
nim jeszcze na dobre uda siê jej rozb³ysn¹æ. Dlatego gdy Oniegin przyje¿d¿a
z Petersburga do dworu stryja, jedynie dwa dni wiat go bawi nowy
(I, 659), kiedy za znika z horyzontu czytelnika na lat kilka, narrator relacjonuj¹c jego poczynania w tym czasie, mówi doæ enigmatycznie jedynie o tym,
¿e targany niepokojem, sk³onny do ci¹g³ej zmiany miejsc (VIII, 160) bohater strawi³ je na wielu bezcelowych podró¿ach.
Odmiennie prezentuje siê melancholia Tatiany, która zwiedziona urokiem zbójeckich ksi¹¿ek, wpatrzona w okno, tê niemo¿liw¹ do przekroczenia melancholijn¹ granicê miêdzy rzeczywistoci¹ a wspania³ym wiatem
roztaczaj¹cym siê gdzie w oddali, oczekuje na nadejcie swego wyimaginowanego idealnego kochanka. Rzecz jasna okazuje siê nim Oniegin, choæ nie
tylko w tym pragnieniu bohaterki, której dziewczêca dusza ¿¹dna jest smutku (VI, 228), ujawnia siê s e n t y m e n t a l n y rys jej melancholii. Tym,
co ³¹czy jej odczucia z ckliw¹ melancholi¹ sentymentalnych wzruszeñ i uniesieñ, jest zw³aszcza nostalgia za porzucon¹ z koniecznoci wsi¹. Obraz prowincji kreowany w wyobrani przez Tatianê nijak ma siê do rzeczywistej
przestrzeni. Wie jest bowiem dla niej miejscem spokoju i wytchnienia, przestrzeni¹, w której kontemplowaæ mo¿e jej wyidealizowany, nastrojowy, postrzegany na wzór arkadyjskiej krainy, obraz. Nie ma w tej imaginacji miejsca
32 M. Bieñczyk, Melancholia , s. 103. Pojêcie i zjawisko acedii rozpowszechni³o siê
w krêgach mnichów epoki patrystycznej. Wród znamionuj¹cych j¹ symptomów wymieniano zw³aszcza niechêæ do miejsca, w którym siê przebywa, skutkuj¹c¹ nieustannym pragnieniem podró¿y. Tak m.in. pisali o tym Ojcowie Pustyni: [Acedyk] rozpoczyna pochwa³ê
odleg³ych klasztorów, gdzie móg³by w pe³nym zdrowiu szczêliwie spêdzaæ czas  Jan Kasjan, cyt. za: tam¿e, s. 99; Duch acedii wypêdza mnicha z jego celi [...] Mnich w³óczêga
[jest] pustynnym krzakiem, trochê poby³ w spokoju i znów go niesie mimo woli  Ewagriusz z Pontu, O acedii, prze³. L. Niecior, w: tego¿, Pisma ascetyczne, t. I, prze³.
K. Bielawski, i in., Kraków 1998, s. 393395. O z³o¿onoci fenomenu melancholii oraz jej
artystycznych i literackich przedstawieñ niech wiadczy asymilacja tego terminu z innymi
bliskoznacznymi pojêciami. Zauwa¿my, ¿e Ewagriusz pisz¹c o omiu z³ych duchach, osobno
zajmuje siê smutkiem (tristitia) i acedi¹. Z czasem zostan¹ one uto¿samione i pod nazw¹
acedii przejd¹ do doktryny chrzecijañskiej jako ostatni z siedmiu grzechów g³ównych
(w t³umaczeniu polskim acedii odpowiada termin lenistwo). Koniec redniowiecza przynosi zespolenie melancholii i acedii mimo tego, ¿e wierzono wówczas, ¿e ta pierwsza rodzi siê
w ciele cz³owieka, druga za dotyka osoby kuszone przez Szatana. Pocz¹wszy od baroku
melancholiê ³¹czyæ zaczêto natomiast z ide¹ vanitas. Na temat acedii por.: W. Ba³us, Mundus melancholicus. Melancholiczny wiat w zwierciadle sztuki, Kraków 1996, s. 5557.
33 R. £u¿ny, Wstêp, s. IX.
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na rzeteln¹ wizjê znojnej pracy ch³opów, na trud codziennego ¿ycia i walki
o przetrwanie w ciê¿kich rosyjskich warunkach. Najdobitniej ta dysproporcja
ujawnia siê w obrazie zimy, któr¹ Tatiana jako Rosjanka z ca³ej duszy,
kocha sercem m³odem (V, 4345). Nie stanowi wiêc ona dla bohaterki, odmiennie ni¿ dla mieszkañców wsi, czynnika warunkuj¹cego przysz³oroczny
byt, jest natomiast jedynie okresem, w którym podziwiaæ mo¿e ch³odn¹
rosyjsk¹ jej urodê (V, 46), skuwaj¹cy szyby szron, mgliste wieczory i piêkno
wschodniej zorzy. Po wyjedzie do Moskwy trawi j¹ têsknota za tak¹ w³anie
nierealn¹, przes³oniêt¹ nostalgicznym wspomnieniem wizj¹ wiejskiego ¿ycia:
Tatiana patrzy i nie widzi;
Nieznony wir wielkiego wiata
Odpycha duszê, pier przygniata
Marzenie wo³a j¹ gdzie indziej 
Do wsi, gdzie mieszka ch³op ubogi,
Gdzie na ustroniu jasny zdrój
Op³ywa ³¹ki i roz³ogi,
Gdzie ksi¹¿ki  swoje, kwiatek  swój,
Gdzie stoi mrok lipowych alej,
Tam, gdzie we dwoje siê spotkali.
(VII, 691700)

Poruszaj¹c problem nostalgii, dochodzimy do trzeciej  ostatniej  ods³ony melancholii Eugeniusza Oniegina. Wizja wsi wywo³uje poczucie têsknoty
u Tatiany, podobnie wspomnienie jej niegdysiejszej mi³oci napawa nostalgi¹
g³ównego bohatera. O ile jednak nostalgia Tatiany jest, by tak rzec, niepe³na,
gdy¿ rodzi siê z pragnienia powrotu do opuszczonego miejsca i w zwi¹zku
z tym, wraz z chwil¹ tego¿ powrotu, mo¿e zostaæ w pewnej mierze umierzona, o tyle nostalgia Oniegina ma charakter Kantowski34, wynika z têsknoty
za utraconym bezpowrotnie czasem, w którym dostrzega on nierozpoznane
w porê szczêcie. Wszak nostalgia  jak pisze Marek Zaleski  umieszcza
idea³ w przesz³oci i jest to jedyna rzecz pewna, jak¹ mo¿na o niej powiedzieæ35. Wreszcie Oniegin ¿ywi têsknotê za czym, co mo¿e okreliæ, uj¹æ
w s³owa. Ponownie jednak przedmiot pragnienia znajduje siê poza jego zasiêgiem. Niedawno s¹dzi³ jeszcze, ¿e lepiej jest gdzie indziej, teraz, wspominaj¹c utracon¹ na zawsze szansê, wie, ¿e lepiej by³o kiedy. Marta Piwiñska
w tych s³owach opisuje tê, skutkuj¹c¹ pragnieniem powrotu do opuszczonych
miejsc i utraconego czasu, romantyczn¹ postawê:
przysz³y romantyk zwykle s¹dzi³, ¿e le trafi³ ze swoim ¿yciem, ¿e co siê
popsu³o w wiecie, ¿e ¿yje w n i e o d p o w i e d n i m m i e j s c u i c z as i e [M. W.]. [ ] Nie wiedzia³, ¿e jest szczêliwy, ¿e ju¿ nigdy nie bêdzie taki

34
35

Por.: M. Zaleski, Formy pamiêci, Gdañsk 2004, s. 16.
Tam¿e, s. 11.
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szczêliwy jak teraz i ¿e ca³e ¿ycie bêdzie têskni³ do tego czasu zatrzymanego
w miejscu i do tych miejsc, sk¹d teraz chce uciekaæ, maj¹c nadziejê, ¿e gdzie
indziej jest inaczej.36

Mo¿liwoæ szczêliwej egzystencji jawi siê w tej perspektywie jako wynikaj¹ca z afirmacji ¿ycia i wiata takimi, jakimi s¹. Staje siê wiêc w utworze
udzia³em ludzi prostych, organicznie zwi¹zanych z ludow¹ tradycj¹ i wiejsk¹
spo³ecznoci¹. Przyk³adem podawanym przez Puszkina pod rozwagê jest postaæ niani Tatiany, dla której za wzór pos³u¿y³a Arina Rodionowa  piastunka autora. Kluczow¹ jest dla tych rozwa¿añ scena, w której Filipiewna opowiada nieszczêliwie zakochanej Tatianie, ¿e ona sama wysz³a za m¹¿
z przymusu i przekonuje j¹, ¿e ma³¿eñstwo zamieniaj¹c siê z biegiem czasu
w rutynê, przestaje byæ odbierane jako krzywda wyrz¹dzona m³odej dziewczynie. Scena ta uwidacznia opozycjê miêdzy melancholijn¹ wiadomoci¹
u³omnoci wiata i ludzkiej natury a niewiadom¹ alternatywnych wersji,
skazan¹ na przyzwyczajenie i powtarzalnoæ cie¿kê egzystencji egzemplifikowan¹ tu przez modus vivendi ch³opów37. Problem jednak tkwi w tym, ¿e
zrozumienie tej opozycji nieuchronnie wi¹¿e siê z poczuciem têsknoty za
doskonalszym istnieniem. Dlatego jego istoty nie rozumie Filipiewna i, nie
pojmuj¹c natury pragnienia Tatiany, t³umaczy jej têsknoæ i rozmarzenie
chorob¹. Tê melancholijn¹ niemo¿noæ wyboru, skazanie na znacz¹ce koleje
losu saturniczne piêtno, które pozwala co najwy¿ej na wiadom¹ decyzjê
o kroczeniu drog¹ ¿yciowej rutyny, celnie oddaje Puszkin cytowanymi
w przypisach s³owami Chateaubrianda: Gdybym by³ tak nierozumny, aby
jeszcze wierzyæ w szczêcie, szuka³bym go w przyzwyczajeniu38.
Za rad¹ francuskiego pisarza zdaje siê iæ Tatiana, która usi³uje wyleczyæ siê z melancholii, opieraj¹c siê na sile wartoci moralnych, które nie
pozwalaj¹ jej opuciæ mê¿a. Tak¿e narrator, pocz¹tkowo uto¿samiaj¹cy siê
w czêci z g³ównym bohaterem, z biegiem czasu identyfikowaæ zaczyna siê
z postaw¹ Tatiany39 i tak jak ona oddala od siebie widmo melancholii. wiadectwem tego staj¹ siê wieñcz¹ce poemat wersy, które odnieæ mo¿na zarówno do charakterystycznego dla pism romantycznych otwartego zakoñczenia
utworu, jak i do rozbratu z w³aciwymi narratorowi elementami Onieginowskiej postawy:
Szczêliwy ten, kto w ¿ycia wiêto
Nie dopi³ wina a¿ do dna,
Kto powieæ ¿ycia rozpoczêt¹
36
37

M. Piwiñska, dz. cyt., s. 73.
Por.: W. Benjamin, ród³o dramatu ¿a³obnego w Niemczech, prze³. A. Kopacki, pos³owie A. Lipszyc, Warszawa 2013, s. 176177.
38 Cyt. za: A. Puszkin, dz. cyt., s. 228. Na temat ³agodz¹cych melancholiê przyzwyczajeñ zob.: A. Leder, Melancholie i rytua³y, Res Publica Nowa 1994, nr 6.
39 R. £u¿ny, Wstêp, s. CIII.
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Potrafi³ przerwaæ, tak jak ja,
Kto siê z powieci¹, kto siê z winem
Rozsta³, jak ja z mym Onieginem.
(VIII, 753758)

Oniegin zaczyna³ od koñca, od kabotyñskich póz i od czystej formy, ¿eby
dojæ  do czego w³aciwie?40  pyta Piwiñska. Podczas gdy Tatiana i narrator poematu  jak powiedzielimy  przezwyciê¿aj¹ swoja melancholiê, Eugeniusz pogr¹¿a siê w niej coraz bardziej. Nawet jeli cytaty zaznaczane w czytanych przez niego ksi¹¿kach traktowaæ jako didaskalia do obranej przezeñ
¿yciowej roli, to koleje jego losu rych³o zatr¹ granicê miêdzy t¹ mask¹
a prawdziwym dowiadczeniem. Puszkin kreli wiêc ¿yciow¹ drogê tytu³owego bohatera poematu, rozpoczynaj¹c od wpisania jej w charakterystyczny dla
postawy romantycznej mit dandysa, którego nonszalancka i odgrywana na
towarzyskich rautach nuda szybko przemienia siê w dojmuj¹ce egzystencjalne wykorzenienie. To podszyte ironicznym stosunkiem do wiata wyobcowanie zbli¿a Eugeniusza z kolei do postaw acedyka i bohatera bajronicznego,
których punkt wspólny wyznacza przewiadczenie o utraconej, lepszej przestrzeni egzystencji, pragnienie bycia gdzie indziej. Koñcowym stadium
Onieginowskiej melancholii jest natomiast nostalgia, wiadomoæ bezpowrotnej utraty mi³oci Tatiany, wzbudzaj¹ca têsknotê za minionym czasem. Oniegin kroczy wiêc od nudy przesytu do niedosytu powodowanego têsknot¹ za
ukochan¹. Zaczyna od spleenu, szafuj¹c pozorowan¹ melancholi¹, by na koniec popaæ w ni¹ bez reszty.
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Summary
The aim of this paper is to analyze the emerging theme of melancholy in Eugene Onegin.
The variety of personalities of the main characters of the poem  Onegin, Lensky and Tatiana
and the transition in lifestyle of the former do not allow to disambiguate their experience
of melancholy. This gives impulse to consider the way of life of the main character as fluctuating, consecutive, constituting this experience dominants: nineteenth-century fashion for spleen, boredom and nostalgia. In the context of Onegin the issues of his affinity with the figure
of a dandy and a Byronic hero are raised as well. The philosophical inclinations of the boredom
troubling him (Pascal, La Rochefoucauld) and acedia (Bieñczyk, Evagrius Ponticus) are also
investigated. Lenskys melancholy is presented by described by Marek Bieñczyks model
of a nineteenth-century attitude of weak entity waiting for metamorphosis. Lenskys tomb is
shown as one of the most important figures of melancholic oblivion (Starobinski), from Tatianas experience the elements connecting them with sentimental melancholy are extracted.

44

Maksymilian Wroniszewski

UWM
2015

PRACE
LITERATUROZNAWCZE
III
ISSN 23535164
45
Gest przeciwko
Stwórcy
i kulturze  o skandalu estetycznym...
4556

MAGDALENA DZIUGIE£-£AGUNA
UWM w Olsztynie

Gest przeciwko Stwórcy i kulturze
 o skandalu estetycznym na podstawie
Frankensteina Mary Wollstonecraft Shelley
A Gesture Against the Creator and Culture
 the Aesthetic Scandal Based
on Mary Wollstonecraft Shelley's Frankenstein
S³owa kluczowe: aksjologia, brzydota, estetyka wartoci, estetyczny skandal
Key words:
axiology, ugliness, aesthetic values, aesthetic scandal

1. Ambiwalencja nowoczesnoci
W wiecie przemian dynamizuj¹cych odczucie wspó³czesnoci do g³osu
dochodz¹ dyskusje nad kondycj¹ duchow¹ cz³owieka, który musi na nowo
okreliæ systemy wartoci, umo¿liwiaj¹ce mu opanowanie rozpoznanych lêków. Cz³owieka wspó³czesnego determinuj¹ jednoczenie i nauka, i nowoczesnoæ, które maj¹ wp³yw na krystalizacjê jego niepokojów. Dowiadczenie
nowoczesnoci bowiem  któr¹ amerykañski antropolog Marshall Berman
charakteryzuje jako doznanie ci¹g³ej zmiany  rozumiane jest jako pu³apka,
gdy¿ zanegowaniu podlega w nim ustalony ³ad wiata, funkcjonuj¹cy od
czasów redniowiecza. Zamiast tego porz¹dku pojawia siê permanentna
transformacja, tote¿ nic ju¿ nie jest sta³e i ustalone raz na zawsze. Bycie
nowoczesnym oznacza zatem z jednej strony funkcjonowanie w otoczeniu,
które obiecuje nam przygodê, rozleg³e mo¿liwoci, radoæ, rozwój, przemianê
nas samych i wiata, a z drugiej  zagra¿a zniszczeniem wszystkiego, co
posiadamy, co wiemy1.
Takie odczuwanie nowoczesnoci Berman sytuuje ju¿ w XVI wieku,
a trwa ono do koñca XVIII stulecia, nastêpnie jej przemiany wyznacza Wielka Rewolucja Francuska i wreszcie wiek XX, kiedy to nowoczesnoæ staje siê
pojêciem globalnym. Jak stwierdza Paul Rabinow, to Opis i ingerencja,
1 Cyt. za J. Turney, lady Frankensteina: nauka, genetyka i kultura masowa, prze³.
M. Winiewska, Warszawa 2001, s. 16.
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wiedza i w³adza, pojmowanie i reformowanie staj¹ siê, od pocz¹tku, jednoczenie celem i rodkiem2 ludzkiej aktywnoci. Tote¿ uwidacznia siê tu
ambiwalentne definiowanie nowoczesnoci, bo z jednej strony spe³niaj¹ siê
owieceniowe obietnice, ¿e rozwój nauki wyposa¿y cz³owieka w nieograniczone wprost mo¿liwoci, z drugiej jednak krystalizuj¹ siê obawy, ¿e owoce
ludzkiego poznania mog¹ byæ zaprawione kropl¹ goryczy. Jak to wyra¿a
Wiktor Frankenstein w s³owach kierowanych do kapitana Waltona: Podobnie jak kiedy ja sam, szukasz wiedzy i m¹droci. ¯ywiê szczer¹ nadziejê, ¿e
zaspokojenie twoich pragnieñ nie stanie siê dla ciebie czym, co jak ¿mija
zatruje ciê swym jadem3. Owoc poznania mo¿e staæ siê wiêc pokus¹ odkrycia  jak s³usznie obawia siê bohater  pó³prawdy, w istocie imitacj¹ Prawdy4
 a wiêc k³amstwem. Prowadziæ mo¿e zatem do skandalu poznawczego,
u podstaw którego kryje siê destrukcyjne z³o. Tê i tak¹ jednoczenie drêcz¹c¹
ambiwalencjê wobec ludzkich osi¹gniêæ, nierozerwalnie zwi¹zanych z pojêciem nowoczesnoci, wyrazi³a ju¿ dwa wieki temu Mary Wollstonecraft Shelley w utworze zatytu³owanym Frankenstein albo wspó³czesny Prometeusz.
Powieæ, tak jak dzie³o tytu³owego bohatera  jeli mo¿na siê tak wyraziæ  zosta³a zszyta z gatunków, poniewa¿ stykamy siê tu i z histori¹ grozy
(opart¹ miejscami na tradycji gotyckiej), po trosze filozoficzn¹ przypowieci¹
i po trosze fantazj¹ naukow¹5. Dlatego Frankensteina mo¿na odczytaæ jako
powieæ science fiction, traktuj¹c¹ o dziejach naukowca, zawdziêczaj¹cego
powo³anie ¿ycia nauce, a nie si³om nadprzyrodzonym, jak to mia³o miejsce
chocia¿by w przypadku mitu o Prometeuszu, który tworzy cz³owieka z gliny,
³ez i iskry s³oñca. Nie bez przyczyny w podtytule powieci pojawia siê imiê
tego tytana, które wykorzystuje pisarka w kontekcie wspó³czesnoci w³anie. Jak podkrela Brian W. Aldiss w Pochodzeniu gatunków: Mary Shelley6 , bacznie obserwowa³a ona zmiany wiata: pierwsze lokomotywy, krajobrazy szatañskich fabryk, eksperymenty z elektrycznoci¹ Galvaniego
i Volta. Te oznaki nowego wywo³ywa³y w niej reakcje co najmniej niejednoznaczne. Nie tyle wiêc chêæ przekroczenia norm estetycznych sta³a u podstaw powstania powieci, co lêk przed niemo¿liwymi do wyobra¿enia konsekwencjami dzia³añ ludzkich, choæ ich mo¿liwoci bez w¹tpienia urzeka³y
i wci¹¿ urzekaj¹.

2
3

Tam¿e, s. 8.
M. Wollstonecraft Shelley, Frankenstein, prze³. H. Goldmann, Poznañ 1989, s. 18;
wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania, dalej zastosowano nastêpuj¹cy zapis: F  na
oznaczenie tytu³u i cyfra arabska  odsy³aj¹ca do strony, z której pochodzi cytat.
4 Zob. J. Krasicki, Ja, Ty, On, w: tego¿, Przeciw nicoci, Kraków 2002, s. 19.
5 M. Wydmuch, Gra ze strachem, fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 80.
6 Zob. B. Aldiss, O pochodzeniu gatunków: Mary Shelley, w: Spór o S. F. Antologia
szkiców i esejów o science fiction, red. R. Handke, L. Jêczmyk, B. Okólska, Poznañ 1989,
s. 1940.
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2. Przeciwko kulturze  powieæ-paradoks
o cz³owieczym marzeniu i lêku
W 1816 roku rodzi siê u 18-letniej Mary Shelley pomys³ na powieæ
grozy, która w dwa lata póniej zostaje wydana anonimowo w Londynie.
Historia m³odego adepta nauki, który przekracza granice mierci, staje siê
literackim i kulturowym skandalem w XIX-wiecznej Anglii. I chocia¿ Walter
Scott, w opublikowanej w Edinburgh Magazine recenzji, wskazywa³ na
zalety tekstu, to wiêkszoæ wypowiadaj¹cych siê postrzega³a powieæ jako
obrazoburcz¹ i nieobyczajn¹. Podwa¿a³a ona bowiem Boskie prawa do
stwarzania ¿ycia, a przydawa³a tê sprawcz¹ potencjê cz³owiekowi jako kreatorowi ¿ycia bez udzia³u kobiety. Publicznoæ prze¿y³a wstrz¹s estetyczny:
bohater, jego dzie³o, laboratorium budzi³y odrazê, a ocena ta wynika³a
z systemu wyznawanych wartoci, w które ów wandalizm artystyczny bezpardonowo wkracza³. Skandal (oznaczaj¹cy dzia³anie niemieszcz¹ce siê
w ¿adnych normach postêpowania, gdy¿ przekraczaj¹ce ludzkie pojêcie7)
skutkowa³ wiêc chaosem, definiowanym jako bezmylna dewastacja obowi¹zuj¹cej aksjologii. Taka reakcja odbiorcy powieci Shelley nie powinna
by³a dziwiæ, poniewa¿  jak stwierdza Maria Go³aszewska w Estetyce i antyestetyce 
Gdy [ ] przekroczony zostanie pewien próg nasilenia bodca  nastêpuje szok
 przestaj¹ dzia³aæ mechanizmy percepcji, proces odbioru zostaje gwa³townie
zahamowany i nastêpuje albo reakcja agresywna [ ] albo zniechêcenia, odwrócenia siê [ ]8.

A tymczasem  jak w przedmowie do III wydania powieci z 1831 roku
konstatuje autorka  chodzi³o o grê literack¹ (a nie jawn¹ prowokacjê, zreszt¹ wiadczy o tym ujawniaj¹ce siê w narracji wartociowanie jêzykowe, dzie³o Frankensteina okrelane jest bowiem mianem diabelskiego, tote¿ mo¿na
podejrzewaæ, ¿e takie mówienie o rzeczywistoci artystycznej by³o zgodne z
ocen¹ samej autorki, co dodatkowo wspieraj¹ semantyka i aksjologia wyrastaj¹ce przecie¿ z doznania rzeczywistoci9), ale te¿ zwerbalizowanie niepokojów wynikaj¹cych z odwiecznych marzeñ, a teraz i zdolnoci cz³owieka.
Powieæ nie mia³a wiêc antycypowaæ nowego systemu, tylko opowiedzieæ siê
wobec tego, który obowi¹zywa³. Ale tê frapuj¹c¹ tematykê nale¿a³o jeszcze
oblec w atrakcyjne kszta³ty i to gest-bunt wobec mierci staje siê centrum
fabu³y, bo jak z kolei wskazuje Rados³aw Okulicz-Kozaryn:
7 Zob. M. Tramer, Kto do³ki kopie, w: tego¿, Literatura i skandal na przyk³adzie okresu
miêdzywojennego, Katowice 2000, s. 22.
8 M. Go³aszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984, s. 131.
9 Zob. T. P. Krzeszowski, Semantyka a pragmatyka, w: tego¿, Aksjologiczne aspekty
semantyki jêzykowej, Toruñ 1999, s. 20.
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[ ] gesty nadaj¹ ¿ycie postaci poetyckiej, zmuszaj¹c do nietypowej reakcji, a nie
tylko potwierdzenia naszego dowiadczenia. Poeta odniesie zwyciêstwo, kiedy
wymarzy sobie cz³owieka o zajad³ym gecie wobec ¿ycia i uczyni go bohaterem jakiej opowieci10.

W tym celu Shelley wykorzysta³a w³asn¹ wizjê, oto bowiem w aurze
sennego koszmaru zobaczy³a mê¿czyznê, który le¿¹cemu u jego stóp cia³u
zaszczepia iskrê ¿ycia. W tym w³anie zajad³ym gecie  wykraczaj¹cym
poza ludzkie dowiadczenia  tkwi³a atrakcyjnoæ bohatera. Tak wiêc akcja
o¿ywienia cia³a pozszywanego z ró¿nych szcz¹tków, która otwiera rozdzia³ V
powieci, staje siê jej centrum. Przedstawia ona makabryczne wydarzenia,
które wzbudzaj¹ ukonkretniony strach, gdy¿ stawiaj¹ odbiorcê oko w oko
z potwornym istnieniem. Oto relacja Wiktora Frankensteina z blunierczego
aktu stwarzania ¿ycia:
Sta³o siê. W ponur¹ noc listopadow¹ oczy moje widzia³y, jak spe³nia³ siê cel
moich trudów. Z lêkiem, który niemal dochodzi³ do miertelnego strachu, zebra³em wokó³ siebie narzêdzia ¿ycia, by tchn¹æ iskrê ¿ywota w bezduszn¹ masê,
le¿¹c¹ u mych stóp. By³a ju¿ pierwsza po pó³nocy i deszcz z okropnym odg³osem
uderza³ o szyby. wieca by³a ju¿ niemal zupe³nie wypalona, kiedy przy jej
migoc¹cym, przygasaj¹cym p³omyku ujrza³em, jak otwiera siê zamglone ¿ó³tawe
oko stworzenia; oddycha³o ono ciê¿ko i kurczowe ruchy wstrz¹sa³y jego cia³em.

(F 46)

Nie bez znaczenia jest tu pora, w której tworzy siê nowe ¿ycie. W swej
symbolice noc jest przestrzeni¹ otwarcia na niebezpieczeñstwo i uwolnieniem tego, co niemo¿liwe podczas dnia, a skrzêtnie skrywane i intymne.
Poprzez brak granic noc skierowuje tak¿e ku metafizyce, czyli pozwala na
dojcie do prawdy o sobie11, a tej w³anie  zreszt¹ s³usznie  obawia siê
Wiktor. O cz³owieku wiadcz¹ bowiem czyny, w których mo¿e przejrzeæ siê
jak w zwierciadle, gdy¿ powiadczaj¹ one rangê cz³owieczeñstwa albo j¹
obni¿aj¹, kieruj¹c tym samym podmiot dzia³ania ku etycznemu przekroczeniu. Dlatego lêk Wiktora jest tak naprawdê tajemnic¹ jego w³asnego przekroczenia12, czyli pogwa³cenia norm etycznych. To dzia³anie sprowadza na
niego niebezpieczeñstwo bycia martwym, nieuleczalnym z choroby dotkniêcia z³a, bo przecie¿ to z³o, choæ wzbudza w umys³ach s³uszne poczucie skandalu, wywiera równie¿ pewnego rodzaju fascynacjê13.
10 R. Okulicz-Kozaryn, Gest otwieraj¹cy wyobraniê, w: tego¿, Gest piêknoducha. Roman Jaworski i jego estetyka brzydoty, Kryspinów 2003, s. 271.
11 Zob. D. Kulas, Noc w kulturze  noc kultury, w: Noc  symbol, temat, metafora, red.
J. £awski, J. Korotkich, M. Bajka, Bia³ystok 2011, s. 9398.
12 Zob. P. Ricoeur, Lêk etyczny, w: tego¿, Symbolika z³a, prze³. S. Chichowicz
i M. Ochab, Warszawa 1986, s. 31.
13 F. Madre, Skandal z pierwszych stron, w: tego¿, Skandal z³a, prze³. D. Zañko, Kraków 1996, s. 12.
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Pocz¹tkowo Shelley planowa³a rozpocz¹æ opowieæ od tej w³anie sceny,
która jest zwieñczeniem haniebnego gromadzenia przez Wiktora szcz¹tków
ludzkich ró¿nego pochodzenia, a niezbêdnych do prekursorskiego eksperymentu. Bohater bezwstydnie wyznaje, ¿e bywa³ na cmentarzach, gdzie pozyskiwa³ materia³  co zreszt¹ mia³o miejsce istotnie, gdy¿ w latach 18001810
z grobów londyñskich ginê³o corocznie oko³o tysi¹ca cia³ zdobywanych t¹
drog¹ do celów anatomicznych14. Ostatecznie, za namow¹ Percyego Shelleya, pisarka rozpoczyna narracjê od wyprawy naukowej Roberta Waltona,
który w listach do siostry relacjonuje przebieg podró¿y na biegun pó³nocny.
Nie jest to przypadkowy zabieg kompozycyjny, poniewa¿ w¹tek naukowcaentuzjasty stanowi paralelê do biografii Frankensteina. Podobnie jak on,
Walton równie¿ opêtany jest wizj¹ nowych odkryæ, a w d¹¿eniu do tak wytyczonego celu absolutnie nie liczy siê z ludzkim ¿yciem. Dlatego jego zdumienie jest ogromne, gdy podczas próby przebicia siê przez skute lodem morze
poznaje Wiktora, który pod¹¿a tropem umykaj¹cego przed nim cz³owieka,
a jak siê póniej okazuje  potwora  bêd¹cego owocem jego naukowych
eksperymentów. Stopniowo tajemniczy przybysz odkrywa przed Waltonem
historiê swego tragicznego ¿ycia, snuj¹c opowieæ o mierci, osamotnieniu
i nienawici. Oto bowiem, bêd¹c studentem medycyny, zostaje demonicznie
wprost opêtany ¿¹dz¹ wiedzy i sukcesywnie zdobywa umiejêtnoci, by powo³aæ do ¿ycia nowego Adama.
O¿ywiony stwór staje siê ród³em jego udrêki. Pisarka bowiem zadba³a
o pog³êbienie portretu psychologicznego tytu³owego bohatera, czym potwierdza³a tezê, ¿e najwiêkszym zagro¿eniem dla cz³owieka jest on sam. Wiktora
wci¹¿ niepokoi wizja demona, nieboskiego stworzenia, odczuwa drêcz¹cy nat³ok myli, oczekuje na dramatyczne wydarzenia. Dziêki takiemu zabiegowi
udaje siê wzmóc efekt grozy, umiejscawiaj¹c jego ród³o w przestrzeni psychicznych doznañ bohatera15. I rzeczywicie, lêki i obsesje Frankensteina
przeradzaj¹ siê w szczegó³owy diariusz szaleñstwa, w wiwisekcjê prowadzon¹ wprost na ludzkiej psychice. Wiktor bowiem obserwuje dzie³o swych twórczych zapêdów i nie mo¿e zapanowaæ nad wstrêtem, który wzbiera w nim
jak fala uporczywych a natrêtnych torsji, które zaw³adnê³y jego wiadomoci¹ i przemieni³y j¹ w istne mare tenebrarum:
Czy¿ mogê opisaæ, jak bardzo by³em wstrz¹niêty t¹ katastrof¹? Albo jak mam
okreliæ wygl¹d tego nieszczênika, którego stworzenie kosztowa³o mnie tyle
starania i nieustannego wysi³ku? Mia³ proporcjonalnie zbudowane cz³onki i wybra³em mu rysy twarzy, które mia³y byæ piêkne. Piêkne! Wielki Bo¿e! Mia³ ¿ó³t¹
skórê, która z ledwoci¹ pokrywa³a przechodz¹ce pod ni¹ arterie i pasy w³óknistych musku³ów, w³osy za czarne, b³yszcz¹ce i faliste, a zêby bia³e jak per³a.
14

Zob. J. Turney, Postaæ stworzona przez Mary Shelley, w: tego¿, lady Frankenste, s. 40.
15 Zob. A. M. Rustowski, Gotycka powieæ okultystyczna w Anglii w latach 1845-1860,
w: tego¿, Angielska powieæ gotycka doby wiktoriañskiej, Katowice 1977, s. 91.
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Ale ten przepych tworzy³ tylko bardziej potworny kontrast z jego wodnistymi
oczyma, które wydawa³y siê niemal tej samej barwy co brudnobia³e orbity,
w których by³y osadzone, jak te¿ z jego pomarszczon¹ cer¹ i prostymi czarnymi
wargami.
(F 46)
¯aden miertelnik nie zniós³by odrazy, jak¹ wywo³uje ta okropna twarz. Gdyby
mumii przywrócono ¿ycie, nie mog³aby byæ tak ohydna jak ten nieszczênik.
Przypatrywa³em mu siê, kiedy jeszcze nie by³ skoñczony. By³ wtedy wystarczaj¹co
szpetny. Lecz kiedy miênie i stawy otrzyma³y zdolnoæ poruszania siê, wtedy
zrobi³o siê z niego co tak okropnego, czego nawet Dante nie potrafi³by wymyliæ.
(F 47)]

Twórca nie jest zdolny, by zaopiekowaæ siê swoim dzie³em (w istocie
antydzie³em), które zgotuje mu icie dantejskie piek³o za ¿ycia. Wiktor pragnie  wrêcz skandalicznie  unikn¹æ konsekwencji za swe czyny, a te nie
daj¹ d³ugo na siebie czekaæ. Monstrum bowiem unicestwia w akcie zemsty
 za powo³anie do ¿ycia, którego ono nie pragnê³o  ¿onê Wiktora, ma³ego
brata Williama i jego przyjaciela Clervala. W koñcu Frankenstein podejmuje
decyzjê o zlikwidowaniu potwora. Kiedy jednak dochodzi do ich spotkania,
wys³uchuje przera¿aj¹cej opowieci o alienacji, gdy¿ brzydota fizyczna Monstrum odczuwana jest przez innych jako z³o etyczne, wrêcz przestrzeñ skalania. Nastêpuje tu wiêc efekt ci¹gniêcia estetycznego16, w którym zrównuje
siê pojêcia zupe³nie sobie obce, nale¿¹ce bowiem do odmiennych domen aksjologicznych: materii i ducha. Czy¿ nie jest to wiêc opowieæ-skandal
o samym Wiktorze, który  tworz¹c nowego Adama  wynaturza ideê Piêkna? Cz³owiek bowiem sam dokonuje wyboru pomiêdzy dobrem a z³em, które
wspó³tworz¹ ludzk¹ duchowoæ i zarazem przes¹dzaj¹ o jej wartoci. Jako
stwórca-darczyñca ma tym wiêksze zatem zobowi¹zania wobec powo³anego
¿ycia, któremu nale¿a³o przydaæ wartoci i uczyniæ je piêknym w sferze
mentalnej, jeli ju¿ nie w sferze materii.
Dlatego te¿ w pierwszym odruchu Frankenstein ulega namowom stworzenia dla Monstrum towarzyszki ¿ycia i uwolnienia siê tym samym od
udrêki odpowiedzialnoci. Pocz¹tkowo poddaje siê sugestii i konstruuje now¹
Ewê, ale wyobra¿aj¹c sobie skutki mno¿enia siê diabelskiej rasy, w ostatniej chwili niszczy prawie ju¿ o¿ywion¹ istotê. Od tej pory jego ¿ycie
 z przyrodzonemu cz³owiekowi naturalnemu kroczeniu ku godnej mierci
 przemienia siê w rozpaczliw¹ drogê egzorcyzmowania w³asnej duszy od
grzechu nienawici, co ostatecznie skazane jest na klêskê. Tworz¹c Monstrum, opowiedzia³ siê bowiem po stronie z³a i  choæ jest bezgranicznie
szczery wobec siebie samego w definiowaniu w³asnych nikczemnoci  to tej
w³anie szczeroci zabraknie mu wobec wiata, przed którym musia³by
16 Zob. J. Kurowicki, Wyobrania przedstawiaj¹ca i pojêciowa, w: tego¿, Piêkno jako
wyraz dystansu. Wyk³ad estetyki z perspektywy filozofii kultury, Warszawa 2000, s. 95.
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wyznaæ winy i zadoæuczyniæ za wyrz¹dzone zgorszenie, a tego nie uczyni.
Tak wiêc, kiedy w koñcu umiera z wyczerpania na statku Waltona, jest to
jego definitywna przegrana, poniewa¿ nie zdo³a³ przebaczyæ sobie samemu.
wiadkiem mierci Frankensteina staje siê Monstrum, które przybywa, by
op³akaæ swego ojca i kata zarazem. Tote¿ zapowiedziana przez bestiê scena
samounicestwienia jest w istocie oczyszczeniem poprzez ogieñ wszechwiata
ze z³a, które w niej wyda³o miertelne owoce. Co ciekawe, odczuwane przez
potwora wyrzuty sumienia s¹ przecie¿ potwierdzeniem wykszta³cenia moralnoci, nawet jeli u³omnej, to zdolnej do wyró¿nienia z³a z przestrzeni wiata. Tym samym wiêc okazuje siê on ofiar¹ godn¹ wspó³czucia i przebaczenia.
Tak oto przedstawia siê problematyka powieci, która mia³a siaæ grozê,
gdy¿  jak pisa³a Shelley  w najwy¿szym stopniu musi przera¿aæ efekt
ka¿dego ludzkiego dzia³ania, którego celem jest naladowanie procesu stworzenia17. Si³a tekstu  bêd¹cego skandalem dla myli i wyzwaniem dla
wiary  tkwi³a wiêc w zburzeniu ³adu empirycznego czytelnika, t³umacz¹cego wiat poprzez prawa Natury lub Boga, poniewa¿ zawsze  jak konstatuje
Robert Plank  ¿ycie powstawa³o z ¿ycia i poprzez p³eæ18, a nie wbrew temu
prawu. Dodatkowo pisarka odbiera³a cz³owieczemu buntowi przeciwko z³u
intencjê czystoci, co by³o trudne albo wrêcz niemo¿liwe do przyjêcia przez
czytelnika. Monstrum, nieska¿one kultur¹, by³o dobre (efekt filozofii
J. J. Rousseau), a staje siê z³em wcielonym w zetkniêciu z cz³owiekiem, dla
którego u³omnoæ jest potwierdzeniem niemal¿e biblijnego tr¹du ducha, skaz¹ mentaln¹. St¹d odwrócenie siê od skandalu estetycznego (który zawiadcza ohyda cudzego cia³a), rozumiane przecie¿ jako wyparcie demonicznego
z³a, ale te¿ uchronienie siebie przed ska¿eniem nim, jest w istocie testem na
cz³owieczeñstwo: bo oto nale¿y rozstrzygn¹æ, czy w u³omnoci tkwi idea samego Boga, czy mo¿e antyidea upad³ego anio³a?

4. Przeciwko Bogu  biografia antystwórcy
Herman Ebeling w przedmowie do niemieckojêzycznego wydania Frankensteina stwierdza, ¿e Literatura grozy opiera siê na stosunkowo prostej
zasadzie. Wykorzystuje ona fakt, ¿e ka¿dy czytelnik wiadomie lub podwiadomie inwestuje w lekturê okrelone energie psychiczne. [ ] Zmusza do
zaanga¿owania moralnego w sytuacjach, jakie le¿¹ poza dobrem i z³em19.
W³anie to wci¹gniêcie czytelnika do oceny wydarzeñ pod wzglêdem etycznym ma znaczenie zasadnicze, nie mo¿e on bowiem pomin¹æ pytañ o to, czy
tytu³owy bohater  a de facto ka¿dy kto siê na to odwa¿y  ma prawo do
17
18
19

Cyt. za M. Wydmuch, Gra ze strachem, fantastyka grozy, Warszawa 1975, s. 77.
Tam¿e, s. 73.
Cyt. za M. Wydmuch, Strach skompromitowany: nonsens i miech, w: tego¿, Gra ze
strachem , s. 154.
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naladowania Boga czy te¿ Natury w akcie stwórczym i jakie bêd¹ tego
konsekwencje. A zatem na plan pierwszy interpretacji tekstu wyp³ywaj¹:
nauka i jej dzie³o, czyli monstrum.
Na powieæ Shelley mia³y wp³yw odwieczne cz³owiecze pragnienia, ale
przede wszystkim myl filozoficzna i stan nauki. Jej ojciec, William Goldwin,
by³ autorem ¯ycia nekromantów, w którym opisa³ alchemików Agrippê i Paracelsusa. Twierdzili oni, ¿e wszystkie cia³a s¹ sobie bliskie i ³atwo zmieniaj¹ sw¹ postaæ i naturê, pod warunkiem, i¿ znajd¹ siê pod wp³ywem innej,
potê¿niejszej od nich substancji20. Paracelsus w De natura rerum pisa³ nawet o mo¿liwoci stworzenia ¿ycia bez udzia³u kobiety. Tote¿ filozofia natury
stanie siê demonem Frankensteina. Obok tej idei wyposa¿a pisarka swego
bohatera w narzêdzia naukowe, zna³a bowiem pogl¹dy Erasmusa Darwina,
które leg³y u podstaw koncepcji tworzenia ¿ycia za pomoc¹ metod naukowych21. Od 1804 roku mog³a obserwowaæ te¿, jak Giovanni Aldini, siostrzeniec Galvaniego, prowadzi³ pokazy stymulacji zw³ok ludzkich pr¹dem elektrycznym. St¹d sam akt o¿ywienia Monstrum przez Frankensteina by³  co
podkrelaj¹ badacze kultury  jako zwi¹zany z elektrycznoci¹, co z kolei
okaza³o siê szczególnie atrakcyjne dla adaptacji filmowych tej historii.
Tê ci¹g³oæ ludzkich d¹¿eñ i marzeñ podkrela Shelley poprzez zestawienie w tekcie starego i nowego wiata nauki. Oto przybywaj¹cy do Ingolstadt
Frankenstein, zafascynowany jeszcze myl¹ Korneliusza Agrypy i Paracelsusa, porzuci ju¿ wkrótce swych mistrzów na rzecz chemii i przyswojenia
mo¿liwoci nauk przyrodniczych. Oto co, podczas wyk³adów profesora Waldmana, s³yszy na ów temat:
 Dawniejsi nauczyciele tej wiedzy  mówi³  obiecywali niemo¿liwoci i nie
dokonali niczego. Wspó³czeni jej nauczyciele obiecuj¹ bardzo ma³o  wiedz¹ oni,
¿e metali nie da siê w ¿aden sposób przeistoczyæ i ¿e eliksir ¿ycia jest fantazj¹
wybuja³ego umys³u. Lecz ci badacze, których rêce wydaj¹ siê stworzone tylko po
to, by grzebaæ w b³ocie, a oczy, by lêczeæ nad mikroskopem czy tyglem, naprawdê dokonali cudów. Przenikaj¹ do tajników natury i pokazuj¹, jak dzia³a w
swych kryjówkach. Wspinaj¹ siê po niebosk³onie; odkryli tajemnice kr¹¿enia
krwi i w³aciwoci powietrza, którym oddychamy; zdobyli now¹ i niemal nieograniczon¹ w³adzê  mog¹ rozkazywaæ grzmotom i piorunom, naladowaæ trzêsienie ziemi, a nawet dra¿niæ wiat niewidzialny jego w³asnymi widmami.
(F 37)

Od tego momentu wzmaga siê w Wiktorze niegasn¹ce pragnienie dokonania czego prze³omowego. Niema³o ju¿ zrobiono [ ] ale ja dokonam wiêcej, wiele wiêcej!  wo³a w g³êbi duszy i okrzyk ów jest w istocie demonicznym
poczuciem niezale¿noci od jakichkolwiek norm22, wolnoci¹ nieobwarowan¹,
20
21
22

A. M. Rustowski, dz. cyt., s. 57.
Zob. J. Tuyney, Postaæ stworzona przez Mary Shelley , s. 37.
Zob. A. Gêbalska, Zrozumieæ z³o w Mistrzu i Ma³gorzacie Michai³a Bu³hakowa,
Opole 2012, s. 24.
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totaln¹. Tote¿ Frankenstein stopniowo staje siê fanatykiem wiedzy, dociekaj¹cym, gdzie kryje siê ród³o ¿ycia. Rozpoczyna wiêc swoj¹ wêdrówkê od
miejsc, z których ¿ycie wyciek³o, rozprzestrzeniaj¹c doko³a mieræ. Kostnice
i cmentarze staj¹ przestrzeni¹ jego walki z natur¹, by gwa³tem wydrzeæ
z niej tajemnicê zap³adniania ¿yciem materii nieo¿ywionej. Wolny od wiary
w istnienie wiata Boskiego z zainteresowaniem ledzi proces rozpadu, by
wyprowadziæ z niego niæ ¿ycia. Oto jak relacjonuje Waltonowi swoje obserwacje czynione nad zw³okami:
Musia³em patrzeæ na to, jak ta wspania³a postaæ ludzka le¿a³a teraz pohañbiona
w nikczemnym, trupim rozk³adzie. Widzia³em, jak zgnilizna mierci obejmuje
skwapliwie to, co niedawno by³o kwiatem ¿ycia. Widzia³em, jak obrzydliwe robactwo obejmuje w spadku te wspania³e cuda oka i mózgu.
(F 40)

Ostatecznie, w wyniku morderczej pracy, odkrywa sposób na o¿ywienie
cia³a i odczuwa narastaj¹c¹ w sobie dumê z powodu rozwi¹zania sfinksowej
zagadki zanegowania praw mierci:
Najró¿norodniejsze uczucia miota³y moim sercem, porywaj¹c mnie za sob¹, niby
huraganowy wicher w pierwszym zapale powodzenia. Nikt tego poj¹æ nie zdo³a.
¯ycie i mieræ wyda³y mi siê teraz idealnymi granicami, przez które muszê siê
najpierw przedrzeæ, a potem zalaæ potê¿nym potokiem wiat³a ten ciemny wiat.
Nowy gatunek bêdzie mi wdziêczny jako swemu ród³u i stwórcy. Wiele szczêliwych i wspania³ych istot mnie bêdzie zawdziêczaæ swoje istnienie. ¯aden ojciec
nie móg³by ¿¹daæ tak pe³nej wdziêcznoci od swego dziecka, na jak¹ ja z ich
strony bêdê zas³ugiwa³.
(F 42)

Duma prowadzi go na drogê pychy, w³asnego ubóstwienia, gdy¿ Frankenstein obdarza siebie mianem stwórcy, stawiaj¹c tym samym znak równoci pomiêdzy sob¹ a Bogiem. Akt ten jest w istocie wyniesieniem w³asnego
ja, uznaniem swojej wielkoci23 , który obróci siê przeciwko niemu. W wietle jego dalszych poczynañ ironicznemu przetworzeniu ulega przyjêta przez
niego rola wszechmocnego ojca, to tylko zabawa w stwórcê, makabryczna
gra. Jak potwierdza Biblia, stworzony przez Boga wiat oraz cz³owiek s¹
obdarzone atrybutami dobra. I kiedy cz³owiek zapragnie wytyczyæ granicê
pomiêdzy dobrem i z³em, a w wyniku tego dzia³ania sprzeniewierzy siê
swemu Ojcu, to niew¹tpliwie zas³u¿y na karê. Ten jednak nie pozostawi
cz³owieka w rozpaczy, gdy¿ poprzez mieræ swego Syna uwalnia ludzi od
potêpienia, przywracaj¹c im godnoæ bycia prawymi. Wiktor  co prawda
 przyjmuje miano ojca, tworz¹c ¿ycie, ale jego uwadze umyka fakt, ¿e
powo³ane istnienie nie jest okrelone pod wzglêdem aksjologicznym. Tkwi
ono bowiem poza dobrem i z³em, co w istocie oznacza zbyt bliskie obcowanie
23

Zob. P. Madre, Strategia kuszenia, w: tego¿, Skandal z³a

, s. 28.
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z destrukcj¹ i negacj¹. Tak wiêc on  jako ojciec  powinien nauczyæ je dobra,
by umia³o przeciwstawiæ siê z³u, by mog³o je rozró¿niæ24. Tymczasem Frankensteina nie poch³aniaj¹ kwestie natury etycznej, nie zastanawia siê nad
odpowiedzialnoci¹, w ogóle nie trudzi siê odpowiedzi¹ na pytania: co zrobi
ze swym sukcesem  a wiêc powo³anym do ¿ycia tworem  jak udwignie
ciê¿ar jego skutków. Wykazuje tym samym niedojrza³oæ i daleko posuniêt¹
niefrasobliwoæ. Sam wiêc jego akt stwórczy zawiera w sobie zal¹¿ek z³a, jest
blunierczym gestem wobec Boga, gestem Antyprometeusza. Bycie równym
Bogu zobowi¹zuje do wszelkiej rzetelnoci, roztropnoci, a nade wszystko
mi³oci. Szczególnie w sytuacji, gdy stworzenie nie jest idealne. Ta jego
u³omnoæ nie jest przecie¿ jego grzechem tylko win¹ albo te¿ wol¹ jego
stwórcy.
Wiktor natomiast zdolny jest tylko do odczuwania negacji. W swym
antydziele, w Monstrum mo¿e siê przegl¹daæ jak w zwierciadle, poniewa¿
wyzwala ono w nim zdolnoæ do czynienia z³a. W wyniku uwolnienia siê
w nim pok³adów kontestacji nie uzna wiêc w³asnego dziecka za warte uwagi,
które brzydot¹ uw³acza przecie¿ godnoci cz³owieka. Ostatecznie zatem dowiadczy ono jedynie odrzucenia zamiast akceptacji. Oto jak opisuje pierwsze relacje pomiêdzy stwórc¹ a stworzeniem, ojcem a dzieckiem, sob¹
a Monstrum:
A równoczenie przy md³ym i ¿ó³tawym wietle ksiê¿yca, [ ], zobaczy³em tê
ohydê  nieszczêsnego potwora, którego stworzy³em. Uniós³szy firanki ³ó¿ka,
utkwi³ we mnie swoje oczy, jeli oczami mo¿na by je nazwaæ. Szczêki jego
otwiera³y siê i wymamrota³ kilka nieartyku³owanych dwiêków, podczas gdy
grymas umiechu zmarszczy³ mu policzki. Prawdopodobnie co mówi³, ale ja nie
s³ucha³em.
(F 47)

Oczywicie Wiktor ucieka, staj¹c siê tym samym cz³owiekiem-dezerterem, ale te¿ uzurpatorem, oceniaj¹cym wartoæ swojego dzie³a ze wzglêdu na
walory estetyczne. W wietle jego biografii brzydota, u³omnoæ, nieforemnoæ
jako wymiary skandalu estetycznego staj¹ siê argumentami przes¹dzaj¹cymi
o prawie do mierci. Frankenstein wychowany przez w³asnego ojca bez bojani wobec Boga, traktuj¹cy miejsce pochówku jako przestrzeñ rozk³adu
i egzystencji robactwa, uwolniony zostaje od ciê¿aru odpowiedzialnoci. Pozbawiono go najwa¿niejszej rzeczy: Boskiego autorytetu i to dlatego owoc
jego eksperymentu wynaturza siê i przybiera cechy szatañskie, gdy¿ w istocie powiela zachowania swego stwórcy-ojca, czyli podnosi bunt przeciwko
ustalonemu ³adowi wiata:
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Zob. J. Krasicki, dz. cyt., s. 10.
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B³yskawica owietli³a tê postaæ i pokaza³a mi wyranie jej kszta³ty; jej olbrzymi
wzrost, jej zeszpecony wygl¹d, zbyt ohydny, by móc mieniæ siê ludzkim, od razu
mi powiedzia³, ¿e by³ to ten ³otr, ten pod³y demon, któremu da³em ¿ycie. [ ]
Blisko dwa lata up³ynê³y od owej nocy, kiedy poczê³o siê jego ¿ycie. Czy by³a to
jego pierwsza zbrodnia? Niestety wypuci³em w wiat nikczemnego ³otra, który
z rozkosz¹ nurza³ siê we krwi i cierpieniach swych ofiar [ ].
(F 6364)

Dopiero pokonany przez potwora (symbolizuj¹cego drogê cz³owieczych
wyborów, a tym samym przyrodzone naturze ludzkiej z³o) i zdegradowany
w swoim cz³owieczeñstwie Wiktor zdolny jest do racjonalnej oceny ludzkich
ambicji i namiêtnego d¹¿enia do wydarcia tajemnic Naturze czy Bogu:
Istota ludzka d¹¿¹ca do doskona³oci powinna zawsze zachowaæ spokój i równowagê umys³u i nie dopuciæ nigdy do tego, by namiêtnoæ albo zachcianki kiedykolwiek go zak³óca³y. Nie s¹dzê, ¿eby d¹¿enie do wiedzy mia³o stanowiæ wyj¹tek
od tej zasady. [ ] Gdyby tej zasady zawsze przestrzegano, gdyby nikt nie pozwoli³, ¿eby jego aspiracje w jakikolwiek sposób narusza³y pogodny stan jego
uczuæ rodzinnych, Grecja uniknê³aby niewoli, Cezar przys³u¿y³by siê lepiej swojemu krajowi, Amerykê odkrywano by bardziej stopniowo i cesarstwa Meksyku
i Peru nie uleg³yby zniszczeniu.
(F 44)

W wietle powy¿szego Wiktor Frankenstein jest stwórc¹ a rebours, zaprzeczeniem jego odpowiedzialnoci i mi³oci, pi³atowym umyciem r¹k od
konsekwencji czynu i wype³nionym pych¹ szalonym naukowcem, dla którego
wartoæ przedstawia sam akt tworzenia jako rezultat nieograniczonych, boskich mo¿liwoci cz³owieka. Ale kiedy tylko oka¿e siê, ¿e ów rezultat staje
siê skandalem etycznym i estetycznym, bez skrupu³ów zadecyduje o jego
anihilacji, gdy¿ mowa jest przecie¿ o wyniku eksperymentu, a nie istocie
ludzkiej.
Powieæ m³odej pisarki, ukochanej Percyego Shelleya i przyjació³ki Georga Byrona, wywo³a³a estetyczny szok w XIX-wiecznej Anglii. Oboje artyci
 zreszt¹ s³usznie  liczyli siê z tak¹ reakcj¹ czytelników, gdy¿ na ka¿dym
poziomie znaczeñ powieæ stanowi³a przekroczenie norm: etycznych, estetycznych i aksjologicznych. Jej tytu³owy bohater powodowany namiêtnoci¹
dotarcia do granic poznania przekracza je, roszcz¹c sobie prawo do bycia
kreatorem w powo³ywaniu ¿ycia bez udzia³u kobiety. Ta uzurpacja szczególnie bulwersowa³a odbiorców i obdarzana by³a mianem skandalu kulturowego. To pogwa³cenie praw Boskich i przyrody wywo³ywa³o w konsekwencji
pytania o skutki cz³owieczych dzia³añ, spe³niaj¹cych owieceniowe obietnice
wyrwania naturze wszystkich tajemnic, a zatem: czy s¹ one podstaw¹ do
mówienia o triumfie odwiecznych pragnieñ, czy wrêcz przeciwnie  o klêsce
lêków wywiedzionych z zatrutego owocu poznania dobra i z³a.
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Summary
M. Wollstonecraft Shelleys novel grew out of the experience of modernity. Technological
progress and science put up a man on the threshold of the nineteenth century in a new cultural
situation. This experience of reality as continuous change in man caused various fears to grow,
which in turn required from him to develop new values, to determine what is good and what is
bad. In such a situation is the title character of the novel Frankenstein, which deals with the
scientist, who creates a new life without the participation of woman. So in terms of subject
matter, character construction, who turns out to be an anticreator, the novel became an
aesthetic shock to the audience, when it was supposed to be a novel about human dreams and
fears.
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Dzisiaj wulgaryzmy w poezji nikogo ju¿ tak bardzo nie gorsz¹. Wrêcz
przeciwnie, ich u¿ycie mo¿e dodaæ wersom pikanterii albo otworzyæ zupe³nie
niespodziewan¹ cie¿kê interpretacyjn¹. W poezji angielskiej s³owa nieparlamentarne obecne s¹ na szersz¹ skalê przynajmniej od prze³omu modernistycznego drugiej dekady XX wieku. Choæ ka¿dy, kto uto¿samia ten okres
z twórczoci¹ Eliota, bêdzie zdziwiony (antysemityzm  tak, ale chamstwo
 nigdy!), bo autor Ziemi ja³owej stylizowa³ siê nie tylko na co dzieñ na
gentlemana starej daty, ale tak¿e w poezji zachowywa³ siê z równ¹ dystynkcj¹. Pod tym wzglêdem jego najbardziej znany poemat jest wyj¹tkiem. Pocz¹tkowo zatytu³owana He Do the Police in Many Voices (Udaje policjê na
wiele g³osów), Ziemia ja³owa dawa³a wyraz kryzysowi kultury wysokiej
i szuka³a inspiracji, np. w nowo powsta³ej muzyce jazzowej. Rzecz do rozmiarów, jakie znamy, przyci¹³ Pound, nadaj¹c dzie³u Eliota wydwiêk mitycznego zmagania z ludzkim odrêtwieniem. Jak na ironiê, wprowadzenie podwórkowej ³aciny na korytarze gmachu z koci s³oniowej to zas³uga autora
Mauberleya. Przypomnijmy pierwsze wersy nies³awnej Pieni XV:
Scukrzali, le¿¹cy w glukozie,
napuszeni  w wacie
cuchn¹cy jak t³uszcz w Grasse,
wielka szorstka dupa, sraj¹ca muchami [.]2
1
2

Praca naukowa finansowana przez Fundacjê na rzecz Nauki Polskiej (FNP).
E. Pound, Pieñ XV, w: tego¿, Wiersze, poematy i pieni, red. i t³um. L. Engelking,
Wroc³aw 2012, s. 116.
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Po Poundzie poeci klêli ju¿ znacznie odwa¿niej. Jednak rewolta antymodernistyczna w latach szeædziesi¹tych w Anglii przynios³a powrót do zarówno klasycznych form poetyckich, i jak najbardziej rodzimej (co wed³ug niektórych krytyków znaczy³o zaciankowej) tradycji poetyckiej. W niniejszym
artykule uwaga zostanie powiêcona jednemu z najpopularniejszych utworów liryki anglojêzycznej, wierszowi Wysokie okna Philipa Larkina; wiersz
ten zestawiony jest tu z poematem v. m³odszego o pokolenie od Larkina
Tonyego Harrisona. Kwesti¹ kluczow¹ w obydwu utworach jest pojêcie przynale¿noci spo³ecznej, które u¿ycie jêzyka wulgarnego problematyzuje. O ile
Larkin u¿ywa przekleñstwa po to, ¿eby w miarê rozwoju wiersza ukazaæ
sterylnoæ i naiwnoæ tego typu idiomu, o tyle Harrison pokazuje, ¿e jêzyk
ten trzeba zasymilowaæ, wskutek czego poezja mo¿e staæ siê dyskursem
prawdziwie inkluzyjnym.
Larkin okreli³ modernistyczne odwo³ania do tego, co Eliot nazwa³ metod¹ mityczn¹ jako pospolit¹ rekwizytorniê mitów, stwierdzaj¹c po prostu,
¿e poezja to zapis dowiadczenia, fizyczne uwolnienie albo rozwi¹zanie splotu pal¹cych potrzeb  chêci tworzenia, uzasadniania, chwalenia, wyjaniania, uzewnêtrzniania, zale¿nie od okolicznoci3. W Wysokich oknach owym
dowiadczeniem czekaj¹cym na uzewnêtrznienie jest, jak to czêsto u Larkina, gorycz, której wyraz daje on ju¿ w pierwszej strofie, wulgarnie opisuj¹c
dwoje m³odych ludzi. Wulgaryzm ów przykuwa uwagê, a jest szczególnie
zaskakuj¹cy dla czytelnika poezji Larkina, w której niewiele znaleæ mo¿na
dosadnych s³ów (w przeciwieñstwie do Tonyego Harrisona, którego jednym
ze znaków rozpoznawczych jest wprowadzenie do poezji jêzyka pe³nego przekleñstw i inwektyw). W s³ynnym poemacie v. Harrison folguje sobie zupe³nie, kln¹c wyj¹tkowo szpetnie ustami m³odego pseudokibica, który pojawia
siê w wierszu jako adwersarz poety. Jednak w obydwu przypadkach wulgarny jêzyk s³u¿y nie tylko wyra¿eniu silnych, negatywnych uczyæ, lecz tak¿e
sam staje siê przedmiotem zmagañ. Do kogo bowiem, zapytuj¹ obaj poeci,
nale¿¹ te wszystkie przekleñstwa?
W pierwszej strofie Wysokich okien siedz¹cy w jakim publicznym miejscu poeta spogl¹da na parê szczeniaków:
Kiedy widzê parê szczeniaków
I wiem, ¿e on j¹ pierdoli, a ona
Bierze pigu³ki lub wk³ada sobie kapturek,
Jestem pewien, ¿e to w³anie jest raj,
O jakim ka¿dy staruch marzy³ ca³e ¿ycie [.]4.

3 Borges? A kto to taki? Z Philipem Larkinem rozmawia Robert Philips, prze³. A. Arno,
Literatura na wiecie 2011, nr 34, s. 354.
4 Wiersz cytujê w przek³adzie J. Jarniewicza, Larkin. Ods³uchiwanie wierszy, Kraków
2006, s. 121122.
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Warto przypomnieæ, ¿e wiersz skomponowany by³ w 1967 roku, gdy
kulturê popularn¹ zdominowa³y ruchy m³odzie¿owe. Jak pisa³ Larkin w Annus Mirabilis, Stosunek p³ciowy rozpocz¹³ siê w roku / Tysi¹c dziewiêæset
szeædziesi¹tym trzecim  niestety, Dla mnie za póno. W zakoñczeniu
wiersza poeta stwierdza, ¿e ¯ycie by³o piêkniejsze w roku / Tysi¹c dziewiêæset szeædziesi¹tym trzecim, choæ nie brak tu ironii, bo piêkno tego roku
polega miêdzy innymi na tym, ¿e ¯ycie zmieni³o siê [ ] w pasmo / Udanych
skoków na bankow¹ kasê5. Jeli wiêc m³odzie¿ ¿yje teraz w piêkniejszym
wiecie, to jest to p³askie piêkno niewiadomoci. W Wysokich oknach niechêæ dla m³odego pokolenia jest zdecydowanie silniejsza ni¿ w autoironicznym, ale te¿ pe³nym têsknoty, Annus Mirabilis. Wulgaryzm w Wysokich
oknach jest te¿ wyranie, wrêcz nie-Larkinowsko agresywny. W To mo¿e taki
wierszyk (jedynym, poza Wysokimi oknami, wierszem w ca³ym opus Larkina
zawieraj¹cym w oryginale s³owo fuck) poeta równie¿ daje upust swojej
niechêci dla m³odoci  Jebi¹ ci ¿ycie mamcia z tatkiem, / Mo¿e i nie chc¹,
ale jebi¹6  lecz czyni to z du¿¹ doz¹ sarkazmu, ca³y czas balansuj¹c miêdzy
zarzutem a kpiarstwem i krotochwil¹. W Wysokich oknach poeta pe³en jest
gniewu i niechêci dla  w sumie Bogu ducha winnej pary. Dla cis³oci
zwróæmy uwagê, ¿e nie wiadomo, co akurat szczeniaki te robi¹, równie
dobrze mog¹ po prostu rozmawiaæ, a to sprona i wypaczona frustracj¹
wyobrania podmiotu lirycznego podsuwa mu nieobyczajne obrazy. Raj,
o którym mówi poeta, jest wiêc podszyty ironi¹, ale te¿ nie do koñca, bo
przecie¿ ka¿dy staruch, w³¹czaj¹c w to samego poetê, o takim marzy³ ca³e
¿ycie. Jeli wiêc dla poety m³odzi s¹ pe³ni ohydy, to jego w³asne pokolenie
nie jest lepsze. Sam za podmiot wiersza, gardz¹cy zarówno starszymi, jak
i m³odszymi, choæ zazdrosny o ich przywileje, które nie obejmuj¹ jednak jego,
jawi siê jako figura zdecydowanie najmniej przyjemna.
W kolejnych wersach poeta daje siê poznaæ jako produkt ciê¿kich czasów,
nie tylko z uwagi na konserwatyzm obyczajowy, ale te¿ lêk w ciemnociach /
Przed piek³em i wyjawieniem, Co s¹dzi o ksiêdzu. Wulgaryzmy nie pojawiaj¹ siê ju¿ do koñca wiersza, zast¹pione jêzykiem zdecydowanie bardziej
poetyckim. Na tle ca³oci pierwsze trzy wersy z osadzonym porodku wulgaryzmem wyró¿niaj¹ siê tym bardziej, ¿e sugeruj¹, i¿ poeta nie bluni na co
dzieñ, ale po prostu przytrafi³o mu siê przekleñstwo, s³owo nienaturalne
w jego ustach, za to powszechne poród przedstawicieli rewolucji punkowej
drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych. Kiedy wiêc tomik Wysokie okna trafi³
do ksiêgarñ w 1974 roku, a szczególnie po wydaniu broszurowym z 1979 roku,
drugi wers wiersza musia³ nieodmiennie kojarzyæ siê z nafaszerowanymi obscenicznym wrêcz jêzykiem wyst¹pieniami muzyków punkowych w rodzaju
5

P. Larkin, Annus Mirabilis, w: tego¿, Zebrane, prze³. i red. J. Dehnel, Wroc³aw 2008,
s. 122.
6 P. Larkin, To mo¿e taki wierszyk, w: tego¿, Zebrane, s. 118.
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cz³onków Sex Pistols. Choæ tego Larkin przewidzieæ nie móg³, to na pierwszy
rzut oka wydaje siê, ¿e czêæ jêzyka buntu wesz³a tak¿e w jego uzus. Ch³opak dziewczynê pierdoli i to jest raj, ale przecie¿ podmiot liryczny nie znosi
tego miejsca, obrzydzeniem napawa go bezceremonialny stosunek do seksu.
W porównaniu do opisu chwili obecnej, przesz³oæ  czasy niby to dusznej
m³odoci poety  wydaje siê znacznie przyjemniejsza.
Wiêzy i gesty zepchniête na bok
Jak przestarza³a ¿niwiarka,
A wszyscy m³odzi w dó³ lec¹ na d³ugiej zje¿d¿alni
Do szczêcia, bez koñca [ ].7

wietnie podsumowuje to przejcie od obrazu doczesnego raju do wieloznacznej ewokacji przesz³oci Ryan Hibbett:
Na pocz¹tku Larkin zazdronie sugeruje, ¿e m³odzi prze¿ywaj¹ w rzeczywistoci
to, czego wczeniejsze pokolenie dowiadczy³o tylko w wyobrani; u¿ywaj¹c obrazu przestarza³ej ¿niwiarki prezentuje wiêzy i gesty, które obecne pokolenie
odrzuci³o. Jednak¿e w tej zazdroci osadzona jest te¿ nostalgia Larkina za tym,
co zosta³o utracone; wiêzy mog¹ odnosiæ siê do istotnych i trwa³ych (choæ
potencjalnie opresyjnych) zwi¹zków miêdzyludzkich, gesty za przynosz¹ konotacje z dawnymi honorem i godnoci¹. Nie tylko radoæ, ale i smutek wyzieraj¹
z obrazu spisanej na straty ¿niwiarki, symbolu brytyjskiej pomys³owoci i przedsiêbiorczoci, które s¹ teraz spychane na margines przez zmieniaj¹cy siê system
wartoci8.

Ponadto obraz m³odych ludzi, którzy lec¹ na d³ugiej zje¿d¿alni / Do
szczêcia, bez koñca, sugeruje upadek bardziej ni¿ wzlot ku szczêciu. Jeli
wiêc teraniejszoæ jest rajem, to jest to raj na opak, gdzie wszystkie wartoci zosta³y zdyskredytowane. Zamykaj¹cy wiersz obraz wysokich okien
wzmacnia wra¿enie, ¿e pozornie lepszy wiat pónych lat szeædziesi¹tych to
tylko mira¿:
[ ] I wtedy natychmiast
Szybciej ni¿ s³owa zjawia siê myl o wysokich oknach:
Szk³o, co pojmuje s³oñce,
A za szk³em g³êbia b³êkitu, która mówi
O niczym, i jest nigdzie, i jest bez koñca.9

Okna s¹ wysokie, niedostêpne  choæ wpuszczaj¹ promienie s³oñca, by
przypomnieæ spogl¹daj¹cym z do³u ludziom, ¿e gdzie tam jest wolnoæ,
gdzie tam, za szk³em i za jêzykiem istnieje co, co ³atwiej by³oby nazwaæ
rajem.
7
8

P. Larkin, Wysokie okna, w: tego¿, Zebrane, s. 105.
R. Hibbett, Philip Larkin, British Culture, and Four-Letter Words, The Cambridge
Quarterly 2014, nr 2, s. 133.
9 P. Larkin, Wysokie okna, w: tego¿, Zebrane, s. 105.
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W ten sposób podmiot wiersza przechodzi od idiomu wulgarnego do
wysoce poetyckiego. Sama zreszt¹ idea wysokich okien nosi w sobie wznios³oæ, o któr¹ trudno gdzie indziej w twórczoci Larkina. Jeli jednymi
z definicyjnych cech poezji jego i innych pisarzy pokolenia zwi¹zanych z tzw.
the movement, mia³by byæ nonkonformizm, ch³ód, naukowoæ i analitycznoæ10, to zakoñczenie Wysokich okien jest dowodem na nietypowoæ tego
wiersza. Oto Larkin staje przed obrazem, którego nie da siê analitycznie
przedstawiæ, ale przecie¿ w³anie tego dokonuje poeta. Uciekaj¹c siê do oksymoronu, Larkin odwo³uje siê do tradycji szerszej ni¿ tylko ostatnie dwie
dekady poezji antymodernistycznej. Jego punktem odniesienia staj¹ siê takie
dzie³a, jak Raj utracony Johna Miltona z opisem piek³a jako mrok widzialny [mroku widzialnego]11 oraz ca³a póniejsza tradycja wznios³oci romantycznej, tyle ¿e wizja Larkina sprowadza siê do próby opisania klatki, nie za
niesamowitego królestwa wyobrani; jak uj¹³ to Seamus Heaney, u Larkina
przestrzenie s³oñcem pora¿one prowadz¹ do nieskoñczonoci tak pustej
i neutralnej jak owe »olepiaj¹ce przednie szyby aut«, które lni¹ bez³adnie
i bezsensownie w Weselach w Zielone wi¹tki12. Nie ma wyjcia z pomieszczenia z wysokimi oknami, nie ma nawet s³ów na samo pomieszczenie, a jeli
s¹, to jedynie takie, które wymykaj¹ siê umys³owi.
W kontekcie jêzyka swoicie wznios³ego, czego, co mo¿na by nazwaæ
patosem nicoci  jednoczenie ci¹¿¹cym ku pytaniom metafizycznym i od
tych pytañ siê od¿egnuj¹cym13  pocz¹tkowy wulgaryzm okazuje siê wybiegiem wysoce dwuznacznym. Poeta rozumie, ¿e raj, tak samo zreszt¹ jak
i piek³o, to koncepcje z³o¿one, wielowymiarowe i paradoksalne w swej istocie
 zwyczajny jêzyk nie jest w stanie ich wyraziæ. Jeli wiêc ucieka siê on do
wulgarnego ¿argonu m³odzie¿owego, to czyni tak po to, ¿eby pokazaæ, jak
sromotnie ów jêzyk upraszcza wszystkie sprawy. Na wiêksz¹ skalê poeta
przechwytuje dyskurs rebelii, pe³ne agresji przekleñstwa charakterystyczne
dla Sex Pistols i pokazuje, ¿e jêzyk ten zdolny jest mówiæ tylko o gniewie,
o niechêci, ale nie nale¿y do powa¿nej poezji, bo nie potrafi wyjæ poza
nieokrzesan¹ dos³ownoæ. Jeli zatem pojawiaj¹cy siê w drugim wersie wulgaryzm jest zapo¿yczeniem z jêzyka kultury m³odzie¿owej, to jednoczenie
Larkin jêzyk ten wyszydza na równi z niezdaj¹cymi sobie nawet sprawy ze
swego zniewolenia szczeniakami.
O ile ani Wysokie okna, ani To mo¿e taki wierszyk nie budzi³y kontrowersji swoim u¿yciem podwórkowej ³aciny, o tyle poemat v. Harrisona przysporzy³ mu nie lada zmartwieñ. V. powsta³ w po³owie lat osiemdziesi¹tych,
dwadziecia jeden lat po publikacji tomu Wysokie okna, a debiut swój mia³
10
11
12

A. Hartley, Poets of the Fifties, Spectator 27 sierpnia 1954, s. 23.
J. Milton, Raj utracony, prze³. M. S³omczyñski, Warszawa 2011, s. 24.
S. Heaney, Radoæ lub noc: rzeczy ostateczne w poezji W. B. Yeatsa i Philipa Larkina, prze³. J. Jarniewicz, w: Zawierzyæ poezji, red. S. Barañczak, Kraków 1996, s. 226.
13 Zob. J. Jarniewicz, dz. cyt., s. 134.
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w telewizji. Czytany przez samego autora poemat zyska³ natychmiastowy
rozg³os. W zamyle v. jest raportem o stanie pañstwa: walce klas i ras,
efektach thatcheryzmu w pó³nocnych regionach Anglii (zw³aszcza w rejonach
Leeds i Newcastle), pogoni za pieni¹dzem, ale przede wszystkim jest to
wiersz o poszukiwaniu jêzyka szczerej artystycznej ekspresji.
Poemat  podobnie jak jego prekursor Elegia napisana na wiejskim
cmentarzu Thomasa Graya  rozpoczyna siê obrazem poety przychodz¹cego
na cmentarz, kiedy wiatem ju¿ tylko ciemnoæ, jak pisze Gray, i myl
moja w³ada14. Jak co roku wiêkszoæ nagrobków pokryta jest namalowanymi sprejem wulgaryzmami. Okazuje siê, ¿e wandalami s¹ pseudokibice miejscowego klubu pi³karskiego Leeds United. Chocia¿ poeta pe³en jest gniewu,
zw³aszcza gdy odkrywa, ¿e grób jego rodziców nie zosta³ oszczêdzony  to
w skandalicznym zachowaniu chuliganów widzi równie¿ przejaw agresji zrodzonej na skutek osamotnienia i braku perspektyw na przysz³oæ dla m³odych mieszkañców miasta. Poród licznych nieokrzesanych piêcioliterowych
s³ów15 dostrzega powtarzaj¹c¹ siê literê v. Dla kiboli v oznacza po prostu
versus: ich zespó³ jest przeciw ka¿demu innemu, ale poeta dostrzega g³êbsze
konotacje:
To V to wszystkie versusy ¿ycia
od Leeds v. Derby, czarny/bia³y
i (jak siê niestety okaza³o) m¹¿ v. ¿ona,
Komunici v. Faszyci, Lewica v. Prawica,
klasa v. klasa z grymasem jak kiedy zajad³ym,
niekoñcz¹ca siê przemoc NAS i ICH,
uosobiona w 1984
przez Szefa MacGregora i Górnicze Zwi¹zki,
Hindus/Sikh, dusz/cia³o, umys³ v. serce,
Wschód/Zachód, mê¿czyzna/kobieta a ka¿de
starcie toczy siê w cz³owieku [ ]. (v. 238)

Powtarzaj¹ce siê v to wiêcej ni¿ tylko wyraz gniewu fanatycznego
kibica, to kondycja spo³eczeñstwa angielskiego16, a mo¿na by zaryzykowaæ
14 T. Gray, Elegia napisana na wiejskim cmentarzu, w: Od Chaucera do Larkina, prze³.
i red. S. Barañczak, Kraków 1993, s. 240.
15 T. Harrison, v., Newcastle upon Tyne 1989, s. 237. Dalej cytaty lokalizujê w tekcie
jako v. z podaniem numeru strony. Przek³adu wszystkich cytowanych fragmentów poematu
dokona³ autor artyku³u.
16 Na uwagê zas³uguje tu fakt, ¿e poemat Harrisona pozostaje prekursorskim oskar¿eniem brytyjskiego systemu klasowego, który rodzi patologie. W ostatnim czasie poezja
z Wysp mniej zdaje siê skupiaæ na problemie klasowoci, choæ nie jest to kwestia zupe³nie
nieobecna  wspomnieæ tu nale¿y zaanga¿owan¹ politycznie lirykê Jeremyego H. Prynnea
i Kestona Sutherlanda; za to proza pozostaje czu³a na niesprawiedliwoci podzia³u spo³ecznego. W jednym z wywiadów pisarz szkocki Ian Rankin stwierdzi³, ¿e powieæ kryminalna
jest niemal produktem kapitalizmu, a zatem tematem jej staj¹ siê nierównoci spo³eczne.
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twierdzenie, ¿e równie¿ zachodniego. Ci¹g³e zmagania na tle ideologicznym,
politycznym, ekonomicznym maj¹ ród³o w braku zaanga¿owania w sprawy
spo³eczne.
Tam, gdzie by³y wazony na kwiaty i balie
na wodê, i zsypy na zwiêd³e kwiaty
teraz puszki po piwie kibic z Leeds walnie.
nie tylko oni s¹ winni, równie¿ ja i ty. (v. 239)

Nikogo na dostatnim po³udniu Anglii nie obchodzi los górników po zamkniêciu wielu kopalñ przez rz¹d Thatcher w ramach zwiêkszania rentownoci przemys³u brytyjskiego w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
XX wieku. A jeszcze bardziej nielicznych interesuj¹ prawdziwe powody bezmylnej agresji m³odych ludzi. Harrison nie oszczêdza poetów, których sztuka  komponowanie wersów  obecna jest w s³owie versus. Przekleñstwa
wymalowane sprejem na grobach to zatem wyraz podstawowej potrzeby ekspresji piêtrz¹cych siê gniewu i frustracji. Ju¿ na tym etapie wiersza widaæ,
¿e podmiot liryczny Harrisona, w przeciwieñstwie do Larkinowskiego, nie
potêpia zbuntowanego pokolenia, ale próbuje je zrozumieæ. Jednak pomimo
faktu, ¿e wywodzi siê z Leeds, zajmuje on pozycjê zewnêtrznego obserwatora, nie nale¿y ju¿ do spo³ecznoci.
Sprawa ulega zmianie, gdy nagle namys³ poety przerywa g³os m³odego
skina:
Co te nieokrzesane s³owa pokazuj¹?
Co te¿ ten akt agresji sugeruje?
Czy duchom sw¹ ksenofobiê okazuj¹,
Mo¿e to cri-de-coeur za dawno zmar³ym?
A co to, to twoje cri-de-coeur, ty cipo? Gadaæ
jak twoja matka nie umiesz. Pomyl o niej!
Tylko po jebanym Grecku umiesz szprechaæ?
Id siê pierdol siê ze swoim cri-de-coeur! (v. 241)

Dla m³odego chuligana sprawa jest prosta: my v. oni, zgodnie z logik¹
znanego sonetu Harrisona zatytu³owanego Them and [uz] (Oni i my), gdzie
poeta odrzuca jednolitoæ kultury wysokiej, tworz¹c tekst graficznie i fonicznie niejednolity, jaskrawie hybrydyczny17 . W v., podobnie jak w Them and
[uz], wa¿n¹ rolê odgrywa kwestia jêzyka. Oksfordzki akcent i zapo¿yczenia
z francuskiego lub ³aciny s¹ znakami statusu oraz intelektualnego wyrafinowania
Cyt. za B. Korte i G. Zipp, Poverty In Contemporary Literature, London 2014, s. 41. Zob.
te¿ M. Amis, Lionel Asbo. Raport o stanie pañstwa, prze³. K. Kar³owska, Warszawa 2013,
R. Doyle, Paddy Clarke Ha Ha Ha, prze³. B. Stok³osa, Warszawa 1995, A. Hollinghurst,
Linia piêkna, prze³. L. Haliñski, Warszawa 2005.
17 J. Jarniewicz, W brzuchu wieloryba. Szkice o dwudziestowiecznej poezji brytyjskiej
i irlandzkiej, Poznañ 2001, s. 90.
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ludzi, dla których poezja jest przeznaczona. Harrison sprzeciwia siê takiemu
stanowisku, uwa¿aj¹c je za uproszczenie i w sonecie przypomina Williama
Wordswortha, który w s³ynnej przedmowie do Ballad lirycznych pisa³, i¿
g³ównym jego celem jest wybieranie zdarzeñ i sytuacji z ¿ycia codziennego
i relacjonowanie ich czy te¿ opisanie, od pocz¹tku do koñca, w miarê mo¿liwoci jêzykiem naprawdê u¿ywanym przez ludzi18  nie za dostojn¹ angielszczyzn¹ pisarzy w rodzaju Samuela Johnsona. W v. walka o jêzyk przedstawiona zostaje w postaci dialogu pomiêdzy poet¹ a skinem; lecz tu sprawa
jest bardziej z³o¿ona, bo chuligan odrzuca lirykê w jakiejkolwiek postaci, przypominaj¹c poecie, ¿e jego pochodz¹ca z klasy robotniczej matka nie rozumia³a
twojej zasranej sztuki! / Dla niej ta twoja pieprzona poezja by³a wulgarna! (v.
241). Wszelkie próby przekonania ch³opaka, ¿e wiersz mo¿e pomóc  tê ksi¹¿kê piszê po to, niewdziêczna ty cipo, / ¿eby takich, jak ty wreszcie us³yszeli (v.
242)  zostaj¹ wyszydzone. Skin nie ma wiêkszych ambicji, nie potrzebuje byæ
s³yszanym, przynajmniej na pozór, bo jego obsceniczny jêzyk nafaszerowany
pe³n¹ nienawici wulgarnoci¹ zdradza frustracje i Larkinowski brak nadziei.
Jedyne, co skinowi pozostaje, to bezsensowne akty wandalizmu, walka nie
w jakim celu, ale dla poczucia chwilowej ulgi.
Prze³om nadchodzi w siedemdziesi¹tej strofie. Poeta rzuca wyzwanie
skinowi, Jeli taki z tego jeste dumny, w³asne imiê dopisz tu /, gdy znowu
upity piwskiem i uzbrojony w sprej / pójdziesz tym skrótem po kolejnym
meczu (v. 244). W odpowiedzi, aerozolem wypisa³ swoje imiê, które okaza³o
siê moim (v. 244). Stopniowo uwiadamiamy sobie, ¿e m³ody gniewny, którego g³os dobiega nie wiadomo sk¹d, jest projekcj¹ dawnego ja poety. Wydawa³o siê, ¿e zosta³o ono pogrzebane przed laty, kiedy wyjecha³ on z Leeds na
studia, ale teraz d³ugo budowana fasada cz³owieka kultury zostaje zniszczona: Jedna czêæ mnie jeszcze ¿yje, lecz inna umar³a, / Gdy skin czêciowo
wysprejowa³ moje imiê poród martwych (v. 244). Po napisaniu swojego
imienia skin znika, jak gdyby z powrotem zosta³ wch³oniêty przez jañ poety.
Jednak w tym momencie podmiot liryczny ulega zmianie, powoli odkrywaj¹c
swoj¹ z³o¿on¹ to¿samoæ.
Opis powrotu do domu z cmentarza staje siê ewokacj¹ przestrzeni konfliktu we wspó³czesnym wiecie: wojna klas nadal trwa, a do tego dochodzi
szerz¹cy siê rasizm i tocz¹ce siê ci¹gle w ró¿nych zak¹tkach globu wojny.
Wydaje siê, ¿e ta jedna litera  v.  pozostaje najlepszym komentarzem do
kondycji wspó³czesnego wiata. W poecie wzbiera ¿al, który wydaje siê sugerowaæ, ¿e jêzyk skina, jego wulgarny pogl¹d na ¿ycie, jest w rzeczywistoci
najlepszym opisem rodzimej i miêdzynarodowej sytuacji spo³ecznej. Jednak
w zakoñczeniu wiersza Harrison znajduje inn¹ odpowied na wszêdzie widoczn¹ panoramê zapaci:
18 W. Wordsworth, Przedmowa do Ballad lirycznych, prze³. K. Tarnowska, w: Manifesty romantyzmu 17901830: Anglia, Niemcy, Francja, red. A. Kowalczykowa, Warszawa
1995, s. 45.
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Ci, których mi³oci¹ obdarzamy staj¹ siê kotwic¹,
gdy cumy naszych wiêzów krwi pêkaj¹.
Lecz g³os, co gniewem siê zanosi, krzyczy: cwel!
To skin ze sprejem, którego spotka³em rano.
Nie chcia³by tego wiedzieæ mój alter ego,
Przez gard³o by nie przesz³o s³owo MI£OÆ,
Skiñskie UNITED murem stoi za poet¹[.] (v. 248)

Jeli istnieje wyjcie z pu³apki ci¹g³ego konfliktu, to jest ni¹ mi³oæ do
drugiej osoby. W namalowanych na grobach s³owach United v., po których
nastêpuje nazwa dowolnej innej dru¿yny, Harrison dostrzega nierozerwaln¹
parê dialektyczn¹. Tak jak u Hegla, uniwersalne prawo konfliktu poci¹ga za
sob¹ koniecznoæ przezwyciê¿enia przeciwieñstw: teza  antyteza  synteza. W
kontaktach miêdzyludzkich za tê syntezê, jak sugeruje Harrison, odpowiada
mi³oæ. W ten sposób jêzyk wulgarny, daj¹cy wyraz nienawici i frustracji, jest
konieczn¹, choæ prymitywn¹ i z koniecznoci srodze uproszczon¹ form¹ buntu
wobec zastanych norm i regu³ podtrzymuj¹cych od lat panuj¹ce podzia³y spo³eczne. Dopiero zinternalizowawszy wulgarn¹ mowê skina, poeta potrafi znaleæ drogê do pojednania gniewnego ja buntu i refleksyjnego ja poezji.
Na koniec zwróæmy uwagê, ¿e Larkin koniec koñców odcina siê od obscenicznego jêzyka pokolenia rebelii, wyszydzaj¹c jego prostotê i pozorne wyzwolenie; w przeciwieñstwie do odludka z Hull, Harrison przyjmuje
wulgarny idiom po to, aby zjednoczyæ wysoki rejestr liryki z potoczn¹ mow¹
ulicy. W efekcie takiego po³¹czenia powstaje sztuka zdolna obj¹æ ca³y wiat,
zarówno przesz³oæ, jak i teraniejszoæ. Gdy Larkin klnie, to czyni to
z zewn¹trz wiata wspó³czesnej kultury m³odzie¿owej, rozumie on, ¿e tego
typu s³owa mog¹ dodaæ pikanterii albo byæ zabawne19, ale nigdy nie wyra¿¹
z³o¿onoci ¿ycia ani nie powstrzymaj¹ strachu przed mierci¹; Harrison
wpuszcza inwektywy do v. z pozycji szczerego u¿ytkownika tego typu s³ów,
ale te¿ kogo, kto nie zna innego sposobu na wyra¿enie k³êbi¹cych siê w nim
frustracji. Tote¿ Harrison przemawia w wierszu jako wandal po sublimacji20, nieogarniêty obezw³adniaj¹cym gniewem, ale gotowy szukaæ nowych
po³¹czeñ pomiêdzy tradycyjnie rozbie¿nymi ideami. Do tych szczeniaków,
w których Larkin widzia³ tylko b³og¹ niewiadomoæ, Harrison skromnie
i z zastanowieniem wyci¹ga rêkê jako partner, ale te¿ przewodnik.
19 W czêsto pe³nych humoru listach do przyjació³ (zw³aszcza Kingsleya Amisa, te¿ znanego dowcipnisia) Larkin potrafi doskonale skalkulowaæ, gdzie zmieciæ przekleñstwo, aby
wywo³aæ umiech na twarzy czytelnika. Gdy zmar³ H. G. Wells, Larkin skwitowa³ go tak:
Nie umia³ drañ pisaæ, nie umia³ drañ myleæ, umia³ za to pisaæ drañsko dobre drañskie
romanse naukowe, drañ jeden. Selected Letters of Philip Larkin, red. A. Thwaite, London
1992, s. 122.
20 B. Woodcock, Classical Vandalism: Tony Harrisons Invective, Critical Quarterly
1990, nr 2, s. 60.
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Summary
In the present article I set out to investigate the role of vulgarisms in Philip Larkins
High Windows and Tony Harrisons long poem v. The key problem at issue here is the notion
of social belonging, which both poems probe into. While Larkin uses the curse in order, as the
poem unravels, to show the naivety and sterility of vulgar language, Harrison shows that that
kind of language needs to be assimilated, for only in that case can poetry become a discourse
accepting of otherness. Thus Larkin is revealed here as a critic of the rebellious generation
that regards vulgar language as their principal means of expression, whereas Harrison positions himself as their advocate and, to some extent, leader of the angry young men of the
1980s in Britain.
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The Magus by John Fowles is often analyzed as an example of
a postmodernist novel. Although it is not as experimental as the works of
John Barth or Italo Calvino, it does contain certain features of postmodernist writing, one of them being great generic syncretism. The novel
contains characteristic features and motifs taken from various genres, such
as the romance in its many variations, the gothic novel, the detective novel,
the Bildungsroman, the novel of manners, as well as the masque.
The last of the above mentioned genres plays a very important role at
the level of the world presented in the novel  it helps the main protagonist
understand his ordeal  as well as at the level of the implied reader, since
the masque patently shapes the novels construction and interpretation. The
aim of the following article is to trace the elements of the masque in
Fowless novel and to examine the extent to which they influence the
interpretation of the events by the main protagonist and the interpretation
of the whole book by the reader. Since the masque has been extinct as
a genre for a few centuries, the first part of the article will be devoted to
a short description of the genre itself, with particular attention paid to those
characteristics which will reappear in the study of the novel. The second
part of the paper will be devoted to tracing the elements of the masque in
The Magus in its two forms, namely the masque as a theatrical genre (the
masque-in-performance) as well as a literary one (the literary masque). The
analysis of the masque elements in Fowless book would not be complete
without references to Shakespeares The Tempest, as this play  which also
contains many elements of the masque  is the most important intertext in
the novel. Finally, the author will try to examine the influence of the masque
elements on the way the novel is perceived and interpreted by the reader.
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What is meant by the masque in the novel and the following paper is
the court masque, which was a theatrical genre popular in the 16th and
17th centuries in England  especially during the reign of James I and
Charles I1  as well as in Italy and France. The masque was a very eclectic
form comprised of verbal and non-verbal elements, a mixture of poetry,
dialogue and monologue, pantomime, dance and music. It was also very
spectacular as it required sumptuous costumes and masks, complicated
stage design, sometimes even included special effects created by means of
ingenious machinery2. As a result, shows like this were extraordinary and
unique. However, not everyone could enjoy them as masques were a form of
courtly entertainment and they were not staged in public theatres.
In a typical masque professional actors and courtiers performed
disguised as mythological figures and participated in a simple plot with an
allegorical meaning, followed by the removal of masks and a joint dance
known as revels3, in which some members of the audience took part4 along
with the courtiers. Masques required the presence of the King or/and some
other members of the Royal Family, as the main aim of the masque was to
celebrate the monarch and his or her divine qualities. The throne was
usually placed opposite the stage, on the other side of the dance floor, thus
providing the monarch with the best view and underlining his or her role as
the guest of honour. It was the monarch who was the focal point of the
masque and the recipient of the allegorical message behind the show. He
could also interfere in the show or even stop it at any moment5.
Symbolically almost always masques represented order and harmony,
whereas antimasques  introduced by Ben Jonson6  were grotesque,
humorous and presented a lack of harmony which was restored in the
masque proper. In the antimasque or antimasques preceding the main
masque professional actors usually featured as bizarre characters (e.g.
witches, peasants, even objects) representing various vices such as ignorance
or gluttony. Their performance was interrupted by loud music and the actors
were replaced by courtiers who embodied virtues such as chastity or bravery.
After that the masque proper started, in which dialogues and monologues
mixed with music and songs. Later the individuals on stage came down and
1
2

See J. Limon, The Masque of the Stuart Culture, 1990, p.17.
See D. Daniell, The Tempest. An Introduction to the Variety of Criticism, London,
1989, p. 19.
3 See A. Daye, Youthful Revels, Masks, and Courtly Sights: an introductory study of the
revels within the Stuart masque,Historical Dance,1996, 3 (4), pp. 522.
4 See C. Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, New York, 2001,
p. 148.
5 See J. Limon, The Masque of the Stuart Culture, op. cit., p. 28.
6 The purpose of introducing antimasques was to create a foil to the main masque or
to allow the main masque to provide a resolution. See S. Orgel, The Jonsonian Masque,
New York, 1981, p. 76.
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asked some members of the audience to dance with them, which led to
characteristic breakdown of the barrier between stage and spectator7. After
the dance the masquers were called back to the stage with a song or
a monologue, and left the stage soon afterwards.
Of course, the masque genre evolved and took slightly different forms8
at different stages of its development, but in its prime time (the Stuart
masque) it had the form described above. Thus, the structure of the masque
can be summarized as follows: 1. introduction / prologue 2. antimasque or
antimasques 3. the masque proper 4. communal dance (revels) 5. epilogue.
The last element was not always present, sometimes the revels were the
final act of the show. There were also a few masques without revels, but
such instances were extremely rare.
As was said, each masque was an original and unique phenomenon;
rarely was it staged more than once, mainly because it required a lot of
preparation and the cooperation of a number of professionals  a poet, an
architect, a composer, a choreographer  working under the supervision of
the masque manager. Masques were performed at court and in aristocrats
houses, so this form of entertainment was reserved for a small group of
viewers. Moreover, such performances were often prepared at the request of
the monarch or a nobleman (and sponsored by them9), usually to celebrate
an important event such as a wedding or a visit of foreign dignitaries10.
Allegorical figures appearing in the masque  usually taken from the Greek
or Roman mythology  were supposed to symbolize members of the court, so
they were a good means of self-promotion and self-glorification of the court
and the monarch, who was presented as a God figure with the power to
unify and bring harmony.
What is more, this progress from chaos into order was presented in the
form of a ritual. The masque was highly ritualistic and it was the main
feature distinguishing it from a traditional drama11  it was not a drama,
but a courtly ritual (with elements of drama)12. The masque genre seems
to resemble liturgy, it was a secular counterpart to the cult of religious
images13. Such a perception of the masque is supported by the fact that the
7
8

Ibid., p. 26.
Anne Daye proposes a division into six kinds of masques: the march, the professional masque, the noble masque, the masque with ante-masque, the running masque, the
masque to present a banquet. See A. Daye, Youthful Revels, op. cit., p. 8.
9 See E. K. Chambers, The Elizabethan Stage, Volume 1, Oxford, 1951, p. 155.
10 See L. Barroll, Inventing the Stuart Masque, in: The Politics of the Stuart Court
Masque, D. Bevington, O. Holbrook (eds.), Cambridge, 1998, p. 123.
11 See T. Demaubus, Ritual, Ostension and the Divine in the Stuart Masque, Literature & Theology,2003, 17 (3), pp. 299-301.
12 Ibid., p. 304.
13 D. Norbook, The Reformation of the Masque, in:The Court Masque, D. Lindley (ed.),
Manchester, 1984, p. 97.

70

Wojciech Boryszewski

world presented in it actually consisted of two spheres, the real one (the
court) and the metaphysical one, the latter being much more prominent.
Thus, the essence of the masque was  as Stephen Orgel proves  Allegory,
symbol, and myth14.
The above mentioned features of the masque characterize it as
a theatrical spectacle. However, it was not the only form the masque took.
Jerzy Limon makes a distinction between what he calls the masque-inperformance and the literary masque. The former is the realization of the
masque on stage, as described above. The latter is divided into two types,
a dramatic and nondramatic masque. The dramatic masque (or the literary
pre-text) was its written form before the performance and it was part of the
scenario. The scenario consisted of the poetic part of the masque (the
dramatic masque)  dialogues, monologues, lyrics  as well as stage
directions, drawings of stage design, costumes and other non-verbal
elements of the performance15, thus Limon describes the scenario as
syncretic16. It was usually written by several people involved in the
production of the masque (at least four  the poet, the stage designer, the
composer, the choreographer), whereas the dramatic masque had only one
author (the poet). Masques were hardly ever published in such a form. The
vast majority of the extant printed texts are masques in their nondramatic
form (the post-performance or the literary masque). These are masques
written after the actual performance took place. They contain journalistic
narrative passages17  written in the first person and in the past tense
reports of performances already seen  as well as marginal notes,
descriptions of the audiences (and the monarchs) reactions. They often
include forewords, authorial notes, references to criticism as well as
explanations of the allegorical meaning of the spectacles (sometimes the
viewers did not understand or misunderstood masques). There are no stage
directions in the literary masque, as it does not need to project the staging of
the masque; it describes a performance which has already taken place.
The Magus reinvents18 the masque genre in its two forms described
above  the masque-in-performance and the literary (nondramatic) masque
 which must be discussed separately, because  as Limon proves  these
14
15
16

S. Orgel, The Poetics of Spectacle, New Literary History 1971, 2 (3), p. 384.
See J. Limon, The Masque of the Stuart Culture, op. cit., p. 36.
Ibid., p. 20.
17 Ibid., p. 8.
18 What is meant by «reinvention» here is not making as if for the first time something already invented (Merriam-Webster Dictionary Online - definition 1) but remaking
or redoing (definition 2), creating a different, contemporary variant of the genre which
ceased to exist in the 17th century. The Magus is not a masque, but alludes to it very
extensively and uses many elements of the genres, but not all. The elements which are
used, though, play a vital role in the structure of the novel and form an integral part of
the action as well as the meaning of the book.
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two subgenres represent totally different sign systems (theatre and
literature) and thus they create meanings in a different way, but also (...)
these meanings are essentially different19. To be precise, theatre creates
meaning by means of ostension  an act or process of showing, pointing out,
or exhibiting20 combined with the verbal element, whereas literature by
describing, explaining or defining21, so the verbal element only. Another
difference is that theatre and literature are aimed at totally distinct
recipients, the spectator and the reader respectively. Therefore, the masquein-performance should be analyzed from the perspective of the spectator,
while the literary masque  from the perspective of the reader.
The spectator in the case of the masque staged in The Magus is Nicholas
Urfe, the main protagonist and the narrator of the novel. Throughout the
book, the hero gets entangled in a strange game, a sort of a psychological
experiment conducted by a rich and eccentric elderly man called Conchis. In
the experiment Nicholas is exposed to a lot of stimuli in the form of
countless literary works (fiction and non-fiction) and spoken tales, the most
prominent of which is Conchiss autobiography, but also inexplicable and
bizarre events as well as stupefying spectacles. The world in which the
protagonist is immersed is highly theatrical and ritualistic, and almost from
the beginning of his experience Nicholas refers to it as the masque.
The analogy between the experiment and the masque is suggested by
Conchis himself, when he presents Nicholas with a copy of Le Masque
Français au Dix-huitième Siècle. The protagonist is asked to read a selected
passage describing the inhabitants of Saint-Martin entertaining themselves:
Visitors who went behind the high walls of Saint-Martin had the pleasure of
seeing, across the green lawns and among the groves, shepherds and shepherdesses who danced and sang, surrounded by their white flocks.They were not always dressed in eighteen-century clothes. Sometimes they wore costumes in the
Roman and Greek styles; and this way the odes of Theocritus and the bucolics
of Virgil were brought to life. It was even said that there were more scandalous
scenes  charming nymphs who on summer nights fled in the moonlight from
strange dark shapes, half man, half goat... 22

From that moment Nicholas treats everything he experiences as parts of
a theatrical play. After reading the above passage, he says: At last I began to see
plain. All that happened at Bourani was in the nature of a private masque (...)23.
19 J. Limon, The Masque of the Stuart Culture, op. cit., p. 9.
20Merriam-Webster Dictionary Online, http://www.merriam-webster.com/ (definition 1)
21 See K. Elams The Semiotics of Theatre and Drama, London, 1980, p. 30.
22 J. Fowles, The Magus, London, 1997, p. 165.
23 Ibid., p. 165. As a well-read person educated at Oxford and specializing in literatu-

re, the protagonist undoubtedly knows the masque genre very well. Thus, he can easily
catch the likeness between Conchiss enterprise and the court masque. He also realizes
that the masque is staged specially for him and his role is to be its participant and
spectator at the same time.
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The word masque is used by Nicholas over forty times throughout the
novel, which in itself emphasizes the importance ofthis genre, especially in
the protagonists perception of the events. Whenever Nicholas feels confused
or bewildered, he processes his experiences through the prism of this
theatrical form: After all, it was a masque, and I wanted (...) to play my
part.24, (...) the masque, the masque: it fascinated and irritated me, like an
obscure poem.25, (...) he was inventing a new stage of the masque.26, The
masque had moved outside the domaine(...)27. While describing his ordeal,
Nicholas also uses other words belonging to the semantic field of the theatre,
such as stage, mask, actors, play, script, costume cast, rehearsal, plot, act, sequel, stage property.
The world of illusion in which the protagonist is immersed has the same
features and performs the same functions as the court masque. First of all,
the novel abounds in references and allusions to classical mythology, and
mythological characters actually appear in a number of scenes. The world
presented is also full of poetry  the main hero frequently reads or even
writes poems, all of which are quoted in the novel  and music. The latter is
mainly performed by Conchis, who often plays the harpsichord, on one occasion with Lily accompanying him on the flute. However, music in The Magus
may be understood in a wider sense as all the sounds which penetrate the
island  including the sounds of nature  and make it a unique, magical
place. This special significance of aural sensations is emphasized by Lily
when she quotes Shakespeares The Tempest: Be not afeard; the isle is full
of noises, / Sounds, and sweet airs, that are delight, and hurt not28. Music is
ubiquitous in the novel and functions as an expression of order and harmony
which the protagonist lacks.
Some of the spectacles staged by Conchis resemble court masques not
only because of mythological or supernatural characters  the world is
governed by fairy-tale laws, which makes anything possible  but also
because they are as elaborate and sumptuous as masques. Nicholas is
clearly very impressed with the complexity and precision of the spectacles,
he even tries to calculate how much it must cost Conchis to make such an
enterprise work.
Another masque element in the novel is the presence of the monarch
figure (Conchis) who initiates and manages the show which also conveys
some allegorical meaning  the characters often refer to the masque as a
metaphor. Allegory, symbol and myth are at the core of the novel in the
same way they underlie the court masque.
24
25
26
27
28

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.
p.

169.
192.
224.
373.
204.

Elements of the Court Masque in The Magus by John Fowles

73

What is more, the experiment conducted by Conchis has the same
purpose as the court masque  it is designed to represent a progress from
chaos to harmony and lead to the transformation of the main hero. All this
happens in a masque-like atmosphere of a ritual in which the world of the
real mixes with the world of the unreal or metaphysical. Consequently, the
world presented in the novel consists of two spheres and  like in the
masque  the metaphysical one is much more prominent.
Like the court masque, Conchiss experiment is unique, it is especially
tailored for that particular participant (Nicholas). We know that Conchis has
been doing this experiment for many years and Nicholas is by no means the
only guinea pig he has had, there were many others before him (other
teachers on Phraxos, e.g. Leverrier, Mitford) and there will be others after
him. In fact, in the last part of the novel Nicholas meets his successor and
knows he will be subjected to a similar ordeal. The experience of each man is
totally different because they are different, thus the meanings generated
during the particular performance are unique for the occasion and cannot be
retrieved29.
Despite all the above mentioned similarities to the court masque,
however, Conchiss experiment is not a typical masque (and neither is the
novel as a whole), but a reinvention of the genre. The main difference is that
in a typical masque music, dance and spectacle were much more important
than words30, whereas in the world created by Conchis words are of
paramount importance, especially Conchiss own narration, but also other
written and spoken tales. Therefore, the spectacles bearing masque-like
features are not staged for their own sake, but function as illustrations to
those tales and help the hero understand the stories as well as the events on
the island.
As was said, there are numerous scenes in the novel which have the
character of a private masque. One of them is the mythological scene in
chapter 29. While Conchis is telling Nicholas and Lily his biography, his
yarn is suddenly interrupted by the sound of a horn. The characters, who
are seated on the terrace of Conchiss villa, have a perfect view of the beach,
where they can see a very unusual scene. There appears a naked man in
a laurel wreath (Apollo), a naked woman in antique sandals (a nymph),
a satyr (half-man, half-goat) with an enormous and erect penis, and
a goddess clad in a gladiators outfit (Artemis). The satyr chases the nymph
who disappears in the forest. Artemis kills the satyr with an arrow shot from
her bow, after which she and her brother Apollo bow, greet the audience and
disappear. This scene takes place soon after Nicholas reads the passage from
29 J. Limon, The Masque of the Stuart Culture, op. cit.,
30 See K. Whitlock, Shakespeares The Tempest: Some

1999, X, p. 172.

p. 30.
Thought Experiments, Sederi
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Le Masque... and it is undoubtedly designed to be an example of more
scandalous scenes in which charming nymphs (...) fled in the moonlight
from strange dark shapes, half man, half goat (...)31. Nicholas sees the
analogy very well. What he does not understand yet is that the performance
is a metaphor referring to him  it is him who is the satyr.
Another scene like this occurs in chapter 31. Nicholas is coming back to
the villa after secretly meeting Lily. Suddenly he sees two figures on the
terrace, a girl who looks exactly like Lily (he does not know yet that she has
a twin sister) and a mysterious creature: (...) the figure was all in black,
shrouded in the sun, and wearing the most sinister mask I had ever seen:
the head of an enormous jackal, with a long muzzle and high pointed ears32.
The figure is Anubis, an Egyptian god associated with mummification and
the afterlife. Nicholas is aware of the fact that the scene is just another
element of the masque and this time he realizes that the sinister figure of
the god refers to him: I had (...) no belief that this was more than another
nasty twist in the masque, a black inversion of the scene on the beach33.
The two scenes described above undoubtedly resemble the court masque
 there are actors playing some mythological figures, there is an audience of
some special people (Conchis often emphasizes that he, and probably
Nicholas as well, are among the elect34), finally there is a metaphor behind
these performances which the audience (Nicholas) has to decipher. Moreover,
the scenes represent certain vices and lack of harmony in the protagonists
mind and life35. Thus, they can be treated as examples of antimasques.
Another scene with antimasque qualities is Nicholass encounter with
two strange individuals (a man and a girl) whom he is expected to regard as
ghosts. The individuals in question are Robert Foulkes and the girl
murdered by him, and the encounter takes place soon after Nicholas reads
Foulkess autobiography given to him by Conchis.
The three scenes described above  the mythological scene, the scene
with Anubis and the scene with the ghosts  function as pictorial tableaux,
as no words are uttered and Nicholas has to interpret them using only
visual sensations. Thus, they are like dumb shows  short pieces of silent
action or mime included in a play, a common device in Elizabethan and
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J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 165.
Ibid., p. 199.
Ibid., p. 199.
This is strictly connected with Fowles concept of «the few» and «the many», the two
groups into which he divides the human race. By saying that Nicholas is «elect», he means
that he belongs to «the few», people who are intellectually and morally above the rest of
the society.
35 Nicholass mental disharmony is particularly evident in his attitude to women. He
treats them solely as sexual objects and is unable to experience any deeper feelings. He is
unable to love, and one of Conchissaim is to change that.
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Jacobean drama36  which were also used in the court masque. All these
dumb shows are used to present the protagonists vices, but also to prepare
him for the ensuing masque proper. They are what McNamara calls scenes
of chaos whose purpose is to give the courtly spectators a bit of a thrill
before the triumph of the monarch over the now visible enemy37. In this
case this enemy is Nicholas himself, his vices and his inauthenticity, but also
great scepticism which he has to overcome in order to appreciate the
masque.
The masque proper  and at the same time the most spectacular
masque-like scene in the novel  is presented in chapter 61, which is devoted
to the symbolic trial of the main hero. The scene is permeated with the
imagery and symbols characteristic of the court masque. The place is also
designed to resemble a typical masque stage. Nicholas is led into a huge
room with a podium on which there is a throne, he is seated on it bound and
gagged and witnesses a spectacular entrance of the most bizarre characters
wearing sophisticated costumes and masks: Herne the Hunter, a witch,
a man with a crocodile head, an Aztec, a female vampire, an African,
a succubus, a pierrot-skeleton, a fish-woman-bird, Anubis, a magician,
a corn-doll, a goat-figure. There is also a coffin-sedan with the symbols of
Artemis-Diana, which is carried into the room by four man in grotesque
masks. After a while of anticipation, Nicholas sees the figures remove their
masks and costumes. A group of students enters the room and Nicholass
trial begins, which turns out to be a pseudo-psychological analysis of his
personality and the people behind the masks appear to be specialists in
psychology and psychiatry.
Undoubtedly, the scene described above is highly ritualistic. It is also
constructed as a masque in miniature. However, the genre is subverted and
parodied here. Although on the surface it resembles the main masque of the
court entertainment  the participants take off their masks and Nicholas is
given the role of the monarch figure  the scene is also extremely grotesque
and filled with brutality (Nicholas is bound to the throne and gagged). Thus,
it is another echo of Le Masque... Moreover, there are no revels after the
removal of the masks and the show is not designed to glorify the monarch.
On the contrary, Nicholas is presented with a description of his personality
which is far from being flattering. He is described as an egoist, a cynic,
a liar, a coward and a traitor. Such a picture of the protagonists personality
seems a bit exaggerated, but it is rather accurate. Nicholas himself  despite
his wrath and hatred  accepts some aspects of it: There was a grain of
truth in what she was saying38. Thus, Nicholas starts to appreciate the
36
37

C. Baldick, The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, op. cit., p. 73.
K. McNamara, Golden Worlds at Court: The Tempest and Its Masque, Shakespeare
Studies1987, 19, p. 185.
38 J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 511.
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allegorical meaning of the masque, although he is yet to reach a full
understanding of it. This is why the typical structure of the court masque is
subverted in the trial chapter. Applying a typical masque structure would
entail restoring harmony and the glorification of the King (Nicholas). These
are, as was stated before, the main aims of the masque genre. Nicholas in
chapter 61 is far from being in harmony with himself and the rest of the
world and, consequently, he is not worth glorifying yet.
The scenes which follow the trial are even more violent and grotesque.
First, Nicholas is given a chance to flog Lily, which he eventually declines.
Later, it is Nicholas who is bound to the flogging frame and he is made to
watch a pornographic film with Lily. Then he is confronted with a live
performance in which the girl has sex with Joe in front of Nicholass eyes.
The scene is referred to as disintoxication and may be interpreted as
a metaphorical flogging of the main protagonist and its aim is to help him
overcome his infatuation with Lily. These two scenes, again, have the
qualities of antimasques. Placing antimasques after the main masque is
rather unusual and it helps to postpone the masque-like resolution of the
story.
In the passages analyzed so far Nicholas refers to the masque genre
explicitly, he openly talks about the masque and its elements. However, the
analogy between Conchiss experiment and the court masque is also
suggested implicitly, namely by numerous references and allusions to
Shakespeares The Tempest, a play which also contains elements of the court
masque.
The analogy is, again, suggested to Nicholas by Conchis during their
first encounter: Come now. Prospero will show you his domaine39.
Conchiss referring to himself as Prospero triggers in Nicholass mind
a chain of associations between his experiences at Bourani and
Shakespeares play. As a result, he often looks at the events on the island
through the prism of The Tempest. The novel has ten direct references to the
play, even a quotation, as well as numerous allusions. At one point, for
instance, when Julie disappears, Nicholas the narrator says: She had
vanished into thin air40. He refers to the same passage of The Tempest after
discovering Conchiss grave: (...) detective work would lead me nowhere  to
a false grave, to yet another joke, a smile fading into thin air41. On some
other occasion, when he thinks that the game is over, he comments: (...)
I remembered Conchiss fairy-godfather exit: the gay farewell, the fireworks,
the bottle of Krug. Our revels are now ended42. All the three passages refer
39
40
41
42
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to the words uttered by Shakespearean Prospero at the end of his wedding
masque.
Not only does Nicholas perceive Conchis as an incarnation of
Shakespearean magician, but he also aspires to the role of Ferdinand. In
fact, there are many ways in which the characters of The Magus resemble
the characters of The Tempest: Conchis is like Prospero, Nicholas oscillates
between the roles of Ferdinand and Caliban, Lily is seen by the main
protagonist as Miranda, but in the end it is Alison who should be treated as
Prosperos daughter. There are also many similarities between the two
works at their thematic and structural levels. However, tracing all the
analogies between The Magus and The Tempest is not the aim of this article.
What is important here is how the references to the play help the reader
identify the novel as a reinvention of the court masque. Thus, the focus has
to be given to the figures of Prospero and Conchis as the creators of the
masques.
The Tempest contains elements, images and figures typical of the court
masque. There are songs and dances (revels), mythological and supernatural
figures (spirits, nymphs, reapers). The play contains scenes which function
as masques or antimasques, and the whole play follows  at least according
to some scholars  the structure of the masque. The scene which should be
treated as a masque is the betrothal scene (the wedding masque), whereas
antimasques are: the scene with Trinculo, Stephano and Caliban chased by
dogs and hounds and the scene with a vanishing banquet.
The most elaborate of these is the wedding masque in act IV, scene i.,
which can be treated as a play within a play. In the scene in question
Prospero presents his guests with an extraordinary pageant with some
mythological figures (Iris, Ceres, Juno) descending from the sky in order to
perform some dialogues and songs, and bless the union of Ferdinand and
Miranda. Prospero announces their appearance with the words No tongue!
All eyes! Be silent43. Later on, there appear some reapers and nymphs, who
join in a graceful dance. Up to that point the scene is a faithful
representation of a typical court masque. It is, however, interrupted by
a strange, hollow, and confused noise and the characters of the masque
heavily vanish. It is not important here whether or not Prospero had to
break the masque, which he finishes with the words Our revels are now
ended. These our actors, / As I foretold you, were all spirits and / Are melted
into air, into thin air44. What interests us is that the wedding masque
shows Prospero as the creator and controller of the masque. Thus, he
functions as a poet and an architect on the one hand (he is like Ben Jonson
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W. Shakespeare, The Tempest, Walton-on-Thames, 1997, p. 97.
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and Inigo Jones in one person45 ), on the other hand he represents the
monarch figure. As the latter he has divine qualities, it is his power that can
eventually restore peace and harmony, and  just like the King watching
a typical Stuart masque  he can stop the masque any time. Because the
wedding masque is a miniature of the play, the above mentioned attributes
of Prospero can be found in the entire play and the whole play may be
treated as a masque, which is supported by the plays ending.
The resolution of The Tempest is typical of the court masque  in the end
the divine power of the monarch figure (Prospero) restores peace and
harmony. The ending is a happy one  Miranda and Ferdinand are happily
married, Prospero forgives his treacherous brother and his allies, he regains
his dukedom, whereas Ariel gets his longed-for freedom. All the characters,
apart from Ariel and Caliban, happily return home.
It is all achieved by means of the illusion which Prospero creates with
his art and with the assistance of Ariel and his music. Prosperos art is
usually interpreted as theatrical art and the play is indeed permeated with
imagery and vocabulary connected with a theatrical production (e.g.
spectacle, pageant). Thus, Prospero functions as a playwright and a stage
director, whereas Ariel is often seen as his stage assistant. In some
interpretations Prospero is even identified with Shakespeare himself and
Prosperos final words are interpreted as Shakespeares farewell to stage46.
The attributes ascribed to Prospero can be also found in Conchis, which
Nicholas is well aware of. At one point, he says: Conchis had turned away
 to talk with Ariel who put records on (...)47. Later on, he refers to
Conchiss royal qualities: He raised both his arms in his peculiar hieratic
way (...) the most ancient royal power. He appeared (...) to bless, to
command; dominus and his domaine. And once again I thought of Prospero
(...)48. Conchis  just like Prospero  creates some kind of illusion in order to

45 Ben Jonson and Inigo Jones created quite a few masques together. Jonson was
responsible for the poetic part, whereas Jones was the architect famous for his elaborate
set designs and special effects. Their fruitful cooperation eventually ended in a dispute
over whose role was more important in the creation of the masque. See D. Norbrook, The
Reformation of the Masque in: The Court Masque, D. Lindley (ed.), Manchester, 1984,
p. 97.
46 For more information on different interpretations of Prospero, see Raymond Powells Shakespeare and the Critics Debate. In Chapter 4 of the book Powell skillfully proves that it is better not to identify Prospero with Shakespeare, but undoubtedly Prospero
is a dramatist. He wrotethe part which Ariel, transformed into a harpy, delivered to the
«three men of sin», and he was there as an audience to applaud it. He also conceived,
wrote and directed the masque that dominates Act IV, a «vanity of mine art», as he termed it (IV i 41), which he put on for the benefit of Ferdinand and Miranda. R. Powell,
Shakespeare and the Critics Debate, London, 1980, p. 100.
47 J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 136.
48 Ibid., p. 136.
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achieve particular moral aims49. He also resembles a playwright and
a director of a theatrical production, in which the other characters
 Nicholas in particular  are actors and spectators at the same time.
Conchis is also a monarch figure who has divine power to create harmony
out of chaos. He openly admits to being such a figure and refers to his
experiment as a godgame on several occasions. When Nicholas says You
honestly do think youre God, dont you?50, he does not deny. He is
omniscient and omnipotent, just like God. Thus, Powells words used to
describe Shakespearean magician may be used in reference to Conchis, too,
as he has absolute power, (...) can control the destinies of all the people on it
[the island], and (...) he seems to be using his power for benign ends51 and
is playing God with peoples lives52. What is more, Conchis is often
identified with Fowles in the same way as Prospero is identified with
Shakespeare53.
The masque-like character of Conchiss experiment is further
emphasized by his referring to it as meta-theatre which is nothing more
than a modern variation on the court masque. Conchis defines his metatheatre as a kind of performance in which there is no clear division between
the actors and the spectators, in which there are no limits and everything
can happen. There is no place for limits in meta-theatre54  Conchis boldly
says to Nicholas and he really thinks so. The world created in his
experiment has no limits, either.
One of the elderly inhabitants of the island, Barba Dimitriaki, tells
Nicholas about Conchiss theatre before the war. It appears that there used
to be a real playhouse in the garden, where numerous guests took part in
plays, listened to music, sang and danced. We can infer from his account
that these were not ordinary plays, but masques. He also remembers
fireworks in 1938. Conchis clarifies this detail explaining that 1938 was the
year in which he set fire to his theatre. This might be an allusion to the
Globe, Shakespeares theatre which burnt in 1613, which may indicate that
Conchis regards himself as an artist equal with Shakespeare.
However, Conchiss main objective is not asserting his power or genius,
but leading to the metamorphosis of the main protagonist. Undoubtedly, he
succeeds in educating Nicholas, although the transformation does not take
place in the trial scene (the masque proper). This is why the main masque is
49 The difference between Prospero and Conchis is that the former has a few aims
 uniting Ferdinand and Miranda, regaining his dukedom, taking revenge on his persecutors - whereas the latter has only one objective, namely educating Nicholas.
50 J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 440.
51 R. Powell, Shakespeare and the Critics Debate, op. cit., p. 80.
52 Ibid., p. 96.
53 See S. Loveday, The Romances of John Fowles, London, 1985, p. 45.
54 J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 406.
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followed by additional antimasques and the masque convention in that scene
is subverted. His transformation takes place much later, in Part 3 of the
novel, because only then does he fully understand the masque and the
metaphors behind it. Eventually, Conchis succeeds in making Nicholas
a better and more authentic person. Thus, the ending of the story is masquelike  the order and harmony are finally restored thanks to the power of the
monarch figure (Conchis).
All the elements of the masque discussed so far are the elements of the
masque-in-performance, parts of a theatrical spectacle of which the main
protagonist is a participant and a spectator. These elements are scattered
throughout The Magus, but the entire novel  which is divided into three
parts  seems to follow, at least symbolically, the pattern of the masque, too.
Let us examine two ways in which the structure of the novel may be
compared to the structure of the masque.
In the first version Part 1 of the book may be treated as an introduction
/ prologue and an antimasque (points 1 and 2 in the masque structure
described at the beginning of the article)  it introduces the main character
and the beneficiary of the masque (Nicholas) as well as it presents the lack
of harmony in his life and his numerous vices, which is the main purpose of
the antimasque. Part 2 may be seen as the masque proper (point 3), as it
describes a regenerative process of Nicholass transformation. It is worth
noting here that most of the elements of the masque-in-performance are
contained within this part of the novel55. Finally, Part 3 stands for the revels
(point 4), whereas the final epigraph  crasamet qui numquam amavit / qui
queamavitcrasamet56  may be taken for an epilogue (point 5). Of course,
there are no physical dances in the novel, but the last part of the book fulfils
the same function as revels in the masque. This function was to represent in
a concrete way the harmony restored by the monarch. The dances were very
carefully choreographed and based on extreme precision, they even involved
the formation of geometrical shapes and intricate patterns57. They were also
used to transfer the restored order onto the audience. Part 3 of The Magus
presents the protagonist as a new, better person, which means the harmony
in his life has been restored.
The second version takes into account the fact that although revels were
present in the majority of masques, there were a few ones devoid of them.
Because there are no physical dances in the book, it is possible to draw an
analogy between The Magus and a revelless masque  Part 1 may be seen as
an introduction / prologue, Part 2 as an antimasque and Part 3 as the main
55 The novel present a struggle between reality and fantasy, which is mirrored in the
construction of the book - Part 1 and Part 3 represent the world of reality, whereas Part 2
is the realm of fantasy.
56 J. Fowles, The Magus, op. cit., p. 656.
57 See J. G. Demaray, Milton and the Masque Tradition, Cambridge, 1968, p. 12.

Elements of the Court Masque in The Magus by John Fowles

81

masque with the epigraph performing the same function as in the first
version.
Because the transformation of the main protagonist means his becoming
more authentic, we may say that he metaphorically removes the mask which
he has been wearing all his life. In fact, the narrator often uses the word
mask in this sense and in many places in the novel he openly admits to be
wearing a mask, which means being inauthentic, pretending to be someone
else. His metaphorical removal of the mask takes place after Part 2, that is
why the structure presented in the first version seems more plausible  in
the court masque the removal of masks took place between the masque and
the revels. What happens to Nicholas as a result of taking part in the
experiment is what happens in the court masque after the removal of
masks:
When the spectator joined in dancing the revels, he was participating in the
mimesis; and seeing beneath the disguise, recognizing the identity of the masquers, was the first step toward understanding the wisdom they embodied,
because it revealed the relation between the idealization and the reality.58

As a result of his ordeal Nicholas is able to see beneath the disguise,
but it is his own disguise and he discovers his own identity. Like the
characters of The Tempest, he starts to appreciate reality as a consequence of
being immersed in an illusion.
So far, the analysis of the masque elements in the novel has been
conducted from the perspective of the protagonist who deals with the
masque-in-performance and has to work out the meaning of the masque by
interpreting the language of the theatre. His experience is multidimensional and all his senses are involved  his sight, hearing, touch, taste
and smell  as well as his feelings and emotions.
Taken as a whole, however, the novel may be treated as a modern
reinvention of the printed masque in its nondramatic form (the literary
masque). Because Nicholas is the main hero and the narrator of the story,
the novel may be seen as an account of an eye-witness to a spectacle which
took place at some time in the past. The novel is narrated in a way similar
to the literary masque. Apart from the narrative  which in the literary
masque was usually in the first person and in the past tense  it contains
numerous pieces of literature (poetry and prose), very detailed descriptions
of the scenery, masks and costumes. Moreover, the narrator explains many
of the symbols and emblems used in the novel, which is a typical feature of
the literary masque (the spectators often failed to understand the meaning
of the spectacle). In fact, some passages in the novel look like glossaries
58

S. Orgel, The Poetics of Spectacle, op. cit., p. 384.
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giving definitions and explanations of the most puzzling symbols, objects
and characters. In chapter 70, for instance, the narrator clarifies the
significance of the magus (the sorcerer on the Tarot cards), hypnotism,
raising both arms above the head, the wheel symbol, the ribbon on the leg
and many others. Such explanations are to be found in many places in the
novel, which suggests that the narrator wants the reader to interpret the
story in a particular way. The Magus is provided with a foreword, which is
also an element frequently found in the literary masque. Moreover, the
novels highly intertextual character may also be seen as a typically masquelike phenomenon. As Demaubus writes, printed masques include entire
apparatuses critici with elaborate marginal notes, footnotes, lengthy
quotations, and references to dozens of ancient and contemporary sources59.
Such references are in fact the most distinguishing feature of the narrators
idiolect. While telling his story, he refers or alludes to hundreds of
mythological and literary characters, such as Circe, Orestes, Zeus, Theseus,
Ulysses, Oedipus, Alice in Wonderland, Robinson Crusoe, Mercutio,
Casanova, to name but a few.
As a result, the task of the reader of the literary masque seems to be
much easier than the spectators of the masque-in-performance, as the
narrator provides a lot of clues concerning the way the story should be
interpreted. However, contrary to the masque, the novel does not have only
one correct interpretation. The readers interpretation cannot be the same as
the spectators because the readers experience is totally different, it is onedimensional and what he/she has to interpret is the language of literature
and its signs. The readers cannot perceive the described events in the same
way as the protagonist does and they have to use their imagination despite
very detailed descriptions. This is because certain meanings or emotions
expressed in the language of theatre cannot be translated into the language
of literature or their translation is not precise. As Fowles writes in his
Foreword, novels (...) are not like crossword puzzles, with one unique set of
correct answers behind the clues (...)Its meaning is whatever reaction it
provokes in the reader60.
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Streszczenie
Artyku³ analizuje powieæ Mag Johna Fowlesa jako uwspó³czenion¹ wersjê maski dworskiej. Czêæ wstêpna zawiera opis najwa¿niejszych cech tego gatunku. W czêci g³ównej autor
analizuje elementy maski w powieci w dwóch jej formach, to znaczy maski teatralnej i maski
literackiej. Cechy maski jako gatunku teatralnego analizowane s¹ z punktu widzenia g³ównego
bohatera, natomiast cechy maski literackiej z perspektywy czytelnika. Celem artyku³u jest
tak¿e okrelenie, w jaki sposób elementy maski wp³ywaj¹ na interpretacjê powieci.
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Tadeusz Konczyñski nale¿a³ do grona pisarzy, których dorobek odszed³
w zapomnienie1. Twórca bardziej znany by³ jako krytyk literacki i publicysta,
autor artyku³u o Gabrielu DAnnunzio2, Henryku Ibsenie3, a na gruncie
1 Poza nielicznymi pracami, traktuj¹cymi o pojedynczych utworach pisarza, mo¿na
uznaæ, ¿e jego twórczoæ pozosta³a niezbadana. Niewielkie wiat³o na pisarstwo autora
daj¹ miêdzy innymi publikacje: Tadeusz Konczyñski 18751944, oprac. M. Piwiñska,
w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Seria V: Literatura okresu M³odej Polski, t. II,
zespó³ red. K. Wyka, A. Hutnikiewicz, M. Puchalska, Warszawa 1967, s. 495511; L. Eustachiewicz, W krêgu stylu Wyspiañskiego, w: tego¿, Dramaturgia M³odej Polski. Próba monografii dramatu z lat 18901918, Warszawa 1982, s. 355358; A. Czabanowska-Wróbel,
Bañ w literaturze M³odej Polski, Kraków 1996, s. 146150; M. Sadlik, Zmora juste-milieu, czyli w dramaturgicznej Otch³ani Tadeusza Konczyñskiego, w: Zapomniany dramat,
t. I, red. M. J. Olszewska i K. Ruta-Rutkowska, Warszawa 2011, s. 151160; T. Weiss,
Cyganeria M³odej Polski, Kraków 1970, s. 147; M. Gumkowska, Ten, który wygra³ z Boyem,
czyli warszawski sukces i klêska Tadeusza Konczyñskiego, w: Pisarze M³odej Polski
i Warszawa, red. D. Knysz-Tomaszewska, R. Taborski i J. Zacharska, Warszawa 1998,
s. 134136; G. Matuszek, Naturalistyczne dramaty, Kraków 2001, s. 333338; A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz, Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej, Poznañ 1990,
s. 105108.
2 T. Konczyñski, Gabriel DAnnunzio, w: Programy i dyskusje literackie okresu M³odej
Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Wroc³aw 1973, s. 4553.
3 T. Konczyñski, Henryk Ibsen [Szkic krytyczny], S³owo Polskie 1898, nr 91, s. 4.
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polskim pracy o krytyce m³odopolskiej Ignacego Matuszewskiego4 oraz dramaturgii historycznej Józefa Szujskiego5. Pocz¹tek literackiej kariery Konczyñskiego przypada na okres M³odej Polski. Pisarz debiutuje wówczas sztuk¹ Z burz ¿ycia, wystawion¹ w £odzi w 1898 roku6. Jego twórczoæ, która
przypada jeszcze na okres dwudziestolecia miêdzywojennego, obejmuje doæ
pokan¹ liczbê dzie³ o tematyce mi³osnej (np. G³ód szczêcia, Srebrne szczyty,
Straceñcy, Powrót wiosny), oscyluj¹cych wokó³ malwersacji bankowych, nadu¿yæ dokonywanych w instytucjach publicznych i na szczytach w³adzy oraz
ukazuj¹cych dowiadczenie kryzysu wartoci (Otch³añ, Kajetan Orug, Dom
Magdaleny, Nad g³êbiami). W jego dorobku mieszcz¹ siê tak¿e teksty o tematyce historycznej (Demostenes, Maria Leszczyñska, Gin¹ca Jerozolima), podejmuj¹ce zagadnienie sztuki (ladem têsknoty, Bia³e pawie, Modna choroba), nawi¹zuj¹ce do fantastyki naukowej (Ostatnia godzina, Kobieta z innej
planety) oraz bani (Królewna Lilijka).
Jak ju¿ wspomniano, jednym z dzie³ Konczyñskiego jest dramat Otch³añ. Zalicza siê on do nurtu dramatu naturalistycznego, nawi¹zuj¹cego do
problematyki industrialnej. Widaæ w nim wp³yw twórczoci Ibsena  dramatów Jan Gabriel Borkman i Podpory spo³eczeñstwa.
Dzie³o Konczyñskiego pierwotnie nosi³o tytu³ Miêdzy nami i by³o przeróbk¹ dramatu z 1898 roku, zniszczonego przez autora. Otch³añ ukazywa³a
siê we fragmentach na ³amach ,,Przegl¹du Polskiego w latach 19001901.
W osobnym wydaniu pojawi³a siê w 1903 roku. Dramat ten mia³ swoj¹
realizacjê sceniczn¹. Premiera sztuki odby³a siê 6 padziernika 1900 roku
w Teatrze Rozmaitoci w Warszawie. W rolê g³ównego bohatera  Erazma
Podosockiego  wcieli³ siê Roman ¯elazowski, natomiast Hanusza gra³ Wincenty Rapacki. Role kobiece przypad³y Irenie Trapszo (Marynia) i Marii
Federowiczowej (Helena). W³adys³aw Bukowiñski doceni³ talent pisarski
Konczyñskiego, podkreli³ ciep³e przyjêcie sztuki przez warszawsk¹ publicznoæ:
Tym razem jednak istotnie, m³ody czy stary Kraków nie mo¿e mieæ ¿alu do
publicznoci warszawskiej, która od razu przyjê³a sztukê p. Konczyñskiego ¿yczliwie, a nawet gor¹co7 .

Swoje uznanie dla wysi³ków twórcy w jego d¹¿eniu do utrwalenia bliskiej mu wspó³czesnoci wyrazi³ tak¿e Wac³aw Wolski, zaliczaj¹c przy tym
jego dramat do najbardziej udanych sztuk w sezonie:
4 T. Konczyñski, Modernizm w wietle umiejêtnej krytyki, Tygodnik S³owa Polskiego
1902, nr 2, s. 12.
5 T. Konczyñski, Józef Szujski jako teoretyk i twórca dramatyczny, Ateneum 1900,
t. 1, s. 85111; 335360.
6 Tadeusz Konczyñski 18751944, oprac. M. Piwiñska, s. 495.
7 W. Bukowiñski, Prawda 1900, nr 41, s. 493.
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Ze scen zbiorowych najlepsz¹ i najbardziej przepojon¹ ironi¹ ¿ycia jest scena,
kiedy deputacja obywatelska wraz z obywatelami przychodz¹ zrobiæ owacjê
nowo obranemu prezydentowi miasta, staremu Hanuszowi. [ ] Niepotrzebnie
tylko komparsi za scen¹, kiedy nowy prezydent niebêd¹cy przecie ,,g³ow¹, wychodzi na balkon podziêkowaæ im za wybór, krzycz¹ tak¿e hura!8.

Nieco ostrzej na temat premiery wypowiada³ siê natomiast Gabriel
Kempner:
Gdyby nie ha³aliwa reklama, poprzedzaj¹ca sztukê, gdyby nie niedwiedzie
przys³ugi, oddawane autorowi w formie studiów nad jego osob¹, [ ] powiedzia³bym mo¿e, ¿e w sztuce, [ ] s¹ pewne przeb³yski myli, [ ]. Gdyby sztuka
re¿yserska polega³a jedynie na ustawieniu ³adnych dekoracji i mebli, uwa¿a³bym, ¿e Otch³añ wystawiono wietnie na naszej scenie. Gdy jednak dzi na
ca³ym wiecie ma ona g³êbsze znacznie zadanie: o¿ywienia ca³oci ¿yciem wewnêtrznym, [ ]  z tego stanowiska, w sztuce p. Konczyñskiego [ ] nie by³o
¿adnego opracowania ogólnego9.

Mimo tej doæ krytycznej oceny sztuki równie¿ Kempner docenia grê
aktorów wcielaj¹cych siê w g³ówne role.
Przywo³ane wypowiedzi krytyków wiadcz¹ o du¿ym zainteresowaniu
premier¹ sztuki i wskazuj¹ na pozytywne przyjêcie jej przez publicznoæ
warszawsk¹. Otch³añ niew¹tpliwie przyczynia siê do rozg³osu jej twórcy.
Niestety, brak informacji, kto wystawi³ sztukê Konczyñskiego. Co prawda
g³ównymi re¿yserami w Teatrze Rozmaitoci byli wówczas Boles³aw £adnowski i W³adys³aw Szymanowski, nie wiadomo jednak, czy który z nich wystawi³ tê sztukê. Kolejna sceniczna realizacja Otch³ani mia³a miejsce ju¿
w Krakowie 20 padziernika oraz w £odzi 23 listopada 1900 roku. Tak¿e
wznowienia sztuki spotyka³y siê z przychylnoci¹ publicznoci i krytyki,
o czym wiadczy wypowied Gabrieli Zapolskiej:
Otch³ani¹ ju¿ sam¹ przez siê jest jedna dusza b³¹kaj¹ca siê przez ca³¹ sztukê,
jakby demon, który wyp³yn¹³ z ognistej powodzi po to, aby siaæ wko³o zgniliznê
i spustoszenie. Demon z monoklem i zgrabnie uczesan¹ g³ow¹. Demon sztywny
i nosz¹cy Faublasa obok pi³ki dla swego dziecka  demon zapuszczaj¹cy pazury
do kas bankowych i strêcz¹cy dziewczêta swemu szwagrowi. [ ] ,,czarna dusza
z³a i przewrotna chwilami jakby dla sportu, chwilami jakby z jakiego fatalizmu, który nie pozwala iæ dobr¹ drog¹, lecz ka¿e koniecznie iæ krêtymi cie¿kami [ ]. Otch³añ jest to dzie³o niepospolite, [ ] daj¹ce wiadectwo, ¿e
p. Konczyñski ma wielki talent [ ] bardzo samodzielny i kieruj¹cy siê niezwyk³ym instynktem i du¿¹ znajomoci¹ publicznoci10.

8
9
10

W. Wolski, Teatr, Tygodnik Mód i Powieci 1900, nr 42, s. 365.
G. Kempner, Z teatru, Przegl¹d Tygodniowy 1900, nr 41, s. 442.
G. Zapolska, Z teatru (Otch³añ, sztuka Konczyñskiego), ,,S³owo Polskie 1901,
nr 421, s. 12.
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Pozytywna recepcja sztuki wybrzmiewa tak¿e po latach. Nieskomplikowana intryga, wyrany podzia³ na bia³e i czarne charaktery by³y tym, co
nadal przyci¹ga³o widzów, mimo up³ywu czasu od premiery11. Warto zaznaczyæ, ¿e nie bez przyczyny przywo³ana wczeniej Zapolska, omawiaj¹c kreacjê g³ównego bohatera dramatu Konczyñskiego, nawi¹za³a do tytu³owej postaci z powieci Jean Baptiste Louveta de Couvray Przygody mi³osne
kawalera de Faublas12. Faublas by³ ucielenieniem klasycznego don¿uanalibertyna, zdobywcy kobiecych serc, któremu ulega³y zarówno m³ode panny,
jak i dowiadczone, salonowe matrony. Obiektem po¿¹dania czyni³ kobiety
cnotliwe i wyuzdane, pokojówki oraz ich panie. Satysfakcjê i przyjemnoæ
bohater czerpa³ z deprawowania m³odych panienek, a jego mi³osne podboje
przyczynia³y siê do unieszczêliwienia innych13. Nie bez powodu w kulturze
bohater ten sta³ siê symbolem uwodziciela i don¿uanerii, moralnej rozwi¹z³oci.
Nawi¹zuj¹c jeszcze do recepcji sztuki, nale¿y zarazem dodaæ, ¿e ukazan¹
w dramacie Konczyñskiego historiê niejednokrotnie postrzegano jako odzwierciedlenie konkretnego przypadku, co wywo³a³o natychmiastow¹ reakcjê
autora14.
Otch³añ jest dramatem czteroaktowym. Akcja dzieje siê wspó³czenie.
Miejscem wydarzeñ jest stolica, gdzie mieszkaj¹ bohaterowie. Tam sw¹ rezydencjê ma Henryk Hanusz  nestor rodu. Przez d³ugi czas piastuj¹cy funkcjê
dyrektora w za³o¿onym przez siebie banku Hanusz postanawia w koñcu
osi¹æ z dala od miasta. W pa³acu Henryka mieszka natomiast jego syn
 W³adys³aw (typ dekadenta nieszczêliwie kochaj¹cego siê w ¿onie notariusza Edwarda Borowskiego) oraz siostra jego zmar³ej ¿ony  Janina Kalicka
ze swym mê¿em Kacprem i córk¹ Maryni¹. Kaliccy przenosz¹ siê do pa³acu
Hanusza po tym, jak Kacper zosta³ zmuszony do sprzeda¿y swej ziemi
i kamienicy w Stani¹tkach. Rozporz¹dzaj¹ tym¿e pa³acem pod nieobecnoæ
jego w³aciciela. Poza W³adys³awem Henryk Hanusz ma tak¿e córkê  Helenê, która jest ¿on¹ Erazma Podosockiego  in¿yniera. Podosoccy wraz ze sw¹
córeczk¹ Karolci¹ mieszkaj¹ w wytwornej willi. W dramacie pojawia siê
równie¿ postaæ Hilarego Woronka, podw³adnego i g³ównego powiernika Podosockiego, oraz Ewy Ochacz  s³u¿¹cej w domu Podosockich. W myl konwencji naturalistycznej dramat ten realizuje zarazem klasyczny uk³ad akcji
i przedakcji, wprowadza wielu bohaterów, daj¹c tym samym wierny obraz
ukazanego rodowiska15.
11
12

S. Mi³aszewski, Nowalie wiêdn¹cego sezonu, ,,Tygodnik Ilustrowany 1923, nr 23, s. 371.
Wydania polskie: J. B. Louvet de Couvray, Przygody mi³osne kawalera de Faublas,
skrótu dokona³a i prze³. A. Tatarkiewiczowa, Warszawa 1961; J. B. Louvet de Couvray,
Przygody kawalera de Faublas, u³o¿y³ oraz dopisami i przedm. opatrzy³, t³. [z fr.] Cz. Jankowski, Warszawa 1928.
13 A. Z. Makowiecki, Faublas, w: tego¿, S³ownik postaci literackich, Warszawa 2000,
s. 228229.
14 T. Konczyñski, List w sprawie Otch³ani, Kurier Poznañski 1901, nr 135, s. 3.
15 G. Matuszek, W bankach , s. 332333.
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Otch³añ jest dramatem o nieskomplikowanej fabule. Erazm Podosocki,
który  jak ju¿ wczeniej wspomniano  jest g³ównym bohaterem utworu,
jawi siê wyznawc¹ nowej moralnoci. ¯eni¹c siê z Helen¹, z ³atwoci¹ osi¹gn¹³ znacz¹c¹ pozycjê jako pracownik w instytucji swego tecia. Z czasem
dokonuje szeregu nadu¿yæ, chocia¿by sprzedaj¹c spó³ce belgijskiej kopalniê
w Zak³uszynie nale¿¹c¹ do banku i w ten sposób nara¿aj¹c firmê Henryka
Hanusza na straty. Chc¹c jednak odwróciæ jego uwagê od malwersacji bankowych, potajemnie wysuwa kandydaturê tecia na prezydenta miasta. Negatywne dzia³anie Podosockiego w przestrzeni publicznej dope³nia z kolei degrengolada ¿ycia rodzinnego. Kres przynosi jej dopiero dzia³anie nestora
rodu, który  odkrywaj¹c wszystkie wystêpki bohatera  zmusza go do
opuszczenia kraju. W tak przedstawiaj¹c¹ siê fabu³ê Konczyñski wpisuje
problem nielegalnych procederów finansowych, motyw uwodzenia m³odej panienki, trudne relacje ojca z synem czy w koñcu kwestiê wy¿szoci tradycyjnego systemu wartoci nad wizj¹ nowego cz³owieka.
Fabu³ê Otch³ani pisarz opiera na schemacie, który mo¿na odnaleæ
w sztukach Ibsenowskich16. Tak¿e w dramacie Konczyñskiego mamy do czynienia z sytuacj¹ pojawienia siê obcego, podstêpnie wdzieraj¹cego siê pod
dach rodzinny i naruszaj¹cego jego ³ad. Taki stan rzeczy inicjuje z kolei
próbê pozbycia siê nonika destrukcji i przywrócenia równowagi.
Poza twórczoci¹ Ibsena widoczne jest tak¿e powinowactwo dramatu
Konczyñskiego z utworem Friebe Kazimierza Zalewskiego. Oba teksty ³¹czy
postawa jednostki, która broni moralnej czystoci swego domu przed duchow¹ degrengolad¹17. W Otch³ani jest to nestor rodu, w dramacie Zalewskiego
 Rozalia, która po mierci mê¿a próbuje utrzymaæ rodzinny maj¹tek. Jak
ju¿ zaznaczono, dzie³o Konczyñskiego nawi¹zuje do m³odopolskich dramatów
industrialnych, podejmuj¹cych problematykê przeobra¿eñ ekonomiczno-spo³ecznych, rozwoju wielkiego przemys³u czy bankowoci i wynikaj¹cych z tego
konsekwencji. Na gruncie polskim ten rodzaj dramatu wpisuje siê zarazem
w model naturalistyczny, zyskuj¹c odmienny wydwiêk ni¿ na Zachodzie.
Ujawnia typowo narodowy kontekst mylenia o wiecie, zw³aszcza jego materialnych podstawach18. M³odopolska dramaturgia drugiej po³owy XIX wieku, utrzymana w nurcie naturalizmu, wzbogaca siê o dzie³a prezentuj¹ce typ
homo oeconomicus  jednostki, dla której najwa¿niejszym d¹¿eniem jest osi¹gniêcie wysokiej pozycji materialnej i spo³ecznej. Materialny status nadaje
kierunek motywacjom postaci, niejednokrotnie czyni j¹ typem sybaryty topi¹cego ogromne sumy w zbytkach i hazardzie, co prowadzi do ruiny. Bohater w pe³ni odzwierciedla specyfikê swoich czasów, jawi siê jako wykwit
okrelonych warunków ekonomicznych i spo³ecznych. Jego kreacja opiera siê
16
17

Tam¿e, s. 332.
Tam¿e, s. 331; zob. K. Zalewski, Friebe, w: Dramat mieszczañski epoki pozytywizmu
warszawskiego, wybra³, wstêpem i przypisami opatrzy³ T. Sivert, Wroc³aw 1953, s. 470550.
18 G. Matuszek, W bankach..., s. 328.
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na przeciwstawieniu wizerunkowi cz³owieka sukcesu, nieskazitelnego pod
wzglêdem moralnym, funkcjonuj¹cego w przestrzeni oficjalnej, rzeczywistemu
zdeprawowaniu tej¿e jednostki, opieraj¹cej ¿ycie na indywidualnym k³amstwie19. Przyk³adem jest wspomniany dramat Zalewskiego czy Czyste rêce
Wilhelma Feldmana20. Oba dzie³a opieraj¹ siê na schemacie bohatera, który
na drodze licznych nadu¿yæ i dzia³añ nie zawsze zgodnych z etyk¹ konsekwentnie realizuje swoje zamierzenia. Prawda o nim zamkniêta zostaje
w zaciszu czterech cian do momentu ca³kowitej demaskacji. Podobnie
w Otch³ani, gdzie typ homo oeconomicus wy³ania siê na fundamentach podwójnej moralnoci, dochodz¹cej do g³osu w domowej przestrzeni. Tak jak
w innych polskich dramatach industrialnych wybrzmiewa tu problem oddania polskiej ziemi w obce rêce, skutkuj¹cego materialn¹ i duchow¹ ruin¹.
Tytu³ dramatu Konczyñskiego sugeruje nawi¹zanie dzie³a do motywu
otch³ani  jednego z kluczowych toposów m³odopolskich21. Rozwa¿ania podjête w artykule koncentruj¹ siê na analizie Otch³ani jako utworu oscyluj¹cego
wokó³ problematyki duchowej nicoci.

Otch³añ, czyli wspó³czesnoæ
Dramat Konczyñskiego nale¿y rozpatrywaæ jako utwór podejmuj¹cy diagnozê rzeczywistoci ujawniaj¹cej stan chaosu. To rzeczywistoæ ukazana
w wietle wielkich przemian spo³ecznych i ekonomicznych, ci¹g³ej dynamiki,
wymuszaj¹cej koniecznoæ przeorientowania dotychczasowego sposobu mylenia o wiecie i dostosowania siê do jego wymogów. Ju¿ na pocz¹tku utworu zostaje nakrelona specyfika nowych czasów, cechuj¹ca siê brutaln¹ walk¹ o wp³ywy i pozycjê, czyni¹ca cz³owieka niewolnikiem ¿¹dzy posiadania:

19
20
21

Tam¿e, s. 334.
Zob. W. Feldman, Czyste rêce. Dramat w czterech aktach, Warszawa  Lwów 1901.
W. Gutowski, Pasje wyobrani. Szkice o literaturze romantyzmu i M³odej Polski,
Toruñ 1991, s. 13; tego¿, Nagie dusze i maski. O m³odopolskich mitach mi³oci, Kraków
1997, s. 29; tego¿, Mit  Eros  Sacrum. Sytuacje m³odopolskie, Bydgoszcz 1999, s. 5369;
tego¿, Z pró¿ni nieba ku religii ¿ycia. Motywy chrzecijañskie w literaturze M³odej Polski,
Kraków 2001, s. 6162; M. Podraza-Kwiatkowska, Pustka  otch³añ  pe³nia. Ze studiów
nad m³odopolsk¹ symbolik¹ inercji i odrodzenia, w: tej¿e, Somnambulicy  Dekadenci
 Herosi. Studia i eseje o literaturze M³odej Polski, Kraków 1985, s. 5260; K. Wyka, M³oda Polska t. I: Modernizm polski, Kraków 1987, s. 96, 106; T. Walas, Ku otch³ani (dekadentyzm w literaturze polskiej 18901905), Kraków 1986, s. 170177; J. Tuczyñski, Schopenhauer a M³oda Polska, Gdañsk 1969, s. 79; G. Matuszek, Etyka destrukcji i archetyp
sumienia w twórczoci Stanis³awa Przybyszewskiego, w: Etyka i literatura. Pisarze polscy
lat 18631918 w poszukiwaniu wzorców ¿ycia i sztuki, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska,
Warszawa 2006, s. 119129; M. Stala, Metafora w liryce M³odej Polski. Metamorfozy widzenia poetyckiego, Warszawa 1988, s. 200; tego¿, Pejza¿ cz³owieka. M³odopolskie myli i wyobra¿enia o duszy, duchu i ciele, Kraków 1994, s. 105; J. Krzy¿anowski, Neoromantyzm
polski 18901918, bibliografiê oprac. T. Brzozowska-Komorowska i M. Bokszczanin, Wroc³aw 1980, s. 6263.
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KACPER KALICKI. [ ] Ca³y wiat krzyczy: praca! Zamieniamy siê w poci¹gowe byd³o. Nie ma ju¿ kto poganiaæ. Tfu, wszystko byd³o! Kopie siê, gryzie w uda,
³amie nogi  praca! O! w tym sêk wieku22.
(s. 7)

Prawda o kryzysie rzeczywistoci wyra¿ona zostaje w wizji wiata, który
ulega przeobra¿eniu zarówno na poziomie materialnym, jak i moralnym.
Autor wpisuje j¹ w kontekst upadku tradycji skompilowanej z procesem
degradacji wiejskiej przestrzeni. St¹d te¿ Kacper Kalicki nawi¹zuje do sytuacji sprzeda¿y Stani¹tek, która staje siê symbolem destrukcyjnego charakteru ,,nowych czasów:
KALICKI. Zacny szachraj [Rolicki  E.Ch.] spod ciemnej gwiazdy. Mia³ interesa
w banku. Zaci¹gn¹³ po¿yczkê na Stani¹tki. [ ] ¯eby ty wiedzia³a, jak on tam
wszystko poci¹³, ostrzyg³, ogoli³!
(s. 8)

Bliska bohaterowi wspó³czesnoæ jawi siê zatem jako apoteoza modelu
¿ycia opartego na materializmie. Ten¿e materializm mo¿na uznaæ za jeden
z symptomów tworzenia nowej metafizyki. Równie¿ w refleksjach g³ównego
bohatera dramatu wyra¿ona zostaje prawda o rzeczywistoci, która opiera
siê na dzia³aniu niewzruszonych mechanizmów rz¹dz¹cych wiatem wielkich
pieniêdzy i w³adzy:
PODOSOCKI. U nas tak, jak zawsze. ¯ycie przewala siê, k³êbi. To ten na dole,
to ten na górze. Fala za fal¹. Bracia Sorowscy og³osili upad³oæ. Henrich porobi³
milionowe interesa na nafcie.
(s. 22)

W tej z pozoru nic nieznacz¹cej refleksji bohatera Konczyñski uwydatnia
specyficzny sposób mylenia o wiecie, który funkcjonuje na prawach zmiennoci losu, triumfu lub klêski. Egzystencja jest nieustannym procesem zdobywania i utraty, dominacji i podporz¹dkowania. Podosocki sugeruje, ¿e taka
rzeczywistoæ nie uznaje kompromisów, ale zmusza do dzia³ania. Sankcjonuje prawa silniejszego, z drugiej strony okazuje siê wyk³adni¹ ¿ycia rozpiêtego
pomiêdzy sukcesem a klêsk¹.
Wizja wspó³czesnoci ho³duj¹cej materializmowi i wykazuj¹cej degradacjê tradycyjnej aksjologii w dramacie Konczyñskiego z perspektywy ogólnej
zostaje przekierowana w wymiar jednostkowy. Zjawisko dezintegracji dochodzi do g³osu w obrêbie bliskiej przestrzeni, zw³aszcza domu Podosockiego,
który okazuje siê przed³u¿eniem ulicy. To przestrzeñ pokazana przez pryzmat cennych obrazów wisz¹cych na cianach, okaza³ego wiecznika,
22 Wszystkie fragmenty przywo³ane s¹ w pracy wed³ug wydania: T. Konczyñski, Otch³añ.
Dramat, Kraków 1903. Cyfra w nawiasie oznacza lokalizacjê strony.
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gustownie poustawianych mebli. Pe³en wytwornoci i przepychu pa³ac Erazma jest zarazem miejscem, w którym to, co publiczne, miesza siê z tym, co
prywatne. To dom, w którym ,,siê bywa, wiedzie egzystencjê, ale nie prze¿ywa i nie doznaje wiata w sposób pe³ny. Jest wiatem sztucznym, wy³aniaj¹cym siê jako antidotum na rzeczywistoæ.
Analiza ukazanej w dramacie przestrzeni oraz informacje zawarte
w wypowiedziach innych bohaterów s³u¿¹ nakreleniu psychologicznego wizerunku g³ównej postaci. Znacz¹cy jest w tym wzglêdzie akt pierwszy, który
pe³ni funkcjê ekspozycyjn¹. Kolejne sceny dramatu ukazuj¹ sposób oddzia³ywania Podosockiego na konkretne przestrzenie, prowadz¹cy do ich dezintegracji. Widaæ to zarówno w obrêbie domostwa Podosockiego, jak i Hanusza
czy Kalickiego. Funkcjonuj¹ one w Otch³ani jako mikrowiaty, s¹ punktem
wyjcia do stwierdzenia obecnoci z³a.
Erazm Podosocki realizuje model cz³owieka nowego, na miarê swoich
czasów. Cechuje go przedsiêbiorczoæ i aktywnoæ. Nie grzeszy elegancj¹
i wytwornoci¹, a zdobywana dziêki pieni¹dzom pewnoæ siebie daje mu
poczucie odmiennoci i wy¿szoci wobec innych. Wyrazem tej¿e odmiennoci
jest zarówno jego sposób bycia, jak i jêzyk. Bohater nierzadko pos³uguje siê
wtrêtami z obcych jêzyków, co czyni go cz³owiekiem wiatowym, ale tak¿e
zdradza jego nienaturalnoæ:
PODOSOCKI (oddycha g³êboko, do Woronka w g³êbi) Finita la commedia.

(s. 109)

Dystyngowanie i ostro¿noæ s¹ dla Erazma narzêdziami, za pomoc¹ których skutecznie realizuje w³asne cele:
PODOSOCKI (wchodzi korytarzem z prawej strony. Ubrany w d³ugi surdut, monokl w oku, ruchy wytworne, hiszpanka. Spostrzega Maryniê i Louisê. Ogl¹da siê
¿ywo na strony, podchodzi ku Maryni le¿¹cej na kanapce).
(s. 15)

Znajduje to swoje odzwierciedlenie tak¿e w jego wypowiedziach:
PODOSOCKI (przystêpuje do ojca uroczycie). Ojcze  deputacja obywatelska
przyjdzie tu za chwilê z prob¹, aby postawi³ swoj¹ kandydaturê na prezydenta
miasta. Oto najwie¿sza nowina, jak¹ przyniós³ pan notariusz.
(s. 44)

Mê¿czyzna w sile wieku, konsekwentnie wspinaj¹cy siê na kolejne stopnie drabiny spo³ecznej, by  osi¹gn¹wszy szczyt uznania  móc swobodnie
czyniæ zadoæ swym ambicjom, stanowi doskona³y przyk³ad przeorientowania
wiadomoci zakotwiczonej w tradycyjnej aksjologii. Podosocki ho³duje materialistycznej koncepcji ¿ycia. Wyznaje wiarê w potêgê pieni¹dza, która daje
poczucie w³adzy:
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EWA. Pañstwo daj¹ obiad  jakie wielkie przyjêcie. Pan ka¿e muzyce graæ.
Kwiatów du¿o. Tak jak w Qvo vadis Sienkiewicza ta uczta u Nerona. Pani
gospodyni [ ] powiedzia³a mi, ¿e to pana kosztuje strasznie du¿o, kilkanacie
tysiêcy, bo pan ka¿e podawaæ najdro¿sze wina, takie figlasy rozmaite, jak w Qvo
vadis.
(s. 74)

Wizja rzeczywistoci, jawi¹cej siê w refleksach burzliwych przemian
w duchu nowoczesnoci, sytuuje zarazem dramat Konczyñskiego blisko problemu nihilizmu. Wymowa ideowa utworu oraz koncepcja g³ównego bohatera
wiedzie w kierunku myli Friedricha Nietzschego. Uwidacznia siê zjawisko
odwartociowania wartoci, zanegowania woli (¿ycia), ateleologicznoæ23.
Kryzys etyki daje asumpt do pytania o cz³owieka, jego zdolnoæ nadawania
wiatu nowego sensu24. Wi¹¿e siê z koniecznoci¹ wype³nienia pustki nowymi wartociami lub skazuje na nicoæ25. Nicoæ, postawa negacji stanowi¹
orodki konstytutywne nihilizmu26. To unicestwienie warunkowane dekonstrukcj¹ w obszarze tego, co stanowi o monolitycznym wymiarze wiata.
St¹d jest ród³em kultury mierci, fundamentem z³a27. Otch³añ nawi¹zuje
wiêc do koncepcji wspó³czesnoci, w której afirmacja cz³owieka sta³a siê jego
najwiêksz¹ tragedi¹28.

Otch³añ, czyli totalna destrukcja
Dramat Konczyñskiego ukazuje proces moralnego nicestwienia, dokonuj¹cego siê za spraw¹ g³ównego bohatera. Uwidacznia siê ono w sferze
¿ycia rodzinnego, które w przypadku Henryka Hanusza i jego bliskich sprzêgniête jest z kolei z dzia³alnoci¹ publiczn¹. Widoczne jest jedynie wyzwalanie siê destrukcyjnych si³ cz³owieka29. Te za ujawniaj¹ siê w ka¿dej sferze
¿ycia i dotykaj¹ ka¿dego z cz³onków jego rodziny. W przypadku Hanusza to
wiadome dzia³anie Podosockiego, który realizuje misterny plan doprowadzenia swego tecia do wygranej w wyborach na prezydenta miasta. Aby
wprowadziæ swój cel w ¿ycie, Erazm nie cofa siê przed szanta¿em wymierzo23 G. Kowal, Nihilizm Friedricha Nietzschego, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury XIX i XX wieku, red. M. Soko³owski i J. £awski, Bia³ystok-Warszawa 2009, s. 475476.
24 W. Gutowski, Wobec mierci Boga. Sytuacje m³odopolskie, Roczniki Humanistyczne 1997, z. 1, s. 152.
25 W. Gutowski, G³osy osobne: z krawêdzi Nicestwienia /znicestwienia krawêdzi, w:
Nihilizm i historia , s. 669670.
26 G. Sowiñski, Zamiast pos³owia: Miêdzy ,,nihilizmem a postnihilizmem , w: Wokó³
nihilizmu, red. G. Sowiñski, Kraków 200, s. 268.
27 W. Gutowski, G³osy osobne , s. 668; zob. te¿: L. Landgrebe, O przezwyciê¿aniu
nihilizmu europejskiego, prze³. G. Sowiñski, w: Wokó³ nihilizmu, s. 228232.
28 Zwraca³ na to uwagê Nietzsche charakteryzuj¹c epokê nowoczesnoci; zob. F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartoci, prze³. S. Frycz i K. Drzewiecki,
pos³owie napisa³ B. Banasiak, Kraków 2003, s. 13.
29 G. Kowal, dz. cyt., s. 479.
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nym w dotychczasowe w³adze miasta. Najpierw posy³a do magistratu Hilarego Woronka, ¿eby zniechêci³ obecnego prezydenta do starania siê o reelekcjê.
Gdy to nie przynosi po¿¹danych skutków, Podosocki przejmuje i chce zaskar¿yæ jego weksle na bardzo wysok¹ sumê:
PODOSOCKI (naladuj¹c jego lakonicznoæ) Tak, idzie o pañskie weksle (siada).
KORECKI Za s³abe podpisy?
PODOSOCKI Nie, kilka weksli zaskar¿ymy.
[ ]
KORECKI Czyli mam siê zrzec kandydatury, a panowie nie zaskar¿ycie weksli.
(s. 60)

Wszystko po to, aby w przysz³oci móc zapewniæ sobie swobodê dzia³ania
w przestrzeni publicznej. W ten sposób Konczyñski ujawnia w³adcze aspiracje bohatera, których Podosocki nie kryje wobec Woronka:
PODOSOCKI.[ ] Mylisz pan, ¿e bêdzie [Hanusz  E.Ch.] prezydentem i dyrektorem zarazem? Nigdy! Wtenczas ja wyp³ynê na wierzch jak oliwa, na wierzch
tych milionów, tej powodzi z³ota
(s. 95)

Szanta¿ nie jest jednak jedynym narzêdziem destrukcyjnego dzia³ania
bohatera. W grê wchodzi tak¿e manipulacja, o czym przekonuje siê W³adys³aw. Autor uwydatnia antynomiê, jaka zachodzi miêdzy bohaterami w kontekcie wyra¿anych przez nich postaw ¿yciowych, czy nawi¹zuj¹c do myli
Nietzschego  reakcji na nihilizm. Jawi¹cy siê jako wyraziciel nihilizmu
aktywnego Podosocki zostaje przeciwstawiony synowi Hanusza, który demonstruje postawê nihilisty biernego30. W³adys³aw pozostaje jednostk¹ niewykazuj¹c¹ woli podjêcia jakiejkolwiek aktywnoci. Godzi siê na wszystkie
sugestie Podosockiego dotycz¹ce banku. Przyk³adem jest sytuacja, w której
Erazmowi udaje siê przekonaæ go do koniecznoci utrzymywania w tajemnicy przed ojcem wszelkich jego dzia³añ, wmawiaj¹c mu grobê zaprzepaszczenia tym sposobem szans na zrobienie wielkich pieniêdzy. Oczywicie nie jest
to prawda:
PODOSOCKI. [ ] Wspomina³ ci Woronek o kopalniach wêgla?
W£ADYS£AW. W Zak³uszynie? A jak¿e. Winszujê ci. Znalelicie nowe pok³ady.
Milionowy interes. Mam trzymaæ w tajemnicy?
PODOSOCKI. Tak, bank móg³by na tym straciæ.
W£ADYS£AW. I przed ojcem?
PODOSOCKI (niedbale). Tak, niespodzianka, i tak dalej.
W£ADYS£AW. A dobrze, jak chcesz.
(s. 31)

30

Por. F. Nietzsche, Wola mocy

, s. 11.
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wiadome oddzia³ywanie Erazma umacnia w synu Hanusza postawê
oportunisty i ignoranta zarówno w sferze ¿ycia prywatnego, jak i w przestrzeni publicznej. Za spraw¹ szwagra W³adys³aw zostaje wci¹gniêty w szpony hazardu i na³ogu, skutecznie odci¹gaj¹cych go od pracy:
W£ADYS£AW [ ] Masz mnie, jak chcia³e mnie mieæ [ ].
Rozpi³e mnie, zaprawi³e do ferbelka, zapozna³e mnie z dystyngowanym pó³wiatkiem. Puszczam pieni¹dze, zdrowie. Ty siê cieszysz i ja siê cieszê.
(s. 29)

Taki stan rzeczy powoduje, ¿e syn Hanusza zaprzepaszcza nadzieje pok³adane w nim przez ojca. Henryk przez d³ugi czas widzia³ w nim bowiem
swego nastêpcê jako dyrektora banku. Jednoczenie, rozpatruj¹c losy W³adys³awa w wietle przywo³anej kategorii nihilizmu, nale¿y zaznaczyæ, ¿e
w przypadku tego¿ bohatera mamy do czynienia z sytuacj¹, w której odrzucenie wartoci staje siê jedynie ród³em rozpaczy31. W³adys³aw nie jest zdolny do burzycielskiej postawy wobec tradycyjnej aksjologii i podjêcia próby
stworzenia nowej etyki. Do koñca pozostaje bohaterem biernym, a w sytuacji, gdy jego wizja ¿ycia okazuje siê ruin¹, wykazuje siê eskapizmem, nie
jest w stanie przeciwstawiæ siê dowiadczanej destrukcji.
Na przyk³adzie relacji W³adys³awa i Henryka Konczyñski pokazuje, jak
obecnoæ Podosockiego konsekwentnie przyczynia siê do rozlunienia rodzinnych wiêzi. Ojciec zaczyna dostrzegaæ w synu znamiona tej samej nicoci,
jak¹ emanuje Erazm:
HANUSZ
[ ] Zmieni³e siê tak, ¿e nie chce mi siê wierzyæ oczom w³asnym. [ ]
Wejd w siebie, dobrze wejd. Przysz³oæ nie czeka. Takim ciê wemie, jakim
jeste. By³e samym ¿yciem. Dzi jeste szmat¹. Na ciebie liczy³em.
(s. 27)

Roz³am idei rodziny najpe³niej dochodzi do g³osu w przypadku samych
Podosockich. Ojciec Heleny nie kryje swej podejrzliwoci wobec spokoju, który jest tylko pozorem. Intuicyjnie wyczuwa cierpienie, jakiego dowiadcza
jego córka, ¿yj¹c pod jednym dachem z Erazmem. Wyczuwa jej wielkie rozczarowanie ¿yciem, z którym kobieta kryje siê w zaciszu czterech cian.
Wspólna egzystencja to nieustanne zmaganie z jego moralnym zwyrodnieniem. Tê egzystencjê Konczyñski rozpatruje przez pryzmat utraconego cz³owieczeñstwa. wiadomie siêga zatem do pojêcia odgrywaj¹cego kluczow¹
rolê w dramatach Ibsena. W Otch³ani wskazuje ono na sytuacjê podporz¹dkowania kobiety w³adzy mê¿a:

31 G. Kowal, dz. cyt., s. 479480; W. Gutowski, G³osy osobne: z krawêdzi Nicestwienia
/znicestwienia krawêdzi, s. 669670.

96

Ewa Chojnacka
HELENA. [ ] nie masz prawa tak postêpowaæ ze mn¹ [ ]. Jestem cz³owiekiem
jak ty. Jeli nie broni³am siê, to b³¹dzi³am. Wzi¹³e mnie m³od¹. Nazywa³o siê
to mi³oci¹, co czu³am do ciebie.
[ ] Znasz mnie, nie uskar¿ê siê nikomu, ale sama bêdê siê broniæ, muszê. Jakie
mnie ¿ycie gotujesz, takie zgotujesz tej ma³ej istocie.
(s. 52)

Manifestowanie przez ¿onê Podosockiego koniecznoci i gotowoci obrony
mo¿e znaleæ uzasadnienie w³anie w sytuacji poczucia zagro¿enia rozpadem
idei domu i rodziny. Przyczyny jej dramatu le¿¹ w jej naiwnoci i pragnieniu
zape³nienia pustki po mierci matki. W toku akcji autor ods³ania historiê
kobiety, któr¹ urzek³a dystynkcja Podosockiego. Mê¿czyzna niegdy wykorzysta³ jej tragiczne po³o¿enie i zaw³adn¹ jej wol¹. Mamy zatem do czynienia
z typowym dla utworów Konczyñskiego schematem  dzia³aniem pod wp³ywem chwilowego zauroczenia, prowadz¹cego w konsekwencji do nieszczêliwego ulokowania uczuæ.
Jednoczenie pisarz pokazuje, ¿e wbrew pozorom Helena podejmuje cich¹ walkê o odzyskanie utraconej podmiotowoci. Staje siê sumieniem:
PODOSOCKA. [ ] Nie mówmy o estetyce, ale o uczciwoci. Ta nie ma dwóch
okreleñ. Co jest albo uczciwe, albo nieuczciwe. Mo¿na przyt³umiæ co w kim,
ale zmieniæ to, co jest wrodzonym, co jest drug¹ natur¹, nigdy! nigdy! [ ]
Choæby ty nic nie pope³ni³, nic, nic, to ty jeste nieuczciwy, jeste!
(s. 121)

Moralna weryfikacja dzia³añ bohatera wiedzie do potêpienia go jako
jednostki bêd¹cej ród³em z³a. To ostatnie zostaje przypisane jego naturze
i staje siê zagro¿eniem dla moralnej czystoci córki Podosockich  Karolci.
Determinacjê bohaterki, aby przeciwstawiæ siê duchowej destrukcji ogarniaj¹cej jej dom, warunkuje bowiem wzgl¹d na przysz³oæ dziewczynki, która 
mimo swej dzieciêcej naiwnoci  podwiadomie wyczuwa pêkniêcie w statecznej wizji domu. Odczytuje j¹ w zatroskanym obliczu matki i ch³odnym
spojrzeniu ojca.
Studium moralnego kryzysu, jaki staje siê dowiadczeniem rodziny Hanusza, dope³nia degrengolada w sferze uczuæ. Autor dramatu nawi¹zuje do
koncepcji mi³oci, która ma cechy destrukcyjne, jest przejawem dzia³ania
instynktów domagaj¹cych siê zaspokojenia. Jej ofiar¹ staje siê Marynia
 córka Kalickich. Bliskoæ i autentycznoæ relacji miêdzy kobiet¹ a mê¿czyzn¹
w tym wzglêdzie wypiera zwulgaryzowany erotyzm, który Podosocki czyni
kolejnym narzêdziem manipulacji. St¹d te¿ bez skrupu³ów, choæ z dyskrecj¹,
podk³ada Maryni literaturê pornograficzn¹, by w ten sposób zaw³adn¹æ wyobrani¹ bohaterki. Motywacj¹ jest chêæ zerwania zwi¹zku dziewczyny z Sewerynem Kostk¹  profesorem uniwersytetu  i uczynienia jej przedmiotem
w³asnego po¿¹dania. Podosocki, wraz ze swoj¹ przyjació³k¹ Mademoiselle Louise, usi³uje w ten sposób doprowadziæ do upodlenia Maryni:
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MARYNIA. Ratuj mnie! [ ] Bo ja ju¿ nie mam Kostki. A ja go kocham. [ ]
Erazm mnie psu³, dawa³ mi okropne obrazki, kazali mi ogl¹daæ, dawa³ mi
ksi¹¿ki, takie takie patrz (zrywa siê, szuka miêdzy doniczkami i sporód
ga³êzi wyjmuje ma³¹, ¿ó³t¹ ksi¹¿eczkê). Masz, masz (zakrywa oczy).
(s. 103)

Na oczach domowników rozgrywa siê dramat dziewczyny, która heroicznie walczy o w³asn¹ czystoæ. Co wa¿niejsze, znajduje w tej walce sprzymierzeñców. Proba o ratunek jest manifestem jej d¹¿enia do prawdziwej mi³oci. Gest zakrywania oczu, zasygnalizowany w didaskaliach, mo¿na t³umaczyæ jako próbê odciêcia siê (a tym samym wyzwolenia) od bezmiaru moralnego brudu, jakim epatuje Podosocki. Marynia zakrywa oczy na znak rozpaczy i w³asnej bezsilnoci wobec dowiadczanego z³a, którego nie jest w stanie
wyraziæ s³owami. Gest ten towarzyszy jej wielokrotnie, ilekroæ czuje wokó³
siebie blisk¹ obecnoæ Erazma.
Degrengolada w sferze uczuæ ujawnia siê jednak nie tylko w przypadku
córki Kalickich. Swój dom Podosocki czyni miejscem intymnych spotkañ
W³adys³awa i Borowskiej. Relacja bohaterów jawi siê w refleksach demonizmu. W³adys³aw postrzega sw¹ partnerkê jako emanacjê jakiej dziwnej si³y,
która osacza go i odbiera w³adzê nad sob¹. Mi³oæ do Borowskiej umacnia
biernoæ syna Hanusza, a jego partnerkê prowadzi do porzucenia przez ni¹
domu. St¹d te¿ spotyka siê ona z ostr¹ reakcj¹ nestora rodu:
HANUSZ. Ty nikczemny jeste, bo nie masz na tyle mêskiej woli, aby nie staæ
siê jej s³ugusem, a ona, bo obowi¹zki swoje ma za nic! Macie pod³e charaktery!
Macie pod³e dusze.
(s. 77)

Si³a woli Erazma prowadzi do upodlenia, podporz¹dkowania ¿yciowej
postawy bohaterów jego etyce. Wspomina o tym W³adys³aw:
W£ADYS£AW. [ ]. Powiadaj¹, ¿e ka¿demu ³ajdakowi koniec naznaczony, tobie
i mnie. Skromny? Ja siê nie wstydzê [ ]. No, ale jak wrócê za jaki czas, a ty
bêdziesz jeszcze jania³ [ ], to strzelê w ³eb tobie i sobie [ ]. Nauczy³e mnie ¿yæ
(s. 99)

Romans z Borowsk¹ nie tylko czyni W³adys³awa niewolnikiem zmys³owego po¿¹dania, lecz tak¿e nara¿a go na skandal, przyczynia siê do splamienia honoru rodu Hanusza. Zwi¹zek ten k³adzie siê cieniem na wiarygodnoci
i moralnej czystoci W³adys³awa. Przeszkadza mu racjonalnie patrzeæ na
rzeczywistoæ, przys³ania wagê spraw, do których zosta³ powo³any. Podobnie
jak u Maryni, tak te¿ u W³adys³awa romans jest inicjacj¹ w zdegenerowan¹
mi³oæ, mylnie pojmowan¹ jako szczêcie. Tak jak u Maryni, owa inicjacja
rodzi poczucie chaosu w relacjach partnerskich. W przeciwieñstwie jednak
do Kalickiej, W³adys³aw nie stawia oporu dowiadczanej degrengoladzie, do
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koñca pozostaje wierny rozbudzonemu pragnieniu. wiadczy o tym fakt pod¹¿ania bohatera za ukochan¹ wbrew wszelkim przeciwnociom.
Znamiona destrukcyjnoci w sferze uczuæ maj¹ liczne romanse Podosockiego, o których wspomina Helena w kontekcie demoralizacji Maryni. Dowodem tego jest jego bliska relacja z Louise, liczne umizgi kierowane
w stronê Borowskiej. Wiaro³omstwo nieodwracalnie odbiera mu mi³oæ ¿ony.
Konczyñski czyni bohatera uosobieniem instynktów  wiat prawdziwych
uczuæ jest dla niego wiatem zamkniêtym.
Pisarz pokazuje naruszanie przez Podosockiego etycznych granic w ka¿dym obszarze ¿ycia. Bohater steruje emocjami dla rozrywki b¹d dla korzyci materialnych. Zdradza tym samym subiektywnoæ oraz dezintegracjê hierarchizacji pojêæ i zjawisk. Umacnia poczucie dysonansu w stabilnej dot¹d
wizji wiata, prowokuj¹c postawê bezsilnej rozpaczy lub obrony. Ucieleniany przez Podosockiego burzycielski nihilizm jest tu sprzêgniêty z dowiadczeniem obcego, który podstêpnie dokonuje aktu nicestwienia wymierzonego w siebie i w swe najbli¿sze otoczenie. Temu nihilizmowi autor przeciwstawia zatem nihilizm bêd¹cy manifestem rozpaczy (Hanka, Hanusz, W³adys³aw, Marynia, Kaliccy). Z³o degraduje ukazan¹ rzeczywistoæ zarówno
w wymiarze materialnym, jak i duchowym. Jest wyczuwalne poprzez
kontakt fizyczny oraz na poziomie wiadomoci, wnikaj¹c w refleksje i myli
dotkniêtych nim bohaterów. Przyt³acza swoim bezmiarem, w który wch³ania poszczególne jednostki. Jest tym, co osacza i destabilizuje (s. 29), ssie
(s. 91), poch³ania [s. 30], depcze (s.77), psuje (s. 104), prowadzi do upodlenia
(s. 78).

Otch³añ  wolnoæ i relatywizm etyczny
Warto g³êbiej przeanalizowaæ fundamenty wiatopogl¹dowe, na jakich
Podosocki buduje swoj¹ postawê nowego cz³owieka. Konczyñski wyranie
sugeruje, ¿e kluczow¹ rolê odgrywaj¹ w tym wzglêdzie dwa pojêcia  wolnoæ
i etyka. Autor pokazuje, jak pojêcie wolnoci zostaje przefiltrowane przez
wiadomoæ bohatera, bêd¹c pod³o¿em jego postawy etycznej:
PODOSOCKI (do Maryni). Wolnoæ, moja Maryniu, zale¿y od pojmowania osobistego. Im w g³êbi mamy wiêcej tego buntu, co widzisz, podnosi siê, przewala,
tej, tej krwi, rozumiesz, tej jakiej halucynacji czego, czegomy jeszcze nie
znali
to tym lepiej. To jest w³anie tajemnica indywidualnoci: byæ panem
swej woli, to znaczy robiæ to, czego po¿¹dam. Tylko jeszcze trzeba patrzeæ doko³a, czy kto drugi nie po¿¹da dobrze patrzeæ i w lot umieæ chwytaæ sposobnoæ
(s. 6162)

Bohaterowi omawianego dramatu bliska jest koncepcja wolnoci w duchu Nietzschego, traktowanej jako stan naturalny, przeciwwaga dla moral-

Dowiadczaj¹c otch³ani. Wokó³ zapomnianego dramatu Tadeusza Konczyñskiego

99

noci32. Tak pojêta wolnoæ obarczona jest jednak subiektywizmem, staje siê
ród³em destrukcyjnych dzia³añ Podosockiego, który pragnie byæ niezale¿ny33. Wolnoæ ma dla bohatera charakter instrumentalny  s³u¿y realizacji
okrelonych celów. Przy tym jest to wolnoæ, która nie zak³ada wziêcia odpowiedzialnoci za jej skutki. Erazm w ¿adnym momencie nie podejmuje
bowiem etycznego rozliczenia swego dzia³ania zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnej. Nie okazuje powci¹gliwoci i wyrzutów sumienia
ani w momencie, gdy gorszy m³od¹ pannê, ani w chwili, gdy szanta¿uje
dotychczasowego prezydenta miasta. Bohater formu³uje pojêcie wolnoci,
która czyni go panem sytuacji, naznacza mu rolê re¿ysera kreuj¹cego rzeczywistoæ, a co wa¿niejsze, wchodzi w kolizjê z tradycyjnym systemem wartoci. wiadczy o tym refleksja Heleny dokonuj¹cej etycznego os¹du postawy
mê¿a:
PODOSOCKA. S³uchaj, Erazmie. Ludzie nie s¹ lalkami, ¿eby skakali tak, jak ty
poci¹gniesz za sznurek. Widzê du¿o, rozumiesz, du¿o, choæby to, ¿e W³adka
rzuci³e w ramiona pani Borowskiej. Nie zaprzeczysz co? Nasz dom jest dla nich
miejscem schadzek.
(s. 52)

Podobnie jak Nietzsche, bohater Otch³ani rozpatruje pojêcie wolnoci
i etyki w wietle ewolucji, która czyni twórczym i umacnia wiarê w cz³owieka:
PODOSOCKI. [ ] w dzisiejszych stosunkach spo³ecznych trudno, ¿eby jedne i te
same si³y zu¿ywa³y siê. [ ] spo³eczeñstwo musi pos³ugiwaæ siê coraz to nowymi
jednostkami. Wnosz¹ one z sob¹ inicjatywê, wnosz¹ zasób nagromadzonej energii. [ ]. Ogó³em, prawem ewolucji spo³ecznej, nowe zadanie, nowi ludzie podejmuj¹, [ ].
(s. 57)

Ale te¿ podobnie jak u Nietzschego, ujawnia siê rych³o przekonanie
o dzia³aniu przeciw ewolucji34.
Erazm manifestuje bunt nie tyle wobec otaczaj¹cej go rzeczywistoci, ile
wobec koncepcji cz³owieka podporz¹dkowuj¹cego ¿ycie panuj¹cym zasadom
moralnym. Jednoczenie swoje pojmowanie wolnoci Podosocki wi¹¿e z kwesti¹ dowiadczania wci¹¿ czego nieznanego, pozostaj¹cego poza zasiêgiem
dotychczasowych mo¿liwoci. Poczucie w³asnej mocy utwierdza go w gotowoci do podejmowania nowych wyzwañ, w jakim stopniu czyni twórczym, ale
prowadzi tê twórczoæ ku coraz g³êbszemu zatracaniu siê w odmêtach

32 F. Nietzsche, Wola mocy, s. 158; tego¿, Zmierzch bo¿yszcz, czyli jak filozofuje siê
m³otem, prze³., oprac. i wstêpem opatrzy³ P. Pieni¹¿ek, Kraków 2006, s. 29.
33 F. Nietzsche, Jutrzenka. Zmys³y o przes¹dach moralnych, prze³. S. Wyrzykowski,
Warszawa 1907, s. 1617.
34 G. Kowal, dz. cyt., s. 487.
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w³asnej duszy. Tym sposobem jego wola mocy staje siê wol¹ nicoci35. To moc
posuniêta do maksimum i maj¹ca charakter niszczycielski36.
Obok kwestii mylnie pojmowanej wolnoci w dramacie Konczyñskiego
pojawia siê problem relatywizmu etycznego. Jest on jednym z kluczowych
wyznaczników wiatopogl¹dowych Podosockiego. Autor z wnikliwoci¹ przygl¹da siê Erazmowi, który poddaje siê niewinnej zabawie z dzieckiem, by po
chwili gorszyæ ³adn¹ pannê, podsuwaj¹c jej niemoralne treci. Tak te¿ nale¿y
rozpatrywaæ dzia³anie Podosockiego wobec Kalickiego, którego doprowadza
do materialnej ruiny, stawiaj¹c fabrykê tu¿ obok jego kamienicy i w ten
sposób powoduj¹c, ¿e wynajmuj¹cy j¹ lokatorzy rezygnuj¹ z mieszkania.
Kalicki zmuszony jest przyj¹æ posadê w banku Hanusza. Oczywicie szybko
wychodzi na jaw, ¿e bohater pad³ ofiar¹ wiadomego dzia³ania Erazma, który
przejmuje opuszczony budynek pod fabrykê. To dzia³anie Podosockiego kontrastuje z kolei z jego postaw¹ wobec siostry Ewy Ochacz, której pomaga
w znalezieniu pracy. Udziela pomocy materialnej swemu podw³adnemu
 Woronkowi, a w zwi¹zku z zainicjowan¹ przez siebie sprzeda¿¹ kopalni
w Zak³uszynie postuluje ochronê zagro¿onych miejsc pracy. W jednym momencie z brutalnego szanta¿ysty przeobra¿a siê w ¿yczliwego pana domu,
beztrosko oddaj¹cego siê rozrywkom na lizgawce. Wyra¿a chêæ dzia³ania dla
dobra kraju, podczas gdy w obce rêce sprzedaje rodzimy maj¹tek. Relatywizm ³¹czy siê tu z pragmatyzmem, który raz czyni bohatera dobrodziejem,
innym razem jednostk¹ zdegenerowan¹.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e Podosocki prezentuje kolejny typ osobowoci ,,rozszczepionej, której pierwowzorem w literaturze polskiej by³ bohater Bez
dogmatu Henryka Sienkiewicza, nastêpnie postaci z twórczoci Przybyszewskiego czy powieci Berenta (Próchno). Przekonanie o niejasnej to¿samoci
jednostki, wyra¿aj¹cej relatywizm wartoci, wybrzmiewa³o tak¿e w poezji37.
Jednak¿e bohater dramatu Konczyñskiego, choæ zdradza objawy relatywizmu,
to jednak nie staje siê kolejnym wcieleniem P³oszowskiego czy Jyelskyego z
Próchna  dziennikarza wyra¿aj¹cego przekonanie o g³êbokim kryzysie wartoci. W przypadku Podosockiego nie mo¿na bowiem mówiæ o braku woli.
Relatywizm w dramacie pozostaje kolejnym elementem buduj¹cym wizerunek cz³owieka nowych czasów. Nawi¹zuje do przekonania o p³ynnym charakterze wiata i rzeczywistoci38, obna¿a mylnoæ przewiadczenia o istnieniu prawdy obiektywnej, a w koñcu przyczynia siê do zmiany postawy wobec
wartoci39:
35 M. Heidegger, Powiedzenie Nietzschego ,,Bóg umar³, prze³. J. Gierasimiuk,
w: M. Heidegger, Drogi lasu, prze³. J. Gierasimiuk i in., Warszawa 1997, s. 192.
36 F. Nietzsche, Zapiski o nihilizmie (z lat 18851889), prze³. G. Sowiñski, w: Wokó³
nihilizmu, s. 82.
37 T. Walas, dz. cyt., s. 208210.
38 G. Kowal, dz. cyt., s. 477.
39 T. Walas, dz. cyt., s. 175177.
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PODOSOCKI. Widzisz, mój ojcze, to ju¿ jest ten przepyszny alia¿, który w nas
siê stopi³. Nowy cz³owiek musi byæ taki. Zewnêtrznie przystosowany do warunków ¿ycia, jakiekolwiek ono jest, mêtne, brutalne, w duszy za pogodny, jak ta
noc zimowa w polu.
(s. 106)

Spostrze¿enia Podosockiego, formu³owane w odpowiedzi na uwagi Hanusza, maj¹ swoje drugie dno. Bohater akcentuje relatywizm natury nowego
cz³owieka, który umo¿liwia skuteczne odnajdywanie siê w rzeczywistoci.
Ten¿e relatywizm nie tylko sugeruje, ¿e ów cz³owiek staje przed niemo¿noci¹ jasnej klasyfikacji swoich dzia³añ, ale przede wszystkim, ¿e jego natura,
sposób funkcjonowania w wiecie do koñca pozostaj¹ niezdefiniowane i nierozpoznane pod wzglêdem moralnym. W Otch³ani relatywizm ³¹czy siê
z koncepcj¹ bohatera odwo³uj¹c¹ siê do zjawiska mimikry. Odzwierciedla on
tak¿e naiwnoæ mylenia o cz³owieku jako monolicie, pokazuje go jako istotê
labiln¹, p³ynn¹, zawieszon¹ miêdzy norm¹ a jej przekroczeniem. Jest on
wyrazicielem czasów, w których nic nie jest pewne i trwa³e, st¹d te¿
z ³atwoci¹ daje siê zakwestionowaæ. Myl ta pozwala nawi¹zaæ dialog omawianego dramatu z epok¹ nowoczesnoci40. Podosocki by³by w tym wzglêdzie
odzwierciedleniem cz³owieka staj¹cego przed niemo¿noci¹ zakotwiczenia
w sta³ym i niezmiennym systemie przekonañ o wiecie i samym sobie.

Otch³añ a przezwyciê¿anie nicoci
Prezentuj¹c studium duchowej nicoci, dokonuj¹cej siê za spraw¹ g³ównego bohatera, Konczyñski prowadzi jednoczenie do jej przezwyciê¿ania.
Kolejne sceny dramatu obrazuj¹, jak nestor rodu podejmuje jednostkow¹
walkê z moralnym zwyrodnieniem swego ziêcia zarówno w sferze publicznej,
jak i w ¿yciu rodzinnym. Pod grob¹ wiêzienia i pozbawienia Woronka pracy
uzyskuje cenne informacje o nadu¿yciach swego ziêcia w banku. Dziêki Helenie, zdradzaj¹cej prawdziwe oblicze mê¿a sybaryty i don¿uana, demaskuje
Erazma jako sprawcê ruiny rodzinnego szczêcia. Hanusz decyduje o odsuniêciu Podosockiego od bliskich. Jako bohater posiadaj¹cy mocny krêgos³up
moralny w³anie tradycyjn¹ etyk¹ usi³uje po³o¿yæ kres destrukcyjnej wolnoci Erazma. D¹¿enie do odparcia z³a jest jednoznaczne z koniecznoci¹
oczyszczenia tradycyjnego systemu wartoci z niszcz¹cego ¿ywio³u.
Nie przypadkiem w kreacji nestora rodu Konczyñski akcentuje pewne
cechy zewnêtrzne, w jakim stopniu odpowiadaj¹ce wyznawanemu przez
niego systemowi etycznemu41. To on najmocniej odczuwa obecnoæ Podosockiego jako si³ê z zewn¹trz, która skazi³a jego dom moraln¹ destrukcj¹:
40 A. Zawadzki, Pojêcie nihilizmu u Nietzschego, Heideggera i Vattimo, S³upskie Prace
Filologiczne. Seria Filologia Polska 2004, nr 3, s. 214.
41 W tym wypadku gest po³o¿onej w pobli¿e serca rêki sygnalizuje uczciwoæ, ciê¿ki
chód  bezkompromisowoæ, potê¿na postaæ  koniecznoæ podporz¹dkowania. G. Matuszek,
W bankach , s. 333.
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HANUSZ. [ ] Nic nie bêdzie nas ³¹czyæ. Nic. Ty tam obcy, my tu. Tam wied
¿ycie. Dla nas musisz przestaæ istnieæ. [ ] Jak zbój wszed³e w mój dom, jak
zbój ¿y³e w nim. Powiniene zdechn¹æ tu, zdechn¹æ.
(s. 129130)

Konfrontacja dwóch odmiennych postaw etycznych, wyra¿anych przez
bohaterów, dokonuje siê w poszczególnych sytuacjach zarysowanych w dramacie oraz w obszarze ich wiadomoci:
HANUSZ. Ca³¹ noc przerzuca³em siê z boku na bok. Jak pijawki ssa³y mnie te
myli. A ja jego nie mam jeszcze w rêku. A takiego, jak on, trzeba mieæ tak, tak,
tak, ¿eby by³ jak dywan pod nogi [ ].
(s. 91)

W starciu przeciwstawnych si³ moralnych Konczyñski ujawnia psychologiczn¹ motywacjê dla wykazania wy¿szoci etyki Hanusza, podbudowuj¹c j¹
pamiêci¹ zmar³ej ¿ony:
HANUSZ [ ]
Dobra Hanka, lubi³a mi rêce k³aæ na czo³o, zamykaæ powieki [ ]
Jak ona go [Podosockiego  E.Ch.] nie lubi³a

(s. 90)

Pamiêæ o ¿onie, ju¿ przed laty dostrzegaj¹cej w Erazmie ród³o upodlenia, jest dla Hanusza dogmatem, który nadaje mu prawo do wyst¹pienia
przeciw fanatycznej wolnoci Podosockiego.
Szerzona przez Erazma destrukcja poci¹ga go w koñcu ku samounicestwieniu. Hanusz uzmys³awia bohaterowi skalê jego wystêpków. Konfrontacja z jego etyk¹ uwiadamia mu, ¿e neguj¹c tradycyjny system wartoci,
zanegowa³ sam siebie. Konczyñski czyni historiê Podosockiego wyk³adni¹
chrzecijañskiej nauki o winie i potêpieniu. Akt ostatecznego upadku bohatera dokonuje siê w miejscu najmocniej ska¿onym duchow¹ nicoci¹  w gabinecie Erazma. To punkt wyjcia i punkt dojcia obranej przez niego drogi.
Przejawem jego klêski staje siê pismo o zrzeczeniu siê maj¹tku, do podpisania którego bohater zostaje zmuszony przez Hanusza. Z jednej strony przypieczêtowuje ono wyrok na bohaterze, z drugiej za jest zapisem niechlubnej
historii jego dzia³ania, zwierciad³em mroków jego duszy:
HANUSZ. Wszystko, co trzeba. Wêdzid³o, bat (uderza w papier). Ty tu jeste, ty
³otr. Przesz³oæ i teraniejszoæ. Talenta z³odzieja i nikczemnoæ. [ ]
Patrz! Patrz. Tam ka¿da litera ma swój jêzyk. Pali! Patrz, bo pójdziesz precz, a
to zostanie tu przy nas.
(s. 130)

Fina³owa scena dramatu ma charakter symboliczny i kluczowy dla ideowej wymowy utworu. Jestemy wiadkami psychomachii rozgrywaj¹cej siê
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w obrêbie naznaczonej destrukcj¹ rzeczywistoci42. Zauwa¿alna jest zmiana
pozycji zajmowanych przez bohaterów  Hanusz, dotychczas pe³ni¹cy rolê
marionetki w rêkach Podosockiego, staje siê sêdzi¹ przywracaj¹cym wiarê
w potêgê dobra.
Warto zaznaczyæ, ¿e u Konczyñskiego wy¿szoæ si³ moralnych wobec
duchowej otch³ani dokonuje siê na poziomie gestu i zachowañ bohaterów.
Dotychczasowa pewnoæ siebie Erazma ustêpuje wobec przyjêcia postawy
winowajcy. G³os pe³en dostojnoci i ostroci mimowolnie przemienia siê
w ¿a³osny p³acz cz³owieka odkrywaj¹cego prawdê o w³asnej nêdzy. Moment
konfrontacji dwóch postaw etycznych budowany jest na zasadzie kontrastu
z wczeniejsz¹ sytuacj¹ niewinnej zabawy Podosockiego z Karolci¹. Po raz
kolejny widaæ tu wp³yw dramatów Ibsena, na co zwrócili tak¿e uwagê ówczeni krytycy43.
Idea przezwyciê¿ania duchowej otch³ani w dramacie Konczyñskiego ³¹czy siê z kwesti¹ ostatecznego wziêcia na swe barki odpowiedzialnoci za
skutki niew³aciwie wykorzystanej wolnoci. Bohater w koñcu dostrzega, ¿e
nie da siê uciec przed rzeczywistoci¹, wczeniej czy póniej obna¿y ona jego
nicoæ44 . Przejêcie tej¿e odpowiedzialnoci ujawnia siê w momencie, kiedy
Podosocki pada do stóp Hanusza, d¹¿¹c do wyjednania jego przebaczenia
i odwrócenia losu:
PODOSOCKI. Ojcze! Ja czujê jeszcze si³y w sobie. Ja bêdê ostatnim s³ug¹
twoim, tylko pozwól mi tu pracowaæ! Tu wród swoich! Helena mi przebaczy
(pl¹cze mu siê u nóg, ca³uje go po stopach).
(s. 132)

Moment przejrzenia siê we w³asnej nicoci uruchamia dialog dramatu
Konczyñskiego z biblijn¹ przypowieci¹ o synu marnotrawnym, zawart¹
w Ewangelii w. £ukasza (£k 15, 1132)45. Pisarz dokona³ trawestacji tekstu
biblijnego. S³u¿y to karykaturalnemu wrêcz ukazaniu jednostki, do niedawna jeszcze maj¹cej poczucie wolnoci. W przeciwieñstwie do pierwowzoru nie
dokonuje siê tu jednak akt przebaczenia.
Odwo³anie siê do motywu biblijnego i poddanie go trawestacji z jednej
strony powodowane jest tendencyjnoci¹ dramatu, z drugiej za wpisuje siê
w refleksjê nad nihilizmem. Mamy do czynienia z sytuacj¹, w której patos
miesza siê z grotesk¹, wznios³oæ z karykaturalnym portretem bohatera
przegl¹daj¹cego siê w zwierciadle w³asnej nicoci, ironia z tragizmem jednostki skazanej na duchowe unicestwienie. Wymieszanie ,,jêzyków odzwier42
43
44
45

M. Sadlik, dz. cyt., s. 156.
W. Hahn, Henryk Ibsen w Polsce, Pamiêtnik Lubelski 1930, t. 1, s. 269.
G. Kowal, dz. cyt., s. 480.
Zob. Pismo wiête Starego i Nowego Testamentu, w przek³. z jêzyków oryginalnych,
oprac. zespó³ biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Poznañ 2008.
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ciedla labilnoæ bohatera, a zarazem jego dramatyczne poszukiwanie ratunku przed brutaln¹ rzeczywistoci¹. Jest wyrazem poszukiwania zakotwiczenia w momencie, gdy jego wizja wiata obraca siê w ruinê. Oddaje istotê
dowiadczenia duchowej pustki, wy³aniaj¹cej siê w obliczu za³amania stworzonej przez niego etyki. Wspomniana rola gestu okazuje siê w dramacie
Konczyñskiego znacz¹ca, gdy¿ definiuje postawê bohatera w sytuacji zagro¿enia utrat¹, ods³ania dramat autentycznego cierpienia i ofiary. Widaæ to
w momencie, gdy Erazm uzmys³awia sobie mo¿liwoæ utraty wiêzi z Karolci¹:
PODOSOCKI. A! (chwyta siê za g³owê) Com ja zrobi³!!! (rozgl¹da siê b³êdnie,
nagle) Oddaj ten papier!! zostajê!! papier!! papier!!
(s. 133)

Pytanie bohatera com ja zrobi³ mo¿na interpretowaæ dwojako. Po
pierwsze  w znaczeniu dos³ownym  Podosocki ¿a³uje, ¿e tak ³atwo uleg³
¿¹daniom tecia, po drugie  w znaczeniu  symbolicznym  w tym wypadku
sygnalizuje ono stan tragicznej wiadomoci, budz¹cego siê g³osu sumienia.
W tym jednym zdaniu ujawnia siê tragiczny wymiar przesz³oci i przysz³oci
bohatera. Zarówno gesty Podosockiego, jak i jego desperackie próby odwrócenia biegu wydarzeñ wskazuj¹, ¿e bohater dopiero teraz staje siê wiadomy
tragizmu swego po³o¿enia. Mamy do czynienia z procesem odzyskiwania
cz³owieczeñstwa mo¿liwym poprzez cierpienie. Autor wyra¿a prawdê pojawiaj¹c¹ siê w tradycji literackiej od czasów antycznych, a powracaj¹c¹
w naturalistycznych dramatach drugiej po³owy XIX wieku  ¯abusi Zapolskiej czy Podporach spo³eczeñstwa Ibsena. W przeciwieñstwie jednak do Zapolskiej, autor Otch³ani nie daje Podosockiemu szansy powrotu do dotychczasowego ¿ycia i naprawienia wyrz¹dzonego z³a.
Ukazanie losów bohatera na poziomie gestów i postaw s³u¿y nie tylko
wzmocnieniu efektu scenicznego, lecz tak¿e pozwala rozpatrywaæ je jako
symboliczn¹ wyk³adniê procesu staczania siê w duchowe przepaci. Przywiecaj¹c¹ dramatowi prawdê o zmiennoci ludzkiego losu, o zwyciêstwie
dobra nad z³em mo¿na by wyraziæ za pomoc¹ wykresu parabolicznego. Akcja
dramatu Konczyñskiego przebiega wed³ug klasycznych wyznaczników Arystotelesowskiej tragedii  perypetii, rozpoznania i cierpienia46. O ile kolejne
sceny Otch³ani ukazywa³y wznoszenie siê bohatera na szczyty kariery
i uznania, o tyle moment konfrontacji z Hanuszem ujawnia kierunek przeciwny. Odzwierciedleniem tego jest korzenie siê Podosockiego u stóp tecia.
Towarzyszy temu zarazem gest zwieszenia g³owy czy opuszczenia r¹k na
znak w³asnej bezsilnoci (s. 133). Upadek zostaje przypieczêtowany brakiem
przebaczenia.

46

Arystoteles, Poetyka, prze³. i oprac. H. Pobielski, Wroc³aw 1989, s. 43.
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Otch³añ  miêdzy etyk¹ a estetyk¹
Pojêcie otch³ani zawarte w tytule dramatu Konczyñskiego definiuje ca³¹
ukazan¹ w dziele rzeczywistoæ, bohatera i lansowany przez niego system
wartoci. W obrêbie tej kategorii mieci siê negatywny kr¹g znaczeñ, który
buduje relacjê miêdzy etyk¹ a estetyk¹47. Jeli piêkno uznaje siê za znacznik
dobra, brzydota najpe³niej wyra¿a egzystencjê naznaczon¹ z³em i symptomem rozk³adu. Pod ogólnym pojêciem otch³ani autor kryje namys³ nad egzystencj¹ skupion¹ w przestrzeni miasta. To przestrzeñ potraktowana jako
synonim metafizycznego zatracenia i pustki48. W jej obrêbie ujawnia siê
epatowanie brzydot¹ zarówno na poziomie kategoryzowania ludzkiej egzystencji, jak i nowej etyki. Estetyka wskazuj¹ca negatywne wartociowanie
wyra¿ona zostaje w postrzeganiu ¿ycia jako ,,mêtnego, moralnie brudnego
(s. 106). Brudem jawi siê nowa etyka:
HANUSZ. Mój drogi. Kto raz nadu¿y³ mojego zaufania, ten nie odzyska go ju¿
nigdy. ¯eby nie ty i nie W³adys³aw, cieñ by nawet Woronka nie w³óczy³ siê po
moim domu. Wy macie jak¹ inn¹ etykê. Mo¿e umiecie lepiej za¿ywaæ ludzi, ale
dla mnie co brudne, to brudne.
(s. 2324)

Brud staje siê dowiadczeniem tych, którzy s¹ orêdownikami tradycyjnej
hierarchii wartoci. Estetyka brzydoty z dos³ownoci zostaje przeniesiona na
poziom symboliczny. Brudny jest wiat wyrastaj¹cy na fundamentach nazbyt
swobodnie pojmowanej woli mocy, wiat w stanie moralnej dezintegracji oraz
cz³owiek  wytwór rodowiska miejskiego z ca³ym ciê¿arem jego destrukcji,
w wietle wszelkich przemian, jakim podlega, jawi¹c siê cz³owiekiem nowoczesnym:
HANUSZ. [ ] Ty wiesz [W³adys³awie  E.Ch.], ¿e ludzi brudnych mia³em jak
szmaty i bez litoci depta³em. I teraz tak bêdzie! Mam jeszcze si³y. Mam jeszcze
zdrowe zmys³y. [ ]. Cokolwiek b¹d znajdê, kogokolwiek b¹d, czy to ty bêdziesz, czy kto inny, byle brud, nie bêdê mia³ ani iskry litoci, tylko zdeptam,
zdeptam, tak jak robactwo!!!
(s. 7778)

Odwo³anie siê Konczyñskiego do estetyki brzydoty s³u¿y zaakcentowaniu dehumanizacji cz³owieka, który zatraca siê w nicoci, w dynamice przemian spo³ecznych i ekonomicznych. Porównanie go do brudu i szmaty sytuuje go na równi ze sfer¹ martwych przedmiotów, sygnalizuje duchowy
rozk³ad i marnienie:
47 M. Popiel, Oblicza wznios³oci. Estetyka powieci m³odopolskiej, Kraków 2003,
s. 121; A. Tyszczyk, Od strony wartoci. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki,
Lublin 2007, s. 166167.
48 W. Gutowski, Mit  Eros  Sacrum. Sytuacje m³odopolskie, s. 73.
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HANUSZ (wstaje, twardym g³osem, bez gniewu). Wejd w siebie, dobrze wejd.
Przysz³oæ nie czeka. Takim ciê wemie, jakim jeste. By³e samym ¿yciem. Dzi
jeste szmat¹.
(s. 27)

wiat utrwalony w refleksach brzydoty poza odraz¹ wywo³uje lêk, ale
te¿ poci¹ga, jest to¿samy z dowiadczaniem g³êbi czy ciemnoci49. Hanusz,
pos³uguj¹c siê okreleniami tak mocno zwi¹zanymi z estetyk¹ brzydoty,
wskazuje na niejasnoæ i mêtnoæ tego, do czego te okrelenia siê odwo³uj¹.
W takim sposobie definiowania egzystencji bohater potwierdza niemo¿noæ
znalezienia sta³ego punktu oparcia, a co za tym idzie, brak mo¿liwoci jej
rozpoznania i jednoznacznej klasyfikacji, ró¿nicowania na podmiotowoæ
i przedmiotowoæ. Hanusz wyra¿a tym samym przekonanie o etycznej i estetycznej p³ynnoci wspó³czesnoci.
***
Dramat Konczyñskiego to kolejne dzie³o nawi¹zuj¹ce do problematyki
industrialnej i zwi¹zanych z ni¹ zjawisk spo³ecznych, specyfiki nowych czasów. Wspó³czesnoæ jest g³ównym punktem odniesienia dla pisarza, ukazuj¹cego wnikliwe studium duchowej nicoci, jak¹ prezentuje Erazm Podosocki. Autor
nadaje mu tytu³ Otch³añ, co sugeruje dialog dzie³a z m³odopolskimi realizacjami
motywu bezmiaru i pró¿ni. Dialog ten rysuje siê jednak na zasadzie lunego
nawi¹zania, metafora otch³ani definiuje zale¿noci miêdzy specyficznymi
warunkami ¿ycia miejskiego schy³ku XIX wieku, z jego ci¹g³¹ dynamik¹ i
walk¹ o pozycjê, która sk³ania do dzia³ania sprzecznego z moralnoci¹,
a jednostk¹ zakorzenion¹ w tych¿e warunkach. Otch³añ jest symbolik¹ duchowej nicoci, jawi¹cej siê w skali makro i mikro. O ile w pierwszym przypadku odnosi siê ona do ukazanej w dramacie rzeczywistoci, o tyle w drugim jest synonimem duszy bohatera  kolejnej realizacji homo oeconomicus,
destrukcyjnie oddzia³uj¹cego na swe najbli¿sze otoczenie. Kreuj¹c sw¹ postaæ na typ antybohatera50 autor ukazuje zarazem wizjê ¿ycia rodzinnego
jako sferê ska¿on¹ z³em i aksjologiczn¹ ruin¹, wymuszaj¹c¹ walkê o utracone wartoci. Przywo³any dramat mo¿na zatem zaliczyæ do krêgu tekstów
bliskich wspomnianej wczeniej twórczoci Feldmana (Czyste rêce) czy Zalewskiego (Friebe). Pozostaje on w dialogu z naturalistycznymi dramatami
Ibsena (Podpory spo³eczeñstwa, Jan Gabriel Borkman) zarówno pod wzglêdem ideowym, jak i artystycznym. Metafora otch³ani konotuje symptomy
kryzysu tradycyjnej etyki wobec materialistycznej wyk³adni ¿ycia, zjawisko rozpadu bliskich relacji miêdzyludzkich. Ukazan¹ w dramacie historiê
49 M. Go³aszewska, Istota i istnienie wartoci. Studium o wartociach estetycznych na
tle sytuacji aksjologicznej, Warszawa 1990, s. 190191.
50 Por. M. Januszkiewicz, Nihilizm jako kategoria literaturoznawcza, S³upskie Prace
Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007, nr 5, s. 185.
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mo¿na zarazem rozpatrywaæ jako rewizjê pogl¹dów nawi¹zuj¹cych do myli
Nietzschego. Autor wskazuje na zgubne konsekwencje zerwania z tradycyjn¹
etyk¹, przypisania sobie prawa do wolnoci, prowadz¹ce do cierpienia. Rewizja pogl¹dów bliskich myli Nietzschego z jednej strony okazuje siê wa¿nym
przyczynkiem do namys³u nad humanizmem, z drugiej za ujawnia ich szkodliwoæ w kontekcie ich nazbyt subiektywnej interpretacji  wykorzystania
przez jednostkê, która podporz¹dkowuje je w³asnym celom.
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Summary
This article is devoted to the analysis and interpretation of the drama entitled Abyss by
Tadeusz Konczynski with the emphasis on the issue of spiritual nothingness. It aims to
diagnose the reality close to the characters, which revolves around the materialistic conception
of life and the crisis of traditional morality. Another matter discussed is the creation of the
protagonist, who is the expression of the new age and the embodiment of moral decay. The
author of the article analyses the destructive impact of the character on his close surroundings.
She also considers his outlook upon the world, which constitutes the main motive for his
actions. The author refers to the notion of liberty or ethical relativism and considers the
characters attitude in the context of nihilism. With regard to that, she points out that the
work by Konczynski engages in a dialogue with the thought of Nietzsche. The final issue of
concern to the author is the problem of overcoming moral nothingness as well as the relation
between ethics and aesthetics.
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Podjêcie tematu dotycz¹cego krajobrazu w twórczoci Brandstaettera
budziæ mo¿e pytanie, na ile jest to zasadne, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e problematyka ta w badaniach by³a ju¿ obecna1. Wydaje siê jednak, ¿e jest ona na
tyle z³o¿ona, ¿e mo¿na unikn¹æ niebezpieczeñstwa powielenia badawczych
ujêæ przedmiotu. Wskazanie nieporuszanych jeszcze zagadnieñ po³¹czonych
z istniej¹cymi opracowaniami tematu dotycz¹cymi wczesnych powojennych
utworów Brandstaettera rzuca nowe wiat³o na ca³¹ twórczoæ pisarza. Chodzi mianowicie o fakt, ¿e idee i koncepcje pochodz¹ce z nurtów mistyki
¿ydowskiej, posiadaj¹ce swoje odniesienie w jego twórczoci do idei krajobrazu, rozpatrywane by³y przede wszystkim w jego powieci Jezus z Nazarethu
i w Kronikach Assy¿u. Tymczasem badanie jego twórczoci z okresu podró¿y
do W³och uzmys³awia fakt, ¿e wizja krajobrazu w pisarstwie Brandstaettera
w³anie w tym okresie uzyskiwa³a w³aciwy kszta³t i krystalizowa³a siê in
statu nascendi. Chronologicznie póniejsza twórczoæ autora, w tym d³ugoletnie przygotowania do napisania powieci Jezus z Nazarethu dotyczy³y przede
wszystkim dziedzin historii, egzegezy, teologii, ale w kwestii pojmowania
natury, w tym fenomenu Ziemi wiêtej, pisarz mia³ ju¿ koncepcjê, która
ukszta³towana zosta³a podczas wielu podró¿y do W³och.
Temat dotycz¹cy krajobrazu w peregrynacjach w³oskich Brandstaettera
wpisuje siê w europejski nurt jego biografii i twórczoci. Pisarz zna³ jêzyki
klasyczne. Przez okres dwóch lat przebywa³ w Pary¿u (192931). Podró¿owa³
1 W ksi¹¿ce Ryszarda Zaj¹czkowskiego tematyce tej powiêcony zosta³ podrozdzia³: Misterium krajobrazów w rozdziale II Horyzont trzech kultur. Zob. R. Zaj¹czkowski, Pisarz
i wyznawca. W krêgu twórczoci Romana Brandstaettera, Lublin 2009, s. 121125.
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do Grecji i Turcji (1935). Wojnê spêdzi³ w Ziemi wiêtej. Palestynê opuci³
w 1946 roku i prawie dwa lata mieszka³ w Rzymie. W 1948 roku wróci³ do
Polski, ale do W³och wielokrotnie podró¿owa³. Jego liryki z pobytów we
W³oszech datowane s¹ na lata: 1957, 1960, 1963, 1965.
W niniejszym artykule g³ówny aspekt badawczy dotyczy p³aszczyzny
autorskiej. Brandstaetter posiada³ oryginaln¹, ca³ociow¹, spójn¹ koncepcjê
krajobrazu. Jego wiadoma i przemylana idea wynika z po³¹czenia mistyki
judaizmu i teologii chrzecijañskiej. Obraz Boga jest wizj¹ indywidualn¹
Brandstaettera, a krajobraz stanowi jeden z elementów sk³adaj¹cych siê na
ów obraz.
Pojêcie krajobrazu w twórczoci Brandstaettera jest z³o¿one. Stanowi
ono rodzaj po³¹czenia rzeczywistego wygl¹du obszaru geograficznego z wra¿eniami duchowymi i religijnymi pisarza, przybieraj¹cymi kszta³t wygl¹du
przestrzeni odczuwanego przez Brandstaettera. Zanim przyjdzie omówiæ ów
duchowy krajobraz, zajmijmy siê na wstêpie tym rzeczywistym. Jest to
kr¹g kultury ródziemnomorskiej. Trzeba tu wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e na
jednym krañcu tego morza znajduje siê Ziemia wiêta z Jerozolim¹, a na
drugim  Pó³wysep Iberyjski, sk¹d przodkowie Brandstaetterów2 wyruszyli
do Austrii3, a potem  Polski. Jest to rodzaj geograficznie ustalonego pocz¹tku pisarza, dla którego wracanie do róde³, do korzeni jest szczególnie
istotne.
Zastanawiaj¹cy jest fakt, dlaczego Roman Brandstaetter z Jerozolimy
udaje siê do Rzymu. Z jednej strony mo¿na uznaæ, ¿e mia³ tam znajomych, ¿e
to by³o podyktowane praktyczn¹ stron¹ rzeczywistoci. W tym czasie w Rzymie przebywa³, pe³ni¹c obowi¹zki ambasadora, profesor Stanis³aw Kot, który
zaj¹³ siê spraw¹ powrotu Romana Brandstaettera z Palestyny do Polski.
Pobyt pisarza we W³oszech by³ koniecznym przystankiem na tej drodze4.
Wydaje siê jednak, ¿e przyczyna by³a g³êbsza. W artykule Rzymski ¯yd
 nieznana twórczoæ Romana Brandstaettera Dariusz Konrad Sikorski pisze,
i¿ Brandstaetter w okresie przedwojennym (w roku 1938) prowadzi³ w Nowym G³osie rubrykê Przez moje okno, w której umieci³ kilkadziesi¹t felietonów. Sikorski pisze: Swoje »prasowe okno« Brandstaetter podpisywa³
pseudonimem Romanus, czyli Rzymski. Autor artyku³u interpretuje ten
fakt wyboru pseudonimu przez pisarza jako rodzaj ironicznej odpowiedzi
2 Mo¿na wyci¹gn¹æ taki wniosek dotycz¹cy korzeni Brandstaetterów, gdy¿ Roman
Brandstaetter wspomina o tym, ¿e jego pradziadek Abraham Dawid Pochodzi³ z sefardów: Zob. R. Brandstaetter, Kr¹g biblijny i franciszkañski. Dzie³a zebrane, red. J. Majka,
wstêp A. widerkówna, Kraków 2004, s. 26; Wyraz Sefardyjczycy pochodzenia hebrajskiego
oznacza Hiszpanów  ¯ydów pochodz¹cych z Hiszpanii lub Portugalii, wypêdzonych z Pó³wyspu Iberyjskiego w XV wieku: Zob. A. Unterman, Encyklopedia tradycji i legend ¿ydowskich, prze³. O. Zienkiewicz, Warszawa 2000, s. 246.
3 R. Brandstaetter, mieræ rozwi¹za³a wszystkie sprzecznoci, w: tego¿, Moja podró¿
sentymentalna i inne opowiadania, Poznañ 1995, s. 125126.
4 Zob. J. Góra. Goæ wiecznego domu, Poznañ 1990, s. 46.
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Brandstaettera na ataki antysemickie, w których przedstawiano kulturê ¿ydowsk¹ jako wrog¹ tradycji europejskiej i kulturze grecko-rzymskiej, a tak¿e
zaznacza, i¿ jest to oczywiste odniesienie do jego imienia5.
Twórczoæ Brandstaettera wiadczy o tym, ¿e wszelkie ataki by³y nie
tylko nieuzasadnione, ale uzmys³awia fakt, ¿e by³ on szczególnie zwi¹zany
z kultur¹ i tradycj¹ ródziemnomorsk¹. Wystarczy wzi¹æ pod uwagê nurt
antyczny w jego powojennej twórczoci: dramaty: mieræ na wybrze¿u Artemidy, Medea, Odys p³acz¹cy; poematy: Winogrona Antygony, Kasandra; wiersze: £uk Tytusa, Marek Aureliusz, Modlitwa Ajschylosa, Na hermê poety
w Tivoli, Sybilla Kumejska i inne. Tak¿e w przedwojennej twórczoci, ju¿
w 1928 roku, po ukazaniu siê tomiku Jarzma, Karol Zawodziñski okreli³
Brandstaettera jako zwolennika klasycyzmu6, dla którego wa¿ne by³y kanony klasycystycznej estetyki poetyckiej oraz d¹¿enie do zachowania równowagi i harmonii. Po wojnie kostium antyczny, mity s¹ czêsto w twórczoci
pisarza pretekstem do podejmowania problemów moralnoci, Boga i wiary.
Tak jest np. w Hymnie Syzyfa ze zbioru Hymny Maryjne. W utworze tym
Syzyf dwiga kamieñ, ale metafora ciê¿aru g³azu dotyczy wiary, dwigania
Boga. Konotacje mitologiczne ulegaj¹ zmianie, mit s³u¿y jedynie metaforze
religijnej.
Wybór pseudonimu Romanus przez Brandstaettera jest faktem interesuj¹cym tak¿e z innego powodu. Autor, podpisuj¹c siê, musia³ dostrzegaæ jaki
rodzaj ³¹cznoci swojej osoby z obszarem Romy. W sposobie ¿ydowskiego
mylenia imiê cz³owieka jest z nim to¿same. Pseudonim Romanus zawiera
w sobie imiê Romana Brandstaettera  zosta³ on utworzony poprzez dodanie
do liter imienia przyrostka -us  okrelaj¹c pisarza przymiotnikowo. Znaczenie tego przymiotnika wskazuje porednio kierunek jego mentalnych i rzeczywistych podró¿y: z Ziemi wiêtej do diaspory. W ostatnich wiekach staro¿ytnoci i pierwszych wiekach chrzecijañstwa ¯ydzi rozproszyli siê nad
brzegami Morza ródziemnego i utworzyli diasporê przede wszystkim
w Rzymie i Aleksandrii7.
W Rzymie Romanus Brandstaetter widzi przede wszystkim w³adzê przesz³oci, która miesza siê ze wspó³czesnoci¹. Ale znajduje te¿ niezwyk³y sposób jej rozumienia. Pisze:
Cz³owiek, który po raz pierwszy przybywa do Rzymu, musi przyzwyczaiæ siê do
hegemonii przesz³oci, która wszêdzie tutaj niepodzielnie panuje. [ ] Bezdenna
jest studnia minionego czasu. lad naszych kroków miesza siê ze ladami stóp
5 D. K. Sikorski, Rzymski ¯yd  nieznana twórczoæ Romana Brandstaettera, Ruch
Literacki 2012, z. 1 (310), s. 50.
6 Zob. S. Stabry³a, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze
polskiej w latach 19451975, Kraków 1983, s. 104.
7 R. Arnaldez, Jeden Bóg, w: F. Braudel, R. Arnaldez, M. Aymard, Morze ródziemne.
Przestrzeñ i historia. Ludzie i dziedzictwo, prze³. M. Boduszyñska-Borowikowa, B. Kuchta,
A. Szymanowski, Warszawa 1994, s. 145.
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rzymskiego przechodnia, który têdy pieszy³ przed dwoma tysi¹cami lat, a woñ
morza na Capri jest t¹ sam¹ woni¹, któr¹ oddycha³ konaj¹cy Tyberiusz. Ale
rych³o oswajamy siê z histori¹. I oto nagle, gdy s³oñce zachodzi nad Pincio,
wiemy z niezbit¹ pewnoci¹, ¿e ludzie kr¹¿¹cy wród pinii i pinie przewietlone
zmierzchem s¹ zdzia³ani z powiewnej tkaniny historii. Lutnia moskitów, nieruchomo zawieszona w powietrzu, rozpryskuje siê milionami metalicznych dwiêków. Z terasy zawieszonej nad Piazza del Popolo widaæ panoramê Rzymu otulonego w zwiewne mg³y, z pocz¹tku liliowe, potem wraz z odp³ywem zmierzchu
coraz bardziej szarzej¹ce. Nie dziwi¹ nas ju¿ wówczas twarze mijaj¹cych nas
kobiet o liniach etruskich pos¹gów ani kelnerzy uwijaj¹cy siê w ogrodowej kawiarni, o twarzach marmurowych herosów, mêdrców i poetów, których pos¹gi
bielej¹ w alejach. Przymierze czasu z cz³owiekiem staje siê teraz tak cis³e, ¿e
z trudem odnajdujemy samych siebie w mroku nocy, która pe³na jest g³osów
minionych zdarzeñ8.

Historiê pojmuje Brandstaetter jako powiewn¹ tkaninê, a panoramê
Rzymu widzi w zwiewnych mg³ach. Nie s¹ to tylko metafory, ale lad mistyczno-kabalistycznej wiedzy dotycz¹cej pojêcia zas³ony9. Wydaje siê, ¿e
postrzeganie rzeczywistoci przez Brandstaettera stanowi próbê dowiadczenia i uchwycenia w s³owie obszaru przed zas³on¹ i samej zas³ony. W mistyce
¿ydowskiej zas³onê okrela siê jako pargod  zas³onê mistyczn¹. Gerschom
Scholem okrela j¹ jako zas³onê kosmiczn¹10. W Apokryfach Starego Testamentu, w Ksiêdze Henocha hebrajskiej jest to zas³ona Miejsca rozci¹gaj¹ca
siê przed tronem Bo¿ym, na której wyryte s¹ wszystkie pokolenia i wszystkie czyny tych pokoleñ11. Brandstaetter zdaje siê pojmowaæ czas historii na
wzór koncepcji zas³ony, nie na sposób jego linearnego trwania, ale w sposób
symultaniczny, przestrzenny. Tak jak np. w wierszu £uk Tytusa, w którym
podmiot mówi¹cy przechodz¹c pod owym £ukiem, s³yszy g³os dwudziestoletniej dziewczyny, która zginê³a w krematorium12, p³yn¹cy z ust Kamiennych
jeñców.
Szczególnie interesuj¹ce jest tu zestawienie dwóch wierszy: Zachód s³oñca nad teatrem w Taorminie (Wip, s. 166) i Rozczarowanie teatrem greckim w
Syrakuzach. Oba utwory stanowi¹ obrazy zetkniêcia z przestrzeni¹ staro¿ytnych teatrów. W wierszu Zachód s³oñca nad teatrem w Taorminie o¿ywa czas
8 R. Brandstaetter, Kroniki Assy¿u, w: tego¿, Kr¹g biblijny i franciszkañski..., s. 379
380; W zwi¹zku z faktem, ¿e utwór ten jest czêsto cytowany w niniejszym artykule,
w dalszym toku wywodów oznacza siê go w nawiasie kwadratowym KA z numerem strony
z tego wydania.
9 Zas³onie mistycznej powiêcony jest rozdzia³ IV Zas³ona Miejsca  Szata w ksi¹¿ce: A. Rzymska, Kamienny most. Tradycja judaistyczna w twórczoci Romana Brandstaettera, Olsztyn 2005, s. 244265.
10 G. Scholem, Mistycyzm ¿ydowski i jego g³ówne kierunki, prze³. I. Kania, wstêpem
opatrzy³ M. Galas, Warszawa 1997, s. 104.
11 Ksiêga Henocha hebrajska, w: Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstêpy ks.
R. Rubinkiewicz, prze³. M. Prokopowicz, Warszawa 2000, s. 240245.
12 R. Brandstaetter, £uk Tytusa, w: tego¿, Wiersze i poematy. Dzie³a zebrane, red.
J. Majka, Kraków 2003, s. 72; z tego wydania pochodz¹ cytaty utworów poetyckich oznaczane w nawiasie kwadratowym: Wip z numerem strony.
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przesz³y: Rozpoczyna siê czas sceniczny. Bohaterowie tragedii to nie tylko
przywo³ani imiennie Edyp i Jokasta, lecz tak¿e ca³a natura i elementy architektoniczne uczestnicz¹ w spektaklu. Czas sceniczny ogarnia przestrzeñ, aktorów i publicznoæ z³o¿on¹ z turystów. wiat natury w tym wierszu odzwierciedla kszta³t greckiego teatru przypominaj¹cego samotn¹ górsk¹ dolinê.
Architekturê sceny wieñczy niebo. T³o to widok Etny:
W³aciwy dramat
Rozpocznie siê o zachodzie s³oñca,
Gdy granatowe mg³y
Sp³yn¹ na Etnê,
A droga wij¹ca siê nad przepaci¹
Bêdzie ju¿ tylko
Wiolinowym welonem.
[ ]
Dopiero teraz
Wy³aniaj¹ siê niegi
Wulkanu,
A dym unosi siê
Nad kraterem
Jak czerwony kaktus.
Wtedy Edyp
Zas³oni³ krwawi¹ce oczodo³y
Po³¹ p³aszcza
I krzycz¹c run¹³
Do twoich nóg,
Przeznaczenie.
Jak d³ugo trwaæ bêdzie dialog
lepego cz³owieka
Z ¿ywio³ami?
Któ¿ zdejmie z ga³êzi
Cia³o Jokasty?
[ ]
P³acz¹ pinie
Na stoku stromego tarasu,
Jak na piêciolinii.
Teatr ganie.
[ ]
Samotne kolumny,
Wypowiedziawszy do koñca swoje monologi,
Zastyg³y w nieruchomych pozach.
Wzruszeni turyci
Opuszczaj¹
Bez oklasków
Teatr.
[ ]
Milczenie zdejmuje z siebie
Skrwawion¹ szatê
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I maskê,
I rytmiczny p³acz
[ ]
Nagie i panieñskie
Wstêpuje
W noc oczyszczonych dziejów.
(Wip s. 166169)

Wszystko i wszyscy uczestnicz¹ czynnie w interpretacji tragicznego
mitu. Wykraczaj¹ poza swoje istnienie i staj¹ siê kim innym. Bêd¹c aktorami i wiadkami akcji, prze¿ywaj¹ litoæ i trwogê wobec sytuacji, w jakiej los
postawi³ Edypa.
Zupe³nie inaczej zetkniêcie z przestrzeni¹ teatru zobrazowane jest
w utworze Rozczarowanie teatrem greckim w Syrakuzach. Nic nie o¿ywa, nie
ma czasu scenicznego, ¿adnych elementów tragedii:
Có¿ znalaz³em?
lep¹ Hybris,
[...]
Starego capa,
Który ogryzaj¹c ga³¹zki mimozy
Udaje,
¯e jest potomkiem
Bogów.
[...]
Moj¹ wspó³czesnoæ znalaz³em,
Mimozo.
Moj¹ wspó³czesnoæ znalaz³em,
Oleandrze.
(Wip s. 171)

Nie zawsze jest wiêc mo¿liwe osi¹gniêcie tego wra¿enia, które stanowi
dla Brandstaettera rodzaj po¿¹danego impuls mylowego czy raczej stanu
duchowego i intelektualnego.
W przestrzeni regionu ródziemnomorskiego autor tropi pozosta³oci
kultury greckiej, lady cesarstwa rzymskiego, ale przede wszystkim dla niego jest to obszar kierunku, który wytyczy³ sam Bóg. Bóg Objawienia
w judaizmie i chrzecijañstwie. Pisarz powiada:
Bóg do Rzymu przyszed³ z Jerozolimy [...] Mamertinum, w wilgotnej celi [...]
rzymski centurion zaku³ w kajdany dwóch ¯ydów, przyby³ych z dalekiej judejskiej pustyni. Za murami miasta kat, wykonawca wyroków rzymskiego prawa,
ci¹³ g³owê w. Paw³a. wiêty Piotr zawis³ na krzy¿u. Rzym cezarów broni³ siê
przed ukrzy¿owanym Bogiem. [ ] Inaczej dzia³o siê w Assy¿u.
(KA, s. 395)

Pojêcie krajobraz pojawia siê w Kronikach Assy¿u z 1947 roku. Utwór
ten zawiera opis przemieszczania siê pisarza z jednej kultury do drugiej:
z Jerozolimy do W³och. Jest to droga rzeczywista i mentalna zarazem.
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Wkraczamy tu w problematykê, która w twórczoci Brandstaettera stanowi najbardziej oryginalne rozwi¹zanie. Chodzi o jego stosunek do przyrody, przypominaj¹cy postawê w. Franciszka zajmowan¹ wobec stworzonego
wiata, a na gruncie filozoficznym pogl¹dy Johanna Gottfrieda Herdera
i jego ideê dynamicznego witalizmu. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e Brandstaetter
otrzyma³ nagrodê Johanna Gottfrieda Herdera za rok 1986. Herder wiat
traktowa³ jako formê objawienia zwi¹zanego z nim Boga. W Bogu widzia³
najwy¿sz¹ moc wobec wiata, która wiat o¿ywia i okrela jego cel. Natomiast w cz³owieku rodzi siê szczególny obraz Boga jako mikrokosmosu. Poznawanie wiata przez istotê ludzk¹ dokonuje siê w aktywnym uczestnictwie
poprzez odczucia zmys³owe i rozumienie intelektualno-religijne i wczuwanie.
Herder ³¹czy³ w swojej antropologii dualizm ducha i materii z monizmem
dynamicznym. Dla tego filozofa istotne by³y zarówno biologiczne uwarunkowania cz³owieka, jak i elementy duchowo-religijne. Uznawa³ wiê z Bogiem
jako podstawê przekszta³cania ¿ycia ludzkiego prowadz¹c¹ do idea³u cz³owieczeñstwa13.
Ta europejska filozofia potwierdzi³a prawdopodobnie Brandstaetterowi
prawdziwoæ doktryny panenteizmu, istniej¹cej w niektórych szko³ach kaba³y, zgodnie z któr¹ rzeczywistoæ istnieje w Bogu, a wiat jest czêci¹ boskoci14. Panenteizm dostrzega boskoæ skryt¹ za ziemsk¹ rzeczywistoci¹.
Brandstaetter poszukuje przejawów Boga ukrytego. Wyra¿a siê to w jego
twórczoci poprzez ró¿ne motywy: ksiêgi, zas³ony, muzyki, obrazu malarskiego, kamienia-ska³y.
W indywidualnej koncepcji autora dotycz¹cej krajobrazu na pierwszy
plan wy³ania siê pojmowanie go jako tekstu. Krajobraz jest tekstem do
odczytania: Oto tajemne ksiêgi krajobrazów, oprawne w bezcenny lazur
horyzontów. Któ¿ odczyta te wielotomowe ksiêgi piêkna, zapisane drzewami,
rzekami, wzgórzami, te z³ote stronice o odcieniu starego pergaminu, iluminowane ksiê¿ycowym wiat³em [ ] (KA, s. 380). Takie podejcie do otaczaj¹cego wiata wyrasta z koncepcji ¿ydowskiego pojêcia s³owa  dabar, które jest
zarówno s³owem o okrelonym znaczeniu, jak i rzeczywistoci¹: Inaczej mówi¹c, hebrajskie »dabar«, które póniej sta³o siê »Logosem«, jest jednoczenie
oznaczanym i oznaczaj¹cym. Innymi s³owy, wiat jêzyka jest wiatem rzeczywistym, wiatem prawdziwym15. Ten rodzaj odbioru rzeczywistoci jest tak¿e mo¿liwy dziêki koncepcji ¿ydowskiej dotycz¹cej mikrokosmosu odbijaj¹cego makrokosmos, mówi¹cej o tym, ¿e cz³owiek stanowi lustrzane odbicie
struktury kosmosu. Wed³ug niej istniej¹ trzy poziomy ogl¹du rzeczywistoci:
wszechwiat (czyli odbiór przestrzenny), rok (odbiór czasowy) oraz dusza
(wymiar osobowy). Cz³owiek jest mniejsz¹ wersj¹ makrokosmosu. Mo¿e
13
14
15

Zob. Encyklopedia katolicka, red. J. Walkusz i in., Lublin 1993, t. 6, s. 747.
Zob. A. Unterman, dz. cyt., s. 209.
R. J. Zwi-Werblowsky, S³owo u mistyków ¿ydowskich, Akcent 1988, nr 2, s. 143.
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odkrywaæ wiat na drodze samopoznania16. W tym sensie krajobraz dla
Brandstaettera jest unaocznionym, zwizualizowanym rodzajem przestrzennej Tory.
W twórczoci pisarza funkcjonuj¹ wszystkie trzy wymiary ogl¹du rzeczywistoci: przestrzenny, czasowy i osobowy. Stanowi¹ one rodzaj naczyñ po³¹czonych  nak³adaj¹ siê jedne na drugie.
Wszelkie cechy przestrzenne krajobrazu stanowi¹ jednoczenie ci¹g znaczeñ okrelaj¹cych cz³owieka:
Wiadomy jest zwi¹zek cz³owieka z krajobrazem. Ten sam cz³owiek wydaje nam
siê inny na tle bliskiej mu przyrody, zharmonizowanej z wewnêtrznym stanem
jego duszy, inny za na tle obcego i niezrozumia³ego dlañ krajobrazu. Miêdzy
dusz¹ cz³owieka a pokrewn¹ mu dusz¹ krajobrazu istnieje cis³a wiê. Dusza
cz³owieka rozchyla siê wówczas jak kwiat pod dzia³aniem s³onecznych promieni
[ ]. Inaczej jednak siê dzieje, gdy znajdujemy siê wród obcych nam pól, borów
i rzek, [ ]. Wtedy zamykamy siê w sobie, rysy naszej twarzy staj¹ siê nieczytelne, ruchy sztuczne, a ca³a nasza postaæ przyobleka siê w kamienn¹ maskê.
(KA, s. 427)

Ten oczywisty dla Brandstaettera zwi¹zek krajobrazu z cz³owiekiem ma
swoje ród³o w myleniu kabalistycznym. W tekstach kabalistycznych Tora
przestaje byæ ksi¹¿k¹ czy nawet ksiêg¹. Opisywana jest jako ¿ywy organizm17. W ksiêdze Tikkune Zohar Tora nie zawiera rozdzia³ów, fraz i s³ów,
lecz ma cia³o, g³owê, serce, usta i inne organy  tak jak cz³owiek18.
Na podstawie na³o¿enia siê wzajemnie na siebie cech przestrzennych
i osobowych Brandstaetter mówi o duszy krajobrazu, z pejza¿u Ziemi wiêtej odczytuje Chrystusa i mówi o Chrystusowych krajobrazach19, natomiast
z krajobrazu W³och odczytuje w. Franciszka, drugiego Chrystusa. Brandstaetter w tym kontekcie krajobrazowo-osobowym wypowiada te¿ myl odnosz¹c¹ siê do ka¿dego cz³owieka, mówi¹c¹ o tym, ¿e najpiêkniejsze s¹
krajobrazy ludzkiego serca (KA, s. 377). Dokonuj¹c analizy samego siebie,
powiada: Piêkno tego krajobrazu jest nam tak bliskie, ¿e jestemy nawet
sk³onni uwierzyæ, i¿ powsta³o ono w nas przed laty i jest teraz tylko logiczn¹
konsekwencj¹ naszych natchnieñ lub doskona³¹ projekcj¹ naszych wewnêtrznych idea³ów (KA, s. 405).
Wymiar czasowy krajobrazu odczytywanego przez Brandstaettera sprowadza siê do aktualizowania tego, co by³o w przesz³oci. Zwi¹zek miejsca ze
w. Franciszkiem pisarz wrêcz okrela jako misterium przemienienia  cud
wcielania siê w przyrodê (KA, s. 401).

16
17
18
19

Zob. A. Unterman, dz. cyt., s. 181.
J. Tomkowski, wiêta przestrzeñ jêzyka, Teksty Drugie 1992, nr 5, s. 71.
Tam¿e, s. 71.
R. Brandstaetter, Kr¹g biblijny, w: tego¿, Kr¹g biblijny i franciszkañski.... , s. 83.
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Brandstaetter formu³uje obrazow¹ reaktualizacjê czasu wiêtego20.
W myl tej reaktualizacji wszystko jawi siê jako powtórzenie. Pisarz twierdzi, ¿e w Asy¿u Bóg siê powtórzy³ (KA, s. 395). Miasteczko nazywa wiêt¹
stolic¹ powtórzonej Ewangelii (KA, s. 403). Fonte Colombo  kaplicê ptaków
na górze Alverni okrela jako Franciszkañski Synaj21. Ca³¹ górê Alverniê
pojmuje jako drug¹ Golgotê. Okrela j¹: bliniacz¹ siostr¹ swojego jerozolimskiego archetypu22.
Tê reaktualizacjê zwi¹zan¹ z miejscem  wiêtego czasu w wiêtym
obszarze Brandstaetter rozwija w zdumiewaj¹cy sposób, w którym rozwa¿a
mo¿liwoæ trwania w krajobrazie rzymskim w³asnej osoby i osoby swojej
¿ony. Pisarz mówi: Krajobraz nas zachowa. Odnosi swoj¹ koncepcjê do
teraniejszoci, okrelaj¹c j¹ ¿yciem we wnêtrzu echa:
Echo jest szczêciem. Wielkim szczêciem.
Trzeba ¿yæ we wnêtrzu echa.
Dlatego po³ó¿my d³onie na rzymskiej nocy,
Która nas nieustannie powtarza.
(Wip, s. 198)

Swoj¹ koncepcjê trwania w krajobrazie wyjania:
Gdy pewnego dnia staniemy w cieniu pergoli, wylotem swym zwróconej ku
górom Albano i grobowcowi Cecylii Metelli, bez trudu odnajdziemy siê w tym
wiecznym krajobrazie. On nas zachowa tak wiernie, ¿e nieomal wskazywaæ
bêdziemy palcem te wszystkie fragmenty rzymskiej Kampanii, w którym trwamy w nieskazitelnym kszta³cie, tacy sami, jacy bylimy przed laty, gdy po raz
pierwszy us³yszelimy muzykê tej ziemi.
(KA, s. 382)

Sposób mylenia Brandstaettera zdaje siê odwo³ywaæ do najprostszych
dowiadczeñ znanych ka¿demu cz³owiekowi, polegaj¹cych na wielokrotnym
odwiedzaniu jakiego miejsca funkcjonuj¹cego na prawach genius loci. Zmieniaj¹ siê okolicznoci naszego ¿ycia, up³ywa czas, starzejemy siê, ale miejsca
pozostaj¹ te same. Za ka¿dym razem elementy ich krajobrazu, np. okrelone
drzewo, pod którym stalimy kiedy i stoimy teraz, droga, budowla, przywo³uj¹ natychmiastowe wspomnienia np. z pobytu z dzieciñstwa, wspomnienie
tego, z kim bylimy, od¿ywaj¹ opowieci, przygody, które wydarzy³y siê
w tym miejscu. Wydaje siê, ¿e Brandstaetter w³anie o tym dowiadczeniu
mówi. Dotyczy to zawsze miejsc wa¿nych, pielgrzymkowych w naszym
20 Zob. M. Eliade, Czas wiêty i mity, w: tego¿, Sacrum, mit, historia, prze³. A. Tatarkiewicz, wyboru dokona³ i wstêpem opatrzy³ M. Czerwiñski, Warszawa 1974, s. 86122.
21 R. Brandstaetter, Inne kwiatki wiêtego Franciszka , w: tego¿, Kr¹g biblijny i franciszkañski..., s. 582.
22 Tam¿e, s. 603.
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¿yciu, po prostu wiêtych. Dla autora takie miejsca s¹ zwi¹zane z wiecznoci¹. Nic dziwnego, ¿e swoj¹ koncepcjê trwania wyk³ada w wiecznym miecie, które dla niego jest wa¿ne nie tylko pod wzglêdem religijnym, lecz
tak¿e osobistym. Tu pozna³ ¿onê Reginê Wiktorównê i wzi¹³ z ni¹ lub23.
Myl pisarza, i¿ powtórzenie, zachowanie przez w³oski krajobraz ich
obojga w miejscach dla nich wiêtych jest mo¿liwe, mo¿e wydawaæ siê metafor¹ literack¹, a pod wzglêdem logicznym po prostu tej logice przeczyæ. To
przecie¿ cz³owiek wspomina, a nie krajobraz. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e
Brandstaetter traktuje moc krajobrazu w sposób bardzo konsekwentny i ¿e
nierozerwalnie ³¹czy pejza¿ z cz³owiekiem  duszê cz³owieka z dusz¹ krajobrazu. Tym samym nastêpuje migotanie znaczeñ dotycz¹cych podmiotowoci.
Zatarciu ulegaj¹ granice pomiêdzy pejza¿em a cz³owiekiem. Brandstaetter
w wierszu Da³em ci ró¿ê zdaje siê to wyjaniaæ:
Ale dzisiaj nie ma ju¿ granicy
Miêdzy królestwami ¿ywio³ów.
Niebo, ziemia i woda
Uzupe³niaj¹ siê nawzajem.
[ ]
Dlatego siedz¹c na Piazza Navona,
Nie bêdziemy prowadzili sporu o fontanny.
Ani o fasadê kocio³a
I podniesion¹ d³oñ starca.
Do naszych serc spokojnie wpadaj¹
Cztery rzeki Berniniego.
W naszych uszach ³agodnie szumi
Melodia kamiennych zwierz¹t.
Da³em ci ró¿ê na Piazza Navona.
Ju¿ ró¿a zgas³a. Wieczór trzymasz w d³oni
(Wip, s. 200)

¯ywio³y, cz³owiek, elementy architektury, czas tworz¹ jedn¹ uzupe³niaj¹c¹ siê ca³oæ. Trzeba tu zaznaczyæ, ¿e przewiadczenie o wadze zwi¹zku
miêdzy dwojgiem ludzi jest rysem charakterystycznym dla mentalnoci ¿ydowskiej. Martin Buber okreli³ to jako dowiadczenie ja-Ty i zilustrowa³
23 Roman Brandstaetter mówi³ o swojej ¿onie: By³a ca³ym moim szczêciem. [ ] Bo
to w³anie jej, jako cz³owiek i jako pisarz, ogromnie du¿o zawdziêczam. By³a najwierniejszym i najpiêkniejszym cz³owiekiem mojego ¿ycia i natchnieniem moich najlepszych dzie³
(w: J. Góra, dz. cyt., s. 54). Regina Brandstaetter, wspominaj¹c ich poznanie i lub, stwierdzi³a: Od tamtych wydarzeñ Roman jakby siê obudzi³ [ ] jakby przypomnia³ sobie jak¹
zapomnian¹ historiê rodzinn¹. Teraz ju¿ wiadomie snu³ ci¹g dalszy tego, co zna³ bardzo
dobrze, niemal¿e na pamiêæ (J. Góra, dz. cyt., s. 49).
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obrazem niewidzialnych linii powi¹zañ, które ³¹cz¹ tych ludzi z Bogiem24.
Wszystkie ludzkie istoty s¹ powi¹zane ze sob¹ wzajemnie i owo powi¹zanie
wszystkiego jest istotn¹ czêci¹ Boga25.
W podró¿ach w³oskich pisarza na pierwszy plan wy³ania siê specyficznie
rozumiany przez niego artyzm. Bóg jawi siê jako pierwszy i najdoskonalszy
artysta. Bóg tworzy obrazy:
Gdy poczêlimy teraz rozwa¿aæ sens wydarzeñ, które przewali³y siê przez nasze
¿ycie, spostrzeglimy, ¿e uk³adaj¹ siê one w m¹dry i logiczny obraz. Ka¿dy
miniony dzieñ i odesz³y cz³owiek pe³ni³ w nim swoj¹ trudn¹ rolê. W tym obrazie
nie by³o ¿adnych luk. Wszystko, co siê w nim dzia³o, mia³o swoj¹ m¹dr¹ celowoæ, swój czas i nieomylny skutek i by³o tak konsekwentne, jakby by³o tworzone rêk¹ artysty sprawnie rozmieszczaj¹cego na p³ótnie wiat³a, cienie i barwy.
(KA, s. 378)

Sposobem opisu krajobrazu W³och, dokonywanego przez Brandstaettera,
jest uto¿samianie go z przedstawieniami znajduj¹cymi siê na freskach bazyliki w Asy¿u. W opisie pisarz pos³uguje siê terminologi¹ typow¹ dla malarstwa: falistoæ, miêkkoæ linii:
Wzgórza Umbrii p³yn¹ falist¹ lini¹, miêkk¹ jak linia Giotta lub Cimabuego,
[ ]. [ ] Je¿eli prawd¹ jest, ¿e niektórzy artyci nie umiej¹ podziwiaæ przyrody
samej w sobie, gdy¿ kochaj¹ tylko swoj¹ fantazjê o niej  to krajobraz umbryjski
niew¹tpliwie oduczy ich tej maniery odczuwania, gdy¿ swoim piêknem, wznios³oci¹ swoich barw i nieskaziteln¹ lini¹ przerasta to wszystko, co zdo³a wymyliæ najczulsza wyobrania artysty. Nie cz³owiek tworzy ten krajobraz. To krajobraz narzuca cz³owiekowi sw¹ emocjê i zmusza go do kszta³towania swojej duszy
na mod³ê cichych drzew i lasów, winnic i gajów oliwnych. Krajobraz umbryjski
wyzwala cz³owieka od ciê¿aru jego jestestwa.
(KA, s. 383)

Malarska terminologia dotyczy równie¿ takich pojêæ, jak: szczegó³, kolorowa plama, kompozycja. Brandstaetter zdaje siê uczyæ tak pojmowanego
artyzmu poprzez ogl¹d przestrzeni i wnikliw¹ analizê samego siebie:
Pierwotnie zdawa³o siê nam  by³o to jednak lekkomylne z³udzenie  ¿e jestemy przewodni¹ myl¹ tego krajobrazu. Potem, po d³u¿szej chwili czuwania
w powiewie ciep³ego wiatru i w szumie winnej latoroli, zrozumielimy, ¿e
jestemy tylko dekoracyjnym szczegó³em, kolorow¹ plam¹, rzucon¹ na t³o zieleni
i nieba. Myl¹ krajobrazu jest jego kompozycja. Patrz¹c wiêc na krajobraz wiemy, ¿e nie my jego, ale on nas tworzy. Wra¿enie to jest tak sugestywne, ¿e
mo¿emy ustaliæ granice w³asnego jestestwa zaklêtego w czar tej ziemi, tak jak
ustala siê wzrokiem granicê lasu, zarys cyprysu czy liniê rzeki. O, jak¿e trudno
nam dzisiaj sprecyzowaæ, w jaki sposób dokona³y siê te przedziwne zalubiny
24 Zob. L. Kushner,
Duchowoæ ¿ydowska. Krótkie wprowadzenie dla chrzecijan,
prze³. A. Gicala, Poznañ 2002, s. 33.
25 Tam¿e, s. 3334.
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z rzymskim pejza¿em! [ ]. Wiemy, ¿e nawet najwnikliwsza analiza nie rozwi¹¿e
tego zagadnienia, bo nigdy przecie¿ nie wiadomo, jakim sposobem cz³owiek
wciela siê w krajobraz, wzbogacaj¹c go o ca³¹ muzykê swojego jestestwa.
(KA, s. 381382)

Poprzez swoj¹ koncepcjê krajobrazu pisarz buduje dojrza³¹ wizjê tworzenia w ogóle, stawiaj¹c na pierwszym planie swoicie pojêt¹ korespondencjê
sztuk (poetyckoæ, malarskoæ, muzycznoæ) istniej¹c¹ w jaki duchowy sposób w otaczaj¹cym cz³owieka wiecie, w naturze i jêzyku.
W koncepcji krajobrazu Brandstaettera Asy¿ jawi siê jako centrum
wiata  miejsce najwa¿niejsze. W odczuciu pisarza przestrzeñ W³och nie
jest jednorodna. S¹ w niej rozdarcia, fragmenty, przestrzenie ró¿ne od siebie. To przekonanie Brandstaettera przypomina rozwa¿ania Mircei Eliadego,
który pisa³: Wszelki wiêty obszar implikuje hierofaniê, wdarcie siê sacrum,
co w rezultacie wyodrêbnia dane terytorium z otaczaj¹cego je rodowiska
kosmicznego i czyni je jakociowo ró¿nym26. Do Asy¿u wdziera siê sacrum,
hierofania. Tam nastêpuje otwarcie, ale tylko ku górze, ku wiatu boskiemu. W tym miejscu trzeba zaznaczyæ, ¿e koncepcja krajobrazu Brandstaettera ró¿ni siê od Eliadowskiej idei rodka wiata i axis mundi, kolumny
kosmicznej ³¹cz¹cej i podtrzymuj¹cej niebo i ziemiê, a której podstawa zanurzona jest w wiecie dolnym (zwanym piek³em)27. U Brandstaettera albo
jest otwarcie ku górze, albo ku do³owi. Mog¹ ³¹czyæ siê ze sob¹ jedynie dwa
wiaty. Np. pisarz mówi o przestrzeni wyspy Capri jako o miejscu odmiennym od Asy¿u:
Ta wyspa umie byæ niebezpieczna i grona, gdy¿ posiada swoje niepokoj¹ce
i tajemnicze cie¿ki, które biegn¹ wrêcz w przeciwnym kierunku ni¿ uliczki
i schody Assy¿u. Trzeba zatem zachowaæ wielk¹ ostro¿noæ w ocenie piêkna tych
kapryjskich dróg, gdy¿ wszystkie one prowadz¹ do dzikich uroczysk i grot.
Capri jest wysp¹ kuszenia.
(KA, s. 432)

W myl swojej koncepcji Brandstaetter ³¹czy tu przestrzeñ z cz³owiekiem, z którym siê ona jako zrasta, i porównuje ze sob¹ Asy¿ i wyspê Capri.
W Asy¿u odnajduje lady osobowoci w. Franciszka, na wyspie Capri 
cesarza Tyberiusza. Brandstaetter pisze:
Dwa ró¿ne ¿ywoty uwiêci³y swoj¹ obecnoci¹ Assy¿ i Capri. O charakterze
i losach Assy¿u zdecydowa³ w. Franciszek, o Capri cesarz Tyberiusz. Jeden
i drugi pragn¹³ w samotnoci odnaleæ sens swojego ¿ywota. Dlatego Biedaczyna
skromn¹ swoj¹ samotnoæ zamkn¹³ w ciasnych pieczarach Carceri, imperator

26

s. 53.

27

M. Eliade, wiêty obszar i sakralizacja wiata, w: tego¿, Sacrum, mit, historia...,
Tam¿e, s. 62.
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dla swej potê¿nej samotnoci zbudowa³ marmurowy pa³ac Villa Iovis nad skalnym urwiskiem [ ]. wiêty Franciszek zmieci³ swoj¹ samotnoæ w skalnej
jaskini, boski w³adca Imperium Romanum nie móg³ swojej samotnoci pomieciæ
wród mozaik, pomników i cian krytych pompejañsk¹ czerwieni¹. Carceri
i Villa Iovis le¿¹ nad brzegami stromych przepaci. Boska otch³añ Carceri wspina siê ku niebu, srebrna otch³añ u stóp Villa Iovis zionie piekieln¹ mierci¹.
(KA, s. 433434)

Fragmenty przestrzeni, wyrwy w niej istniej¹ce stanowi¹ rodzaj poszukiwania przez Brandstaettera bram prowadz¹cych do okrelonych wiatów
czy raczej zawiatów. W ten sposób wiersz Jezioro Averno staje siê poetyck¹
ilustracj¹ przestrzeni  bramy do piekie³. Lago dAverno jest rzeczywistym
jeziorem w Kampanii Neapolitañskiej. Wype³nia ono krater by³ego wulkanu.
Jezioro to mia³o du¿e znaczenie dla staro¿ytnych Rzymian, by³o uwa¿ane za
wejcie do Hadesu. Jego nazwa pochodzi od greckiego s³owa aornos  bez
ptaków. Staro¿ytni wierzyli, ¿e jezioro emituje truj¹ce substancje, które
zabijaj¹ przelatuj¹ce ptaki28. W wierszu przestrzeñ ta ukazana jest jako
miejsce, w którym brak jest ruchu wznoszenia siê w górê:
W krainie Kimeryjczyków
Nad jesiennym jeziorem
Nie lataj¹ ptaki.
[ ]
Gorzka jest wiecznoæ
Bez ptaków.
(Wip, s.123)

Asy¿ stanowi dla twórcy punkt orientacyjny w przestrzeni. Wszystkie
inne miejsca z nim zestawia i porównuje. Pisze np. o Rzymie:
Rzym to w³adza. Assy¿  to d³onie modlitewnie wzniesione ku niebu. Rzym  to
majestat. Assy¿ zachwycenie. [...] W Rzymie cz³owiek czuje siê czêci¹ dziejowego dramatu, w Assy¿u sama obecnoæ cz³owieka jest ju¿ ukojeniem. Kto raz by³
w Assy¿u, pragnie zbudowaæ wiat na wzór Assy¿u.
(KA, s. 396)

Brandstaetter w swoich utworach prozatorskich, wypowiedziach dyskursywnych analizuje sposób otwierania siê ku górze. Jego poezja pod tym
wzglêdem wydaje siê bardziej zró¿nicowana. Pojawiaj¹ siê wiersze bêd¹ce
impresjonistycznymi obrazami poetyckimi, jak np. utwór Wenecja, w którym
metafor¹ rzeczywistoci jest czerwona chustka gondoliera zestawiona ze
s³oñcem i wod¹:
P³ynê, p³ynê w gondoli
Wród pa³aców haftowanych mauretañsk¹ nici¹,
28

Zob. W. Kopaliñski, S³ownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 65.

124

Anna Rzymska
A doko³a mnie jest tyle rzeczywistoci,
¯e, chc¹c w pe³ni zrozumieæ jej nadmiar,
Muszê j¹ przet³umaczyæ
Na metaforê gondoliera,
Który owin¹³ szyjê
Zachodz¹cym s³oñcem.
(Wip, s.6364)

W utworach poetyckich Brandstaettera czytelne s¹ lady rozwa¿añ, które zawar³ pisarz w wypowiedziach dyskursywnych Kronik Assy¿u. Wiersz
Wygas³e wulkany zawiera sensy dotycz¹ce przemyleñ pisarza o warstwie
kompozycyjnej obrazu:
Ten krajobraz
Przed wieczorem
Jest doskona³¹ kompozycj¹.
Wszystko w nim logicznie
Zd¹¿a do celu
I wszystko znajduje swoj¹ w³asn¹ drogê.
(Wip, s. 124)

W poezji nastêpuje rozszczepienie z³o¿onego s³owa krajobraz na kraj
i obraz. Brandstaetter  w wierszach o tematyce w³oskiej jest malarzem
pejza¿yst¹, tworzy wyobra¿enia widoków natury. Trudno jednak zastosowaæ,
do jego krajobrazowych liryków, terminologiê charakterystyczn¹ dla sztuk
plastycznych, dziel¹c¹ przedstawienia krajobrazów na: sztafa¿e (na których
pojawiaj¹ siê postacie o¿ywiaj¹ce krajobraz), reduty (obrazy z przewag¹ motywów architektonicznych) czy te¿ mariny (o przewadze motywów morskich)29, dlatego ¿e najczêciej w jego wierszach nastêpuje po³¹czenie tych
przedstawieñ ze sob¹. Tylko jeden z rodzajów krajobrazów plastycznych wydaje siê charakterystyczny dla tej liryki: skomponowany z motywów wytworzonych w fantazji artysty  krajobraz fantastyczny.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje wiersz Oda toskañska ilustruj¹cy taki
w³anie typ krajobrazu. Trzeba tu dodaæ  dla nas fantastyczny, ale nie dla
Brandstaettera. Tematem wiersza jest jesieñ w krajobrazie w³oskim. Zosta³
on zwerbalizowany za pomoc¹ antropomorfizmu:
Twój krajobraz przypomina
Stary gobelin.
Wprawdzie jego barwy
S¹ nieco sp³owia³e,
Ale jest w nich
Dojrza³oæ
Znu¿onej ziemi.
29 Zob. S³ownik terminologiczny sztuk piêknych, red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielskia-£ach, A. Manteuffel-Szarota, Warszawa 2002, s. 209.
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Gdy s³oñce zachodzi za rzekê Medyceuszów,
Zasypiasz ufnie
Rêkê niedbale pod³o¿ywszy pod g³owê,
Jesieni niezrównana,
Jesieni gobelinowa.
(Wip, s. 93)

Jesieñ jest kobiet¹ W ka¿dym razie  to ona. Pojawia siê tu pierwiastek ¿eñski, który odgrywa w myleniu twórcy bardzo wa¿ny element.
Jest to Szechina, czyli Bo¿a Obecnoæ albo Bo¿a immanencja30.
Brandstaetter w³anie w nawi¹zaniu do idei Szechiny napisa³ powieæ
Jezus z Nazarethu. Z³o¿one sensy dotycz¹ce tego pierwiastka Bo¿ego odnoszone s¹ w powieci do postaci Miriam  matki Jezusa. W ¿yciu pisarza
tak¿e pojêcie ¿eñskiej Bo¿ej Obecnoci zdaje siê dotyczyæ matki Brandstaettera i jego ¿ony.
¯onie powiêconych jest wiele wierszy z okresu podró¿y w³oskich Brandstaettera. Na jej czeæ pisarz nazwa³ górê bez nazwy Monte Regina i ta
nazwa jest tytu³em jednego z wierszy w³oskich:
Na Monte Regina, na skrzy¿owaniu
Cz³owieka i morza znalelimy szczêcie.
(Wip, s. 204)

Podczas kilkakrotnych pobytów w Italii pisarz wypracowa³ sposób mówienia o w³asnych odczuciach dotycz¹cych przestrzeni, które z pocz¹tku nie
by³y werbalizowane, stanowi³y jedynie intuicjê powsta³¹ w Ziemi wiêtej.
W³ochy by³y rodzajem utwierdzenia siê w s³usznoci takiego odbioru przestrzeni. W koncepcji miejsca zwi¹zanego z cz³owiekiem najwa¿niejsze okaza³o siê Pismo wiête, idee niektórych nurtów mistycyzmu ¿ydowskiego, w tym
idee dotycz¹ce mikro i makrokosmosu, a tak¿e idea Szechiny oraz studia nad
¿yciem i dzie³em w. Franciszka. Wydaje siê, ¿e takie dzia³ania Brandstaettera, jak: refleksyjnoæ, analizowanie samego siebie, wypracowanie wiadomej religijnej koncepcji artyzmu, oryginalnej korespondencji sztuk, dostrze¿enie takiej warstwy dzie³a literackiego, jak¹ jest kompozycja i ustawienie
jej w centrum  to wszystko by³o istotnym, a mo¿e najwa¿niejszym przygotowaniem techniki pisania póniejszej powieci Jezus z Nazarethu.

30 Problematyka Szechiny w twórczoci Brandstaettera zosta³a poruszona w ksi¹¿ce:
A. Rzymska, dz. cyt., s. 184185, a tak¿e s. 195; koncepcja Szechiny omówiona tu zosta³a
w kontekcie tematu dotycz¹cego znaczeñ s³ów: powrót  tszuwa, bêd¹cego elementem
szerszego procesu  tikkun  naprawy wiata i bet  domu. Wyraz Szechina i koncepcja
mistyczna s¹ tak¿e odniesione do bohaterki powieci R. Brandstaettera Jezus z Nazarethu
 Miriam. Rozwiniêciem tego tematu jest artyku³: A. Rzymska, Maryja jako miejsce Szechiny w literackiej egzegezie Romana Brandstaettera, w: Matka Bo¿a w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011, s. 922.
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Nie jest to tylko jaka oczywistoæ mówi¹ca, ¿e by³ to rodzaj wprawek
poprzedzaj¹cych napisanie dzie³a ¿ycia, ale okres podró¿y w³oskich stanowi³
taki etap, w którym pisarz wypracowywa³ dojrza³¹, indywidualn¹ koncepcjê
ujmowan¹ w charakterystycznym dla siebie stylu jêzykowym polegaj¹cym
nie tyle na mówieniu wprost, ile na nieustannym sugerowaniu:
[ ], Umbria wyda³a mi siê fragmentem Ziemi wiêtej. Wra¿enie to pozosta³o
we mnie po dzieñ dzisiejszy. Nie wiem, w jakiej mierze jest ono urojeniem mojej
wyobrani, a w jakiej wynikiem obserwacji. Jakkolwiek by by³o, zawsze od tej
pory widzê Umbriê wród wzgórz galilejskich, których faluj¹ca ³agodnoæ, rozleg³a szerokoæ widnokrêgu i pastelowe powietrze tak cile przylegaj¹ do krajobrazu Assy¿u, jakby ich rzeba  wraz z niebem i powietrzem  wykonana
zosta³a wed³ug tego samego wzoru, a potem przeniesiona, jedna na Pó³wysep
Apeniñski, druga  do Ziemi wiêtej31.
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Summary
Roman Brandstaetter mastered an original, comprehensive and consistent concept of
landscape. During his several trips to Italy, Branstaetter developed a unique way of talking
about his own feelings regarding space. Non-verbalised at first, these impressions were merely
an intuition he acquired in the Holy Land. The Bible, certain trends of Jewish mysticism such
as the idea of a mystical screen, pantheistic doctrine and most of all the idea of Szehina  the
female aspect of God together with studies on the life of St. Francis of Assisi primarily
influenced Brandstaetters concept of getting the feel of a place. The period of Italian travels
inspired him to develop his own mature and original vision, which, at the same time, prepared
a technique for writing a future novel Jesus of Nazareth.
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Znajomoæ biografii autora jest czasami konieczna w zrozumieniu jego
twórczoci, przewijaj¹cych siê w niej motywów, fascynacji czy obsesji.
Bez pod³o¿a biograficznego poezja Piotra Lachmanna traci sw¹
w³aciw¹ perspektywê, zubo¿ona zostaje o jeden czysto ludzki wymiar1.

Pierwszym ród³em, które wykorzysta³em przy sporz¹dzaniu rysu biograficznego Piotra Lachmanna, by³y przeprowadzone z nim wywiady. Do
najwa¿niejszych i najobszerniejszych zaliczam nieopublikowan¹ rozmowê poetki Marii Anikowicz-Baumgartner Rozkruszanie granic jest bolesne... z 1994
roku2 oraz wywiad Teresy Torañskiej Hamlecik. Rozmowa ukaza³a siê pierwotnie w dodatku do Gazety Wyborczej w 2004 roku3, a nastêpnie jako fragment
ksi¹¿ki. Wywiad opublikowano tak¿e w jêzyku niemieckim4. Informacje na
1
2

J. Ryszkowski, Uwik³any w wolnoæ, Tygodnik Kulturalny 1984, nr 16, s. 12.
M. Anikowicz-Baumgartner, Rozkruszanie granic jest bolesne , z Piotrem Lachmannem
rozmawia M. Anikowicz-Baumgartner, Berlin  Warszawa 1994. Nieopublikowany manuskrypt wywiadu w zbiorach P. Ch. (Trzydziestoszeciostronicowy maszynopis rozmowy otrzyma³em za porednictwem pisarza od M. Anikowicz-Baumgartner mieszkaj¹cej w Berlinie).
3 T. Torañska, Hamlecik. Z Peterem-Piotrem Lachmannem rozmawia Teresa Torañska,
Gazeta Wyborcza  Du¿y Format 2004 nr 34. Zob. te¿: T. Torañska, S¹, Rozmowy
o dobrych uczuciach, Warszawa 2007, s. 7189.
4 T. Torañska, Wenn ein Deutscher zum Polentum konvertiert, mit Peter-Piotr Lachmann spricht in Warschau Teresa Torañska, Polen und wir 2008, nr 3, s. 1518 i nr 4,
s. 1718.
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temat losów twórcy czerpa³em te¿ z jego licznych esejów biograficznych drukowanych w NaG³osie, Borussii i Dialogu. Magazynie Polsko-Niemieckim. Zebrane w ten sposób dane weryfikowa³em w rozmowach z pisarzem,
a przede wszystkim w trakcie prowadzonej z nim korespondencji  w ostatnich miesi¹cach 2014 roku  za porednictwem poczty wirtualnej. Korzysta³em przy tym z materia³ów zgromadzonych w prywatnym archiwum autora.
W trakcie ustalania niektórych faktów biograficznych pomocna by³a wirtualna kwerenda prasy górnol¹skiej z koñca lat 50. ubieg³ego wieku5.
Peter-Jörg Lachmann6 urodzi³ siê 21 padziernika 1935 roku w niemieckiej rodzinie w Gleiwitz (dzi Gliwice) na terenie po³udniowowschodniej prowincji III Rzeszy. Przez ponad dwa lata (od wrzenia 1942 roku) uczêszcza³
do niemieckiej szko³y, Volksschule, w której zajêcia zakoñczy³y siê jesieni¹
1944 roku, prawdopodobnie z chwil¹ pierwszych zmasowanych nalotów
alianckich na zak³ady chemiczne znajduj¹ce siê w pobliskim Heydebreck
(dzi Kêdzierzyn-Kole). Od pocz¹tku szkolnej edukacji wykazywa³ zainteresowania jêzykowe, szczególnie gramatyk¹.
Zamieszkuj¹c obszar wieloetniczny, nie mia³ stycznoci z przedstawicielami innych grup narodowych. Wczesna socjalizacja i kulturyzacja Petera
odbywa³a siê wy³¹cznie w niemieckim rodowisku jêzykowym. Jako dziecko
dorasta³ bez wiadomoci geograficznej i kulturowej bliskoci Polski. Gliwice
 miasto graniczne  by³o dla niego miejscem obecnoci wy³¹cznie kultury
niemieckiej7.
W pierwszej dekadzie ¿ycia wychowywa³ siê w klimacie narodowosocjalistycznej propagandy. Po 1935 roku w Gliwicach nasila³o siê szerzenie idei
nazistowskich8. Zwi¹zany z Górnym l¹skiem ojciec Petera  Ewald Lachmann  by³ popularnym pierwszoligowym niemieckim pi³karzem w klubach
futbolowych Preussen Zaborze, a potem Vorwärts Rasensport Gleiwitz9.
W Gliwicach prowadzi³ specjalistyczny sklep sportowy Sporthaus Lachmann.
Nie nale¿a³ do ¿adnej partii politycznej w odró¿nieniu od swojego ojca Josepha  aktywnego dzia³acza SPD. W 1940 roku powo³any do Wehrmachtu
5
6

Kwerenda zosta³a przeprowadzona za porednictwem l¹skiej Biblioteki Cyfrowej.
Lachmann po urodzeniu otrzyma³ pierwsze imiê Peter, które od 1945 roku funkcjonowa³o w polskiej wersji jêzykowej. Pod imieniem Piotr ukazywa³a siê w Polsce wiêkszoæ
tekstów pisarza, podczas gdy w Niemczech figurowa³ on jako Peter. W kraju  szczególnie
w ostatnich latach  jego publikacje sygnowane by³y czêsto obydwoma wersjami imienia.
Katalog Niemieckiej Biblioteki Narodowej podaje, ¿e Peter Piotr Lachmann to pseudonim
(Künstlername) pisarza.
7 Por. P. Lachmann, Dwa spojrzenia na Gliwice. Korekta naocznoci, NaG³os 1994,
nr 15/16, s. 103105.
8 B. Tracz, Propaganda komunistyczna i ideologizacja przestrzeni publicznej Gliwic,
w: W³adza, polityka i spo³eczeñstwo w Gliwicach w latach 19391989, red. B. Tracz, Katowice  Gliwice 2010, s. 283325.
9 Podczas pobytu badawczego w Deutsches Polen-Institut w Darmstadt w lipcu 2014 roku
przeprowadzi³em wywiad z przedwojennym mieszkañcem Gliwic, Raimundem Kluberem,
który systematycznie chodzi³ na mecze pi³ki no¿nej, w których gra³ Ewald Lachmann.
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uczestniczy³ w kampanii francuskiej i stacjonowa³ w podbitej Lotaryngii.
Gra³ w pi³karskiej reprezentacji pu³ku. Ewalda Lachmanna wys³ano nastêpnie na front wschodni. Przeje¿d¿aj¹c przez Gleiwitz, zd¹¿y³ po¿egnaæ siê ze
swoj¹ rodzin¹ na dworcu. By³o to ostatnie spotkanie Petera z ojcem. Ewald
Lachmann s³u¿y³ w 6. Armii Polowej dowodzonej przez feldmarsza³ka Friedricha Paulusa. Wskutek przegranej przez nazistowskie Niemcy batalii stalingradzkiej, która sta³a siê punktem zwrotnym w dziejach II wojny wiatowej, Lachmanna uznano za zaginionego. Jego mieræ nast¹pi³a 3 stycznia
1943 roku, co w czasie podró¿y po Wo³dze  dopiero latem 2007 roku
 odkry³y Renate i Anna Lachmann na tablicy pami¹tkowej w Wo³gogradzie.
W trakcie walk frontowych ¿ona Ewalda, Hildegard Lachmann (z domu
Kleineidam), wraz synem Peterem i m³odsz¹ od niego o piêæ lat córk¹ Ute
pozostawa³a w Gleiwitz. Na pocz¹tku 1945 roku matka z dzieæmi podjê³a
nieudan¹ próbê ucieczki z miasta w obawie przed zbli¿aj¹cym siê frontem
Armii Czerwonej napieraj¹cej na Górny l¹sk. Dla dziewiêcioletniego ch³opca by³ to czas pierwszych traumatycznych dowiadczeñ i konfrontacji ze
mierci¹ osób cywilnych i wojskowych. Rodzina przebywaj¹ca w Gleiwitz
sta³a siê niemym wiadkiem sowieckiego przejêcia miasta, zbrodni i gwa³tów
pope³nianych przez czerwonoarmistów10. W marcu 1945 roku Lachmannowie
zostali przewiezieni do obozu przejciowego ko³o Gliwic, w którym zebrano
Niemców w celu przymusowego wysiedlenia ich z Górnego l¹ska. Hildegard
Lachmann postanowi³a pozostaæ na miejscu miêdzy innymi z uwagi na to, i¿
wci¹¿ przebywa³y tam jej matka, siostry oraz teciowa. Bez wiêkszego trudu
uda³o siê jej uciec ze s³abo strze¿onego obozu. Rodzina nie mog³a jednak
wróciæ do zaplombowanego ju¿ mieszkania w kamienicy czynszowej przy
Wilhelmstraße (póniej ul. Zwyciêstwa)11. Z biegiem czasu otrzyma³a przydzia³ na now¹ kwaterê przy ulicy Krupniczej. 4 lipca 1945 roku Hildegard
Lachmann zosta³a wezwana przez komisjê weryfikacyjn¹, która ustala³a narodowoæ ludnoci pozosta³ej na Górnym l¹sku. Tego samego dnia otrzyma³a zawiadczenie stwierdzaj¹ce jej tymczasow¹ polsk¹ narodowoæ12. Dokument by³ opatrzony klauzul¹: a¿ do odwo³ania13.
Lachmann znalaz³ siê pod silnym wp³ywem babæ-katoliczek, którym nie
odpowiada³a dotychczasowa konfesja jedenastoletniego wnuka. Za ich spraw¹
dosz³o do konspiracyjnego chrztu Petera-ewangelika w kociele katolickim.
10 O okrucieñstwie ¿o³nierzy sowieckich w stosunku do ludnoci cywilnej w Gleiwitz
dowiadujemy siê z monografii: B. Tracz, Rok ostatni  rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice
2004, s. 3371.
11 W jednej czêci kamienicy znajdowa³y siê mieszkania, za pozosta³a czêæ funkcjonowa³a jako hotel. Obecnie ca³y budynek zajmuje Hotel Diament (wczeniej Hotel Myliwski), który do pocz¹tku 1945 roku nazywa³ siê Schlesischer Hof.
12 Wystawianie tych kuriozalnych zawiadczeñ przez polsk¹ administracjê by³o praktykowane z uwagi na du¿¹ liczbê autochtonów, którzy pozostali na Górnym l¹sku.
13 Zob. te¿: P. Lachmann, Jak (nie) zosta³em wypêdzony, Dialog. Magazyn PolskoNiemiecki 2004, nr 68, s. 5559 (nazwê czasopisma podajê dalej jako Dialog).
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Niemieckojêzyczna ceremonia chrzcielna odby³a siê 10 grudnia 1946 roku14
za zamkniêtymi drzwiami kocio³a parafialnego pw. Wszystkich wiêtych
w Gliwicach. W nastêpnych latach w tej samej wi¹tyni Peter przyj¹³ Pierwsz¹ Komuniê wiêt¹ i jako ministrant s³u¿y³ do mszy wiêtej, bra³ udzia³
w nabo¿eñstwach majowych i czerwcowych oraz uczestniczy³ w konduktach
¿a³obnych zmierzaj¹cych na Cmentarz Centralny w Gliwicach (powtórny
chrzest oraz ceremonie pogrzebowe sta³y siê jednym z w¹tków opublikowanej szeæ dekad póniej autobiograficznej sztuki Lachmanna Hamlet Gliwicki. Próba albo dotyk przez szybê, Messel 2008)15.
Wiosn¹ 1946 roku Hildegard Lachmann podjê³a decyzjê o wyjedzie
z dzieæmi do Niemiec. By³o to mo¿liwe dziêki akcji przewo¿enia Niemców,
zorganizowanej przez Miêdzynarodowy Czerwony Krzy¿. W przeddzieñ wyjazdu zarz¹dzonego przez polskie w³adze  w trakcie wspólnej zabawy
z rówienikami w spalonym gmachu dawnego hotelu Haus Oberschlesien
 Piotr wpad³szy do szybu po windzie, dozna³ urazu. Powa¿ne skaleczenie
i uszkodzenie golenia bezporednio uniemo¿liwi³y zaplanowany wyjazd
z Polski. Wypadek ch³opca oddali³ opuszczenie Gliwic przez Lachmannów
o ponad dziesiêæ lat.

Biografia jêzykowa (Sprachbiografie)16  lata 19451957
We wrzeniu 1945 roku w ¿yciu Petera rozpocz¹³ siê okres nacechowany
silnym poczuciem to¿samociowej i jêzykowej ambiwalencji. Bez znajomoci
jêzyka polskiego niespe³na dziesiêcioletni ch³opiec trafi³ do polskiej szko³y
podstawowej przy ulicy Kozielskiej w Gliwicach, w której zderzy³ siê z obc¹
rzeczywistoci¹ kulturow¹. Konfrontacjê z narzuconym mu jêzykiem odebra³
traumatycznie jako gwa³t na osobowoci. Kontakt z polszczyzn¹ nadszed³
w momencie wprowadzenia przez w³adze cis³ego zakazu pos³ugiwania siê
jêzykiem niemieckim w sferze publicznej, a wiêc w szko³ach, urzêdach i na
ulicy. W niemieckim ch³opcu wywo³a³o to silne poczucie obcoci i prowadzi³o
do stworzenie dwóch obiegów jêzykowych, gdy¿ w domach mówiono po
14 W niemieckiej metryce chrztu (Taufschein) Petera Lachmanna czytamy o warunkowo udzielonym chrzcie wiêtym: wurde bedingungsweise getauft [..] nach der Aufnahme
in die katholische Kirche.
15 Dramatowi Lachmanna powiêcony jest koñcowy rozdzia³ przygotowanej przeze
mnie monografii.
16 Koncepcjê biografii jêzykowej wyjania: D. Tophinke, Lebensgeschichte und Sprache.
Zum Konzept der Sprachbiografie aus linguistischer Sicht, Bulletin suisse de linguistique
appliquée 2002, nr 76, s. 114. Sprachbiografie dient in einem vorwissenschaftlichen
Sinne dazu, den Sachverhalt zu bezeichnen, dass Menschen sich in ihrem Verhältnis zur
Sprache bzw. zu Sprachen und Sprachvarietäten in einem Entwicklungsprozess befinden,
der von sprachrelevanten lebensgeschichtlichen Ereignissen beeinflusst ist. Biografia jêzykowa w sensie przednaukowym s³u¿y okreleniu splotu okolicznoci wiadcz¹cych o tym,
i¿ w relacji do jêzyka lub jêzyków oraz ich odmian cz³owiek przechodzi swoisty proces
rozwoju, na który maj¹ wp³yw jêzykowo istotne wydarzenia [t³um. P.Ch.].
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niemiecku, a poza domem po polsku. Innym efektem obcoci w Gliwicach
by³o dla Petera nag³e ujawnienie siê dwujêzycznych autochtonów  przedwojennych, niemieckich mieszkañców miasta  którzy nagle ku zaskoczeniu
ch³opca zaczêli pos³ugiwaæ siê jêzykiem polskim. W tzw. repatriantach, czyli
polskich przesiedleñcach g³ównie z Wilna i Lwowa, zaciekawi³a go jêzykowa
ró¿norodnoæ. Rozbudzi³a ona jego wiadomoæ jêzykow¹ w du¿o wiêkszym
stopniu ni¿ dotychczasowe kontakty z niemieckim.
W polskich Gliwicach pochodzenie Lachmanna, a przede wszystkim jego
pierwszy jêzyk, sta³y siê sk³adnikami to¿samoci, które w miejscach publicznych nale¿a³o ukrywaæ. Drugi jêzyk stanowi³ dla przysz³ego poety swoisty
rodzaj maski. Z tego powodu pierwotna identyfikacja narodowa przekszta³ci³a siê w starannie chronion¹, a zarazem wypieran¹ czêæ, drug¹ stronê
ksiê¿yca jego to¿samoci. Do nowej rzeczywistoci spo³eczno-politycznej nie
pasowa³a historia rodziny, a w szczególnoci losy ojca  ¿o³nierza Wehrmachtu. Trauma dziecka bêd¹cego wiadkiem gwa³cenia niemieckich kobiet
i krwawego odwetu Sowietów na mieszkañcach Gleiwitz w styczniu 1945
roku by³a tak¿e powodem silnego poczucia wyobcowania. Wymienione czynniki prowadzi³y do uruchomienia nieuchronnej a m b i w a l e n c j i, czyli
stanu niepewnoci rozumianego przez K³oskowsk¹ jako skutkuj¹ce negatywnie psychiczne prze¿ywanie przeciwstawnych uczuæ i pragnieñ17. Przyczyn¹
zaistnia³ej ambiwalencji sta³ siê proces rozmiêkczania dotychczasowej niemieckiej identyfikacji; konsekwencj¹ tego¿ by³o kszta³towanie siê
n i e p e w n e j t o ¿ s a m o  c i n a r o d o w e j. Podglebie tego
dzia³ania stanowi³a postêpuj¹ca biwalencja kulturowa, bêd¹ca wynikiem nowej socjalizacji w rodowisku zupe³nie odmiennym od pierwotnie zastanego,
w grupie ludnoci nap³ywowej i autochtonów, którzy ujawnili swoj¹ polskoæ
w nowych warunkach politycznych i kulturowych. B i w a l e n c j a k u lt u r o w a przejawia³a siê w przyswajaniu obcej kultury oraz jej jêzyka
i stopniowym, choæ upozorowanym, uznawaniu ich za w³asne. Z biegiem lat
traumatyzuj¹cy stosunek do narzuconej mowy zacz¹³ ulegaæ zmianie i nabra³
pozytywnego charakteru. Jednak polszczyzna nigdy nie zast¹pi³a ani nie
wypar³a pierwszego jêzyka, gdy¿ okolicznoci przyswajania obcej mowy
w klimacie przymusu wywo³uj¹ stan niepewnoci i brak zakorzenienia18.
Pierwszy kontakt z nowym jêzykiem, którym od samego pocz¹tku edukacji
w polskiej szkole (bez wczeniejszego przygotowania i os³uchania) musia³
pos³ugiwaæ siê w mowie i pimie, odebra³ jako upokorzenie i gwa³t na w³asnej, niew¹tpliwie introwertycznej, osobowoci dziesiêciolatka.
W udzielanych wywiadach Lachmann stwierdza, ¿e musia³ symulowaæ
znajomoæ jêzyka polskiego19. Sytuacjê przymusu komunikacji w nowym
17
18
19

A. K³oskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 161.
Tam¿e, s. 161162.
Por. M. Malicka, Prusak bez myjki, czyli koniec wiata, z Piotrem Lachmannem
rozmawia Ma³gorzata E. Malicka, Rzeczpospolita 1992 , nr 61, s. 10.
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jêzyku prze¿y³ jako osobist¹ traumê. Polszczyzna, któr¹ musia³ szybko opanowaæ, stopniowo przejmowa³a funkcjê kamufla¿u, ukrywaj¹cego niemieckie
pochodzenie oraz pierwotn¹ identyfikacjê narodow¹. Przezwyciê¿enie urazu
do narzuconej, a póniej przyjêtej mowy pozwoli³o mu na uznanie jêzyka
polskiego za drugi, prawie w³asny jêzyk, co otwiera³o przed nim nowe perspektywy rozwoju.
Koleg¹ z ³awy szkolnej, który pomaga³ Piotrowi w formu³owaniu pierwszych wypowiedzi w nowym jêzyku i poznawaniu wydarzeñ z najnowszej
historii Polski, by³ Adam Kawecki (mieszkaj¹cy dzi w Londynie). U¿ywaj¹c
na pocz¹tku pisma rysunkowego, przybli¿a³ niemieckiemu koledze fakty
historyczne, np. dzieje Powstania Warszawskiego. Po latach Lachmann nazwa³ go swoim pierwszym nauczycielem jêzyka polskiego20.
W ¿yciu gliwiczanina moment pójcia do polskiej szko³y stanowi³ pocz¹tek jego polskiej kulturyzacji. Jednoczenie jego niemiecka to¿samoæ narodowa ulega³a coraz silniejszemu wypieraniu. Dla ch³opca  poza kontaktem
z potoczn¹ niemczyzn¹, któr¹ pos³ugiwa³ siê w domu z rodzin¹  szans¹
pozostania w ³¹cznoci z pierwotn¹ kultur¹ i jêzykiem by³a sfera symboliczna (klasyczna literatura niemiecka, jej wzorce i wartoci). Dziêki zami³owaniu do czytania niemieckich ksi¹¿ek, które w prywatnych zbiorach pozosta³y
w Gliwicach, kontakt Lachmanna z niemieckoci¹ w jej wymiarze symbolicznym (a wiêc w stycznoci z kultur¹) nie tylko nie zosta³ urwany, ale utrwala³
siê i pog³êbia³. Co wiêcej, stanowi³ formê prywatnego i nielegalnego dokszta³cania siê. W tym celu Piotr utrzymywa³ sta³e kontakty z koleg¹-autochtonem
Peterem Kall¹. Jego matka  po rozstrzelaniu mê¿a przez Sowietów na
oczach dzieci  równie¿ pozosta³a na Górnym l¹sku. Wdowa po ordynatorze
gliwickiej kliniki by³a w posiadaniu obszernego ksiêgozbioru, sk³adaj¹cego
siê z niemieckich encyklopedii, albumów z malarstwem oraz beletrystyki.
Ksi¹¿ki z prywatnych bibliotek tak¿e innych kolegów  g³ównie literatura
popularna, np. pozycje Karola Maya  znajdowa³y siê w ci¹g³ym obiegu.
Zapotrzebowanie na niemieckie ksi¹¿ki w grupie dwujêzycznych autochtonów, rówieników Petera, musia³o byæ du¿e, gdy¿ wypo¿yczone woluminy
nale¿a³o zwracaæ bardzo szybko. Lachmann wspomina, ¿e jako nastolatek
rozczytywa³ siê w Nibelungenlied, która szybko sta³a siê jego najwa¿niejsz¹
niemieck¹ ksi¹¿k¹21. Potem przysz³a kolej na patetyczne wiersze Friedricha
Hölderlina. Przez ca³y czas trwania swojej polskiej edukacji  tak¿e w czasie
póniejszych studiów na politechnice  Peter zapoznawa³ siê z literatur¹
niemieck¹, która by³a jego tajemn¹ wiedz¹ i pe³ni³a funkcjê autentycznego
rodowiska jêzykowego22. Na pocz¹tku lat 50. ubieg³ego wieku, w okresie
20
21

P. Lachmann, Wywo³ane z pamiêci, Olsztyn 1999, s. 99102.
Ten¿e, Dlaczego nie mogê byæ równie¿ Polakiem, Borussia 2011, nr 50,
s. 7374.
22 M. Anikowicz, Rozkruszanie granic jest bolesne..., s. 7.
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wzmo¿onego stalinizmu, czytanie niemieckich autorów by³o mo¿liwe dziêki
nawi¹zanej znajomoci ze l¹skim pisarzem, t³umaczem i sinologiem  Janem Wyplerem. Z jego bogatej biblioteki w Katowicach, które w okresie od
7 marca 1953 do 12 grudnia 1956 roku nosi³y nazwê Stalinogród, Peter
wypo¿ycza³ m.in. publikacje na temat niemieckiego ekspresjonizmu (na przyk³ad s³ynn¹ antologiê poezji ekspresjonistycznej Menschheitsdämmerung.
Symphonie jüngster Dichtung Kurta Pinthusa z 1919/1920 r.). M³odego
Niemca interesowa³a równie¿ poezja Rainera Marii Rilkego i Stefana Georga
oraz innych przedstawicieli niemieckiego modernizmu. W ten sposób  równolegle do przyjmowanej oficjalnie polskiej wiedzy  nabywa³ drog¹ samokszta³cenia wiadomoci o niemieckiej literaturze i sztuce.
W latach 19501954 uczêszcza³ do Liceum przy ul. Górnych Wa³ów 29
w Gliwicach, w którym z³o¿y³ egzamin maturalny. Absolwentami tej samej
szko³y zostali kilkanacie lat póniej Julian Kornhauser i Adam Zagajewski.
Jesieni¹ 1954 roku Lachmann podj¹³ studia chemiczne na Politechnice l¹skiej w Gliwicach. W okresie studenckim odbywa³ praktyki wakacyjne
w Zak³adach Chemicznych w Owiêcimiu-Dworach.
Po zakoñczeniu studiów w Gliwicach zamierza³ kontynuowaæ edukacjê
w £ódzkiej Szkole Filmowej na Wydziale Krytyki Fulmowej (warunkiem
otrzymania tam immatrykulacji by³o ukoñczenie innego kierunku). Na skutek przemian Padziernika 1956 roku zadebiutowa³ na Górnym l¹sku jako
polski poeta i prozaik w katowickich Perspektywach, dodatku do Dziennika Zachodniego23. W Padzierniku pisa³ równie¿  pod pseudonimem
 w Nowinach Gliwickich, redaguj¹c tu w³asn¹ stronê literack¹ Piegi
studenckie. W Przemianach  pimie redagowanym przez Wilhelma Szewczyka, który zaprosi³ Lachmanna do wspó³pracy24  m³ody pisarz og³asza³
g³ównie miniatury poetyckie25. Pierwsze publikacje by³y dla niego nie tylko
powodem do dumy. Pisanie wierszy po polsku sta³o siê tak¿e dowodem opanowania polszczyzny, co Lachmann okrela jako triumf nad drugim jêzykiem26. Bior¹c pod uwagê te wydane utwory literackie, mo¿na dodaæ,
i¿ polszczyzna  obok jêzyka niemieckiego  stopniowo by³a uznawana przez
m³odego pisarza za w³asn¹ mowê. W rozmowach twórca podaje, ¿e oba jêzyki otrzyma³y status równoprawnych i osi¹gnê³y w nim zbie¿ny poziom
rozwoju27.
23 P. Lachmann, Pierwsze s³owa, Perspektywy 1956 , nr 52, s. 3. Wiersz powsta³
13 wrzenia 1956 roku.
24 H. Wach-Malicka, W Polsce jestem Polakiem, w Niemczech  Niemcem, rozmowa
z Peterem Piotrem Lachmannem, Dziennik Zachodni 2007, nr 3, s. 19.
25 Dok³adne informacje bibliograficzne podano w rozdziale powiêconym Lachmanowipoecie.
26 M. Anikowicz, Rozkruszanie granic jest bolesne , s. 10. Zob. przyp. 2. Lachmann
przez nastêpne pó³ wieku pozosta³ autorem wierszy pisz¹cym je  przede wszystkim
 w swoim drugim jêzyku.
27 Tam¿e.
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Rok 1956 to tak¿e okres pierwszych kontaktów z Tadeuszem Ró¿ewiczem.
M³ody poeta nawi¹za³ z nim znajomoæ, odwiedzaj¹c go w gliwickim mieszkaniu przy ul. Zygmunta Starego 28/2 w towarzystwie Adama Kaweckiego28.
Bezporednio po odwil¿y 1956 roku Lachmann rozwija³ swoje zainteresowania tea'tralne. Z grup¹ studentów Politechniki l¹skiej za³o¿y³ w Gliwicach teatr satyryczny Za mgie³k¹, dla którego pisa³ teksty, re¿yserowa³
i gra³, miêdzy innymi rolê Garcina w wyre¿yserownym przez siebie spektaklu Przy drzwiach zamkniêtych Jeana Paula Sartrea. Premiera przedstawienia odby³a siê tu¿ przed wyjazdem Lachmanna do RFN wczesn¹ wiosn¹
1958 roku29.

Od przesiedlenia do RFN do powrotu do PRL
(lata 19581984)
Po 1946 roku rodzina Lachmannów podejmowa³a kilka nieudanych prób
wyjazdu z Polski. Hildegard Lachmann otrzyma³a oficjaln¹ zgodê na wyjazd
do Niemiec Zachodnich dopiero w 1958 roku w akcji ³¹czenia rodzin. Piotr
koñczy³ wówczas studia na Politechnice l¹skiej, za jego osiemnastoletnia
siostra przygotowywa³a siê do z³o¿enia polskiej matury. Na probê matki
i siostry pocz¹tkowo towarzyszy³ im jedynie w drodze z Gliwic do Szczecina.
Nalegania Ute, aby wspólnie kontynuowaæ podró¿ sprawi³y, ¿e Piotr  wbrew
osobistym planom  opuci³ kraj, trafi³ do RFN i znalaz³ siê w obozie przejciowym we Friedlandzie, 20 kilometrów na po³udnie od Getyngi. Tu¿ po
przyjedzie w Misji Wojskowej w Berlinie Zachodnim stara³ siê o pozwolenie
na powrót do PRL w celu zakoñczenia przerwanych studiów politechnicznych i kontynuowania pracy w teatrze studenckim. Dodatkow¹ przyczyn¹ przemawiaj¹c¹ za powrotem by³ fakt, ¿e tu¿ po opuszczeniu kraju
w 10 numerze Twórczoci z 1958 ukaza³y siê jego wiersze. Stanowi³y one
ogólnopolski debiut m³odego poety. Publikacja torowa³a mu drogê do wydania w³asnej ksi¹¿ki poetyckiej30. Wydrukowane utwory zaopatrzono w krótk¹
notê o autorze: Peter Lachmann urodzi³ siê w 1935 roku na l¹sku
w rodzinie niemieckiej i dopiero szko³a i studia uniwersyteckie zbli¿y³y go do
polskoci. Wiersze, polskie wiersze, które publikujemy, nades³a³ nam z Mannstein [sic!], gdzie obecnie przebywa31.
28 Wojciech Browarny  w ksi¹¿ce Tadeusz Ró¿ewicz i nowoczesna to¿samoæ, Kraków
2013, s. 436  b³êdnie podaje, ¿e autora Niepokoju odwiedza³ Lachmann wraz z Wojciechem Pszoniakiem i Andrzejem Barañskim. Badacz zasugerowa³ siê prawdopodobnie literackim wiadectwem pisarza, jakim jest poemat Acheron w samo po³udnie z 1967 roku.
W wierszu padaj¹ nazwiska: Lachmann i Pszoniak. Nawi¹zuje do niego tak¿e: K. Æwiklak,
Bliscy nieznajomi. Górnol¹skie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie wspó³czesnej,
Kraków 2013, s. 328.
29 Zob.: mp, Drzwi zamkniête na studenckiej scenie. Trybuna Robotnicza 1958, nr 66, s. 3.
30 P. Lachmann, Nowenna, ciana, ***[powiedziano nam], Droga, ***[ludzie wyszli
z piwnic], ***[znowu minê³o], Spór, Zegary patrz¹ na nas, Twórczoæ 1958, nr 10, s. 3842.
31 Tam¿e, s. 42.
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W odpowiedzi na publikacjê Lachmanna Wilhelm Szewczyk w prasie
l¹skiej pod koniec listopada 1958 roku og³osi³ polemiczny artyku³ Piotr czy
Peter, w którym zarzuca³ debiutantowi dezercjê i wymylanie sobie biografii32. Pod tym wzglêdem zupe³nie siê myli³, gdy¿ paradoksalnie wyjazd m³odego pisarza do RFN przyczyni³ siê do ods³oniêcia niemieckiej czêci jego
losów. Krytyk nie do koñca s³usznie uwa¿a³, ¿e sukces odniesiony przez
Lachmanna  nowego autora Twórczoci, którego wiersze w przegl¹dzie
prasy Tygodnika Powszechnego uznano za jeden z najbardziej interesuj¹cych debiutów ostatniego roku literackiego33  by³ wy³¹cznie wynikiem geograficznej zmiany kraju zamieszkania oraz modyfikacji w pisowni imienia
i nazwiska; (Piotr Lachman po wyjedzie do RFN podpisywa³ siê jako Peter
Lachmann). Wed³ug Szewczyka o ukazaniu siê tekstów poety w presti¿owym
ogólnopolskim pimie literackim zadecydowa³o przes³anie ich z zagranicy
w obcym opakowaniu. W³anie atrakcyjnoæ tego¿ mia³a przykuæ uwagê
snobistycznie postêpuj¹cych redaktorów Twórczoci, którzy wczeniej nie
dostrzegli l¹skiego debiutanta publikuj¹cego w 1957 roku w Przemianach.
U redaktora nieistniej¹cego ju¿ wtedy pisma wyczuwa siê gorycz prowincjusza, poczucie zawodu i ¿al z powodu bycia pominiêtym. Szewczyk wypowiada
swoje s³owa z pozycji osoby, która jako jedna z pierwszych dostrzega³a
i promowa³a literacki talent m³odego pisarza z Gliwic:
Oto Twórczoæ odkrywa czytelnikowi nowego poetê, który nosi nazwisko Peter
Lachmann. Wiersze dotar³y do redakcji z Mannheim. Towarzyszy im notka
redakcyjna, wyjaniaj¹ca, kto zacz ów Peter Lachmann. Nie pominiêto
w niej jego l¹skiego pochodzenia, nie omieszkano powiedzieæ, ¿e przez szko³ê
polsk¹ zbli¿y³ siê do polskoci. Zapomniano jednak o rzeczy najwa¿niejszej:
o tym, ¿e Lachmann by³ w Polsce, ¿e drukowa³ tutaj swoje wiersze i to lepsze od
tych, które zamieszcza Twórczoæ, ¿e pies z kulaw¹ nog¹ nie zwróci³ wtedy na
nie swojej uwagi. Trzeba by³o dezercji Lachmana, trzeba by³o przes³aæ redakcji
polskie wiersze w obcym opakowaniu  by zrobi³ siê ruch w Twórczoci [ ].
Oto przyk³ad ob³udy, a tak¿e przyk³ad pogardy, jak¹ wielcy mecenasi, prawem
kaduka niejednokrotnie spe³niaj¹cy swoj¹ funkcjê w imieniu pañstwa ludowego,
maj¹ dla krajowych prowincjonalnych talentów34.

S³owa Szewczyka nigdy nie zosta³y zdementowane, a Lachmann sam nie
móg³ odeprzeæ postawionych mu zarzutów dotycz¹cych dezercji i wymylonej biografii. Z dzisiejszego punktu widzenia ciekawy jest toczony spór
o deklaracjê to¿samoci narodowej m³odego poety, która dla ówczesnego kierownika redakcji kulturalnej Trybuny Robotniczej by³a kwesti¹ fundamentaln¹. W tym samym cytowanym ju¿ tekcie Szewczyk stwierdza³:

32
33
34

W. Szewczyk, Piotr czy Peter, Trybuna Robotnicza 1958, nr 293, s. 3.
KIJ, Przegl¹d prasy, Tygodnik Powszechny 1958, nr 47, s. 3.
W. Szewczyk, Piotr czy Peter, Trybuna Robotnicza 1958, nr 293, s. 3.
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Lachmann wyjecha³ do NRF. Czy to by³a repatriacja, czy kaprys poety, czy
wreszcie presja niemieckiej rodziny  z ¿adnego punktu widzenia decyzja taka
nie mog³a zdobyæ naszej aprobaty. Ostatecznie 23-letni dzisiaj poeta  czu³ siê
jak mówi³ Polakiem  i ¿adne powik³ania rodzinne nie powinny by³y narzucaæ
mu tego rodzaju decyzji. A mo¿e m³ody cz³owiek zdawa³ sobie sprawê ze swojego
niecodziennego talentu i czu³ ¿al do rodowisk literackich w Polsce, które raczy³y go nie zauwa¿yæ? Jakkolwiek by³o  ka¿da taka decyzja ma co z dezercji35.

W okresie zimnej wojny i szczelnych granic powrót Lachmanna do Polski
okaza³ siê niemo¿liwy z przyczyn politycznych. W praktyce wynika³ z braku
przedstawicielstwa RFN w Polsce, ogólnej atmosfery nieufnoci oraz braku
pozwolenia na powrót do kraju. Pozostawszy w Niemczech, Lachmann otrzyma³ propozycjê pracy w charakterze t³umacza w kilku presti¿owych wydawnictwach, takich jak Luchterhand, Langen-Müller, Hanser, póniej te¿
Suhrkamp i Piper. W zwi¹zku z wy¿ej przedstawionymi wydarzeniami
w 1958 roku nast¹pi³o przerwanie ci¹g³oci jego polskiej biografii. W wyniku
zamieszkania w RFN m³ody pisarz po 13 latach powróci³ do ¿ywio³u jêzyka
niemieckiego.
Pierwsze zetkniêcie siê z Niemcami by³o dla Lachmanna dowiadczeniem nieoczekiwanym. Oto po raz pierwszy dowiadczy³ konfrontacji z Republik¹ Federaln¹, wchodz¹c¹ w drug¹ dekadê politycznego istnienia. Jego
obraz Niemiec wyniesiony z lektur i dotychczasowych wyobra¿eñ zupe³nie
nie pokrywa³ siê z zastan¹ skomercjalizowan¹ rzeczywistoci¹. Nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e kontrasty potêgowa³y lata spêdzone w PRL oraz wyniesiona
stamt¹d socjalizacja. RFN objawi³a siê Lachmannowi jako kraj pozbawiony
spójnoci, podzielony na regiony, odciêty od swojej wschodniej czêci (NRD),
za jego mieszkañcy jako ludzie wroniêci w swoje lokalne spo³ecznoci
i obojêtni wobec spraw, które by³y jego ¿ywio³em. Regiony Niemiec, równie¿
te, które zamieszkiwa³ w nastêpnych latach (Kolonia, Monachium, Odenwald, Bochum), zaskakiwa³y go wieloci¹ dialektów. Zacz¹³ ¿a³owaæ, ¿e nigdy
nie zg³êbi³ dialektu l¹skiego, który jeszcze w Gliwicach by³ dla niego i jego
siostry Ute przedmiotem kpin i ¿artów.
Od 1958 roku doæ systematycznie publikowa³ polskie wiersze  wysy³ane z RFN  przede wszystkim w Twórczoci. Jaros³aw Iwaszkiewicz, który
pozna³ m³odego Lachmanna osobicie w Monachium36, z entuzjazmem powita³ go w gronie polskich poetów37. Z powodu lekkoci pisania porównywa³
Lachmanna do Ga³czyñskiego i Mi³osza: W Monachium jedna z rzeczy, która
35
36

Tam¿e.
Iwaszkiewicz odnotowa³ to spotkanie pod dat¹ 23 listopada 1958 roku. Zob.
J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 19561963, tom II, Warszawa 2010, s. 250. Opis spotkania pojawi³ siê wczeniej w: J. Iwaszkiewicz, Podró¿e do W³och, Warszawa 1977, s. 188189.
37 Jaros³aw Iwaszkiewicz w licie do Piotra Lachmanna z dnia 19 sierpnia 1958  po
zapoznaniu siê z jego nades³anymi wierszami  stwierdza: Mylê, ¿e przyby³ nam nowy
poeta, to samo myl¹ moi koledzy Zbigniew Bieñkowski i Jan piewak, zob. Listy do
Piotra Lachmanna, Twórczoæ 2004, nr 2/3, s. 125141, tutaj 126.
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mnie uderzy³a, to spotkanie z Piotrem Lachmannem. Bardzo fajny cz³owiek,
w³anie cz³owiek. Inteligencja, subtelnoæ, dojrza³oæ  a przy tym solidnoæ,
z jak¹ siê wzi¹³ do roboty z wydawnictwem. [...] Zupe³nie wyj¹tkowy poeta.
Leje siê z niego jak z Ga³czyñskiego czy Mi³osza. Zw³aszcza Czesia przypomina38. (Rzym, 23 listopada 1958).
Spotkanie z Iwaszkiewiczem odby³o siê w Langen-Müller Verlag. Oficyna zleci³a wówczas Lachmanowi przeczytanie przygotowanego do druku opowiadania Wzlot w t³umaczeniu Kurta Harrera. Po stwierdzeniu, ¿e jest to
niezadowalaj¹cy przek³ad  za namow¹ wydawnictwa i samego Iwaszkiewicza  Lachmann postanowi³ przet³umaczyæ wiêksze partie ksi¹¿ki na nowo.
Opowiadanie ukaza³o siê w 1959 roku pod tytu³em Der Höhenflug nominalnie w t³umaczeniu nie¿yj¹cego ju¿ wtedy Harrera, a nie jako niemiecki
debiut translatorski m³odego przek³adowcy39.
Istotny do odnotowania jest fakt jego niemieckiego debiutu poetyckiego
w monachijskiej antologii Junge Lyrik 196040. Pomimo tego, ¿e zosta³ on
dostrze¿ony przez krytykê literack¹41, m³ody autor nie kontynuowa³ publicznie swojej twórczoci poetyckiej w jêzyku niemieckim. Inaczej dzia³o siê
z jego polsk¹ twórczoci¹. Lachmann publikowa³ m.in. w Tygodniku Powszechnym. Od pocz¹tku lat 60. ukazywa³y siê w nim  prócz poezji  jego
Listy monachijskie oraz pierwsze t³umaczenia poezji niemieckiej42. Pisarz
sta³ siê wa¿nym autorem periodyku; niektóre jego teksty publikowano nawet
na pierwszej stronie krakowskiego pisma.
W 1960 roku w Monachium pisarz za³o¿y³ rodzinê. O¿eni³ siê z Renate
Schmohl  Niemk¹ urodzon¹ w Berlinie, wybitn¹ slawistk¹. Dwa lata póniej Lachmannom urodzi³a siê córka Anna. Na pocz¹tku rodzina mieszka³a
w Monachium, a potem w Kolonii, gdzie Peter Lachmann podj¹³ studia
w zakresie filozofii, germanistyki i teatrologii. Kilka lat póniej w szwajcarskiej Bazylei studiowa³ slawistykê i filozofiê.
Od pocz¹tku lat 60., zajmuj¹c siê t³umaczeniem literatury polskiej oraz
pisz¹c wewnêtrzne recenzje polskich ksi¹¿ek, poznawa³ zachodnioniemieckie
38
39
40

J. Iwaszkiewicz, Dzienniki 19561963, tom II, Warszawa 2010, s. 250251.
J. Iwaszkiewicz, Der Höhenflug, t³um. K. Harrer, Monachium 1959.
Zob. Junge Lyrik 1960. Eine Auslese, red. H. Bender, Monachium 1960. W zbiorze
poezji ukaza³y siê cztery wiersze Lachmanna: Gesittet wollen wir heut spielen, Spaziergang
in Auschwitz, Ich hatte natürlich nur einen Traum, Du sagtest: mach doch ein Liebesgedicht, s. 4851.
41 W zbiorze esejów krytycznoliterackich Gerhard Wolf wymienia Lachmanna w grupie
poetów zachodnioniemieckich. Krytyk odwo³uje siê do wiersza Spaziergang in Auschwitz,
w którego redukcjonizmie dostrzega nowatorstwo oraz innowacjê poetyckiej wizji. Zob.:
G. Wolf, Deutsche Lyrik nach 1945, Berlin 1965, s. 76.
42 T³umaczenia pojedynczych niemieckich wierszy w przek³adzie Lachmanna ukaza³y
siê w Tygodniku Powszechnym 1960, nr 39, s. 6. By³y to utwory Paula Celana, Günthera
Eicha, Hansa Magnusa Enzensbergera, Güntera Grassa, Ingeborg Bachmann, Helmuta
Heissenbüttla, Hansa Arpa, Marie Luise Kaschnitz, Karla Krolowa, Christopha Meckla
oraz Nelly Sachs.
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rodowisko wydawnicze i literackie. Dokonywa³o siê to te¿ dziêki kontaktom
z Ró¿ewiczem, który przyje¿d¿a³ do RFN. W ten sposób Lachmann zetkn¹³
siê z Horstem Bienkiem, Hansem Magnusem Enzensbergerem czy Michaelem Krügerem. Pracuj¹c dla presti¿owych zachodnioniemieckich oficyn wydawniczych, takich jak Hanser, Suhrkamp czy Piper, szybko zdoby³ renomê
wybitnego t³umacza. Przek³adem literatury polskiej zajmowa³a siê  równolegle do pracy naukowej  równie¿ jego ¿ona, Renate, znana przede wszystkim jako t³umaczka prozy Jerzego Andrzejewskiego.
Lachmannowie utrzymywali osobiste kontakty z polskimi pisarzami,
miêdzy innymi ze wspomnianym Andrzejewskim, Tadeuszem Konwickim,
Witoldem Wirpsz¹, Tadeuszem Nowakowskim czy Jackiem Bocheñskim.
Z Iwaszkiewiczem, Ró¿ewiczem i Helmutem Kajzarem ³¹czy³a Piotra Lachmanna bliska przyjañ, która za ka¿dym razem trwa³a do ostatnich dni ¿ycia
przywo³anych twórców.
Z Iwaszkiewiczem w latach 19581981 wymieni³ oko³o stu czterdziestu
listów43. Nestor literatury polskiej  z wygl¹du  przypomina³ mu postaæ
jego w³asnego, nie¿yj¹cego ojca. Lachmann ze swoj¹ ¿on¹ odwiedza³ autora
S³awy i chwa³y w Podkowie Lenej, a dok³adnie w jego siedzibie na Stawisku
pod Warszaw¹. Do spotkañ obu poetów dochodzi³o tak¿e w Pary¿u, Monachium i Genewie.
Lachmann chcia³ byæ poet¹ polskim, co wraz z up³ywem lat  z perspektywy jêzykowej  stawa³o siê dla niego coraz trudniejsze. Ten stan rzeczy
wynika³ z oderwania od codziennego kontaktu z polszczyzn¹. Mowa nabyta
pod przymusem jako drugi jêzyk, a nastêpnie oswojona i uznana za w³asn¹,
domaga³a siê od poety ci¹g³ego podtrzymywania. Dotyczy³o to przede
wszystkim kontaktu z wci¹¿ zmieniaj¹cym siê jêzykiem potocznym, który
Lachmann chêtnie wykorzystuje w twórczoci literackiej44.
W 1969 roku jego rodzina przenios³a siê do Bochum, gdzie Renate Lachmann  jako najm³odszy profesor uniwersytecki  objê³a katedrê slawistyki.
W roku 1978 Lachmannowie wyprowadzili siê na po³udnie RFN do Konstancji, która sta³a siê koñcowym przystankiem kariery zawodowej prof. Lachmann45.
43 Wybrane listy Iwaszkiewicza do Lachmanna ukaza³y siê w 2004 roku, zob. J. Iwaszkiewicz, Listy do Piotra Lachmanna, Twórczoæ 2004, nr 2/3, s. 125141.
44 Wra¿liwoæ na jêzyk potoczny Lachmanna sprawdzi³a siê na przyk³ad w ostatnich
latach w piosenkach napisanych wspólnie z Mari¹ Peszek do jej debiutanckiej p³yty Miasto
mania (2005). Rok póniej album uzyska³ status platynowej p³yty, której spektakularny
sukces przyczyni³ siê do tego, ¿e niektóre neologizmy pojawiaj¹ce siê w tekstach  np.
pieprzoty, pochuje  wesz³y do potocznej polszczyzny. Zob. te¿: dostêpne w Internecie:
http://www.transodra-online.net/de/node/1387 [dostêp: 25. 02. 2015] oraz http://tygodnik.onet.pl/maria-peszek-miasto-mania/gjejf [dostêp: 18.03.2015].
45 Na tamtejszym uniwersytecie od 1978 do 2001 roku kierowa³a Katedr¹ Literaturoznawstwa i Literatur S³owiañskich (Lehrstuhl für Allgemeine Literaturwissenschaft und
Slavische Literaturen an der Universität Konstanz).
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Pod koniec szóstej dekady Lachmann rozpocz¹³ te¿ pracê nad przek³adami dzie³ dramatycznych Tadeusza Ró¿ewicza. Autor Kartoteki sam rekomendowa³ t³umacza zachodnioniemieckim oficynom wydawniczym46.
Oprócz podjêtej przez niego intensywnej dzia³alnoci translatorskiej na
prze³omie lat 70. i 80. pisa³ s³uchowiska  dla niemieckich rozg³oni radiowych, takich jak Westdeutscher Rundfunk (WDR), Norddeutscher Rundfunk
(NDR) czy Saarländischer Rundfunk (SR)  na przyk³ad Krönungsmesse
(WDR 1979), Nachtzoo (SR 1981) lub Nun müssen dafür Worte, wie Blumen
entstehen (NDR 1982)47. W zachodnich czasopismach, takich jak Merkur,
Du, Theater heute, Poetica i Kulturrevolution og³asza³ drukiem eseje.
W koñcu siódmej dekady rozpoczê³a siê wa¿na dla Lachmanna znajomoæ, a potem przyjañ z dramaturgiem, wybitnym interpretatorem dzie³
Ró¿ewicza i teoretykiem teatru  Helmutem Kajzarem (19411982). Ten¿e
wystawia³ w RFN oraz kilku innych krajach Europy Zachodniej utwory
sceniczne swojego mistrza, jak równie¿ w³asne sztuki. Pod koniec lat 70.
Lachmann przet³umaczy³ i opublikowa³ prawie wszystkie dramaty Kajzara48, który w tonie tragigroteskowym albo pos³uguj¹c siê poetyk¹ snu, pisa³
o okaleczeniu i zagubieniu cz³owieka. Pokazywa³ jego nieautentycznoæ, analizowa³ proces »¿yciowej gry«, bezustannego zak³adania masek, kreowania
kolejnych ról49. Oprócz wspólnego przedmiotu zainteresowañ Lachmanna
i Kajzara, jakim by³ teatr wspó³czesny i twórczoæ Ró¿ewicza, równie wa¿ne
spoiwo ich przyjani stanowi³o powinowactwo ¿ycia na pograniczu. Chodzi tu
o egzystencjê pomiêdzy tradycjami ró¿nych krajów, jêzyków i kultur, jak
równie¿ pomiêdzy katolicyzmem i protestantyzmem, totalitaryzmem i demokracj¹50. Po przedwczesnej mierci przyjaciela Lachmann opublikowa³
46 S. Misterek, Polnische Dramatik in Bühnen- und Buchverlagen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR, Wiesbaden 2002, s. 211. W tym okresie w t³umaczeniu Lachmanna pojawi³ siê dramat Ró¿ewicza Stara kobieta wysiaduje  Eine alte Frau brütet (Berlin 1970). T³umacz ukry³ siê wówczas pod pseudonimem Paul Pszoniak. Dekadê póniej
ukaza³ siê w Monachium w Hanser Verlag wybór tekstów Ró¿ewicza zredagowany i przet³umaczony przez Lachmanna: Vorbereitung zur Dichterlesung. Ein polemisches Lesebuch
(Monachium 1980) z obszernym pos³owiem t³umacza, który w ksi¹¿ce figuruje pod w³asnym imieniem i nazwiskiem.
47 Na temat s³uchowisk Lachmanna zob.: E.-M. Lenz, Die skurrile Deformation des
Normalen, Frankfurter Allgemeine Zeitung 1982, nr 239, s. 26.
48 S. Misterek, Polnische Dramatik , s. 213.
49 Zob. http://culture.pl/pl/tworca/helmut-kajzar [dostêp: 18.5.2015].
50 Niezatarte piêtno w twórczoci Kajzara, urodzonego w protestanckiej rodzinie na
l¹sku Cieszyñskim, pozostawi³o jego dowiadczenie pogranicza. Sam mówi³ o sobie w nastêpuj¹cy sposób: Urodzi³em siê i wychowa³em na pograniczu, pograniczu pañstw, jêzyków, kultur, wojny i pokoju. To z a w i e s z e n i e  m i ê d z y  jest stygmatem nie
do usuniêcia. Miêdzy proletariackim internacjonalizmem i nacjonalizmem, miêdzy kosmopolityzmem a prowincjonalnoci¹, miêdzy katolicyzmem a ewangelicyzmem, miêdzy totalitaryzmem a demokracj¹, miêdzy indywidualizmem a ubóstwieniem mas, miêdzy buntem
i nadziej¹ na zgodê a ostro¿nym optymizmem. Miêdzy... (Kultura 1972, nr 37). Cyt.
dostêpny w Internecie: http://culture.pl/pl/tworca/helmut-kajzar [dostêp: 18.05.2015)
[podkr. P.Ch].
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w RFN obszerny tekst wspomnieniowy powiêcony Kajzarowi i jego twórczoci, akcentuj¹c jego bycie pomiêdzy51.
W biografii Lachmanna prze³omu lat 70. i 80. nasila³o siê jego geograficzne bycie pomiêdzy Niemcami i Polsk¹, znajduj¹ce swój wyraz w coraz
czêstszych podró¿ach do kraju. Na trasie z Konstancji do Warszawy pisarz za
ka¿dym razem zatrzymywa³ siê w Berlinie Zachodnim, gdzie odwiedza³ przyjació³, miêdzy innymi Witolda Wirpszê. Czêsto na gor¹co t³umaczy³ jego
teksty na potrzeby wieczorów autorskich. W Misji Wojskowej za³atwia³
uci¹¿liwe formalnoci wizowe, które umo¿liwia³y mu pobyt w Polsce52.
W 1983 roku ukaza³ siê debiutancki tom poezji Lachmanna Niewolnicy
wolnoci, po którym nast¹pi³a skierowana przeciwko niemu polityczna nagonka zainicjowana przez Witolda Nawrockiego. Kierownik Wydzia³u Kultury KC PZPR w wyst¹pieniu przedrukowanym w obszernym fragmencie
w ¯yciu Literackim zarzuci³ tekstom Lachmanna pomówienia polityczne
i manipulowanie narodow¹ wiadomoci¹ Polaków53 (podobne zarzuty na
pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych formu³owano wobec Wirpszy po ukazaniu siê
jego eseju Polaku, kim jeste?).

Miêdzy Warszaw¹ a Jeziorem Bodeñskim
(lata 19852015)
Mieszkaj¹c w Radolfzell nad Jeziorem Bodeñskim, Lachmann od 1983 roku
coraz czêciej przyje¿d¿a³ do Warszawy, aby dwa lata póniej wraz z aktork¹,
Jolant¹ Lothe, wdow¹ po Kajzarze, za³o¿yæ w stolicy Lachmann Lothe Videoteatr Poza54. Motywy, które sk³oni³y go ku temu, przedstawi³ w artykule
Dlaczego AKT-ORKA?55.
W po³owie lat 80. jego zwi¹zek ma³¿eñski z Renate Lachmann uleg³
formalnemu rozwi¹zaniu.
51 P. Lachmann, Das Leiden  ein Traum. Zum Tod des polnischen Dramatikers und
Regisseurs Helmut Kajzar (19411982), Theater Heute, Heft 1, Januar 1983, s. 1723.
52 W trakcie jednego z pobytów w Berlinie jesieni¹ 1989 roku Lachmann by³ naocznym
wiadkiem rozbijania Muru Berliñskiego, które zarejestrowa³ technik¹ video. Dokument
prezentowano miêdzy innymi w Berlinie w ramach finisa¿u wystawy Wir Berliner/My
Berliñczycy 14 czerwca 2009 roku w Märkisches Museum.
53 W. Nawrocki, Partia a polityka wydawnicza, ¯ycie Literackie 1983, nr 26, s. 1 i 6.
W tym samym tygodniku ukaza³ siê szeæ lat póniej entuzjastyczny esej Mariana Grzeczaka o teatrze Lothe i Lachmanna: Prowokacje wizualne czyli teatr faktury, metawizji
i symbolicznego znaczenia w zacofanym kraju, ¯ycie Literackie 1989, nr 13, s. 16.
54 Pierwszy spektakl odby³ siê w czerwcu 1985 roku na scenie Teatru Powszechnego
w Warszawie. By³a to videodaptacja Gwiazdy oraz fragmentów innych sztuk Helmuta Kajzara pt. akt orka. Spektakl przyjêto jako pierwsz¹ demonstracjê teatru nowych technologii
w Warszawie, którego fabu³a polega na równorzêdnoci ¿ywego planu aktorskiego z planem nagrañ video i transmisji live. Zob. szczegó³owe informacje nt. videoteatru, dostêpne
w Internecie: http://videoteatrpoza.pl/ [dostêp: 27. 02. 2015].
55 P. Lachmann, Dlaczego AKT-ORKA?, Notatnik Teatralny 1993, nr 6, s. 183187.
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Schy³ek lat 80. i pocz¹tek 90. to czas, w którym twórca z coraz wiêksz¹
intensywnoci¹ zwraca³ siê ku polskim sprawom i swoj¹ artystyczn¹ uwagê
powiêci³ te¿ zjawisku Solidarnoci oraz wydarzeniom stanu wojennego.
W tym celu  jako artysta  docieka³ jego istoty. Owocem tej pracy sta³ siê
tom wierszy Mniejsze z³o (Warszawa 1991) wydany w oficynie Przedwit
zaprzyjanionego z Lachmannem Jaros³awa Markiewicza. Ksi¹¿ka ukaza³a
siê w dziesi¹t¹ rocznicê og³oszenia stanu wojennego56. Jest to satyra na
postaæ genera³a Wojciecha Jaruzelskiego mówi¹cego o wprowadzeniu stanu
nadzwyczajnego jako mniejszym z³u. Zebrane w zbiorze teksty spotka³y siê
z szerszym odbiorem dziêki telewizyjnym recytacjom Jolanty Lothe57.
Wyrazem gry uwik³anej w jêzykowe i mentalnociowe ¿ycie pomiêdzy
sta³a siê dot¹d nieopublikowana, niemiecka powieæ Lachmanna. Ksi¹¿ka
napisana na prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku nosi tytu³ Preussen und
Byzanz. W przemiewczy i groteskowy sposób ukazuje Niemca, który stara
siê zrozumieæ istotê Polaków i Polski58. Przedstawia niemo¿noæ pogodzenia
tych obu wiatów. Prze³om ósmej i dziewi¹tej dekady to zatem pocz¹tek
ujawniania siê cech podwójnej to¿samoci narodowej pisarza z dominacj¹
identyfikacji niemieckiej.
Od pocz¹tku lat 90. twórca coraz czêciej, mniej lub bardziej otwarcie,
dotyka nieza¿egnanego konfliktu ró¿nych jêzyków i to¿samoci59. Jako poeta
i eseista publikuje przede wszystkim w NaG³osie, Borussii i Dialogu.
Najobszerniej podj¹³ ten problem w autobiograficznym zbiorze esejów Wywo³ane z pamiêci (Olsztyn 1999). W³anie w tej ksi¹¿ce eseista i poeta ugruntowuje swój l i m i n a l n y s t a t u s cz³owieka pomiêdzy  kulturami
i jêzykami60. Bohater ksi¹¿ki, poruszaj¹c siê pomiêdzy sfer¹ niemieckoci
i polskoci, i ukazuj¹c ich wzajemne przenikanie siê, wyjawia swoj¹ podwójn¹ to¿samoæ61. Eseje manifestuj¹ biwalencjê kulturow¹ autora, w tym artystyczny bilingwizm wyra¿aj¹cy siê w lingwistycznej dwucie¿kowoci mylenia. Po ukazaniu siê tomu pisarz sam dokona³ translatorskiej parafrazy
ksi¹¿ki na jêzyk niemiecki. Zbiór esejów pod tytu³em Standbilder wci¹¿ czeka na wydanie.
56 Por.: S. D¹browski, Mniejsze z³o wed³ug Piotra Lachmanna, Przegl¹d Humanistyczny 2001, nr 45, s. 7784, oraz recenzjê: P. Micha³owski, Traktat moralny o niepoprawnoci
jêzyka, Nowe Ksi¹¿ki 1993, nr 1, s. 4142.
57 Jedna z nich pod tytu³em Poezja na dobranoc Mniejsze z³o przyjmuje u siebie goci
zosta³a wyemitowana w 1. Programie Telewizji Polskiej 19 lutego 1992 roku o godz. 24.00.
58 Informacje na temat powieci pochodz¹ z wywiadu z autorem: Prusak bez myjki,
czyli koniec wiata , Rzeczpospolita 1992 , nr 61, s. 10.
59 Por. P. Lachmann, Granice pogranicza, Borussia 1998, nr 16, s. 623.
60 Zob. R. Sulima, Pamiêæ pogranicza, Twórczoæ 2000, nr 6, s. 128. W ksi¹¿ce Sulimy G³osy tradycji tekst ukaza³ siê pod zmienionym tytu³em: Ma³e ojczyzny jako ruchome
stanowiska archeologii pamiêci, Warszawa 2001, s. 172174.
61 Rzeczone teksty omawiam w mojej monografii w rozdziale o roboczym tytule: ¯ycie
w »pomiêdzy« w esejach biograficznych Lachmanna.
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Swoje wiersze po roku 2000 Lachmann publikowa³ w Pograniczach, ale
przede wszystkim w Zarysie  pimie ukazuj¹cym siê w Niemczech
w latach 20002010, wydawanym z myl¹ o twórcach o polskim rodowodzie
przebywaj¹cych w RFN.
Po roku 2001 twórca napisa³ polskojêzyczn¹ powieæ poetyck¹ A pani mi
zostawia siebie. Jej bohaterami s¹ starsza od narratora kobieta, polska ¯ydówka oraz Niemiec (o cechach autobiograficznych autora), który uparcie
d¹¿y do porozumienia z obiektem swojej mi³oci. Ksi¹¿ka  podobnie jak
powsta³a w tym samym czasie sztuka Hagiograf oraz napisana trochê wczesniej Disney-Polo  wci¹¿ czeka na wydanie. Hagiograf to rodzaj opisu losów
pisarza, którym zaw³adn¹³ dybuk. Dusz¹ zmar³ego jest przyjaciel bohatera,
Helmut Kajzar.
W 2008 roku pisarz opublikowa³ dramat Hamlet Gliwicki. Próba albo
dotyk przez szybê (Messel). Sztuka zawiera wiele w¹tków autobiograficznych.
Autor rozprawia siê w niej ze swoimi widmami przesz³oci, swoj¹ niemieckoci¹, w której kluczow¹ rolê odgrywaj¹ figura ojca i pamiêæ. Dramat jest
równie¿ rozliczeniem siê z traum¹ z dzieciñstwa, wynikaj¹c¹ z przymusu
porozumiewania siê w nowym, nieznanym Lachmannowi wczeniej jêzyku.
Dlatego w sztuce pojawia siê figura matki, która  co wiemy z biografii
pisarza  niewiadoma przysz³ych reakcji w psychice niemieckiego dziecka 
pos³a³a je bez odpowiedniego przygotowania do polskiej szko³y. Prapremiera
i premiera spektaklu odby³y siê wczeniej w dwóch miejscach o niebagatelnym znaczniu dla twórczoci Lachmanna: we wrzeniu 2006 roku w ruinach
Teatru Miejskiego w Gliwicach, a w nastêpnym miesi¹cu w Pa³acu Szustra
w Warszawie  siedzibie Videoteatru Poza. W 2010 roku, za ca³okszta³t
swojej twórczoci artystycznej, Lachmann zosta³ laureatem Nagrody Zarysu62.
Rok póniej w Poczdamie pisarz wyda³ tom pod tytu³em DurchFlug.
E.T.A. Hoffmann in Schlesien, w którym zebra³ teksty niemieckiego romantyka powsta³e na l¹sku lub maj¹ce z nim zwi¹zek i opisa³ je63. Lachmann
skoncentrowa³ siê przede wszystkim na topograficznym sposobie pisania
Hoffmanna i przeanalizowa³ tê twórczoæ na przyk³adzie jego l¹skich tekstów. Fascynacja wybitnym romantykiem autora Wywo³anego z pamiêci
wynika miêdzy innymi z polskich inklinacji niemieckiego pisarza64, którego
62 P. Roguski, ZARYS-PREIS 2010 für Peter Piotr Lachmann, Zarys 2010, nr 9,
s. 710, dostêpne w Internecie: http://www.zarys.de/deutsch/zarys-preis-2010/ [dostêp:
04.05.2015].
63 Zob. B. Grages, Birte Grages über Peter Lachmann (Hg.): DurchFlug. E.T.A. Hoffmann in Schlesien. Ein Lesebuch, E.T.A. Hoffmann Jahrbuch 2011, t. 19, s. 131133.
Zob. omówienie ksi¹¿ki autorstwa prof. B. Schemmla  prezesa Towarzystwa Hoffmannowskiego, dostêpne w Internecie: http://www.etahg.de/de/Publikationen/lachmannbesprechung.html [ dostêp: 13.03.2015].
64 Jako przedstawiciel niemieckiej kultury E.T.A. Hoffmann mia³ dalekie polskie
pochodzenie, zna³ urywkowo jêzyk polski i o¿eni³ siê z Polk¹ Mari¹ Tekl¹ Michalin¹
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biografiê równie¿ charakteryzuje swoiste ¿ycie pomiêdzy ró¿nymi dyscyplinami sztuki, przejawiaj¹ce siê miêdzy innymi w jego koncepcji sobowtórów65. Lista pozosta³ych licznych inicjatyw hoffmanowskich Lachmanna
 realizowanych w ostatnich latach  jest bardzo d³uga66.

Translatorskie pomiêdzy (in-between)67
w biografii Lachmanna
Wród niemieckich t³umaczy literatury polskiej urodzonych przed II wojn¹ wiatow¹ i pochodz¹cych z obszarów wieloetnicznego polsko-niemieckiego
pogranicza, takich jak Karl Dedecius, Henryk Bereska czy Klaus Staemmler,
Piotr Lachmann jest jedynym przek³adowc¹, którego dzia³alnoæ translatorska przebiega dwukierunkowo. Lachmann to klasyczny Hin-und-Her-Übersetzer  t³umacz obu literatur, który niejednokrotnie wystêpowa³ tak¿e w roli
autotranslatora68. W obszarze polsko-niemieckich zwi¹zków literackich jego
przek³ady autorskie przypominaj¹ dwujêzyczn¹ twórczoæ Tadeusza Rittnera.
Rohrer-Trzciñsk¹. Wa¿n¹ czêæ swojego prywatnego i artystycznego ¿ycia spêdzi³ na terenie historycznej Polski, pracuj¹c w Poznaniu, P³ocku czy Warszawie.
65 Lachmann pracuje obecnie nad nastêpn¹ ksi¹¿k¹ o Hoffmannie  tym razem o warszawskich latach wybitnego niemieckiego romantyka 18041807  Ich bin ein Spieler, der
das Letzte auf eine Hoffnung wagt. E.T.A.Hoffmann in Warschau.
66 P. Lachmann, Warszawskie szczêcie E.T.A.Hoffmanna, w: S¹siedztwo w centrum
Europy, Stosunki polsko-niemieckie na pocz¹tku nowego stulecia, red. B. Kerski, Szczecin
2003, s. 409-418. Pierwodruk w: Dialog 20012002, nr 5859. P. Lachmann Pomnik dla
kontrabandzisty, Gazeta Wyborcza z 3.02.2002, dostêpne w Internecie: http://wyborcza.pl/
1,76498,3683263.html [dostêp: 25.06.2015]. P. Lachmann, Hoffmanna szósty zmys³, tekst
w programie teatralnym Hommage à Hoffmann. Cykl hoffmannowski Lothe Lachmann Videoteatru Poza: E.T.A. Hoffmann w P³ocku, Videoteatr Poza, Warszawa, premiera: P³ock,
29 marca 2004; E.T.A. Hoffmann: z P³ocka do Warszawy, Videoteatr Poza  Teatr Wielki,
Poznañ (Festiwal Hoffmannowski), premiera: 7 kwietnia 2005; Hommage à Hoffmann Piotra
Lachmanna, Videoteatr Poza  £azienki Królewskie (Podchor¹¿ówka, Sala Wielka), Warszawa, premiera: 22 padziernika 2005; powtórka w Studiu im. Witolda Lutos³awskiego
Polskiego Radia (emisja w 2. Programie Polskiego Radia). Zob. rec.: B. Pociej, Korespondencja sztuk, Wiêzi 2004, nr 7, s. 110113. Por. równie¿ eseje na temat estetyki (teatru)
E.T.A.Hoffmanna: P. Lachmann, Kater Murrs gedankenlose Gedankenlyrik. Aus dem Zyklus
Warschauer Geisterbahnen. Eine Para-Parodie, Deutsche Akademie für Sprache und
Dichtung, Jahrbuch 2000, s. 3345. P. Lachmann, Doppelgänger in E.T.A. Hoffmanns
Spiegel-Lachtheater, w: Hoffmanneske Geschichte. Zu einer Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft, red. G. Neumann, Würzburg 2005, s. 77133. P. Lachmann, E.T.A. Hoffmann im schwarzen Loch von Warschau (E.T.A. Hoffmann w czarnej dziurze Warszawy),
dostepne w Internecie: http://www.kulturforum.info/de/article/1014588.e-t-a-hoffmann-imschwarzen-loch-von-warschau.html [dostêp: 25. 02. 2015]. Wyk³ad wyg³oszony 1 czerwca
2008 roku w Konzerthaus przy Gendarmenmarkt w Berlinie.
67 Kategoriê in-between w znaczeniu ci¹g³ego, dynamicznego procesu, który przynosi
nowe treci  w kontekcie przek³adoznawstwa  wyjania: K. Bennett, At the Selvedges
of Discourse: Negotiating the In-Between in Translation Studies, Word and Text. A Journal of Literary Studies and Linguistics 2012, Vol. II, Issue 2, s. 4361.
68 Por. P. Chojnowski, Peter (Piotr) Lachmann. Nicht nur Übersetzer, Oder-Übersetzen 2014 nr 5 (w druku).
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Lachmanna translatorskie bycie pomiêdzy jêzykami i tradycjami literackimi,
aktywne pozostawanie w orbicie wp³ywu obu kultur, charakteryzuje swoista
d w u  c i e ¿ k o w o  æ. Po jego wyjedzie do RFN praca t³umacza
wynika³a w du¿ej mierze z zamiaru podtrzymania wysokiej kompetencji lingwistycznej w odniesieniu do drugiego jêzyka, a wiêc z potrzeby bycia w obu
jêzykach jednoczenie i uczestniczenia w ¿yciu literackim obu krajów.
Z wielk¹ bieg³oci¹ poruszaj¹c siê dwukierunkowo w przestrzeni pomiêdzy dwoma jêzykami, twórca penetrowa³ oba krêgi kulturowe. Szczególnie
we wczesnym okresie pobytu w RFN, naznaczonym ograniczonymi kontaktami z Polsk¹, praca translatorska sta³a siê dla Lachmanna jedn¹ z form
podtrzymywania jego liminalnego bytu na p³aszczynie jêzykowej, sposobem
utrzymywania lingwistycznej równowagi i artystycznej dwujêzycznoci.
Osi¹gn¹wszy rzadko spotykany, najwy¿szy stopieñ bilingwizmu i bikulturyzmu, pisarz podskórnie wyczuwa brak symetrycznoci obu jêzykowych wiatów. Z tego powodu  tak¿e w swojej w³asnej twórczoci  pracê t³umacza
literatury traktuje z du¿¹ doz¹ sceptycyzmu69. Jako cz³owiek dwujêzyczny
postrzega j¹ jako formê manipulacji, nieuniknione k³amstwo i zdradê jednego wiata na korzyæ drugiego70. Jednoczenie za najwybitniejszych pisarzy uwa¿a tych, których twórczoæ stawia silny opór wobec przek³adu (jak
np. liryka Paula Celana w jêzyku niemieckim lub wiersze Mirona Bia³oszewskiego w jêzyku polskim). Pomimo tak krytycznego stosunku do t³umaczenia, to w³anie przek³ad  w okresie spêdzonym w RFN  pozwala³ Lachmannowi podtrzymaæ silny zwi¹zek z drugim jêzykiem.
Na niemiecki przet³umaczy³ blisko czterdzieci pozycji ksi¹¿kowych,
w tym teksty naukowe (Zygmunt £empicki, Stanis³aw Ossowski), dzie³a
filozoficzne (Roman Ingarden, Leszek Ko³akowski), poetologiczne (Czes³aw
Mi³osz) i teatroznawcze (Jan Kott), prozê (Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Konwicki, Artur Miêdzyrzecki, Józef Czapski, Stanis³aw Wygodzki), lirykê (Tadeusz Ró¿ewicz), sztuki teatralne (Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, Helmut Kajzar, Tadeusz Ró¿ewicz) oraz scenariusze filmowe (Jerzy Kawalerowicz).
Na jêzyk polski prze³o¿y³ z niemieckiego wybrane wiersze Paula Celana,
Günthera Eicha, Hansa Magnusa Enzensbergera, Güntera Grassa, Ingeborg
Bachmann, Helmuta Heissenbüttla, Hansa Arpa, Marie Luise Kaschnitz,
Karla Krolowa, Christopha Meckla oraz Nelly Sachs71. Przyswoi³ polszczynie
dramaty Georga Büchnera Leonce i Lena oraz Woyzeck, jak równie¿ teksty
Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmanna (Dziennik p³ocki i fragmenty listów).

69
70
71

P. Lachmann, Wywo³ane z pamiêci, Olsztyn 1999, s. 201.
M. Anikowicz, Rozkruszanie granic jest bolesne , s. 1011.
Zob. przypis 41. Wiersz Todesfuge Paula Celana w przek³adzie Lachmanna (Fuga
mierci) zosta³ w³¹czony do dwujêzycznego tomu: P. Celan, Utwory wybrane, wybra³ i opracowa³ R. Krynicki, Kraków 1998, s. 294295.

¯ycie w pomiêdzy. Rys biograficzno-artystyczny Piotra (Petera) Lachmanna

147

Pomiêdzy polskim i niemieckim katolicyzmem
W drugiej po³owie lat 60. wspó³praca t³umacza z Jerzym Turowiczem
oraz Markiem Skwarnickim zaowocowa³a wydaniem niemieckiej antologii
tekstów nadsy³anych przez czytelników do Redakacji Tygodnika Powszechnego oraz Znaku. Tom Polnisch leben. Stimmen polnischer Katholiken
(Monachium 1968) zosta³ przez Lachmanna zainicjowany, zredagowany
i przet³umaczony. Ksi¹¿ka nie ukaza³a siê jednak pod jego nazwiskiem, lecz
pod pseudonimem Willy Gromek. Nadrzêdnym celem publikacji by³o ukazanie nieznanego na Zachodzie oblicza polskiego katolicyzmu, który znajdowa³
siê na przeciwleg³ym biegunie wobec kocio³a milczenia, jaki istnia³
w wiêkszoci krajów satelickich Zwi¹zku Radzieckiego. Antologia Lachmanna przedstawia autentyczne ¿ycia Kocio³a katolickiego w Polsce i jego zaanga¿owanie w sprawy spo³eczne. Pseudonim Willy Gromek72 zosta³ u¿yty na
znak protestu przeciwko decyzji oficyny Biederstein, która wycofa³a siê
z pierwotnej koncepcji wydania co najmniej dwutomowej antologii tekstów
z Tygodnika Powszechnego. Przek³adowcy niezwykle zale¿a³o na tym, aby
druga czêæ edycji, do którego wydania nie dosz³o, by³a powiêcona kultowi
maryjnemu i jego roli w Kociele katolickim w Polsce. Ten rys polskiego
katolicyzmu uwidoczni³ siê na Zachodzie  niespe³na dziesiêæ lat póniej
 w trakcie pontyfikatu Jana Paw³a II. Pierwszy i jedyny tom Polnisch
leben...  wród pozosta³ych ksi¹¿ek t³umaczonych przez Lachmanna  doczeka³ siê w RFN najwiêkszej liczby recenzji i omówieñ.
Pomiêdzy tekstem a jego (pierwszym) autorem  t³umacz jako
drugi autor
Wród t³umaczeñ Lachmanna na pocz¹tku siódmej dekady ubieg³ego
wieku pojawi³o siê jedno z najwa¿niejszych wiatowych dzie³ powiêconych
Szekspirowi. Mowa o studium Shakespeare heute (Monachium 1970) autorstwa Jana Kotta. W Niemczech ksi¹¿ka doczeka³a siê szeciu wydañ. Kilka
lat póniej podczas prac translatorskich nad interpretacjami greckich tragedii Kotta Gott-Essen (MonachiumZurych 1975) t³umacz podj¹³ korespondencyjn¹ dyskusjê z autorem, poprawi³ jego b³êdy merytoryczne, za esejowi na
temat Alkestis Eurypidesa nada³ inny kszta³t. Wymieniaj¹c wiele listów,
sk³oni³ Kotta do napisania dodatkowych fragmentów rozprawy, o czym dowiadujemy siê ze wstêpu do niemieckiej edycji sporz¹dzonego przez samego
autora73. Przek³ad Lachmanna jest zatem zrewidowan¹ i poszerzon¹ wersj¹
polskiej publikacji. Maj¹c to na uwadze, Kott stwierdza, ¿e niemieckie
t³umaczenie stanowi co wiêcej ni¿ autoryzowany przek³ad jego dzie³a.
72 Pozosta³e pseudonimy t³umacza to Eberhard Kozlowski (przek³ad pism Ko³akowskiego) i Paul Pszoniak (wczesne t³umaczenia prozy i dramatu Ró¿ewicza).
73 J. Kott, Shakespeare heute. Erweiterte Neuausgabe, t³um. P. Lachmann, pi¹te wydanie, Monachium 1975, s. 9.
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Dzia³ania podjête przez t³umacza w sprawie ostatecznego kszta³tu rozprawy
wykracza³y daleko poza potocznie rozumian¹ pracê translatorsk¹. Pomog³y
tu Lachmannowi studia teatrologiczne na Uniwersytecie Koloñskim i osobiste wtajemniczenie w arkana dramatu, czemu kilkanacie lat póniej da³
wyraz wystawiaj¹c sztukê Operacja Alkestis wed³ug w³asnego scenariusza
i re¿yserii, któr¹ dedykowa³ Janowi Kottowi zamiast wspólnej ksi¹¿ki o
Alkestis74.
Interlinearne pomiêdzy
W latach 80. spod pióra Lachmanna coraz czêciej wychodzi³y przek³ady
polskiej poezji.75 Odnajdziemy je miêdzy innymi w dwujêzycznej antologii
Poesie der Welt. Polen (Berlin 1987), któr¹ t³umacz przygotowa³ wspólnie
z Renate Lachmann. Do zbioru, obejmuj¹cego wiersze pisarzy od Reja po
Herberta  obok t³umaczeñ obojga redaktorów76  w³¹czono translacje wybitnych i cenionych przedstawicieli literatury niemieckiej77. Do polsko-niemieckiej edycji wierszy Lachmann sporz¹dzi³ tak¿e wersje interlinearne wszystkich zamieszczonych w niej utworów. Dokonuj¹c tego, wpisa³ siê pomiêdzy
orygina³ a przek³ad artystyczny, za antologia zyska³a funkcjê edycji synoptycznej. Pos³u¿enie siê t³umaczeniem filologicznym (interlinearnym) przez
redaktorów antologii potwierdza ich sposób mylenia o samym przek³adzie.
Wyszli oni bowiem z za³o¿enia, ¿e ka¿da translacja bêdzie jedynie przybli¿aæ
czytelnika do orygina³u, a tym samym nie wyczerpie jego estetycznego
i semantycznego potencja³u, stanowi¹c jedn¹ z mo¿liwych interpretacji78.
Dla Lachmanna jako dwujêzycznego twórcy, zakotwiczonego w obu literaturach i jêzykach, takie mylenie wynika z podskórnego rozumienia
przek³adu poezji jako nieuniknionego z³amania orygina³u (Brechung)79.
Przek³ad filologiczny stanowi tu formê poredni¹ i pe³ni funkcjê pomostu
pomiêdzy t³umaczeniem artystycznym a orygina³em. W sposób niezwykle
wyrazisty redaktor tomu, a jednoczenie jeden z jego t³umaczy, sam umiej74 Premiera wersji niemieckojêzycznej  Berlin czerwiec 1991, polskiej  Warszawa
grudzieñ 1991, angielskiej  Edynburg 1992, nagroda First Fringe.
75 Jego liczne przek³ady np. poezji Nowej Fali ukaza³y siê w antologii Landkarte schwer
gebügelt. Neue polnische Poesie 1968 bis heute, red. P. Raina (Berlin 1981). Wród t³umaczonych przez Lachmanna poetów znaleli siê w zbiorze: Adam Zagajewski, Julian Kornhauser,
Stanis³aw Barañczak, Zdzis³aw Jasku³a, Tomasz Jastrun, Krzysztof Karasek, Ryszard Krynicki, Ewa Lipska, Jaros³aw Markiewicz, Ryszard Milczewski-Bruno i Rafa³ Wojaczek.
76 W przek³adzie Lachmanna znalaz³y siê tam wiersze autorów, takich jak: Adam Wa¿yk, Aleksander Wat, Jaros³aw Iwaszkiewicz, Julian Tuwim, Antoni S³onimski, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Tadeusz Peiper, Tytus Czy¿ewski, Bronis³awa Ostrowska, Zygmunt Krasiñski i Juliusz S³owacki.
77 Zob. P. Chojnowski, Kanon polskiej poezji wed³ug Petera i Renate Lachmann, Rocznik Komparatystyczny 2015 (w druku).
78 Zob. Poesie der Welt. Polen, red. P. Lachmann, R. Lachmann, Berlin 1987,
s. 389414.
79 Ibidem. W jêzyku niemieckim ten rzeczownik okrela proces za³amania wiat³a.
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scawia siê zatem w tak zdefiniowanej przestrzeni, co stanowi precedens
w prezentowaniu polskiej poezji w niemieckim obszarze jêzykowym80.
Pomiêdzy autorem a medium drugiego jêzyka  t³umacz jako
(wspó³-)autor
Blisko pó³wieczna przyjañ Lachmanna z Ró¿ewiczem, która nie ma
odpowiednika w dziejach polskiej kultury, pozostawi³a rzadki lad w przestrzeni translatorskiej, a tym samym w historii literatury. Swoistym echem
licznych rozmów prowadzonych przez obu poetów sta³ siê wiersz Ró¿ewicza,
który Lachmann u³o¿y³ w jêzyku niemieckim. Chodzi tu o wiersz Ich hatte
Mitleid mit ihnen81. Pomimo tego, i¿ rzeczony utwór nie posiada wczeniejszej, polskiej wersji, autor Niepokoju naniós³ w niemieckim tekcie drobne
poprawki i w czasie wieczorów autorskich w Niemczech prezentowa³ go jako
w³asny utwór. To nietypowe zjawisko stanowi³o dla niego potwierdzenie, i¿
mo¿liwa jest twórczoæ telepatyczna. Bli¿ej wyjania to trzecia czêæ Videotryptyku Ró¿ewiczowskiego Piotra Lachmanna82.
Pomiêdzy Peterem i Piotrem (Lachmannowskie autotranslacje)
W zale¿noci od potrzeb jêzykowych t³umaczy³ te¿ swoje w³asne teksty
(g³ównie eseje, ale równie¿ pojedyncze wiersze). wietnym tego przyk³adem
jest jego poemat o malarce i poetce Ernie Rosenstein (19132004) opublikowany do tej pory tylko w Niemczech83. Lachmann dokona³ tak¿e przek³aduparafrazy tomu autobiograficznych esejów Wywo³ane z pamiêci (Olsztyn
1999), które w jêzyku niemieckim nosz¹ tytu³ Standbilder84. Warto dodaæ, ¿e
80 Odnonie funkcjonaloci przek³adu filologicznego warto podkreliæ, ¿e wprowadzaj¹c
go do swojej antologii, Lachmann spe³ni³ postulat sformu³owany przez Karin Ritthaler.
Niemiecka slawistka, zajmuj¹c siê przek³adami liryków Mickiewicza, sugeruje prezentacjê
polskiej poezji za porednictwem edycji dwujêzycznej z wykorzystaniem t³umaczenia filologicznego. Obecnoæ trzeciego tekstu pozwala t³umaczowi na wiêksz¹ swobodê dzia³ania
w stosunku do formy wiersza, za czytelnikowi na recepcjê utworu bardziej zbli¿on¹ do
odbioru dzie³a oryginalnego. Zob.: K. Ritthaller, Sonety krymskie von Adam Mickiewicz in
deutschen Übersetzungen, w: Poezja polska i niemiecka w przek³adach wspó³czesnych, red.
U. Jekutsch, A. Sulikowski, Szczecin 2002, s. 2944, tutaj s. 40.
81 P. Lachmann, Ich hatte Mitleid mit ihnen, OderÜbersetzen 2012, nr 3, s. 1924.
82 Videotryptyk Ró¿ewiczowski (zrealizowany we wspó³pracy z poet¹) powsta³ na marginesie pracy videoteatralnej Lachmanna: Pierwsza czêæ Tadeusz Ró¿ewicz: twarze (2012)
oraz druga Moje pojednanie. Tadeusz Ró¿ewicz i Niemcy (2014). Dokumenty filmowe powsta³y w koprodukcji z Media Kontakt, Warszawa i Odra-Film, Wroc³aw. Trzecia czêæ
znajduje siê w przygotowaniu.
83 W jedynym niemieckim tomie wierszy Erny Rosenstein poemat Lachmanna pos³u¿y³
jako wprowadzenie. Polsk¹ wersjê utworu otrzyma³em z prywatnego archiwum poety. Zob:
P. Lachmann, Erna Rosenstein, w: Meine Nacht wird hier sein und mein Tag. Gedichte 19371994,
E. Rosenstein, t³um. i pos³owie U. Usakowska-Wolff, M. Wolff, Saarbrücken 1996, s. 714.
84 Do autoprzek³adów Lachmanna nale¿y piêæ esejów opublikowanych w polsko-niemieckim kwartalniku Dialog. Tytu³y tekstów to: Das höllische Revier / Piekielny rewir,
Dialog 1999, nr 5152, s. 7682. E.T.A. Hoffmanns Warschauer Glück / Warszawskie
szczêcie E.T.A. Hoffmanna, Dialog 2001-2002, nr 5859, s. 6069. Die Sorgen des
Herrn Wladyslaw oder der zweite Tod der Stadt / Zmartwienia Pana W³adys³awa czyli
druga mieræ miasta. Esej o W³adys³awie Szpilmanie, Dialog 2002, nr 61, s. 6069.
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t³umaczenie autorskie jako proces sta³o siê tak¿e tematem ironicznego eseju
Lachmanna pod tytu³em Identitätsspiele85. Pojawia siê w nim figura dwóch
autorów, wzglêdnie dwóch ironicznych sobowtórów (polskiego i niemieckiego).
Bohater eseju, w trakcie pracy autotranslatorskiej, pos³uguje siê indywidualnym metajêzykiem, który obu redakcjom tekstu nadaje stylistycznie spójn¹
ramê konstrukcyjn¹86. Ta lingwistyczna instancja  pojawiaj¹ca siê pomiêdzy
jêzykami polskim i niemieckim  nazywana jest stylistycznym esperanto.
Za osi¹gniêcia translatorskie t³umacz otrzyma³ w 1981 roku Nagrodê
Nowojorskiej Fundacji im. Jurzykowskich, a dziesiêæ lat póniej Nagrodê im.
K.A. Jeleñskiego przyznawan¹ przez parysk¹ Kulturê. Ostatnie wyró¿nienie na tym polu twórca odebra³ w 2011 roku. By³a nim nagroda warszawskiej Fundacji Kultury Polskiej za promocjê polskiej ksi¹¿ki w wiecie.
Pomiêdzy sztukami  z ¿ycia cz³owieka teatru
Eksperymentaln¹ twórczoæ Lachmanna jako (video-)re¿ysera i dramaturga, która rozpoczê³a siê w po³owie lat 80. ubieg³ego wieku, mo¿na zdefiniowaæ jako rodzaj t³umaczenia intermedialnego. Dochodzi w nim bowiem do
przek³adu s³ów na obrazy. Lachmann, który jest demiurgiem swoich spektakli87, stoi w nich pomiêdzy ró¿nymi formami wyrazu, ró¿nymi jêzykami
i sztukami.
Pocz¹tkowo zasadniczym celem pierwszego w Polsce videoteatru by³o
podtrzymywanie pamiêci o Helmucie Kajzarze88, aby w nastêpnych latach
rozwijaæ w³asny nurt awangardowy. Stworzenie teatru eksperymentalnego,
jakim jest Lothe Lachmann Videoteatr Poza, ju¿ wczeniej by³o zamiarem
jego re¿ysera89. Lachmann, za pomoc¹ ¿ywego i wirtualnego planu, w postaci
wielowymiarowego obrazu i dwiêku, realizuje w nim swoje wizje, przekszta³caj¹c je w konkretne obrazy. Krzysztof Miklaszewski nazwa³ Lachmanna najwiêkszym polskim (?) poet¹ teatru90, za Andrzej Matynia  pisz¹c

Wie ich (nicht) vertrieben wurde / Jak (nie)zosta³em wypêdzony, Dialog 2004, nr 68, s. 5059
oraz Dimensionen der Stadt / Wymiary miasta, Dialog 20092010, nr 90, s. 6267. Polskie wersje pierwszych trzech esejów ukaza³y siê w ksi¹¿ce zbiorowej: S¹siedztwo
w centrum Europy Stosunki polsko-niemieckie na pocz¹tku nowego stulecia. Antologia tekstów magazynu polsko-niemieckiego. Dialog z lat 19992003, red. B. Kerski, Szczecin 2003,
s. 409428, 485492.
85 P. Lachmann, Identitätsspiele, Zarys 2010, nr 9, s. 1123.
86 Por. P. Chojnowski, Das Phänomen der literarischen Zweisprachigkeit. Zu Peter
Lachmanns bilingualer Schreibpraxis, w: Kulturelle Grenzgänger. Festschrift für Christa
Ebert zum 65. Geburtstag, red. A. Brockmann, J. Lebedeva, M. Smyshliaeva, R. ¯ytyniec,
Berlin 2011, s. 215224.
87 A. Matynia, Lustra innego czasu, art&business 2007 nr 3, s. 7273.
88 M. Pindór, Helmuta Kajzara obrazy rozproszone w Lothe Lachmann Videoteatrze
Poza, wiat i S³owo 2011, nr 16, s. 147160.
89 M. Zawadka, Kinoteatr Piotra Lachmanna i Jolanty Lothe, praca magisterska Wydzia³ Nauk Humanistycznych UKSW, Warszawa 2008.
90 K. Miklaszewski, Teatr poza teatrem, Dziennik Polski 1997, nr 32.
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o spektaklu Hamlet Gliwicki  zdefiniowa³ powinowactwo miêdzy Teatrem
mierci Kantora, a teatrem Lachmanna91.
O tym, ¿e videoteatr sta³ siê dla Lachmanna przestrzeni¹ kreowania w³asnych wizji poetyckich, przekonuje nas tak¿e Grzeczak, który stwierdza, i¿
jest to teatr zrodzony z ducha poezji, poetyckoci¹ przenikniêty i wyobrani¹
poetyck¹ poruszany92. Przyk³adami seansów wykorzystuj¹cych mo¿liwoci
multimedialnego wspó³grania i zró¿nicowania jednoci obrazu (w ró¿nych
stadiach ruchu), s³owa i dwiêku s¹ przedstawienia Akt-orka, Operacja Alkestis, KaBaKai/RE-animacje lub Hamlet Gliwicki.
Spektakle videoteatru cechuje antyfabularnoæ, które pos³uguj¹ siê wielojêzykiem mowy i obrazu, brzmienia i wizyjnoci, rytmu i ciszy. U¿ycie tak
wielu rodków wyrazu tworzy wielojêzyczn¹ przestrzeñ. W twórczoci
Lachmanna jest to podstawowy, jakby naturalny sposób bycia pomiêdzy. Jego
sztuka plasuje siê  jak sugeruje to sama nazwa teatru  poza hierarchiami
i konwencjami, poza dominuj¹cymi stylami i szko³ami. Pod tym wzglêdem
eksperymenty i wizje artystyczne wymykaj¹ siê jednoznacznym definicjom.
Teatr awangardowy jest zatem form¹ ca³kowitego przejcia w przestrzeñ
kreowania zamierzonych ambiwalencji i poruszania siê pomiêdzy jêzykami
i sztukami. Chce on byæ antidotum na dokonuj¹cy siê na naszych oczach
rozk³ad kultury, cz³owieka i wiata. Odwo³uje siê do problemów to¿samoci
cz³owieka, do jego k³opotów z wieloci¹ w³asnego ja, kwestii posiadania wielu
twarzy93. W manifecie artystycznym94 Lachmann nazywa swoje spektakle
misteriami pó³-sacrum, pó³-profanum. Okrela, czym jest stworzony przez
niego teatr w masce elektroniki, która staje siê magicznym narzêdziem
transgresji. Polsko-niemieckiemu twórcy (wirtualna) maska umo¿liwia pokonywanie granic i przebywanie w dwóch wiatach i przestrzeniach jednoczenie. Daje zatem p r a w o i s t n i e n i a l i m i n a l n o  c i, gdy¿
 jak podaje Lachmann  maska pozwala ¿ywym na przekroczenie progu do
zmar³ych i odwrotnie, stwarzaj¹c miêdzy tymi wiatami korytarz tranzytu
[...]. W masce jestemy poza sob¹, obecni i nieobecni, po³owicznie miertelni
i po³owicznie niemiertelni95.

91
92
93

R. Paw³owski, Hamlet z Heimat, Gazeta Wyborcza 2007, nr 101.
M. Grzeczak, Videonia i Videon, Twórczoæ 2007, nr 4, s. 126128.
G. Korzeniowska, Videoteatr Poza, czyli si³a kreacji, Yorick. Przegl¹d Teatralny
i Literacki 2012, nr 34. Dostepne w Internecie: http://www.aict.art.pl/yorick-mainmenu-65/
nr-34-padziernik-2012 [dostêp: 25.02.2015].
94 Programowa wypowied Lachmanna na temat w³asnej metody videoteatralnej pt.
Czas w teatralnej masce. Od Akt-orki do KaBaKai znalaz³a siê w antologii: wiadomoæ
teatru. Polska myl teatralna drugiej po³owy XX wieku, red. W. Dudzik, Warszawa 2007,
s. 131138. Niemieckie wydanie: Theater-Bewusstsein. Polnisches Theater in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ideen  Konzepte  Manifeste, red. W. Dudzik, Berlin 2011.
95 Tam¿e, s. 134.
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Summary
The article is an attempt to describe the biography of an intellectual shaped by the
experience of Polish-German borderland and its cultural and linguistic heritage. The main
focus of attention is the cross-border status of the subject, and especially literary documented
consequences of living in between languages (Polish and German), cultures and literatures.
The article depicts the creative potential of Lachmanns bilingualism, explains his choices of
language and determines nuances of liminal status of the border-crosser. His identity is presented as a process in statu nascendi  as a dynamic, unlocked and fluctuating phenomenon.
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Czasy rz¹dów dwóch w³adców z dynastii Wettinów, bardzo d³ugo krytycznie oceniane przez badaczy reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe,
w ostatnich dziesiêcioleciach sta³y siê obiektem wzmo¿onego zainteresowania i dzia³añ analitycznych, pozwalaj¹cych zmieniæ w pewnym stopniu niekorzystny obraz zakorzeniony w powszechnej opinii. Ten przesz³o szeædziesiêcioletni okres w dziejach chyl¹cej siê ku upadkowi Rzeczypospolitej mo¿na
uznaæ za konglomerat wielu sprzecznych zjawisk, z jednej strony okrelanych jako przejawy rozk³adu pañstwowoci i kultury, z drugiej za przynosz¹cych jaskó³ki nowego, warunkuj¹cych przemiany zachodz¹ce w epoce
owiecenia1.
Jednym z problemów wartych uwagi jest zaobserwowana w I po³owie
XVIII stulecia wzrastaj¹ca aktywnoæ kulturalna kobiet, zw³aszcza ze rodowisk magnackich i szlacheckich, które realizowa³y na ró¿ne sposoby swoje
artystyczne potrzeby i inspirowa³y do podobnych dzia³añ otaczaj¹ce je rodowisko. W dobie panowania Augusta II i Augusta III pojawia siê grono kobiet,
które siêgaj¹ po pióro nie tylko po to, by napisaæ list, choæ i epistolografia
by³a wówczas form¹ sztuki s³owa, czy zanotowaæ domowe wydatki. W tym
okresie zaczynaj¹ tworzyæ one literaturê sensu stricto, staj¹c siê pisarkami,
choæ nie w rozumieniu wykonywanej profesji, stanowi¹cej ród³o utrzymania.

1

P. Buchwald-Pelcowa, Stare i nowe w czasach saskich, w: Problemy literatury
staropolskiej, Seria III, red. J. Pelc, Wroc³aw 1978, s. 95143.
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Daj¹ wyraz swym lekturowym zainteresowaniom tak¿e poprzez podejmowane t³umaczenia. Pozwala im na to znajomoæ jêzyków obcych, przede wszystkim francuskiego, czasem te¿ w³oskiego. Warto przypomnieæ, ¿e od drugiej
po³owy XVII wieku (m. in. za spraw¹ dwóch królowych Francuzek  Ludwiki
Marii Gonzagi i Marii Kazimiery dArquien, sprowadzaj¹cych do Polski wizytki i sakramentki) coraz wiêcej córek z magnackich domów ma szanse
kszta³ciæ siê na pensjach prowadzonych przez ró¿ne zakony2, czêæ z nich
edukuj¹ domowi preceptorzy. Efektem tych dzia³añ jest wspomniany wy¿ej
wzrost liczby kobiet z piórem w w¹t³ych d³oniach. Mo¿na uznaæ, ¿e dopiero
wówczas zaczynamy nadrabiaæ istniej¹ce opónienie w tej dziedzinie, które
dostrzegamy w zestawieniu z innymi krajami Europy3. Barok przyniós³ wyrany postêp. Krystyna Stasiewicz doliczy³a siê w staropolszczynie 50 znanych z nazwiska pisarek, z czego a¿ 42 nale¿y wi¹zaæ w³anie z t¹ epok¹4,
wiêkszoæ za z jej ostatni¹, pón¹ faz¹. Znamienna w tym wzglêdzie jest
data urodzin El¿biety Dru¿backiej, Safo s³owiañskiej, która przysz³a na
wiat w roku 16985, czyli tu¿ po wst¹pieniu na tron Augusta II, a jej twórczoæ przypada w ca³oci na czasy saskie.
To w³anie w tym okresie zaczyna siê rozwijaæ w naszym kraju kobieca
literatura i pojawiaj¹ siê prawdziwe pisarki. Prawdziwe, czyli takie, które
uprawia³y autentyczn¹ sztukê, a nie tylko umia³y pos³ugiwaæ siê piórem6,
ale te¿ nie legendarne, którym przypisuje siê dzia³alnoæ literack¹, choæ nie
ma na ni¹ przekonuj¹cych dowodów7.
Doprecyzowuj¹c to spostrze¿enie, podkreliæ nale¿y, ¿e nie chodzi bynajmniej o zawód literata, a w tym wypadku literatki, która by traktowa³a
swoje pisarstwo jako profesjê stanowi¹c¹ ród³o utrzymania i sposób na
okrelenie swego miejsca w spo³eczeñstwie. Natomiast bezsprzecznie dopatrzeæ siê w tym czasie mo¿na wiadomych wyborów artystycznych, zarówno
dotycz¹cych form przekazu, po które kobiety siêga³y, jak i podejmowanych
tematów czy sposobów upublicznienia swej twórczoci. Pojawiaj¹ siê tak¿e
pierwsze g³osy aprobaty dla kobiecej Muzy i dzia³ania ze strony mê¿czyzn,
którzy nak³aniaj¹ ówczesne autorki do wydania drukiem ich prac. Nie
2 J. Partyka, ¯ona wyæwiczona. Kobieta pisz¹ca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004, s. 8081.
3 J. Strzelczyk, Pióro w w¹t³ych d³oniach: o twórczoci kobiet w dawnych wiekach.
Pocz¹tki (od Safony do Hroswity), Warszawa 2007.
4 K. Stasiewicz, Zmys³owa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz
o El¿biecie Dru¿backiej i nie tylko..., Olsztyn 2001, s. 16.
5 K. Stasiewicz, Mi³o i spokojnie bêdê odpoczywa³a pod cieniem skrzyde³ Protektorki
mojej. Stosunki klientalne El¿biety Dru¿backiej z Barbar¹ Sanguszkow¹ w wietle nowych
róde³, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i spo³eczeñstwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 296.
6 J. Partyka, dz. cyt., s. 219.
7 Np. mieszczanka Jadwiga Piotrkowczykowa, ur. ok. 1580, jej synowa Jadwiga, protestantka El¿bieta z Miêdzyrzecza, ¿yj¹ca w I po³owie XVI wieku, czy ksiê¿na l¹ska Dorota
Sybilla. Zob. tam¿e, s. 1129.
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zawsze te przedsiêwziêcia koñczy³y siê sukcesem, o czym wiadcz¹ przedmowy do niektórych edycji lub czêste pozostawienie tekstu w rêkopisie. Szukaj¹c przyczyn tego stanu rzeczy, nale¿y pamiêtaæ nie tylko o dominuj¹cej
w polskim baroku rêkopimiennoci, lecz tak¿e o tym, i¿ polskie spo³eczeñstwo nie by³o oswojone z wizj¹ kobiety pisarki. Nie na darmo moralici
w tekstach parenetycznych upatrywali niebezpieczeñstwa w samej obecnoci
w kobiecym pokoju ka³amarza i pióra. Trudno zatem siê dziwiæ, ¿e autorki
z I po³owy XVIII stulecia nie do koñca widzia³y siê w roli pisarek, traktuj¹c
swe literackie próby jako rodzaj intelektualnej zabawy lub podyktowany
okolicznociami obowi¹zek. W ówczesnych s³ownikach brak derywatu: poetka8 , dlatego te¿ pierwszy edytor twórczoci Dru¿backiej, Józef Andrzej Za³uski, w dedykacji zawartej w zbiorze jej poezji, szukaj¹c w³aciwego okrelenia, nazywa³ autorkê poetryj¹ i rymopisk¹, a sama Dru¿backa w jednym
ze swych utworów okrela siebie jako poetyczkê9 (w Reskrypcie ksi¹¿êciu
koniuszemu  Uldarykowi Radziwi³³owi). Nie funkcjonowa³o zatem wówczas
w jêzyku polskim jedno s³owo, którego mo¿na by³o u¿yæ w odniesieniu do
kobiety pisz¹cej wiersze.
Po pióro siêga³y przede wszystkim ówczesne magnatki, rzadziej szlachcianki, choæ w tym drugim przypadku nie sposób nie dostrzec pozycji literackiej wspomnianej wczeniej El¿biety z Kowalskich Dru¿backiej. S¹ wród
nich kobiety, które realizowa³y siê w wielu rolach spo³ecznych, nie ograniczaj¹c siê bynajmniej do bycia ¿on¹ i matk¹, mê¿a koron¹. Do tego grona
badaczka historii jêzyka polskiego, Halina Winiewska, zalicza El¿bietê
z Lubomirskich Sieniawsk¹, Izabelê z Morsztynów Czartorysk¹, Mariê Zofiê
Sieniawsk¹, córkê El¿biety, p.v. Denhoffow¹, s. v. Czartorysk¹, El¿bietê
z Kowalskich Dru¿back¹, Franciszkê Urszulê z Winiowieckich Radziwi³³ow¹, Barbarê z Duninów Sanguszkow¹, Reginê z Rusieckich Pilsztynow¹,
Antoninê z Je³owickich Niemiryczow¹, Urszulê z Branickich Lubomirsk¹
oraz Mariê z K¹tskich Potock¹10.
Wymienione powy¿ej osoby, a warto zaznaczyæ, ¿e lista nie jest kompletna, ró¿ni³a m. in. pozycja spo³eczna, ale i rola, któr¹ odgrywa³y w ówczesnym
spo³eczeñstwie. Na dwóch przeciwstawnych biegunach mo¿na umiejscowiæ
El¿bietê Sieniawsk¹, hetmanow¹ wielk¹ koronn¹, córkê wybitnego barokowego poety, marsza³ka Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, nazywan¹
królow¹ bez korony ze wzglêdu na jej wp³ywy w ówczesnej Rzeczypospolitej11, oraz zubo¿a³¹ szlachciankê, El¿bietê z Kowalskich Dru¿back¹, która na
salony wesz³a dziêki tej pierwszej. Na jej dworze siê wychowywa³a, u boku
8
9

H. Winiewska, Polszczyzna przez wieki, £ód 2009, s. 257.
E. Dru¿backa, Zbiór rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych i wiatowych
[...], Warszawa 1752, s. 510.
10 Tam¿e.
11 B. Popio³ek, Królowa bez korony, Studium z ¿ycia i dzia³alnoci El¿biety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 16691729, £ód 1996.
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córki Sieniawskich Marii Zofii. Podobna przepaæ dzieli pamiêtnikarkê Reginê z Rusieckich Pilsztynow¹, podaj¹c¹ siê za szlachciankê lekarkê-samouka,
wytrwa³¹ podró¿niczkê o awanturniczej biografii12, i inne wymienione wy¿ej
magnatki: aktywn¹ politycznie Izabelê Czartorysk¹, córkê poety Jana Andrzeja Morsztyna (babkê przysz³ego króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego), wojewodzinê wileñsk¹ ksiê¿nê Franciszkê Urszulê Radziwi³³ow¹, pani¹
na Niewie¿u, posiadaczkê w³asnego teatru, marsza³kow¹ wielk¹ litewsk¹
Barbarê z Duninów Sanguszkow¹, gospodyniê s³ynnego w XVIII wieku salonu towarzyskiego, ksiê¿nê Urszulê z Branickich Lubomirsk¹ oraz Mariê
z K¹tskich Potock¹, w³acicielki piêknych rezydencji w G³ogowie i Radzyniu
Podlaskim. Jednak ³¹czy je jedno  to, ¿e podjê³y aktywnoæ pisarsk¹. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, i¿ ta aktywnoæ ma zró¿nicowany charakter, stosunkowo
bogat¹ twórczoæ o charakterze literackim mo¿na wi¹zaæ tylko z kilkoma
z nich: Dru¿back¹, Radziwi³³ow¹, Niemiryczow¹ oraz Sanguszkow¹. Winiewska podkrela jednak, i¿ w porównaniu z wiekami, w których niewiasty milcza³y w ogóle, czasy saskie odró¿niaj¹ siê korzystnie [...]. Panie pisa³y
ró¿ne teksty na ró¿ne tematy, w ró¿nych okolicznociach, ale nie stworzy³y
jakiego stowarzyszenia, mo¿liwe, ¿e nawet o sobie nie s³ysza³y13.
Temu, ¿e wspomniane kobiety nie sformowa³y jakiego stowarzyszenia,
trudno siê dziwiæ, zwa¿ywszy na charakter ówczesnego ¿ycia literackiego,
jak¿e odmiennego od tego, z czym mamy do czynienia w wieku XX. Wszak od
czasów Sodalitas Litteraria Vistulana (1489), tworu o charakterze efemerydalnym, trudno tak¿e o zorganizowane towarzystwa ³¹cz¹ce pisarzy-mê¿czyzn. Jednak nie do koñca prawdziwa jest teza, ¿e wymienione przez Winiewsk¹ kobiety nawet o sobie nie s³ysza³y. Co najmniej kilka z nich na
pewno tej regule przeczy, gdy¿ nie tylko o sobie s³ysza³y, ale zna³y siê osobicie. Nie mo¿na tak¿e wykluczyæ, ¿e siê wzajemnie twórczo inspirowa³y.
Na pewno w krêgu powi¹zañ pozostawa³o piêæ kobiet sporód wy¿ej
wymienionych. El¿bieta Dru¿backa, jako uboga szlachcianka z Wielkopolski,
by³a przez d³ugie lata klientk¹ hetmanowej wielkiej koronnej El¿biety
z Lubomirskich Sieniawskiej. Wychowywa³a siê z jej córk¹, Mari¹ Zofi¹,
w towarzystwie której mog³a nabraæ og³ady i zdobyæ wykszta³cenie owocuj¹ce w jej przysz³ej twórczoci. Tam nauczy³a siê jêzyka francuskiego, który
pozwoli³ jej czerpaæ wzory literackie z obcych róde³. Z mê¿em, skarbnikiem
¿ydaczowskim, dzier¿awi³a maj¹tek w Cieplicach, przynosz¹cy wiêcej zmartwieñ ni¿ dochodu, a po mierci Kazimierza Dru¿backiego musia³a przyj¹æ
posadê ochmistrzyni na dworze kanclerza litewskiego Micha³a Czartoryskiego. W kolejnych latach wdowa z dwójk¹ dzieci utrzymuje siê dziêki protekcji
Sanguszków, którzy wydzier¿awili jej Rzemieñ nad Wis³ok¹. Barbarze
12 Z. Kuchowicz, Pierwsza lekarka polska  Regina Salomea Rusiecka, w: tego¿, ¯ywoty
niepospolitych kobiet polskiego baroku, £ód 1989, s. 114128.
13 H. Winiewska, dz. cyt., s. 255.
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z Duninów Sanguszkowej poetka zawdziêcza te¿ bezpieczn¹ staroæ jako
wiecka rezydentka w klasztorze w Tarnowie14. Wdowa po marsza³ku Pawle
Karolu wielokrotnie goci³a poetkê w swoim salonie w Lubartowie, bêd¹cym
miejscem literackich gier i zabaw. Sama by³a aktywna twórczo i do aktywnoci literackiej niew¹tpliwie zachêca³a15. Zachowana sylwa lubartowska zawiera zarówno twórczoæ samej gospodyni, jak i goci jej salonu, którzy brali
udzia³ w konkursach poetyckich na zadany temat. Bywa³ tu równie¿ m³ody
Ignacy Krasicki. Sama ksiê¿na podejmowa³a ró¿ne tematy, zw³aszcza religijne i moralizatorskie, dokonuj¹c m.in. przek³adów z jêzyka francuskiego.
Parenetyczn¹ Naukê matki córce id¹cej za m¹¿ dan¹ opublikowa³a anonimowo w 1755 roku, a ¿e ksi¹¿ka zosta³a ¿yczliwie przyjêta, by³a potem wznowiona pod innym nieco tytu³em16.
W ¿yciu El¿biety Dru¿backiej pojawi³a siê równie¿ Urszula z Branickich
Lubomirska, przyjmuj¹ca autorkê wielokrotnie w swej rezydencji w G³ogowie, któr¹ to siedzibê poetka wychwala³a w jednym ze swych utworów17.
Panegiryczny wiersz napisa³a te¿ z okazji lubu córki ksiê¿nej, Marianny,
z ksiêciem Karolem Stanis³awem Radziwi³³em. Ten uroczysty moment najprawdopodobniej sk³oni³ do siêgniêcia po pióro tak¿e matkê panny m³odej,
siostrê hetmana Jana Klemensa Branickiego, która Po¿egnanie [...] jedynej
córce swojej [...] po weselu napisa³a18. Mo¿na podejrzewaæ, i¿ jego autork¹
jest sama rodzicielka, a nie wynajêty dla uwietnienia uroczystoci weselnej
panegirysta, co by³o wówczas czêst¹ praktyk¹. Za tez¹ przemawia fakt, i¿
wiersz zachowa³ siê w rêkopisie, a nie zosta³ opublikowany, jak nakazywa³a
tradycja, w postaci ozdobnego, okolicznociowego druczku, przeznaczonego do
rozdania w trakcie wesela19. Oba wspomniane utwory dotycz¹ ma³¿eñstwa
14 K. Stasiewicz, El¿bieta Dru¿backa  najwybitniejsza poetka czasów saskich, Olsztyn
1992, s. 1220.
15 E. Aleksandrowska, O Barbarze Sanguszkowej, jej literackim salonie i nieznanej
twórczoci poetyckiej, w: Kultura literacka polowy XVIII wieku w Polsce. Studia i szkice,
red. T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 1992, s. 113145; K. Stasiewicz, Aktywnoæ kulturowa
dworu ksiê¿nej Barbary z Duninów Sanguszkowej, w: Dwory magnackie w XVIII wieku,
red. T. Kostkiewiczowa, A. Roæko, Warszawa 2005, s. 159171; A. Jakuboszczak, Sarmacka
dama. Barbara Sanguszkowa (17181791) i jej salon towarzyski, Poznañ 2008. Warto przy
tej okazji sprostowaæ b³êdy, które pojawi³y siê w najnowszej ksi¹¿ce Haliny Winiewskiej.
Badaczka wród utworów zadedykowanych Sanguszkowej wymienia traktat historyczny (!)
Jana Karola Rubinkowskiego Awantura albo historyja wiatowa rewolucyi opublikowany
w 1741 roku (H. Winiewska, Milczenie i pisanie ma³opolskich pañ w wiekach XVIXVIII,
Lublin 2013, s. 292). Wspomniane przez autorkê dzie³o jest w istocie przek³adem czêci
francuskiego romansu, opatrzonym wewnêtrznym tytu³em Historyja o Chryzeidzie i Arymancie. Ksiê¿nej zadedykowa³ sw¹ pracê nie Jan Karol Rubinkowski, a Jakub Kazimierz Rubinkowski, czyli ojciec twórcy przek³adu, zmar³ego Jana Karola, znany toruñski erudyta.
16 A. Jakuboszczak, dz. cyt., s. 6271.
17 Mowa tu o Opisaniu Retyrady J.O. Ksiê¿nej J.Mci Urszuli z Branickich Lubomirskiej starociny bolimowskiej (K. Stasiewicz, El¿bieta Dru¿backa..., s. 41).
18 Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Prozorów i Jelskich, rkps 139, s. 286.
19 L. lêkowa, Muza domowa. Okolicznociowa poezja rodzinna czasów renesansu
i baroku, Wroc³aw 1991, s. 84122.
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zawartego jesieni¹ 1753 roku, które okaza³o siê nieudane i zakoñczy³o siê
uniewa¿nieniem po kliku latach. Marianna Karolina, ju¿ jako rozwódka,
bywa³a czêstym gociem w Bia³ymstoku, na dworze swego wuja, i sta³a siê
zakamuflowan¹ bohaterk¹ jednej z erotycznych fraszek autorstwa Dru¿backiej, w której poetka opisuje pikantne s³owne rozgrywki tocz¹ce siê miêdzy
zgromadzonym tam damami a pu³kownikiem wojsk francuskich, dyplomat¹,
poet¹ i t³umaczem Wojciechem Jakubowskim, którego wiersze znajdziemy
miêdzy innym we wspomnianej wczeniej sylwie lubartowskiej20.
Wród nimf flirtuj¹cych z Tyrsysem, bo tak nazwa³a Dru¿backa bohaterów swych salonowych utworów, by³a kolejna z pañ niefortunnie z³¹czona
przez pewien czas z litewskim rodem Radziwi³³ów, Teresa z Sapiehów, rozwiedziona z Hieronimem Florianem, dziedzicem Bia³ej21. Tym samym wchodzimy w drugi kr¹g spajaj¹cy kobiety paraj¹ce siê piórem. Mowa tu o Radziwi³³owskiej familii. Wród nich niew¹tpliwie centraln¹ pozycjê zajmuje
Franciszka Urszula z Winiowieckich Radziwi³³owa, której twórczoæ ma nie
tylko dramatyczny charakter. Ta sawantka czasów saskich, poza tworzeniem
repertuaru na potrzeby w³asnej sceny w Niewie¿u, pisa³a tak¿e ró¿nego
typu utwory poetyckie, w tym cenne wiersze liryczne, analizuj¹ce stany
uczuciowe zwi¹zane z mi³oci¹ i towarzysz¹cym jej rozczarowaniem22. Zachowa³a siê te¿ jej bogata korespondencja do mê¿a, prze³amuj¹ca stereotypy
schematycznej epistolografii, oszczêdnej w wyra¿aniu emocji i w³asnych pragnieñ23. Niestety, poza Barbar¹ Judkowiak, która powiêci³a Radziwi³³owej
wiele prac, ma³o kto doceni³ jej miejsce w naszej literaturze, zwracaj¹c na
ni¹ uwagê przede wszystkim jako na pionierkê w t³umaczeniu Moliera24,
tudzie¿ niezbyt sprawn¹ dramatopisarkê25.
Poza twórczoci¹, zachowan¹ g³ównie w rêkopisie lub starych drukach,
wart¹ z wielu powodów zainteresowania, nale¿y zastanowiæ siê nad potencjaln¹ rol¹ ksiê¿nej jako inspiratorki artystycznych dzia³añ kobiet, z którymi
20 E. Aleksandrowska, Jakubowski Wojciech, w: Polski s³ownik biograficzny, t. X, Wroc³aw  Warszawa  Kraków, 19621964, s. 396397; ta¿, O Barbarze Sanguszkowej, jej
literackim salonie..., s. 118-120.
21 K. Stasiewicz, El¿bieta Dru¿backa..., s. 52.
22 B. Judkowiak, S³owo inscenizowane. O Franciszce Urszuli Radziwi³³owej  poetce,
Poznañ 1992; ta¿, 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. 222234; ta¿, U¿alenie siê i wyznanie  do
szuflady!, Polonistyka 2011, nr 1; I. Maciejewska, Mi³oæ i erotyzm w pimiennictwie
czasów saskich, Olsztyn 2013, s. 74104.
23 Zob. m. in. A. Sajkowski, Staropolska mi³oæ. Z dawnych listów i pamiêtników, Poznañ 1981, s. 205262; B. Popio³ek, Kobiecy wiat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnoci¹ kobiet z krêgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 205.
24 B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu w³asnego g³osu.
Propozycje interpretacyjne, dokumentacyjne i edytorskie, Poznañ 2013, s. 93.
25 Zob. m. in. J. Krzy¿anowski, Talia i Melpomena w Niewie¿u. Twórczoæ U. F. Radziwi³³owej, w: Teatr Urszuli Radziwi³³owej, oprac. i pos³owie K. Wierzbicka, Warszawa
1961, s. 733.
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mia³a stycznoæ. Zasadne wydaj¹ siê przypuszczenia, ¿e gospodyni Niewie¿a
wp³ywa³a w jaki sposób na kobiety maj¹ce z ni¹ stycznoæ. Zreszt¹ mo¿na
tu mówiæ chyba o wzajemnej inspiracji.
Z zachowanego diariusza jej mê¿a wiemy, ¿e Franciszka Urszula doæ
czêsto spotyka³a siê z Barbar¹ z Zawiszów Radziwi³³ow¹, wojewodzin¹ nowogrodzk¹, która bywa³a niejednokrotnie w Niewie¿u, tak¿e wówczas, gdy
wystawiane by³y sztuki ksiê¿nej. Wizyty te by³y zwi¹zane z interesami familii Radziwi³³ów, Micha³ Kazimierz, zw. Rybeñk¹, jako g³owa rodu, uzgadnia³ planowane kroki ze swym stryjem, Miko³ajem Faustynem. Jednak, jak
dowodz¹ badacze, wiêcej w tych naradach mia³a do powiedzenia Barbara
z Zawiszów, kobieta energiczna i zaanga¿owana mocno w dzia³ania podejmowane przez Radziwi³³ów na forum publicznym26. Mia³a ona podobne jak
Franciszka Urszula zainteresowania literackie, a mianowicie zachodnioeuropejskie romanse, powsta³e w poprzednim stuleciu. Gospodyni Niewie¿a,
pionierka polskiej dramaturgii, wykorzystywa³a je, tworz¹c swe sceniczne
fabu³y27, natomiast Barbara z Zawiszów przet³umaczy³a proz¹ (choæ w Polsce
funkcjonowa³y te¿ przek³ady wierszem) znane dzie³o barokowe: Dianeê Francesca Loredana. Obie by³y kobietami kreatywnymi, odgrywaj¹cymi w swych
rodzinach znacz¹c¹ rolê, wojewodzina nowogródzka razem z Rybeñk¹ sterowa³a dzia³aniami rodziny na forum publicznym. Te matrony familii szuka³y w chwilach wolnych podobnego typu wzruszeñ, które dostarcza³a im lektura. Barbara z Zawiszów, córka pamiêtnikarza, zna³a wzory romansowe
z domu, wszak jej ojciec to autor wierszowanej Historyi o Agnulfie i Florecie, wydanej w S³ucku w roku 1688. Jednak podczas gdy ojciec opublikowa³
swój romans, córka na taki krok siê nie zdoby³a i Dianea pozosta³a w rêkopisie. Wspomina o jej decyzji tajemniczy wydawca romansu t³umaczonego
przez jej siostrê, Mariê Beatê, który w przedmowie do Historyi Aryjamena
stwierdza, ¿e obie damy mia³y wielkie obiekcje dotycz¹ce publikacji p³odów
swego pióra28. Powodem mia³aby byæ wrodzona modestyja29, która ka¿e
dobrze wychowanym córkom poprzestawaæ na uznaniu rodziny, a unikaæ
chwa³y wiatowej. Jedyny zachowany dzi egzemplarz Historyi Aryjamena,
wydanej prawdopodobnie ok. 1719 roku (brakuje karty tytu³owej), to rzekomy
26 T. Zieliñska, Radziwi³³owie herbu Tr¹by  dzieje rodu, w: S. Górzyñski i in., Radziwi³³owie herbu Tr¹by, Warszawa 1996, s. 24.
27B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu w³asnego g³osu...,
s. 4748.
28 O tym, jakie konsekwencje w ramie wydawniczej utworów publikowanych w czasach
saskich przynios³o pojawienie siê kobiet pisarek lub t³umaczek, mowa w artykule: I. Maciejewska, Za có¿ chwaliæ niewiastê? Ewolucja konwencji panegirycznej w ramie wydawniczej edycji czasów saskich, [w:] Panegiryk jako element ¿ycia literackiego doby staropolskiej
i owieceniowej, red. M. Sulejewicz-Nowicka, Z. Gruszka, wstêp M. Wichowa, £ód 2013,
s. 217228.
29 [Anonim], Do Wielmo¿nej Jejmoci Panny Maryi Beaty [...] Zawiszanki [...], w: Historyja ksi¹¿êcia Aryjamena, Warszawa [1719], s. 2.
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rezultat samowoli uprzejmie ¿yczliwego s³ugi, który ponoæ wbrew woli Marii Beaty poda³ do druku ten romans. W¹tpliwoci co do upubliczniania
w³asnej twórczoci nie by³y chyba rzadkie, skoro z jakich powodów nie dokoñczono pierwszej edycji dramatów ksiê¿nej Franciszki Urszuli z 1751 roku,
któr¹ rozpoczêto jeszcze ¿ycia autorki. Szesnacie sztuk ogl¹danych wczeniej niejednokrotnie przez niewiesk¹ publicznoæ ukaza³o siê dopiero po
mierci Radziwi³³owej, za spraw¹ starañ jej teatralnego wspó³pracownika
Jakuba Fryczyñskiego30.
Choæ zatem nie zawsze panie decydowa³y siê na druk, to w zaciszu
swych gabinetów nie tylko czyta³y, lecz tak¿e pisa³y, podejmowa³y siê równie¿ nie³atwej pracy translatorskiej. Tak¹ dzia³alnoæ umo¿liwia³a im coraz
powszechniejsza wród magnatek znajomoæ jêzyków obcych, nie zawsze
ograniczaj¹ca siê tylko do francuskiego. Przyk³adem mo¿e byæ tu chocia¿by
wspomniana wy¿ej Barbara Radziwi³³owa, korzystaj¹ca w swoim przek³adzie
Dianei z wersji francuskiej i w³oskiej31. Z kolei Franciszka, biegle w³adaj¹ca
mow¹ znad Sekwany, sama uczy³a córki podstaw w³oskiego32. Wiele magnatek w³¹cza³o do swoich listów obszerne francuskie fragmenty, docenia³y korzyci p³yn¹ce ze znajomoci jêzyków, które Konstancja z Gniñskich Czapska, matka Magdaleny, drugiej ¿ony ksiêcia Hieronima Floriana Radziwi³³a,
okrela³a jako fortunê na ca³e ¿ycie spadaj¹c¹33. Czêæ z nich te umiejêtnoci sk³ania³y do dokonywania przek³adów, które czasem okrasza³y krótkim
autotematycznym komentarzem dotycz¹cym wyboru t³umaczonego ród³a
czy formy nadanej polskiej wersji34.
Mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa przypuszczaæ, ¿e znaj¹ce siê
lub spokrewnione ze sob¹ panie, choæ nie tworzy³y ¿adnego formalnego stowarzyszenia, wzajemnie siê inspirowa³y, nawet jeli nie bezporednio, to
30 F. U. Radziwi³³owa, Komedyje i tragedyje przednio-dowcipnym wynalazkiem, wybornym wiersza kszta³tem, bujnoci¹ rzeczy i powa¿nymi przyk³adami znamienite [...]. Na
wspania³ym teatrum ksi¹¿êcym w Niewie¿u, spraw¹ najzacniejszych dam i najzacniejszych
kawalerów na widok nieraz pokazane [...], ¯ó³kiew 1754.
31 Zob. J. Miszalska, Kolloander wierny i Piêkna Dianea. Polskie przek³ady w³oskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przek³adu, Kraków 2003, s. 334348.
32 B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu w³asnego g³osu..., s. 20.
33 Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Radziwi³³ów, dzia³ V, sygn. 24843,
s. 13. W licie z 1 lutego 1748 Czapska pisze o niejakiej pannie Scypkowskiej, któr¹ odda
do domu niemieckiego, gdzie nie bêdzie mog³a mówiæ po polsku, dziêki czemu nauczy siê
szybciej jêzyka.
34 Tak uczyni³a np. Antonina Niemiryczowa, która prze³o¿y³a romans Jeana Préchaca.
Hanna Dziechciñska, komentuj¹c przedmowê Niemiryczowej do jej t³umaczenia (Przesz³oæ
i teraniejszoæ w kulturze czasów saskich, Warszawa 2007, s. 24), zwraca uwagê na postawê autorki, która uwzglêdnia³a upodobania czytelnicze jako istotny punkt odniesienia dla
swych artystycznych decyzji. St¹d nie tylko wybór tekstu o polskim bohaterze, ale wierszowana forma przek³adu utworu napisanego w oryginale proz¹, bowiem wed³ug t³umaczki
wiêksza chêtka czytaæ wierszem ani¿eli solute.
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porednio. Przyk³adem s³u¿yæ mo¿e tu znajomoæ Franciszki Urszuli Radziwi³³owej z obon¹ litewsk¹ Antonin¹ z Je³owickich Niemiryczow¹. Z diariusza Rybeñki wiemy, ¿e Radziwi³³owie, bêd¹c na Wo³yniu, wymienili z Niemiryczami kurtuazyjne wizyty. Barbara Judkowiak przypuszcza, ¿e ksiê¿na
mog³a mieæ w rêkach wierszowany romans Niemiryczowej o wojewodzicu
Walewskim, Feniks rzadki, t³umaczony z Jeana Préchaca35. Obie autorki
zainteresowa³y siê te¿ odami Jeana Bapistea Rousseau, obona litewska
inspirowa³a siê nimi w swym zborze wierszy Krótkie ze wiata zebranie
ró¿nych koniektur, a Radziwi³³owa jedn¹ z francuskich ód zamieci³a w Manuskrypcie [...] wierszów [...] rêk¹ [...] w³asn¹ przepisanych36. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e te dwie damy mia³y wiadomoæ swych artystycznych dokonañ,
nawet jeli ich literackie wybory sz³y w nieco innym kierunku37. Choæ bowiem Radziwi³³owa nigdy romansów nie t³umaczy³a, a przynajmniej nic o
tym nie wiemy  to jednak przyswajane wzory literackie czêsto by³y wspólne. Wszak Franciszka Urszula w swych sztukach siêga³a nie tylko po Moliera, ale tak¿e po francuskie romanse.
Posiadana w domu bogata biblioteka, zawieraj¹ca nowoci literatury
zachodnioeuropejskiej, sk³ania³a do intelektualnej pracy damy z ró¿nych zak¹tków Rzeczypospolitej. W tym czasie, gdy w Niewie¿u powstawa³y kolejne dramaty hetmanowej wielkiej litewskiej, w innej rezydencji magnackiej,
wzniesionej wed³ug projektu Jakuba Fontany w Radzyniu Podlaskim, komedie Moliera t³umaczy³a tak¿e Marianna z K¹tskich Potocka, która stworzy³a
w³asne wersje sztuk: jedn¹ o dro¿¹cych siê i wykwintnych bia³og³owych
i drug¹, zdradziectwa Skapina pokazuj¹c¹38. Dokonuj¹c przek³adu tych
komedii w 1749 roku, nie mog³a inspirowaæ siê pomys³ami Radziwi³³owej,
gdy¿ Komedia wytwornych i miesznych dzieweczek autorstwa ksiê¿nej
35 Francuski utwór cieszy³ siê w czasach saskich du¿ym powodzeniem, jego przek³adu
dokonano wtedy kilkakrotnie: dwa razy proz¹ (Stanis³aw Dzia³yñski i Stanis³aw S³owiñski)
i trzy wierszem (Franciszek Morawski, Antonina Niemiryczowa oraz Józef Epifani Minasowicz). I. Maciejewska, Mi³oæ i erotyzm w pimiennictwie czasów saskich, s. 22.
36 B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu w³asnego g³osu..., s. 402.
37 Szerzej o dorobku literackim Niemiryczowej pisali A. Czy¿, Antonina Niemiryczowa,
czyli rokoko metafizyczne, w: tego¿, Ja i Bóg. Poezja metafizyczna pónego baroku, Wroc³aw
1988, s. 101106; A. Roæko, Wizerunek artystyczny Antoniny Niemiryczowej, w: Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998, s. 129140; ta¿, Miêdzy sacrum
i profanum. Wiersze polskie... Antoniny Niemiryczowej, w: Staropolski ogl¹d wiata. Problemy kultury staropolskiej: poszukiwanie sacrum, odnajdywanie profanum. Studia historyczne, red. B. Rok, F. Wolañski, Toruñ 2013, s. 444468. Barbara Judkowiak wskazuje, ¿e
dotychczas eksponowano ró¿nice w dorobku obonej litewskiej i wojewodziny wileñskiej,
wskazuj¹c, ¿e twórczoæ pierwszej ewoluowa³a w stronê rokoka, a drugiej klasycyzmu. Jednak badaczka stwierdza, ¿e te nie koñca s³uszne tezy nie uwzglêdniaj¹ wewnêtrznego zró¿nicowania dorobku obu poetek (B. Judkowiak, Urszula Radziwi³³owa  w poszukiwaniu
w³asnego g³osu..., s. 4020.
38 J. Rudnicka, Maria z K¹tskich Potocka jako t³umaczka Moliera, w: Miêdzy barokiem
a owieceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn
1996, s. 291293.
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powsta³a w roku 175239. Potocka natomiast w jednym Franciszkê Urszulê
z pewnoci¹ przypomina³a. Tym podobieñstwem by³y rozleg³e zainteresowania czytelnicze. O bibliotece niewieskiej sawantki i jej lekturowych zainteresowaniach pisa³a Barbara Judkowiak40, natomiast o wiecie ksi¹¿ek Marii
z K¹tskich wyobra¿enie da³a Jadwiga Rudnicka. Stwierdza ona, ¿e ¿ona
Eustachego Potockiego by³a zapalon¹ czytelniczk¹, o czym wiadczy m.in.
39 zachowanych tomów, w których znajduj¹ siê jej odrêczne zapiski. Ksi¹¿ki
z jej biblioteki to przede wszystkim dzie³a francuskie, wiadcz¹ce o zró¿nicowanych gustach czytaj¹cej. Ciekawostk¹ potwierdzaj¹c¹ otwieranie siê na
nowinki literackie jest powieæ Henryego Fieldinga Historia Toma Jonesa,
któr¹ Potocka mia³a we francuskim t³umaczeniu z 1750 roku, opublikowanym rok po angielskim pierwowzorze41.
Wspomniane wy¿ej kobiety czasów saskich, którym wykszta³cenie da³o
tak¹ szansê, uzna³y za stosowne przyswoiæ interesuj¹ce je teksty literackie
rodzimej kulturze. W ten sposób wykorzystywa³y zdobyte umiejêtnoci nie
tylko po to, by jêzykiem francuskim gadaæ i konwersowaæ, jak to wyrazi³
wydawca Historyi Aryjamena, ale by podj¹æ wysi³ek t³umaczenia dzie³, które
przypad³y im do gustu. Czasem dokonywa³y przek³adów wiernych wobec
pierwowzorów, innym razem w ich t³umaczeniach pojawia³y siê lady w³asnej inwencji artystycznej, uwzglêdniaj¹cej rodzim¹ tradycjê kulturow¹. Dlatego te¿ np. Niemiryczowa, tworz¹c swoj¹ wersjê romansu Préchaca, rezygnuje z mniej popularnej w Polsce prozy, z kolei Radziwi³³owa w przek³adzie
komedii Moliera odpowiednio dobiera lektury swych wykwintni, zaczytuj¹cych siê miêdzy innymi popularn¹ w Polsce Historyj¹ o Banialuce Hieronima
Morsztyna.
Uzupe³niaj¹c ten z koniecznoci krótki rys problemu, warto wskazaæ
jeszcze jedno pole, na którym ówczesne kobiety potrafi³y ujawniaæ swe talenty. Mowa tu o dot¹d s³abo rozpoznanej epistolografii. Sporo uwagi powiêci³a
jej historyk Bo¿ena Popio³ek, ale przede wszystkim pod k¹tem scharakteryzowania mentalnoci czasów saskich. Zadañ badawczych wydaje siê znaczniej wiêcej. List to przede wszystkim szansa, ci¹gle niewykorzystana, poznania
jêzyka dawnych kobiet. Nie ma dot¹d ¿adnej syntetyzuj¹cej pracy na ten temat,
a powstaj¹cy od lat z mozo³em S³ownik jêzyka polskiego XVII i XVIII wieku nie
wype³nia istniej¹cej luki. Nie mamy, poza nielicznymi wyj¹tkami42, edycji
39 B. Judkowiak, Franciszka Urszula Radziwi³³owa (17051753), w: Pisarze polskiego
owiecenia, t. I, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliñski, Warszawa 1992, s. 76.
40 B. Judkowiak, Formacja umys³owa sawantki polowy wieku (wiat ksi¹¿ek i rodowisko literackie Franciszki Urszuli Radziwi³³owej), w: Kultura literacka polowy XVIII wieku
w Polsce. Studia i szkice, red. T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 1992, s. 147161.
41 J. Rudnicka, dz. cyt., s. 289290.
42 Listy El¿biety Dru¿backiej do Barbary Sanguszkowej wyda³a ostatnio Krystyna Stasiewicz w ksi¹¿ce Barbara Sanguszkowa i El¿bieta Dru¿backa w wietle nowych róde³,
Olsztyn 2011.
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zachowanych ciekawych zbiorów korespondencji, które pozwoli³yby przybli¿yæ wspó³czesnemu czytelnikowi charakter dawnej kobiecej epistolografii. Na
wydanie, tudzie¿ dog³êbne zbadanie czekaj¹ nie tylko listy poetki i dramatopisarki Franciszki Urszuli Radziwi³³owej, lecz tak¿e drugiej ¿ony jej szwagra
Hieronima Floriana  Magdaleny z Czapskich43. Obie kobiety sprawnie w³adaj¹ce piórem pozna³y siê osobicie, Magdalena po lubie zawartym we wrzeniu 1745 roku mog³a podziwiaæ w Niewie¿u sztuki autorstwa starszej od
siebie o ponad dwadziecia lat Franciszki. Wród jej listów do mê¿a pojawi³
siê, podobnie jak u Franciszki, list mi³osny pisany wierszem44, choæ nie
mamy, niestety, na to dowodów, ¿e Czapska zna³a powsta³e wczeniej wierszowane listowne wyznania pani na Niewie¿u.
Korespondentek wychodz¹cych poza epistolarny szablon by³o wówczas
wiêcej, a niektóre z nich stawa³y siê kim w rodzaju dziennikarek. Tak by³o
w przypadku Jadwigi Rafa³owiczówny przesy³aj¹cej przez 10 lat nowiny swej
protektorce El¿biecie Sieniawskiej z klasztoru warszawskich wizytek, w którym by³a rezydentk¹45. Jak wiemy choæby na przyk³adzie dzia³alnoci poczmistrza toruñskiego Jakuba Karola Rubinkowskiego, zapotrzebowanie na
regularn¹ i w miarê pewn¹ informacjê kszta³towa³o ten specyficzny model
dawnego dziennikarstwa46. Rafa³owiczówna nie by³a oficjaln¹ producentk¹
gazetek rêkopimiennych, jednak jej listy wpisuj¹ siê w ich konwencjê. Adresatka wysy³anych nowin dysponowa³a sieci¹ podobnych korespondentów,
z którymi utrzymywa³a sta³y kontakt47. Jej bogata epistolografia jest ostatnio obiektem szeroko zakrojonych badañ, podjêtych przez zespó³ pod kierownictwem Bo¿eny Popio³ek. Celem jego prac ma byæ nie tylko analiza listów
El¿biety Sieniawskiej, lecz tak¿e ich edycja.
Koñcz¹c podjête tu rozwa¿ania, s³u¿¹ce syntetycznemu scharakteryzowaniu aktywnoci pisarskiej kobiet czasów saskich, warto podkreliæ, i¿
wspomniane wy¿ej autorki, podobnie jak te, których dzia³alnoæ nie zosta³a
tu uwzglêdniona, coraz sprawniej radzi³y sobie z wyra¿aniem wielu tematów,
wykorzystywa³y ró¿ne formy przekazu, w tym te sensu stricto literackie, pod
wp³ywem lektur same siêga³y po pióro, by stworzyæ w³asny, oryginalny tekst
albo by zmierzyæ siê wyzwaniem przek³adu. Czasem okolicznoci ¿yciowe
43 W ramach grantu z Narodowego Centrum Nauki nr 2012/07/B/HS2/02322 przygotowujê wraz z Katarzyn¹ Zawilsk¹ edycjê listów Czapskiej do narzeczonego, a nastêpnie
mê¿a Hieronima Floriana Radziwi³³a.
44 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.
45 J. Rafa³owiczówna, A z Warszawy nowiny te.... Listy do El¿biety Sieniawskiej z lat
1710-1720, oprac. i wstêp B. Popio³ek, Kraków 2000.
46 O barokowych gazetkach-nowinach i ich specyfice pisa³. m. in. K. Maliszewski, Obraz wiata i Rzeczypospolitej w polskich gazetkach rêkopimiennych z okresu pónego baroku, Toruñ 1990.
47 B. Popio³ek, Wstêp do: A z Warszawy nowiny te..., s. XII.
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czyni³y z nich pisarki; Franciszkê Urszulê Radziwi³³ow¹ inspirowa³a nie tylko mi³oæ do mê¿a, ale i potrzeby teatru w Niewie¿u, na którego scenie
fetowano ró¿nego rodzaju uroczystoci. Aktywnoæ twórcz¹ w duchu parenezy rodzi³a te¿ rola matki, chc¹cej przekazaæ wskazówki moralne swemu
potomstwu (B. Sanguszkowa, F. U. Radziwi³³owa). Zale¿noæ od mo¿nych
protektorów sk³ania³a do panegirycznych wypowiedzi El¿bietê Dru¿back¹,
która siêga³a te¿ po inne gatunki, bliskie ówczesnym autorkom, pisz¹c cztery
romanse. Z kolei salon towarzyski Sanguszkowej sprzyja³ artystycznym zabawom i poetyckim konkursom, w których ciera³y siê mêskie oraz niewiecie pióra. Okolicznoci i powodów warunkuj¹cych kobiece pisanie by³o zatem wiele, warto wiêc w kolejnych latach podejmowaæ badawczy wysi³ek,
zmierzaj¹cy do rozpoznania tej twórczoci, by zbudowaæ pe³niejszy obraz
polskiej kultury czasów saskich.
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Summary
The article presents an attempt to characterize the increase in womens literary activity
observed by researchers to have taken place during the reign of the two kings of the Wettin
Dynasty. The period preceding the First Partition of Poland, for a long time seen as the time of
culture in decline, are decades in which for the first time in our history women took up writing
on such a scale. The phenomenon concerned most of all the nobility and the gentry and was
connected with, among other things, the changes in education started in the second half of the
17th century. The discussion also covers the interrelations between the women who took to the
pen over that period, indicating the reading matter which inspired them and the circumstances
which facilitated their literary activity.
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El¿bieta Helena urodzi³a siê pod koniec 1668 lub na pocz¹tku roku
nastêpnego w Koñskowoli w rodzinie magnackiej skoligaconej z wieloma
rodami senatorskimi. Matka, Zofia z Opaliñskich, by³a córk¹ marsza³ka nadwornego koronnego, znanego pisarza £ukasza Opaliñskiego, s³ynn¹ ze
swych uzdolnieñ matematycznych i muzycznych oraz obycia na dworze królowej Ludwiki Marii Gonzagi1. Ojciec, Stanis³aw Herakliusz Lubomirski,
w chwili zawierania ma³¿eñstwa w 1668 roku starosta spiski, w nied³ugim
czasie zosta³ marsza³kiem wielkim koronnym, czyli pierwszym ministrem
Jana III Sobieskiego. Przejawia³ zainteresowania filozofi¹, astrologi¹, literatur¹, sam równie¿ pisa³ i przez wspó³czesnych nazwany by³ Salomonem
polskim2.
Szczêliwe dzieciñstwo El¿biety przerwa³a mieræ matki w 1675 roku.
Ojciec kocha³ jedynaczkê, ale w rok póniej o¿eni³ siê i doczeka³ trzech
synów. Dziewczynka prawdopodobnie pocz¹tkowo przebywa³a u ojca, póniej
pojecha³a do £añcuta do ukochanego stryja Hieronima Augusta Lubomirskiego, a nastêpnie przebywa³a w Warszawie na Pensji Panien Wizytek i na
dworze Marii Kazimiery Sobieskiej, któr¹ traktowa³a jak matkê. Królowa
polubi³a marsza³kównê, nauczy³a j¹ bycia dam¹ i mia³a du¿y wp³yw na
ukszta³towanie jej osobowoci. El¿bieta wietnie pozna³a francuski, niezbêdny
1

A. K. Link-Lenczowski, B. Popio³ek, Sieniawska z Lubomirskich El¿bieta Helena,
w: Polski s³ownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa 1996, s. 9096; B. Popio³ek, Królowa
bez korony. Studium z ¿ycia i dzia³alnoci El¿biety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok.
16691729), Kraków 1996. W artykule korzystalimy z najnowszych ustaleñ wymienionych
wy¿ej badaczy.
2 Zob. Stanis³aw Herakliusz Lubomirski  pisarz, polityk, mecenas, red. W. Roszkowska, Wroc³aw 1982; Stanis³aw Herakliusz Lubomirski  twórca i dzie³a, red. A. Karpiñski,
E. Lasociñska, Warszawa 2004.
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wówczas do prowadzenia konwersacji. Znane by³y otoczeniu jej ciête riposty.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wysoko urodzona panna, bogata, energiczna, rozmowna, o dobrej prezencji, mia³a wielu adoratorów. Wiemy o jednym konkurencie do jej rêki, przysz³ym mê¿u, starocie lwowskim Adamie Miko³aju
Sieniawskim, synu hetmana polnego koronnego Miko³aja Hieronima. Adam
kszta³ci³ siê w Akademii Krakowskiej, przez dwa lata przebywa³ w Pary¿u.
Tu uczy³ siê jêzyka, tañca, rysunku, rachunków, a tak¿e fechtunku i gry na
flecie3. Wizualnie by³ mê¿czyzn¹ nieatrakcyjnym, o krêpej sylwetce, wy³upiastych oczach osadzonych w du¿ej twarzy. Ma³¿eñstwo z marsza³kówn¹ zaaran¿owano ze wzglêdów presti¿owo-maj¹tkowych. Konkury trwa³y krótko.
Uzgodnienia posagowe ze Stanis³awem Herakliuszem Lubomirskim prowadzi³ wuj Adama Sieniawskiego, Jan Prokop Granowski, poniewa¿ ojciec ju¿
nie ¿y³. Marsza³ek da³ du¿y posag jedynaczce. lub odby³ siê 6 VII 1687 roku
w Warszawie, w kaplicy W³adys³awa IV w kolegiacie pijarów. Rêce zwi¹za³
parze stu³¹ prymas Micha³ Radziejowski. M³odzi stali siê w³acicielami rozleg³ych posiad³oci w Krakowskiem, na Lubelszczynie, Mazowszu, Rusi Czerwonej, Podolu, a tak¿e nad Dwin¹.
Po lubie ma³¿onkowie pojechali do Brze¿an, g³ównej rezydencji Sieniawskich. I od tej pory rozpoczê³y siê k³opoty nasilaj¹ce siê z biegiem lat.
M³odzi s³abo siê znali, mieli odmienne zainteresowania, kontrastowe temperamenty. Sieniawski nie adorowa³ ¿ony, która tego od niego oczekiwa³a.
Z przyjemnoci¹ za to oddawa³ siê z przyjació³mi zabawom przy kielichu.
El¿bieta nudzi³a siê w ruskich rezydencjach mê¿a w Brze¿anach oraz Miêdzybo¿u i wbrew woli Adama wyje¿d¿a³a do Warszawy na dwór królewski
i do swego ojca w Ujazdowie. W tych miejscach czu³a siê jak ryba w wodzie.
Lubi³a szybkie zmiany sytuacji, urozmaicone rozrywki. Zwraca³a na siebie
uwagê swoimi strojami, modnymi perukami. Wielk¹ przyjemnoæ sprawia³y
jej tañce, gry w karty, palenie fajki, konwersacja. Na proby mê¿a o powrót
do Brze¿an nie reagowa³a. Wykrêca³a siê w ró¿ny sposób, najczêciej wymylaj¹c rozmaite choroby. K³ótnie miêdzy ma³¿onkami trwa³y ci¹gle. Ziêæ skar¿y³ siê Lubomirskiemu, a ten opowiada³ siê po stronie córki. W 1693 roku
zirytowany m¹¿ przyjecha³ do stolicy po ¿onê. Warszawy nie cierpia³, wyda³
bankiet na dworze królewskim i wyjecha³ do Oleszyc, niestety, znów bez
¿ony. Wkrótce wybuch³a bomba. El¿bieta, wówczas ju¿ wojewodzina be³ska,
mia³a romans z synem hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa Jab³onowskiego, Janem Stanis³awem4. Wiele osób zainteresowanych by³o rozdmuchaniem tej sprawy, m.in. Stefan Potocki, Hieronim Lubomirski. Niebagateln¹ rolê odegra³ wuj Adama Sieniawskiego, Jan Prokop Granowski, który
3 A. K. Link-Lenczowski, Sieniawski Adam Miko³aj, w: Polski s³ownik biograficzny,
t. XXXVII, s. 105115. W artykule korzystalimy z ustaleñ krakowskiego badacza zawartych w opracowanym przez niego biogramie.
4 Szerzej o tym romansie pisze B. Popio³ek, dz. cyt., s. 2225.
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przechwyci³ korespondencjê kochanków i odda³ zdradzanemu mê¿owi5. Zapachnia³o rozwodem. Ojciec El¿biety, wielki kobieciarz, rozumia³ dobrze sytuacjê i prosi³ parê królewsk¹ o negocjacje przy godzeniu ma³¿onków. Sieniawski pozwoli³ ¿onie wróciæ. W styczniu 1696 roku przyjecha³a z Warszawy
do Oleszyc, póniej do Lwowa. W nied³ugim czasie wojewodzina wda³a siê
w kolejny gor¹cy romans z Aleksandrem Sobieskim, ulubionym synem królowej. Kto wie, czy owocem tej grzesznej mi³oci nie by³a córka Maria Zofia,
urodzona 15 IV 1699 roku w Brze¿anach. Dziewczynka otrzyma³a imiona po
królowej i matce El¿biety. Nikt nie zg³asza³ podejrzeñ. Po dwunastu latach
ma³¿eñstwa Sieniawski doczeka³ siê upragnionego potomka. Teæ gratulowa³
Adamowi narodzin córki. Sieniawska w dwa miesi¹ce póniej wyjecha³a na
zaproszenie ojca do Warszawy i Ujazdowa, a w po³owie wrzenia m¹¿ b³aga³,
aby wróci³a do domu. Z czasem nie reagowa³ na zachowanie ¿ony. Ale El¿bietê spotka³ afront ze strony piêknego Aleksandra. Królewicz w 1702 roku
pozna³ we Wroc³awiu by³¹ metresê króla Augusta II Sasa hrabinê Esterle
i porzuci³ sw¹ kochankê El¿bietê. Wojewodzin¹ miota³a zazdroæ, a upokorzona duma sprawi³a, ¿e Aleksander nie móg³ liczyæ na jej poparcie.
Sieniawska znalaz³a szybko pocieszyciela. By³ to piêkny Madziar, m³odszy od niej, ksi¹¿ê Ferenc II Rakoczy, przywódca powstania antyhabsburskiego. Owocem tego romansu by³a córka, któr¹ El¿bieta urodzi³a we Lwowie 21 XI 1703 roku. Cieszy³a siê dzieckiem, którego imienia nie znamy,
krótko. Zmar³o w sierpniu nastêpnego roku.
Ka¿dy ze wspomnianych romansów by³ zwi¹zany z rozgrywkami politycznymi. Pierwszy mia³ w tle walkê miêdzy Lubomirskimi, Potockimi
i Jab³onowskimi o wp³ywy w armii. Drugi zwi¹zany by³ z planem królowej
Marysieñki pozyskania Sieniawskiej i jej ojca w zdobyciu tronu dla Aleksandra po zmar³ym 19 VI 1696 roku Janie III Sobieskim. Trzeci romans wywi¹za³ siê z rozgrywek Habsburgów z Bourbonami. Sieniawska by³a znan¹ zwolenniczk¹ polityki profrancuskiej i to wersalska agentura skierowa³a uwagê
Rakoczego na polsk¹ magnatkê przebywaj¹c¹ z chor¹ macoch¹ w Karlsbadzie. W obronnym zamczysku Sieniawskich w Brze¿anach od 1707 roku
przez wiele lat przebywa³ Jakub Maron, rezydent Ludwika XIV, oficjalnie
pe³ni¹cy funkcjê prywatnego sekretarza Sieniawskiej. Po ucieczce z wiêzienia w Wienerneustadt ksi¹¿ê Ferenc przyby³ do Rzeczypospolitej i na Bo¿e
Narodzenie 1701 roku trafi³ do Brze¿an. Magnatka sta³a siê doradc¹ politycznym Wêgra, organizatork¹ pomocy dla antyhrabsburskiego powstania.
Trzeba podkreliæ, ¿e Sieniawska by³a dobrze poinformowana o sytuacji w Europie. Mia³a wietnie zorganizowan¹ siatkê szpiegowsk¹ i wielu
5 Nale¿y zwróciæ uwagê na pewn¹ niekonsekwencjê informacyjn¹. Bo¿ena Popio³ek (dz.
cyt., s. 22-23) podaje, ¿e Jan Prokop Granowski, starosta ¿ytomierski, przekaza³ korespondencjê, natomiast w Polskim s³owniku biograficznym, jako wspó³autorka has³a, podaje nazwisko Stefana Potockiego, ³owczego koronnego (dz. cyt., s. 90).
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agentów prasowych. O jej zaanga¿owaniu w politykê wewnêtrzn¹ i miêdzynarodow¹ mo¿na du¿o napisaæ. Wspomnijmy tylko o wojnie pó³nocnej, kiedy
to wielu magnatów kilkakrotnie zmienia³o stronnictwa i pogl¹dy polityczne.
Jedni to robili z przekonania, wiêkszoæ jednak dla zabezpieczenia swoich
maj¹tków. Rekord w elastycznoci politycznej pobi³a chyba El¿bieta Sieniawska. Niejednokrotnie mia³a za z³e mê¿owi jego niezdecydowanie. Kiedy
Adam Miko³aj Sieniawski, jeszcze jako wojewoda be³ski, po przegranej Contiego waha³ siê z przejciem na stronê Augusta II, despotyczna ¿ona pisa³a:
bez ma³a ca³y rok [...] prosi³am moja panno ciê, ¿eby siê nie podszywa³ pod
nich maj¹c swoj¹ partiê, a wszystko mieæ bêdziesz, a tak przy twoim ogniu
drudzy siê grzali, a teraz kapitulacjê poczynili, a ciebie ni jak ni siak zostawili6. W póniejszym licie, z 1702 roku, robi³a mu nadal wyk³ad polityczny:
A ty mój Dobrodzieju miej to na uwadze, ¿e Panu Bogu s³u¿, a diab³u nie
gniewaj, bo nie wiesz komu siê dostaniesz7.
W czasie wojny pó³nocnej sympatie polityczne nawet w jednej rodzinie
bywa³y ró¿ne, czego najlepszym przyk³adem by³a para Sieniawskich. W³adza
ksiêcia Adama Miko³aja nad wojskiem czyni³a z Sieniawskich po¿¹danych
stronników ka¿dego stronnictwa. Pocz¹tkowo Sieniawski by³ zwolennikiem
Sasa, a jego ma³¿onka Lwa Pó³nocy  Karola XII. Interesowa³ j¹ bowiem
kandydat do korony zaproponowany przez Szwedów, wojewoda poznañski
Stanis³aw Leszczyñski o¿eniony z jej kuzynk¹ Katarzyn¹ z Opaliñskich. Sieniawska o sytuacji na froncie by³a informowana przez swych agentów
i w zale¿noci od wydarzeñ potrafi³a sprzyjaæ wszystkim po kolei. Kiedy
abdykowa³ August II, a na tronie zasiad³ Leszczyñski nieuznawany przez
stronnictwo prosaskie, a tym samym i przez Sieniawskiego, na scenie politycznej pojawi³ siê sam Piotr I Wielki, który szuka³ kontrkandydata do korony. Myla³ o hetmanie Adamie Miko³aju. Wówczas praktyczna hetmanowa
zmieni³a front, uznaj¹c, ¿e ju¿ najwy¿szy czas porozumieæ siê z carem,
zw³aszcza ¿e wojska rosyjskie sta³y w jej dobrach. Na przeszkodzie w zmontowaniu przymierza stan¹³ w 1707 roku wrzeniowy powrót Szwedów z Saksonii do Polski. Sieniawska, ten Machiavelli w niewiecim ciele, rzekomo
zachorowa³a w Warszawie i, jak wieæ gminna nios³a, da³a siê porwaæ pu³kownikowi Leszczyñskiego, Krzysztofowi Urbanowiczowi, który zawióz³ j¹ do
Kleczowa przed oblicze Karola XII8. Nieodrodna córka przewrotnego, inteligentnego Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego wysz³a z tej opresji nie
tylko ca³o, ale i z zyskiem. Wydaje siê, ¿e ma³¿onkowie tak podzielili siê
rolami, ¿e z obu stron mieli zapewnione bezpieczeñstwo. A kiedy po klêsce
6 List z 15 I 1698, cyt. za: B. Popio³ek, Na marginesie wa¿nych spraw. Listy kobiece
epoki saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 1, red. W. Jamro¿ek
i D. ¯o³¹d-Strzelczyk, Poznañ 1998, s. 91.
7 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps 2514, k. 241.
8 E. Rudzki, Pani dumna nies³ychanie i rz¹dziocha wielka (El¿bieta z Lubomirskich
Sieniawska. Pani Krakowska), w: ten¿e, Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 1997, s. 26.
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pod Po³taw¹ zaistnia³a nowa sytuacja, Sieniawscy na cztery dni przed zawarciem uk³adu miêdzy Piotrem I Wielkim i Augustem II, a wiêc 6 VI 1711 roku,
postanowili ochrzciæ i to politycznie, sw¹ dwunastoletni¹ jedynaczkê Zosiê,
prosz¹c w kumy trzy wa¿ne figury: króla Augusta II, cara Piotra I Wielkiego
i Franciszka II Rakoczego. Chrztu udzieli³ w Jaros³awiu biskup Teodor Potocki, póniejszy prymas9. Biedniej¹ca szlachta krzywym okiem patrzy³a na
posuniêcia Sieniawskich. Ale trzeba dodaæ, ¿e wojska pl¹drowa³y dobra nie
tylko szlacheckie, ale i dygnitarskie. Za elastycznoæ polityczn¹ Sieniawskim
te¿ siê dosta³o. Co prawda uda³o siê na krótko oszczêdziæ Pu³awy i Koñskowolê w zamian za roczn¹ intratê, ale 28 VIII 1706 roku Szwedzi spalili pa³ac
w Pu³awach. By³a to kara za przyjêcie przez ksiêcia bu³awy wielkiej koronnej z r¹k Wettina. Sieniawscy ucierpieli i od Sasów. Hetman ¿ali³ siê, ¿e
w jego dobrach wszêdzie zgo³a deserta [pustynna  K. S.] Arabia10.
Sprawy pañstwowe czêsto ³¹czy³a Sieniawska, wojewodzina be³ska, póniej kasztelanowa krakowska i hetmanowa wielka koronna, ze sprawami
prywatnymi. Na przyk³ad wiele lat po wyjedzie z Polski królowej Marii
Kazimiery prowadzi³a sprawy maj¹tkowe Sobieskich. W 1717 roku po mierci królowej zaczê³y siê problemy o schedê po niej miêdzy jej synami, Jakubem i Konstantym. Sieniawska na tym skorzysta³a, bo zad³u¿eni spadkobiercy sprzedali jej Wilanów, Olesko i Tarnopol.
El¿bieta Sieniawska dba³a o swoje rozleg³e dobra i ich mieszkañców
w sposób mistrzowski. Zak³ada³a szko³y dla dzieci ubogiej szlachty i mieszczan, utrzymywa³a je, zapewnia³a uczniom wy¿ywienie i ubrania. Nadzór
sprawowa³ wyznaczany przez Sieniawsk¹ Jakub Gawendowicz11.
Zniszczenia wojenne, powodzie, straty w ludziach zmusza³y tê praktyczn¹, logicznie myl¹c¹ kobietê do odwa¿nych posuniêæ. W miasteczkach
i miastach pozwala³a ¯ydom na osiedlenie i dawa³a im korzystne przywileje.
Zasiedla³a nowymi ch³opami wyludnione wioski na dobrych warunkach, np.
w dobrach granowskich zast¹pi³a rentê odrobkow¹ czynszem. Sieniawska
mia³a dobre rozeznanie w pracy administratorów, arendarzy, a w przypadku
stwierdzonych przewinieñ ostro kara³a. Pisarz prowentowy dóbr tenczyñskich, Stanis³aw Lublicki, oskar¿ony za nadu¿ycia wobec arendarzy i fa³szowanie próby galmanu, zosta³ uwiêziony. Jego nastêpcy Piotrowi Morzyckiemu Sieniawska grozi³a konsekwencjami, poniewa¿ omieli³ siê wydaæ decyzjê
o wydobyciu bogactw zakopanych przed ³upie¿cami: miasto podziêkowania
bêdziesz ty pewnie w parze z Lublickim w kajdanach chodzi³ za tê akcjê, ¿e
siê wa¿y³ nie wiem za czyj¹ rad¹ dobywaæ i wykopywaæ srebra. Sieniawska
nie przebiera³a w grobach, kiedy dowiedzia³a siê, ¿e brakuje czêci skarbu
9 J. Roniker, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze, Kraków 1992; B. Popio³ek, Królowa bez korony..., s. 5680.
10 Cyt. za: E. Rudzki, dz. cyt., s. 33.
11 B. Popio³ek, Kobiecy wiat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnoci¹ kobiet
z krêgów szlacheckich, Kraków 2003, s. 263.
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[...] za tê przys³ugê godzien by sto kijów, a myd³a w garæ na posmarowanie12. Ale nie wszystko zginê³o. Cenne rzeczy i ksiêgozbiór, które odziedziczy³a Sieniawska po swym wuju £ukaszu Opaliñskim, zakopane w £ubnicach i zdeponowane w klasztorze kamedu³ów w Rytwianach, uda³o siê
ocaliæ13. Z funkcji administratora kañczugskiego klucza maj¹tków wyrzuci³a
Sieniawska w 1725 roku Horodelskiego za krzywdy wyrz¹dzane poddanym.
By³a te¿ nieub³agana wobec magnatów, którzy próbowali nadu¿ywaæ swoich
kompetencji i robiæ w jej dobrach niezatwierdzone przez ni¹ posuniêcia. Tak
by³o m.in. w przypadku zad¿umionych.
El¿bieta Sieniawska wpad³a w prawdziw¹ furiê na wieæ o zak³adanych w jej
dobrach z polecenia Józefa Wandalina Mniszcha, marsza³ka wielkiego koronnego, szpitalach i przytu³kach dla ubogich. W licie pe³nym przykrych uwag radzi³a marsza³kowi, aby chcia³ siê bawiæ charitatem we w³asnych dobrach, a j¹
i jej ludzi uwolni³ od zarazy, gdy¿ nie ¿yczy sobie w s¹siedztwie ¿adnych chorób.
Grozi³a nawet zamkniêciem i zapieczêtowaniem szpitala, a w razie odmowy
 trybuna³em14.

Sieniawska mia³a pieniactwo we krwi. By³a postrachem s¹dów i trybuna³u. Korumpowa³a, zastrasza³a sêdziów, pozyskiwa³a deputatów prezentami, wydawa³a wspania³e uczty i by³a wiarygodna, gdy obiecywa³a protekcjê.
Nie zawaha³a siê pozwaæ do Trybuna³u Koronnego w 1713 roku radê miejsk¹
Gdañska za naruszenie jej interesów handlowych. Jakub Henryk Flemming, feldmarsza³ek saski pisa³ w 1717 roku do schorowanej, szalonej podró¿niczki i pieniaczki:
Pani, proszê mi wybaczyæ to, co powiem, trzeba bardzo kochaæ procesy, aby
chcieæ byæ obecn¹ w ich s¹dzeniu, gdy¿ nie jest to zbyt przyjemne. Proszê mi
wierzyæ Pani, lepiej op³aciæ adwokata, powierzyæ mu swoj¹ sprawê, sakiewk¹
wynagrodziæ trudy sêdziego i pani op³aci swój proces jak nale¿y15.

¯ycie w podró¿y miêdzy Gdañskiem, Lublinem, Warszaw¹, Krakowem,
Rusi¹, Podolem by³o jej ¿ywio³em. Wyje¿d¿a³a do Karlsbadu, Lipska, Pragi,
Munkacza na Wêgrzech, ale g³ównie kr¹¿y³a po rozleg³ej Rzeczpospolitej.
Obje¿d¿a³a swoje latyfundia, kontaktowa³a siê z kupcami, rzemielnikami.
Lubi³a na d³u¿szy czas zatrzymywaæ siê w Pu³awach w swej ulubionej rezydencji, któr¹ odziedziczy³a po matce. Taki napiêty, niehigieniczny tryb ¿ycia
12
13

Cyt. za: B. Popio³ek, Na marginesie wa¿nych spraw..., s. 92.
K. Szuster, Biblioteka £ukasza Opaliñskiego marsza³ka nadwornego koronnego
(16121662), Wroc³aw 1971, s. 8485.
14 B. Popio³ek, Kobiecy wiat
, s. 176. Sieniawska mia³a dobre rozeznanie o miejscach szerz¹cej siê zarazy (J. Rafa³owiczówna, A z Warszawy nowiny te
Listy do El¿biety
Sieniawskiej z lat 17101720, wstêp i oprac. B. Popio³ek, Kraków 2000, s. 212, 217219,
225, 231, 232.
15 Cyt. za: B. Popio³ek, Królowa bez korony..., s. 100. List pisany by³ po francusku.
W oryginalnej wersji jêzykowej przytacza go autorka w przyp. 46 (s. 131).
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le wp³ywa³ na zdrowie magnatki. Cierpia³a na hemoroidy, migreny, kolki,
bóle ¿o³¹dkowe, omdlenia, mia³a k³opoty ze wzrokiem i nie by³y to choroby
wydumane z pocz¹tków ma³¿eñstwa. Przez pewien czas ¿elazna si³a woli
przezwyciê¿a³a niedomagania. Sieniawska nie przerwa³a podró¿y do Lublina
w 1713 roku nawet wówczas, gdy chorowa³a na ospê. Czasami odk³ada³a
wyjazd z powodu kataklizmu pogodowego. Tak by³o w drodze do Lwowa
i Jaros³awia. Musia³a zatrzymaæ siê w Stryju ze wzglêdu na z³¹ pogodê,
powód, nieprzejezdnoæ dróg16.
Sieniawska ¿y³a w biegu i nawet niedyspozycje zdrowotne chcia³a za³atwiaæ szybko. Mia³a dziewczynê do parzenia zió³. Warszawski aptekarz Jan
Frize zaopatrywa³ j¹ w leki. Szwagierka, Joanna z Sieniawskich Potocka
niejednokrotnie dawa³a jej reprymendê. Pisa³a ze Lwowa 3 III 1721 roku:
Ale¿ W. Dobr[odziejko] maj¹c pó³ Polski, nie mieæ doktora, co by godzien by³
tysi¹ca talarów ga¿y, albo i drugi[ego]? Jaka to niedba³oæ, za pozwoleniem,
o swoje zdrowie, tak potrzebne wszystkim. A gdyby sprawa by³a o kilkadziesi¹t
tysiêcy, to by deputatom kilkanacie rozdaæ nic. A doktora nie chowaæ dla
zdrowia, albo choæ cudzego, nigdy czasu nie znaleæ dla siebie?17

Adam Sieniawski posy³a³ do chorej ¿ony swego nadwornego lekarza Jakuba Thwila. Sieniawska zdoby³a siê na zatrudnienie trzech cudzoziemskich
medyków, Francuzów  Mandlima Chevaliera i Bouchera oraz W³ocha Onufrego Bonfilego. Porywczej El¿biecie Boucher na jej gor¹c¹ krew zaleca³
k¹piele w wilanej wodzie.
Zmêczenie, g³ównie psychiczne, zmusza³o magnatkê do krótkich odpoczynków. Zdobywa³a siê na wyjazd do Koñskowoli albo do Laszek ko³o Lwowa, gdzie podziwia³a wiosenne dywany fioletowych fio³ków w ogrodach. Dba³a o higienê. Czêsto bra³a k¹piele w wannie. Lubi³a muzykê, taniec, dlatego
te¿ utrzymywa³a dworsk¹ kapelê. Mia³a zainteresowania bibliofilskie. Ksi¹¿ki kupowa³a w Polsce, a tak¿e przez poredników w Pary¿u, Londynie, Amsterdamie. Mia³a ¿yw¹ zabawkê, kar³a Grondkowskiego. Ale nade wszystko
lubi³a polowania. Utrzymywa³a kosztown¹ sforê chartów, doskonale jedzi³a
konno i celnie strzela³a. Mia³a kilka stadnin koni znanych w Rzeczpospolitej.
Kupowa³a rumaki na Krymie i w Konstantynopolu18.
Hetmanowa umia³a z po¿ytkiem wydawaæ ogromne sumy na fundowanie
kocio³ów, klasztorów, rozbudowê, odnawianie, wyposa¿anie swych licznych
rezydencji. Mecenasowsk¹ ¿y³kê mia³a Sieniawska w genach. Znajomoæ
16 B. Popio³ek, Królowa bez korony..., s. 89-92; tej¿e, Kobiecy wiat , s. 156, 157,
162, 171.
17 Cyt. za: B. Popio³ek, Kobiecy wiat , s. 157. W cytacie wprowadzi³am zmianê
w interpunkcji.
18 B. Popio³ek, Zainteresowania bibliofilskie El¿biety Sieniawskiej, Rocznik NaukowoDydaktyczny WSP w Krakowie, Prace Historyczne XVII, z. 167, Kraków 1995, s. 4553;
Rozsiane informacje o innych zainteresowaniach znajdziemy w ksi¹¿kach B. Popio³ek, Królowa bez korony... i Kobiecy wiat
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sztuki, wyrafinowany smak doskonali³a przy boku swego ojca S. H. Lubomirskiego, znakomitego mecenasa. Pocz¹tkowo zajê³a siê £ubnicami, póniej
warszawskimi pa³acami, remontem kocio³a Bernardynów na Czerniakowie
 mauzoleum wzniesionym przez ojca, przywracaniem do wietnoci Wilanowa. We Lwowie wojewodzina wystawi³a koció³ Kapucynów, przebudowa³a
w tym¿e miecie pa³ac Sieniawskich. Trwa³y prace i w innych miejscach.
Umia³a pozyskiwaæ wspania³ych, s³awnych architektów, rzebiarzy, malarzy,
sztukatorów i trzymaæ ich w ryzach. Architektami nadwornymi byli: Giovanni Spazzio i Franciszek Antoni Mayer. W krêgu artystów zatrudnianych
przez despotyczn¹ hetmanow¹ widzimy g³ównie W³ochów, choæ s¹ i rodzimi:
Rocco Solari, Giuseppo Fontana, Francesco i Carlo Ceroni, Giovanni Bellotti,
Carlo Antonio Bay, Francesco Fumo, Pietro Innocente Comparetti, Jan
Eliasz Hoffmann, Jan Zygmunt Deybel, Jan Jerzy Plersch, Kacper Ba¿anka.
Lista niepe³na, ale jak¿e imponuj¹ca! Wszystko musia³o byæ uzgadniane
z mocodawczyni¹ listownie, a w przypadkach szczególnych osobicie. Ale efekty wspó³pracy z t¹ wyrobion¹ artystycznie ¿elazn¹ dam¹, przy zabezpieczeniu
finansowym, mo¿liwociach zdobycia materia³ów, by³y godne podziwu19.
Do tej pory pokazywalimy Sieniawsk¹ jako ¿onê, kochankê, polityka,
sprawnego mened¿era swoich w³oci, mecenasa, woja¿erkê. Czy ta twarda,
energiczna kobieta, która miêk³a w sytuacjach romansowych, by³a dobr¹
matk¹? Z zachowanych materia³ów wynika, ¿e tak. Swoje córki na czas
nieobecnoci zostawia³a pod opiek¹ warszawskich karmelitanek. Zosia, która
pozosta³a przy ¿yciu, by³a oczkiem w g³owie. Po 1710 roku Sieniawska wiêcej
czasu powiêca³a sprawom domowym. Informowa³a mê¿a o zdrowiu, humorach córki. Dba³a o edukacjê jedynaczki. Panienka umia³a wietnie konwersowaæ po francusku, tañczyæ, czytaæ, pisaæ, zna³a dobre maniery. Wspomnielimy
o pragmatyzmie Sieniawskiej. Córka mia³a dziedziczyæ wielk¹ fortunê, dlatego
te¿ wozi³a j¹ ze sob¹, aby poznawa³a zasady dogl¹dania interesów, rozmowy
polityczne, zachowania w s¹dach i trybunale. Zofia Maria wysz³a za m¹¿, jak
na ówczesne zwyczaje, póno, w 1724 roku za starszego od niej oko³o trzydziestu lat wdowca Stanis³awa Ernesta Denhoffa. Matka by³a przeciwna tej partii,
ale tym razem musia³a ulec mê¿owi. Najbogatszej pannie w Rzeczpospolitej
wyprawiono 30 VII 1724 roku we Lwowie królewskie wesele20.
19 Zob. m.in. P. Bohdziwicz, Korespondencja artystyczna El¿biety Sieniawskiej w zbiorach Biblioteki Czartoryskich z lat 17001729, Lublin 1964; W. Fija³kowski, Wnêtrza pa³acu w Wilanowie, Warszawa 1977; J. Gajewski, Architekci w s³u¿bie i na us³ugach hetmanowej El¿biety Sieniawskiej, w: Pod³ug nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii
architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Mi³obêdzkiemu, red. Komitet: Z. Bania,
A. Baranowski i in., Warszawa 1988, s. 378390; M. Karpowicz, Sztuki polskiej drogi dziwne. Bydgoszcz 1994; M. Karpowicz, Carlo e Francesco Ceroni. Architetti valsoldesi in Polonia, Vasolda 1998.
20 B. Popio³ek, Królowa bez korony..., s. 32, 33, tej¿e, Kobiecy wiat..., s. 233, 236, 258;
K. Stasiewicz, Manewry matrymonialne w rezydencjach Sieniawskich na Ukrainie, Pamiêtnik Kijowski, t. 8: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, red. H. Stroñski, A. Korytko, Kijów  Olsztyn 2006, s. 115120.
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Ostatnie lata ¿ycia Sieniawskiej by³y trudne. Po mierci ojca, który stanowi³ dla niej punkt oparcia, mia³a ró¿nego typu k³opoty z przyrodnimi
braæmi: Teodorem, Franciszkiem i Józefem. Najgorsze by³y z najstarszym,
Teodorem, starost¹ spiskim, który swoj¹ decyzj¹ matrymonialn¹ dobi³
dumn¹ magnatkê, gdy¿ o¿eni³ siê z mieszczank¹ krakowsk¹ El¿biet¹ Kryst¹
z Culler-Cumingów. Hetmanowa martwi³a siê o córkê, bo jej ma³¿eñstwo nie
by³o udane. 10 lutego 1726 roku zmar³ na lwowskim zamku schorowany
Adam Sieniawski, z którym El¿bieta trwa³a w burzliwym zwi¹zku prawie
czterdzieci lat. 30 marca cia³o hetmana przewieziono do Brze¿an i tu urz¹dzono skromny pogrzeb. Druga ceremonia pogrzebowa21 mia³a miejsce
29 VII 1726 roku. Có¿ to by³a za pompa funebris! Zmar³ przecie¿ ostatni
z rodu Sieniawskich. Uroczystoci trwa³y trzy dni z udzia³em dygnitarzy
duchownych i wieckich, urzêdników ziemskich i wojskowych22. Ta twarda
kobieta na swój sposób stratê mê¿a prze¿y³a. By³a jak na ówczesne czasy
zaawansowana w latach, schorowana i samotna.
mieræ dawa³a o sobie znaæ doæ czêsto. W lipcu 1726 roku zmar³ zaprzyjaniony z ni¹ królewicz Jakub Sobieski. El¿bieta nie chcia³a wype³niaæ g³owy rozmylaniami. Wpad³a w wir za³atwiania ró¿nych spraw. Zmar³a nagle
w Oleszycach 21 III 1729 roku, a jeszcze tego dnia informowa³a Józefa
Wandalina Mniszcha o zamierzonej podró¿y do Przemyla w sprawach s¹dowych; czeka³a na zamówione w Konstantynopolu konie i dywany. Niezamkniête procesy, nieza³atwione zamówienia handlowe, niezakoñczone budowy przejê³a córka, dobrze do tej roli przygotowana23. Godnie te¿ pochowa³a
matkê.
Wojewodzina po³ocka poleci³a z³o¿yæ cia³o na katafalku w izbie sto³owej pa³acu
oleszyckiego, jako byæ mog³o naprêdce. Czuwaæ mieli przy nim zakonnicy
z klasztorów jaros³awskich, przemyskich i sieniawskich. Wydatki poniesione na
kupno wiec do cia³a , dwutygodniowe msze i dzwonienie w kocio³ach wynios³y sumê siedmiu tysiêcy z³otych. Ustalono przy tym kolejnoæ dzwonienia
w ró¿nych kocio³ach, po³o¿onych na terenie dawnych majêtnoci Sieniawskiej.
Po skoñczonych uroczystociach cia³o zmar³ej mia³o zostaæ przewiezione do
Brze¿an i z³o¿one w rodzinnym mauzoleum Sieniawskich, którego to miejsca
zreszt¹ zmar³a nie cierpia³a. W rok póniej córka odprawi³a w Warszawie
w wi¹tyni kapucynów uroczyste egzekwie za matkê. Zamówi³a wówczas dwa
o³tarzyki malowane i portret cyfry JO fundatorki, za który zap³aci³a 90z³24.

21 O zwyczaju podwójnej ceremonii pogrzebowej: J. Chrocicki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974, s. 6263.
22 Relacyja pogrzebu hetmana Adama Miko³aja Sieniawskiego w kociele brze¿añskim
1726 die Iulii, w: Krotka annotacyja [ ] publiczniejszych dziejow i rewolucyj zebrana przez
Franciszka na Pu³aziach Pu³askiego [ ], do druku podana przez Baltazara Pu³askiego,
Lublin 1740, k. Ff-Gg. Przedruk fragmentów: A. Sajkowski, Barok, Warszawa 1972,
s. 219223.
23 B. Popio³ek, Królowa bez korony..., s. 116.
24 Ta¿, Kobiecy wiat..., s. 145146.
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Duch historii by³ po myli El¿biety Sieniawskiej. Nie zosta³a w Brze¿anach. Zamek popad³ w ruinê. W 1920 roku wywieziono sarkofagi Sieniawskich do Krakowa. Dzi s¹ w kaplicy zamkowej w Pieskowej Skale25.
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Summary
Elizabeth née Lubomirska Sieniawska (1668/16691729), the daughter of Zofia Opaliñska
and Stanis³aw Herakliusz Lubomirski, the wife of the great hetman of the crown and castellan
cracoviensis Adams was one of the most powerfull, out standing women of the Wettin times.
Ms. castellan managed with estates and realized own planes economics. She engaged in politics
in the I Republic of Poland and Europa, she shaped also artistic life of her times. Sieniawska
presented view of wife not being submitted to the man, but good mother. The scale of Elizabeths Sieniawskas activities no connected with femine domain her times.
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Przez d³ugi czas autorami relacji z podró¿y byli przede wszystkim mê¿czyni, którzy wyje¿d¿ali w celach edukacyjnych, wojennych, politycznych,
a tak¿e handlowych czy poznawczych. Od XVIII wieku ten monopol stopniowo jest prze³amywany przez kobiety podró¿niczki. W 1760 roku w Stambule
pamiêtnik spisuje Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa, woja¿uj¹ca po
wielu krajach i dziel¹ca siê po latach swymi wra¿eniami z odwiedzanych
miejsc1. Pod koniec tego¿ wieku i na pocz¹tku kolejnego pojawiaj¹ siê dzienniki Ludwiki Byszewskiej, Izabeli Czartoryskiej i Marii Wirtemberskiej2.
Pomiêdzy tymi autorkami chronologicznie sytuuje siê Teofila Konstancja
1 R. S. z Rusieckich Pilsztynowa, Proceder podró¿y i ¿ycia mego awantur, red. i wstêp
R. Pollak, tekst i przypisy M. Pe³czyñski, Kraków 1957.
2 Informacje o wybranych relacjach kobiet podró¿niczek zaczerpniête z publikacji
E. Z. Wichrowskiej, Twoja mieræ. Pocz¹tki dziennika intymnego w Polsce na prze³omie
XVIII i XIX wieku, Warszawa 2012. Badaczka przywo³uje m.in. nastêpuj¹ce ród³a:
L. Byszewska, ¯urnal podró¿y do Wilna z roku 1786, oprac. P. J. Jamski, wstêp. E. Manikowska, Wilno 2008 [spisany w 1790 roku]; Izabela z Flemingów Czartoryska, Tour throught England. Dziennik podró¿y po Anglii i Szkocji oraz ró¿ne notatki z tej podró¿y. Dziennik pochodzi z roku 1790 i by³ pisany w jêzyku francuskim; Biblioteka Czartoryskich,
rkps 6066 I Franc, 1790; Maria z Czartoryskich Wirtemberska, Dziennik podró¿y po W³oszech. Pisany w jêzyku polskim i francuskim, w roku 1816, o wymiarach 16,5 x 11 cm,
s. 174. W oprawie skórzanej, portfelowej, Biblioteka Czartoryskich, rkps 6114 I (tam¿e,
s. 47).
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z Radziwi³³ów Morawska3, której opowieæ o wyprawie po Europie bêdzie
przedmiotem analizy w niniejszym artykule.
Radziwi³³ówna urodzi³a siê w 1738 roku jako córka Micha³a Kazimierza
zwanego Rybeñk¹, hetmana wielkiego litewskiego i wojewody wileñskiego
(17021762), i Franciszki Urszuli z Winiowieckich (17051753). By³a m³odsz¹ siostr¹ Karola Stanis³awa Radziwi³³a Panie Kochanku4. Z powodu nieznajomoci wielu faktów jej biografia nie zosta³a szczegó³owo przedstawiona5. Jednak niektóre dostêpne nam detale z jej ¿yciorysu pozwalaj¹ dostrzec
w Morawskiej osobê wiadom¹ swoich potrzeb. By³a dzieckiem saskiej sawantki6, która jak na ówczesne realia przekracza³a wyznaczone kobiece role,
m.in. tworzy³a dramaty wystawiane potem w niewieskim teatrze. Sama
Teofila równie¿ odznacza³a siê nietuzinkowym charakterem, o czym wiadczyæ mo¿e chêæ decydowania o swoim losie. Kilkakrotnie odmówi³a zam¹¿pójcia, by wreszcie, u¿ywaj¹c szanta¿u, i¿ w takim stanie jest, i¿ musi
koniecznie iæ za Morawskiego7, wymusiæ zgodê na lub u arcybiskupa Sierakowskiego. Jej wybrankiem by³ podchor¹¿y bêd¹cy w s³u¿bie u jej brata
 Ignacy Feliks Morawski h. D¹browa. Zwi¹zek ten niew¹tpliwie mo¿na
uznaæ za mezalians8.
Wiele informacji o osobowoci Teofili dostarcza podró¿ (utrwalona przez
ni¹ na pimie) po krajach europejskich rozpoczêta w po³owie maja 1773,
a zakoñczona w 1774 roku9. Ca³a wyprawa trwa³a oko³o 14 miesiêcy i mia³a
charakter prywatny. G³ównym jej powodem by³a chêæ zobaczenia siê z bliskimi  bratem i mê¿em. Ze swoim ma³¿onkiem i krewnymi spotka³a siê
3 T. Morawska, Diariusz podró¿y europejskiej w latach 17731774, wstêp i oprac.
B. Rok, Wroc³aw 2002.
4 B. Rok, Wstêp do: T. Morawska, dz. cyt., s. 7-8.
5 Rok przygotowa³ zarys ¿yciorysu magnatki na podstawie informacji zgromadzonych
w biogramach bliskich jej osób: ojca, matki, brata i mê¿a. Do sporz¹dzenia tego opracowania pos³u¿y³ siê równie¿ Diariuszem ¿ycia mego Marcina Matuszewicza, a tak¿e obszernym pamiêtnikiem ojca Teofili oraz listami magnatki do brata Karola. ród³a przez niego
wykorzystane: H. Dymnicka-Wo³oszyñska, Radziwi³³ Micha³ Kazimierz, w: Polski s³ownik
biograficzny, t. XXX, Wroc³aw 1987, s. 299306; K. Wierzbicka-Michalska, Radziwi³³owa
z Winiowieckich Franciszka Urszula, w: Polski s³ownik biograficzny, t. XXX, s. 388-390;
J. Michalski, Radziwi³³ Karol zwany Panie Kochanku, w: Polski s³ownik biograficzny,
t. XXX, s. 248262; Z. Zieliñska, Morawski Ignacy Feliks h. D¹browa, w: Polski s³ownik
biograficzny, t. XXI, Kraków 1976, s. 718-719; M. Matuszewicz, Diariusz ¿ycia mego, t. 2.
17581764, oprac. i wstêp B. Królikowski, komentarz Z. Zieliñska, Warszawa 1986; Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Radziwi³³ów, Dzia³ V, sygn. 10006.
6 B. Judkowiak, Formacja umys³owa sawantki po³owy wieku (wiat ksi¹¿ek i rodowisko literackie Franciszki Urszuli Radziwi³³owej), w: Kultura literacka po³owy XVIII wieku
w Polsce. Studia i szkice, red. T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 1992, s. 147161.
7 M. Matuszewicz, dz. cyt., s. 548549.
8 B. Rok, ¯ycie towarzyskie Teofili z Radziwi³³ów Morawskiej w europejskiej podró¿y
w latach 17731774, w: W³adza i presti¿. Magnateria Rzeczypospolitej w XVIXVII w., red.
J. Urbanowicz przy wspó³udz. E. Dubas-Urwanowicz i P. Guzowskiego, Bia³ystok 2003,
s. 639641.
9 Dok³adna data wyjazdu, jak równie¿ powrotu nie zosta³a w diariuszu odnotowana.
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w Gdañsku, natomiast jej brat Karol przebywa³ wówczas w Pary¿u na emigracji. Morawska wyruszy³a wiêc w podró¿ sama, bez ma³¿onka lub opieki
mêskiego krewnego, co nie by³o wówczas zbyt czêst¹ praktyk¹. Podczas wyjazdu towarzyszy³a jej jedynie siostra mê¿a, Marianna Morawska oraz ma³e
grono s³ug10.
Teofila w trakcie podró¿y prowadzi³a dziennik, w którym odnotowywa³a
osobliwoci wiata, jakie mia³a mo¿liwoæ zobaczyæ, jak równie¿ swoje wra¿enia. W rezultacie powsta³ Diariusz podró¿y europejskiej w latach 17731774,
który pozostawa³ w formie rêkopimiennej a¿ do 2002 roku, kiedy to zosta³
wydany drukiem przez Bogdana Roka.
Ju¿ na pocz¹tku relacji Morawska podkrela³a swoj¹ radoæ z mo¿liwoci
odbycia podró¿y. Dostrzega³a w tym wydarzeniu wiele pozytywów, przede
wszystkim o charakterze poznawczym:
Razem dusza zysk znajdzie w rozwadze i patrzeniu, ¿e opatrznoæ natury,
¿e ³aska Stwórcy tak si³a dla wygód stworzenia darów, to daniem zrêcznoci
do wystawiania najpiêkniejszych budowli, to obdarzeniem umiejêtnoci¹ do rozrz¹dzenia najlepszego z rzeczami, to na ostatek nadaniem ka¿demu krajowi
ró¿nych osobliwoci, które i zaszczyt miejsc, i zbogacenie mieszkañcom przynosz¹11.

Podró¿niczkê interesowa³ ka¿dy aspekt nowo poznawanej rzeczywistoci,
wszystko zdawa³o siê jej godne uwagi. Dlatego w analizowanym diariuszu
opis ciekawostek ze wiata stanowi zasadnicz¹ czêæ relacji stworzonej na
podstawie autentycznych dowiadczeñ autorki. To¿samoæ autora i narratora
gwarantuje wiarygodnoæ. Analizowany tekst jest wiêc niefikcjonalnym przyk³adem literatury dokumentu osobistego o specyficznych cechach i w³aciwociach12.
Relacja Morawskiej jest frapuj¹ca chocia¿by ze wzglêdu na charakter
samej autorki. Osobowoæ podró¿nika ma niezwykle istotny wp³yw na punkt
widzenia autora-narratora, który za pomoc¹ jêzyka kreuje obraz wiata. Ów
punkt widzenia, jak twierdzi Jerzy Bartmiñski, wp³ywa na sposób mówienia o wiecie  miêdzy innymi na zakres i formê wypowiedzi13. W przypadku diariusza Morawskiej nastêpuje sprzê¿enie zwrotne, poniewa¿ mamy do
czynienia z sytuacj¹, w której nie tylko autorski punkt widzenia wp³ywa
na ukszta³towanie relacji, lecz tak¿e treci zawarte w diariuszu ods³aniaj¹
10 K. Targosz, Kolekcjonerki XVIII wieku  Anna Jab³onowska i Teofila Konstancja
Morawska i ich zbiory przyrodnicze, w: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze
i spo³eczeñstwie, red. I. Maciejewska, K. Stasiewicz, Olsztyn 2008, s. 332.
11 Tam¿e, s. 31 (wszystkie cytaty z diariusza Morawskiej zachowuj¹ pisowniê zgodn¹
z zapisem wydania Bogdana Roka).
12 M. Czermiñska, Autobiograficzny trójk¹t. wiadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000, s. 8.
13 J. Bartmiñski, Punkt widzenia, perspektywa, jêzykowy obraz wiata, w: Jêzykowy
obraz wiata, red. J. Bartmiñski, Lublin 1999, s. 111.
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osobowoæ samego autora. Tekst Teofili stanowi ciekawy przyk³ad ewolucji
gatunku, który w XVIII wieku podlega³ powolnym, lecz zauwa¿alnym przemianom. W analizie zapisków Morawskiej przydatne bêd¹ zarówno ustalenia
historyków literatury, którzy zajmuj¹ siê specyfik¹ dawnych dzienników, jak
i prace wspó³czesnych teoretyków, definiuj¹cych ten gatunek w kontekcie
rozwa¿añ o pimiennictwie autobiograficznym.
Diariusz z podró¿y stanowi formê pimiennictwa, która w ci¹gu wieków
podlega³a przeobra¿eniom. Dlatego analizuj¹c konkretny tekst nale¿y okreliæ, na jakim etapie rozwoju tej formy powsta³. Do pocz¹tków XVIII wieku
mamy sytuacjê, w której, jak podkrela Czes³aw Niedzielski, prymarny jest
opis tego, co znajduje siê poza narratorem, co jest zewnêtrzne wobec niego.
Wed³ug badacza w gatunku tym rzeczywistoæ istnieje przede wszystkim
jako rzeczywistoæ opisywana [ ]. Opis sygnalizuje rzecz  szczegó³ krajobrazu, wytwór ludzki, wyodrêbnia z t³a i wskazuje na ich osobliwoæ14.
Dlatego te¿ dawne dzienniki podró¿y s¹ doskona³ym ród³em wiedzy o sposobach odbywania woja¿y i szczegó³owym rejestrem ówczesnych miejsc oraz
ludzi. Hanna Dziechciñska, badaczka staropolskich relacji peregrynackich,
równie¿ wielokrotnie podkrela fakt, ¿e dawny diariusz charakteryzuje,
zw³aszcza w wiekach XVI i XVII, powci¹gliwoæ lub wrêcz pomijanie osobistych wyznañ, radoci lub ¿alu15. Autorka zauwa¿a równie¿, ¿e ta powci¹gliwoæ emocjonalna na pocz¹tku XVIII wieku przestaje byæ jednoznaczn¹
cech¹ wszystkich dzienników, poniewa¿ w wielu zapiskach podró¿ni mówi¹
o sobie i ods³aniaj¹ swoje osobiste doznania, a jak sugeruje Aleksandra
Iwanowska, w¹tek osobisty móg³ nawet zdominowaæ i zmieniæ zupe³nie charakter relacji16. El¿bieta Z. Wichrowska zauwa¿a, ¿e zwrot ten wynika
z dostrze¿enia opozycji ja i wiat17. W dziennikach zaczyna dominowaæ
wówczas indywidualna perspektywa widzenia rzeczywistoci oraz prze¿ycia
autora, który omiela siê mówiæ o w³asnych uczuciach. Badaczka podkrela
równie¿ fakt, ¿e to w³anie jakie ja jest autorem tych relacji, co przejawia
siê nie tylko w stosowanych w narracji czasownikach osobowych, ale równie¿
w tytu³ach dzienników18. Do kolejnego prze³omu, wed³ug Wichrowskiej, dochodzi pod koniec XVIII i na pocz¹tku XIX wieku, kiedy to, oprócz wymienionych wy¿ej deskrypcji zewnêtrznej przestrzeni, w diariuszach zaczynaj¹ siê
pojawiaæ treci intymne, opisuj¹ce przestrzeñ psychiki i fizjologii autora.
Warto tu jeszcze przywo³aæ ustalenia Ma³gorzaty Czermiñskiej, wspó³czesnej badaczki twórczoci autobiograficznej. Buduje ona swoje rozwa¿ania,
14 Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podró¿
 powieæ  reporta¿), Toruñ 1966, s. 41.
15 H. Dziechciñska, Pamiêtniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu,
Bydgoszcz 1999, s. 37.
16 Tam¿e, s. 37.
17 E. Z. Wichrowska, dz. cyt., s. 24.
18 Tam¿e, s. 25.
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odwo³uj¹c siê m.in. do ustaleñ Romana Zimanda, Georgesa Gusdorfa, Henri
Gouhiera czy Philippea Lejeunea. Wszyscy wymienieni zajmowali siê dziennikami i wystêpuj¹c¹ w ramach tego gatunku form¹ narracji. Odnosz¹c siê
do ich ustaleñ, Czermiñska wyró¿ni³a trzy postawy autobiograficzne, które
mog¹ wystêpowaæ w dziennikach i okreli³a je mianem wierzcho³ków autobiograficznego bieguna19. Te trzy postawy nosz¹ kolejno nazwy: wiadectwa,
wyznania i wyzwania. Trzecia z nich odnosi siê do osoby czytelnika wbudowanego w wiat narracji i zosta³a wyró¿niona w odniesieniu do pimiennictwa autobiograficznego XX wieku. Nie ma ona zastosowania w pimiennictwie dawnym. Zostanie wiêc pominiêta w dalszych rozwa¿aniach.
Pozosta³e dwa terminy  wiadectwo oraz wyznanie  okrelaj¹ charakter autobiograficznej relacji w dziennikach staropolskich i owieceniowych.
Pierwszy z nich dotyczy postawy wiadka, który osobicie uczestniczy³
w zdarzeniach20. G³ównym wyznacznikiem wiadectwa jest epicki narrator,
który opowiada czytelnikowi o znanym sobie wiecie, ludziach i zdarzeniach, przy czym w centrum tekstu znajduje siê to, co przedstawione, natomiast zarówno narrator, jak i odbiorca sytuuj¹ siê gdzie w tle21.
Natomiast wyznanie w literaturze dokumentu osobistego przypomina
ja mówi¹ce w poezji lirycznej. Jego postawa bywa niekiedy okrelana jako
egotyczna czy narcystyczna. Proces pisania porównuje siê czasem do wiwisekcji, bywa on trudn¹ i ryzykown¹ prac¹ samopoznania prowadz¹c¹ do
zaskakuj¹cych rezultatów22. Czasem to pisanie o sobie staje siê równie¿
wiadomym pozowaniem, sposobem autokreacji.
Postawa wiadka jest równie¿ okrelana mianem ekstrawertywnej, natomiast postawa wyznania  introwertywnej. Wed³ug Czermiñskiej oba typy
narracji (pomijamy znacznie póniejsze wyzwanie) zawsze maj¹ zastosowanie w ka¿dym z dzienników. Jeden z nich móg³ mieæ charakter wiod¹cy,
a drugi podrzêdny. Nie ma mowy o wykluczeniu którego. Czermiñska
stwierdza, ¿e s¹ obecne i dzia³aj¹ choæby pod powierzchni¹, nawet jeli
zdaj¹ siê nie mieæ widocznego wp³ywu na charakter przekazu23.
W wietle powy¿szych ustaleñ przyjrzyjmy siê jeszcze raz specyfice
dziennika z podró¿y w XVIII wieku. W tym okresie zachodzi ewolucja diariusza nastawionego dotychczas na rejestracjê faktów zewnêtrznych wobec narratora. Dziennik Morawskiej jest jednym ze wiadectw tej zmiany, za spraw¹
której, u¿ywaj¹c terminologii Czermiñskiej, postawa narracyjna wiadka powoli ustêpuje pola wyznaniu. Nie zawsze jednak w XVIII-wiecznych relacjach do g³osu dochodzi narracja typu wyznaniowego w jej czystej postaci.
19
20
21
22
23

M. Czermiñska, dz. cyt., s. 25.
Tam¿e, s. 19.
Tam¿e, s. 21.
Tam¿e, s. 22.
Tam¿e, s. 25.
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Najczêciej mo¿na zaobserwowaæ jedynie pewien jej zarys. Juliusz Kleiner
zwraca uwagê, ¿e w XVIII wieku podró¿ nie jest jeszcze pretekstem wyznañ
i refleksji  ona jest w³anie treci¹ istotn¹, pe³n¹ powagi, celem prawdziwym jest opis kraju cudownego  i spontanicznie wi¹¿¹ siê z nim, raczej
przedzieraj¹ siê tony osobiste24.
Priorytetem ówczesnego podró¿nika by³o ci¹gle jeszcze przedstawienie
wiata zewnêtrznego wobec samego siebie. Prezentacja indywidualnych odczuæ nie wp³ywa³a na przebieg relacji  by³a tylko t³em. Natomiast obecnoæ
tego t³a w perspektywie biografii autora, do której wspó³czeni nie maj¹
pe³nego dostêpu, jest niezwykle wa¿na. Nawet zdawkowe przejawy autobiografizmu utrwalone w dziennikach staj¹ siê ród³em pomocnym w poznaniu
danej osoby i jej ¿yciowego dowiadczenia. Ka¿¹ siê jednak tak¿e zastanowiæ,
jaki obraz samego siebie chce przy okazji opowieci o swej podró¿y zbudowaæ
diarysta. Diariusz Morawskiej, stworzony w II po³owie XVIII wieku, wpisuje
siê w ow¹ rozpiêtoæ pomiêdzy wiadectwem a wyzwaniem.
Narracja stworzona przez Morawsk¹ prezentuje przede wszystkim postawê wiadka, który tworzy studium opisu rzeczy mijanych. Oczywicie nie
jest to rejestr wszystkich rzeczy. Dziechciñska zwraca uwagê, ¿e jeszcze do
XVIII wieku istnia³y pewne schematyczne sposoby prowadzenia zapisów
w diariuszach. Wed³ug panuj¹cej konwencji nale¿a³o kolejno odnotowywaæ
etapy podró¿y25, które wyznacza³y mniejsze i wiêksze miasta znajduj¹ce siê
na trasie pokonywanej drogi. Topografia okrela³a przestrzeñ pokonywan¹
na ka¿dym odcinku podró¿y, ale przede wszystkim koncentrowa³a siê na
opisie przestrzeni miejskiej, wyznaczaj¹cej cezury w podjêtym woja¿u.
Dziechciñska stwierdza, ¿e znika niemal wiat ogl¹dany na obszarze pomiêdzy jednym miastem a drugim, pozostaje pomiêdzy nimi jedynie dystans
okrelany w milach lub innych miarach odleg³oci, a sama relacja z podró¿y
sprowadza siê w istocie do swoistej rejestracji i charakterystyki miast
na przebywanej trasie26. Sposób deskrypcji poszczególnych miast wywodzi³
siê z tradycji retorycznych, utrwalonych przez przekazywane podró¿nikom
instrukcje, i w g³ównej mierze ogranicza³ siê do wyliczenia kolejno fortyfikacji, kocio³ów, czasem uk³adu ulic i placów27. Pozbawiony by³ natomiast
chêci przekazania w³asnych wra¿eñ i doznañ estetycznych ewokowanych widzianymi niew¹tpliwie dzie³ami malarskimi, rzebiarskimi28. Podobnie rzecz siê mia³a z doznaniami estetycznymi wywo³anymi piêknem krajobrazu.

24 J. Kleiner, Mickiewicz, cyt. za: R. Krzywy, Od hodoepericonu do eposu peregrynackiego, Warszawa 2001, s. 29.
25 H. Dziechciñska, Pamiêtniki czasów saskich , s. 31.
26 Ta¿, O staropolskich dziennikach podró¿y, Warszawa 1991, s. 41.
27 Ta¿, Pamiêtniki czasów saskich , s. 73.
28 Tam¿e, s. 73.
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U Morawskiej mo¿na dostrzec nieco odmienny sposób konstruowania
opowieci o odbytej podró¿y. W analizowanym diariuszu pojawiaj¹ siê elementy typowe na XVIII-wiecznej ewolucji gatunku, dziêki którym, wed³ug
Dziechciñskiej, relacja nabiera barw ¿ycia. Nale¿¹ do nich rozbudowane
anegdoty czy komentarz osobisty29. I chocia¿ opisy miast s¹ zgodne z ówczesn¹ konwencj¹, a refleksje osobiste pojawiaj¹ siê jeszcze doæ rzadko, to
czynione doæ systematycznie ujawniaj¹ pogl¹dy podró¿niczki na ró¿ne kwestie. Natalia Leman zauwa¿a, ¿e w dzienniku jako gatunku prezentuj¹cym
dowiadczenia z odbywanego woja¿u opisom towarzysz¹ refleksje na temat
kultury, sztuki, czy te¿ osobiste dygresje pisz¹cego, który odbywa podró¿ nie
tylko w przestrzeni, ale i podró¿ w wymiarze duchowym30. To w³anie ró¿nego rodzaju komentarze i refleksje dotycz¹ce wiata zewnêtrznego staj¹ siê
kontekstem do poznania pogl¹dów Morawskiej. W nich zarysowany jest najmocniejszy i najbardziej wyrazisty akcent jej osobowoci i charakteru.
Ju¿ na poziomie konstrukcyjnym ujawnia siê odmiennoæ relacji Morawskiej na tle wielu innych diariuszy dawnych wieków. Nie by³ on prowadzony
systematycznie, czêsto pomija³ d³u¿sze okresy, w których podró¿niczka przebywa³a w tym samym miejscu. Zauwa¿alny jest brak dok³adnego podzia³u na
miesi¹ce i dni. Daty nie zosta³y wyodrêbnione graficznie, s¹ elementami
w³¹czonymi w zdania. Kilkutygodniowe pobyty w danym miejscu ograniczaj¹
siê jedynie do sygnalizowania czytelnikowi zajêæ wype³niaj¹cych czas podró¿niczki:
W Pary¿u bawi³am nad dwa miesi¹ce, przeznaczywszy ten czas na przejrzenie
ciekawoci tamtejszych nied³ugi, a na dostateczne poznanie za ma³y. Dzieli³am
go przecie nie na same wzrokowi dogadzanie, tak go rozrz¹dzaj¹c: nauce francuskiego, tañcowaniu i malowaniu i innym zabawom powiêcaj¹c godziny31.

Jest to zgodne z prawem do autorskiej selekcji, ale ³amie diariuszow¹
koniecznoæ sporz¹dzania codziennych zapisów i tym samym przybli¿a jej
tekst do formy pamiêtnika. Relacja staje siê bardziej dynamiczna, gdy podró¿niczka jest w ruchu, przemieszcza siê i zwiedza.
Morawska, skrêpowana jeszcze panuj¹cym wzorcem rejestracji obiektów
urbanistycznych, w pierwszych zdaniach po nazwie miasta podawa³a fakty
dotycz¹ce wielkoci i po³o¿enia danej miejscowoci, a przede wszystkim informacje o fortyfikacji. Po takim wstêpie bardzo czêsto zapisywa³a wiadomoci dotycz¹ce historii miasta, okrela³a jego wiek lub nazwisko za³o¿yciela. Nastêpnie przechodzi³a do poszczególnych zabytków, wyodrêbniaj¹c,
zgodnie z tradycj¹, dwie grupy: wa¿ne budowle sakralne ze znajduj¹cymi
29
30
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siê w nich relikwiami  a wiêc przestrzeñ wiêt¹, a obok tego wiele urz¹dzeñ
obronnych, pa³aców, domów mieszczañskich  a wiêc przestrzeñ wieck¹32.
Powodem charakterystyki wed³ug powy¿szego wzorca mog³a byæ przyjêta
kolejnoæ zwiedzania lub chêæ stworzenia kompozycji porz¹dkuj¹cej.
Tematyka urbanistyczna jest pierwszym polem ujawniaj¹cym indywidualne zainteresowania podró¿niczki wykraczaj¹ce poza ówczesne schematy.
Morawska niejednokrotnie wykazuje siê wra¿liwoci¹ na piêkno artystyczne,
na oryginalnoæ architektury. Jej ciekawoæ i szacunek wobec detalu ujawnia
np. szczegó³owy opis kocio³a w Brou ko³o Bour-en-Bresse33, gdzie Morawska zwróci³a uwagê na nagoæ rzebionych figur i kunszt ich wykonania, jak
równie¿ zachwyci³a siê niezwyk³¹ umiejêtnoci¹ tworzenia kolorowego szk³a.
Arsena³y rzadko wpisuj¹ siê w kr¹g typowych kobiecych zainteresowañ,
zw³aszcza w wiekach dawnych. Na podstawie relacji Teofili mo¿na zauwa¿yæ,
¿e miejsca te by³y wed³ug niej pasjonuj¹ce, choæ nie stanowi³y  wedle przyjêtej tradycji  typowego punktu na trasie ogl¹danych zabytków. W relacji
Morawskiej pojawiaj¹ siê jednak nader czêsto. Magnatka z przyjemnoci¹
s³ucha³a informacji o sposobach produkcji broni i amunicji: Armaty czêsto
tam lej¹, mymy i piec ten, któren metale topi, naczynia, warsztaty i sposób
dryliowania armat dostatecznie widzieli34. Sk¹d takie zainteresowanie? Byæ
mo¿e mia³a na to wp³yw funkcja genera³a pe³niona przez jej mê¿a.
Oczywicie, nie wszystko, co ogl¹da³a, wzbudza³o jej zachwyt. Gust podró¿niczki ujawnia siê, na przyk³ad, w szczegó³ach opisu pa³acu królewskiego:
Pa³ac królewski w miecie du¿y, ale starowiecczyzny pe³ny, wszystkie jego
meble nie modne, ale bogate bardzo. [W  przyp. B. K.] wielu pokojach nie tylko
lustra, lichtarze poboczne i znaczne dwa sto³y srybrne, ale nawet ganek w Sali
dla muzyki ca³y srebrn¹ blach¹ obity35.

Fragment ten ukazuje Morawsk¹ jako znawczyniê ówczesnych mód dotycz¹cych dekoracji wnêtrz. Zatem w doæ schematycznym sposobie rejestracji zabytków poszczególnych miast pojawia³y siê równie¿ lady indywidualnych zainteresowañ i pogl¹dów Teofili. Warto podkreliæ, ¿e nie zawsze te
opinie wypowiadane s¹ wprost, czêsto zostaj¹ zawarte w wyra¿eniach
o charakterze wartociuj¹cym.
Morawska bacznie te¿ przygl¹da siê otaczaj¹cemu j¹ wiatu przyrody
i dostrzega piêkno odmiennych krajobrazów Europy. Zachwycaj¹ j¹ rw¹ce
nurty rzek, brzegi pokryte bogat¹ rolinnoci¹, ale przede wszystkim, podobnie jak wielu innych podró¿ników, góry. Wed³ug Dziechciñskiej opisy piêknych krajobrazów stanowi¹ kolejne ogniwo w XVIII-wiecznej ewolucji dzienników
32
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podró¿y, s¹ nowoci¹ na tle wczeniejszych relacji i nawi¹zuj¹ do sensualistycznego sposobu ogl¹du rzeczywistoci. Apeluj¹ one nie tyle do intelektu,
co do zmys³ów, do doznañ wzrokowych dostarczaj¹cych uczuæ zachwytu, podziwu, przyjemnoci wynikaj¹cej z patrzenia36. Same w sobie staj¹ siê ród³em estetycznej satysfakcji i pretekstem do wyznañ. Natura daje równie¿
mo¿liwoæ do autoprezentacji Morawskiej jako kobiety silnej i pozbawionej
lêków:
Ale ja nabrawszy odwagi, ¿ebym najprêdzej ksiêcia ogl¹da³a, mimo ciemnoci
i s³oty, mimo postrach i niebezpieczeñstwa, które tak górzyste miejsca rodziæ
mog³y, jecha³am dalej. To prawda, ¿e nie tylko górzyste miejsca by³y, ale tak
si³a niegu na tych miejscach zastalimy, ¿e pieszo szed³szy z gociñca ledwie
wydobyæ siê potrafili37.

Interesuj¹cym przyk³adem wytrwa³oci bohaterki by³a równie¿ wycieczka na szczyt wulkanu Wezuwiusz. W tekcie narratorka z nieukrywan¹
dum¹ zaznacza: Ja tak wysoko na tej górce znajdowa³am siê, jak ma³o kto z
mê¿czyzn nawet podchodzi³ [..] Drugi kawaler w³anie m³ody, na krzele
nawet niesiony, tak prêdko sobie podró¿ sprzykrzy³, ¿e gdzie miejsca mojego
nie doszed³szy nazad wróci³ siê38. Oba powy¿sze fragmenty ukazuj¹, ¿e
rzeczywistoæ zewnêtrzna staje siê powodem do ujawnienia cech Morawskiej
jako kobiety nieprzeciêtnej, wytrwa³ej, usilnie d¹¿¹cej do celu. Ile w tych
wydarzeniach jest prawdy, a ile autokreacji, pozostaje ju¿ kwesti¹ odrêbn¹.
Tematem podejmowanym przez podró¿niczkê s¹ tak¿e relacje z innymi
ludmi. Morawska, przebywaj¹c za granic¹, mia³a mo¿liwoæ poznania m.in.
regimentarza generalnego litewskiego konfederacji barskiej  Józefa Sapiehy, który towarzyszy³ bratu Teofili przebywaj¹cemu w Strasburgu. Rodaków
spotyka³a tak¿e w Turynie i Wenecji. Widywa³a koronowane g³owy Europy.
Przyznaæ jednak trzeba, ¿e nie mia³a mo¿liwoci bezporedniej z nimi rozmowy. Bêd¹c w Wersalu, dost¹pi³a zaszczytu uczestnictwa w posi³ku rodziny
królewskiej. Ze wzglêdu na fakt, i¿ by³a cudzoziemk¹, zajê³a miejsce stosunkowo blisko króla i obserwowa³a z ogromnym zaciekawieniem to wydarzenie39. Natomiast w Poczdamie przypadkowo znalaz³a siê tam, gdzie akurat
król pruski Fryderyk II przeprowadza³ musztrê. By³o to miejsce, w którym
kobiety nie mog³y przebywaæ, dlatego zmuszona by³a siê oddaliæ. Najczcigodniejsz¹ osob¹, jak¹ spotka³a, by³ papie¿ Klemens XIV (17691774). Morawska wszystkie indywidualne spotkania ocenia³a pozytywnie. Zawsze traktowa³a ludzi z nale¿ytym szacunkiem, nawet jeli pochodzili z niskiego stanu
spo³ecznego i byli biedni. Gdy w jej powozie z³ama³o siê ko³o, z ¿yczliwoci¹
przyjê³a pomoc od skromniej ¿yj¹cych ni¿ ona ludzi. Omielona na koniec
36
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zupe³nie, zostawiwszy pojazd, od tej staruszki i córki jej wo³ami w gnojówce,
ile ubóstwo wystarcza³o okrytej, wiezione by³ymy do miasta, siedzieli jedni,
drudzy szli piechot¹40.
W diariuszu nie wspomina, aby kto potraktowa³ j¹ le lub niestosownie.
Czasem jest wrêcz zaskoczona iloci¹ okazywanej sympatii i gocinnoci.
Wiele pozytywnych s³ów napisa³a o Francuzach, interesowali j¹ te¿ W³osi.
Wszystkie informacje o ludziach, jakie zamieszcza Morawska na kartach
diariusza, ukazuj¹ magnatkê jako osobê otwart¹ na inne nacje i chêtn¹ do
nawi¹zywania nowych relacji.
Jednym z tematów, powracaj¹cym na kartach diariusza, s¹ ubiory, które
autorka obserwuje w ró¿nych miejscach swego pobytu. Wyczulenie na ten
element otaczaj¹cej peregrynantkê rzeczywistoci wydaje siê bardziej kobiece ni¿ zainteresowanie wspomnianymi ju¿ arsena³ami. Tu równie¿ ujawniaj¹
siê indywidualne reakcje podró¿niczki, która stara siê dokonaæ oswojenia
tego, co nowe, poprzez skojarzenie z tym, co jej jest znane:
Com osobliwszego zwyczajów uwa¿a³a, ¿e wszystkie bia³og³owy z domów na
miasto wychodz¹c, wed³ug mo¿noci z jedwabiu lub we³ny zrobionemi odziewaj¹
siê czarnemi nakryciami, w³anie na podobieñstwo wileñskich szpreutychów41.

Bêd¹c w Wenecji, z du¿¹ dok³adnoci¹ przedstawia piêkny i bogaty strój
do¿y i senatorów, podkrelaj¹c równoczenie, ¿e kolor szaty by³ zale¿ny od
zajmowanego stanowiska42. Natomiast w Neapolu rozbawia j¹ ubiór tamtejszych kobiet: Strój w tym kraju osobliwie prostych kobiet mieszny bardzo.
Z ró¿nego kolor sukien prostych nosz¹ szerokie i d³ugie p³aty, z ty³u jeden,
z przodu drugi. Na g³owach kapelusze zwyczajne43. Z kolei w Szwajcarii
zaskakuje to, ¿e na wesela gocie ubieraj¹ siê na czarno44.
W diariuszu Teofili trudno wskazaæ fragmenty o charakterze wyznañ czy
refleksji wewnêtrznych, które nie by³yby wywo³ane poprzez obserwacjê rzeczywistoci zewnêtrznej. Kryterium, które wyró¿ni³oby je sporód innych
wy¿ej wymienionych opinii, odczuæ, emocji i komentarzy zwi¹zanych z ogl¹danymi miejscami i rzeczami, by³aby ich treæ o charakterze uniwersalnym.
Rok podkrela, ¿e diariusz Morawskiej zawiera mo¿e nieco wiêcej ni¿ inne
ogólniejszych refleksji na temat egzystencji ludzkiej, odnoszenia siê autorki
do cz³onków rodziny, s³u¿by, postaw wobec ¿ycia, choroby, mierci, a tak¿e
religii45. W tych w³anie fragmentach mo¿emy dopiero mówiæ o wyznaniu
w takim znaczeniu, jak pojmuje je Czermiñska. Oto przyk³ad:
40
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Podczas tej kolacji patrzaj¹c na chêæ us³ugi i osoby us³uguj¹ce musia³am pomyliæ: Przypadek urodzenia jakie¿ z nami wyprawia igrzyska, pocz¹tek nas
wszystkich jednakowy. Pierwszych rodziców mielimy jednych, nie mo¿emy miêdzy sob¹ dalekiej, prawda zapieraæ krewnoci. A oto tu na wiecie nie pojmuje
jakim prawem stan jednych wyniesiony nad drugich [ ]46.

Morawska odkrywa przed czytelnikiem swoje pogl¹dy i przemylenia.
Podkrela subiektywnoæ tych rozwa¿añ, które stanowi¹ sposób na uzasadnienie samej sobie niesprawiedliwoci wiata:
Pamiêtaj¹c, ¿e ³zy w takim razie nie pomocne umar³ym, szkodz¹ zdrowemu,
wola³abym p³acz zamieniæ w pamiêæ o duszy. Rozwa¿a³am nawet nie bez zysku,
jak nic na wiecie trwa³ego, nic bezpiecznego nie znaleæ. Jak ka¿d¹ weso³oæ
przeplata troska  mówi³am w duszy  ¿ycie nasze prawdziwy padó³ p³aczu,
w którym ¿ebymy siê zbytnie nie zakochali umartwienia mieræ przypominaj¹,
i ¿e dopiero na tamtym wiecie wymiarem dobrych uczynków zas³u¿on¹ obieramy wiecznoci nagrodê47.

Wystêpowanie tego typu przemyleñ w diariuszu Morawskiej uwidacznia
pewne tendencje rozwojowe gatunku, d¹¿¹cego w stronê intymistyki, jak
równie¿ odzwierciedla wra¿liw¹ osobowoæ samej autorki  nieprzeciêtnej
kobiety. Warto tu jeszcze przywo³aæ wypowied Czes³awa Niedzielskiego,
która pozwoli na bardziej precyzyjne wyró¿nienie dwóch sposobów, w których narratorka przedstawia³a swój stosunek do rzeczywistoci. Badacz proponuje wród dygresji wystêpuj¹cych w relacjach z podró¿y wyró¿niæ komentarze i refleksje. Komentarz przystaje do informacji sw¹ rzetelnoci¹,
refleksja wychodzi czêsto poza obszar obserwacji, dotyczy spraw ogólniejszych, wskazuje intelektualne perspektywy zjawisk rozpoznanych w bezporednim ogl¹dzie48 . Oprócz zwyk³ego rejestru faktów zewnêtrznych wobec
podró¿niczki Morawska zawiera komentarze odautorskie, w których ujawniaj¹ siê tony osobiste uwydatniaj¹ce jej opinie i emocje. Komentarze te
skupiaj¹ siê wokó³ trzech krêgów tematycznych: miast i ich zabudowañ,
natury oraz ludzi. Ponadto te same tematy mog¹ sprzyjaæ snuciu refleksji
o charakterze uniwersalnym, które s¹ efektem ekspresji wewnêtrznych przemyleñ i stanowi¹ wyznanie ja autorskiego.
Wy¿ej przytoczone przyk³ady podkrelaj¹, ze Morawska nie tylko rejestrowa³a mijane miejsca i rzeczy, lecz tak¿e ujawnia³a swój stosunek do nich.
Rok zwraca uwagê, ¿e magnatka od m³odoci zorientowana w wielu krêgach
¿ycia kulturalnego, potrafi³a dostrzegaæ znacznie wiêcej elementów rzeczywistoci europejskiej ni¿ inni ówczeni podró¿nicy49. Ponadto przejawia³a
wra¿liwoæ na piêkno przyrody, a tak¿e otwarty stosunek wobec nowych
46
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ludzi. Rok powód takiego stanu rzeczy upatruje w nietuzinkowym charakterze magnatki, która uparcie d¹¿y³a do wyznaczonych sobie celów. W diariuszu Morawskiej niew¹tpliwie dominuj¹ funkcje rejestracyjna i memoryzacyjna. Doæ du¿e nagromadzenie refleksji, jak na ówczesne dzienniki, wskazuje
jednak na coraz szersze wkraczanie intymnych wyznañ w uk³ad diariusza,
stanowi te¿ przyk³ad wp³ywu osobowoci autora na sposób postrzegania otaczaj¹cej go rzeczywistoci. Wreszcie diariusz Morawskiej stwarza cenn¹ mo¿liwoæ poznania tej zapomnianej dzi magnatki, poniewa¿ jego wartoci¹ jest
piêtno osobiste, jakie pisz¹cy chc¹c nie chc¹c sam wyciska50.
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Summary
The article is trying to analyse the diary written by Teofila Morawska in the XVIII
century and distinguish in it two aspects of narration typical of autobiographical writing, i.e.
an external focaliser and an internal focaliser. The analysis made allows to affirm that this
diary can be considered a certain step in the evolution of the genre of literature, in which it
comes to gradual change of the main role of an external focaliser for the sake of an internal
focaliser. The travellers priority was also to describe the surrounding area. However, numerous comments concerning this reality and reflections based on it give the opportunity to know
the personality of a traveller, which was hidden before by the surrounding described.
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BEATA WALÊCIUK-DEJNEKA
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Kobieca koncepcja bycia-w-wiecie:
ja w rodzinie.
Z Pamiêtników Zofii To³stojowej1
Feminine Concept 'of Being-in-World':
Me' in the Family. Diaries by Zofia To³stojowa
S³owa kluczowe: Zofia To³stojowa, narracje osobiste, pamiêtniki, rodzina
Keys words:
Zofia To³stojowa, personal narrations, diaries, family

Dwa s¹ dla kobiety sposoby wejcia do literatury.
Jeden  pisaæ ksi¹¿ki,
drugi  staæ siê kim w ¿yciu wielkiego pisarza.
(Tadeusz Boy-¯eleñski)

Kobiece trwanie w rzeczywistoci, w kulturze, w literaturze  a wiêc
bycie-w-wiecie  najczêciej poprzez pisarstwo, okrela dowiadczenie czasu, ods³ania wieloæ sensów i ró¿norodnoæ opisów. One to zarysowuj¹ tendencje do okrelania jakoci i form owego trwania, a tym samym zaznaczaj¹
d¹¿enia jednostki do samookrelenia, do odnalezienia swojego miejsca, do
usytuowania w rodzinie, grupie, narodzie. To samookrelenie dotyczy tak¿e
uznawanego w danej kulturze kanonu wartoci, norm reguluj¹cych spo³eczne interakcje oraz indywidualn¹ egzystencjê.

1 Kobiecy projekt bycia-w-wiecie jest kategori¹ szerok¹ i obejmuje ró¿norodne odniesienia, które, za Tatian¹ Czersk¹ (Miêdzy autobiografi¹ a opowieci¹ rodzinn¹. Kobiece
narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej, Szczecin
2011), mo¿na nazwaæ: ja w rodzinie, ja w historii, ja w narodzie, ja wobec edukacji,
ja w pracy, itp. Kategoriê autorskiej (pisarskiej) koncepcji bycia-w-wiecie, dotycz¹c¹
Zofii To³stojowej, omówi³am w artykule Nowa ja. Autorskie stwarzanie siebie na podstawie Pamiêtników Zofii To³stojowej (wybór), w: To¿samoæ kobiet  silne indywidualnoci
w sztuce, literaturze i religii, red. J. Pos³uszna, B. Walêciuk-Dejneka, Kraków 2014,
s. 4956. Materia³ ród³owy do niniejszego artyku³u jest wyborem z tomu: Z. To³stojowa,
Pamiêtniki, wybór i t³um. M. Leniewska, przedmowa W. Jakubowski, Kraków 1968.
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Heideggerowska formu³a, skupiona wokó³ dwu kluczowych pojêæ jego
fundamentalnej ontologii: bycia i czasu, realizuj¹ca siê na ró¿nych poziomach spo³ecznego bytu, znalaz³a odzwierciedlenie m.in. w faktach historycznych czy ich literackich transpozycjach. Obecnoæ kobieca, czyli jej bycie-w-wiecie okrela ¿eñskie dowiadczenia, role rodzinne, spo³eczne i narodowe,
relacje mi³osne, inicjacyjne, buntownicze czy osobiste, a przez to odsy³a do
zakorzenionych w kulturze mitycznych i stereotypowych zjawisk. To tak¿e
kobiece poznawanie wiata2.
Koncepcja Heideggera3 pos³u¿y w artykule do odtworzenia egzystencji
niewieciej w rodzinie na podstawie narracji osobistych4. Pod ogl¹d naukowy
wybra³am kobiece zapiski osobiste z prze³omu XIX i XX wieku  pamiêtniki,
które stanowi¹ pewnego rodzaju rekonstrukcjê dziejów w³asnych i dziejów
rodziny. Przyjrzê siê wiêc jedynie wybranym fragmentom Pamiêtników
Zofii To³stojowej (18441919), szczególnie tym z pocz¹tku jej ma³¿eñstwa,
a wiêc pisanych w latach 18621891, ods³aniaj¹cym przede wszystkim miejsce Soni w rodzinie, jej egzystencjê przy boku mê¿a, Lwa To³stoja.

Lektura kobiecych narracji
Tadeusz Boy-¯eleñski pisa³: dwa s¹ dla kobiety sposoby wejcia do literatury. Jeden  pisaæ ksi¹¿ki, drugi  staæ siê czym w ¿yciu wielkiego pisarza5.
Zofii przypad³ w udziale sposób drugi. Nie wiadomo, jak potoczy³oby siê ¿ycie
To³stoja, gdyby pewnego dnia 1856 roku nie odwiedzi³ rodziny Bersów i nie
zauroczy³ siê dziewczynkami, jak sam nazwa³ siostry, Luizê i Soniê: zjedlimy
[z Kostieñk¹] obiad u Luboczki Bersowej. Us³ugiwa³y nam dzieci, co za mi³e,
weso³e dziewuszki, potem bawilimy siê, gralimy w czechardê6. Kilka lat
2
3

M. Heidegger, Bycie i czas, t³um. B. Baran, Warszawa 2010, s. 7992 i nast.
Heideggerowska koncepcja bycia-w-wiecie to pojêcie g³êboko zakorzenione we
wspó³czesnej refleksji humanistycznej. W artykule traktujê je raczej w sensie metaforycznym, nie za jako koncepcjê badawcz¹, opart¹ na fundamentalnej ontologii filozofa, konstytuuj¹cej nierozerwaln¹ jednoæ bycia i wiata w ró¿norodnych aspektach.
4 Za Tatian¹ Czersk¹ przyjmujê okrelenie narracje osobiste jako pojemne znaczeniowo, ³¹cz¹ce ró¿ne perspektywy interpretacyjne: literaturoznawcz¹, psychologiczn¹ i kulturow¹. Poza tym termin ten swoim zakresem obejmuje ró¿ne konwencje gatunkowe: wspomnienia, pamiêtnik, autobiografiê, zapiski, dziennik, por. T. Czerska, Miêdzy autobiografi¹ , s. 25. Innym trafnym i elastycznym semantycznie jest okrelenie literatura dokumentu osobistego, ukute przez Romana Zimanda w latach 90., obejmuj¹ce ca³y obszar
pisarstwa autobiograficznego, we wszystkich jego gatunkowych odmianach, zob. wiêcej
R. Zimand, Diarysta Stefan ¯, Wroc³aw 1990 oraz M. Czermiñska, Autobiograficzny trójk¹t: wiadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
5 T. Boy-¯eleñski, Pani Hañska, Lwów [1925], s. 5.
6 L. To³stoj, Dzienniki 18471894, t. 1, t³um. M. Leniewska, przedm. W. Jakubowski,
Kraków 1973, s. 159 (z dnia 26 maja 1856). Kostieñka  Konstanty Aleksandrowicz Is³awin, wuj ¿ony To³stoja, Zofii Andriejewny, zob. przyp. 58, tam¿e, s. 55, czecharda  jak
wyjania przypis to dziecinna gra polegaj¹ca na skakaniu jednego uczestnika zabawy przez
drugiego, tam¿e, s. 159, przyp. 92.
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póniej, pod dat¹ 12 wrzenia 1862 roku, pisa³ ju¿ w swoim dzienniku:
Jestem zakochany tak, jak nie wierzy³em, ¿e mo¿na kochaæ. Oszala³em,
zastrzelê siê, jeli to potrwa. By³em u nich wieczorem. Jest urocza pod
ka¿dym wzglêdem i nastêpnego dnia: Napisa³em do niej list, dam go jutro,
to jest dzisiaj, 14[-tego]7. Owiadczyny zosta³y przyjête, lub odby³ siê szybko, bo ju¿ 24 wrzenia 1862 roku. Osiemnastoletnia Zofia Andriejewna Bers
zosta³a ¿on¹ pisarza na oko³o pó³ wieku, pe³ni¹c przy tym szereg dodatkowych ról domowych i rodzinnych: by³a powiernic¹, matk¹, gospodyni¹, sekretark¹, wspomaga³a prace mê¿a , bowiem jak zaznacza Michelle Perrot:
Kobieta jest ³¹czniczk¹ z innym wiatem. Mo¿e byæ medium, muz¹, nieocenion¹ pomocnic¹, kopistk¹, sekretark¹, t³umaczk¹8.
Dzieje ¿ycia prywatnego s¹ obszarem, który wymaga podejcia interdyscyplinarnego, wykorzystania materia³u ród³owego w ró¿nych perspektywach: literaturoznawczych, historycznych, psychologicznych, kulturowych
czy etycznych. W analizach i interpretacjach pojawiaj¹ siê jeszcze kwestie
dodatkowe, zwi¹zane z prawdziwoci¹ i szczeroci¹ odnonie zanotowanych
zdarzeñ, przywo³ywanych ludzi, prezentowanych spraw oraz z motywami
i potrzebami spisywania w³asnych biografii. Wiarygodnoæ tekstów pamiêtnikarskich dla badacza nale¿y raczej do wytycznych drugorzêdnych w przypadku ich zg³êbiania. Nie jestemy bowiem w stanie w wielu miejscach
stwierdziæ prawdziwoci czy nieprawdziwoci zachowanych archiwaliów.
Przyczyny deformacji prawdy obiektywnej mog¹ byæ ró¿norodne. Jak podaje
W³adys³aw Czapliñski s¹ to m.in.: zawodnoæ pamiêci, naturalna tendencja
do koloryzowania i przejaskrawiania pewnych faktów czy postaci lub pochopne uleganie w³asnym sympatiom i antypatiom9. Z socjologiczno-psychologicznego punktu widzenia w prywatnych wspomnieniach interesuj¹ce s¹: zarówno spisane przez autorów fakty prawdziwe, jak te¿ wszelkie k³amstwa
i z³udzenia dotycz¹ce jego w³asnej osoby, poniewa¿ jest to »spo³eczne wyra¿anie do urzeczywistniania tej d¹¿noci«10. Samo skrywanie pewnych intencji
lub przeinaczanie faktów, zdaniem specjalistów, posiada zwykle bardzo zajmuj¹ce pod³o¿e psychologiczno-spo³eczne11. Jeli chodzi o motywy spisywania w³asnych biografii to równie¿ s¹ one ró¿norodne. Mog¹ to byæ na przyk³ad powody czysto ambicjonalne, potrzeba pozostawienia ladu, zaistnienia
7 L. To³stoj, Dzienniki . , s. 266267 (z dnia 12 wrzenia 1862 i 14 wrzenia o czwartej nad ranem 1862). W licie do Zofii Andriejewny To³stoj owiadczy³ siê jej: Niech pani
powie jak uczciwy cz³owiek  czy chce pani zostaæ moj¹ ¿on¹? Tylko je¿eli z ca³ego serca,
mia³o mo¿e pani powiedzieæ t a k, bo inaczej proszê lepiej powiedzieæ nie, je¿eli ma pani
w sobie choæ cieñ w¹tpliwoci, tam¿e, s. 267, przyp. 47.
8 M. Perrot, Moja historia kobiet, t³um. M. Szafrañska-Brandt, Warszawa 2009, s. 117.
9 W. Czapliñski, Pamiêtnikarstwo jako ród³o dla historyka nowo¿ytnego, Pamiêtnikarstwo Polskie 1972, nr 2, s. 27, cyt za: A. Cieñski, Z dziejów pamiêtników w Polsce,
Opole 2002, s. 31.
10 Cyt za A. Cieñski, Z dziejów pamiêtników , s. 3233.
11 Szerzej na ten temat, zob. tam¿e, s. 3140.
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w rzeczywistoci, motywy wewnêtrznej autorefleksji, albo te¿ zamiar uporz¹dkowania swego ¿ycia i jego ocena, poszukiwanie sposobu na uwolnienie
napiêæ, autoterapia lub koniecznoæ wewnêtrznego katharsis12.
Jak zaznacza t³umaczka Pamiêtników Maria Leniewska: To³stojowa
pisa³a pamiêtnik na d³ugo przed lubem (spali³a go) oraz po mierci To³stoja
do koñca ¿ycia, tj. do roku 191913. Zapiski te daj¹ wiadectwo jej kobiecego
trwania w historii, w rzeczywistoci, przybli¿aj¹ model rodziny, w której
¿y³a, ukazuj¹ dowiadczenia, przywo³uj¹ emocje, rejestruj¹ niewieci ogl¹d
wiata, spojrzenie na w³asn¹ prywatnoæ, wp³yw na los rodziny. Portretuj¹
To³stojow¹ pozostaj¹c¹ w ramach tradycyjnej, przewidzianej przez patriarchat roli: ¿ony i matki, pomocnicy.
Pamiêtniki s¹ wiêc dokumentacj¹ ró¿norodnych, osobistych chwil, zdarzeñ, stanów ducha, dni szczêliwych i nieszczêliwych, codziennych zmagañ
z losem, trudami i niepowodzeniami. Szczególnie interesuj¹ce s¹ refleksje
dotycz¹ce samej siebie, stanowi¹ce pewien rodzaj autoterapii, oczyszczenia.
Na przyk³ad kwestia mi³oci do mê¿a, tak wyrana i stale obecna w pamiêtniku. Tak¿e samooceny tej mi³oci, w których zaznaczone zosta³y istotne
zmiany (byæ mo¿e niewolne od pewnej mistyfikacji). Przywo³ajmy jedn¹ tak¹
postawê z 1865 roku:
Dzi odkry³am, ¿e ka¿da kobieta jest dopiero wtedy p r a w d z i w a, kiedy
jest kilka lat mê¿atk¹; a je¿eli na milion znajdzie siê jedna, która siê nie zmieni
wskutek ma³¿eñstwa i pozostanie mi³a, dobra, taka, jaka by³a dawniej, wówczas
jej m¹¿  pod warunkiem ¿e i on jest dobry  bêdzie w niej zakochany przez ca³e
¿ycie. Ja siê strasznie zmieni³am  czy to mo¿liwe, ¿e kiedy udawa³am? Jestem
teraz o niebo gorsza; ju¿ mnie nie wzrusza oziêb³oæ Lowy, wiem, ¿e zas³u¿y³am
na ni¹. Nie wzrusza mnie do ³ez i rozpaczy, jak dawniej, bo i wtedy, dawniej,
by³am lepsza, ³agodniejsza, potulniejsza14.

Analogiczne przemylenia i refleksje pojawiaj¹ siê te¿ póniej, w 1886 roku,
25 padziernika Sonia zapisa³a:
Dzieci, atakuj¹c mnie z powodu ró¿nicy zdañ z ojcem, ¿¹daj¹ wszystkiego, czego
tylko mog¹ Odejæ, odejæ  tak lub inaczej odejdê. Nie mam ani doæ si³y, ani
dostatecznej chêci do pracy, walki, ani cierpliwoci. Tymczasem bêdê pisa³a swój
pamiêtnik15.

Dokument osobisty To³stojowej dotyka bezporednich i intymnych kontaktów z mê¿em, mi³oci do niego, wreszcie szalonej zazdroci:

12
13
14
15

Szerzej zob. np. tam¿e, s. 4146.
Z. To³stojowa, Pamiêtniki , s. XXIII.
Tam¿e, s. 44-45 (z dnia 26 padziernika 1865, zaledwie trzy lata po lubie).
Tam¿e, s. 69.
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Strasznie go kocham, jestem poch³oniêta tym uczuciem, ca³kowicie mnie ogarnê³o [ ]. Co dzieñ zdaje mi siê, ¿e jeszcze nigdy go tak nie kocha³am. I coraz
bardziej go kocham. Nie istnieje dla mnie nic prócz niego i jego spraw16.

Podobnie pisze kilkanacie lat póniej:
Wci¹¿ mi ponuro na sercu. Nawiedzaj¹ mnie straszne, zazdrosne myli na temat
Lowoczki. Niekiedy czujê, ¿e to co jakby szaleñstwo, wci¹¿ szepczê do siebie:
Bo¿e dopomó¿! Oszala³abym faktycznie, gdyby siê sta³o co podobnego17.

Zapiski reguluj¹ kontakty z dzieæmi, wewnêtrzne frustracje, objawy macierzyñstwa. Informuj¹ o relacjach z rodzin¹, blinimi, z przyjació³mi, ze
znajomymi i zwi¹zane z tym obawy, lêki, nastroje. Taki oto stan ducha
rozstrojonej Zofii widnieje pod dat¹ 7 lipca 1863 roku:
Sta³o siê: urodzi³am, nacierpia³am siê, wsta³am i powracam do ¿ycia powoli, ze
strachem, w sta³ej trwodze o dziecko, o mê¿a w szczególnoci. Co siê we mnie
za³ama³o, co jest takiego, co bêdzie mnie chyba stale bola³o; zdaje siê, ¿e to
obawa przed niespe³nieniem obowi¹zku wobec s w o j e j r o d z i n y18.

Podobny zauwa¿aæ mo¿na po mierci syna, w zapisanym 11 listopada
1873 roku passusie:
9 listopada o 9. rano umar³ mój ma³y Pietiuszka na chorobê gard³a. Chorowa³
dwie doby, zmar³ cichutko [ ]. Drogi mój, za bardzo go kocha³am, wiêc teraz
pustka, wczoraj go pochowano. Nie mogê skojarzyæ go ¿ywego z martwym, zarówno ten, jak i tamten jest mi bliski, a jak¿e odmienna jest tamta ¿ywa,
pogodna i kochaj¹ca istota od tej martwej, spokojnej, powa¿nej i zimnej. [ ].

18 grudnia 1879 roku, tym razem tu¿ przed porodem relacjonuje:
Znów min¹³ rok. Siedzê i oczekujê z godziny na godzinê porodu, który siê
opónia. Kolejne dziecko powoduje melancholiê, ca³y horyzont skurczy³ siê, zrobi³o siê ciemno, ciasno ¿yæ na wiecie. [ ]19.

Narracje osobiste To³stojowej wykraczaj¹ te¿ poza sprawy rodzinne: rejestruj¹ podró¿e, wizyty i prace, utrwalaj¹ marzenia, plany, zachowania.
A równie¿, co nie mniej wa¿ne przy omawianiu portretu kobiety-¿ony pisarza, utrwalaj¹ proces powstawania wielkich dzie³ mê¿a.
Autobiografie kobiece (mikrohistorie20), jak zaznacza Tatiana Czerska,
w przeciwieñstwie do autobiografii mêskich, skupiaj¹ siê na szczegó³ach,
drobiazgach, prezentuj¹ codziennoæ, zwyk³oæ, powszechnoæ. Opowiadaj¹
16
17
18
19
20

Tam¿e, s. 31 (pod dat¹ 7 czerwca 1863).
Tam¿e, s. 66 (z dnia 24 listopada 1878).
Tam¿e, s. 31.
Tam¿e, s. 55 (z dnia 11 listopada 1873) oraz s. 66 (z dnia 18 grudnia 1879).
E. Domañska, Mikrohistorie: spotkania w miêdzywiatach, Poznañ 1999.
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o problemach, k³opotach, egzystencji domowej, relacjach wewn¹trzrodzinnych, niekiedy mentalnoci czy seksualnoci21. W naszym przypadku ukazuj¹ To³stojow¹ jako nieprzeciêtn¹ i niestereotypow¹ kobietê, obdarzon¹ wybitnym intelektem, o rozleg³ych zainteresowaniach i zdumiewaj¹cej energii. To
równie¿ osoba oczytana w literaturze piêknej, naukowej i filozoficznej, posiadaj¹ca cenny zmys³ estetyczny. Jako oddana i wierna ¿ona powiêci³a siê
niemal¿e ca³kowicie To³stojowi. Nie by³a jednak wolna od dzia³añ szaleñczych, ataków wra¿liwoci i stanów chorobowych, krzy¿uj¹cych plany i powoduj¹cych kryzysy ma³¿eñskie i rodzinne. Nie bez winy by³ w nich równie¿
sam To³stoj. W pamiêtniku dostrzec mo¿na tak¿e wyrane objawy zak³óceñ
systemu nerwowego Soni, jej sk³onnoci do melancholii, hipochondrii, pesymizmu, podejrzliwoci. Do pisania przystêpowa³a, gdy mia³a k³opot, zmartwienie, aby w ten sposób daæ ujcie swoim nastrojom. Przywo³ajmy s³owa
samej autorki:
Usi³owa³am siê nie zamylaæ i nie zostawaæ z sob¹ sam na sam, tak ¿e
teraz, wieczorem, zapory pêk³y, muszê siê skupiæ, wyp³akaæ i wypisaæ w pamiêtniku22.

W przedmowie do wspomnieñ Zofii Andriejewny Wiktor Jakubowski zaznacza: Polubiwszy To³toja jako m³ode dziewczê, bez jakiegokolwiek dowiadczenia ¿yciowego, nie ustawa³a przez pó³ stulecia w wysi³kach zmierzaj¹cych do dostosowania warunków ¿ycia w Jasnej Polanie do potrzeb
i przyzwyczajeñ mê¿a. W swoim rozumieniu uczyni³a wszystko, czego by³o
potrzeba dla spe³nienia obowi¹zków dobrej ¿ony i matki, wyrzek³a siê przyjemnoci ¿ycia wiatowego, o którym w duszy marzy³a23.

Autor  narrator  bohater, czyli ja
Istnieje bardzo wiele definicji pamiêtnika, z których mo¿na wybraæ najwa¿niejsze i powtarzaj¹ce siê jego cechy:
jest to utwór, w którym autor, narrator i g³ówny bohater s¹ t¹ sam¹ osob¹
okrelaj¹c¹ punkt widzenia zdarzeñ; zapisane w pamiêtniku fakty s¹ (przynajmniej w za³o¿eniu) autentyczne; [ ] autor ma wyrany i zdeklarowany zamiar
opisania w³asnego ¿ycia, nie za napisania dzie³a historycznego24.

21 T. Czerska, Historia rodziny  rodzina w historii, w: Prywatne/publiczne. Gatunki
pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Szczecin 2008, s. 196.
22 Z. To³stojowa, Pamiêtniki , s. 38 (z dnia 22 kwietnia 1864).
23 Tam¿e, s. XIV.
24 A. Cieñski, Z dziejów pamiêtników , s. 13.
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Dodaæ nale¿y równie¿, i¿
rzeczownik pamiêtnik funkcjonuje (w jêzyku polskim) jako okrelenie szeroko
rozumianego gatunku pimienniczego, a zarazem jako nazwa wê¿szego podgatunku. Czasem wiêc mówi¹c o pamiêtnikach mamy na myli ga³¹ pimiennictwa, do której zalicza siê autobiografie, dzienniki i wspomnienia, w innych
wypadkach u¿ywaj¹c wyrazu pamiêtnik mamy na myli w³anie ów podgatunek przeciwstawiaj¹cy siê wyranie swymi zasadniczymi cechami autobiografiom, dziennikom, wspomnieniom25.

Analogiczne za³o¿enia odnajdujemy w odniesieniu do definicji pamiêtnika w kulturze rosyjskiej. Anna Skotnicka-Maj pisze:
W radzieckiej praktyce teoretycznoliterackiej pojecie prozy wspomnieniowej
funkcjonuje na zasadzie ogólnej nazwy gatunkowej, odnosz¹cej siê do literatury
utrzymanej w konwencji pamiêtnika i ukszta³towanej na jego wzór, co jednak
nie przeszkadza³o temu, ¿e w swoim czasie utwory tego rodzaju odbierane by³y
niejednokrotnie jako rzeczywiste pamiêtniki. [ ]. Sformu³owanie proza wspomnieniowa obejmuje ró¿norodne gatunki, m.in. takie jak: list, dziennik, notatnik, portret, wspomnienie, pamiêtnik sensu stricto, a tak¿e biografiê i autobiografiê26.

Tak wiêc w kobiecych narracjach osobistych czy ich autobiografiach (pamiêtnikach, dziennikach), czytanych zgodnie z koncepcj¹ narracyjnej to¿samoci, autorka stwarza niejako siebie, konstruuje swoj¹ to¿samoæ, przynale¿noæ do rodziny, narodu, wiata. Proces pisania móg³by byæ wiêc pocz¹tkiem jej samej, co mo¿na okreliæ za Paw³em Rodakiem jako akt autointerpretacji27. Tworzenie, kreowanie poprzez pisanie uto¿samiane s¹ z procesem
konstruowania wiadomoci, dziêki czynnociom autorefleksji i autoanalizy,
pe³ni¹cym funkcjê porz¹dkuj¹c¹, terapeutyczn¹ czy dyscyplinuj¹c¹. Oto pewnego dnia To³stojowa stwierdza:
Tak czêsto zostajê sama ze swymi mylami, ¿e mimo woli zjawia siê potrzeba
pisania pamiêtnika. Czasami mi ciê¿ko, ale dzi bardzo mi mi³o byæ sam na sam
z w³asnymi mylami, nikomu o nich nie mówi¹c. Czegó¿ tam nie ma w tej
g³owie!28.

Jak zauwa¿a Maria Janion, w badaniach socjologicznych nad romantyzmem pojawi³o siê przypuszczenie, ¿e silnie prze¿ywany przez romantyków
konflikt miêdzy rol¹ a osobowoci¹, miêdzy narzuconym obrazem funkcji
spo³ecznej jednostki a poczuciem g³êbokiej wewnêtrznej niemo¿noci spe³nie25
26

s. 8.

Tam¿e.
A. Skotnicka-Maj, Rosyjska proza wspomnieniowa lat 19531978, Katowice 1991,

27 P. Rodak, Dziennik pisarza: miêdzy codzienn¹ praktyk¹ pimienn¹ a literatur¹, Pamiêtnik Literacki 2006, z. 4, s. 35.
28 Z. To³stojowa, Pamiêtniki , s. 39 (z dnia 25 lutego 1865).

204

Beata Walêciuk-Dejneka

nia siê w roli spo³ecznej29 mog¹ powodowaæ pewne przerzucanie zadañ
i funkcji lub dalsze poszukiwanie to¿samoci egzystencjalnej poza rol¹ spo³eczn¹ narzucon¹ i czêsto przyjêt¹, ale tylko pozornie.
Autobiografie s¹ wiêc mozolnym, wytrwa³ym poszukiwaniem i odnajdywaniem swojej nowej to¿samoci, niekiedy, jak dope³nia Janion, w nader
nieoczekiwanych sytuacjach, prze¿yciach, miejscach30. Narracje osobiste
staj¹ siê tak¿e ratunkiem przed anonimowoci¹, przywracaniem indywidualnej odpowiedzialnoci za w³asny ¿yciorys, ods³aniaj¹ skupione ¿ycie wewnêtrzne podmiotowego ja. Analiza narracji osobistych pozwala wiêc m.in.
na wgl¹d w sferê ¿ycia codziennego, prywatnego ich bohatera. Dobrochna
Ka³wa zwraca przy tym uwagê na terapeutyczny wymiar owych wspomnieñ
dziêki  rozumianemu za Freudem  przepracowywaniu pamiêci, rozprawianiu siê z w³asn¹ przesz³oci¹31. Z kolei Anna ¯arnowska czyni rozró¿nienie pomiêdzy okreleniem ¿ycie codzienne a ¿ycie prywatne. Za bardziej
odpowiedni uznaje ten drugi termin, jako maj¹cy wê¿szy zasiêg. Pisze:
okrelenie ¿ycie codzienne traktuje siê jako synonim ¿ycia potocznego, ci¹g³oci bytowania , niezmienny okrelony rytm. [ ]. Po³o¿enie akcentu na prywatnoæ przesuwa punkt ciê¿koci zainteresowania badacza na rodzinê, gdy¿ ¿ycie
prywatne na co dzieñ daje siê obserwowaæ przede wszystkim poprzez ¿ycie
wewn¹trzrodzinne. Jego ramy przestrzenne wytycza miejsce zamieszkania
 mieszkanie32.

Poza tym prowadzenie pamiêtnika (czy dziennika) wi¹¿e siê jeszcze z innymi motywami, tym razem natury praktycznej, do których zaliczyæ mo¿na
funkcjê rejestracyjn¹ (wiadectwo), memoryzacyjn¹, buchalteryjn¹ czy wreszcie medytacyjn¹ i modlitewn¹33. Wa¿nym dowiadczeniem w prowadzeniu
w³asnych narracji s¹ tak¿e motywacje twórcze. Wskazuje na nie wspomniany
wczeniej Pawe³ Rodak, nazywaj¹c je zapisywaniem w³asnego pisania. Powo³uje siê on przy tym na liczne zapiski w dzienniku Lwa To³stoja czy Elizy
Orzeszkowej. Mo¿na je jednak odnieæ tak samo do To³stojowej, która poprzez
sformu³owania znów pamiêtnik, jestem sama wiêc piszê, zjawia siê potrzeba pisania pamiêtnika, piszê, ujawnia siebie, swój lad pewnej za¿y³oci
z czytelnikiem czy wzajemnej bliskoci miêdzy twórczoci¹ a egzystencj¹.
29 M. Janion, Byæ ja swojego ja, w: ta¿, Prace wybrane, t.2, Tragizm, historia, prywatnoæ, Kraków 2000, s. 408.
30 Tam¿e. Por. równie¿ A. Ziêbala, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych Ruch Literacki 2005, z. 6, s. 548549.
31 Por. D. Ka³wa, Kozetka historyka: oralhistory w badaniach ¿ycia prywatnego,
w: Rodzina  prywatnoæ  intymnoæ. Dzieje rodziny polskiej w kontekcie europejskim,
red. D. Ka³wa, A. Walaszka, A. ¯arnowska, Warszawa 2005, s. 183. Dla kontekstu zob. te¿
T. Maruszewski, Pamiêæ autobiograficzna, Gdañsk 2005 (szczególnie, s. 3149).
32 A. ¯arnowska, Codziennoæ i kultura: w krêgu rodziny i wród innych, w: Kobieta
i kultura ¿ycia codziennego. Wiek XIX i XX: zbiór studiów, t. 5, red. A. ¯arnowska,
A. Szwarc, Warszawa 1997, s. 2122.
33 Zob. wiêcej, P. Rodak, Dziennik pisarza , s. 3542.
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ja w rodzinie
Jedn¹ z najwa¿niejszych osób w ¿yciu Zofii Andriejewny by³ m¹¿  Lew
To³stoj. Zazdroæ id¹ca w parze z mi³oci¹ i nienawici¹ przewija siê na
kartach wspomnieñ ju¿ od pierwszych lat ma³¿eñstwa. Pod dat¹ 11 stycznia
1863 roku To³stojowa zanotowa³a:
zazdroæ jest moj¹ chorob¹ wrodzon¹, a mo¿e st¹d pochodzi, ¿e kochaj¹c go nie
kocham ju¿ nic wiêcej, ¿e odda³am mu siê bez reszty, ¿e mogê byæ szczêliwa
tylko przez niego i z nim; bojê siê go straciæ, jak starzy ludzie boj¹ siê straciæ
jedyne dziecko, na których opiera siê ca³e ich ¿ycie34.

Jako m³oda ¿ona czêsto czu³a siê niegodna takiego wielkiego cz³owieka,
upokorzona, zalêkniona. Uwiadamiaj¹c sobie jego wy¿szoæ, pisa³a:
Nigdy w ¿yciu nie by³am taka nieszczêliwa wskutek wiadomoci w³asnej winy.
Nigdy nie przypuszcza³am, ¿e mogê byæ taka bardzo winna. Jest mi tak ciê¿ko,
¿e ³zy dusz¹ mnie ca³y dzieñ. Bojê siê z nim mówiæ, bojê siê na niego patrzeæ.
Nigdy jeszcze nie by³ mi tak mi³y i drogi i nigdy jeszcze nie wydawa³am siê
sobie taka nic nie warta i wstrêtna. Ale on siê nie gniewa, kocha mnie wci¹¿
i ma takie ³agodne, wiête spojrzenie. Przy takim cz³owieku mo¿na umrzeæ ze
szczêcia i poni¿enia35.

Dalej pisze w podobnym stylu:
Nie czujê siê zdolna, by go w pe³ni zrozumieæ i dlatego tak zazdronie ledzê
jego postêpki, przesz³oæ i przysz³oæ. Chcia³abym ogarn¹æ go ca³ego, zrozumieæ,
¿eby by³ ze mn¹ w takich stosunkach, jak z Alexandrine [siostra stryjeczna
pisarza], ale wiem, ¿e to niemo¿liwe. Nie obra¿am siê, lecz godzê z tym, ¿e
jestem na to za m³oda, za g³upia i nie doæ poetyczna36.

Równie dominuj¹cym uczuciem jak szczera mi³oæ by³a zaborczoæ, wiadomoæ egoistycznej postawy, zach³annoæ:
Dopiero co by³am w z³ym humorze i z³oci³am siê, dlatego ¿e L. kocha wszystko
i wszystkich, a ja chcê ¿eby tylko mnie kocha³. Teraz dosz³am do wniosku, ¿e to
s¹ znowu kaprysy, jego zalet¹ jest w³anie dobroæ i bogactwo uczuæ. Gdyby siê
zastanowiæ, to w³aciwie jest tylko jedno ród³o moich kaprysów, zmartwieñ itp.
 ten egoizm, ¿eby on ¿y³, myla³ i kocha³ wy³¹cznie mnie i dla mnie samej. Nie
wiadomo dlaczego uzna³am to za zasadê37.

Gwa³townoæ Zofii, jej stany lêkowe czy ataki paranoi zaznacza³y siê
niemal¿e od pocz¹tku ma³¿eñstwa, nasili³y siê jednak dopiero w ostatnich
latach ¿ycia To³stojów.
34
35
36
37

Z. To³stojowa, Pamiêtniki , s. 22 (z dnia 11 stycznia 1863).
Tam¿e, s. 2122 (z dnia 9 stycznia 1863).
Tam¿e, s. 35 (z dnia 17 padziernika 1863).
Tam¿e, s. 24 (z dnia 17 stycznia 1863).
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Wspomnijmy jeszcze o innej wa¿nej sprawie ³¹cz¹cej ma³¿onków  twórczoci. Zofia To³stojowa jeszcze przed lubem dost¹pi³a zaszczytu przeczytania pamiêtników Lwa To³stoja. Poza tym by³a t¹, która wytrwale i sumiennie
zajmowa³a siê przepisywaniem dzie³ swojego mê¿a. Dziêki tej wspó³pracy
czu³a siê z nim zjednoczona, potrzebna:
poprawi³am bardzo du¿o arkuszy korekty XIII tomu, w tej liczbie Sonaty Kreutzerowskiej 38.

Niekiedy pracy tej towarzyszy³y przemylenia i wra¿enia z lektury dzie³
mê¿a, które skrupulatnie notowa³a:
Przepisa³am I akt nowego dramatu Lowoczki [Potêga ciemnoty]. Bardzo dobre.
Charaktery naszkicowane znakomicie, konflikt bogaty i ciekawy. [ ].
Jest ju¿ napisany II akt dramatu. Wsta³am wczenie i przepisywa³am. Wieczorem przepisa³am po raz drugi. Dobre, ale zbyt j e d n o s t a j n e, trzeba by
wiêcej efektu teatralnego, co powiedzia³am Lowoczce. [ ]. Robi³am korektê39.

Zajmowa³a siê równie¿ osobistymi materia³ami To³stoja, nie szczêdz¹c
przy tym w³asnego komentarza:
Przepisujê pamiêtnik Lowoczki z ca³ego ¿ycia i postanowi³am, ¿e znów bêdê
pisaæ swój pamiêtnik, tym bardziej, ¿e nigdy nie by³am taka samotna w swojej
rodzinie jak teraz. [ ].
Ca³y czas od rana przepisywa³am pamiêtnik Lowoczki; zawsze wywo³uje to
szereg myli40.

Nie mniejsz¹ mi³oci¹ darzy³a dzieci, choæ niewoln¹ od napiêæ i zachwiañ. Bêd¹c matk¹ trzynaciorga, z których piêcioro zmar³o, bardzo mocno
prze¿ywa³a rodzinne konflikty, emocje, niepowodzenia. Wielokrotnie na kartach pamiêtnika notowa³a:
moje najwiêksze szczêcie  to dzieci. Kiedy jestem sama, zaczynam czuæ wstrêt
do siebie, lecz dzieci budz¹ we mnie najrozmaitsze dodatnie uczucia [ ]. Przy
dzieciach nie jestem ju¿ m³oda, czujê siê spokojna i zadowolona [ ].
Strasznie siê przywi¹za³am do dzieci. Powiêci³am siê im ca³kowicie. Czujê, ¿e
jestem im niezbêdna i to jest wielkie szczêcie41.

W innym miejscu konstatuje:
Kocham swoje dzieci namiêtnie, do bólu, ich najmniejsze cierpienie doprowadza
mnie do rozpaczy, a ka¿dy umiech, ka¿de spojrzenie cieszy do ³ez. [ ]. By³oby
l¿ej, gdybym mniej kocha³a dzieci42.

38
39
40
41
42

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,

s. 91 (z dnia 13 stycznia 1891).
s. 70 (z dnia 27 padziernika 1886 oraz 30 padziernika 1886).
s. 78 (z dnia 20 listopada 1890 Jasna Polana) i s. 80 (z dnia 11 grudnia 1890).
s. 39 (z dnia 25 lutego 1865) i s. 42 ( z dnia 20 marca 1865).
s. 47 (z dnia 27 sierpnia 1866).
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Ale dzieci stanowi³y te¿ czêsto ród³o jej k³opotów, problemów, przysparza³y zmartwieñ, dostarcza³y bólu. Z ciê¿kim niekiedy sercem zwierza³a siê
swoim kartom pamiêtnika:
W nocy Waniczka mia³ gor¹czkê i mocno kaszla³, nie chcia³o mi siê wstawaæ, ale
posz³am, nosi³am go na rêkach, uspokoi³am. Dzi wsta³am póno, imieniny
Tani, ale uczy³ymy dzieci; Andriusza gra³ porz¹dnie, Misza marszczy³ brwi
i by³ uparty. [ ].
Waniczka chory, w po³udnie ju¿ nie wsta³ i o 2 godzinie mia³ 39,4. Wieczorem,
o 9. tak samo. W nocy kaszel, flegma zatka³a krtañ, dusi³ siê i by³ rozpalony.
Ca³y czas katar, dzi strzyka³o go w uszku. Bardzo mi go ¿al43.

Przez d³ugi czas Zofia postrzegana by³a wy³¹cznie jako matka i ¿ona. Jej
ogromny wk³ad w literackie dziedzictwo To³stoja by³ ignorowany b¹d deprecjonowany. Ale przecie¿ Zofia to autorka dzienników, intelektualistka i kobieta interesu, utalentowana, bezinteresowna, o wielu zdolnociach i niespe³nionych marzeniach.
Atrakcyjnoæ badania dziejów ¿ycia prywatnego, poprzez lekturê kobiecych narracji osobistych, kobiecego postrzegania i dowiadczania wiata [tu:
pamiêtników ¿ony wielkiego pisarza] umo¿liwia uzyskanie odpowiedzi na
pytania z krêgu mentalnoci, sposobów prze¿ywania i odszyfrowywania otaczaj¹cej rzeczywistoci oraz to¿samoci indywidualnej  ja i grupowej
 w rodzinie. Prywatnoæ i intymnoæ umo¿liwiaj¹ ponadto postrzeganie
losów jednostki (i jej otoczenia) z innej ni¿ makrohistoryczna czy makrokulturowa perspektywa. Bo chocia¿ funkcjonowanie w sferze prywatnej wpisuje siê
we wzorzec czy powtarzalny schemat mentalnociowy lub obyczajowy, to nie
pozwala jednak zapomnieæ o jednostce ukrytej za wszelkimi uogólnieniami.
Niniejszy artyku³ jest jedynie wstêpnym rozeznaniem w problematyce
kobiecej koncepcji bycia-w-wiecie poprzez pisarstwo, a g³ównie kobiec¹
prozê wspomnieniow¹ czy narracje osobiste. Interesuje mnie bowiem niewieci ogl¹d wiata, dowiadczanie rzeczywistoci i jej porz¹dkowanie, a tak¿e
utrwalanie owych wra¿eñ, doznañ, zmys³ów. Pod szczególny ogl¹d zosta³y
wziête autobiografie (dzienniki, pamiêtniki) kobiet, które pe³ni³y w literaturze XIX czy pocz¹tku XX wieku rolê drugorzêdn¹: albo sta³y przy boku
mê¿a, w jego cieniu, albo (z ró¿nych powodów) egzystowa³y na marginesie
literatury, na jej obrze¿ach, peryferiach. Drugim powodem, mniej wa¿nym
w perspektywie naukowej, ale znacz¹cym prywatnie, jest moja fascynacja
postaciami takich kobiet, jak Zofia To³stojowa, Anna Dostojewska (autorka
Wspomnieñ, Warszawa 1988 lub dziennika Mój biedny Fiedia, Warszawa
1971) czy Lidia Bierdiajewa (autorka ksi¹¿ki: Zawód: ¿ona filozofa, Dzienniki, Kêty 2004).

43

Tam¿e, s. 9091 (z dnia 12 i 13 stycznia 1891).
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Summary
The article is bringing the issue of the womens being up in world, according to Heideggers concept of being-in-world. In this article, I write only about womens form of becoming
known in literature through the writing. Such a presence determines female experience, family, social and national roles, love, initiation, rebellious or personal reports, and because of that is
sending to the mythical and stereotyped phenomena rooted in the culture. It is also womens
getting to know world. I chose womens personal notes from the XIX turning point and the 20th
century - diaries which they constitute of certain kind reconstruction of the own history and the
history of the family. So I will examine only chosen fragments of Diaries by Zofia To³stojowa.
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Dziewiêtnastowieczny polski Koció³ katolicki, jak pisze Maria Wierzbicka, do pewnego stopnia aktywizowa³ kobiety1, g³ównie za porednictwem
stowarzyszeñ kobiecych dzia³aj¹cych pod jego patronatem, jak istniej¹ce od
1854 roku Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia w. Wincentego a Paulo czy za³o¿one w 1899 roku Stowarzyszenie S³ug Katoliczek pod wezwaniem w. Zyty.
Daniel Olszewski podaje  za Przegl¹dem Katolickim z lat siedemdziesi¹tych XIX wieku  przyk³ad dzia³alnoci dobroczynnej prowadzonej przez
warszawskie Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia w. Wincentego a Paulo: [Towarzystwo] u³atwia zak³adanie czytelni parafialnych przysy³aj¹c za darmo gotowe ju¿ biblioteczki, w zamian ¿¹da tylko skarbonki dla siebie, w któr¹ czytaj¹cy mogliby wrzuciæ dobrowolne ofiary2.
Cezary Kuklo zwraca uwagê na istotn¹ rolê kocielnych bractw religijnych, które ju¿ od drugiej po³owy XVIII wieku oferowa³y kobietom, zw³aszcza samotnym, oparcie materialne, spo³eczne i religijne, a tak¿e pozwala³y
na integracjê cz³onków na wspólnych nabo¿eñstwach3: [d]la wiêkszoci
1 M. Wierzbicka, Kilka uwag o kobiecie samotnej w XIX wieku, w: Kobieta i rewolucja
obyczajowa. Spo³eczno-kulturowe aspekty seksualnoci. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska,
A. Szwarc, Warszawa 2006, s. 452.
2 D. Olszewski, Funkcje spo³eczno-kulturalne polskiej parafii na prze³omie XIX
i XX wieku, w: Kulturotwórcza rola Kocio³a na prze³omie XIX i XX wieku, red. J. Zió³ek,
Lublin 1997, s. 57.
3 C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczypospolitej
szlacheckiej. Studium demograficzno-spo³eczne, Bia³ystok 1998, s. 209210.
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z nich by³y one jedyn¹ dostêpn¹ form¹ zamanifestowania swojej to¿samoci
religijnej, ale te¿ spo³ecznej i towarzyskiej4. Badacz akcentuje znaczenie
konfraterni religijnych w ¿yciu kobiet samotnych, dla których uczestnictwo
w zbiorowych nabo¿eñstwach, procesjach czy kwestach stanowi³o próbê
przezwyciê¿enia ich w³asnej samotnoci, a zapewne niekiedy i izolacji5.
Szczególnie aktywnym ruchem spo³eczno-religijnym, anga¿uj¹cym tysi¹ce kobiet na ziemiach polskich w drugiej po³owie XIX wieku, by³ tzw. Trzeci
Zakon, czyli organizacja religijna ludzi wieckich (g³ównie kobiet), zwi¹zana
z zakonem franciszkañskim i za³o¿ona przez ojca Honorata Komiñskiego.
Tercjarstwo franciszkañskie ojca Honorata zrzesza³o od 1852 roku przedstawicielki wszystkich warstw spo³ecznych  od ziemianek, przez kobiety ze
sfery mieszczañskiej, po robotnice  pochodz¹ce zarówno z miast Królestwa
Polskiego, jak i z innych obszarów. Wed³ug Daniela Olszewskiego ruch ten
mia³ dwa g³ówne za³o¿enia: pog³êbienie ¿ycia religijnego [oraz] prowadzenie
dzia³alnoci spo³eczno-charytatywnej6. Ojciec Komiñski postrzega³ tercjarstwo w kategoriach wielkiej odnowy religijnej i spo³ecznej7. Cech¹ szczególn¹ zgromadzeñ zakonnych zak³adanych przez ojca Honorata na kanwie ruchu tercjarskiego by³ ukryty charakter ich dzia³alnoci  nale¿a³y one do
zgromadzeñ niehabitowych, za ich struktura by³a bardzo nowatorska.
Prowadzenie dzia³alnoci w sposób ukryty mia³o na celu dotarcie do jak
najwiêkszej liczby osób i realizowanie apostolatu rodowiskowego8, rozumianego jako szeroko pojmowane nauczanie i owiata (prowadzenie zak³adów wychowawczych, zak³adanie bibliotek i czytelni, nauczanie m³odzie¿y),
pielêgnowanie chorych oraz opieka nad osobami starszymi lub bezdomnymi.
Olszewski wyjania, ¿e ojciec Honorat interesowa³ siê przede wszystkim
rodowiskami szczególnie zaniedbany[mi] pod wzglêdem moralnym i spo³ecznym9, zalecaj¹c cz³onkiniom ruchu wejcie w krêgi s³u¿by, dziewcz¹t
zagro¿onych moralnie10 oraz mieszkañców wsi i wielkomiejskich orodków
przemys³owych.
Polski Koció³ katolicki nie oferowa³ kobietom  na wzór angielski
 mo¿liwoci wziêcia udzia³u w dzia³alnoci misyjnej, która pod koniec XIX wieku
by³a domen¹ mê¿czyzn-zakonników i obejmowa³a g³ównie obszary krajowe,
gdzie rysowa³o siê zagro¿enie dla ¿ycia religijnego wiernych11: [ ] b¹d to
4
5
6
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ze strony mariawityzmu, b¹d ruchu ludowego, a tak¿e ze wzglêdu na przemiany spo³eczno-religijne rodowiska przemys³owego oraz ze wzglêdu na
wychodstwo12.
Najbardziej typow¹, kojarzon¹ z Kocio³em form¹ zaanga¿owania religijnego w XIX wieku by³o wst¹pienie do zakonu, czyli ca³kowite powiêcenie siê
Bogu. Tak g³êbokie zaanga¿owanie w ¿ycie duchowe stanowi³o radykalny
krok w nieznane, zw³aszcza ¿e z czasem okazywa³o siê, i¿ ¿ycie w klasztorze
wype³nione jest nie tylko modlitw¹, lecz tak¿e codzienn¹, ciê¿k¹ prac¹
i obowi¹zkiem ca³kowitego pos³uszeñstwa matce prze³o¿onej. Jednak¿e  jak
zauwa¿a Dorota Zamojska  klasztor stanowi³ alternatywny wiat, w którym
kobiety mog³y rozwijaæ siê swobodniej ni¿ w ¿yciu wieckim: Chroniony
przez swe funkcje sakralne, poci¹ga³ sw¹ niedostêpnoci¹ dla mê¿czyzn. Pod
os³on¹ jego murów kobiety mog³y byæ sob¹ miêdzy sob¹13.
Spokoju i rutyny klasztornego ¿ycia potrzebuje równie¿ siostra Mechtylda z noweli Elizy Orzeszkowej Ascetka. Wst¹pienie do zakonu bohaterka
postrzega jako mo¿liwoæ zarówno ucieczki od pokus wiata zewnêtrznego,
jak i od siebie samej  kobiety zranionej emocjonalnie. Dystansuj¹c siê od
nakrelonej przez siebie postaci, Orzeszkowa w niewielu s³owach kreli motywy jej wst¹pienia do zakonu: nie jest to szczere powo³anie, lecz zawód
mi³osny, z powodu którego m³oda kobieta popada w depresjê. Jakkolwiek
kandydatka posiada niezbêdn¹ dla wytrwania w zakonie wiarê, g³ówn¹ pobudk¹ jej dzia³ania okazuje siê koniecznoæ przelania na jaki obiekt wynikaj¹cej z jej psychiki potrzeby mi³oci.
Zakon staje siê dla siostry Mechtyldy tarcz¹ chroni¹c¹ przed pe³nym
bólu wiatem. Ju¿ w klasztorze, po odbyciu nowicjatu, wymusza na poprzedniczce swej obecnej prze³o¿onej pozwolenie na odseparowanie od wieckich
wychowanek pobieraj¹cych tam nauki. Zrywaj¹c wiêzi z ludmi, przez lata
powiêca siê d¹¿eniu do zjednoczenia z Bogiem, za g³ówny rodek obieraj¹c
sobie umartwianie cia³a. W klauzurze najbardziej cieszy j¹ samotnoæ, przez
któr¹ rozumie mo¿liwoæ spêdzania w swej celi d³ugich godzin na rozmowie z
Panem i szczegó³owej rewizji ¿ycia. Orzeszkowa doæ ironicznie nazywa j¹
zrozpaczon¹ przez ziemiê i pocieszan¹ przez niebo melancholiczk¹14.
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e siostra Mechtylda czerpie pociechê z fizycznego udrêczania w³asnego cia³a. Im wiêcej zadaje sobie bólu, tym bardziej
oddala siê psychicznie od jego rzeczywistego ród³a  z³amanego w m³odoci
serca. Pozornie jej praktyki nie budz¹ w¹tpliwoci wród otaczaj¹cych
j¹ zakonnic, wrêcz przeciwnie, wiele z nich uznaje bohaterkê niemal za
wiêt¹, obdarzon¹ bosk¹ ³ask¹ doznawania wizji. Prawda jednak¿e jest inna
12
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 siostra Mechtylda prze¿ywa kryzys duchowy, nie miewa wiêcej widzeñ,
umiera od wewn¹trz.
W ascetce budzi siê równie¿ nienawiæ i ¿al wskutek napotkania na swej
drodze dziecka dawnego ukochanego i jej przyjació³ki z lat m³odoci. Ma³a
Klarcia, umieszczona w klasztornej szkole przez rodziców, otwiera po latach
ranê tkwi¹c¹ w sercu zakonnicy, ranê wci¹¿ krwawi¹c¹, niezablinion¹. Doznana przed laty emocjonalna krzywda jest powodem, dla którego siostra
Mechtylda postêpuje coraz dalej na drodze ascezy obranej jako rodek s³u¿¹cy uleczeniu chorej duszy. Konsekwentne odsuwanie siê od ziemskoci
i spraw ludzkich znajduje odzwierciedlenie w wygl¹dzie zewnêtrznym bohaterki: jej bladoæ, wychudzenie, stopniowo posuwaj¹ce siê wyniszczenie cia³a
ilustruj¹ walkê siostry Mechtyldy o dominacjê ducha nad materi¹. Odnieæ
mo¿na wra¿enie, ¿e zakonnica postrzega siebie sam¹ jako duszê pragn¹c¹
pozbawiæ siê cia³a, poszukuj¹c¹ wyzwolenia z ziemskiej pow³oki. Zdaniem
Jana Tomkowskiego, bohaterka rzuca wyzwanie cia³u, ogarniêta mani¹ samounicestwienia15.
Orzeszkowa z dystansem opisuje procesy dokonuj¹ce siê w psychice kobiety i ich zewnêtrzne objawy. Dystans ten podkrela, umieszczaj¹c w utworze postaæ prze³o¿onej, której franciszkañska wizja pobo¿noci i g³êbokie
zrozumienie spraw ludzkich dobitnie odró¿nia j¹ od ascetycznej postawy
siostry Mechtyldy16. Ju¿ od pierwszej wymiany zdañ dwóch zakonnic rzuca
siê w oczy dziel¹ca je ró¿nica pogl¹dów na zakonn¹ dyscyplinê. Zgodnie
z regu³¹ siostra Mechtylda zmuszona jest poprosiæ prze³o¿on¹ o zezwolenie
na dodatkowe umartwienie  pragnie ona spêdziæ noc na modlitwach jako
zadoæuczynienie za brak koncentracji w czasie mszy, spowodowany pojawieniem siê tam Klarci. Matka Romualda interpretuje to drobne, jej zdaniem,
przewinienie w zupe³nie innym, bardziej humanitarnym wietle. Prze³o¿ona umiejêtnie odwraca uwagê bohaterki od rzekomego grzechu, podkrelaj¹c
wielkoæ mi³osierdzia Bo¿ego. Przegrywa jednak w konfrontacji z Mechtyld¹
 doskona³¹ znawczyni¹ regu³y nakazuj¹cej odbycie pokuty za pope³nione
przewinienia. Tytu³owa bohaterka spêdza ca³¹ noc, le¿¹c krzy¿em przed o³tarzem z powrozem na szyi, modl¹c siê, aby Bóg uwolni³ j¹ od wspomnieñ jej
m³odoci, przywo³anych przez obecnoæ dziewczynki.
Kryzys wiary zakonnicy sprowadzony jest przez autorkê do prostej fizjologii  wycieñczone cia³o i przemêczony wielogodzinnymi modlitwami umys³
pozbawiaj¹ bohaterkê tej ¿ywoci wiary, jak¹ posiada³a dot¹d. Cierpi¹ca
15
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zakonnica postrzega sw¹ duchow¹ martwotê jako próbê zes³an¹ jej przez
Boga, nie bior¹c pod uwagê fizycznych ograniczeñ ludzkiego cia³a. Na tym
tle budzi siê w niej nienawiæ do dziecka, które, jak cierñ tkwi¹cy w sercu,
przypomina jej o w³asnej, nieszczêliwej przesz³oci.
Rozwa¿aj¹c po raz kolejny dawno minione wydarzenia, siostra Mechtylda popada w przygnêbienie i niekontrolowanie krytykuje dzie³o boskie. Zdaj¹c sobie sprawê z tego, co czyni, zapada siê g³êbiej  w samooskar¿enie: [ ]
o zgrozo! Spór z Bogiem toczy³a. [ ] obrazi³a Boga i powiêkszy³a przestrzeñ
dziel¹c¹ j¹ od tego jedynego przedmiotu mi³oci i czci. Nie darmo by³a nikczemn¹ grud¹ ziemskiej gliny17. Rozpaczaj¹c nad zdradzeniem Boga18,
przesuwaj¹c przedmiot nienawici ze wiata zewnêtrznego na w³asne cia³o,
bohaterka postanawia siê ukaraæ. Rozbiera siê do pasa przed krucyfiksem
i biczuje na klêczkach dyscyplin¹.
Dokonawszy aktu samobiczowania, siostra Mechtylda, w tajemnicy
przed reszt¹ zgromadzenia, posuwa siê jeszcze dalej w praktykach ascetycznych  przywdziewa w³osiennicê rozj¹trzaj¹c¹ wie¿e rany i upodobniaj¹c¹
jej nosicielkê do redniowiecznych pokutników. Samookaleczenie wyzwala
w niej wiarê w mo¿liwoæ odzyskania utraconej ³aski: [ ] doznawa³a wiêkszej ni¿ kiedykolwiek ¿arliwoci modlitwy i janiejszego jeszcze ni¿ przedtem
poczucia nadprzyrodzonoci. [ ] Posiad³a teraz w najwy¿szym stopniu tê
fantasmagoriê widzeñ [ ]19. Orzeszkowa po raz kolejny nie pozostawia
czytelnikowi ¿adnych z³udzeñ: By³a chor¹, ca³e jej cia³o zdawa³o siê byæ
jedn¹ ran¹, ale przez ten stan w³anie sprawiane g³êbokie os³abienia,
a tak¿e nadzwyczajne sny i widzenia niewymownie j¹ uszczêliwia³y20. Wizje zakonnicy sprowadzone zostaj¹ zaledwie do wytworów wyobrani osoby
cierpi¹cej na rozstrój, jednak¿e wielokrotne widzenia twarzy Chrystusa nadaj¹ jej pozory osoby g³êboko zakochanej.
Chora na ciele i duszy siostra popada z czasem w paranojê. W ma³ej
Klarci upatruje wroga, naczyni[a] gotuj¹c[ego] przysz³e grzechy21. Z³orzecz¹c dziewczynce i ca³emu wiatu, bohaterka rezygnuje z przyjêcia eucharystii. Oddala siê od Boga i nie potrafi opanowaæ narastaj¹cego gniewu. Ponownie Orzeszkowa ukazuje kontrast miêdzy radoci¹ boskiego stworzenia i
ascetyczn¹ postaw¹ siostry Mechtyldy poprzez obraz pochodu zakonnic id¹cych do refektarza na po³udniowy posi³ek. Wed³ug regu³y zakonnej, siostry
udaj¹ siê tam z welonami zarzuconymi na twarze, sznurami okrêconymi na
szyjach i zapalonymi wiecami w rêkach. Tak dramatyczny widok wzbudza
ciekawoæ wychowanek klasztoru t³ocz¹cych siê przy uchylonych drzwiach
i podgl¹daj¹cych procesjê. Wiele sióstr reaguje radoci¹ i czu³oci¹, spogl¹da17
18
19
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j¹c dyskretnie na swawole dzieci; do wyj¹tków nale¿y Mechtylda, w której
scena ta wywo³uje uczucie nienawici oraz wzbudza poczucie, ¿e jest kuszona. Widz¹c piêkno m³odego ¿ycia i wiat³o s³oneczne padaj¹ce z okien pragnie jeszcze bardziej umartwienia, gdy¿ odczuwa spadaj¹c¹ w pier jej kroplê radoci22. Chocia¿ jest wyg³odzona, postanawia pociæ.
Po raz kolejny dochodzi do starcia wiatopogl¹du ascetki i matki prze³o¿onej, która  obserwuj¹c praktyki podlegaj¹cej jej zakonnicy  nakazuje jej
jeæ. Matka Romualda uosabia umiarkowanie i wyrozumia³oæ w ma³ym
wiecie klasztoru. Reprezentuje odmienny model pobo¿noci. Rozs¹dne podejcie do spraw doczesnych powoduje w bohaterce wzburzenie na widok
nadmiernych umartwieñ siostry Mechtyldy, gdy¿ poczuwa siê ona do odpowiedzialnoci za zdrowie i ¿ycie wszystkich znajduj¹cych siê pod jej opiek¹
kobiet. Przedstawiona przez autorkê jako ucielenienie optymizmu, jest osob¹ pe³n¹ dobroci i wspó³czucia. Istotne jest, ¿e matka Romualda przedk³ada
mi³osierdzie Pana nad sprawiedliwoæ i na tej podstawie dokonuje ocen wartoci. W przeciwieñstwie do siostry Mechtyldy nie odrzuca myli o sprawach
doczesnych i nie wyrzeka siê cia³a. Uspokaja j¹ wizja Boga wielkiego, dobrotliwego, ceni¹cego sobie rzeczy piêkne  jak têcza czy motyl. Sw¹ troskê jako
prze³o¿onej rozci¹ga nie tylko na duchowy wymiar powierzonych jej pieczy
kobiet, ale dba te¿ o ich potrzeby doczesne, pilnuj¹c administracji i kuchni:
rosó³ by³ nie doæ mocny: [ ] dla tych naszych wiêtych, które umartwiaj¹
siê, ka¿da strawa powinna byæ po¿ywn¹23.
¯ywotna i s³awi¹ca piêkno stworzonego wiata matka Romualda jest
tak¿e osob¹ sprawiedliw¹ i samokrytyczn¹. Gdy sprowokowana oporem siostry Mechtyldy nakazuje jej spo¿yæ posi³ek, odkrywa budz¹ce siê w niej
uczucie gniewu i odbywa pokutê na swój sposób  odmawia sobie wyszukanego posi³ku planowanego na dzieñ nastêpny, ograniczaj¹c siê do jarzyn.
W ten nieco ironiczny sposób Orzeszkowa podkrela raz jeszcze ogromn¹
ró¿nicê dziel¹c¹ dwie zakonnice: Mechtylda z powodu rodz¹cego siê wewn¹trz gniewu biczuje siê dyscyplin¹ a¿ do omdlenia.
Pomimo szeregu postów, umartwieñ i innych praktyk ascetycznych bohaterka odczuwa niezadowolenie. Klasztor wydaje siê jej miejscem zbyt
otwartym na kontakty ze wiatem zewnêtrznym  przychodz¹ tam gocie, na
korytarzach mo¿na napotkaæ dzieci. Pragn¹c ca³kowitego odciêcia siê od ludzi, siostra Mechtylda posuwa siê do ostatecznych granic: postanawia mieszkaæ w malutkiej celi umieszczonej miêdzy murami klasztoru i  dla ca³kowitego wyrzeczenia siê myli ziemskich  sypiaæ w trumnie, stoj¹cej tu¿ obok
ludzkiej czaszki i krzy¿a. Pragnie tym sposobem ograniczyæ do minimum
w³asn¹ przestrzeñ ¿yciow¹, wype³niaj¹c j¹ symbolami przemijalnoci bytu.
Na tak radykalne rodki wymagane jest zezwolenie matki prze³o¿onej, co
22
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staje siê zarzewiem trzeciego konfliktu postaw religijnych obu kobiet. Po
naradzie z najstarszymi zakonnicami matka Romualda zezwala na przebywanie ascetki w wiêziennej niemal celi z zastrze¿eniem, i¿ w ci¹gu dnia
bêdzie ona nadal udzielaæ codziennych lekcji rysunku i robót rêcznych
w nowicjacie. Orzeszkowa nazywa tê sferê aktywnoci bohaterki jej jedynym okienkiem otwartym na wiat³o i powietrze  które Bóg stworzy³24,
podkrelaj¹c w ten sposób wizerunek Stwórcy uosabiaj¹cego siê w przyrodzie.
Operuj¹c ostrymi kontrastami, autorka przeplata obraz celi ascetki
z piêknem klasztornego ogrodu, ukazuj¹c wizualne aspekty obu religijnych
postaw. Przebywaj¹c w swym dobrowolnym wiêzieniu, siostra Mechtylda
s³ucha odg³osów szczurów i robactwa tocz¹cego wilgotne mury, doznaj¹c
wstrêtu na myl o spaniu w zbutwia³ej trumnie i pocieszaj¹c siê myl¹
o rych³ej mierci, która z pewnoci¹ nadejdzie wskutek ¿ycia w tak niezdrowych warunkach. Ogród natomiast przedstawiony jest oczami m³odziutkiej
siostry Wincenty  ¿ywej i pogodnej ulubienicy zgromadzenia. Natura postrzegana jest przez ni¹ jako dobro boskie  pe³na kolorów, smaków i zapachów, a przy tym nios¹ca radoæ ludziom i g³osz¹ca chwa³ê Pana.
Do otwartej werbalizacji napiêcia narastaj¹cego stopniowo miêdzy dwiema bohaterkami dochodzi przy okazji wizyty matki Romualdy w nowicjacie,
gdzie chwali ona piêkno sztucznych kwiatów wyrabianych przez zakonnice
do ozdobienia o³tarza. Prze³o¿ona podkrela znaczenie codziennej aktywnoci: praca uspokaja, praca pociesza, praca usposabia do cierpliwego znoszenia cierni ¿ycia i lepszego cieszenia siê z jego darów25. Reakcja siostry
Mechtylda jest odwrotna: praca jest s³u¿ebnic¹ grzechu, a owoce jej s¹
znikome26, przemijaj¹, za ca³y sens ¿ycia mo¿na odnaleæ tylko w Bogu. Na
zacytowan¹ przez matkê Romualdê modlitwê w. Franciszka, Pieñ S³oneczn¹, siostra Mechtylda odpowiada cytatem z Ksiêgi Koheleta: Pró¿noæ nad
pró¿nociami i wszystko jest pró¿noci¹!27 Les³aw Eustachiewicz podkrela,
i¿ antyteza [matki prze³o¿onej] nie jest wystarczaj¹co sugestywna. Na finalne rozstrzygniêcie wp³ywaj¹ inne pobudki psychologiczne ni¿ czysta forma
filozoficznego dialogu28. Motywacj¹ ascetki, która pchnie j¹ do nieoczekiwanej decyzji  otoczenia wy³¹czn¹ opiek¹ chor¹ na tyfus plamisty Klarciê,
okazuje siê w³anie zwalczana przez ni¹ w³asna przesz³oæ: Mo¿e Pan nie
opuci miê, bo idê tam, aby o jedn¹ kroplê umniejszyæ powszechne morze
goryczy zalewaj¹ce ziemiê i o jedn¹ chwilê od jednego ¿ycia oddaliæ mieræ
Idê tam, bo nie mogê
nie mogê
zapomnieæ! [ ] To jego dziecko i tej,
24
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przez któr¹ go utraci³am 29 Choæ surowa zakonnica uwa¿a siê za zwyciê¿on¹ przez ziemskoæ, matka Romualda ocenia jej decyzjê w kategoriach
mi³osierdzia i przebaczenia.
Kapitulacjê siostry Mechtyldy w obliczu ciê¿kiej choroby Klarci i jej
otwarcie siê na wiat ludzi Jan Tomkowski postrzega jako zwyciêstwo autentycznej wiary, z³¹czonej z mi³oci¹ i nadziej¹30 nad surowym gotykiem31 chrzecijañskiej ascezy bohaterki. Przemiana zachodz¹ca w jej systemie wartoci okazuje siê jednak nieunikniona, gdy¿ siostra ta jest zbyt
pobo¿na i zbyt uczciwa, by mog³a lekcewa¿yæ wartoæ religii serca32. Jednak¿e, jak twierdzi badacz, ograniczenie motywacji kieruj¹cej dot¹d bohaterk¹ jedynie do prze¿ytych w m³odoci gorzkich dowiadczeñ osobistych i ich
reperkusji by³oby zbytnim uproszczeniem.
Ciekawy pogl¹d na ostatni¹ decyzjê ascetki przedstawia Janina Szczeniak, stwierdzaj¹c, ¿e siostra Mechtylda zastosowa³a wobec siebie terapiê
uczuciow¹, stymuluj¹c¹ prze¿ycie mi³oci (Szandor Terenezi)33, w której
przesz³a proces wtórnego prze¿ycia traumatycznych wydarzeñ swojej m³odoci  zawiedzionej mi³oci i zdrady najbli¿szych jej sercu osób  ale prze¿y³a
je inaczej, w otoczce mi³oci do ludzi i zrozumienia34. Badaczka postrzega
dowiadczenie zainspirowane narastaj¹c¹ w bohaterce mi³oci¹ do Klarci
jako kluczowe, by mog³a ona wybaczyæ, wyleczyæ siê z kompleksu niespe³nienia uczuæ, przede wszystkim jednak uwierzyæ w to, co konsekwentnie
chcia³a odrzuciæ: bezinteresownoæ idei, altruizm oraz dobre intencje ludzkie35.
Matka prze³o¿ona z Ascetki Elizy Orzeszkowej reprezentuje franciszkañski typ religijnoci i pobudki kieruj¹ce ni¹ przy wdziewaniu habitu równie¿
s¹ ca³kowicie odmienne od motywacji siostry Mechtyldy. Bohaterka pochodzi
z wielkopañskiego rodu36, lecz brakuje jej pieniêdzy i urody, by wyjæ za
m¹¿ odpowiednio do jej stanu. Posiada za to g³êbok¹ wiarê, co wp³ywa na jej
¿yciow¹ decyzjê. Ponadto, rezygnuj¹c wiadomie z ma³¿eñstwa, jest pewna,
¿e zarówno przynoszone przez ni¹ klasztorowi wysokie stosunki, jak osobiste jej przymioty wczenie zdobêd¹ dla niej w klasztorze miejsce naczelne37.
Opisuj¹c przejcie bohaterki z ¿ycia wieckiego do klasztornego, Orzeszkowa
w sposób doæ zaskakuj¹cy wartociuje stopnie kobiecego piêkna dostêpne
pannom na wydaniu i zakonnicom:
29
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W wiecie za nie³adn¹ kobietê poczytywana, sta³a siê bardzo ³adn¹ zakonnic¹.
[ ] Istotnie, twarz jej ró¿owa i p¹sowe usta, a nade wszystko szafirowe jak
b³awatki oczy z czarnych os³on welonu wygl¹da³y wie¿oci¹ i wdziêkiem,
a kibiæ, w starannie zawsze u³o¿onych fa³dach habitu, nieco ciê¿ka, mia³a miêkk¹ okr¹g³oæ kszta³tów i tak¹ powagê ruchów. ¯e same jedne zdradza³y w niej
dostojniczkê Kocio³a, a z domu ksiê¿niczkê38.

Cytowany fragment uwiadamia czytelnikowi, ¿e uroda matki Romualdy
pochodzi z jej wnêtrza, które w oprawie szat zakonnych staje siê widoczne
nawet dla postronnych obserwatorów. Strój wiecki przyæmi³by radosny
blask jej spojrzenia i podkreli³ odbiegaj¹c¹ od idea³u epoki sylwetkê, która
w rzeczywistoci klasztornej  zamiast ujmowaæ jej wdziêku  dodaje godnoci. Autorka zauwa¿a, ¿e [b]y³o w niej po³¹czenie doskonale uczciwej zakonnicy z wytworn¹ a energiczn¹ kobiet¹39.
Klauzurowy tryb ¿ycia nie pozbawia matki Romualdy przyjemnoci znanych jej z czasów spêdzonych w wiecie. Ograniczona przestrzeñ, której
sama nie opuszcza, nie jest jednak¿e zamkniêta dla innych: prze³o¿ona
przyjmuje u siebie goci  wiatowe jej krewne i znajome40  czêstuj¹c je
przysmakami w eleganckiej sali przyjêæ. Bohaterka umiejêtnie ³¹czy obran¹
przez siebie drogê z wrodzonymi rysami charakteru, nie t³umi¹c w swoim
wnêtrzu najdrobniejszych nawet cech (jak umi³owanie ¿ycia, ciekawoæ wiata, czerpanie przyjemnoci z jedzenia). Choæ, jak sugeruje autorka, odczuwa
niewielkie zainteresowanie literatur¹ religijn¹ odczytywan¹ podczas posi³ków, ukrywa ten fakt, staraj¹c siê uszanowaæ inne mieszkanki klasztoru.
Równie¿ swoje upodobanie do smacznych potraw potrafi nale¿ycie wyt³umaczyæ: [ ] nie mo¿na na pewno wiedzieæ, czy w g³odnym ciele posêpna dusza
mo¿e siê bardzo podobaæ Panu, który stworzy³ ciep³e i jasne s³oñce!41 Jej
credo brzmi: Bóg stworzy³ i cia³o, i duszê. Dobrze jest dzie³o jego strzec od
zniszczenia42. Cela zajmowana przez matkê prze³o¿on¹ k³óci siê ze stereotypem niewielkiej, surowej, klasztornej przestrzeni  jest doæ obszerna, wyposa¿ona w ozdobne, wygodne meble, puszysty dywan, za za kratami okien
kwitn¹ pachn¹ce kwiaty.
Matka Romualda prowadzi ¿ycie pe³ne zaanga¿owania w sprawy klasztoru, wynikaj¹ce nie tylko z obowi¹zku, lecz tak¿e p³yn¹ce z jej g³êbokiego
zainteresowania sprawami doczesnymi innych sióstr. Do codziennych form
aktywnoci bohaterki nale¿y troskliwa opieka nad zakonnicami i wieckimi
uczennicami pobieraj¹cymi nauki w klasztorze, a tak¿e zarz¹dzanie jego
rozbudowanym zapleczem administracyjnym. Do ulubionych rozrywek prze³o¿onej, wiadcz¹cych o jej upodobaniu do ¿ycia doczesnego, nale¿y spêdza38
39
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nie jednej godziny dziennie wród próbantek i nowicjuszek, które w s³onecznej zazwyczaj sali nowicjatu naucza wyrabiania sztucznych kwiatów. Zarówno niezgas³e jeszcze rumieñce próbantek43, jak i wykonywane zajêcie pozwalaj¹ matce Romualdzie odczuwaæ radoæ istnienia, której nie zatraci³a
przez wiele lat spêdzonych w klasztornych murach. Pracê uznaje ona za
przeciwwagê smutku i pokusy, sta³a aktywnoæ jest wed³ug niej tarcz¹ przeciw cierniom ¿ycia44.
Seria konfliktów wynikaj¹ca z ró¿nicy osobowoci matki prze³o¿onej
i siostry Mechtyldy ujawnia jednak¿e s³abe strony charakteru bohaterki.
Sprzeciwiaj¹c siê sugestiom matki Romualdy, ascetka wzbudza w swej
zwierzchniczce gniew. Negatywne emocje prze³o¿onej klasztoru i jej wrodzona energia musz¹ wszelako ust¹piæ przed uporem siostry Mechtyldy i jej
doskona³¹ znajomoci¹ formalnych regu³ zgromadzenia.
Obraz zakonnic przedstawiony w Emancypantkach Boles³awa Prusa ró¿ni siê diametralnie od wizerunku wy¿ej opisanych przedstawicielek ¿ycia
konsekrowanego. Autor umieszcza swoje szarytki zarówno w zamkniêtej
przestrzeni klasztornych murów, jak i pomiêdzy zwyk³ymi ludmi. Pisarz
opisuje je jako zbiorowoæ, w której  z wyj¹tkiem matki Apolonii i wspomnianej zaledwie siostry Felicissimy (Wiktorii Brzeskiej)  zakonnice pozostaj¹ bezimienne i pozbawione cech indywidualnych. Wy³aniaj¹c¹ siê z opowiadania wizjê klasztoru i kobiet w nim ¿yj¹cych czytelnik odkrywa
stopniowo oczami Madzi Brzeskiej. Poznaj¹c wraz z bohaterk¹ realia ¿ycia
w zgromadzeniu, odbiorca w sposób poredni przyzwyczajany jest do myli
o ewentualnym wst¹pieniu m³odej kobiety do klasztoru.
Pierwsze zetkniêcie bohaterki z zakonnicami budzi w niej przestrach,
gdy¿ pojawienie siê granatowych sukien i bia³ych kornetów sióstr w przestrzeni wype³nionego lustrami nowobogackiego salonu pani Korkowiczowej
nieoczekiwanie prze³amuje stereotypowy obraz zakonnicy zamkniêtej
w klasztornej celi. Za ka¿dym spojrzeniem w zwierciad³a, w których odbijaj¹
siê sylwetki szarytek, bohaterka jest w niezrozumia³y dla niej sposób poruszona. Szeregi zakonnic45 burz¹ce spokój m³odej dziewczyny stanowi¹ antycypacjê jej dalszego losu, którego na obecnym etapie bohaterka nie pragnie
i nie pojmuje. Chc¹c zape³niæ umys³ innymi mylami, panna Brzeska zaczyna grzeczn¹ rozmowê z m³odsz¹ z sióstr, co umo¿liwia autorowi zburzenie
kolejnego stereotypu dotycz¹cego zakonnego bytu:  Ale mo¿e pani opuciæ
zakon, kiedy zechce?  Nie mylê o tym.  Wiêc tak do koñca ¿ycia? Zakonnica ³agodnie umiechnê³a siê.  Paniom wiatowym  mówi³a  klasztor wydaje siê wiêzieniem Ale my jestemy szczêliwymi, ¿e za ¿ycia dop³ynê³ymy do portu46. Wizerunek otwartych na wiat murów klasztoru bêd¹cego
43
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portem k³óci siê z poczynionymi przez Madziê obserwacjami zakonnic, widywanymi dot¹d w przykrych warunkach: przy ³ó¿ku chorego albo przy
trumnie47. Równie¿ ob³óczyny jej ciotecznej babki, Wiktorii Brzeskiej, wspominane s¹ w jej rodzinie w kategorii pogrzebu za ¿ycia. W tym kontekcie
panna Brzeska wyra¿a obiegow¹ opiniê pe³n¹ niezrozumienia wobec wyboru
takiej drogi: Có¿ to za okropne ¿ycie!...  myla³a.  Siedzieæ w wiekuistym
wiêzieniu, zerwaæ z rodzin¹, wyrzec siê znajomych, patrzeæ na wiat tylko
przez kratê
I nigdy ¿adnego celu, ¿adnej nadziei Ach, lepiej od razu
umrzeæ 48.
Utarta opinia bohaterki o ¿yciu zakonnym zostaje podwa¿ona po raz
drugi przez pannê Cecyliê, przyjació³kê Madzi z rodzinnego Iksinowa. Kobieta ta, udrêczona przez niechêtn¹ jej bratow¹, szuka ucieczki od upokarzaj¹cego bytowania w braterskim gospodarstwie i sw¹ jedyn¹ szansê upatruje
we wst¹pieniu do klasztoru. Dla starej panny ta ograniczona murem przestrzeñ jest symbolem bezpiecznej przestrzeni, w której mo¿e ukryæ siê przed
drapie¿n¹ rzeczywistoci¹.
Trzecie zetkniêcie siê bohaterki z szarytkami nastêpuje na skutek wizyty Madzi u umieraj¹cej w zak³adzie pani Turkawiec ubogiej piewaczki,
Stelli. Upad³a kobieta informuje pannê Brzesk¹, ¿e przed miesi¹cem podrzuci³a swe niemowlê w okolicy szpitala Dzieci¹tka Jezus, gdzie zosta³o natychmiast odnalezione i oddane na oddzia³ noworodków. W umyle Madzi rodzi
siê nadzieja, ¿e poznana u Korkowiczowej matka Apolonia pomo¿e zarówno
niezamê¿nej matce, jak i dziecku.
Wyprawa do klasztoru ca³kowicie odmienia os¹d m³odej panny o ¿yciu
zakonnym. Co prawda pierwsze spojrzenie na gmach o powierzchownoci
wiêzienno-szpitalnej49 zniechêca bohaterkê, jednak¿e przestrzeñ ta widziana od wewn¹trz sprawia diametralnie inne wra¿enie: Uderzy³a j¹ zadziwiaj¹ca czystoæ, obrazy na cianach, ma³e o³tarzyki w salach [ ]50. Równie¿
otoczony murem ogród napawa Madziê zdumieniem, zw³aszcza w zestawieniu z opuszczonym niedawno zak³adem pani Turkawiec. Piêkno natury, odg³osy ptaków i bawi¹cych siê dzieci przeplecione s¹ w toku narracji z zaduchem zak³adu, piewem pijanej Stelli i jêkami bezimiennej kobiety dobiegaj¹cymi zza przepierzenia. Zderzenie spokoju panuj¹cego w klasztorze
z ohyd¹ domu Nikodemy Turkawiec robi na pannie Brzeskiej piorunuj¹ce
wra¿enie. W m³odej kobiecie narasta rozdra¿nienie, wywo³ane prze¿ytym
niedawno spotkaniem ze piewaczk¹ i jej jednoczesnym irracjonalnym strachem przed zamkniêciem w klasztorze. Chocia¿ Madzia zaczyna dostrzegaæ
zalety tego miejsca, nadal przera¿aj¹ j¹ zewnêtrzne aspekty jego ograniczonej przestrzeni. Pomimo obaw bohaterka zaczyna siê zastanawiaæ, czy klasz47
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tor nie jest tym poszukiwanym od dawna, w³aciwym miejscem dla jej wra¿liwej psychiki i obszarem umo¿liwiaj¹cym praktykowanie altruizmu. Rozmowa przeprowadzona z matk¹ Apoloni¹ dobitnie uwiadamia Madzi, ¿e tego
rodzaju ewentualnoæ nale¿y wzi¹æ pod uwagê.
Warto podkreliæ, i¿ szarytki nie postrzegaj¹ swej siedziby w kategoriach
zamkniêcia  matka Apolonia szczególnie silnie podkrela otwarty charakter zgromadzenia, z którego mo¿na wyst¹piæ w ka¿dej chwili. Zakonnica
akcentuje tak¿e fakt sporego rozeznania w otaczaj¹cej klasztor rzeczywistoci: [ ] jestem stara i choæ mniszka, jednak trochê widzia³am na wiecie.
Mój kornet nie zas³ania³ mi oczu51. Utrzymuje ona sta³e stosunki z kobietami z zewn¹trz, jest nawet na bie¿¹co poinformowana o plotkach obiegaj¹cych Warszawê. Pozostaj¹ce pod jej opiek¹ siostry pracuj¹ nie tylko w klasztorze, lecz tak¿e poza nim. Jak wnioskujemy z tekstu, aktywnoæ zgromadzenia obejmuje równie¿ opiekê nad chorymi w domach prywatnych: wiadczy o tym skierowana do Madzi proba Korkowicza o wstawiennictwo
u zakonnic i wystaranie siê o opiekê jednej z nich nad ranionym w pojedynku Norskim. Do interwencji jednak¿e nie dochodzi z braku wolnych sióstr
 wszystkie zajête s¹ prac¹.
Przy okazji spowodowanej prob¹ Korkowicza wizyty panny Brzeskiej
u sióstr, narrator sygnalizuje odmienn¹ ni¿ dotychczas reakcjê bohaterki na
przestrzeñ klasztorn¹: W kilka minut póniej czeka³a na matkê Apoloniê
w parlatorium, które dzi nie robi³o na niej przykrego wra¿enia. Mo¿e mniej
zwraca³a uwagi52. Pragn¹c uspokoiæ zmartwion¹ Madziê, szarytka oprowadza j¹ po gmachu. Bli¿sze poznanie niedostêpnego dot¹d obszaru g³êboko
porusza bohaterkê: Wszêdzie uderza³a Madziê olniewaj¹ca czystoæ i spokój, dziwny spokój, który koi³ jej wstrz¹niêt¹ duszê53. W opisywanej strukturze nie wystarczy byæ tylko zakonnic¹  nale¿y czyniæ wiêcej, dzia³aæ,
wykonywaæ rozmaite prace. Szarytki oddaj¹ siê nieustannej aktywnoci:
oprócz zadañ spe³nianych poza obrêbem klasztoru dozoruj¹ kuchniê, dbaj¹
o porz¹dek, pior¹, szyj¹, opiekuj¹ siê ogrodem. Ich zajêcia cechuje wszechstronnoæ: Wszystko, co nam trzeba, robimy same54. Warunkiem pozostania
w zgromadzeniu jest umiejêtnoæ wykonywania ró¿nych zadañ  zw³aszcza
nowicjuszki obarcza siê licznymi obowi¹zkami.
Rozmowa z matk¹ Apoloni¹ unaocznia Madzi ogrom dzia³añ podejmowanych przez siostry, porównanych do mrówek. Obalony zostaje równie¿ ostatni stereotyp dotycz¹cy zakonnic  to nie one staraj¹ siê o zasilanie swoich
szeregów chêtnymi, lecz odwrotnie  s¹ wrêcz szturmowane przez niezliczone kandydatki. Uzyskane informacje ca³kowicie prze³amuj¹ opór bohaterki
wobec instytucji klasztoru.
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Rozmowa zakonnicy z pann¹ Brzesk¹ przybli¿a czytelnikowi g³ówn¹ ideê
zgromadzenia szarytek: nieodpart¹ potrzebê s³u¿enia innym, któr¹ okrela
poprzez wypowied matki Apolonii mianem instynktu oraz niezas³u¿onej
³aski Bo¿ej55. Co wiêcej, charyzmat pos³ugi cierpi¹cym nie jest postrzegany
w kategoriach powiêcenia, gdy¿ wyp³ywa z wewnêtrznej natury szarytek,
jest ich potrzeb¹ istnienia, prawie egoizmem56. W omawianej strukturze
pytanie zadane w Ascetce Elizy Orzeszkowej przez matkê Romualdê: kto
zajmie siê chor¹ na tyfus Klarci¹, nie mia³oby racji bytu; podobnie pozbawione sensu by³oby powiêcenie siê siostry Mechtyldy. Jednak¿e ascetyczna
bohaterka Orzeszkowej wpisuje siê jednoczenie w obie kategorie kobiet,
które  wed³ug s³ów matki Apolonii  znajduj¹ szczêcie w klasztorze: takie,
które wiat zniechêci³, karmi¹c je zbyt wielk¹ gorycz¹, albo takie, które
ci¹gle myl¹c o Bogu i ¿yciu wiecznym, nic nie znajduj¹ dla siebie miêdzy
rzeczami doczesnymi57.
Zgnêbiona oszczerstwami i ludzk¹ zawici¹ panna Brzeska wydaje siê
przynale¿eæ do pierwszej ze wspomnianych grup. Nie maj¹c pewnoci, czy
chce i czy mo¿e zostaæ szarytk¹, prosi o pozwolenie przebywania w bezpiecznej przestrzeni ogrodu zgromadzenia, gdzie odzyskuje spokój duszy, czytaj¹c
dzie³o Tomasza a Kempis O naladowaniu Chrystusa i stopniowo powracaj¹c
do zaniedbywanych dotychczas praktyk religijnych. Jan Tomkowski akcentuje terapeutyczn¹ rolê klasztoru w ¿yciu Madzi: Marzenie o celi klasztornej, za którym nie kryje siê wielkie uczucie religijne, cechuje zwykle osobowoci udrêczone, rozdarte: klasztor oznacza dla nich nadziejê na integracjê
duchow¹58. Prus nie determinuje jednak¿e przysz³oci bohaterki  zakoñczenie tego w¹tku pozostawia czytelnikowi.
Powy¿sza analiza sylwetek zakonnic w polskiej prozie narracyjnej drugiej po³owy XIX wieku ods³ania ich g³êbok¹ potrzebê wype³nienia istotn¹
treci¹ emocjonalnej pustki, która zaistnia³a w ich ¿yciu na skutek nieszczêliwej mi³oci (siostra Mechtylda) lub rozczarowania ludmi (Madzia Brzeska). Niektóre z bohaterek traktuj¹ zaanga¿owanie religijne jako drogê ku
samodzielnoci i spe³nieniu, zapewniaj¹c¹ im niezale¿noæ (matka Romualda, matka Apolonia). Oddanie siê Bogu pozwala bohaterkom odpokutowaæ za
grzechy (siostra Mechtylda). Wst¹pienie do zakonu umo¿liwia im wyzwolenie siê od wiata towarzyskich konwenansów, w którym prawdopodobnie
by³yby skazane na staropanieñstwo (siostra Mechtylda, matka Romualda).
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Summary
The article describes the figures of nuns in the prose of Eliza Orzeszkowa and Boles³aw
Prus, their way of perceiving the world and their role in it, as well as their understanding of
God. Orzeszkowa and Prus create completely different images of representatives of the consecrated life. The vision of the strict God of sister Mechtylda is completely different from the
image of the merciful Creator of mother Apolonia, whereas the nuns depicted by Prus are
simply too busy to express their understanding of God. The accession of the heroines to the
monastery is also motivated differently: some of them seek refuge from the here and now,
others look for independence or want to help other people.
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Sprawa wy¿szych studiów kobiet, toruj¹ca sobie drogê w polskiej rzeczywistoci z wielkimi oporami i znacznym opónieniem w stosunku do innych
krajów, wesz³a do dyskursu literackiego na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych
XIX wieku. Pierwszymi wród pisarzy rzecznikami idei dostêpu kobiet do
uniwersyteckiej nauki byli Teodor Tomasz Je¿ i Maria Szeliga. Obydwoje,
pozostaj¹c w bezporednim kontakcie z kultur¹ zachodnioeuropejsk¹ i maj¹c
wiadomoæ wyzwañ nowoczesnego wiata, dobrze rozumieli potrzebê w³¹czenia kobiet w proces wy¿szej edukacji. Rozwa¿ali wiêc problem w kategoriach szansy dla spo³eczeñstwa i narodu. Podobnie ¿yczliwe kobiecym aspiracjom stanowisko zajmowa³ Aleksander wiêtochowski. Jednak wielu patrz¹cych na to wyzwanie czasu z perspektywy krajowej nie podziela³o ich optymizmu, ca³¹ energiê kieruj¹c raczej na wskazywanie rozlicznych zagro¿eñ.
Ogólnie rzecz bior¹c ruch emancypacyjny na ziemiach polskich, traktowany jako obce cia³o, zderza³ siê nieustannie nie tylko z subiektywnie wyznaczonymi barierami mentalno-kulturowymi, lecz tak¿e z wieloma uwarunkowaniami obiektywnymi o charakterze spo³ecznym, ekonomicznym, politycznym czy narodowym. W³¹czaj¹ce siê w spór emancypacyjny w latach
siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX wieku powieci, poza dzie³ami wymienionych wy¿ej autorów, nie zmierza³y raczej w stronê tworzenia wzoru
aktywnego pionierstwa, zastêpuj¹c go melodramatycznym, budz¹cym wspó³czucie wzorem studentki-ofiary (zbêdnej ofiary). By³ te¿ wariant restrykcyjny, kwestionuj¹cy mo¿liwoæ dopuszczenia kobiet do wy¿szych studiów, skutkuj¹cy szyderczym, lekcewa¿¹cym, a nawet paszkwilanckim opisem1.
1 Analiza powieciowych wizerunków kobiet studentek w aspekcie sporu emancypacyjnego przeprowadzona zosta³a w pierwszej czêci artyku³u. Zob. D. Ossowska, Literacki
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Podejmuj¹c analizê powieci wi¹¿¹cych narracjê o studentkach z kontekstem polityczno-narodowym, wkraczamy w sferê tabu, co oznacza, ¿e mno¿¹
siê ostrze¿enia i zakazy, a problem komplikuje siê coraz bardziej. Do takich
refleksji prowadzi lektura Szalonej Kraszewskiego oraz powieci Æmy nocne
Franciszka Rawita-Gawroñskiego.
Mówi¹c wprost: nie s¹ to powieci o studentkach w rozumieniu zak³adaj¹cym autonomiczn¹ jednoæ tematu i celu opowieci. Wprawdzie w roli
g³ównych bohaterek autorzy obsadzili studentki, ale  jak siê okaza³o  tego
rodzaju narracji swobodnie mo¿na by³o u¿yæ jako maski (pretekstu) do przekazania innego rodzaju opowieci. Krytyka kobiecych roszczeñ do nauki
i wolnoci stawa³a siê w jêzyku komunikacji literacko-spo³ecznej czym tak
oswojonym, naturalnym, po¿¹danym nawet i niczym nie gro¿¹cym, ¿e swobodnie mog³a takim celom s³u¿yæ. Nawiasem mówi¹c, powstanie i nastêpnie
publikacja Szalonej zbieg³a siê w czasie z drukiem niezwykle ostrej krytyki
studentek, to jest powieci Pod skrzyd³ami Almae Matris (K³osy 1879
nr 743756; 1880 nr 757782) Stanis³awa Krupskiego.
Dwudziestowieczne feministyczne interpretacje Szalonej, pe³ne zachwytu nad porywaj¹cym piêknem i wyj¹tkowoci¹ stworzonej przez Kraszewskiego postaci kobiecej2, a obraz tej samej osoby wy³aniaj¹cy siê ze wiadectw recepcji z czasu pierwodruku powieci, to dwa bardzo ró¿ni¹ce siê od
siebie stany rzeczy.
Wiele uwag i sugestii potwierdzaj¹cych przypuszczenia co do manipulacji figur¹ studentki znajdziemy w recenzji Szalonej autorstwa Walerii Marrené, zamieszczonej w roku 1882 roku na ³amach Przegl¹du Tygodniowego.
Oprócz braku wymiernych rozwi¹zañ w dyskutowanej od lat skomplikowanej kwestii emancypacyjnej, zauwa¿a recenzentka dzia³ania, które gmatwaj¹
jeszcze bardziej sprawê, dorzucaj¹c do niej stronnicze niechêci i bior¹c j¹ za
has³o i sztandar spraw postronnych3. Zarzut nadu¿ycia idei emancypacji
kierowa³a pisarka do Kraszewskiego i nie by³a w tej ocenie odosobniona.
Byæ mo¿e Walerii Marrené znane by³y okolicznoci powstania Szalonej,
one bowiem stanowi¹ pierwszy dowód u¿ycia motywu studentki dla spraw
postronnych, czyli instrumentalnego wykorzystania kobiecej bohaterki dla
przeprowadzenia ideologiczno-politycznych celów. Zwyczajem ogólnie przyjêtym w kontaktach wydawców z pisarzem, pomys³ powieci i jej dok³adny projekt
fabularno-ideowy podsun¹³ Kraszewskiemu w po³owie grudnia 1878 roku redaktor Tygodnika Ilustrowanego, Ludwik Jenike. Wród licznych chorób
portret pierwszych polskich studentek (kontekst emancypacyjny), Prace Literaturoznawcze
2014, nr 2, s. 151162. W ca³oci opracowania (w czêci pierwszej i drugiej) wziêto pod
uwagê powieci inicjuj¹ce temat studentek, publikowane od roku 1873 do koñca lat osiemdziesi¹tych.
2 Zob. K. W. Zawodziñski, Niespodziewana bohaterka Kraszewskiego, Skamander
1939, z. 102104, s. 6-25; M. Janion, Szalona, w: tej¿e, Kobiety i duch innoci, Warszawa
1996, 5076.
3 W. M. [Waleria Marrené], Przegl¹d Tygodniowy 1882, nr 3, s. 37.
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wieku zdiagnozowa³ on zagra¿aj¹cy nam nihilizm szerzony przez m³ode,
a czêsto i ³adne kobiety. Z jego strony wyszed³ te¿ pomys³ umieszczenia
akcji w rodowisku uniwersyteckim4. To, co okrelano wówczas mianem nihilizmu, postrzegane by³o potocznie jako grona wywrotowa zaraza ci¹gn¹ca
ze Wschodu. Sugestia Jenikego, ¿e g³ówna bohaterka mog³aby w koñcu wyjæ
za Rosjanina, której Kraszewski jednak nie podj¹³, wyjania wiele. W licie
z 28 kwietnia 1879 roku prosi³ te¿ Kraszewskiego, by zachowa³ ostro¿noæ
na dwie strony, dotykaj¹c teorii socjalistycznych i nihilistycznych, poniewa¿
chwila tego wymaga. Czego zatem wymaga³a chwila? Na pewno czujnoci
przed cenzur¹ w sprawach dotycz¹cych polityki. Otó¿ z jednej strony
w latach siedemdziesi¹tych silna by³a jeszcze pamiêæ wydarzeñ Komuny
Paryskiej, z drugiej za ze rodowisk studenckich Petersburga i Kijowa przenika³y do Warszawy idee anarchistyczne (Ziemla i Wola) oraz kó³ek socjalistycznych (dzia³alnoæ Ludwika Waryñskiego). W ruchu tym uczestniczy³y
równie¿ kobiety. Fala aresztowañ w 1878 roku, w wyniku których kilkadziesi¹t osób zes³ano na Syberiê, to fakty, które budzi³y niepokój nie tylko w³adz
carskich. Jednym z przyk³adów ówczesnej obsesji na punkcie socjalistów
mog¹ byæ reakcje Elizy Orzeszkowej. Jej powieæ Widma (1881)  jawny
dowód takiej wiadomoci  recenzowane by³y razem z edycj¹ ksi¹¿kow¹
Szalonej.
Kraszewski wykona³ zamówienie dok³adnie wed³ug podsuniêtego projektu, kompromituj¹c mocno  jak siê okaza³o  mo¿e nie tyle os³awiony nihilizm, co przede wszystkim d¹¿enia emancypacyjne i sens podejmowania studiów przez kobiety.
Powieæ powsta³a w 1879 roku, ale redaktor, który j¹ zamówi³, przestraszony drastycznoci¹ scen pokazuj¹cych Komunê Parysk¹, zrezygnowa³
z druku. Wiêcej odwagi wykaza³ W³odzimierz Spasowicz, publikuj¹c Szalon¹
od stycznia 1880 roku w Ateneum5. Zbieg³o siê to w czasie z fal¹ du¿ego
zainteresowania Kraszewskim. W padzierniku 1879 roku odby³ siê bowiem
w Krakowie huczny jubileusz 50-lecia jego pisarstwa. Nawiasem mówi¹c,
podczas tego ogólnopolskiego zjazdu rozwa¿ana by³a propozycja za³o¿enia
w Warszawie wy¿szej szko³y dla kobiet6.

4 S. Burkot, Józef Ignacy Kraszewski a wydawcy (po roku 1863), Pamiêtnik Literacki
1958, z. 1, s. 226.
5 J. I. Kraszewski, Szalona, Ateneum 1880, t. 12.
6 E. Orzeszkowa, O kobiecie polskiej, w: tej¿e, O kobiecie, Warszawa 1888, s. 53. Aczkolwiek g³êboko poruszona ca³kowitym brakiem w naszym kraju instytucji wy¿szego
kszta³cenia kobiet, t³umaczy i poniek¹d usprawiedliwia pisarka ten stan rzeczy wzglêdami
obiektywnymi: brakiem funduszy, brakiem przedstawicielstwa, które uchwa³ê o powo³aniu
mog³oby podj¹æ i przeprowadziæ i, po trzecie, bardzo niekorzystn¹ sytuacj¹ na rynku pracy,
jaka siê wytworzy³a po wyrugowaniu Polaków z posad w aparacie pañstwowym. Obawia
siê wiêc Orzeszkowa, ¿e kszta³cenie kobiet do zawodów umys³owych mo¿e staæ siê dla
kobiet i spo³eczeñstwa nowym czynnikiem cierpieñ i zepsucia (s. 5455).
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Akcjê powieciow¹, która mia³a poddaæ analizie niepokoj¹c¹ wspó³czesnoæ, przeniós³ Kraszewski w lata poprzedzaj¹ce powstanie styczniowe
i umieci³ w znanym sobie rodowisku Kijowa, choæ samego uniwersytetu
w swoim opisie w³aciwie nie dotkn¹³. W 1862 roku kobiety uzyska³y tam
prawo wstêpu na uczelniê7 co samo w sobie, jako pionierski fakt w historii
kobiecych studiów wy¿szych, mog³oby byæ przedmiotem powieci, ale nie o to
chodzi³o Kraszewskiemu. Na hipotetycznie postawione pytanie  czy w tamtym czasie kto z polskich pisarzy podj¹³by takie zadanie?  odpowied
wydaje siê oczywista  wzglêdy wiatopogl¹dowe i patriotyczne skutecznie
blokowa³y taki pomys³.
Usytuowanie akcji w tym konkretnie czasie i rodowisku daje pocz¹tek
pewnej ramie ideologicznej okalaj¹cej ca³oæ, w której umieszczona zostaje
dzia³alnoæ g³ównej bohaterki, studentki  Zoñki Raszkówny. Tworzy tê ramê
pamiêæ przedpowstaniowego radykalizmu rodowiska Uniwersytetu Kijowskiego, pocz¹tki rosyjskiego nihilizmu (Ojcowie i dzieci Iwana Turgieniewa),
Komuna Paryska i wydarzenia polityczne z drugiej po³owy lat siedemdziesi¹tych (Zoñka w tym czasie pisze w Pary¿u socjalistyczne artyku³y). W tym
politycznym planie mieci siê rola starego socjalisty (nihilisty) Jew³aszewskiego, mentora8 Zoñki, nêdznego moralnie demagoga i starej wdowy emancypantki Heliodory  figur nie tyle gronych, co maskaradowo wykrzywionych. Demonicznie niebezpieczna na ich tle jawi siê postaæ studentki, któr¹
narrator opisuje s³owami redaktora Jenike:
Kochali siê w niej niemal wszyscy, a ta mia³a i ekscentryczna dziewczyna
zawraca³a g³owy szalenie i robi³a prozelitów, jakimi najwymowniejszy mêdrzec
nie móg³ siê by³ pochlubiæ. Nie ma niebezpieczniejszych aposto³ów nad kobiety.
W ich ustach prawda nabiera blasku, a fa³sz traci sw¹ potwornoæ. Kunszt
uwodzenia nawet bez wiadomoci jest im wrodzonym. Có¿, gdy do wdziêku, do
uroku m³odoci przy³¹czy siê talent, dowcip, umiejêtnoæ s³owa i zapa³, który
jest ¿ywio³em zaraliwym?9.

Przyczepienie kobiecie podejmuj¹cej studia uniwersyteckie etykiety
aposto³ki z³a wszelakiego: fa³szywej wywrotowej ideologii, bezbo¿nictwa,
wolnej mi³oci, ca³kowitego lekcewa¿enia przyjêtych w spo³eczeñstwie regu³
zachowania, przy zupe³nym niemal pominiêciu przez Kraszewskiego tych
elementów wiata przedstawionego, które pozwoli³yby dostrzec rzeczywist¹
7 Zob. W. Hahn, Szalona Józefa Ignacego Kraszewskiego, Pamiêtnik Literacki 1947,
s. 204.
8 Nieodzowny element powieci o emancypacji kobiet stanowi figura mêskiego mentora, postaæ bardzo interesuj¹ca z punktu widzenia feministycznej lektury tekstów. Jej autorytet jest nienaruszalny i zazwyczaj oparty na formalnym potwierdzeniu statusu  doktor,
profesor itp. Inaczej jest w przypadku Jew³aszewskiego, którego ideologiê pisarz kompromituje. W Jaskó³kach Je¿a, powieci z 1891 roku oraz w utworze Na przebój (1889) Szeligi
w tej roli wystêpuj¹ ju¿ kobiety.
9 J. I. Kraszewski, Szalona, Kraków 1986, s. 78.
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obecnoæ kobiety w uniwersyteckim wiecie nauki, w sposób oczywisty narusza³o proporcje charakterystyki, uwypuklaj¹c ideologiczny demonizm bohaterki. Faktycznie nie wiemy nawet, jak¹ dok³adnie dziedzinê wiedzy Zoñka
zg³êbia, a jej zwi¹zek z uczelni¹ sugeruj¹ w zasadzie rekwizyty: tu i tam
le¿¹ce w jej mieszkaniu ksi¹¿ki czy rozrzucone seksterna. Jak s³usznie
zauwa¿y³a cytowana ju¿ Marrené  studia uniwersyteckie s¹ w powieci
tylko pozorem do swobodnego dzia³ania bohaterki10. Dla recenzentki, dla
Orzeszkowej i zapewne wielu innych odbiorców pretekstowoæ ca³ego uniwersyteckiego antura¿u wobec powieciowej fabu³y by³a czym nader oczywistym. Dlatego obydwie z wielk¹ irytacj¹ zadawa³y to samo pytanie: po co
Kraszewskiemu potrzebna by³a studentka, skoro chcia³ pokazaæ damê z pó³wiatka? Ich odczucie mog³a uzasadniaæ te¿ skala nonszalancji, z jak¹
w powieci potraktowany zosta³ problem emancypacji. Na pytanie Zoñki
o kwestiê praw kobiet u nas, pada ze strony przyby³ego z zagranicy powa¿nego kandydata na doktora w kijowskim uniwersytecie, Euzebiusza Komnackiego, odpowied okraszona dwuznacznym umiechem, ¿e mo¿e w wiekach rednich by³ to jaki problem, ale dzi ju¿ nie istnieje. Ponadto
w Ameryce kobiety zajmuj¹ katedry uniwersyteckie, wiêc u nas te¿ mog¹11.
Co najgorsze, ta jawna kpina pozostaje bez najmniejszej riposty.
Marrené, chyba jako pierwsza sporód krytyków, spostrzeg³a podobieñstwo Zoni do Damy Kameliowej Aleksandra Dumasa. Wspó³czenie ten trop
interpretacyjny rozwija³ Zawodziñski12. Zbie¿noci dotycz¹ zarówno konstrukcji postaci grande amoureuse, jak i niektórych motywów akcji. Na
przyk³ad heroiczna rezygnacja Zoñki z mi³oci do Ewarysta, której przeciwna jest ze wzglêdu na przysz³oæ syna jego matka. Zamaskowana awanturnicz¹ ucieczk¹ dziewczyny do Pary¿a, stanowi dok³adn¹ kopiê Dumasowskiego
wzorca. Czy takiego wyobra¿enia polskiej studentki oczekiwali odbiorcy?
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e powieæ  oprócz druku w Ateneum mia³a
w krótkim czasie inne wydania13, mo¿na by s¹dziæ, ¿e cieszy³a siê zainteresowaniem czytelników i prawdopodobnie tak by³o. Ale z drugiej strony nik³y
odzew krytyki14 i skrajnie niekorzystne opinie o powieci Kraszewskiego,
wyra¿ane w prywatnej wymianie pogl¹dów, ka¿¹ siê domylaæ istnienia jakiego ukrywanego problemu. I tak w istocie by³o.
Publikacja powieci wywo³a³a powszechn¹ konsternacjê  ani postêpowcom, ani konserwatystom tak pomylana historia nie by³a na rêkê. Polityczny
10
11
12

W. Marrené..., nr 3, s. 37.
J. I. Kraszewski, Szalona , s. 117.
Prawdopodobnie by³o to skojarzenie niezale¿ne, krytyk nie zna³ chyba recenzji
Przegl¹du Tygodniowego.
13 Ksi¹¿kowa edycja powieci wysz³a w 1882 roku w Warszawie, nastêpna pojawi³a siê
w wydaniu zbiorowym w roku 1886, równie¿ w Warszawie.
14 D. Zgliñski [Freudensohn Daniel], Prawda 1882, nr 7; W. M. [Waleria Marrené]
Przegl¹d Tygodniowy 1882, nr 34; R. Buczyñski, Niwa 1882, t. 2, s. 619623; Tygodnik Powszechny 1881, nr 50, s. 797.
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wymiar powieci nie móg³ byæ przedmiotem otwartej dyskusji. Je¿eli za
chodzi o aspekt emancypacyjny, jej zwolennikom wytr¹ca³ wprawdzie Kraszewski z rêki orê¿, ale nie do koñca jednoznacznie dostarcza³ go przeciwnikom. Wynika³o to przede wszystkim z dwu czynników: ambiwalencji tkwi¹cych w samej konstrukcji postaci Zoñki oraz wyj¹tkowo niefortunnego
przedstawienia postaci Madzi, siostry Zoñki, maj¹cej w powieci stanowiæ jej
ideowy kontrast. Wychowana po staroszlachecku Madzia odstrasza wrêcz
sw¹ wiekuist¹ dziecinnoci¹ i ciasnot¹ umys³ow¹. Tym to sposobem  jak
pisa³a Marrené  wbrew zasadom i woli swojej mo¿e, autor daje istotne
zwyciêstwo kobiecie, któr¹ potêpia15. Ambiwalencjê obrazu postaci studentki: porywaj¹cej i równoczenie budz¹cej moralny wstrêt, dostrzeg³ w³aciwie
tylko Daniel Zgliñski, recenzent Prawdy, który napisa³ m.in., ¿e Zonia
zawraca g³owy i serca piêknem, mia³oci¹, porywa oryginalnoci¹, niez³omnoci¹ w postanowieniach, si³¹ woli, zdolnoci¹ do najwiêkszych powiêceñ,
¿arem apostolstwa i przede wszystkim brakiem zak³amania16. Ale poza nim
nie by³o w tamtym czasie takich, którzy byliby w stanie zaakceptowaæ to
wyj¹tkowe piêkno kobiety.
Czy Kraszewski pokazuj¹c uwodzicielstwo ideologiczne m³odej dziewczyny, dokonywa³ rzeczywistego aktu potêpienia? O to sprzeczali siê dwudziestowieczni interpretatorzy powieci, czytaj¹cy j¹ w ca³kowicie odmiennym kontekcie kulturowym. Wspó³czeni Kraszewskiemu odbiorcy  a o ich
opiniê nam chodzi  kieruj¹cy siê potocznym rozpoznaniem pisania à la
Kraszewski, a wiec znaj¹cy konserwatywny, antyrewolucyjny (ale i antyklerykalny) wiatopogl¹d pisarza, nie mieli w¹tpliwoci, co do jego rzeczywistych intencji. Sporód pism o zachowawczym charakterze g³os zabra³y tylko
Niwa i Tygodnik Powszechny, ale w sposób doæ zdawkowy i przewidywalny. Unikaj¹c ocen, prezentowa³y treæ powieci i potwierdza³y jej ideologiczno-wychowawczy sens jako diagnozy zgubnego pr¹du.
Ca³¹ konsternacjê wokó³ wyj¹tkowo niefortunnego z punktu widzenia
potrzeb i uwarunkowañ tamtego czasu przedstawienia studiuj¹cej kobiety,
rysuj¹c przy tym mocnymi s³owami w³asne wyobra¿enie Zoñki, powsta³e pod
wp³ywem lektury powieci, oddaje prywatna korespondencja Orzeszkowej.
W licie do Walerego Przyborowskiego z 14 sierpnia 1880 roku napisa³a ona
tak o dziele Kraszewskiego:
Zdaniem moim, powieæ ta jest wystêpkiem przeciwko spo³eczeñstwu, sztuce
i zdrowemu rozs¹dkowi. Jak to! wiêc to typ kobiety nowoczesnej, mi³uj¹cej
naukê, dopominaj¹cej siê o indywidualne i ludzkie swe prawa! A przeciwstawienie wyklêtemu typowi temu, to Madzia  mazgaj, g³upiutka jak g³ówka cebuli,
nudna jak lukrecja a starowiecka! ¿e a¿ na niej mech staroci wyrós³! Doprawdy, po có¿ by³o przedstawiaæ uniwersytet, emancypacjê, spory uczonych itp.?,
15
16

W. M. [Marrené] , nr 4, s. 53.
D. Zgliñski, s. 79.
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kiedy szalon¹ tak¹ mo¿na by³o wzi¹æ pierwszego lepszego wieczoru spod
pierwszej lepszej latarni ulicznej. Czy¿ dla ¿ycia takiego, jakie wiedzie szalona, trzeba emancypacji i uniwersytetu? Czy ¿ycia takie nie by³y znane wiatu,
co najmniej od czasu, gdy szalone Moabitki uwodzi³y przebywaj¹cych pustyniê
Izraelitów. Z powieci tej wynika ni mniej, ni wiêcej tylko ta konkluzja, ¿e dla
kobiety uczyæ siê  znaczy mieæ raz po raz dziesiêciu kochanków, jedno dzieciê
umar³e, wiele niewiadomych, nale¿eæ do komuny paryskiej i pisaæ do komunistycznych dzienników. Madzia to co innego  ona nie uczy siê, jest grzeczna,
pos³uszna, czêsto p³acze, du¿o siê modli, nie ma ¿adnego kochanka a tylko
jednego mê¿a, który  czy dobrze bawi siê z ni¹, czy le  to ju¿ do powieci
opisan(ia) nie nale¿y. Ale ja bym Panu o tej Szalonej dziesiêæ arkuszy napisa³a, bo oburzy³a miê. S¹ tam rzeczy dobre i zrêczne, jak np. stary socjalista
rosyjski i owa szpetna wdowa emancypantka, ale ca³oæ jest po prostu ohydn¹.
Mo¿e mylê siê, ale takim jest szczere zdanie moje17.

Najbardziej zaskakuj¹ce jest mo¿e d³ugie ¿ycie negatywnej opinii, dotycz¹cej strony moralnej i wiatopogl¹dowej, wykreowanej przez Kraszewskiego postaci studentki. Kiedy w 1947 roku w serii Kraszewski na nowo odczytany Zawodziñski wznowi³ dziewiêtnastowieczn¹ edycjê Szalonej, odby³ siê
prawdziwy s¹d nad t¹ powieci¹18. W roli oskar¿yciela wyst¹pi³a w imieniu
Tygodnika Powszechnego Mieczys³awa Romankówna. Chodzi³o jej g³ównie
o to, ¿e bohaterka Kraszewskiego daje z³y przyk³ad, naruszaj¹c ³ad spo³eczny
dzia³aniami burz¹cymi jego fundament, czyli rodzinê. Jako argumenty przemawiaj¹ce przeciwko przypominaniu powieci, przywo³a³a negatywne opinie
Orzeszkowej, nadaj¹c im rangê prawdy powszechnie podzielanej w latach
osiemdziesi¹tych XIX wieku. Zrekonstruowany przez badaczkê, rzekomo na
podstawie dziewiêtnastowiecznej recepcji, portret Zoñki sprowadza siê do
nastêpuj¹cych cech: pod wzglêdem zewnêtrznym upodobni³ j¹ autor do
mê¿czyzny; wewnêtrznie jest zerem, ¿yje bez ¿adnych zasad moralnych; nie
ma uczuæ rodzinnych; nie jest zdolna do mi³oci do mê¿czyzny (mi³oæ wed³ug niej to fizjologia); przerzuca siê z mê¿czyzny na mê¿czyznê. Tak wiêc po
tylu latach studentka Zoñka nadal gorszy. Mo¿na siê zastanawiaæ, czy to
wynik mistrzostwa Kraszewskiego, czy rezultat zastyg³ego w czasie stanu
umys³ów.
17 M. Romankówna, Listy nieznane. Eliza Orzeszkowa do Walerego Przyborowskiego,
Prace Polonistyczne (£ód) 1947, s. 135136. Podobn¹ opiniê o Szalonej wyrazi³a te¿
Orzeszkowa w licie do Jana Kar³owicza z 18 lipca 1880 roku. U¿y³a tam m.in. okreleñ:
Có¿ to za horror!, jako tendencja  nonsens. Zob. K. W. Zawodziñski, Niespodziewana
bohaterka Kraszewskiego, Skamander 1939, z. 102104, s. 22. Z punktu widzenia dziewiêtnastowiecznej recepcji Szalonej interesuj¹ca jest sugestia krytyka, wskazuj¹ca na
zwi¹zek Madzi z powieci Kraszewskiego z Madzi¹ z Emancypantek Prusa. Wed³ug jego
opinii dla zachowawczo myl¹cego Prusa wzorem emancypantki nie mog³a byæ Zonia, lecz
Madzia (s. 25).
18 Zob. Z. E. Kwiatkowska [M. Romankówna], Niespodziewana kariera, Tygodnik Powszechny 1949 nr 4, s. 8; K. W. Zawodziñski, Ostatnie s³ówko w obronie Szalonej Tygodnik Powszechny 1949, nr 10; w tym samym numerze: M. Romankówna, Kraszewski potêpia³ Szalon¹ (s. 208).
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Co za dotyczy motywacji Kraszewskiego, to jak siê wydaje, by³y one
z gruntu romantyczne. Zarówno w kwestii fascynacji sfer¹ emocji i uczuæ,
jak i romantycznego wiatopogl¹du. Odpowied na pytanie  czy nauka jest
potrzebna?, a tym bardziej czy potrzebna jest kobiecie?  w epoce wielkiej
ekspozycji idei scjentyzmu i utylitaryzmu, wydawa³aby siê oczywista, ale taka
by³a jedynie w teoretycznych formu³ach. Za ilustracjê s³u¿yæ mo¿e scenka
zanotowana przez Rawitê-Gawroñskiego, który by³ uczestnikiem spotkania
z Kraszewskim w domu Mi³kowskich w Genewie 20 wrzenia 1886 roku.
Rozmowa dotyczy³a teorii Darwina, zamkn¹³ j¹ Kraszewski s³owami:
Wszystko to bardzo dobre, ale brak ostatniego ogniwa. Homer jest i bêdzie
zawsze piêkny, niezmienny, jednaki  a wecie encyklopediê sprzed 50-ciu
lat, co ona warta? Nic. Zdaniem Rawity fakt ten dowodzi preferencji Kraszewskiego, który stawia³ wielkoæ piêkna w przyrodzie, w sztuce i poezji
ponad wartoæ nauki19.
Powieæ Æmy nocne Franciszka Rawita-Gawroñskiego ukaza³a siê
w 1887 roku z przedmow¹ autora, sugeruj¹c¹, ¿e najwa¿niejsza w niej jest
kwestia kszta³cenia kobiet. Sugestia ta wydaje siê w¹tpliwa choæby dlatego,
¿e tytu³owa metafora, póniej zmieniona na b³êdne ogniki odnosi siê
wprost do zwolenników pewnej opcji politycznej20. Przedmowa jest wiêc taktycznym wybiegiem, maj¹cym odci¹gn¹æ uwagê odbiorców od celu ataku,
jaki stanowili w powieci socjalici. W 1887 roku powstaje na emigracji
zorientowany narodowo organ polityczny  Liga Polska. Inicjatorem jej powstania i jednym z za³o¿ycieli by³ Teodor Tomasz Je¿, wspó³pracowa³ z nim
Franciszek Rawita-Gawroñski (prywatnie ziêæ pisarza). Zwi¹zek ideologii
powieci z programem narodowym Ligi Polskiej jest niew¹tpliwy. Mimo ¿e
w tamtych latach obowi¹zywa³a taktyka niewszczynania publicznych sporów
i ataków miêdzy narodowcami oraz socjalistami, Rawita podj¹³ ostr¹ grê
z ideowymi przeciwnikami. Tym podyktowany by³ zapewne wyj¹tkowo paskudny, karykaturalno-parodystyczny obraz paryskiego (w rzeczywistoci genewskiego) rodowiska socjalistów, dyskredytuj¹cy tê opcjê w oczach opinii
publicznej. Pos³uguje siê te¿ Gawroñski w powieci wyj¹tkowo negatywnym
stereotypem socjalisty jako cz³owieka pozbawionego norm moralnych, neguj¹cego ojczyznê, anarchistê i awanturnika oraz fa³szywego scjentystê21.
W kontracie do nich pozostaje m¹dry, bazuj¹cy na tradycji patriotycznej
obraz narodowców.
19 F. Rawita-Gawroñski, T. T. Je¿ w Genewie (Wspomnienia i wra¿enia osobiste), Przegl¹d Warszawski 1925, nr 44, s. 197.
20 Przedmowa, K³osy 1887 nr 1157. Datowana jest na padziernik 1886 roku. Zob.
E. Paczoska, Cienie i echa. Stereotypy polskich socjalistów w Æmach nocnych Franciszka
Rawity Gawroñskiego, Pamiêtnik Literacki 1987, z. 3, s. 78. Póniejsze wydanie ksi¹¿kowe powieci nosi tytu³: B³êdne ogniki, Z³oczów 1893. Z niego pochodz¹ fragmenty cytowane
w artykule.
21 Zob. przywo³ywany wy¿ej artyku³ E. Paczoskiej.
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W przeciwieñstwie do Szalonej Kraszewskiego brakuje materia³ów, które
pozwoli³yby spojrzeæ na interesuj¹cy nas temat oczami dziewiêtnastowiecznych odbiorców. Jedyna recenzentka, Antonina Mor¿kowska (córka Walerii
Marrené), czyta³a powieæ Gawroñskiego pod k¹tem stopnia zgodnoci jej
treci z rzeczywistoci¹ oraz tego, czy tendencja tam wyra¿ana nie stoi
w sprzecznoci z ide¹ postêpu, czyli prawem kobiet do umys³owego rozwoju.
Zobaczy³a smutny i powtarzaj¹cy siê w literaturze obraz szukania po wiecie
nauki, prowadz¹cy kobiety do rozczarowania i mierci. Wprawdzie alter ego
dra Sybirackiego (postaæ mentora studentki Zosi z powieci Krupskiego),
dr filozofii £asko, uznaje potrzebê kszta³cenia kobiet, ale wnosi przy tym
wiele zastrze¿eñ. Tym bardziej wiêc nie mog³a odnaleæ w bohaterkach powieci Rawity niczego, co by³oby bliskie postulowanemu przez ni¹ wzorowi
studentki powiêcaj¹cej siê nauce dla nauki, a nie dla wype³nienia pustki
¿yciowej, z lêku przed staropanieñstwem czy w pogoni za pieni¹dzem lub dla
innych pragmatycznych celów22.
Jak¹ wiêc misjê mia³y do spe³nienia w tym podzielonym politycznoideologicznymi sporami wiecie dwie pochodz¹ce z polskich kresów dziewczyny, podejmuj¹ce studia na paryskiej Sorbonie, skoro ich rola jako studentek
zosta³a wyranie zminimalizowana. Odpowied najwyraniej tkwi w ukrytym projekcie powieci politycznej Gawroñskiego. Przyby³e z prowincji m³odziutkie, traktowane paternalistycznie przez narratora, naiwne idealistki
 Helka Wo³czkówna i Justysia Kaleñska, maj¹ w sobie ogromny potencja³
emocjonalny, wynikaj¹cy z ich dzieciêco-niewinnej bezbronnoci oraz czystych intencji. Dziêki temu skupiaj¹ na sobie uwagê empatycznego odbiorcy,
wyczulonego na wszystko, co mo¿e im w nowym rodowisku zagra¿aæ. Poruszaj¹ce emocjonalnie s¹ prze¿ycia Helki, która popada w ciê¿k¹ chorobê
z powodu braku rodków materialnych, za gard³o ciska scena jej mierci.
Obecnoæ studentek daje mo¿liwoæ pokazania w powieci manipulacji
ideologicznych socjalistów. Ale równoczenie, samo powi¹zanie studiuj¹cych
kobiet z tym rodowiskiem politycznym, stanowi³o czynnik kompromituj¹cy
je. Zaznaczyæ trzeba umownoæ (amorficzn¹ nieokrelonoæ) w tamtych latach okrelenia socjalici, traktowanego jak przys³owiowy worek, do którego wrzucano wszystkich pos¹dzanych o wywrotowoæ, anarchiê, lewicowe
pogl¹dy i tym podobne z³e zamiary. W¹tek mêskiego uwodzicielstwa jednego z nich  Derdidasa  (wiele kobiet mu uleg³o), pos³u¿y³ Gawroñskiemu
przede wszystkim do pokazania, jak pod wp³ywem zewnêtrznego uroku socjalistycznego wywrotowca: Uwa¿a³a oczy jego i brodê? Ach! oczy! oczy! Nie
mo¿na siê napatrzeæ na nie!23 równie¿ podejmuj¹ca studia w Pary¿u Justysia poddaje siê temu ideologicznemu uwodzicielstwu. Jest nawet moment,
22

s. 34.

23

A. Mor¿kowska, Studentki w powieci polskiej, Przegl¹d Tygodniowy 1891, nr 3,
F. Rawita-Gawroñski, B³êdne

, s. 88.
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kiedy zewnêtrznie uto¿samia siê z socjalistami, przyjmuj¹c ich maskaradow¹
i prowokuj¹c¹ aran¿acjê wygl¹du (stroju, fryzury itd.). Od upadku moralnego,
ale nie od ca³kowitej klêski ¿yciowego programu zwi¹zanego ze studiami medycznymi ratuje j¹ jedynie wyniesiona z tradycji szlacheckiej godnoæ niewiecia.
Najwa¿niejsze jednak, z punktu widzenia celu powieci, wydaje siê wykorzystanie w¹tku studentek do zaprezentowania programu narodowego
jako przeciwwagi dla programu socjalistów. Studia w Pary¿u mia³y w za³o¿eniu dostarczyæ  zw³aszcza pochodz¹cej z podupad³ego dworku Helce  odpowiedzi na pytanie, jak w sytuacji coraz bardziej pogarszaj¹cych siê warunków bytowych w kraju i dominuj¹cego poczucia zamkniêcia budowaæ
przysz³oæ, która nie bêdzie drog¹ karlenia i zagubienia idea³ów przesz³oci.
Mêscy przodkowie Helki wylatywali w wiat z orê¿n¹ misj¹, ostatni z nich
 jak mo¿na siê domylaæ  zginêli w powstaniu styczniowym. Helka dzia³a
w poczuciu misji jako córka i siostra poleg³ych na wojnie mêskich cz³onków
rodziny. Symbolicznym wyrazem tej tradycji jest rodowa karabela, przekazana na ¿yczenie ojca jako rodzaj testamentu przez wiadka jego mierci.
Interesuj¹cy i rzadko spotykany jest motyw powierzenia kobiecie roli stra¿niczki i kontynuatorki mêskiej tradycji walki orê¿nej o wolnoæ ojczyzny.
Podobny motyw spotykamy w Jaskó³kach Je¿a, powieci o studiuj¹cych
w Szwajcarii Polkach. Jedna z nich, Julia Korecka, to dziewczyna o silnej
osobowoci, która nie definiuje siebie w uk³adzie konwencjonalnych zale¿noci wyznaczonych przez mêski wiat, szuka w rodowisku uniwersyteckim
godnego siebie partnera. Maj¹c wiadomoæ znakomitej tradycji wielkich
mê¿nych postaci swego rodu, chce byæ jej godna. Czuje siê zobowi¹zana do
przejêcia tego dziedzictwa, ale nie jako formy nale¿nego zaszczytu, lecz wielkiego obowi¹zku. Jak wyznaje: nurtowa³o mnie sam¹ pragnienie nabrania
wartoci; pragnienie niezrozumia³e a nieprzeparte, które wyt³umaczy³am sobie teraz dopiero, gdym siê dowiedzia³a o prawie dziedzicznoci, o atawizmie,
o prawach rozwoju...24. To stanowi kolejny motyw podjêcia przez ni¹ studiów. Obserwacja zachowañ wielu mê¿czyzn w jej otoczeniu prowadzi j¹ do
wniosku, ¿e etos mêskich cnót ulega rozmyciu, a miejsce prawdziwego mê¿czyzny zajmuje dandys:
Je¿eli spotkasz m³odzieñca g³adziutko uczesanego, w nowej, lni¹cej na nim, jak
ulana, odzie¿y, w nowym, najwie¿szego fasonu kapeluszu, z nowym wahaj¹cym
siê na piersiach w z³otej oprawie pincenezie, z laseczk¹ o ga³ce z koci s³oniowej
trzymanej w rêce, obci¹gniêtej wie¿¹ rêkawiczk¹, w nie¿ystej bia³oci ko³nierzykach, s³odkiego jak cukierek, umiechniêtego, jak poranek majowy, i pachn¹cego, jak sklep perfumeryjny, je¿eli spotkasz m³odzieñca takiego, bêdzie to zdechlaczek... [...] Nabra³am do nich wstrêtu takiego, ¿em z ich powodu gwa³t sobie
zada³a i uciek³a. Og³adzone, opolerowane ma³py! Bez serca to, bez g³owy, bez
energii, bez myli, bez idei podniolejszej.... wiec¹ce robactwo...25.
24
25

T. T. Je¿, Jaskó³ki, Warszawa 1900 s. 167 [wed³ug wersji tekstu w PBI].
Tam¿e, s.109110.
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Motyw ten, maj¹cy oczywisty zwi¹zek z programem narodowym, wymaga³by szerszego komentarza, który w ramach tego szkicu nie jest mo¿liwy.
Uwagê zwraca nowoæ ujêcia, które trudno by³oby raczej wi¹zaæ z tradycj¹
toposu hic mulier czy zuchwa³ego kozaczka.
Bohaterka powieci Gawroñskiego, Helka, czuj¹c siê spadkobierczyni¹
orê¿nej tradycji mêskich przodków, szuka idei równie wa¿nej i wielkiej, która nada³aby cel jej ¿yciu. Uto¿samia tê drogê z nauk¹, ale kiedy ma ju¿ za
sob¹ etap ciê¿kiej pracy, upokorzeñ i biedy us³yszy od doktora £aski, ¿e
kobiety maj¹ wystarczaj¹co du¿o do zrobienia na niwie domowej26. W tym
stanie rzeczy s³owa Helki: Nauka rzecz wielka, ale bez stopni naukowych
my, kobiety, obejæ siê mo¿emy27  pora¿aj¹ce swym minimalizmem  staj¹
siê ju¿ czêci¹ akceptowanego przez ni¹ patriotycznego programu. Koncepcja
prostej kobiety, matki Heleny, starej Wo³czkowej, pazurami trzymaj¹cej siê
skrawka rodzinnej ziemi (motyw reduty), podparta autorytetem doktora
nauk filozoficznych okaza³a siê prawd¹ ostateczn¹. Zatem wed³ug logiki
zaproponowanej przez Gawroñskiego, trzeba by³o studiów w Pary¿u, by
 o ironio  do tej fundamentalnej prawdy dotrzeæ. Tu daje o sobie znaæ
ostatecznie ca³a pozornoæ windowanego na plan pierwszy w¹tku studentek.
Jak mo¿na wnioskowaæ z przebiegu wydarzeñ, a tak¿e ze s³ów narratora
oraz mentora, doktora £aski, obydwie dziewczyny z natury swej skazane s¹
na klêskê, poniewa¿ kobiety nie potrafi¹ powi¹zaæ pragnieñ z okrelonymi
potrzebami, traktuj¹ naukê jak jak¹ tajemnicz¹ wi¹tyniê lub modn¹
rozrywkê, a ich droga ku wiat³u, którego pragn¹, nie ma jasno wyznaczonego celu.
W powsta³ej w tym samym mniej wiêcej czasie (1889) powieci Rodziewiczówny Dewajtis, autorki, która program reduty (ziemi) lansowa³a gor¹co
i d³ugo, bo jeszcze w okresie miêdzywojennym (Niedobitowski z granicznego
bastionu, 1926), sprawy maj¹ siê dok³adnie na odwrót. Studia w Pary¿u,
pochodz¹cej ze ¿mudzkiej drobnej szlachty, Hanki Czertwanówny stanowi¹
w³anie istotn¹ czêæ programu pracy na rodzinnej ziemi. Donios³oæ takiego
wyboru drogi na przysz³oæ podnosi fakt, ¿e zgodê na studia i na dysponowanie koniecznymi do realizacji tego celu rodkami, daje dziewczynie le¿¹cy na
³o¿u mierci ojciec, by³y powstaniec styczniowy. B³ogos³awi j¹ znakiem krzy¿a, prosi o zachowanie wiary i traktowanie nauki jako ród³a m¹droci (Nie
b¹d uczon¹ lepiej, ale rozumn¹)28.
Z prezentacj¹ postaci studentek wi¹¿e siê w niektórych powieciach refleksja zmierzaj¹ca do formu³owania kodeksu patriotycznych zachowañ, surowszego czêsto wobec kobiet ni¿ wobec mê¿czyzn. Okrelenie to¿samoci
narodowej lub pañstwowej stanowi³o wymóg formalny przy podejmowaniu
26
27
28

F. Rawita-Gawroñski , s. 194.
Tam¿e, s. 262.
M. Rodziewiczówna, Dewajtis, Warszawa 1991, s. 12.

234

Danuta Ossowska

studiów za granic¹, wed³ug tego kryterium organizowa³y siê te¿ stowarzyszenia studenckie. By³ to wiêc wa¿ny znak identyfikacji. W miastach akademickich, gdzie ¿y³a emigracja polska, przybyli z kraju pozostawali w jakim
stopniu pod jej czujnym okiem. W powieci Krupskiego, który sam by³ emigrantem, mamy najpe³niejszy opis tego rodzaju sytuacji. Mentor studentki
medycyny Zosi, Sybiracki, korzystaj¹c ze swej przewagi, kanalizuje ca³e mylenie dziewczyny pod k¹tem tego, co przystoi Polce, a czego jej nie wolno.
Nawet w b³ahej sytuacji incydentu w pracowni chemicznej poucza j¹ s³owami: Wolno innym byæ orygina³kami, ¿e nie wyra¿ê siê dosadniej; pani, jako
Polce, nie godzi siê ich naladowaæ29. Co gorsza, tej patriotycznej kontroli
poddawane s¹ nie tylko zachowania publiczne, ale tak¿e ¿ycie osobiste
dziewczyny.
Rodzaj testu patriotycznego stanowi³a sfera prywatnych kontaktów polskich studentek z cudzoziemcami. W powieci Gawroñskiego jawnie staje
problem, czy Polka mo¿e wyjæ za m¹¿ za wroga naszego narodu, Prusaka?
Taka ewentualnoæ pojawia siê jako konsekwencja zwi¹zania siê Justysi
Kaleñskiej z Derdidasem. Wprawdzie bezporednim powodem rozejcia siê
tej pary i w zwi¹zku z tym koniecznoci porzucenia studiów oraz wyjazdu
dziewczyny z Pary¿a jest odkrycie niemoralnego prowadzenia siê Prusaka,
ale znacz¹ce s¹ tu decyzje rodziców obydwojga. Kategoryczna jest, motywowana patriotyzmem, odmowa rodziców Justysi Kaleñskiej, ale równie stanowczo protestuj¹ rodzice Derdidasa. Je¿eli pos³u¿ymy siê przyjêtym w powieci podtekstowym szyfrem konstrukcji planu osobowego, to pod postaci¹
Derdidasa kryje siê Stanis³aw Mendelson, cz³owiek o ¿ydowskich korzeniach.
Podobna sytuacja ma miejsce w powieci Krupskiego. Dochodzi wprawdzie
do zarêczyn studentki medycyny Zosi z uchodz¹cym za Austriaka Mondenbergiem, asystentem na uniwersytecie. Ale jego niejasne pochodzenie w po³¹czeniu z nagannym zachowaniem s¹ powodami, dla których, z lêku przed
kompromitacj¹, dziewczyna zmuszona jest porzuciæ studia.
Niezwykle dra¿liwy, przede wszystkim z patriotycznego punktu widzenia, by³ problem obecnoci studentek polskich w Rosji. Zastanawiaj¹cy jest
niemal ca³kowity brak w literaturze polskiej lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XIX wieku ladów obecnoci bardzo przecie¿ licznej grupy naszych rodaczek na rosyjskich uczelniach30. Jedyne opowiadanie podejmuj¹ce
ten temat, jakie uda³o siê odkryæ w trakcie materia³owych poszukiwañ (byæ
mo¿e dok³adniejsza kwerenda poszerzy ten zasób), to krótki utwór Ostoi
Emancypowana31. Przedstawia on Tereniê, studentkê ostatniego roku medy29
30

S. Krupski, Pod skrzyd³ami Almae Matris, K³osy 1879, nr 756.
Wed³ug szacunku Orzeszkowej przez ostatnich dziesiêæ lat (tekst pisa³a w roku
1882) przewinê³a siê tam  w co trudno wprost uwierzyæ  grupa kobiet liczona w tysi¹cach. Zob. E. Orzeszkowa, O kobiecie polskiej , s. 56, 58.
31 Ostoja [Józefa Sawicka], Emancypowana, Prawda 1882, nr 43.
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cyny w Petersburgu, jako ofiarê spo³ecznego odrzucenia. Wobec przyby³ej na
pogrzeb ojca osieroconej dziewczyny padaj¹ znane z antyemancypacyjnej
frazeologii okrelenia: przewrócona g³owa, nieczu³e serce, szalona, posz³a tak¹ drog¹.
Prawdziwoæ tego obrazu potwierdzaj¹ s³owa Elizy Orzeszkowej. W studium O kobiecie polskiej w tym samym roku pisa³a ona o du¿ym zainteresowaniu Polek studiami medycznymi i nauczycielskimi w Petersburgu. Dostrzegaj¹c powiêcenie kobiet i trudnoci materialne, z jakimi siê boryka³y
 u¿y³a wobec nich okrelenia pionierki i zaraz obok s³owa mêczennice
 zg³asza³a równoczenie w imieniu spo³eczeñstwa powa¿ne w¹tpliwoci:
Lecz opiniê publiczn¹, nie tyle jeszcze trudnoci i cierpienia, co niebezpieczeñstwa, do emigracji tych zra¿aj¹. Pimiennictwo nie zachêca do nich, rodziny
uwa¿aj¹ je prawie za nieszczêcie. Niechêci tej spo³eczeñstwa, niepodobna we
wzglêdzie tym s³usznoci pewnej nie przyznaæ. W ogromnej wiêkszoci wypadków nie pochodzi ona z zaprzeczania kobiecie praw do wy¿szej nauki, z chêci
uchylania jej od niej, ale z trwogi o tê równowagê moraln¹, która obyczajowoæ
i obywatelstwo na jednym stopniu utrzymuje. Równowagê tê, ród denerwuj¹cych i kosmopolityzuj¹cych wp³ywów wielkiej stolicy, zachowaæ mog¹ tylko wyborowe jednostki. Inne, je¿eli nie gin¹æ ca³kiem, to co najmniej nadwerê¿aæ
musz¹ tak fizyczn¹, jak i moraln¹ stronê swej istoty32.

Mo¿na by, patrz¹c na ostro¿nie st¹paj¹c¹ po ziemi Orzeszkow¹, t³umaczyæ jej stosunek do kobiecych studiów, z jednej strony cechuj¹cy siê du¿ym
szacunkiem dla powiêcenia, z drugiej pe³en obaw i pozbawiony wiary
w mo¿liwoæ sukcesu, realizmem ¿yciowym pisarki, bior¹cym pod uwagê
trudne warunki spo³eczno-ekonomiczne zniewolonego kraju. Taki by³ przecie¿ g³ówny ton jej walki z argonautyzmem. Trudno jednak nie zauwa¿yæ,
¿e w jej myleniu górê bierze wiadomoæ zagro¿eñ, a nie wiadomoæ cywilizacyjnej szansy.
Wizerunek studiuj¹cych kobiet, jaki wy³ania siê z powieci powsta³ych
w pierwszym etapie reakcji na to nowe w polskiej rzeczywistoci zjawisko
spo³eczno-kulturowe, wiadczy o znacznej polaryzacji pogl¹dów i generalnie
du¿ej nieufnoci nie tylko wobec potencja³u intelektualnego kobiet, lecz tak¿e ich zdolnoci do samodzielnego i w pe³ni odpowiedzialnego kierowania
swoim ¿yciem. Wymowne jest, ¿e w czasie obejmuj¹cym okres ¿ycia pokolenia nie pojawi³a siê w literaturze naszej ani jedna postaæ kobiety stanowi¹cej
ucielenienie sukcesu. ¯adna z przedstawianych studentek nie osi¹ga celu,
jakim by³o ukoñczenie edukacji akademickiej, choæ przecie¿ realia historyczne przecz¹ tak pesymistycznej ocenie. Te, które znalaz³y siê na kartach
powieci, tworz¹ korowód skazanych na klêskê dziwaczek i nieudacznic
 ofiar w³asnych, nie do koñca wiadomych d¹¿eñ, braku spo³ecznej akceptacji,
32

E. Orzeszkowa, O kobiecie polskiej

, s. 5657.
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zniewolenia narodu czy niedostatku rodków materialnych. Byæ mo¿e w jakim stopniu tak¹ tendencjê powieci t³umaczy skala zakoñczonych niepowodzeniem prób podejmowania studiów. Ale litociwy ¿al, z jakim pisarze pochylali siê nad ponosz¹cymi klêskê kobietami,, trzeba czytaæ  jak siê wydaje
 przede wszystkim jako wyraz ich paternalistycznego mylenia. W tej sytuacji s³owa Orzeszkowej mówi¹ce o niedosz³ych absolwentkach uczelni, ¿e s¹
¿ywio³em ruchu, podnosz¹ ogólny poziom umys³owy spo³eczeñstwa, a wiêc
ich trud nie poszed³ na marne33, wnosz¹ jaki pierwiastek pozytywnego
mylenia i mog¹ byæ traktowane jako zapowied emancypacyjnego o¿ywienia
lat dziewiêædziesi¹tych XIX wieku.
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Summary
This article is a continuation on considerations undertaken in article Literary portrait of
the first Polish female students (contexst of emancipatory), Prace Literaturoznawcze 2014,
vol. 2 Subject of the article leeded to one question, how expressed the above-mentioned Polish
literary discourse from the early period of the 70s till the end of the 80s nineteenth century,
found womens access to higher education. In this part I analyzed the political and national
arguments which raised the authors of novels like Józef Ignacy Kraszewski, Franciszek Rawita-Gawroñski, Teodor Tomasz Je¿, Ostoja i Maria Rodziewiczówna. I summoned the opinions
of contemporary authors e.g. Elizy Orzeszkowej. Analyses indicate a fairly widespread lack
of acceptance for womens studies. Clear is that, among the novels characters is not successful
women.
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ród³a zadomowienia siê codziennoci w literaturze s¹ wielorakie. Nie
sposób, jak siê wydaje, wskazaæ jednego czynnika, który w zasadniczy sposób
motywowa³by to zjawisko. W przybli¿eniu mo¿emy okreliæ wartoæ codziennoci w ¿yciu cz³owieka, trudniej jednak dokonaæ tego w odniesieniu do
sztuki, która choæ wchodzi w istotn¹ korelacjê z ¿yciem jako takim, to nie
w pe³ni i nie bezporednio odzwierciedla obraz tej relacji. Sztuka absorbuj¹ca do swych celów codziennoæ tworzy swoj¹ odrêbn¹ sieæ motywacji, której
chcia³bym dok³adniej siê przyjrzeæ. Refleksja ta bêdzie jednak prowadzona
z miejsca, gdzie rodzi siê pytanie o wyj¹tkowoæ relacji miêdzy warstw¹
prozaiczn¹ ¿ycia a literatur¹ najnowsz¹. Chcê zrozumieæ fenomen powi¹zania tych dwóch obszarów, zastanowiæ siê, czy ów zwi¹zek nie jest istotny
i dominuj¹cy w twórczoci poetyckiej w XXI wieku, a tak¿e odnaleæ ród³a
tego fenomenu, które  jak siê zdaje  osadza to zjawisko w szerszym kontekcie historii idei i przemian kulturowych.
Zak³adam, ¿e poetyckie kawa³ki ¿ycia, ukazuj¹ce trywialn¹ codziennoæ,
stanowi¹ reprezentatywny i idiomatyczny wymiar literatury ponowoczesnej
jako takiej. Maj¹ one przede wszystkim charakter deskryptywny. Drugorzêdn¹ rolê odgrywa funkcja ewokatywna czy ekspresywna. Istotne jest równie¿
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to, ¿e owe poetyckie u³amki codziennoci mieszcz¹ siê w krótkiej, lapidarnej
formie, w której dominant¹ formaln¹ jest zwiêz³oæ i skrótowoæ. Zwarta
forma poetycka nale¿y do tych zjawisk, które wyra¿aj¹ nieci¹g³oæ rzeczywistoci, jej fragmentarycznoæ i w pewnym sensie twórcze i duchowe wyczerpanie. Z drugiej strony lapidarnoæ staje siê tu wyrazem wa¿nego przeformu³owania koncepcji poezji, która przestaje byæ integraln¹ ca³oci¹,
sk³adaj¹c¹ siê z warstwy semantycznej artykulacji oraz warstwy syntaktycznej. Syntaktyczna, linearna rozci¹g³oæ utworu poetyckiego zdaje siê byæ
zredukowana w krótkich formach wierszowych do krytycznego minimum,
jakby zdolnoæ opowiadania wiata w narracji zanurzonej w czasie by³a
w powa¿nym regresie. Poetyckie deskrypcje zawsze mia³y charakter punktowy, eksponuj¹cy i kontemplacyjny, ale oszczêdnoæ s³owna i enigmatycznoæ
sensu ponowoczesnej poezji XXI wieku uwidaczniaj¹ szczególny kres rozumnoci wiata. W pustym miejscu sensownoci wyrasta jednak nowa tendencja
 której przyjrzê siê nieco póniej  odsuwaj¹ca ryzyko poczucia egzystencjalnej ja³owoci. Bêdzie ni¹ strategia  w duchu Gustawa Couberta  codziennoci wyeksponowanej, pierwszoplanowej, wyniesionej do godnoci
ostatecznej instancji, za spraw¹ której niemo¿liwa epifania prawdy przemienia siê w uwiêcon¹ gestem artystycznej kreacji wtórn¹, odzyskan¹ epifaniê
tajemnicy. Pozorna antyepifanicznoæ ponowoczesnej poezji typu slices of life
stories wynika  jak siê za chwilê oka¿e  ze szczególnego paradoksu. To, co
ma wiadczyæ na korzyæ antymetafizycznego paradygmatu wiata, a wiêc
realnoæ materialna z jej dosadn¹ jednoznacznoci¹, przy pomocy poetyckiej
transfiguracji, przemienia siê w postromantyczne ród³o odzyskiwania sfery
duchowej. Szerzej o mechanizmie transfiguracji banalnoci w kontemplowan¹ tajemnicê bytu realnego bêdê mówi³ w zwi¹zku z przyk³adami kawa³ków
¿ycia codziennego na podstawie tomu poezji Krystyny D¹browskiej Bia³e
krzes³a1.
Zacznijmy jednak od zaznaczenia kilku wa¿nych punktów na osi kulturowych przemian rozumienia wagi codziennoci w sztuce. Rzeczywistoæ
w jej banalnym, powszednim wymiarze nie zawsze mia³a tak szeroki dostêp
do sztuki, jak to ma miejsce dzisiaj. Pocz¹tki trywialnoci w tym obszarze
mo¿na ju¿ datowaæ na okres antyczny, w którym jednak tematy codziennoci, w jej prostackiej, a nawet wulgarnej postaci mia³y swoje w³aciwe miejsce, legitymizowane cile okrelonymi regu³ami. By³y one zwi¹zane z konkretn¹ konwencj¹ stylistyczn¹  przypisan¹ do okrelonego gatunku b¹d
rodzaju literackiego  poza któr¹ raczej nie wychodzono. Tradycja obecnoci
sfery trywialnej w literaturze jest wiêc d³uga, a jej ród³owe uzasadnienie
znajduje siê ju¿ w Arystotelesowskiej koncepcji mimesis, za spraw¹ której
wiat codziennoci ludzkiej odbija siê niczym w sugestywnym lustrze w tworzonej przez cz³owieka sztuce.
1

K. D¹browska, Bia³e krzes³a, Poznañ 2012.
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W poszczególnych epokach nowo¿ytnoci problem banalnoci wiata
w literaturze ró¿nie jest uzasadniany. Zawsze ma to zwi¹zek z refleksj¹ nad
wartoci¹ tego, co powszednie w sztuce. Trywialnoæ traktowana instrumentalnie przynios³a istotny namys³ nad kategori¹ prawdziwoci dzie³a sztuki,
wype³niaj¹c tym samym dyrektywê prawdopodobieñstwa zapisan¹ przez
Arystotelesa w Poetyce. I tak banalnoæ rozumiana instrumentalnie ma
w nowo¿ytnoci europejskiej szczególn¹ cechê neutralizowania lêku, w tej
mierze, w jakiej ³¹czy siê ze strategi¹ karykaturalnego wykrzywienia realnoci. Kultura redniowiecza wprowadzi³a wraz z grotesk¹ i wulgarnoci¹ mechanizm umierzania lêku egzystencjalnego, szczególnie w p³aszczynie ontologicznej i moralnej. Za spraw¹ miechu rodz¹cego siê w zetkniêciu
z rzeczywistoci¹ odart¹ z tajemniczoci  do czego przyczynia siê jej deformacja  cz³owiek rozwi¹zywa³ problem lêku przed niepewnym losem oraz
mierci¹, z jednej strony, oraz przed win¹ i potêpieniem, z drugiej.
Kolejnym wa¿nym momentem w dziejach redefiniowania pojêcia banalnoci w kulturze europejskiej jest reformacja, a konkretnie jej konsekwencje
dla rozumienia wartoci ¿ycia codziennego. To wówczas  zdaniem Charlesa
Taylora  pojawia siê, tak znamienna dla duchowoci chrzecijañskiej, idea
afirmacji zwyczajnego ¿ycia2, idea, która sta³a siê nie tylko wa¿nym czynnikiem formowania siê postawy moralnej, lecz tak¿e inspiracj¹ dla nowo¿ytnej,
europejskiej sztuki. Przy pomocy tej w³anie idei bêdê interpretowa³ ród³a
szczególnego powi¹zania poezji XXI wieku z prozaicznym wymiarem rzeczywistoci codziennej. Jak widzimy, pocz¹tki procesu dowartociowania codziennoci siêgaj¹ okresu polemiki teologicznej reformacji. Wówczas to ¿ycie
zwyczajne jako podstawa nowego porz¹dku etycznego, zaakcentowane mocniej w toku przemiany rozumienia ¿ycia dobrego, odsuwa na bok dwie wa¿ne
formy aktywnoci ¿yciowej wznosz¹ce siê na fundamencie dotychczasowej
idei etyki hierarchii dóbr, mianowicie: kontemplacjê i uczestnictwo. Pierwsza
forma stawia³a jako cel g³ówny d¹¿eñ cz³owieka prawdê, druga za dobro
wspólne. Przemiana etyczna, o jakiej tu mowa, redefiniuj¹ca Arystotelesowskie pojêcie ¿ycia dobrego, podnosi wiêc do roli pierwszorzêdnej ¿ycie zwyczajne w jego wymiarze zawodowym i rodzinnym. W obu przypadkach istotna staje siê perspektywa partykularna z jej d¹¿eniem do skutecznoci
i dobra indywidualnego. Kiedy wiêc z horyzontu ludzkiej refleksji znika
prawda osi¹gana na drodze kontemplacji oraz dobro wspólne, stanowi¹ce
podstawê dzia³ania w duchu humanizmu obywatelskiego, codziennoæ nabiera cech partykularnych, jej perspektywa dramatycznie skraca siê, by zredukowaæ siê w wiecie nowoczesnym do w¹skiego pola prywatnoci. Nie ma
w nim ju¿ oczywicie uniwersalnej prawdy i dobra utylitarnego. Zostaje
natomiast problematyczny pragmatyzm i egocentryzm w relacji z otaczaj¹cym
2 Ch. Taylor, ród³a podmiotowoci. Narodziny to¿samoci nowoczesnej, prze³. M.
Gruszczyñski i inni, Warszawa 2001, s. 390 i n.
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wiatem. Wraz z t¹ przemian¹ codziennoæ materialna stanowi trudn¹ do
transcendowania zas³onê, zza której nie wy³ania siê ju¿ uchwytny i uniwersalny sens. Staje siê ona zarazem ród³em i skutkiem niepewnoci, ród³em
i skutkiem pytañ o inteligibilnoæ tego, co tak bliskie sfery zwyczajnego ¿ycia
cz³owieka. Skrócenie perspektywy oznacza wiêc odrodzenie zainteresowania
codziennoci¹ jako potencjalnym miejscem objawienia prawdy. Od tego momentu w prozaicznej codziennoci i tylko w niej artysta ponowoczesny szukaæ bêdzie wymiaru epifanicznego.
Nale¿y te¿ powiedzieæ, ¿e konsekwencj¹ przemian w obrêbie wartoci
¿ycia zwyk³ego jest miêdzy innymi kryzys instytucji porednictwa. Dostêp do
zbawienia, rozumiany w duchu reformacji, nie mo¿e byæ teraz ograniczany
arbitraln¹ decyzj¹ innej osoby, która roci sobie prawo do wyznaczania warunków osi¹gniêcia duchowego celu. ¯ycie codzienne  wed³ug Taylora 
stanowi samo centrum dobrego ¿ycia. Kluczow¹ kwesti¹ sta³o siê teraz to, czy
jest ono prowadzone pobo¿nie i bogobojnie czy te¿ nie. Cz³owiek bogobojny za
wiedzie swe ¿ycie w ma³¿eñstwie i w pracy. Poprzednie wy¿sze formy ¿ycia
zosta³y niejako zdetronizowane. Za tym za szed³ nierzadko jawny b¹d utajony
protest przeciw elitom, które owe formy przemienia³y w swe królestwo3.

Afirmacja zwyczajnego ¿ycia, przynosz¹ca ze sob¹ zmianê w postaci egalitaryzmu, przyczynia siê wiêc do upowszechnienia dóbr, które w dobie nowoczesnoci staj¹ siê bezporednio dostêpne. Zmienia to obraz struktury spo³ecznej, przypominaj¹cej ju¿ raczej jednolit¹ sieæ bezporednich powi¹zañ
miêdzy cz³owiekiem a osi¹ganymi dobrami. A jeli zwyczajne ¿ycie narusza
hierarchiczn¹ strukturê spo³eczeñstwa oraz mechanizmy partycypacji w dobrach materialnych czy te¿ duchowych, to wraz z t¹ przemian¹ redefinicji
podlega pojêcie geniuszu, które fundowane by³o na Kantowskiej nierównoci
ról spo³ecznych i kondycji duchowych. Odrzucenie w XIX wieku stanowiska
zrównuj¹cego pojêcie geniuszu z artyst¹  miêdzy innymi za spraw¹ Schopenhauera oraz filozofii niewiadomoci Fichtego i Schellinga  przynios³o
przekonanie o pierwszeñstwie niewiadomej twórczoci natury, która poprzedza kompetencje estetyczne smaku4. W tej sytuacji codziennoæ w sztuce
wyra¿a szczególne przeniesienie akcentu z roli, jak¹ odgrywa subtelny wiat
ocen dyktowanych przez poczucie smaku, na jednostkowe, niewiadome
przyk³ady zwyk³ego ¿ycia, twórczo i genialnie uzupe³niaj¹ce wyroki smaku.
Os¹d smaku dokonuj¹cy oceny czego jednostkowego z perspektywy pewnej
ca³oci zderza siê z nieuchwytnoci¹ owej ca³oci, która nie jest przecie¿
dana w postaci gotowych pojêæ. Moment aprioryczny os¹du smaku wydaje
3
4

Tam¿e, s. 29.
G³êbsze rozumienie kategorii smaku zawdziêczam Gadamerowi, który odwo³uje siê
do filozofii Kanta rozwijaj¹cej w systematyczny sposób zagadnienie smaku w sztuce i sferze moralnej. Zob. H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej,
prze³. B. Baran, Warszawa 2004, s. 69 i n.
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siê wiêc coraz bardziej w¹tpliwy i w konsekwencji niemo¿liwy do utrzymania. Odrzucenie prymatu smaku na rzecz twórczoci niewiadomej natury
skutkuje wiêc odsuniêciem na bok umiejêtnoci dostrzegania ca³oci w czêci. Codziennoæ, bêd¹ca czêci¹ wiêkszej ca³oci, nie ma ju¿ waloru piêkna
dostrzeganego na estetycznej drodze smaku, drodze, która by³aby szczególnym aktem poznania. Jest ju¿ raczej obszarem, w obrêbie którego dokonuje
siê niewiadoma twórczoæ genialnej natury uzupe³niaj¹ca nasz¹ wiedzê
o wiecie, a wiêc równie¿ i o tym, co piêkne i wartociowe.
Przejdê teraz do kolejnego  w moim przekonaniu  wa¿nego momentu
przeformu³owania kwestii codziennoci w kulturze. Zwraca na niego uwagê
Jean Starobinski, komentuj¹c sztukê neoklasycyzmu na przyk³adzie dzie³
Antonia Canovy. Pod koniec XVIII wieku rzeby w³oskiego artysty spotykaj¹
siê z ostrym sprzeciwem krytyki, która zauwa¿a w pracach autora Kupidyna
i psyche imitacjê identyczn¹ i naladowanie zniewolone szczegó³em. Jeden z krytyków, Quatremere de Quincy, zarzuca mu ograniczanie siê do
kalkowania postaci czy te¿ przemawianie do widza jedynie w ograniczonym sensie, rzeczywistoci¹, by tak rzec, materialn¹5. Canova odwo³uj¹c siê
do tradycji antyku, nadaje jednak swoim rzebom postaæ naturaln¹, werystyczn¹, sprzeniewierzaj¹c siê idei imitacji idealnej, szukaj¹cej piêkna i dobra. Zwyczajna codziennoæ nabieraj¹ca wymiaru prawdy  ju¿ nie piêkna
 staje siê synonimem drogi wiod¹cej do poznania. Codziennoæ nie bêdzie
wiêc ród³em kontemplacji piêkna stworzenia, lecz obszarem, w którym rozgrywa siê dramat rozpoznania utraconej wiêzi z piêknem i dobrem. Starobinski dostrzega ów dramat w sztuce neoklasycznej w tej mierze, w jakiej jest
ona wiadoma niemo¿noci powrotu do antycznej harmonii. Bowiem:
Naladowaæ w takim momencie egzystencjê staro¿ytnych to wpl¹taæ siê w k³amstwo, dopuciæ siê oszustwa i zanegowaæ w³adzê oddalenia i refleksji, stanowi¹c¹
istotê wiadomoci. [ ] Ods³ania siê tedy przed nami drugie oblicze sztuki
neoklasycznej: wiadomoæ dystansu dziel¹cego nas od form, których obraz kreli, wiadomoæ, ¿e przedmiotem tej sztuki jest nieobecnoæ. Poezja bardziej ni¿
rzeba czy malarstwo umie zmierzyæ ów dystans, wypowiedzieæ niemo¿noæ powrotu do róde³ i wywieæ z tej niemo¿noci wielkie tematy nowych czasów:
liryzm wiadomoci wyobcowanej, liryzm pamiêci i utraconej obecnoci6.

Po tym teoretycznym wprowadzeniu chciejmy zrobiæ u¿ytek z przywo³anych powy¿ej najistotniejszych momentów redefiniowania codziennoci i jej
roli w dowiadczeniu sztuki. Proponowana przeze mnie refleksja skoncentrowana bêdzie na dwóch wierszach Krystyny D¹browskiej z tomu Bia³e krzes³a. Wybór zarówno tego tomu, jak i tych konkretnych utworów podyktowany zosta³ szczególnym zainteresowaniem autorki codziennoci¹, czego
wyrazistym potwierdzeniem  jak siê za chwilê oka¿e  jest tytu³owy tekst.
5
6

J. Starobinski, 1789. Emblematy rozumu, prze³. M. Ochab, Warszawa 1997, s. 72.
Tam¿e.
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Co prawda wspó³czesna poezja nader czêsto eksponuje codziennoæ, choæ
w ró¿nym stopniu i w ró¿nych konfiguracjach znaczeniowych. Spektrum
zainteresowañ polskich poetów ostatnich dwudziestu lat t¹ sfer¹ jest doæ
szerokie. W mojej pracy nie bêdê zajmowa³ siê innymi przyk³adami twórczoci skupionej na codziennoci. Nie jest bowiem moim celem historyczny przegl¹d tendencji. Nie zamierzam równie¿ zajmowaæ siê banalizmem, który jako
radykalny nurt codziennoci w literaturze po 1989 roku zosta³ ju¿ doæ dobrze opisany, m.in. przez Paw³a Dunina-W¹sowicza7 czy Jaros³awa Klejnockiego8. Wydaje mi siê wa¿ne, by rozszerzyæ pole poznawcze codziennoci
w literaturze najnowszej i wyjæ poza w¹sk¹ przestrzeñ historycznoliterackiego opisu nurtu, który stanowi czêæ obszerniejszej tendencji kulturowej.
Banalizm ujmowany jako nurt literacki, zawê¿aj¹cy zjawisko zwyk³ej codziennoci do twórczoci prozatorskiej miêdzy innymi Adama Wiedemanna,
£ukasza Gorczycy czy Micha³a Palmowskiego, nie daje szansy odniesienia
siê do licznej  jak siê okazuje  grupy autorów stosuj¹cych tê szczególn¹
optykê twórczego odniesienia siê do wiata realnego. A przecie¿ nietrudno
wpisaæ w poezjê zwyczajnego ¿ycia zarówno Bia³oszewskiego, jak i Mro¿ka,
Szymborsk¹, Twardowskiego, Ró¿ewicza czy te¿ Barañczaka, wietlickiego,
Barana oraz poetów najnowszej literatury. Proponujê wiêc zrezygnowaæ
z ujêcia historycznoliterackiego na rzecz refleksji kulturowej, która pozwoli
 mam nadziejê  znaleæ ród³a trwa³ej tendencji obecnej w kulturze ponowoczesnej ze szczególnym uwzglêdnieniem poezji najnowszej.
Zaznaczy³em powy¿ej, ¿e kawa³ki ¿ycia w utworach literackich s¹ wyrazem idei afirmacji zwyczajnego istnienia. Istotnie, samo zainteresowanie codziennoci¹ w sztuce wyra¿a szczególne ugruntowanie tej idei, która staje
siê w literaturze najnowszej ród³em twórczych poszukiwañ. Na jedn¹
z istotnych funkcji codziennoci w dowiadczeniu cz³owieka zwraca uwagê
Lévinas, który pos³uguje siê kategori¹ rozkoszowania siê ¿yciem. Przy jej
pomocy mamy mo¿liwoæ zrozumienia mechanizmu uchwycenia ca³oci ¿ycia, posiadania go za spraw¹ odwo³ania siê do materialnej, prozaicznej strony egzystencji. Chleb i praca  jak pisze autor Ca³oci i nieskoñczonoci
 nie odrywaj¹ mnie, w Pascalowskim sensie rozrywki, od nagiego faktu
istnienia, ani nie zape³niaj¹ pustki mojego czasu: rozkoszowanie siê jest
najwy¿sz¹ wiadomoci¹, która je ogarnia9. Droga do rozkoszowania siê
¿yciem wiedzie od widzenia tego, co dowiadczalne zmys³owo, do wiadomoci widzenia. Lévinas wprowadza tu jednak istotn¹ korektê: ¯yjemy ze
wiadomoci¹ wiadomoci, ale ta wiadomoæ wiadomoci nie jest refleksj¹.
Nie jest wiedz¹, lecz rozkoszowaniem siê, i, jak wkrótce powiemy, samym
7 Zob. P. Dunin-W¹sowicz, Oko smoka. Literatura tzw. pokolenia bruLionu wobec rzeczywistoci III RP, Warszawa 2000.
8 Zob. J. Klejnocki, Ach jak wielki ten palec, Polityka 1996, nr 39.
9 E. Lévinas, Ca³oæ i nieskoñczonoæ. Esej o zewnêtrznoci, prze³. J. Migasiñski, Warszawa 2002, s. 120.
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egoizmem ¿ycia10. To szczególne, ponadrozumowe dowiadczenie naocznoci
zbli¿a nas wyranie do dowiadczenia poezji, w której widzenie jest widzeniem rozumiej¹cym, konkretnym, a jednak lepym; niepewnym, a jednak
trafnie ujmuj¹cym to, co niewerbalizowalne. Wyranie dostrzegam tê ambiwalencjê codziennoci w dwóch jej hipostazach zgie³ku i ciszy, którymi pos³uguje siê Krystyna D¹browska w jednym z wierszy z tomu Bia³e krzes³a.
Zacytujmy ten utwór in extenso:
***
I znowu przechodzê przez bramkê,
przewietlaj¹ mi rzeczy,
i stajê przed cian¹ P³aczu
z ca³¹ ciemnoci¹ w sobie.
Wysoko w szczelinie muru poruszy³ siê go³¹b.
Trudno st¹d odejæ.
P³owe kamienie. A obok plac jak ul.
Pielgrzymi, turyci, ¿o³nierze, chasydzi.
Tutaj, gdzie spotykaj¹ siê zgie³k i cisza,
S³yszê twój g³os. Oddycham11.

Koñcowy wers utworu przynosi ze sob¹ wa¿ny paradoks, który jednoczenie budzi reakcjê zdumienia niczym frapuj¹ce pytanie, domagaj¹ce siê jednoczenie pilnej odpowiedzi. Bo oto plac zgie³ku, na którym kot³uj¹ siê ludzie
i ich sprawy, gdzie rz¹dzi dosadna trywialnoæ, wyra¿ona jakby jednym
tchem s³owami: pielgrzymi, turyci, ¿o³nierze, chasydzi s³owami wymienionymi w jednej linii, a jednak z dwóch antypodycznych wymiarów sacrum
i profanum, ten plac staje siê miejscem zadziwiaj¹cej epifanii. Podmiot informuje nas o tym fraz¹ S³yszê twój g³os tak zaskakuj¹c¹, nieoczekiwan¹,
jakby sugerowa³, ¿e mamy do czynienia z darmo dan¹ ³ask¹, dziêki której
oddychamy. To pierwotne, najbardziej podstawowe dowiadczenie ¿ycia
w postaci ludzkiego oddechu mieci w sobie kilka wa¿nych konotacji. Uderza
przede wszystkim subtelnym kontrastem rozgrywaj¹cym siê miêdzy t³okiem
placu, na którym dzieje siê niczym w ulu ludzka komedia, a swobod¹ oddechu, ale szczególnego, jak po odzyskaniu niezbêdnej do ¿ycia przestrzeni. Ów
oddech odsy³a nas równie¿ do Lévinasowskiej idei rozkoszowania siê ¿yciem,
która przychodzi wraz z tym, co podstawowe, konkretne i prozaiczne. Fizjologiczna czynnoæ oddychania, zwykle niewiadoma, cichy wiadek naszego
istnienia okazuje siê  jak siê za chwilê dowiemy  swoist¹ bram¹, przez
któr¹ przechodzi twój g³os. Nie ma innej drogi, jak ta, paradoksalna
i najbardziej skuteczna droga zaporedniczenia. Bo  jak pisze Lévinas 
10
11

Tam¿e.
K. D¹browska, dz. cyt., s. 32.
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¯ycie jest umi³owaniem ¿ycia, relacj¹ z treciami, które nie s¹ moim bytem, ale
które s¹ mi dro¿sze nad byt, jak mylenie, jedzenie, sen, czytanie, praca, grzanie
siê w s³oñcu. Ró¿ne od mojej substancji, ale dla niej konstytutywne, te treci
stanowi¹ o wartoci mojego ¿ycia. ¯ycie sprowadzone do czystej i nagiej egzystencji, istniej¹ce istnieniem cieni, które Ulisses odwiedzi³ w piekle  rozwiewa
siê jak cieñ12.

Wraz z tym zdumiewaj¹cym zestawieniem zat³oczonego placu i wolnoci¹ oddechu nieodparcie powraca motyw ³aski, która tym razem wype³nia
siê konkretn¹ treci¹, zw³aszcza gdy odniesiemy j¹ do pierwszej strofy utworu, gdzie podmiot wypowiada z niepokojem bardziej podstawow¹ i  zdawa³oby siê  nieusuwaln¹ aporiê moraln¹: stajê przed cian¹ P³aczu/ z ca³¹
ciemnoci¹ w sobie. Fina³ wiersza naznaczony kluczowym dowiadczeniem
³aski, która przynosi ¿yciodajny, przeds³owny oddech, nabiera cech figury
retorycznej, rozszerzaj¹cej interpretacjê, która teraz kieruje siê w stronê
¿ycia ludzkiego jako takiego. Pocz¹tkowa trywialna bramka, a wiêc przejcie
w¹skie  informuje nas o tym forma zdrobnienia  a tak¿e banalne  na to
wskazuje czynnoæ pobie¿nego lustrowania wchodz¹cych  ta w³anie bramka zyskuje za spraw¹ koñcowej, niedefiniowalnej i niewyra¿alnej ³aski now¹
si³ê poznawcz¹. Tkwi ona w paradoksalnej transfiguracji, o której wspomina³em na pocz¹tku. To, co z pozoru dosadnie jednoznaczne i trywialne, zmienia
siê w g³êbsz¹ i dostojn¹ prawdê. Odzyskujemy j¹ w trudnym do zrozumienia
momencie ostatecznego i dojmuj¹cego triumfu materialnoci. Kiedy krucha,
miertelna materia k³adzie siê cieniem na ludzki byt, kiedy jej wulgarna i
ja³owa trywialnoæ zwyciê¿a w ostatnim akcie ¿ycia, nagle wyrasta z niej na
mocy objawienia g³os, który przenika wszystko, który uzgadnia sprzecznoci,
który daje zbawienie temu, co zbawienia nie mo¿e  zdawa³oby siê  dost¹piæ. Zobaczmy w tym lakonicznym b³ysku przygody ludzkiego bytu istotn¹
wiedzê odnosz¹c¹ siê do codziennoci, jej zwyk³ego, prozaicznego wymiaru.
Transfiguracja banalnoci w kontemplowan¹ materiê jako nonik prawdy
odbywa tê sam¹ drogê, jak¹ przechodzi dowiadczenie lêku dojrza³ego, na
który wskazuje Agata Bielik-Robson, przywo³uj¹c rozwa¿ania Kierkegaarda
na temat Ksiêgi Wyjcia13. Podobieñstwo tkwi w pewnoci, ¿e w³anie negatywnoæ braku i pustki  jak w przypadku banalnoci  oraz winy  jak
w przypadku trwogi  skutecznie zaporednicza pe³niê i sens, a tak¿e wolnoæ i integraln¹ indywiduacjê. Lêk dojrza³y Kierkegaarda jest  jak pisze
Bielik-Robson  w³anie lêkiem Wyjcia, w obu sensach tego s³owa: jako
mitycznego Exodusu i jako wyjcia z kondycji doczesnej, owego cichego nie,
które buntuje siê przeciw »uchybieniom« ludzkiej egzystencji14. Dramat
banalnoci sytuuje siê na tej samej drodze ambiwalencji. Dotkliwa bezsen12
13

E. Lévinas, dz. cyt., s. 120121.
Zob. A. Bielik-Robson, Inna nowoczesnoæ. Pytania o wspó³czesn¹ formu³ê duchowoci, Kraków 2000, s. 351 i n.
14 Tam¿e, s. 354.
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sownoæ wiata materii, której wychodzimy naprzeciw w akcie poetyckiej
kontemplacji, inicjuje  wed³ug Taylora  ruch transfiguracji. W ród³ach
podmiotowoci pisze on, ¿e
Radoæ, jak¹ czerpiemy z tego faktu, wywo³uje w nas poniek¹d poczucie w³asnej
mocy, by stawiaæ czo³o prawdzie i powiadczaæ j¹; owa moc zale¿y zasadniczo od
sposobu uchwycenia, który czyni z uwiêzienia w banalnoci i w pustce przeznaczenie, jakie mo¿emy ju¿ kontemplowaæ. W³anie mo¿liwoæ kontemplacji uwalnia nas z pu³apki [ ]15.

Kawa³ki codziennoci s¹  jak siê okazuje  podstawowym fundamentem
ruchu myli kontempluj¹cej prowadz¹cym do transfiguracji i tym samym
epifanii g³êbi, ale równie¿ wolnoci od ciê¿aru banalnoci. Gdy siêgamy po
tytu³owy utwór tomiku Bia³e krzes³a Krystyny D¹browskiej, dostrzegamy tê
ambiwalencjê niezbêdnoci i podrzêdnoci tego, co banalne. Poetka na pocz¹tku swego utworu i na koñcu umieszcza wa¿n¹ dyrektywê, tworz¹c tym
samym znamienn¹ klamrê kompozycyjn¹. Wiersz rozpoczyna siê od s³ów:
Codziennoæ w poezji niech bêdzie jak bia³e
plastikowe krzes³a pod cian¹ P³aczu16.

Na koñcu za ponownie wybrzmiewa to samo oczekiwanie, choæ ju¿
w nieco zmienionej postaci, mianowicie:
Codziennoæ w poezji niech bêdzie jak te krzes³a,
które znikaj¹, ¿eby zrobiæ miejsce
dla tanecznego krêgu w szabatowy wieczór17.

Nowym elementem jest tu wa¿ne stwierdzenie, ¿e tandetne plastikowe
krzes³a, potrzebne na pewnym etapie dowiadczenia poezji, nieuchronnie
znikaj¹, a ich miejsce zajmuje taneczny kr¹g. Wrócê jeszcze do tej zamiany,
która  mam nadziejê  stanie siê bardziej zrozumia³a, gdy przeledzimy to,
co rozgrywa siê wewn¹trz klamry. Znajdujemy w niej kilka kawa³ków zwyk³ego ¿ycia z motywem przewodnim krzes³a. Na nim siedz¹ modl¹cy siê
rabini, na nich stoj¹ kobiety i mê¿czyni, którzy pragn¹ siebie widzieæ
ponad dziel¹c¹ ich przegrod¹, na nim wreszcie staje matka ch³opca, by
obsypaæ go cukierkami w dniu bar micwy, w dniu, w którym ch³opiec ¿egna
swe dzieciñstwo. We wszystkich trzech scenach pobrzmiewa subtelna nuta
negatywnoci. Najbardziej wymownym przyk³adem jest po¿egnanie dzieciñstwa, ale równie g³êboko i z niepokojem prze¿ywamy moment przekraczania
przeszkody stoj¹cej na drodze mi³oci kobiety i mê¿czyzny. Z kolei modl¹cy
15
16
17
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K. D¹browska, dz. cyt., s. 29.
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siê rabini, których poetka opatruje epitetem starzy, wnosz¹ tu podwójn¹
negatywn¹ konotacjê. Po pierwsze, podkrelmy to, co wy³ania siê w sposób
oczywisty, a wiêc staroæ. Po drugie modlitwê, za spraw¹ której cz³owiek
próbuje w dramatycznym przynagleniu siêgn¹æ tronu Boga. A jednak tylko
starcy nie wspinaj¹ siê na krzes³a. Siedz¹, zanosz¹c sw¹ modlitwê do Stwórcy, jakby  no w³anie  przeczuwali daremnoæ wysi³ków ludzkich?! A mo¿e
ich spokojne wyczekiwanie na spotkanie kogo wa¿nego, odbywaj¹ce siê
w g³êbokich i wygodnych krzes³ach ma w sobie wyraz pewnoci, ¿e tylko
w ten sposób osi¹gn¹ upragniony cel? Tego nie wiemy. Dostrzegamy jednak
frapuj¹ce odwrócenie. Pierwszymi w kolejnoci przywo³ywanych scen s¹ starzy rabini, za nimi pojawiaj¹ siê kobiety i mê¿czyni, a dopiero na koñcu
widzimy dziecko, które stoi na progu doros³oci. Nie sposób jednoznacznie
rozstrzygn¹æ istoty tego odwrócenia bez odwo³ania siê do ostatnich wersów
utworu. Jak widzielimy, mieci siê w nich powtórzona dyrektywa: Codziennoæ niech bêdzie w poezji jak te krzes³a, opatrzona ponadto wa¿nym dopowiedzeniem: które znikaj¹, ¿eby zrobiæ miejsce/ dla tanecznego krêgu
w szabatowy wieczór. Przywo³ane ¿ydowskie wiêto szabatu kieruje nasz¹
uwagê na dwa istotne dowiadczenia: koñca oraz radoci. Szabat w judaizmie jako m.in. upamiêtnienie wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej
symbolicznie koñczy czas niewoli i smutku. W dniu szabatu cz³owiek wiary
odzyskuje ponownie wiê z Bogiem jako Ziemi¹ Obiecan¹, a tym samym
dzieciêc¹ radoæ. Odwrócenie kolejnoci etapów ¿ycia ludzkiego, wyobra¿onych za spraw¹ postaci z przywo³anych scenek codziennoci, w kontekcie
zakoñczenia trudu gehenny oraz radoci z odzyskanej wiêzi, nasuwa nieuchronnie interpretacjê odrodzenia. Dowiadczenie odnowy rozpiête zosta³o
tu na trajektorii trzech donios³ych momentów: s³owa modlitwy, mi³osnego
spotkania i przejcia ku prawdzie. W ka¿dym z tych etapów plastikowe
krzes³o odgrywa istotn¹ rolê, bowiem na nim wspiera siê ka¿de z poszczególnych dowiadczeñ. W banalnoci tandetnego krzes³a tkwi wa¿ne zaporedniczenie, na które powo³uje siê w swych aspiracjach dzie³o poetyckie. Bez tego
surowego oparcia w przedrozumiej¹cym pocz¹tku ko³o hermeneutyczne nie
rozpocznie swego biegu, w finale którego znajduje siê rozumienie, nieustannie wracaj¹ce do pocz¹tku. Oto taneczny kr¹g szabatowego wieczoru. W nim
rozpisana jest droga niekoñcz¹cej siê przemiany tego, co stare, w to, co
m³ode. Jest to kr¹g radoci zbawiennego przechodzenia od s³owa do objawienia. Jeli na pocz¹tku by³o S³owo, to u kresu dziejów nast¹pi jego wype³nienie, a za jego spraw¹ m³odzieñcze odrodzenie i radosna bezporednioæ relacji. Tymczasem to, co jest naszym udzia³em w dobie Logosu, sprowadza siê
do koniecznego zaporedniczenia, które dzisiaj oznacza kontemplacjê opuszczonych przez piêkno, dobro i prawdê bytów materialnych, tandetnych, prozaicznych. Piêkno, dobro i prawda nie maj¹ ju¿ swej jednoznacznej oraz
autentycznej reprezentacji we wspó³czesnoci. To, co jestemy w stanie zrobiæ, to  negatywnie  oceniæ nasze oddalenie od harmonijnego pierwowzoru
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klasycznoci lub  pozytywnie  odzyskaæ naiwnoæ widzenia i s³yszenia
pierwotnej harmonii we wtórny, zaporedniczony sposób na drodze hermeneutycznej interpretacji. Tylko w ten sposób  jak stwierdza Ricoeur w Symbolice z³a  byt mo¿e znów do mnie przemówiæ, oczywicie ju¿ nie pod
przedkrytyczn¹ postaci¹ wiary bezporedniej, lecz jako co powtórnie bezporedniego, do czego odnosi mnie hermeneutyka18. Taka jest teoretyczna
formu³a tanecznego krêgu szabatowego wieczoru, który stanowi obrazowe
wyjanienie paradoksu codziennoci w kawa³kach poetyckiej obserwacji
wiata. W formule tej zawiera siê wspó³czesna koncepcja banalnoci zredefiniowanej, jak to ma miejsce w tomie Bia³e krzes³a Krystyny D¹browskiej.
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Taylor Charles, ród³a podmiotowoci. Narodziny to¿samoci nowoczesnej, prze³.
Marcin Gruszczyñski i inni, Warszawa 2001.
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Summary
This article is an attempt to interpret volume of poetry Bia³e krzes³a of Krystyna D¹browska. The focus of the author is a category of ordinary life and aspiration to the epiphany of
truth. Recovery of beauty, goodness and truth in what trivial and commonplace done through
specific paradox. Namely, the more trivial appears as a gateway or a transitional stage, the
more it becomes the way to spiritual values. Beauty, goodness and truth no longer have their
explicit and authentic representation in the present. What we can do, is, negatively, evaluate
our distance from the prototype classicism of harmonie, or positive, recover naivety see and
hear the primordial harmony in the secondary, mediated manner by the hermeneutical interpretation.

18

P. Ricoeur, Symbolika z³a, prze³. S. Cichowicz i M. Ochab, Warszawa 2002, s. 419.
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Polska poezja XIX i XX wieku wypowiada³a siê o i wobec historii
w kategoriach moralnych, w uznaniu jej wspólnotowych i patriotycznych
funkcji. Wiersz zgodnie z tradycj¹ romantyczn¹ by³ miejscem uobecniania siê
idei historiozoficznych. To oczywiste: wiedza historyczna stanowi³a rezerwuar tematów i argumentów, podsuwa³a materia³ wartociowy, godny inspiracji, bo wspólnototwórczy. Próbom zrozumienia przesz³oci towarzyszy³y podstawy zaufania i przekonanie o rozumnoci dziejów oraz obiektywnego
przebiegu sk³adaj¹cych siê na nie wydarzeñ, których status ontologiczny na
ogó³ nie by³ podwa¿any. Polska literatura na ich podstawie, ale opieraj¹c siê
zarówno na figurach logiki historii czerpanych z chrzecijañstwa, jak i innych pok³adów dziedzictwa ródziemnomorskiego, kszta³towa³a wyobra¿enia
przesz³oci. Np. apokalipsa w poezji nape³nia³a siê jednoczenie treciami
historycznymi i historiozoficznymi, a wspó³czesny punkt widzenia wynika³
z odczuwania teraniejszych zdarzeñ jako momentów dziejowych, prze³omowych, traumatyzuj¹cych i przemieniaj¹cych ludzi (naród, spo³eczeñstwo,
ludzkoæ).
Nieufnoæ poetów wobec obiektywizmu, prawdziwoci przekazów historycznych, a w konsekwencji relatywizacja historii, podsyca ideologiczne
i polityczne sterowanie histori¹. Ujawnianie luk w faktografii, podawanie
wielu prawd co do przebiegu i znaczenia dziejów, likwidowanie odniesienia
transcendentnego, szerzenie pogl¹du o nieomal absolutnej odmiennoci czasów wspó³czesnych od minionych  ma siê przyczyniaæ do zaniku stosowania
zasady per analogiam czy s³usznoci ³aciñskiej maksymy: historia magistra
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vitae est. Prawid³a te twórczo wykorzystywa³ jeszcze w swoich wierszachpieniach, opartych cile na wyobrani historycznej, Jacek Kaczmarski
(19572004).
W poezji po 2000 roku nastêpuje nie tyle przemieszczanie siê tematów
historycznych na marginesy zainteresowañ, ile reorientacja i polaryzacja
statusu historycznoci.
Zawê¿anie siê horyzontu przesz³oci obserwowa³ jako Stary Poeta Jaros³aw Iwaszkiewicz, gdy miêdzy 16 a 20 kwietniem 1979 roku pisa³ jeden ze
swych wybitnych wierszy przedmiertnych, Trylogiê aleksandryjsk¹. W pierwszym epitafium tryptyku nasuwaj¹cy siê patos historycznej bitwy, która zadecydowa³a o losach wiata, jest wypierany skutecznie. mieræ króla perskiego Dariusza obserwuje bowiem jego zdychaj¹cy pies Skarabeon, którego
ludzkie odruchy i potrzeby prze³amuj¹ wyduman¹, fantazmatyczn¹ wznios³oæ dziejowej chwili, kiedy Aleksander Macedoñski, zwyciê¿aj¹c w³adcê
Persji, staje siê królem [ ] nad królami1 . Iwaszkiewiczowskie zwierzê,
przyznaj¹c siê ironicznie do niewiadomoci, ¿e jest wiadkiem historii, demitologizuje i demistyfikuje jej estetyczno-polityczn¹ manipulacjê, czyli nadreprezentacjê i towarzysz¹c¹ jej nadinterpretacjê. Wierny Dariuszowi czworonóg z ca³¹ szczeroci¹ stwierdza: Sk¹d mog³em wiedzieæ, ¿e siê rozpoczyna
/ Nowa epoka? Psy epok nie znaj¹2.
Teatralnoæ historii, a tym samym jej podatnoæ na re¿yseriê, unaocznia
ironicznie Zbigniew Herbert3. Jak zauwa¿a Anna Lege¿yñska, Topos theatrum mundi wype³nia Herbert histori¹, ona bowiem determinuje indywidualn¹ egzystencjê, wyznaczaj¹c cz³owiekowi rolê uczestnika w spektaklu dziejów4. Ma³gorzata Miko³ajczak uzupe³nia:
dostrze¿enie perspektywy metateatralnej  martwych rekwizytów, zbroczonej
kurtyny  pozwala na dystans wobec dziej¹cej siê historii. To tylko inscenizacja, zdaje siê sugerowaæ poeta. Za chwilê kto posprz¹ta scenê  mietnik historii, na którym wraz z kawa³kami koci i blachy [...] znalaz³o siê pokolenie
Herberta5.

Erozja poczucia historii, choæ postêpuje, nie jest ani ostateczna, ani
pozbawiona przysz³oci. Jakkolwiek ¿yjemy w dobie rozleg³ego kryzysu
chrzecijañstwa, wed³ug którego  jak twierdzi Fukuyama  koniec ziemskich dziejów naznaczy dzieñ s¹du, po czym otworz¹ siê bramy niebios,
1 J. Iwaszkiewicz, Trylogia aleksandryjska, w: tego¿, Muzyka wieczorem, Warszawa
1986, s. 54.
2 Tam¿e, s. 55.
3 Zob. wiersze Z. Herberta: Gra Pana Cogito, Przemiany Liwiusza.
4 A. Lege¿yñska, Po¿egnania w twórczoci Zbigniewa Herberta, w: tej¿e, Gest po¿egnania. Szkice o poetyckiej wiadomoci elegijno-ironicznej, Poznañ 1999, s. 108.
5 M. Miko³ajczak, wiaty z marzenia. Echa romantyczne w poezji Zbigniewa Herberta,
Zielona Góra  Kraków 2013, s. 155.
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a nasz wiat wraz z histori¹ przestanie istnieæ. Chrzecijañskie rozumienie
czasu uczy³o, ¿e
Poszczególne wydarzenia nabieraj¹ sensu tylko w kontekcie wiêkszego celu,
którego osi¹gniêcie koñczy dzieje. Istnienie ostatecznego celu sprawia, ¿e poszczególne zdarzenia s¹ potencjalnie zrozumia³e6.

Nieznajomoæ, podwa¿anie lub odrzucenie wiêkszego celu ci¹gów zdarzeniowych sprzyja uwi¹dowi obecnoci historii. Jednak nadu¿yciem by³oby
twierdzenie, ¿e twórcze odniesienie do przesz³oci ca³kiem zanika, a wyobrania historyczna ustêpuje pod presj¹ praktykowania niepamiêci. Odrzucenie historycznoci jest utopijne. Jej status w poezji po prostu siê zmienia.
G³oszenie has³a historii nie ma by³oby gestem anihilacji podstaw kultury, która jest m.in. wielokierunkow¹ emanacj¹ zarówno pamiêci zbiorowej,
jak i indywidualnej. Jedynie w pewnym sensie powy¿sze zawo³anie wydaje
siê podobne do socrealistycznego apelu Wiktora Woroszylskiego: mierci nie
ma! (1949). W tym stwierdzeniu kryje siê idea niemiertelnoci »przebrana
za historiê«7, wyznawana jednomylnie, jednoznacznie i kolektywnie. By³a
to nies³ychanie statyczna i niezwykle optymistyczna koncepcja historii, która
reprezentuje rzeczywistoæ ludzi jako miejsce ci¹g³ej walki o uznanie okrelonych postaw, faktów, osób, zjawisk, ³¹czonych z odpowiedni¹ tradycj¹,
zdarzeniami dziejowymi i aksjologi¹. Poeci maj¹ swoj¹ prywatn¹ politykê
historyczn¹, któr¹ potrafi¹ uprawiaæ nie tylko rodkami poetyckimi.
Ka¿de dotkniêcie historii jest jej naruszeniem i przekszta³ceniem. Jak
pisa³ Gadamer, Mylenie historyczne oznacza w rzeczywistoci przeobra¿anie
pojêæ przesz³oci, gdy staramy siê myleæ za ich pomoc¹8. Przeobra¿anie
pojêæ przesz³oci jest minimalne w liryce sentymentu historycznego, epatuj¹cej dawnoci¹ oraz utrwalaj¹cej iluzjê niezmiennoci i jednoznacznoci sensu dziejów. Sentymentem historycznym nacechowane s¹ Wiersze sarmackie
(Kraków 1983) czy Banderia Prutenorum, czyli Chor¹gwie pruskie podniesione roku pañskiego 1410... pod Grunwaldem przeciw królowi W³adys³awowi
Jagielle i przez króla przewrócone jak i ca³a moc niemiecka i przywiezione do
Krakowa (Kraków 1976) Jerzego Harasymowicza-Broniuszyca. Historia
bywa skarbczykiem wygodnych i bezpiecznych tematów.
Historia, zw³aszcza ta dwudziestowieczna, wesz³a do poezji po 2000 roku
szczególnie poprzez mitologie i genealogie rodzinne. Przyk³adem jest Dwanacie stacji (Kraków 2004) Tomasza Ró¿yckiego (rocznik 1970). Gehenna migracji, tu³aczki, wypêdzenia, przesiedlenia ze Lwowa na Opolszczyznê jest
6 F. Fukuyama, Koniec historii, prze³. Tomasz Bieroñ, Marek Wichrowski, Poznañ
1996, s. 91-92.
7 M. Brzóstowicz-Klajn, mierci nie ma! (motyw), w: S³ownik realizmu socjalistycznego,
red. Z. £apiñski, W. Tomasik, Kraków 2004, s. 343.
8 H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, t³um. B. Baran,
Kraków 1993, s. 364.
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wnikaniem w egzystencjê i historiê cz³onków rodziny, okres Polski Ludowej,
a tak¿e pok³ady w³asnego dzieciñstwa. Dwanacie stacji to poemat, w którym autor wiadomie wpisuje swoj¹ autobiografiê i genealogiê w strumieñ
tradycji literackiej (m.in. w reminiscencje Pana Tadeusza Adama Mickiewicza). Jak twierdzi³ Leszek Szaruga, poemat Ró¿yckiego powsta³ w dobie
niemo¿liwoci napisania eposu narodowego9.
Zreszt¹ znana wiekom technika w³¹czania dowiadczeñ osobistych i historycznych, wspó³czesnych i kulturowych w transpozycje fraz, cytatów, gatunków, stylów jest z powodzeniem stosowana przez wielu poetów, np. przez
Kazimierza Brakonieckiego (rocznik 1952) w jego licznych ksi¹¿kach, jak np.
Moralia (2002), Cia³oæ (2004), Europa minor (2007), Glosolalie (2008). Znaki czy zapisy przesz³oci funkcjonuj¹ jednak nie na prawach autorytetu,
prawdy objawionej, lecz w stanie naruszonym, niedopowiedzianym, a niekiedy retorycznym lub rozpadaj¹cym siê na wiele jakby fragmentarycznych
znaczeñ.
Ostatnia cz¹stka wiersza Brakonieckiego od s³ów Z ojcem wypi³em,
opisuj¹cego konanie i mieræ w³asnego ojca, jest reminiscencj¹ z kostnicy,
w której trup ojca zdaje siê przywo³ywaæ postaæ i czasy Stalina, a jednoczenie powoduje przypomnienie sceny ze redniowiecznego wiersza od s³ów
Dusza z cia³a wylecia³a, / Na zielonej ³¹ce sta³a. W wersji Brakonieckiego
uwaga skupia siê nie na spotkaniu Duszy ze w. Piotrem w bramie raju,
lecz na momencie, kiedy ona nie wie, gdzie siê ma podziaæ. Relacja wspó³czesna z chwili tu¿ po zgonie przypomina uwolnienie z³ego ducha, egzorcyzm:
[ ]
Czemu w kostnicy ojciec wygl¹da³ jak Stalin
czemu kiedy umiera³ jego dusza wlecia³a
do domu i spowodowa³a uliczny wypadek?
Spojrza³y nasze oczy pozdrowi³em
i mara znik³a jakby uwolniona od w³asnego ciê¿aru
[ ]10.

Brakoniecki konsekwentnie i krytycznie polemizuje z histori¹ Europy,
a zw³aszcza Polski, widzianej na podobieñstwo w³asnego losu jako eskalacjê
z³a (przebieg historii postrzegany jako odwzorowanie biegu ¿ycia cz³owieka
to stosowana od wieków figura logiki dziejów). Brakoniecki wyznaje, ¿e historia jest histori¹ z³a napêdzanego przez zdradê, której permanentnie dopuszczaj¹ siê ojcowie wobec w³asnych synów11. Na tej zdradzie, jak wierzy
poeta, zbudowane jest chrzecijañstwo. W poetyckiej lamentacji, osadzonej
w Biblii, liturgii katolickiej, wiedzy historycznej i autobiografii, spowiada siê:
9
10
11

L. Szaruga, wiat poetycki (XXVI), Zeszyty Literackie 2005, nr 2, s. 175.
K. Brakoniecki, *** (Z ojcem wypi³em ), w: tego¿, Glosolalia, Sejny 2008, s. 24.
Jest to nawi¹zanie do idei psychologicznej, opisanej m.in. w ksi¹¿ce Wojciecha
Eichelbergera Zdradzony przez ojca (1998).
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Nigdy nie potrafi³em siê modliæ
do Pana Boga Ojca
Jezus by³ moim Bogiem
kiedy w Boga wierzy³em
bo jego opuci³ Ojciec
i wyda³ na mêki
tak jak w historii Polski
ojcowie zdradzali synów
genera³owie poruczników
biskupi kap³anów
elita pospólstwo i nawzajem
a wszyscy byli pijani klêsk¹
albo zwyciêstwem ciemiê¿ców
bo rozum nale¿y zag³uszyæ
najlepiej jazgotem pochlebstw
i trzosem
[ ]12

Historia w poezji Brakonieckiego wywo³uje rozpacz i jest rozpacz¹, nie
przynosz¹c ¿adnego pozytywnego rozwi¹zania. Mo¿na i trzeba j¹ poetycko
egzorcyzmowaæ, odczarowywaæ, przeobra¿aæ i uniezale¿niaæ siê od niej.
Inne podejcie do historii obserwujemy w tomiku Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego (rocznik 1964) Morze i inne morza (2006)13. Autor
w wielos³ownych wierszach poematowych przedrzenia wszelk¹ dziejowoæ:
Nie zd¹¿ysz nawet spocz¹æ w poczuciu dobrze // wype³nionej katastrofy. Byt
historyczny mówi: / »na pocz¹tku by³ koniec«14.
Reprezentatywny dla omawianego problemu jest poemat Hujstoria. Tytu³ daje siê rozszyfrowaæ jako neologizm oparty na wulgarnym powiedzeniu:
chuj (lub huj) z histori¹. Podmiot monologuje rozbudzony ponad miarê
alkoholem. Narrator mówi jakby w malignie. Miesza czasy i przestrzenie, ale
spoiwem tekstu jest podró¿ do Ameryki Pó³nocnej. Strumieñ asocjacji zdaje
siê p³yn¹æ swobodnie, ale znajduje siê on na uwiêzi natrêctw, manii, nawrotów wyobra¿eñ. Potrzebê zwiêz³oci niweczy logorea, pragnienie zamkniêcia
wa¿nej sprawy w definicji rozbija jej niewystarczalnoæ. Poemat zieje nieufnoci¹ wobec róde³ kreacji (to m.in. Odysea Homera, wyprawa Krzysztofa
Kolumba i odkrycie Ameryki, historia Stanów Zjednoczonych). Neolingwistyczne gry, cytaty i trawestacje, sp³aszczanie hierarchii, demistyfikacja
i mistyfikowanie wyobra¿eñ, ³¹czenie odleg³ych rejestrów jêzyka i stylów,
konstruowanie paradoksów, czyni z poematu wariacjê na tematy historyczne. Blaga i epatowanie stylizacj¹ jakby zaczerpniêt¹ z ksi¹g-autorytetów
zmierza do wykazania, ¿e historia nie daje podstaw epistemologicznych.
Skrajny sceptycyzm wobec poznania historycznego dociera do swych granic:
12
13
14

K. Brakoniecki, ***(Nigdy nie potrafi³em ), s. 41.
Ksi¹¿ka w maju 2007 r. by³a nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni.
M. K. E. Baczewski [w³ac. Kowalik], Morze II, w: tego¿, Morze i inne morza, Miko³ów 2006, s. 9.
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[ ]
Wydaje siê, ¿e ca³¹ przesz³oæ sporz¹dzono po to,
abymy poczuli, ¿e nasze samopoczucie nie jest nasz¹ w³asnoci¹.
¯yjemy w epizodycznym klimacie,
drodzy czytelnicy i podgl¹dacze. Protagonici
spakowali gumowe lalki i odeszli do Protagonii.
Czy jest jaka rada na przemijanie? Zajrzeæ
w lusterko, w³¹czyæ migacz i dodaæ gazu. To wszystko.
[ ]15

Przemiewczoæ i ironiê wobec historii rozumiem bardziej jako dezaprobatê wobec jej nierzetelnego i politycznie uwarunkowanego uprawiania ni¿
wolê jej odrzucenia. Podtrzymywanie wiadomoci historycznej, historycznego mylenia i poznania wci¹¿ trwa, ale ju¿ ze wiadomoci¹ postmodernistycznych manifestacji relatywizmu. Jak pisa³a Anna Branach-Kallas, komentuj¹c pogl¹dy Jacquesa Derridy:
Nasz dostêp do rzeczywistoci, a wiêc do przesz³oci, przebiega porednio przez
pryzmat tekstów; nie jest mo¿liwy bezporedni dostêp do dzia³añ ludzkich,
a jedynie do faktów, stanowi¹cych rezultat pracy koncepcyjnej historyka16.

Nieomal dos³own¹ ilustracj¹ powy¿szego mechanizmu kszta³towania siê
obecnoci historii jest ksi¹¿ka poetycka Marioli Kruszewskiej (rocznik 1965)
Wczoraj czyli dzi (Bia³ystok 2013). Mottem zbiorku, a jednoczenie manifestem jest sentencja zaczerpniêta z pisarstwa Waldemara £ysiaka: Historia
nie jest dla mnie czasem przesz³ym. Autorka konfrontuje wyobra¿enia
o przesz³oci dwudziestowiecznej, zwi¹zanej g³ównie z drug¹ wojn¹ wiatow¹. Czternacie wierszy historycznych zawartych we Wczoraj czyli dzi poprzedza fragment wspomnieñ wiadka wydarzeñ lub innego dokumentu
przesz³oci. Np. liryk pi¹te (tytu³ odwo³uje siê do pi¹tego przykazania Dekalogu: Nie zabijaj) poprzedza list Ottona Schimka, który mimo ¿e by³ ¿o³nierzem Wehrmachtu, jesieni¹ 1944 roku odmówi³ strzelania do Polaków17.
Przed wierszem kartoteka, mówi¹cym o cynizmie i ¿elaznym porz¹dku
oprawców, opublikowany jest cytat z ksi¹¿ki Jana Szembeka Wspomnienia
wiênia nr 88369, opowiadaj¹cy o wiêniu, który zg³osi³ Niemcom ranê stopy,
a nastêpnie zosta³ potajemnie zamordowany18.
Fakt jest rezultatem zbiorowej pracy nad pamiêci¹ przetwarzan¹
w historiê, której dominuj¹ce wyobra¿enie bywa sukcesem ideologa, propagandzisty, piarowca, dziennikarza, nauczyciela, pisarza, rodzinnego opowiadacza. Jednak poezja staje po stronie ofiar.
15
16

M. K. E. Baczewski, Hujstoria, w: tego¿, Morze i inne morza, s. 33.
A. Branach-Kallas, Punkt widzenia historyka a wyobra¿enie przesz³oci. The Whirpool Jane Urquhart, w: Narracja. Historia. Fikcja. Dawne kultury w historiografii i literaturze, red. £. Grützmacher, Warszawa 2009, s. 210.
17 M. Kruszewska, Wczoraj czyli dzi, Bia³ystok 2013, s. 3233.
18 Tam¿e, s. 36-37.
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Krytycyzm wobec praktyk interesownej relatywizacji przesz³oci ujawnia siê w powrocie do aksjologicznego i wspólnotowego ujmowania historii
w wierszach, inspirowanych katastrof¹ lotnicz¹ 10 kwietnia 2010 roku. Zarysowa³ siê obszar poezji smoleñskiej, w której niedawna tragedia wyzwala
analogie historyczne, zwi¹zane np. z ludobójczym mordem w Katyniu 1940,
czyli polsk¹ pamiêci¹ martyrologiczn¹, usakralizowan¹ motywami biblijnymi, mitologicznymi, narodowymi. Towarzyszy tym symbolizacjom aktualizacja odwiecznych lêków: obrazy zagro¿enia moskiewskiego i pamiêci o zes³aniach na Syberiê. Nasycony szczególnie aluzjami ewangelicznymi i aktualizacjami romantyzmu jest, pisany od 11 do 13 kwietnia 2010, Tren smoleñski Szymona Babuchowskiego (rocznik 1977):
jest przejcie w tamtym lesie  uchylone okno
przez które wyfruwali z piwnicy na wiat³o
jakby ostry wist kuli zmienia³ ich w anio³ów
jakby im ros³y skrzyd³a od jednego strza³u
w przewicie widaæ ³¹kê i czerwone maki
Polskê o której nili której ani oko
ani ucho nie pozna  tylko ziarnko wiary
wrzucone tu przez okno kiedy wyda owoc
w to przejcie wpadli teraz jak ¿ywe pochodnie
i p³on¹ razem z nimi na wspólnym pogrzebie
jest przeci¹g w tamtym lesie  wywiewa przez okno
samolot nawleczony na ucho igielne19

Las katyñski jest miejscem pamiêci o zamordowanych, których w anio³ów przemieni³a nie si³a fatalna z Testamentu mojego Juliusza S³owackiego,
lecz dokonana na nich zbrodnia, ale równie¿ przestrzeni¹, w której powsta³a
platoñska szczelina, ujawniaj¹ca prawdê. Przez przewit niejako wydostaj¹
siê znaki przesz³oci, wiadcz¹cej o przelewanej krwi. Czerwone maki przynale¿¹ zarówno do tradycji ¿o³nierzy-tu³aczy, walcz¹cych pod Monte Cassino,
jak i rodzimego krajobrazu. Przewit ods³ania sen o Polsce, opartej na ziarenku wiary, które  jak przypowieciowe nasionko gorczycy  stanie siê
czym wielokrotnie wiêkszym (mamy tu wi¹zkê aluzji ewangelicznych, dotycz¹cych wydawania stokrotnego plonu i poznawania kogo lub czego po
owocach). Otoczenie lotniska w Smoleñsku w poetyckiej wizji niejako przygotowa³a historia. W to samo przejcie, okno, przewit, które staje siê
uchem igielnym, wpadaj¹ ¿ywe pochodnie, czyli ofiary katastrofy lotniczej. Tragiczno-surrealny obraz samolotu nawleczonego na ucho igielne
odwo³uje siê nie do Chrystusowej perykopy: £atwiej jest wielb³¹dowi przejæ
19 Wiersze o Smoleñsku. Antologia polskiej poezji inspirowanej tragedi¹ 10 kwietnia
2010 roku, dostêpne w Internecie: http://wierszeosmolensku.blogspot.com/2010/11/szymonbabuchowski.html [dostêp: 15.10. 2013].
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przez ucho igielne, ni¿ bogatemu wejæ do królestwa niebieskiego (Mt 19,24;
por. £k 18,25), lecz do staro¿ytnej hiperboli, opisuj¹cej rzecz niemo¿liw¹ do
wykonania. Babuchowski, skupiaj¹c tradycjê chrzecijañsk¹, romantyczn¹
i II wojnê wiatow¹, stara siê siêgn¹æ nie do faktu, lecz zapuszcza siê
wyobrani¹ w sens wydarzenia, które przedstawia jako spe³nienie siê czego,
co ju¿ siê spe³niæ nie mia³o. Historia siê nie skoñczy³a, czytanie i rozumienie
teraniejszoci wci¹¿ domaga siê wiedzy o przesz³oci.
Odnowienie tego sposobu mylenia ilustruje zbiór Wiersze o Smoleñsku.
Antologia polskiej poezji inspirowanej tragedi¹ 10 kwietnia 2010 roku. Antologia zawiera utwory redaktora i poety Wojciecha Wencla (rocznik 1972),
a tak¿e: w³anie Szymona Babuchowskiego, Wojciecha Banacha, Marty Berowskiej, Przemys³awa Dakowicza, Leszka D³ugosza, Leszka Elektorowicza,
Andrzeja Tadeusza Kijowskiego, Krzysztofa Koehlera, Henryka Krzy¿anowskiego, £ukasza Migda³a, Romana Misiewicza, Piotra Müldnera-Nieckowskiego, Alicji Patey-Grabowskiej, Aleksandra Rybczyñskiego, Jaros³awa Marka Rymkiewicza, Mateusza Stachowskiego, Jacka Trznadla, Miros³awa
Woniaka, Bohdana Wroc³awskiego20. A przecie¿ nie jest to pe³na lista autorów wierszy smoleñskich. Do niej dopisaæ trzeba Ludwikê Amber, Krzysztofa
Czacharowskiego21 i innych. Katastrofa kwietniowa zosta³a utrwalona przez
poetów, reprezentuj¹cych wszystkie aktywne pokolenia literackie i mieszkaj¹cych w Polsce i poza ni¹. Poczucie dziejowoci po³¹czone z polsk¹ wra¿liwoci¹ romantyczn¹ zespoli³o siê w poezji po raz pierwszy od czasów pierwszej
Solidarnoci i wprowadzenia stanu wojennego.
Kazimierz Nowosielski (rocznik 1948) ju¿ nie tyle w samej katastrofie
smoleñskiej, ile w szczególnej spo³ecznej zmowie, któr¹ jest poprawnoæ polityczna, dojrza³ zwiastun radykalnego odwrotu cywilizacji od kultury opartej
na Dziesiêciu Przykazaniach:
Cyrografy  stara to prawda 
nigdy siê nie przedawniaj¹ Budowniczowie
nowego wiata znów
maj¹ pe³ne kieszenie politgramoty To
co siê ma zdarzyæ  przyjdzie
jak katastrofa pod Smoleñskiem
jak powód   Jeszcze tylko
trzeba wyzwoliæ upatrzone mniejszoci
uwiadomiæ ucinionych
wywróciæ Dekalog22

20 Wiersze o Smoleñsku. Antologia polskiej poezji inspirowanej tragedi¹ 10 kwietnia
2010 roku, dostêpne w Internecie: http://wierszeosmolensku.blogspot.com/2010/11/wojciechwencel.html [dostêp: 15.10. 2013].
21 K. Czacharowski, Smoleñsk, Debata 2012, nr 11, s. 8.
22 K. Nowosielski, Z zapisków, Pelplin 2012, s. 69.
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Za³amanie siê tradycyjnych podstaw aksjologicznych rzutuje na rozpraszanie siê poczucia historii, znanych poprzednim pokoleniom rytmów trwania i zmiany. Ale poeta w tym t¹pniêciu fundamentów znajduje nie tyle
zaprzepaszczenie dziejowej m¹droci, ile jej potwierdzenie. Historia w takim
porz¹dku jest pocieszeniem.
W poezji ostatnich lat nie wyczerpa³a siê historyczna wiedza jako dostarczycielka poetyckich analogii i argumentów. W tomie Artura Nowaczewskiego (rocznik 1978) Commodore 64 (Sopot 2005), penetruj¹cym pamiêæ dzieciñstwa, figury przesz³oci stanowi¹ trwa³e, choæ nieliczne, sk³adniki wyobrani
i obrazowania. Predylekcje historyczne (jeszcze skromnie reprezentowane)
wspó³uczestnicz¹ w kreowaniu sensu na prawach znaków duchowej autobiografii, jak tu:
gleba jak wie¿e ciasto, pachnie metalem.
jak rodzynki tkwi¹ w ziemi ³uski naboi,
napoleoñski guzik znaczy szlak odwrotu
wielkiej armii. Kiedy szed³ têdy ¿o³nierz
i gin¹³23. Ja te¿ zaraz pójdê i zginê z oczu
patrzy mi nienapisany wiersz24.

Z jednej strony trwa kryzys kina historycznego, coraz natarczywiej deprecjonowane jest powieciopisarstwo historyczne Henryka Sienkiewicza,
z drugiej istnieje zapotrzebowanie na wiedzê historyczn¹, której upolitycznianie sta³o siê czêciej norm¹ ni¿ incydentem. Potrzebê nie tyle historii, ile
znamion historycznoci realizuj¹ w literaturze najnowszej opowiadania i powieci z szeroko pojêtego krêgu fantasy (zob. np. liczne ksi¹¿ki Jacka Piekary) czy tomiki Rados³awa Winiewskiego (rocznik 1974), w których rozmaite
emblematy przesz³oci uczestnicz¹ w retorycznym popisie i ustanawiaj¹ pozorn¹ lub p³ytk¹ perspektywê historyczn¹.
Wspó³czesne poetyckie poszukiwania, choæ nie obfituj¹ w tematykê historyczn¹, uwzglêdniaj¹ horyzont przesz³oci. Ale to branie pod uwagê historii obarczone jest nieufnoci¹, relatywizacj¹, niepewnoci¹ semantyczn¹, co
oznacza, ¿e historiê jako narracjê wypiera wiadectwo niedowierzaj¹cej sobie
pamiêci. Wiadomo, historia jest nieobiektywna, jej opowieæ jest stronnicza
w tym sensie, ¿e regulowana przez okolicznoci, dan¹ ideologiê, jak i przez
uwarunkowania kulturowe. Poeci XXI wieku, jak siê wydaje, odchodz¹ od
pisania wierszy z wiar¹ w niepodwa¿alnoæ ustaleñ historyków.
Patryk Zimny (rocznik 1988), ustosunkowuj¹c siê do tytu³owego postmodernizmu, uzmys³awia w³¹czenie siê w kszta³towanie masowej wyobrani historycznej mediów. Ich funkcjonowanie unaocznia nie sumienne
23 Kryptocytat ze s³ynnej pieni ¿o³nierskiej Czerwone maki na Monte Cassino do s³ów
F. Konarskiego; chodzi o wers: Po tych makach szed³ ¿o³nierz i gin¹³.
24 A. Nowaczewski, ***(gleba jak wie¿e ciasto), w: tego¿, Commodore 64, Sopot
2005, s. 11.
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korzystanie ze róde³ do wiedzy o dziejach, lecz proceder ich ustawicznego
dopasowywania do bie¿¹cych interesów politycznych:
Wiedzia³em czym jest historia.
Tysi¹ce upadków, osadzanie tronów,
Dwadziecia bitew zmieniaj¹cych bieg.
Akta wierz¹ dokumentuj¹cemu, ziemia znalazcy.
Kilku zama¿e przesz³oæ, wypaczy traumê i pamiêæ.
Zgin¹³ genera³, powstañcy pope³nili samobójstwo,
Zabito prezydenta. To bardzo wygodne has³a.
Powtarzanie medialnych faktów i w¹tków: znów co znajdziemy.
Relacje przyczyn przeciw skutkom.
G³upot¹ jest historii zaufaæ jak matce, która karmi.
wiat pisze kilka prawd (a ka¿da prawdziwa) tworzy mit narodów wybranych.
Wojny da³y pracê, mieræ da³a mi³oæ, ideologie wybór.
Na dzi nie mamy pojêcia o niczym.
Nie znamy historii, jedynie literaturê ka¿dej z epok25.

Wiersz podpowiada nie tylko, ¿e fakty medialne kreuj¹ historiê medialn¹; jest on g³osem najm³odszego pokolenia, uwiadamiaj¹cego sobie oddalenie podawanych prawd od ich róde³, a wreszcie to, ¿e historia jest nie
histori¹, lecz opowieci¹, przekazem itd. Jak pokazuje tekst poety, koncepcja uto¿samienia historiografii z literatur¹ Haydena Whitea wesz³a do przekonañ m³odego pokolenia na prawach swego rodzaju pewnika. Jakkolwiek
pogl¹d Whitea nie zamyka problemu i od dawna jest krytykowany jako
unik wobec problemów poznania historycznego26.
Jak spostrzeg³ Piotr Micha³owski: w poezji najnowszej nad uogólnieniem alegorycznym dominuj¹ ujêcia idiograficzne27, ale na ogó³ poeta nie
zawiera sojuszu z histori¹, chyba ¿e jest mo¿liwoæ jej poetyckiej autobiografizacji. Na tej zasadzie zawar³ przymierze z histori¹ Eugeniusz TkaczyszynDycki. Katarzyna W¹dolny-Tatar ujê³a to nastêpuj¹co: Dziejowoæ w poezji
tego twórcy oznacza potrzebê ustalenia genealogii rodu, powrotu do prapocz¹tku stanowi¹cego ród³o »ja«28. Strategia, opieraj¹ca siê na podobnych
zasadach, pojawia siê tak¿e u innych, mniej znanych poetów. Bogus³aw
25
26

P. Zimny, Postmodernizm, Bliza 2013, nr 1, s. 79.
Zob. J. Pomorski, Historyzm jako relatywizm jêzykowy w historiografii, Annales
Universitatis Mariae Curie-Sk³odowska, Lublin-Polonia, sectio I 11 (1986), s. 119.
27 P. Micha³owski, Historia opowiadana przez poezjê, w: Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki, J. Madejski, Warszawa 2010, s. 347.
28 K. W¹dolny-Tatar, Ko³ysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego, Kraków 2014, s. 267.
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Chrabota (rocznik 1964), powo³uj¹c siê na bia³orusko-rosyjsko-sowiecki los
swej babki, w ksi¹¿ce Königsberg. Historia rodzinna (Warszawa 2013), zg³êbi³ przesz³oæ jak dziedzinê, która nie dzieli, lecz ³¹czy, umo¿liwia budowanie
wspólnoty ponad urazami i roszczeniami bez wykluczania biograficznych,
rodzinnych, lokalnych, narodowych lub europejskich dowiadczeñ29. Poezja
polska wci¹¿ d¹¿y do wypowiedzenia historii nieopowiedzianej, wypartej,
peryferyjnej. Z decyzj¹ o upublicznieniu wierszy o losach wo³yñskich swojej
rodziny wci¹¿ zwleka np. Alicja Bykowska-Salczyñska (jej rodzice zostali
przesiedleni na Warmiê i Mazury po 1945 roku z Wo³ynia).
Przyk³adem idiografizmu poetyckiego, który przechodzi w tekst paraboliczny, jest wiersz S³awomira Matusza (rocznik 1963) Wiedma polska. Nastêpuje w nim pomieszanie historii udokumentowanej (znanej, podrêcznikowej) z histori¹ alternatywn¹; w ci¹g faktów wkradaj¹ siê zdarzenia prawdopodobne, które w dawniejszych czasach by³yby nazwane przepowiedniami
dla Polski. Wyizolowane fakty, zapisane sucho jakby przez niedba³ego kronikarza, uk³adaj¹ siê w skrótowy, wyimkowy, powycinany, groteskowo-paranoiczny zapis dziejów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, które nie skoñczy³y siê w 1989 roku:
marzec  padziernik 1953
Umiera Józef Stalin. Mimo to Bierut
ka¿e aresztowaæ kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego. Wiêzienia etapowe:
Rywa³d, Stoczek Warmiñski, Prudnik,
Komañcza. I tak a¿ do padziernika 1956.
styczeñ 1968
Gomu³ka ka¿e zdj¹æ z afisza
Dziady Adama Mickiewicza,
by nie dra¿niæ radzieckich towarzyszy,
by Stalin spa³ spokojnie, a komunizm
rozwija³ siê dalej. Lenin wietrznie ¿ywy,
rz¹dzi nami koniecznoæ dziejowa.
padziernik 1982
Minister Józef Tejchma zamyka redakcje
Twórczoci, Poezji i czasopism kulturalnych.
Powstaje Fantastyka, spod znaku czerwonej
swastyki. Nie wolno pisaæ o czo³gach, stanie
wojennym, aresztowaniach, bia³ych pó³kach,
pustych oczach i Papie¿u Polaku. Lachy
maj¹ czytaæ, niæ inn¹ religiê, bajkê.
29 Zob. recenzjê tomu: M. Bajer, Historia rodzinna: Königsberg  Królewiec  Kaliningrad, Odra 2014, nr 7/8, s. 5053.
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grudzieñ 1986
Rodzi siê Wiedmin, mesjasz i wnuk Stalina,
zwany Geraltem, albo polarnym wilkiem,
dziecko o nadludzkiej sile i mo¿liwociach.
Na chrzcie ognia jego patronem-ojcem zostaje
Józef Tejchma, a matk¹ Barbara Jaruzelska.
Ukryte przez rodzicielkê w Wilczym Szañcu,
póniej pobiera nauki w siedliszczach wiedm,
gdzie na pustkowiach ZSRR.
rok 2008
Geralt ujawnia siê jako agent KGB,
by z pomoc¹ innych Wiedminów,
aresztowaæ ksiêdza Robaka,
Telimenê, Zosiê, Tadeusza Soplicê,
Gerwazego i Jankiela, a tak¿e Zag³obê,
Kmicica, pana Wo³odyjowskiego,
Matkê Bosk¹ Czêstochowsk¹
i obywatela J.P. II - pod zarzutami
dzia³ania na szkodê socjalistycznej
ojczyzny i Zwi¹zku Radzieckiego.
rok 2013
Aresztowani zostaj¹ ujawnieni
w wiêzieniach w Grodnie i Miñsku,
a Geralt staje siê patronem
Oficjalnego Kocio³a Kraju
Nadwilañskiego, jako
Nadprzyrodzony Syn Józefa
Wissarionowicza D¿ugaszwilego z Riwii.
rok 2021
Drobna korekta Polska znika
z mapy Europy.
W jej miejsce powstaje
Generalna Gubernia
pod nazw¹
Wiedmoland30.

Ikony polskiej wyobrani historycznej (jak równie¿ religijnej i literackiej) karnawa³owo przenikaj¹ siê, odzwierciedlaj¹c obraz niby to przypadkowego tasowania siê znaków przesz³oci31, w wyniku którego niezauwa¿alnie
30
31

S. Matusz, Wiedma polska (maszynopis w posiadaniu autora).
Zwariowane tasowanie wyobrani¹ (pseudo)historyczn¹ i konstruowanie alternatywnych
biegów historii charakteryzuje wiat poetycki M. K. E. Baczewskiego, zob. jego debiutancki
Fortepian Baczewskiego i inne konstrukcje (1994). Gry z histori¹ przypominaj¹ do pewnego
stopnia te, które uprawia³ W. Wirpsza np. w tomie Apoteoza tañca (Warszawa 1985).
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nastêpuje polityczne zaw³aszczenie kapita³u symbolicznego i to¿samociowego Polaków przez obce mocarstwa. Jak widaæ, w nowej poezji odnawia siê
przekonanie, ¿e nad biegiem wydarzeñ w Polsce wisi fatum.
W poezji ostatnich kilkunastu lat uobecniaj¹ siê próby zawiadczenia
o wydarzeniach i osobach dwudziestowiecznej historii Polski, które niedostatecznie zosta³y ujête przez literaturê. W najnowszych wierszach Kazimierza
Nowosielskiego zakazana czy te¿ niewygodna pamiêæ historyczna wystêpuje w roli motywów, buduj¹cych lirykê obywatelsk¹. Np. los nastoletniej sanitariuszki Inki, czyli Danuty Siedzikówny, na której w 1946 roku dokonano
mordu s¹dowego, wpleciony zosta³ w wiersz, który sprzeciwia siê uniewa¿nieniu wizji historii Polski jako dziejów cierpienia, krzywd wyrz¹dzonych
konkretnym osobom:
Przeczyta³em ¿e Polska
ju¿ nic co serdeczne
i nie powinno boleæ  
I ju¿ nie zaboli
przemycony od Inki gryps
z wiêzienia przy Kurkowej:
Powiedzcie mojej babci
¯e zachowa³am siê jak trzeba
A potem
strza³y  32

Jan Polkowski (rocznik 1953) w tomie G³osy (Sopot 2012) reprezentuje
poetycki idiografizm. W ka¿dym wierszu, sk³adaj¹cym siê na ów cykl, mówi¹
tylko i wy³¹cznie ze swojego punktu widzenia wiadkowie i ofiary, przywo³uj¹c
tragediê zabicia przez aparat w³adzy robotników w grudniu 1970 roku. W tej
liryce roli historia staje siê zbiorem zwiêz³ych, nabrzmia³ych gorycz¹, bólem,
opuszczeniem, zawiedzion¹ mi³oci¹, epitafijnych autobiografii. Polkowski odkrywa znaczenie historii od strony indywidualnych egzystencji, rozerwanych
nadziei, wiêzów rodzinnych przez instytucjonaln¹ przemoc. Poeta, lokuj¹c siê
po stronie niewinnie zabitych, opowiada siê za imperatywem empatycznego
ods³aniania ¿ycia przecierpianego do koñca. Upamiêtnienie krwawego Grudnia 1970 w G³osach skraca dystans wobec historii i wyzwala powagê zdarzeñ,
niedaj¹c¹ siê zrelatywizowaæ faktycznoæ, oraz psychiczn¹ realnoæ bólu33.
32
33

K. Nowosielski, Przeczyta³em, w: tego¿, dz. cyt., s. 63.
J. Polkowski wyda³ te¿ powieæ lady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza, Kraków 2013 , która jest lekcj¹ najnowszej historii XX wieku (K. Wróblewski, Jan Polkowski, lady krwi. Przypadki Henryka Harsynowicza, dostêpne w Internecie: http://
www.konserwatyzm.pl/artykul/10060/jan-polkowski-slady-krwi-przypadki-henryka-harsynowicza [dostêp: 29.01.2014]. Dodajmy: lekcj¹ przeprowadzon¹ na przyk³adzie jednostkowym,
choæ niekoniecznie charakterystycznym, typowym.
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Jednym z najbardziej radykalnych orêdowników wypowiedzenia przez
poezjê nieopowiedzianej dotychczas historii jest Przemys³aw Dakowicz (rocznik 1977):
Polska historia dwudziestowieczna domaga siê krzyku w³anie. Ten krzyk by³
w naszych gard³ach t³umiony przez czterdzieci lat z ok³adem. Dzi kto, kto
 jak ja  próbuje tamto dowiadczenie opowiedzieæ, musi pamiêtaæ o tamtym
trwaj¹cym kilka dekad milczeniu. Mylê, ¿e jako zbiorowoæ mamy obowi¹zek
znaleæ jêzyk adekwatny do wyra¿enia tego, co nie zosta³o wyra¿one wtedy,
kiedy by³ na to najw³aciwszy moment. Ale, niestety, nie mo¿emy ju¿ mówiæ
tamtym jêzykiem  musimy ten krzyk dobrze umieciæ we wspó³czesnoci,
aby by³ zrozumia³y dla tych, z którymi siê komunikujemy. Próbowa³em znaleæ
taki jêzyk, rejestr, modulacjê, które zdo³a³yby przenieæ przesz³oæ w teraniejszoæ. Taki jest fundament Teorii wiersza polskiego [Sopot 2012] i tomiku [ ]
£¹czka [2014].
[ ]
Teoria wiersza polskiego to jest i nie jest poezja smoleñska. Nie jest, bo zamierzenie by³o znacznie szersze: opowiedzieæ jêzykiem poezji, jêzykiem mo¿liwie
nowoczesnym, koszmar nieustannego umierania i odradzania siê polskoci, tego
rytmu wahad³owego, który stanowi dominantê naszej kultury i naszego zbiorowego losu od wieku osiemnastego po wieki dwudziesty i dwudziesty pierwszy.
Chcia³bym opowiedzieæ polskoæ z perspektywy kogo, kto znajduje siê w samym
rodku wspó³czesnego piek³a, komu wspó³czesnoæ powtarza: zmodernizuj siê,
zapomnij o to¿samoci, b¹d wolny. Opowiedzieæ poprzez przywo³anie jêzyka
i obrazów przesz³oci i zderzenia ich z jêzykiem i obrazami naszego tu i teraz.
Ale tak¿e poprzez historiê w³asnej rodziny, uciekaj¹cej przed Niemcami, bolszewikami, banderowcami z polskiego miasta Sokal, które nie jest ju¿ polskim
miastem.
[ ]
Teoria wiersza polskiego jest poezj¹ smoleñsk¹, bo ukry³em w tych wierszach
wystarczaj¹co wiele aluzji, bo tak dobiera³em kontekst literacki, by wiersze te,
nawet nie mówi¹c mówi³y, nawet szepc¹c krzycza³y. Bodaj najwa¿niejszym
z wierszy smoleñskich w tej ksi¹¿eczce jest Centon. Centon to konstrukcja
poetycka, która w ca³oci sk³ada siê z fragmentów innych utworów, zestawionych tak, by wyra¿a³y now¹ treæ, by znaczy³y co innego ni¿ pierwotnie. Kiedy
og³aszano rezultaty pierwszych ekshumacji, kiedy szczegó³owo opisywano, jak
zosta³y potraktowane cia³a ofiar tragedii smoleñskiej, ¿e do trumien wk³adano
niekiedy fragmenty cia³ innych osób, kiedy obj¹³em to wyobrani¹ (choæ, powiedzmy wprost, nie da siê tego obj¹æ, nie da siê zrozumieæ), pomyla³em, ¿e
¿yjemy w jakiej koszmarnej epoce centonicznej. Wszystko mamy w kawa³kach,
wszystko we fragmentach, nasza ca³oæ i niepodleg³oæ jest z³udzeniem. Kto
stworzy³ nas z takich kawa³ków, z jakich chcia³  nasz¹ wyobraniê, pamiêæ
historyczn¹, wiadomoæ. Kto stwarza³ nas  jako zbiorowoæ  przez czterdzieci lat z ok³adem, s¹cz¹c nam w uszy k³amstwo o nas samych, naszych przodkach, wartociach nam bliskich etc.
Smoleñsk pozwoli³ nam siê obudziæ, ukaza³ nam bez upiêkszeñ ca³¹ nasz¹ przetr¹con¹ to¿samoæ. Powiedzia³ nam: was ju¿ nie ma, nie istniejecie34.

34 Rekonstrukcja to¿samoci. Z Przemys³awem Dakowiczem rozmawia Robert Tekieli,
dostêpne w Internecie: http://niezalezna.pl/48971-rekonstrukcja-tozsamosci [dostêp: 2.12.
2013].
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W XXI wieku obecne w poezji poczucie historii, czêciej rozproszone ni¿
skupione, wskazuje na usankcjonowanie siê indywidualnego, autobiograficznego, emocjonalnego kontaktu z przesz³oci¹. Relatywizacja wiedzy historycznej jest wyrazem postaw sceptycznych wobec manipulowania ni¹ i (byæ
mo¿e) odmow¹ udzia³u w sporze o nadawanie wartoci faktom. Poczucie
historii wzmaga siê w wierszach poetów, dla których to, co wspólnotowe, ma
wysok¹ rangê; niekiedy dochodzi tu do styku ze sfer¹ polityki. Wydaje siê, ¿e
wraz z poczuciem historii nastêpuje prze³amanie zapocz¹tkowanego oko³o
1989 roku programowego odejcia poezji od ideowoci, pos³annictwa i odpowiedzialnoci. Powracaj¹cy w nowej poezji imperatyw zaanga¿owania domaga siê konfrontacji z histori¹.
Dziejowoæ wystêpuje jako mowa szcz¹tków, odsy³aj¹cych do zapomnianych, pourywanych, prywatnych, peryferyjnych narracji. Poetów zazwyczaj nie interesuje historia jako wiedza o prawid³owociach rozwojowych
spo³eczeñstw, narodów, cywilizacji, lecz cz³owiek w czasie, jego pamiêæ, próby
ocalenia moralnego i nieprzejednana przemoc przemijania i urzêdowej niepamiêci.
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Summary
The article Historical awareness or oblivion in 21th centurys poetry? ponders upon the
writers attitudes towards historical heritage. Different generations poetry has, on one hand,
a more relative view of history and mistrust of historiography and historical studies, and, on
the other, contemplating the times that have past - especially the 20th century - through
family matters. Historical awareness is strong in the writers for whom the imperative of
engagement in the community (family, local, societal, national, European, Christian) is still
important. Those writers tend to view the connection to history as a poetic game, and/or
a moral obligation. The 21th centurys poetry brought back the postulate of speaking the
history that has been denied for political-ideological reasons, which is being realized today.
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1. Obecnoæ krytyki Kornhausera.
Kilka uwag wstêpnych
Mimo obecnych tu i ówdzie ladów upominania siê o koniecznoæ baczniejszego ws³uchania siê w dzie³o krytyczne Juliana Kornhausera1, jego
twórczoæ krytycznoliteracka jednak wydaje siê bolenie marginalizowana.
Nie znalaz³o siê miejsce dla choæby jednego szkicu autora wiata nieprzedstawionego w wa¿nej antologii Kartografowie dziwnych podró¿y2; sylwetka
Kornhausera-krytyka nie zainteresowa³a nikogo sporód badaczy komponuj¹cych tom powiêcony XX-wiecznym krytykom w ramach niezwykle cennej
i opiniotwórczej serii Sporne postaci literatury wspó³czesnej3; w jednym
1 Andrzej Zawada, ubolewaj¹c nad zanikiem autorytetu wspó³czesnej krytyki, wskazywa³ na Juliana Kornhausera, jako na tego, który z uporem broni zaanga¿owania krytyki
literackiej, ocala jej rangê i nie poddaje siê dyktatowi bylejakoci dotykaj¹cemu dzisiejszego dyskursu krytycznego o literaturze (zob. A. Zawada, Oset, pokrzywa, w: tego¿, Oset,
pokrzywa. Szkice o literaturze, Wroc³aw 2011, s. 240).
2 Zob. Kartografowie dziwnych podró¿y. Wypisy z polskiej krytyki literackiej XX wieku, red. K. Biedrzycki, J. Fazan, D. Kozicka, M. Wyka, J. Zach, Kraków 2004.
3 Zob. Sporne postaci polskiej literatury wspó³czesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald,
T. ¯ukowski, Warszawa 2003.

268

Adrian Gleñ

za z najpe³niejszych kompendiów dotycz¹cych ewolucji sytuacji powojennej
krytyki literackiej w Polsce, ksi¹¿ce zredagowanej przez Tomasza CielakaSoko³owskiego i Dorotê Kozick¹4, twórczoæ krytyczn¹ Juliana Kornhausera
przybli¿a
sam Kornhauser. I jakkolwiek, rzecz jasna, szkic Pisarz jako
krytyk literacki. Autolustracja, powsta³y z inspiracji redaktorów tego tomu,
stanowi wietne i rzadkie w gruncie rzeczy w pimiennictwie krytycznoliterackim spojrzenie na dorobek i drogê twórcz¹ krytyka, to jednak zauwa¿yæ nale¿y, i¿ obecnoæ autora Miêdzyepoki w tekstach innych badaczy, zamieszczaj¹cych w Dyskursach krytycznych
swoje rozwa¿ania, ogranicza
siê g³ównie do zdawkowego przywo³ywania etapu krytyki Kornhausera
z lat nowofalowego okresu burzy i naporu oraz epizodu krucjaty z barbarzyñcami.
Tak jak w historii literatury utrwali³ siê stereotyp Kornhausera-poety
nowofalowego5, tak w obrêbie historii krytyki najnowszej funkcjonuje autor
Miêdzyepoki jako nieprzejednany adwersarz poetów spod znaku brulionu,
tocz¹cy z nimi boje o ideowoæ (czy, cilej, o jej brak w kolokwialnej dykcji
poezji lat 90.). W obrazie Kornhausera-krytyka ciemne oblicze zoila zdecydowanie góruje nad entuzjazmem i radoci¹, jakie p³yn¹ z pism oddaj¹cego siê
w wietle wewnêtrznym intymnej lekturze literatury klerka. Ostatnia antologia przygotowana przez Dorotê Kozick¹, w której Julian Kornhauser goci
jako autor eseju Barbarzyñcy i wype³niacze6, obawiam siê, pieczêtuje wizerunek wykrzywionej w grymasie sceptyka twarzy zgorzknia³ego przedstawiciela odchodz¹cej formacji, z któr¹ sprawni w marketingu literackim brulionowcy bezceremonialnie siê rozprawili.
Maksymalistyczna krytyka negatywna, stosowana bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej przez krakowskiego poetê w wiecie nie przedstawionym spotka³a siê z gor¹cym, ale i niezwykle rzeczowym odzewem ze strony rozmaitych rodowisk literackich. Temperatura i intensywnoæ tamtych polemik
z pewnoci¹ przynios³y Kornhauserowi swoiste, wa¿ne miejsce na krytycznoliterackiej agorze7. Dwie dekady póniej ten sam krytyk nie toleruj¹cy pó³rozwi¹zañ, tymczasowych kryteriów, bylejakoci jêzyka (nie wypada streszczaæ
4 Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Miêdzy rynkiem a uniwersytetem, red.
D. Kozicka, T. Cielak-Soko³owski, Kraków 2007.
5 Por. A. Gleñ, Od-czytywanie Kornhausera, l¹sk 2011, nr 9, s. 3031.
6 Zob. Chamu³y, gnidy, przemilczacze
Antologia dwudziestowiecznego pamfletu
polskiego, red. D. Kozicka, Kraków 2011.
7 Prawem anegdoty jedynie o swoistym znikaniu Kornhausera
Przeszukuj¹c przepastne zasoby sieci, a chc¹c dotrzeæ do nieznanych mi ladów recepcji pism autora By³o
minê³o, natkn¹³em siê na spis lektur u³o¿ony przez Macieja Urbanowskiego, który  przygotowuj¹c wykaz tekstów ród³owych i problemów dla swoich przysz³ych studentów kursu
dotycz¹cego historii krytyki literackiej w Polsce  wspó³autorem wiata nie przedstawionego uczyni³
Barañczaka (zob. https://www.usosweb.uj.edu.pl; [dostêp: 02.05.2013]). Oczywisty lapsus, jaki przydarzyæ siê móg³ ka¿demu, ale przypomnia³em sobie, nie wiedzieæ
dlaczego, wiersz Kornhausera Niewidzialnoæ z tomu Origami
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po raz kolejny takich tekstów jak chocia¿by przywo³ywany ju¿ Barbarzyñcy
i wype³niacze) zderzy siê z zupe³nie inn¹ kultur¹ krytycznego dialogu8
Polemiczna misja ocalania wartoci w literaturze  z jakiej Kornhauser
da³ siê poznaæ czytelnikom w ostatnim dziesiêcioleciu minionego stulecia
 w Poezji i codziennoci9 uleg³a znacznej redukcji. W ksi¹¿ce tej krakowski
autor wydaje siê odwo³ywaæ, albo chocia¿ zawieszaæ, swoje zaanga¿owanie
(przynajmniej jego, by tak rzec, ironiczn¹ wersjê). Pasja ustêpuje miejsca
ch³odnemu spojrzeniu jêzykoznawcy. Krytyk nie pyta ju¿, w imiê czego nast¹pi³o wejcie nowego idiomu konwersacyjno-kolokwialnego redukuj¹cego
literackoæ. Za ca³¹ motywacjê i usprawiedliwienie wystarcza konstatacja,
¿e brutalizacja, gramatyczna i stylistyczna niedba³oæ oraz nonszalancka
brulionowoæ jest manifestacj¹ swoicie rozumianego indywidualizmu (PC,
104), wobec czego literatura jest ju¿ tylko ram¹ konstrukcyjn¹ (PC, 96).
Zatem cechuje go powci¹gliwoæ w wartociowaniu i s¹dzeniu.
Bezporednio po lekturze s¹dzi³em, ¿e owo wycofanie na pozycjê ariergardy stoi w sprzecznoci z proklamowan¹ przez krakowskiego krytyka s³u¿b¹ wobec idei literatury zaanga¿owanej i doæ ¿ywio³owo  a z pewnoci¹
z nadmiern¹, neofick¹ ¿arliwoci¹  próbowa³em upominaæ siê o koniecznoæ
obecnoci (powrotu) takiego Kornhausera, który, nie szczêdz¹c swojej energii
na kartach Miêdzepoki i Postscriptum, mocno przeciwstawia³ siê dykcji banalistycznej10. Z perspektywy kilku lat sta³o siê jednak janiejsze, ¿e autor
wiat³a wewnêtrznego, znu¿ony byæ mo¿e ja³owymi sporami, zechcia³ powróciæ do modelu krytyki empatycznej i historycznej, który stosowa³ z powodzeniem w latach 80.
Empatyczny rodzaj namys³u nad s³owem poetyckim zaistnia³ w twórczoci Kronhausera w jego pierwszym dojrza³ym i autonomicznym zbiorze szkiców literackich, zatytu³owanym wiat³o wewnêtrzne. W nim w³anie najpe³niej ujawnia siê czytelnicza pasja krakowskiego twórcy, teksty pomieszczone
w tej ksi¹¿ce stanowi¹ wiadectwo modelowego i fundamentalnego zarazem
sposobu pisania o poezji, wyrastaj¹ bowiem z najbardziej naturalnej dla
Kornhausera sytuacji czytelniczej, w której wiadomie skomponowany przez
poetê zbiór wierszy ogl¹dany jest w jego macierzystym kontekcie, sprawdza
siê w odbiorze ¿ywym i spontanicznym. Tej w³anie, jak j¹ nazywam, strategii krytyka czytaj¹cego Kornhauser pozostanie, jak widaæ to lepiej z pewnego dystansu, wierny przez ca³¹ swoj¹ dzia³alnoæ krytyczn¹ (lady lektur
8 Doæ przytoczyæ kilka dosadnych okreleñ, których autor Miêdzyepoki nie waha³ siê
u¿yæ pod adresem nowych dzikich jeszcze u koñca dekady w Postscriptum (Kraków
1999): poezja szybkiej obs³ugi, biznes pod nazw¹ »m³oda literatura« (95), mia³ka literatura ma³ej codziennoci (121), dzienniki choroby apatii (122). Jak reagowali nasi barbarzyñcy?  Có¿, niezbyt klasycznie Ale to temat na inn¹ opowieæ.
9 J. Kornhauser, Poezja i codziennoæ, Kraków 2003 (dalej dla tego wydania stosujê
skrót: PC).
10 Zob. A. Gleñ, Poezja i nie-codziennoæ, Temat 2006, vol. 6/7, s. 161162.
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poszczególnych tomów daj¹ siê odnaleæ zreszt¹ w ka¿dej bez wyj¹tku kolejnej ksi¹¿ce autora).
Chcia³bym zatem przyjrzeæ siê uprawianej przez krakowskiego twórcê
krytyce literackiej powstaj¹cej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przede
wszystkim po to, aby wydobyæ cechy swoistego idiomu krytyka, opisaæ stosowane przezeñ strategie i modele opisu, wskazaæ na podstawowe tematy,
które zajmuj¹ go wporód rozmaitych propozycji poetyckich powstaj¹cych
w tym mniej wiêcej czasie. Last but not least  aby przedstawiæ hipotezê
dotycz¹c¹ kszta³tu idei przewodniej obecnej w szkicach z tego okresu; wskazanie owej idei bowiem, s¹dzê, mo¿e pozwoliæ zarówno na uporz¹dkowanie
wyborów dokonywanych przez autora Miêdzyepoki, jak równie¿ wartoci,
których Kornhauser w literaturze poszukuje.

2. S³owo o strategiach opisu dzie³a literackiego
w krytyce Kornhausera w latach pierwszych
Trudno jednoznacznie okreliæ gatunkowy charakter i strategie stosowane przez autora wiat³a w jego tekstach pocz¹wszy od Poezji i codziennoci. Recenzje to, czy szkice? Wydaje siê, ¿e ni jedno, ni drugie. A przede
wszystkim, ¿e istniej¹ce genologiczne ustalenia nie s¹ tu do koñca na miejscu ze wzglêdu na to, ¿e imperatywem pisania krytycznego Kornhausera
staje siê nieobci¹¿ony z góry funkcjonuj¹cymi w teorii kategoriami  ¿adna
z nich nie stanowi dla krytyka pewnego datum, sens ka¿dej podlega nieustannej negocjacji, bêd¹c w ruchu, dynamicznej metamorfozie  dialog
z tekstem poetyckim, dialog którego celem jest wskazanie znaczenia i swoistoci ka¿dorazowo wszak innej dykcji czytanego poety. Nazywam owe
teksty interpretacyjnymi notatkami, s¹ one bowiem w pe³ni otwarte,
chocia¿ zazwyczaj oparte bywaj¹ o kilka precyzyjnie wyra¿onych spostrze¿eñ. Dominuje w nich, jak s¹dzê, poetyka notatki (nota: znamiê, piêtno,
skinienie; notabilis: godny uwagi, wart zapamiêtania, wpadaj¹cy w oko; notatio: spostrze¿enie, uwaga, ledztwo), w której czynnoæ zapisu wyznacza
kierunek pod¹¿ania do sensu. Notatka krytycznoliteracka Kornhausera nie
jest podporz¹dkowana zasadzie fragmentaryzacji, impresyjnoæ w³¹czona zostaje w porz¹dek zwartej kompozycji wypowiedzi, stanowi wyznacznik charakteru lektury nie za dominantê okrelaj¹c¹ postaæ formaln¹ tekstu krytycznego.
Impresyjna notatka Kornhausera, mówi¹c inaczej, pragnie trafiæ w sedno wiersza, ale go nie wyczerpaæ. Zasad¹ jej powstania jest zarówno (1)
strategia zadania tekstowi pytania kluczowego, jak i nag³e odkrywanie
rozumienia, pewna, by tak rzec, (2) epifanicznoæ sensu, która sprawia, ¿e
stajemy nagle pora¿eni przez to, co powiedziane:
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(1)
Na czym by polega³a szczególnoæ nowego tomu? Przede wszystkim na zmianie
nastawienia do samej poezji. [ ] teraz chodzi ju¿ niemal wy³¹cznie o kwestiê
jêzyka. [PC, 167]
Wiek br¹zu przynosi wiersze zaskakuj¹ce. To zupe³nie inne widzenie wiat,
odmienny ni¿ w dawnej jego poezji jêzyk. Sk¹d ta zmiana? [ ] Wydaje mi siê,
¿e przewaga, ba!, zwyciêstwo perspektywy osobistej, wyrane ulirycznienie wypowiedzi oraz postawa afirmacji to rezultat odnalezienia szczêcia. [ ] nie da
siê precyzyjniej odpowiedzieæ na pytanie o przeobra¿enie poety wiecznie prowokuj¹cego i kontestuj¹cego, [ ] jakim przecie¿ by³. [PC, 172]
(2)
Skoñczy³a siê prenumerata czasu, powie [Lipska] w wierszu Mg³a, daj¹c do
zrozumienia, ¿e nie bêdzie ju¿ ci¹g³oci. [PC, 150]
[Lisowski] jest konsekwentnym i trwa³ym podró¿nikiem po planecie dziennych
prac. Tu szuka znonej lekkoci bytu. Pragnie dobrze wype³niæ swoje zadanie,
opisaæ mi³oæ do najbli¿szych, prost¹ w³aciwoæ natury, cuda zwyk³ych dni.
[PC, 184]

Objawione zostaj¹ tym samym wyranie zarysowane punkty w strukturze tekstu poetyckiego, bêd¹ce filarami zbudowanej nastêpnie interpretacji.
Kornhauser, nawi¹zuj¹c (nie rzadko bardzo intymny) dialog z wierszami
i ich autorami, pozostawia jednak swoim czytelnikom wolnoæ wyboru
w kwestii sposobu odbioru czytanej przezeñ poezji. Dodatkowo, doskona³a
umiejêtnoæ zestawiania ró¿nych stylistyk pozwala zarówno rozpoznaæ innoæ poetyckiego tekstu, jak i usytuowaæ go w przestrzeni tradycji.
Pod piórem Juliana Kornhausera o¿ywaj¹ nagle najprostsze kategorie,
które dzisiejsi estetycy dawno od³o¿yli do lamusa. Dziêki sile synkretycznego
stylu, ³¹cz¹cego w sobie elementy poezji, jêzyka krytyki i historii literatury
restytucji ulega tutaj na przyk³ad dawno zapomniane pojêcie liryzmu  naturalnie nabywaj¹ce nowego blasku i wymiaru:
Ucieka [ ] w stronê lirycznej zadumy. W jego [Lisowskiego] wspomnieniu s³ychaæ r¿enie koni szczypi¹cych trawê, czuæ zapach maciejki i widaæ w¹sk¹ stru¿kê dymu unosz¹cego siê nad trzaskaj¹cymi w ogniu bukowymi ga³¹zkami [PC,
187].

Pod¹¿aj¹c w g³¹b, za liter¹ tekstu, jej obrazem i znaczeniem, krytyk
wszczepia w tkankê swojego opisu s³owa czytanych poetów. Tworzy siê zadziwiaj¹ca, harmonijna Ca³oæ. Podchwycenie tonu, metaforyki, nastrojowoci
tekstu poetyckiego odbywa siê tutaj z pewnym starowieckim wdziêkiem
i przenikliwoci¹.
Tym, co ³¹czy ró¿ne szkice  niekiedy biegunowo odmienne, jak by siê
zdawa³o  staje siê, metaforycznie pojêta, dyskrecja (discretio przeciwstawia siê discrepatio  nierównemu brzmieniu, pierwotnej niezgodnoci).
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Dyskrecja jako rewers pewnoci, mowa ciszona, wiadoma w³asnych ograniczeñ, otwieraj¹ca przestrzeñ tego, co w wierszu nie poddaje siê metodycznej
eksplikacji, co pozostaje poza wewnêtrznym jêzykiem i systemem wartoci
krytyka, co  mówi¹c krótko  przekracza dotychczasowy obraz literatury,
stanowi tajemnicê, której Kornhauser-krytyk nigdy nie stara siê przenicowaæ. W tej mierze czytanie jest dla niego rodzajem, jak j¹ rozumia³ Georg
Simmel, egzystencjalnej przygody, której specyfika nie mieci siê
ani w kategorii zwyk³ych nag³ych zdarzeñ, których sens jest i pozostaje dla nas
czym zewnêtrznym, ani w jednolitym porz¹dku ¿ycia, w którym ka¿dy cz³on
dope³nia inne i tworzy wespó³ z nimi ca³ociowy sens. Przygoda nie jest mieszank¹ tych dwu jakoci, jest prze¿yciem o niezrównanym zabarwieniu, a jej
szczególny charakter bierze siê w³anie st¹d, ¿e wewnêtrzna koniecznoæ obejmuje tu to, co przypadkowe i zewnêtrzne11.

Potwierdza tak¹ interpretacjê jeszcze jeden cytat z Poezji i codziennoci:
Trwa³oæ i chwila. Linie ¿ycia, które wysuwaj¹ siê z d³oni. Ogl¹danie przesuwaj¹cych siê ob³oków. Poezja czasu zatopiona w czasie. Podró¿ do najmniejszego ze wiatów, do ³¹k, szerszeni i popio³u ogniska, jest budowaniem szczêcia:
to szczêcie bywa jak przestronny pokój [ ] ze cianami z dobrego powietrza.
W tym dobrym powietrzu, pod sierpniowymi gwiazdami i rosn¹cym ksiê¿ycem
wszelkie znaki powiadamiaj¹ o prawdzie. [PC, 188]

3. Moje czytanie nie jest prywatyzacj¹ czytania
Na ³amach Kwartalnika Artystycznego, pisma, z którym Kornhauser
zwi¹zany jest od drugiej po³owy lat 90., krakowski krytyk publikowa³ lapidarne notatki z bie¿¹cych lektur poetyckich. Tym w³anie tekstom chcia³bym
przyjrzeæ siê baczniej, widz¹c w nich dope³nienie krytycznoliterackiej drogi
pisarza. Cykl wypowiedzi, które pojawia³y siê w numerach z lat 2007 i 2008,
zosta³ zatytu³owany skromnie i dyskretnie Moje lektury poetyckie; warto
 jak s¹dzê  zwróciæ uwagê i zaakcentowaæ znaczenia wynikaj¹ce z u¿ycia
takiej formu³y tytu³owej, zw³aszcza w kontekcie uprawianej przez Kornhausera metodycznie krytyki negatywnej z lat 90.
Po pierwsze, mojoæ nie oznacza tutaj usprawiedliwienia dla nadmiernej ekspozycji pierwiastka czytania subiektywnego, ale stanowi rodzaj legitymizacji indywidualnego widzenia rozwoju polskiej poezji wspó³czesnej,
otwiera przestrzeñ dla osobnej, jednostkowej lektury, budowanej za spraw¹
wyborów dzie³ publikowanych w obrêbie ró¿nych krêgów wydawniczych,
stwarza mo¿liwoæ zwrócenia baczniejszej uwagi na tomy niskonak³adowe,
11 G. Simmel, Filozofia przygody, w: tego¿, Most i drzwi. Wybór esejów, prze³. M. £ukaszewicz, Warszawa 2006, s. 260.
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wydane w peryferyjnych oficynach; tak zatem obok siebie postawione zostaj¹
lektury wierszy wietlickiego, Karaska czy Gutorowa  z jednej strony
i, z drugiej, pisarzy nieobecnych (Suchanek) lub debiutantów (Bielska).
Jedyne zatem kryterium selekcji poetyckich tomów stanowi¹ dla Kornhausera estetyczne i intelektualne walory czytanej przezeñ poezji. Krytyk rezygnuje przede wszystkim z ironii, do niedawna (choæby do czasu opublikowania Postscriptum, zatem do  mniej wiêcej  koñca wieku) podstawowego
instrumentu w jego stylistycznym warsztacie, ale tak¿e z wszelkiej ideowoci, ¿arliwie projektowanej w programowej krytyce, której ostrze wymierzone by³o w barbarzyñski idiom.
Po wtóre, w spetryfikowanej formule (lektura) wydaje siê kryæ pewna
decyzja autora Miêdzyepoki, dotycz¹ca powci¹gniêcia emocjonalnego komentarza i ograniczenia procesu wartociowania literatury. W³aciwie, sporód kilkudziesiêciu szkiców krytycznych tylko jeden zdaje siê doæ zdecydowanie zawieraæ w sobie element waloryzuj¹cy, ale jak¿e dyskretna to teraz
ocena:
Mówienie [ ] uciekaj¹ce od komunikatywnoci, rodzi w konsekwencji teksty
podejrzane, niepoetyckie [ ]. Kwietystyczna poetyka Joanny Mueller [ ] niebezpiecznie prowadzi na manowce: konstruuje luny rejestr dziwacznych s³ów,
które nie zamieniaj¹ siê w rzeczywistoæ poezji. [ ] Prawdziwym wyjciem
z tego zaczarowanego krêgu jest tylko [ ] wiersz ostatni mamo tato bêdê straszakiem. obiecad³o, w którym gra jêzykowa [ ] niespodziewanie [ ] kojarzy siê
z dowiadczeniem ¿yciowym12.

Rzecz jasna, nie da siê ostatecznie i bezapelacyjnie odwo³aæ swoich literackich predylekcji (nowofalowemu postulatowi koniecznoci nienaiwnego
realizmu poezji, jak widzimy, autor wiata nie przedstawionego pozostaje
wierny), tym niemniej g³os ten stanowi wywa¿on¹ polemikê ze zjawiskiem
neolingwizmu, które stoi wszak na antypodach literatury, któr¹ Kornhauser
chcia³by swoim krytycznoliterackim piórem umacniaæ, nobilitowaæ.
Ów gest redukcji g³osu krytyka wi¹za³bym z jednej strony z pragnieniem
powrotu do poetyki czytania empatycznego, od której Kornhauser rozpocz¹³
swoj¹ drogê krytycznoliterack¹ (oczywicie, wy³¹czywszy wiat nie przedstawiony, który w swoim czasie wydawa³ siê koniecznoci¹ dla m³odzieñczego
etapu nowofalowego okresu Sturm und Drang), powrotu motywowanego byæ
mo¿e tyle¿ rozczarowaniem, wynikaj¹cym z nazbyt emocjonalnego charakteru polemik rodowiskowych, sporów o kategorie realizmu i ideowoci, jakie
Kornhauser toczy³ z przedstawicielami pokolenia brulionu, ile antycypacj¹
sytuacji, która daje siê ju¿ nieco lepiej diagnozowaæ Anno Domini 2015,

12

s. 132.

J. Kornhauser, Moje lektury poetyckie (4), Kwartalnik Artystyczny 2008, nr 1,
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kiedy otwarcie mówi siê o mierci krytyki profesjonalnej i koniecznoci budowania intymnych dialogów z literatur¹13.
Nie nadu¿ywaj¹c dobrodziejstwa kontekstualizacji, warto jeszcze zwróciæ
uwagê na postawione w tytule cyklu krytycznego Kornhausera s³owo lektury14, w którym trzeba dostrzec koniecznie (czy raczej: wys³yszeæ!) zarówno
znaczenia zwi¹zane z gromadzeniem i skupianiem, jak i dominacj¹ ws³uchiwania siê w treæ tego, co czytane (a co odsy³aæ nas mo¿e, jeli ju¿ lad ów
podejmiemy, do ograniczenia ekspozycji pierwiastka subiektywnego w procesie percepcji dzie³a na rzecz wiêkszego dopuszczenia do g³osu literackiego
idiomu).
Formu³a lektury u¿yta w tytule cyklu szkiców krytycznych, o których
bêdzie tutaj mowa, wydaje siê zastosowana wiadomie i z premedytacj¹.
Lektura akcentuje pewn¹ podrzêdnoæ, czy lepiej: s³u¿ebnoæ, wzglêdem
13 Zob. £. Go³êbiewski, Gdzie jest czytelnik?, Warszawa 2012, s. 144. (Zawód krytyka
literackiego odchodzi do lamusa. Krytyk-profesjonalista dla czytelnika coraz czêciej jest
niewiarygodny, operuje ma³o zrozumia³ym jêzykiem, w dodatku publikuje w mediach, których m³ody odbiorca nie czyta; zob. równie¿: K. Varga, Zamiast kos  pióra na sztorc!,
Gazeta Wyborcza z dnia 2 marca 2013 r., s. 16).
Tomasz Kunz w swoim tekcie Dlaczego m³oda poezja nie istnieje? (Odra 2013, nr 2,
s. 76) pisze w nastêpuj¹cy sposób: To nie literatura, ale akademicki, sprofesjonalizowany,
literaturoznawczy model kontaktu z literatur¹ [ ] ulega na naszych oczach wyczerpaniu.
Autor tej diagnozy nie waha siê w kwestii remedium, uwa¿aj¹c, i¿ jedynie praktykowanie
czytania mo¿e stanowiæ szansê na zachowanie kontaktu z rzeczywistym czytelnikiem,
a stanie siê to, gdy poniechamy specjalistycznego jêzyka opisu, stawiaj¹c na indywidualny
kontakt z dzie³em, który byæ mo¿e pozwoli³by nam odzyskaæ [ ] poczucie autentycznoci
[ ], zast¹piæ bezpieczne kryteria naukowoci kryteriami ryzykownymi, bo niewymiernymi,
rodz¹cymi jednak [ ] wymierne skutki dla jakoci naszego ¿ycia: empatiê, zaanga¿owanie
i otwartoæ [ ].
Diametralnie odmienne stanowisko prezentuje w tej mierze Stefan Chwin, który upatruje szansê restytucji zagubionego wymiaru i autorytetu krytyki literackiej w powrocie do
pisania gor¹cego: programów, sporów i odwa¿nych recenzji (zob. Nie zamykaæ siê w klatce
literatury. Ze Stefanem Chwinem rozmawia Pawe³ Czapczyk, Polonistyka 2013, nr 1,
s. 4; zob. równie¿ polemikê Leszka Szarugi pt. Pisanie o literaturze, zawart¹ w tym samym numerze Polonistyki na s. 11).
Sam Kornhauser przyznawa³ w jednym z ostatnich wywiadów, i¿ obecnoæ literatury
w Internecie bêdzie przyczyn¹ pauperyzacji kontaktu z literatur¹ i krytyk¹ literack¹: Czytanie ksi¹¿ki jest wyborem egzystencjalnej samotnoci, sytuacj¹ intymnego obcowania ze
wiatem pisarza. Internet tego nie gwarantuje, stwarzaj¹c iluzjê zbiorowego natchnienia,
jakiej histerycznej wrzawy wokó³ tekstu, który staje siê sinym obrazem na ekranie monitora, bo mo¿na siê dopisaæ, zabraæ g³os, przejæ do konkurencyjnej domeny. Samo przesuwanie strony poprzez klikanie, czy uderzanie w klawisz wydaje mi siê nieludzkie, bezwzglêdne, maszynowe. Nie, za ¿adne skarby! (Ci¹g³y moment wyczekiwania. Rozmowa
z Julianem Kornhauserem, Topos 2006, nr 3, s. 15). W tym mniej wiêcej czasie Kwartalnik Artystyczny zaczyna publikowaæ impresje lekturowe autora Poezji i codziennoci.
14 Nie wypada bowiem epatowaæ czytelnika uczonymi rozwa¿aniami i dowodami na
pochodzenie lektury od logosu (greckie logos, legein  przesz³o wszak w ³acinie w legere
i lectio), jakkolwiek taki wywód ma solidne  jak zauwa¿a³ Michel Fattal  ugruntowanie
zarówno wród znawców ³aciñskiej i greckiej gramatyki, jak i badaczy dziejów tego pojêcia
(zob. M. Fattal, Logos. Miêdzy Orientem a Zachodem, prze³. P. Domañski, Warszawa 2001,
s. 11; zob. równie¿: M. Sommer, Zbieranie, prze³. J. Merecki, Warszawa 2003, s. 402, 415).
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autonomicznego tekstu, który nale¿y w pierwszej kolejnoci wy-s³uchaæ, jest
tedy podchwytywaniem miejsc stycznych, zbie¿noci w wyobrani krytyka
i poety oraz wi¹¿e siê z wstrzemiêliwym, dyskretnym pod¹¿aniem za wskazaniami wiersza. S³uchaæ i rozpoznawaæ, budowaæ przestrzeñ indywidualnego prze¿ycia  jak¿e to odmienna strategia od tej, z której Kornhauser jest
powszechnie znany historii literatury.
Tytu³ cyklu, zaryzykujmy wstêpn¹ intuicjê, zdaje siê nawi¹zywaæ do
modelu krytyki tematycznej, w którym daje siê przede wszystkim zauwa¿yæ
prymat tekstu (maj¹cego zawsze racjê, jak mawia³ Michel Butor), objawiaj¹cego siê krytykowi w zabiegu powtórzenia, nad estetycznymi predylekcjami komentatora. Autor Miêdzyepoki dokonuje tym samym pewnego wyboru:
przedk³ada i stosuje zdobycze krytyki empatycznej ponad batalistyczne strategie krytyki negatywnej, odk³adaj¹c g³êboko do lamusa narzêdzia tej ostatniej (ironiê, polemiczn¹ pasjê, ¿arliwoæ w dowodzeniu istotnoci idei, etc.).
Czy nie nale¿a³oby zatem, raz jeszcze stawiam to pytanie, rozumieæ tej
decyzji obrania przez Kornhausera strategii identyfikacji jako swoistej odpowiedzi na zanik dialogu, brutalizacjê jêzyków krytyki, nadmierne epatowanie mojociami, nieomylnociami  zatem trybem mówienia, jaki zdaje siê
niepodzielnie rz¹dziæ w dziedzinie wspó³czesnej krytyki?15.
To wszystko jednak nie oznacza, ¿e udaje siê Kornhauserowi ca³kowicie
abstrahowaæ od w³asnych predylekcji i sk³onnoci do faworyzowania okrelonych modeli poezji. Oczywicie, nie jest to spraw¹ krytyka, aby w pogoni za
nieosi¹galnym idea³em obiektywizmu usuwa³ z w³asnego horyzontu czytelniczego teksty, które  naturaln¹ kolej¹ rzeczy  by³yby mu bliskie. A naszym
zadaniem przecie¿ nie jest to, by czyniæ krytykowi zarzut, i¿ selekcjonuje
literaturê. Kryteria zreszt¹ wyboru lektur (sygnowane wszak przez przydawkê: moje) w ¿aden sposób nie s¹ tutaj eksponowane, nie powstaj¹ hierarchie, Kornhauser czyta za teksty przedstawicieli rozmaitych pokoleñ, grup
literackich, zwolenników zarówno awangardyzmu, jak i tradycjonalizmu, s³owem  bez apriorycznego wykluczania jakiejkolwiek dykcji.
15 Pytanie to wydaje siê zasadne równie¿ w kontekcie przemian krytyki Kornhausera,
jakie dostrzegano ju¿ po publikacji Poezji i codziennoci. W szkicu Oset, pokrzywa Andrzej
Zawada, ledz¹c rozwój drogi krytycznoliterackiej autora wiata nie przedstawionego, zauwa¿a³, i¿ dochodzi w niej do ci¹g³ej fluktuacji i napiêcia pomiêdzy wartociowaniem i krytycznoliterackim wspó³-czuciem. Ostatecznie jednak to w³anie akt swobodnego czytania,
lektury niewymuszonej, spontanicznej i bezinteresownej w ostatniej ksi¹¿ce Juliana Kornhausera ujmie wroc³awskiego badacza najmocniej (zob. A. Zawada, Oset, pokrzywa , s. 241).
W ostatnich latach jednak daje siê s³yszeæ  obok licznych nawo³ywañ do ograniczenia
specjalistycznoci dyskursu krytycznego, które winno dokonywaæ siê w imiê ekspozycji indywidualnego wymiaru lektury i personalizacji literackiego dialogu (Markowski, D¹browski,
Kunz)  tak¿e g³osy antytetyczne, problematyzuj¹ce kwestiê wartoci prymatu lektur pojedynczych. Leszek Szaruga, têskni¹c za niedawnymi powinnociami krytyki, z przek¹sem pisze, i¿ jej sprywatyzowanie zawiesza wymóg obiektywizmu, powoduj¹c, ¿e w jeszcze wiêkszym ni¿ dotychczas stopniu krytyka literacka zrównuje siê z literack¹ kreacj¹, staj¹c siê
literatur¹ o literaturze (L. Szaruga, Pisanie o literaturze, Polonistyka 2013, nr 1, s. 14).
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4. Fotografia  zgoda na wiat. Dystans otwieraj¹cy
zaanga¿owanie
Pisane jednym ci¹giem, monotonnie, wiersze Bielskiej  pisze Kornhauser, komentuj¹c interesuj¹cy debiut krakowskiej autorki  patrz¹. Patrz¹ na wiat,
który jest niewa¿ny, spokojny, ma³o atrakcyjny. W nich, poza nimi nie widaæ
poetki, raczej jej aparat fotograficzny, którym robi zdjêcia. Na kliszach powstaje
zarys z³otorudego wiat³a. Jestecie, jestemy  to stwierdzenie z wiersza ***
(Przeddzieñ wiêta zmar³ych ) wyznacza horyzont filozoficzny Brzydkich zwierz¹t. Prosta konstatacja wyra¿aj¹ca akceptacjê ¿ycia w ka¿dym wymiarze.
Spokój, jaki z niej wyrasta, nie jest znowu tak czêsty w nowej poezji. Spokój
istnienia16.

Pochodz¹cy z wiersza Bielskiej cytat wieñczy w przywo³anym przez krytyka utworze zapis wieczornego spaceru (odbywanego w przeddzieñ wiêta
Zmar³ych), którego napiêcie budowane jest poprzez dwa antytetyczne wzglêdem siebie doznania: wyczekiwanej i niemo¿liwej samotnoci (aby stan¹æ oko
w oko z pustk¹, wywo³aæ obrazy z pró¿ni pamiêci?) oraz lêkiem przed nicoci¹ i wielkim pragnieniem obecnoci. Wiersz ów koñczy siê tak:
[ ] z uroczystej lodowatej ciemnoci sylwetki ojca z dzieæmi, staruszki.
Ich g³osy, para z ich ust, chrzêst ich kroków.
Spotkani jak po d³ugim, samotnym b³¹dzeniu na piekielnych dró¿kach.
Wreszcie: jestecie, jestemy17.

Co akcentuje krytyk w tym obrazie? W³anie, to znamienne: odnaleziona
u krakowskiej poetki strategia fotograficznej rejestracji rzeczywistoci (jak¿e
bliska Kornhauserowi-poecie!) s³u¿y do zlegitymizowania przewiadczenia
o sprzê¿eniu tego zabiegu z filozoficznym aktem afirmacji bycia18.
Awangardowa zasada kinematografizacji obrazu poetyckiego, jukstapozycje oraz kontrapunktowe kadrowanie  nale¿¹ce do repertuaru ulubionych
przez Kornhausera poetów-obiektywistów  stanowi¹ inwentarz rodków,
które krytyk stara siê szczególnie dostrzegaæ i poddawaæ krytycznemu namys³owi. Rozwa¿aj¹c miejsce rysunku i fotografii w domenie poetyckiego
widzenia wierszy Jacka Gutorowa z Linii ¿ycia, autor Poezji i codziennoci
notuje szczególnie wa¿kie s³owa o nierozerwalnym zwi¹zku obrazu i kontemplacji, które  rysuj¹c wzglêdem siebie konieczn¹ symetriê  rodz¹ okrelon¹, zdystansowan¹ postawê poety wobec wiata i pisania, bêd¹c¹ z kolei
gwarantem zarówno izomorfizmu rzeczywistoci (modelu) i literatury (odwzorowania), jak i spokoju afirmacji19.
16
17
18

J. Kornhauser, Moje lektury poetyckie (3), Kwartalnik Artystyczny 2007, nr 4, s. 127.
M. Bielska, *** (Przeddzieñ ), w: tej¿e, Brzydkie zwierzêta, Kraków 2006, s. 27.
Jakkolwiek równie wa¿na zdaje siê w tym fragmencie (i ca³ym tomie) aura niesamowitoci (i u¿ywana przez poetkê groteska), która powstaje w niedaj¹cy siê przewidzieæ
i rozpoznaæ sposób, niejako z samego, nieoczywistego wiata.
19 J. Kornhauser, Z moich lektur poetyckich, Kwartalnik Artystyczny 2007, nr 2, s. 128.
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Próbuj¹c okreliæ metodê rejestracji, siêga krytyk do okrelenia (zatrzymywaæ wzrok na obrze¿ach przedmiotów) z wiersza Szkic do portretu
(mê¿czyzna w rednim wieku)20. Dzia³anie wydaje siê ze wszech miar uzasadnione, utwór ten, jak ¿aden inny chyba w tomie, mo¿e byæ odczytywany jako
autotematyczne wyznanie. Komentuje Kornhauser: nie dotykaæ, ale tylko
patrzeæ, nie prze¿ywaæ, jedynie szkicowaæ z daleka21, odkrywaj¹c tym samym paradoks zaanga¿owania, które nie musi siê koniecznie wi¹zaæ z pe³nym uczestnictwem, byciem w rodku.
Zaanga¿owanie krytyka, powiedzmy od razu, jest rewersem zaanga¿owanego dystansu poety. Kornhauser odtwarza  w swoim jêzyku, w swojej
wyobrani  porz¹dek dzie³a Gutorowa, moglibymy powiedzieæ za Pouletem
cytuj¹cym Prousta, próbuje naladowaæ [ ] w sobie22 jego melodykê, fakturê, drogê. Notatki krytyka nie zawsze w ten sposób s¹ rozgrywane, mo¿na
by rzec, ¿e w³aciwie tylko wówczas, gdy zrazu autor wiat³a wewnêtrznego
dostrzega liniê wspólnego ¿ycia. Jak uczyli francuscy tematycy, gdy tylko
krytyk-czytelnik chwyta podobieñstwo myli, stara siê bez wahania pod¹¿aæ
cie¿k¹ uchylon¹ przez kolejne wiersze.
Czym jest  zapytuje dalej Poulet  taki gest przejêty, naladowany
[ ]?  I odpowiada.  To jeszcze nie akt krytyczny, jakkolwiek ju¿ jego zarys,
szkic [ ]23. Jak zatem nazwaæ praktykê czytelnicz¹ Kornhausera? Nasuwa
siê, dobrze ugruntowane w literaturoznawczym dyskursie, pojêcie parafrazy.
Ale czy w istocie  skoro w samym rdzeniu tego terminu s³yszymy akt
wykraczania poza literalny kszta³t frazy, czynnoæ przerabiania, rozszerzania znaczenia zawartego w okrelonym dziele czy fragmencie  z parafraz¹
mamy do czynienia, gdy czytamy cykl Z moich lektur poetyckich? Byæ mo¿e
te szkice s¹ zarówno czym mniej, jak i wiêcej ani¿eli gatunek parafrazy?
Mniej  poniewa¿ nie nadbudowuj¹ w jêzyku czytanego dzie³a nowego rejestru, nie zmieniaj¹ kontekstu, nie wyrywaj¹ i nie konfrontuj¹ jêzykowego
wiata dzie³a z ¿adn¹ inn¹ rzeczywistoci¹ jêzykow¹. Wiêcej  gdy¿ stanowi¹ rodzaj pewnej ca³oci, pierwotn¹ impresjê z lektury, etiudê rozumienia
innego jêzyka, momentalnie podjêtej, jednorazowej wêdrówki po stacjach
wierszy.
Kto naladuje, przestaje istnieæ niezale¿nie24  twierdzi Poulet. Seria
notatek Kornhausera z Kwartalnika  zadaje jakby k³am tej tezie. Naladowanie, mówi¹c metaforycznie, to przymierzanie cudzej frazy, ale taka

20
21
22

Zob. J. Gutorow, Linia ¿ycia, Kraków 2006, s. 55.
Zob. tam¿e.
G. Poulet, Krytyka identyfikuj¹ca siê, prze³. J. Zbierska-Mocicka, w: Szko³a Genewska w krytyce. Antologia, wybór H. Chudak i in., przedmowa M. ¯urowski, Warszawa 1998,
s. 166.
23 Tam¿e.
24 Tam¿e.
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przymiarka jest przecie¿ zawsze u¿yciem cudzego jêzyka, który musi zostaæ
wprzódy dopasowany do w³asnego cia³a krytyka. Nie wszystko mo¿na przymierzyæ, nie we wszystkim krytyk mo¿e czuæ siê swobodnie

5. Prawda wiersza  autentyczne i sztuczne
Uwaga, poczyniona jakby mimochodem, zamykaj¹ca szkic o Bêbnach
Jerzego Suchanka brzmi niczym zawoalowane credo krytyka: g³ównym nakazem poetyckim jest szczeroæ, dog³êbne, niepohamowane wyznanie, odrzucaj¹ce jakiekolwiek hamulce. Suchanek szuka w nim swojej ¿yciowej prawdy,
traktuj¹c poezjê jako jedyny sposób mówienia o sobie25. Nie chodzi, rzecz
jasna, o gloryfikacjê jakiego typu autobiograficznoci, lecz o potraktowanie
literatury jako rzetelnego wiadectwa ludzkiego bycia, dla którego to wiadectwa dowiadczenie pisarza stanowi rodzaj preparatu dla poetyckiego
zapisu.
Chcia³bym w tym miejscu przyjrzeæ siê niezwykle interesuj¹cej kwestii
rozumienia przez Kornhausera (w jego kwartalnych notatkach) relacji pomiêdzy autentycznoci¹ poetyckiego przekazu a jego intertekstualnoci¹.
Przypadek Szczelin czasu Piotra Micha³owskiego pozwala autorowi Poezji
i codziennoci powróciæ do kluczowego dla siebie problemu, który podejmowa³ w³aciwie przez ca³¹ swoj¹ drogê twórcz¹. W wiersze szczeciñskiego
poety, jak pisze Kornhauser
wkrada siê [ ] mocno zawsze podkrelona autowiadomoæ pisarska, która nie
tylko kontroluje proces tworzenia [ ], ale równie¿ podwa¿a autentycznoæ
prze¿ycia, daj¹c prymat trzewej kalkulacji. Micha³owski bowiem nigdy nie zapomina o pewnej sztucznoci przekazu, to znaczy jego uwik³aniu w literackie
konteksty i bardziej dba o wizerunek siebie jako kontrolera s³ów ni¿ ca³kowicie oddanego wyobrani czy podszeptom podwiadomoci poety26.

Zauwa¿my, autentycznoæ zostaje w tym ujêciu sprzê¿ona z ¿ywio³em
intuicji, zasadniczo sprzecznym z tendencj¹  w obrêbie której sytuuje siê
dopiero mo¿liwoæ uruchomienia wtórnego jêzyka literackiej tradycji  do
racjonalnego (uporz¹dkowanego, wywa¿onego) opanowania materii ¿ycia. Literatura okazuje siê tutaj domen¹ mowy skonwencjonalizowanej, sztucznej, nad któr¹ poeta pragnie zapanowaæ.
W Szczelinach czasu zauwa¿a Kornhauser interesuj¹cy zabieg nak³adania
hiperrealistycznego opisu szczegó³u [ ], który zostaje narzucony [ ] na siatkê
literackich znaczeñ w rodzaju: epilog burzy, mapa pogody [ ]. Takie postêpowanie wyznacza okrelony dystans do siebie i w³asnej mowy. Powstaj¹ca
25
26

J. Kornhauser, Moje lektury poetyckie (3)
Tam¿e, s. 129.

, s. 128.
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ciana miêdzy ekspresj¹ wewnêtrzn¹ [ ] a Tekstem rodzi zaskakuj¹ce wyznanie [ ] Micha³owskiego, który pragnie w sposób ch³odny, a nawet ironiczny [ ]
dojæ poprzez opis konkretu do literackiej nieprawdy. [ ] Nie jest to zwyczajne
zachowanie, tym cenniejsze i o¿ywcze literacko. Dlatego mówiê o sztucznoci,
czyli dominacji sposobu pisania nad prze¿yciem [ ]27.

Pierwotn¹ rzeczywistoci¹ w dziele Micha³owskiego zyskuj¹c¹ sankcjê
bardziej bytuj¹cego okazuj¹ siê materializuj¹ce siê w tekcie okrelenia
literackie (Herbertowski epilog burzy, Iwaszkiewiczowska mapa pogody),
na które dopiero zostaj¹ na³o¿one przez poetê realistyczne (tj. niezaporedniczone w jêzykach tradycji) opisy. Tym razem zauwa¿alny jest dystans krytyka wobec konstruowania obrazu podmiotu, mówi¹cego jêzykiem, w którym
to, co w³asne  opis stanów wewnêtrznych, prze¿ycie  wydaje siê wtórne
w stosunku do literackiej matrycy, bêd¹cej struktur¹ umo¿liwiaj¹c¹
i kszta³tuj¹c¹ wprzódy indywidualne dowiadczenie. Ciekawe jest to, ¿e tym
razem  w przeciwieñstwie do w³asnych prób ze Zjadaczy kartofli i Origami
 Kornhauser akcentuje niezbywaln¹ rozdzielnoæ w jêzyku tego, co idiomatyczne (pojedyncze) i tego, co konwencjonalne (tradycyjne), nie poszukuj¹c i
nie dopatruj¹c siê w wierszach Micha³owskiego ladów procesu ustanawiania ³¹cznoci, jednoci tych dwóch rejestrów mówienia, procesu bêd¹cego
przecie¿ ladem poszukiwania formu³y realizmu na przekór dychotomii wyra¿anej przez ponowoczesne (intertekstualnoæ, dekonstrukcjonizm) metody
rozumienia dzie³a literackiego. A przecie¿ wydaje siê, ¿e u szczeciñskiego
poety, podobnie jak u Kornhausera, nie odnajdziemy nijakiego lêku przed
wp³ywem28.
Czym jednak jest  pozytywnie, zwróæmy uwagê, motywowane i waloryzowane  przechodzenie od opisu do literackiej nieprawdy? Kornhauser
podkrela (u¿ywaj¹c metafory ciany, bariery oddzielaj¹cej porz¹dek literatury od egzystencji), ¿e rodzaj intertekstualnej gry, która otwiera siê przed
czytelnikiem Szczelin czasu zmienia widzenie literatury z zapisu dramatycznego napiêcia egzystencji na wype³nianie planu (tradycji, struktury
 w imiê ci¹g³oci, szacunku dla przesz³oci, dialogu), które okazuje siê
koniecznoci¹ wy¿sz¹29. Przestrzeñ egzystencji okazuje siê dla Micha³owskiego  jak uwa¿a krakowski krytyk  sfer¹ implementacji s³owa nie-cudzego, przyswajania jêzyka tradycji, który zaszczepiony w osnowie bycia poetyckiego ja po prostu umo¿liwia w ogóle wys³owienie dowiadczenia. Znika
wówczas problem mojoci tekstu, jego oryginalnoci, niepowtarzalnoci,
a dzie³o literackie staje siê miejscem odk³adania siê jêzyków, budowaniem
trwa³ego poczucia uniwersalnej wspólnoty. I to w³anie  poszukiwanie i gest
27
28

Tam¿e.
Por. A. Gleñ, O kilku wyborach (cudzych) wierszy Juliana Kornhausera. Prolegomena do rozwa¿añ nad referencj¹ transtekstualn¹, Przegl¹d Filozoficzno-Literacki 2010,
nr 3, s. 283298.
29 J. Kornhauser, Moje lektury poetyckie (3) , s. 130.
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jej zawi¹zywania  okazuje siê wartoci¹, o któr¹ krytyk szczególnie zabiega,
której poszukuje.
Pisz¹c o tomie Jerzego Górzañskiego (To drugie wiat³o, Warszawa
2006), w którym autor podejmuje szereg zaskakuj¹cych dialogów z literatur¹
romantyczn¹, dyskretnie dezawuuje postawê poety, za wszelk¹ cenê staraj¹cego siê utrzymaæ aprioryczny dystans wobec jêzyków tradycji, po to, aby
nad nimi panowaæ i nimi rozporz¹dzaæ. Tak jakby  zamyka swój szkic
Kornhauser  Górzañski-ironista przestraszy³ siê swojego neoklasycyzmu,
swojego poca³unku z tradycj¹. I wymia³ go w postmodernistyczny sposób.
Bo wszystko jest pastiszem?30.
Przeciwnie do takiej postawy, obecnej u autora Kontrabandy, podkrela
krakowski krytyk wartoæ budowania przymierza czytelniczego w tomie
Krzysztofa Kuczkowskiego Dajemy siê jak dzieci prowadziæ nicoci, w którym
pomimo bezwzglêdnego widzenia wspó³czesnoci (W³¹czam radio jakbym
otwiera³ rzeczn¹ luzê:/ z pe³nych komór wylewaj¹ siê rzê¿enia polityków
 pisze sopocki autor w wierszu Hiszpanka31) i batalii o jakoæ wyobra¿eñ,
fundamentaln¹ czu³oæ, dawanie odporu bylejakoci dzisiejszego ¿ycia, metaforyczn¹ wêdrówkê przez noc na ziemi nie znajdziemy prób izolacji i dystansu. Przeciwnie  autor Wierszy masowych i innych
nie proponuje jeremiady, nie snuje apokaliptycznych wizji, lecz wyzyskuje swoj¹
umiejêtnoæ zdystansowanego opisu [ ] do refleksji nad opatrzeniem miertelnej rany. [ ] Nie chce rozmywaæ konturów, wyjaniaæ ciemnego ciemniejszym, poniewa¿ ma wokó³ innych. To wydaje siê doæ istotne w wiecie poetyckim Kuczkowskiego: nie bezradna samotnoæ, lecz [ ] wspólnota32.

Owo przewiadczenie o koniecznoci budowania uniwersum tradycji,
w którym umocniona zostaje ci¹g³oæ, continuum wspólnego jêzyka i wartoci  wyartyku³owane na kartach tomu Kuczkowskiego  okazuje siê tak¿e
tym, czego poszukuje Kornhauser i u innych twórców, tropi¹c przejawianie
siê imion braterstwa33. W³anie trwanie, przeciwstawione nicoci i znikomoci wspó³czesnego bycia we wszelkich jego odmianach, staje siê celem
szczególnej zapobiegliwoci krytyka.
St¹d bierze siê apoteoza orfickich fraz Karaska34 czy ascetycznej czu³oci,
30
31

Tego¿, Z moich lektur poetyckich , s. 128.
K. Kuczkowski, Hiszpanka, w: tego¿, Dajemy siê jak dzieci prowadziæ nicoci, Sopot
2007, s. 32.
32 J. Kornhauser, Moje lektury poetyckie (3) , s. 131.
33 Zob. np. tego¿, Z moich lektur poetyckich , s. 123.
34 Po lekturze wiersza Pochwa³a malarstwa (zob. K. Karasek, Pochwa³a malarstwa,
w: idem, Gondwana i inne wiersze, Warszawa 2006, s. 58) Kornhauser zanotuje, i¿ autor
S³onecznej balii dzieciñstwa pragnie niepojêtej poezji, która wywo³uje i podtrzymuje mi³oæ. A w dodatku jest samym piêknem. Bo nie natura ¿ywa daje wiedzê [ ], ale natura
morta, zatrzymana w czasie przez Cranacha czy innych starych mistrzów. W jej z³otym
blasku czas siê nie starzeje. Sztuka dziêki wieloznacznemu jêzykowi wywy¿sza jêzyk i nas
samych (J. Kornhauser, Z moich lektur poetyckich , s. 124).
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z jak¹ rejestruje cudowne ¿ycia drobiazgi Hoffman35. A przecie¿ dykcje to
biegunowo odmienne! Tym jednak, co je ³¹czy  a co podkrela Kornhauser
wydatnie  jest poszukiwanie optymistycznej wyk³adni bytu, w dziele bydgoszczanina objawiaj¹ce siê w postaci poszukiwania nadrzêdnego Znaczenia, si³y sprawczej spoza ramy obrazu, dwiêku i tekstu [ ]36,
u bliskiego sobie za poety z w³asnego pokolenia w nieustannym dr¹¿eniu jêzyka (ruchu w g³¹b, ku ród³om, których odnalezienie pozwoli, jak pisze
Karasek w odautorskim, lapidarnym pos³owiu do Gondwany , uwznioliæ
jêzyk37), twórcze zgniatanie (bo czym¿e, uczy³ póniej Karasek, jest w istocie
niemieckie Dichtung?) i rozprê¿anie s³ów wiod¹ce do uniemiertelnienia
chwili. Podsycanie ¿ycia, pewnoæ g³osu, ¿ywotnoæ bior¹ca swój pocz¹tek
z nienasycenia byciem jêzyka  s¹ ruchem przekraczaj¹cym miertelnoæ.
Autora Wiatro³omów ¿ycie w poezji i dla poezji, w olnieniu i zatraceniu,
w ci¹g³ej wêdrówce ku dzikim, niespodziewanym znaczeniom38 staje siê jeszcze jednym wariantem maksymalnie udanej egzystencji
***
Dystans wobec wiata, rzeczywistoci widzialnej i wdzieraj¹cej siê brutalnie w intymn¹ przestrzeñ poety, której to rzeczywistoci nale¿y koniecznie
daæ odpór, zatem izolacja jako rewers zaanga¿owania, umo¿liwiaj¹ca g³êboki
namys³ i wejcie w relacjê z jêzykami tradycji  oto co pozwala ostatecznie
na wzniesienie nowej wspólnoty ponad aktualnymi liniami podzia³u. A gdy
siê w niej znaleæ, zawi¹zawszy j¹ uprzednio, mo¿na liczyæ na pe³ne empatii
zrozumienie i dononie piewaæ pochwa³ê ró¿norodnoci bytu, poszukiwaæ
Zasady, gdziekolwiek by ona nie by³a.
Czy nie jest zatem tak, ¿e pod tym k¹tem wybrana literatura jest dla
Kornhausera owocem akceptacji? Czy nie tego nam brakuje?
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Summary
The article is an attempt to recognize Julian Kornhausers critical idiom in the first
decade of 21st century. The author takes steps to inscribe the critical project of The Inner World
author into the congenial paradigm of the French thematic school (borders of empathy and
identification, fascination and understanding, authenticity), and to pinpoint the basic ideas
that Kornhausers critical thought circulates around (the issue of authenticity and identity of
a poem persona and a critic).
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Nazwisko Brzechwy kojarzone jest przede wszystkim z wierszami dla
dzieci. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e znaczna czêæ dorobku poety, zw³aszcza
z okresu jego m³odoci, umieszczona w tomie Oblicza zmylone z 1926 roku,
adresowana by³a do czytelników doros³ych. Odbiór poezji pisarza przez krytyków by³ niejednoznaczny. Mimo ró¿norodnoci dorobku Brzechwy, recenzenci wskazuj¹ na cechy charakterystyczne dla jego utworów lirycznych.
Podkrelaj¹ brak dydaktyzmu i poprzez niezwyk³¹ muzycznoæ jego wierszy,
zbli¿enie do poezji czystej. Boles³aw Pochmarski1 pisze o odbieganiu twórcy
od konkretów na rzecz spraw z pogranicza jawy i snu. W Bluszczu autorka,
podpisuj¹ca siê inicja³ami N.M.S., stwierdza, ¿e zasadniczym pierwiastkiem
jego poezji jest wczuwanie siê w ca³oæ bytu [...] jest upodobnianie siê
i zlewanie w jedno ze stworami, ¿ywio³ami-wiatami2. Recenzentka zwraca
uwagê na emocjonalnoæ wierszy Brzechwy, co powoduje  jej zdaniem  ¿e
czytelnik poddaje siê narzuconym przez poetê nastrojom i treciom dalekim
od realizmu. Warto dodaæ, i¿ twórca jest wietnym obserwatorem przyrody.
Wielokrotnie uto¿samia siê z ni¹, pokazuj¹c, ¿e stanowi jej czêæ. Wiersze
Brzechwy zbli¿one s¹ obrazowaniem oraz intelektualizmem do wierszy Lemiana3. S¹d ten wydaje siê trafny. Na potwierdzenie tej tezy mo¿na przywo³aæ
1
2
3

B. Pochmarski, Poezja g³êbi, Nowa Reforma 1927, nr 297, s. 9.
N.M.S. [Nela Mi³kowska-Samotyhowa], Z ksi¹¿ek, Bluszcz 1926, nr 26, s. 865.
Zarówno Lemian, jak i Brzechwa opieraj¹ siê na wyobrani ludowej. U Brzechwy
znajdziemy jednak wiêcej odwo³añ do obrzêdów i w³aciwoci przypisywanych magicznym
przedmiotom oraz tajemnemu dzia³aniu rolin (ta ostatnia cecha jest zreszt¹ charakterystyczna równie¿ dla Lemiana). Brzechwa stwarza bohaterów, którzy s¹ typowi raczej dla
wiata bani, nie za dla mitów s³owiañskich (jak czyni to Lemian). Wykreowana przez
obu braci stryjecznych przestrzeñ (np. las) jest pe³na tajemnic. Kuzyni, odwo³uj¹c siê do
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utwór pt. Ludzie leni, w którym tytu³owi bohaterowie bliscy s¹ onirycznym
postaciom zaludniaj¹cym wiat autora £¹ki. Ludzie-drzewa staj¹ siê czêci¹ otaczaj¹cej ich przestrzeni. Zdawa³oby siê, ¿e nie podlegaj¹ up³ywowi
czasu, jednak nie do koñca:
Mymy ludzie, ludzie leni,
Wiekuici i bezkreni
[ ]
Mymy starzy, mymy zgiêci

4

Z jednej strony postacie te trwaj¹ w wiecznoci, z drugiej za starzej¹
siê. Ludzie leni znajduj¹ siê na pograniczu jawy i snu, podobnie jak dziwotwory z poezji Lemiana. Brzechwa zaczerpn¹³ równie¿ od swego s³awnego
kuzyna charakterystyczne s³ownictwo. Mo¿na to dostrzec w wierszu Przemiany, w którym poeta tworzy na wzór lemianizmów w³asne literackie
neosemantyzmy: bezwiatr, bezpotrzebê, ob³oczenie.
W Kurierze Warszawskim znajduje siê pochlebna opinia na temat tomiku autorstwa Zuzanny Rabskiej, wed³ug której pierwszym zbiorkiem
swych poezji Brzechwa udokumentowa³ dobitnie przynale¿noæ swoj¹ do
»rasy poetów«5. Wspomniany wczeniej krytyk literacki publikuj¹cy w Nowej Reformie, Pochmarski, tak¿e akcentuje wysok¹ wartoæ wystêpuj¹cej
u Brzechwy poezji g³êbi, zdolnej budziæ dusze z upienia i [...] zachwyciæ
urokiem szczerego piêkna6. Recenzent ten zalicza Brzechwê do najwybitniejszych nowych, [ ] talentów poetyckich7. Odmienne zdanie ma Jaros³aw
Janowski, który okrela Brzechwê mianem wierszopisa beztrosko i niefrasobliwie korzystaj¹cego z dorobku poprzedników8, autora utworów md³ych
i bezbarwnych. Wydaje siê, ¿e krytyk jest w b³êdzie. Teksty nawi¹zuj¹ce
poetyk¹ do Lemianowych s¹ jednymi z lepszych w tomiku. Brzechwa musia³ wykazaæ siê nie lada talentem, aby z powodzeniem naladowaæ swego
brata stryjecznego, co wcale nie by³o ³atwe.
Krytyczna opinia pojawi³a siê równie¿ w Kurierze Literacko-Naukowym. Jego redaktor zarzuca³ poecie korzystanie z utartych schematów
w stylu i formie literackiej9. Nie odmawia³ on Brzechwie talentu, stwierdza³ jednak, ¿e pisarz móg³by w wiêkszym stopniu wykazaæ siê literack¹
ludowoci, wykorzystuj¹ balladê  gatunek, który wywodzi siê z ludowych pieni tanecznych.
Form¹ balladow¹ pos³u¿y³ siê Brzechwa np. w cyklu Legendy. Znajdziemy tu miêdzy innymi utwór Burza, w którym postaæ podobna do znanej Lemianowskiej zmory nêka przera¿onego bohatera. Warto przywo³aæ tak¿e wiersz Cha³upa, w którym widaæ nawi¹zania do
cyklu Pieni kalekuj¹cych.
4 J. Brzechwa, Ludzie leni, w: tego¿, Oblicza zmylone, Warszawa 1926, s. 19.
5 Z. R. [Zuzanna Rabska], Kronika Literacka, Kurier Warszawski 1926, nr 30, s. 10.
6 B. Pochmarski, dz. cyt., s. 9.
7 Tam¿e.
8 J. Janowski, Nowe wiersze, G³os Narodu 1926, nr 72, s. 2.
9 S. K., Kurier Literacko-Naukowy 1926, nr 20, s. 8.
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maestri¹.: [...] niew¹tpliwie sw¹ autentyczn¹ Muzê obwozi na rydwanie
wyrazów startych i rymów tak starowieckich, ¿e gotowa umrzeæ z têsknoty
za godniejsz¹ siebie form¹10. Trafna zdaje siê opinia Janowskiego o predylekcji poety do u¿ywania niewyszukanych rymów. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e
w tomiku pojawiaj¹ siê utwory charakteryzuj¹ce siê niezwyk³ym kunsztem
(np. Ekspress oraz Elegia nie¿na), w których zosta³a wykorzystana instrumentacja g³oskowa. Przez nagromadzenie w jednej linii g³osek szumi¹cych
odbiorca s³yszy dwiêk sun¹cego po torach poci¹gu:
Stuk szyn,
Stuk szyn,
Dym bucha,
Dym bucha,
Trzask,
Blask,
Z szumem i z sykiem
Jak huczna zawierucha,
Nie staj¹c przed nikim
Ekspres przez kres przelata,
Jak widmo z poza wiata11

W drugim utworze, dziêki podobnemu zabiegowi, pojawia siê odg³os
dzwonków sañ, sun¹cych siê g³adko po niegu:
Dzwoñ mi, dzwoñ mi
Dzwonku mosiê¿ny,
Goñmy koñmi
Kres niedosiê¿ny.
Sanki sun¹
W nie¿nej bezbrze¿y,
Srebrn¹ ³un¹
Biel mi siê nie¿y.12

Równie¿ Stefan Napierski nie neguje talentu Brzechwy. Jednak, jak
stwierdza krytyk, poezja nie jest mu przeznaczona: Dlatego, pomimo tego co
jest umiejêtnoci¹, a co zwie siê »talentem literackim«, poezja nie wydaje siê
drog¹ w³aciw¹ Brzechwie, drog¹ jego nieomyln¹13. W podobnym tonie
utrzyma³ swoj¹ recenzjê Jaros³aw Janowski, który radzi³ Brzechwie na
twarz wdziaæ kaganiec, do rêki wzi¹æ ró¿aniec i  westchn¹æ za natchnieniem, zanim siê wydrukowa³o tyle zmylonych obliczy14. Krytyk ten ironicznie nawi¹zywa³ do tytu³u tomiku Brzechwy z 1926 roku.
10
11
12
13
14

Tam¿e.
J. Brzechwa, Ekspress, w: tego¿, Oblicza zmylone, dz. cyt., s. 91.
Ten¿e, Elegia nie¿na, w: dz. cyt., s. 52.
S. Napierski, Wiadomoci Literackie 1928, nr 31, s. 4.
J. Janowski, dz. cyt., s. 2
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Drugi tomik autora Kaczki dziwaczki nosi³ tytu³ Talizmany i ukaza³ siê
w trzy lata po tomie debiutanckim, a wiêc w 1929 roku. Recenzji tego dzie³a
podjêli siê Stefan Napierski na ³amach Drogi oraz Karol Wiktor Zawodziñski w Wiadomociach Literackich.
Pierwszy z nich wskazywa³ na emanuj¹cy z tomiku przerost intelektualizmu, który uzna³ za pomylony15. Krytyk zwraca³ tak¿e uwagê na odwo³ania Brzechwy do estetyki M³odej Polski oraz powojennego ekspresjonizmu
niemieckiego. Wskazywa³ na upodobanie twórcy do anachronicznoci oraz
jego przekonanie o istnieniu poezji ponadczasowej. Recenzentka z Kuriera
Warszawskiego polemizowa³a z zarzutami Napierskiego. W anachronicznoci dostrzeg³a zaletê: Nie p³yn¹c z pr¹dem czasu, który roztr¹ci³ zuchwale
uwiêcone tradycj¹ kanony o harmonijnej budowie wiersza, Brzechwa wypracowa³ sobie swoj¹ w³asn¹ formê16. Zuzanna Rabska stwierdzi³a ponadto,
i¿: wiersze liryczne poety cechuje umiar artystyczny i spokój bêd¹cy nastêpstwem dojrza³oci duchowej17.
Zawodziñski uzna³ Brzechwê za poetê, którego nie mo¿na jednoznacznie
zaklasyfikowaæ. Ponadto pozytywnie odniós³ siê zarówno do muzycznoci
jego wierszy, jak i do ich tematyki. Stwierdzi³ jednak, ¿e piewnoæ dominuje
czêsto nad warstw¹ znaczeniow¹. Nie by³ to jednak zarzut, ale próba zaakcentowania oryginalnoci i wartoci liryków zebranych w tomie. Cecha ta
sprawi³a, i¿ uzna³ Brzechwê za ucznia s³opiewnianego Juliana Tuwima.
Napierski i Zawodziñski wypowiedzieli siê negatywnie na temat koñcz¹cego tomik wiersza Radio-koncert, który nawi¹zywa³ sw¹ form¹ do utworów
futurystów. Poeta naladowa³ w swoim tekcie jêzyk reportera radiowego,
relacjonuj¹cego wydarzenia historyczne, pocz¹wszy od rewolucji francuskiej
i przemowy Robespierrea w Konwencie, a skoñczywszy na najbardziej odleg³ym w czasie  przemówieniu Boga z ognistego krzewu. Napierski oznajmi³, ¿e wiersz ten nadaje siê wy³¹cznie do popisów podczas wyst¹pieñ scenicznych. Zawodziñski nie doceni³ eksperymentu, twierdz¹c, ¿e nie mo¿na
uznaæ go za udany.
Radio-koncert to jeden z lepiej przemylanych, jeli chodzi o zabiegi
formalne, wierszy Brzechwy. Wystarczy go przeczytaæ, aby dostrzec ca³y
kunszt, z jakim zosta³ napisany.
Kolejny tomik Brzechwy, zatytu³owany Trzeci kr¹g, ukaza³ siê w 1932 roku
i zawiera³ liryki z tomów poprzednich oraz dwa wczeniej niepublikowane
cykle. Autor celowo nada³ swemu dzie³u taki kszta³t. W ten sposób  pisa³
 po³¹czy³em tom nowy z dwoma tomami dawnemi, aby utwory z okresu
siedmioletniego zamkn¹æ w ca³oæ18. Ponowne wydanie starszych wierszy
15
16
17
18

S. Napierski, Ksi¹¿ki, Droga 1929, nr 9, s. 833.
Z. R., Kronika Literacka, Kurier Warszawski 1929, nr 93, s. 10.
Tam¿e.
Od autora w: Jan Brzechwa, Trzeci kr¹g, Warszawa 1932.
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by³o dla poety wa¿ne tak¿e dlatego, ¿e poprzednie zbiory, opublikowane
w niewielkim nak³adzie, trafi³y g³ównie do r¹k krytyków i przyjació³19.
Kurier Literacko-Naukowy zamieci³ pozytywn¹ recenzjê tego tomiku.
Jej autor zwraca uwagê na muzycznoæ i plastycznoæ tekstów, które jednoczenie cechuje prostota godna Kazimierza Tetmajera20. Stwierdza ponadto,
¿e Brzechwa nie potrzebuje siê obawiaæ, i¿ jako poeta zostanie »cz³owiekiem, którego imiê zosta³o zapisane na wodzie«. Zapisz¹ je na papierze
historycy literatury21.
Rabska, pisz¹ca do Kuriera Warszawskiego, w nowym tomiku tak¿e
dostrzeg³a bujny rozkwit talentu poetyckiego, twórcz¹ dojrza³oæ i wysoki
stopieñ natê¿enia uczuciowego22 u poety. Znaczna czêæ wierszy z niepublikowanych wczeniej cyklów dotyczy mi³oci. Wielokrotnie dopuszczony zostaje do g³osu zazdrosny kochanek, który z emfaz¹ wyra¿a swoje uczucia. Poezja erotyczna Brzechwy jest nasycona emocjami. Nie wydaje siê jednak tak
odwa¿na w zakresie sposobu przedstawienia kobiecego cia³a i scen mi³osnych, jak liryka Lemiana. Rabska odnosi do poety s³owa Ignacego Chrzanowskiego z przedmowy do ksi¹¿ki Mieczys³awa Piszczkowskiego O Janie
Zahradniku:
Nie ma tam ani pustego dwiêku s³ów, ani krzykliwej pewnoci siebie, ani
jaskrawej zmys³owoci, ani wszechw³adzy podwiadomoci, jest za to szczere,
g³êbokie uczucie przemawiaj¹ce, to bezporednio, wiadomie, to porednio na
pó³ wiadomie, symbolicznie  a zawsze dyskretnie23.

Recenzentka wskaza³a równie¿ na widoczne u Brzechwy nawi¹zania do
poezji Leopolda Staffa oraz Lemiana. Zaznaczy³a jednak, ¿e mimo tej zale¿noci jego teksty maj¹ w sobie co niepowtarzalnego.
Na odwo³ania do lemianizmu wskazywa³ tak¿e Zawodziñski w recenzji zamieszczonej w Roczniku Literackim. Podkrela³, ¿e ów lemianizm
jest u autora udoskonalony  oczyszczony ze zbêdnych pierwiastków groteskowo-irracjonalnej epoki. Zdaniem recenzenta, liryka Brzechwy jest nies³ychanie miêkka, melodyjna, nie tylko rytmicznie wiadcz¹ca o wyranej przewadze, o zalewie ¿ywio³u muzycznego [ ] jest na tle poezji polskiej [ ]
czem zupe³nie rzadkim24.
Równie¿ krytyk Tygodnika Ilustrowanego, Arnold Beniamin, wskaza³
na muzycznoæ wierszy Brzechwy, charakterystyczn¹ tak¿e dla Lemiana.
Beniamin pozytywnie oceni³ ow¹ inspiracjê. Aby pisaæ dobre wiersze
w Lemianowskim stylu  zauwa¿y³  trzeba samemu mieæ talent i poczucie
19
20
21
22
23
24

Tam¿e.
R. [Aleksander Rosenberg], Kurier Literacko-Naukowy 1932, nr 31, s. 9.
Tam¿e.
Z. R., Kronika literacka, Kurier Warszawski 1932, nr 167, s. 8.
Tam¿e.
K. W. Zawodziñski, Liryka, Rocznik Literacki 1932, s. 40.

288

Jowita Podwysocka-Modrzejewska

mo¿liwoci25. W jego opinii wiersze Brzechwy odznaczaj¹ siê elastycznoci¹
rytmu, kunsztownie zagmatwan¹ budow¹ zwrotek, w czem przypomina autor poetów przedwojennych26.
W Wiadomociach Literackich ukaza³a siê kolejna przychylna opinia
Napierskiego na temat Brzechwy. Recenzent stwierdza³, ¿e jego poezja jest
symboliczna, doprowadzona do ostatecznych krañców; trudna, oporna, a¿
nadmiernie wybredna, nieszukaj¹ca poza sob¹ legitymacji, ca³kowicie odgrodzona zarówno od tradycji polskiej, jak i od bie¿¹cej twórczoci wierszopisarskiej27. Krytyk podziwia³ kunszt poetycki Brzechwy w zakresie budowy wierszy. Szczególnie sugestywne i piêkne wyda³y mu siê liryki: Kasyda, Narodziny,
Wiersz powszedni i Urszula. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e wskazane wiersze
zas³uguj¹ na uznanie. Do utworów tych mo¿na dodaæ tak¿e wyra¿aj¹cy uczucia zdradzonego podmiotu lirycznego tekst Warkocze. Atrybut (warkocz) ukochanej kojarzy siê ura¿onemu mê¿czynie z powrozem:
W ka¿dej rozkoszy jest groza.
Otworzy³em pokoje,
Nie by³o w domu powroza,
Tylko warkocze twoje28.

Rok 1935 przyniós³ kolejny tomik Brzechwy Pio³un i ob³ok. Tytu³ tomiku, ju¿ przed lektur¹, sugerowa³ jego zawartoæ  czytelnik mia³ bowiem
znaleæ  poród wierszy sk³adaj¹cych siê na zbiorek  teksty utrzymane
w tonacji gorzkiej, jak tytu³owy pio³un oraz marzycielskie, uskrzydlaj¹ce
 kojarzone z pogodnym niebem i chmurami.
Zbiór spotka³ siê z ¿ywym odbiorem wród krytyków. Jaros³aw Janowski w artykule zamieszczonym w Czasie napisa³: Brzechwa wyemancypowa³ siê nieco spod wp³ywu Lemiana, za to odzywa siê w jego wierszach
wyranie rytmika Tuwima29. Zaznacza³ równie¿, ¿e w poezji autora Akademii Pana Kleksa pe³no by³o tzw. rybek (pomocniczych rymów, maj¹cych u³atwiæ czytelnikowi poddanie siê taktowi muzyki). Janowski, nie odmawiaj¹c
muzycznoci wierszom poety, zarzuca³ mu natomiast gadatliwoæ, stosowanie
pleonazmów i mentalnoæ piosenkarza. Cechy te nie przeszkadzaj¹ podczas
wykonywania utworu wokalnego, nie s¹ jednak wskazane w tekcie pisanym. Natomiast Zawodziñski inkantacjê wierszy Brzechwy i zaczarowaniezapiewanie przyj¹³ jako wartoæ pozytywn¹. Zaznaczy³, ¿e piewnoæ formy zewnêtrznej w ramach tej najszerzej i najg³êbiej pojêtej muzycznoci
odgrywa³y rolê pierwszorzêdn¹30. Janowski zauwa¿y³, ¿e najlepsze wiersze
25
26
27
28
29
30

Arno [Arnold Beniamin], Uczeñ Lemiana, Tygodnik Ilustrowany 1932, nr 29, s. 470.
Tam¿e.
S. Napierski, U poetów, Wiadomoci Literackie 1933, nr 27, s. 5.
J. Brzechwa, Warkocze, w: tego¿, Liryka mego ¿ycia, Warszawa 1968, s. 189.
J. Janowski, Czas 1936, nr 60, s. 8.
K. W. Zawodziñski, Rocznik Literacki, 1936, s. 32.
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Brzechwy maj¹ charakter balladowy, pozostaj¹ pod wp³ywem Lemiana. Poeta jest najbardziej sugestywny, gdy opisuje nastroje wywo³ane kontaktem
z natur¹. Nale¿y przyznaæ racjê recenzentowi, który pisze, ¿e wiersze Brzechwy s¹ warsztatowo nierówne. Obok utworów wiadcz¹cych o du¿ym
kunszcie poetyckim znajduj¹ siê teksty s³abe, maj¹ce jedynie ubraæ w s³owa emocje targaj¹ce pisarzem. Tomik ten jest swego rodzaju zbiorem poetyckich obrazów codziennoci.
Za przyk³ad mo¿e tu pos³u¿yæ utwór Jesieñ:
O, jakie¿ smutne widowisko:
Czerwone licie za oknami,
I cienie brzóz, p³yn¹ce nisko
Za odbitymi ob³okami; 31

Recenzja autorstwa Napierskiego zamieszczona w Kamenie by³a zdecydowanie ostrzejsza ni¿ recenzja z Czasu. Krytyk zwraca³ uwagê, ¿e
w poezji Brzechwy bardzo istotn¹ rolê pe³ni atmosfera. Dostrzega³ w jego
wierszach symbolizm, który wyda³ mu siê jednak wtórny. Teksty poety porównywa³ do logogryfów32. W przeciwieñstwie do Janowskiego, Napierski
uzna³ wiersze-piosenki Brzechwy za bardzo wyrafinowane, zagrane z pozorn¹ nonszalancj¹ na niewielu strunach33. Recenzent dokona³ jednoczenie
pewnego rodzaju psychoanalizy pisarza. Zwróci³ uwagê na niedokoñczone
obrazy, a raczej, jak to ujmowa³, ich szcz¹tki, sugeruj¹ce dramat jani, która
zmuszona by³a poprzestaæ na sobie. Dla poety  pisa³  dramat mi³oci staje
siê zawaleniem osobowoci34 i to w³anie jest tematem przewa¿aj¹cej czêci
liryków autora Kaczki dziwaczki. Napierski podkrela³ tak¿e, i¿ Brzechwa
jest poet¹ bardzo wstydliwym, sk³onnym do nak³adania masek. Z tego w³anie wzglêdu jego twórczoæ mo¿na uznaæ za maskaradê uczuæ. Zdaje siê,
¿e recenzent jest w b³êdzie, poniewa¿ wiersze poety epatuj¹ szczer¹ uczuciowoci¹. Pisarz poprzez swoj¹ twórczoæ pragnie wyraziæ w³asne rozterki wewnêtrzne. Jawi siê odbiorcom w ró¿nych rolach, czasem jest zakochanym
mê¿czyzn¹, innym razem staje siê zdradzonym kochankiem. Nie oznacza to
jednak, ¿e autor Talizmanów chowa siê za maskami i ¿e nigdy stanów opisywanych w utworach nie dowiadczy³.
Krytyk z Kuriera Literacko-Naukowego, Aleksander Rosenberg, nie
przyj¹³ tomiku z entuzjazmem. Uwa¿a³, ¿e zbyt du¿o w nim erotyki grabarskiej35, konstatuj¹c, i¿ czeka na kolejny (lepszy) zbiór. Jego zdaniem wiersze
z Pio³unu i ob³oku s¹ nieco banalne zarówno w zakresie poetyki oraz wersy31
32

J. Brzechwa, Jesieñ, w: tego¿, Pio³un i ob³ok, Warszawa  Kraków 1935, s. 34.
Logogryf  rodzaj zagadki lub ³amig³ówki, polegaj¹cy na przestawianiu lub usuwaniu w podanych wyrazach liter lub sylab oraz sk³adaniu z nich nowych wyrazów.
33 Napierski, Ostatnia ksi¹¿ka Brzechwy, Kamena 1936, nr 89, s. 185.
34 Tam¿e.
35 R., Wród nowych ksi¹¿ek, Kurier Literacko-Naukowy 1936, nr 18, s. 11.
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fikacji, jak i obrazowania. I tu mo¿na autorowi recenzji przyznaæ trochê
racji. W wierszu Poranek lipcowy czytamy:
W k¹cie stoi stary stó³,
Pochylony ca³y w dó³,
Si¹dmy przy nim by nas czu³.36

W przywo³anym tekcie mamy do czynienia ze swego rodzaju bana³em
rymowym. Pochylony w dó³ to rodzaj pleonazmu (nie da siê przecie¿ pochyliæ cia³a w górê).
Adam Szczerbowski z kolei pisa³ o postawie poetyckiej Brzechwy jako
o rozpiewaniu siê i zapiewaniu niep³yn¹cym jednak z najtajniejszych,
najg³êbszych pok³adów psychiki, ale polegaj¹cym na zach³ystywaniu siê ca³kiem zewnêtrznie s³owem, rytmem37. Najbardziej udane by³y, jego zdaniem, wiersze pozbawione mo¿e sensu artystycznego, ale dwiêkowo sugestywne38. Zaznacza³, ¿e rozpasanie s³owem, rytmik¹ i treci¹ wszystko jest
zewnêtrzne39, za stosunek do tworzywa poetyckiego nie jest twórczy,
a raczej wtórny40. Obok wp³ywu Lemiana recenzent dostrzeg³ w zbiorze
wyran¹ inspiracjê poezj¹ Tuwima. Mimo tej zale¿noci Szczerbowski podkrela³, ¿e autor Talizmanów jest prawdziwym i rdzennym poet¹, opêtanym
przez muzê z niefa³szywego Parnasu41.
W Roczniku Literackim o tomie bardzo pochlebnie wypowiedzia³ siê
Zawodziñski zwracaj¹c uwagê na piewnoæ, która pojawi³a siê ju¿ w Talizmanach (te¿ wczeniej przez niego recenzowanych). Zawodziñski pisa³, i¿
Pio³un i ob³ok mo¿na nazwaæ najbardziej urocz¹, najbardziej bezporednio
zachwycaj¹c¹ i poetyczn¹ ksi¹¿k¹ produkcji lirycznej sprawozdawczego
roku42. Recenzent zamieci³ tak¿e tekst na temat tego tomiku w Wiadomociach Literackich, w których równie¿ podkreli³ niezwyk³¹ muzycznoæ
wierszy Brzechwy. Pisa³ tak¿e, i¿: ksi¹¿kê tê powinien poznaæ a najlepiej
mieæ u siebie, aby zagl¹daæ do niej czêsto, ka¿dy mi³onik poezji, niekieruj¹cy siê snobistyczn¹ mod¹, lecz rozkoszuj¹cy siê ni¹ po prostu i dla siebie43.
Recenzjê tomiku zamieci³ Zawodziñski równie¿ w Przegl¹dzie Wspó³czesnym; akcentowa³ w niej niezwyk³y wdziêk wierszy Brzechwy: naturalnoæ
piêkna niezauwa¿onemi czyni chwyty techniczne poety, choæ tak ³atwo je
wykryæ analiz¹, ustaliæ i zdawa³oby siê, naladowaæ  ale nie w tym stopniu
z naturalnoci¹, w czem le¿y tajemnica jego uroku44.
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Ten¿e, Najpiewniejszy poeta, Wiadomoci Literackie 1936, nr 44, s. 5.
Tam¿e.

Recepcja poezji dla doros³ych Jana Brzechwy

291

Hanna Huszcza-Winnicka dostrzeg³a w talencie Brzechwy magnes przyci¹gaj¹cy zrêcznie i umiejêtnie odpowiednie wycinki z rzeczywistoci, nadaj¹ce siê jako temat lub motywy, wokó³ którego igra rozpl¹tana wyobrania
poety45. Ludwik Fryde, pisz¹cy do ,,Tygodnika Ilustrowanego, nie by³ ju¿
tak entuzjastyczny w swych opiniach. Na pocz¹tku recenzji stwierdza, ¿e
o ksi¹¿ce Brzechwy niewiele da siê powiedzieæ. Przynajmniej niewiele dobrego46. Wiersze, jego zdaniem, s¹ blade, nijakie i niesamodzielne w wyrazie. Zaznaczy³ on, ¿e g³ówny nacisk poeta po³o¿y³ na budowê rytmiczn¹
i stroficzn¹, za marginalnie potraktowa³ warstwê obrazow¹ i znaczeniow¹.
Trudno zgodziæ siê z t¹ opini¹, poniewa¿ liryki zamieszczone w tomiku s¹
bardzo obrazowe. Poeta operuje s³owami tak, aby przed oczami czytelnika
ukaza³ siê nie tylko obraz, jaki pisarz chce powo³aæ do ¿ycia. Pragnie równie¿
przekazaæ uczucia, które towarzysz¹ mu w procesie literackiej kreacji. Krytyk wskazuje ponadto, i¿ na poezji Brzechwy wyrane piêtno odcisnê³o pismo
Skamander. Recenzent odnalaz³ tak¿e inspiracje Tuwimem i Lemianem.
W jego opinii brakuje Brzechwie wyrafinowanego poczucia stylu, dlatego
wpada w szar¿ê, trywialny hiperbolizm47. Podkreliæ nale¿y, ¿e twórca,
choæ z pewnoci¹ wzorowa³ siê na wymienionych przez krytyka poetach,
jednak w szczególny dla siebie sposób nawi¹zywa³ do ich twórczoci i umiejêtnie przetwarza³ ród³a. Wiersze zawarte w tomiku zawieraj¹ sporo odwo³añ do magii, symboliki i obrzêdów (np. w wierszach Na Wielkiej Niedwiedzicy48, Magia49).
W 1938 roku ukaza³ siê ostatni z przedwojennych tomików Brzechwy,
skierowany do doros³ego odbiorcy. Zbiór Imiê wielkoci. Wiersze o Józefie
Pi³sudskim sk³ada siê z dziewiêciu utworów powiêconych tytu³owej postaci.
Kilka z wierszy zamieszczonych w tomie znalaz³o siê ju¿ w zbiorze Pio³un
i ob³ok. Opublikowana w Wiadomociach Literackich recenzja pióra Zawodziñskiego ma bardzo pozytywny charakter. Krytyk pisze, i¿ jest to urocza
i szlachetna ksi¹¿ka »najpiewniejszego poety« wspó³czesnego50. Z kolei
w Prosto z Mostu Tadeusz Dworak stwierdza, i¿ wiersze zamieszczone
w zbiorze zbli¿aj¹ siê do niewdziêcznego prymitywizmu naiwnego. W treci
s¹ niezmiernie ubogie, wype³nione p³ytk¹ frazeologi¹ niby  patriotyczn¹51.
45 H. Huszcza-Winnicka, Trzy wiatopogl¹dy poetyckie (Brzechwa  S³obodnik  B¹k),
Gazeta Polska 1936, nr 102, s. 14.
46 L. Fryde, Tygodnik Ilustrowany 1936, nr 36, s. 679.
47 Tam¿e.
48 Na siedmiu wielkich wiatach, na siedmiu nowych l¹dach, [ ]
Mam jeden kwiat paproci dla ciebie przeznaczony, [ ]
Czerwony kwiat paproci w p³omieniach okolicy, (J. Brzechwa, Na Wielkiej Niedwiedzicy, w: tego¿, Pio³un i ob³ok, dz. cyt., s. 13).
49 Zamkn¹³em ciê w kredowym kole (J. Brzechwa, Magia, w: tego¿, Pio³un i ob³ok,
dz.cyt., s. 16).
50 K.W. Zawodziñski, Wiersze patriotyczne, Wiadomoci Literackie 1939, nr 5, s. 5.
51 T. Dworak, Dziejba innego Lesmana, Prosto z Mostu 1939, nr 4, s. 2.
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Zdanie na temat prymitywizmu jego wierszy podziela Stefan Lichañski, który pisze: Poeta poszed³ w niej [w ksi¹¿ce] po linii najmniejszego oporu,
stylizuj¹c wiadomie swoje wiersze na prymityw52.
Po opublikowaniu wierszy o Józefie Pi³sudskim Brzechwa milknie jako
poeta dla doros³ych, zamiera wiêc tak¿e krytyka literacka dotycz¹ca jego
twórczoci lirycznej. W 1938 roku pojawia siê jako pisarz dla dzieci. W tym¿e
roku ukazuje siê jego pierwszy zbiór wierszy adresowanych do najm³odszych
 Tañcowa³a ig³a z nitk¹. Poeta zajmuje siê ponadto innym typem twórczoci
 pisze mianowicie teksty do kabaretu. Dopiero w 1955 roku powraca jako
autor liryków dla doros³ych z tomem Wierszy wybranych. W pimie ,,Szpilki,
w którym notabene ukazywa³y siê wiersze Brzechwy, zamieszczona zostaje
pozytywna recenzja tego zbioru.
Na tom Wiersze wybrane sk³ada siê dwadziecia osiem liryków. S¹ to
zarówno teksty ze zbiorów przedwojennych, jak i liryki powsta³e po wojnie,
wczeniej niepublikowane. Oprócz tego w tomiku zamieszono banie, poematy, bajki, satyry i fraszki, a tak¿e przek³ady. W ksi¹¿ce ka¿dy odbiorca (osoba
doros³a, jak i dziecko) znajdzie dla siebie co interesuj¹cego. Recenzent
w czwartym numerze Twórczoci zacytowa³ esej Brzechwy traktuj¹cy
o pisarstwie dla dzieci, przyznaj¹c jednoczenie, ¿e wiersze te posiadaj¹
wszystkie istotne cechy, które powinny wyró¿niaæ wartociowy utwór liryczny dedykowany m³odemu odbiorcy:
Istniej¹ dwa zasadnicze warunki powstania dobrego utworu poetyckiego: klarownoæ myli i celnoæ wyrazu artystycznego. Zamys³ twórczy i sposób, forma,
w jakiej zostaje on wyra¿ony, winny byæ nieomylnie z sob¹ zharmonizowane,
a nawet wiêcej: powinny cile do siebie przylegaæ...53.

Zdaniem recenzenta, wiersze Brzechwy cechuje w³anie nieomylna jednoæ treciowo-formalna. S¹ one klarowne, lekkie, niezwykle dowcipne i napisane z jubilerskim zaiste kunsztem54. Krytyk zaznacza przy tym, ¿e m³odzi polscy poeci powinni uwa¿nie przeczytaæ ka¿dy tekst autora Kaczki
dziwaczki, poniewa¿ jego wiersze korzystnie wyró¿niaj¹ siê na tle tak powszechnego pseudopoetyckiego be³kotu. Na koniec recenzent podkrela, ¿e
nie jest w stanie rozstrzygn¹æ, czy Brzechwa to lepszy satyryk, bajkopisarz,
autor liryczny czy t³umacz.
W 1957 roku ukaza³o siê drukiem kolejne, rozszerzone wydanie Wierszy
wybranych. Na ³amach Nowych Ksi¹¿ek opublikowano pozytywn¹ recenzjê
tego tomiku autorstwa Barbary Biernackiej. Recenzentka zwraca m.in. uwagê, ¿e wzajemne przenikanie nastrojowego liryzmu, specyficznej atmosfery
bani i elementów intelektualnych okrela twórcz¹ indywidualnoæ autora.
52
53
54

S. Lichañski, Tom Brzechwy, Pion 1939, nr 7, s. 6.
j. r., Brzechwa, Szpilki 1955, nr 20, s. 8.
Tam¿e.
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Dostrzega ponadto ewolucjê twórcz¹ Brzechwy, wyodrêbniaj¹c rozmaite etapy jego artystycznego rozwoju. Wczesna liryka poety przepe³niona jest fantastyk¹, urokiem bani odrealnionej, pe³nej przy tym sceptycznej melancholii
[ ] Istoty i rzeczy realne ulegaj¹ w wierszu Brzechwy magicznej przemianie, staj¹ siê zjawiskowe, nieuchwytne, zanurzone w mglistej, umylnie nie
sprecyzowanej przestrzeni55. Zdaniem Biernackiej, poezja ta jest poezj¹
samotnoci, marzenia i snu ¿yj¹cego swoistym odrêbnym ¿yciem  snu pe³nego paradoksów...56. W wierszach powojennych zrywa Brzechwa z poetyk¹
swojej m³odoci. Biernacka podkrela, ¿e twórca kieruje siê w stronê konkretu i codziennoci. Zamieszczona na ³amach ¯ycia Literackiego recenzja
tomiku pióra Stefana Otwinowskiego jest równie¿ pozytywna. Jej autor tak
relacjonuje swoje wra¿enia z lektury: Rzeczy znane ch³on¹³em z takim samym zainteresowaniem, jak te, z którymi spotka³em siê po raz pierwszy57.
Ponadto Otwinowski doszukuje siê pokrewieñstwa Brzechwy z zachwalaj¹cym urodê ¿ycia i piêkno krajobrazu Adamem Asnykiem. Antoni Marianowicz, recenzent Nowin Literackich i Wydawniczych, równie¿ pochlebnie
wartociuje poezjê Brzechwy. Stwierdza on, i¿ poeta [...] dochowuje wiernoci wietnym tradycjom naszej poezji. Strofy jego s¹ przyk³adem mistrzowskiego opanowania formy poetyckiej i szczerego umi³owania jêzyka58.
W 1959 roku ukaza³o siê trzecie, rozszerzone wydanie Wierszy wybranych. Wydanie to nie doczeka³o siê tym razem dobrych recenzji, mimo ¿e
zawartoæ tomu zasadniczo nie ró¿ni³a siê od dwóch poprzednich wersji.
W G³osie Pracy recenzent sygnuj¹cy swój tekst XY napisa³ o tomiku:
I w lirykach i w t³umaczeniach Brzechwa nie jest bezkonkurencyjny. Natomiast wype³niaj¹ce wiêksz¹ czêæ zbioru banie i poematy, satyry, fraszki
i bajki s¹ rzeczywicie niezrównane59. Z powy¿szej wypowiedzi wynika, ¿e w
wiadomoci krytyków literackich kunszt Brzechwy ujawnia³ siê przede
wszystkim w pisarstwie dla dzieci oraz twórczoci satyrycznej. Pogl¹d ten
podziela³ Jerzy Kwiatkowski w recenzji zamieszczonej w Przegl¹dzie Kulturalnym. W liryce Brzechwy krytyk odnalaz³ wtórnoæ  odwo³ania do Lemiana i Skamandrytów. Dostrzeg³a to równie¿ Janina Preger z Trybuny
Literackiej, pisz¹c o nawi¹zywaniu przez poetê do romantycznej balladowoci, klimatu wierszy Staffa, Lemiana i Skamandrytów60. Ponadto recenzentka zwraca uwagê, ¿e wiersze póniejsze próbuj¹ wyzbyæ siê piewnych
ozdobników, zaczynaj¹ przemawiaæ surowym autentyzmem uczucia61. Janinie
55 B. Biernacka, Na ulicy S³owiczej, na ulicy zmylonej... Nie ma wcale kamienic, tylko
same balkony, Nowe Ksi¹¿ki 1957, nr 6, s. 19.
56 Tam¿e.
57 S. Otwinowski, Wiersze, które siê lubi, ¯ycie Literackie 1957, nr 14, s. 4.
58 A. Marianowicz, Jan Brzechwa, Nowiny Literackie i Wydawnicze 1957, nr 5, s. 5.
59 XY, G³os Pracy 1959, nr 87, s. 4.
60 Preg [Janina Preger], ¯art  poezja, Trybuna Literacka 1959, nr 14, s. 4.
61 Tam¿e.
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Preger szczególnie utkwi³y w pamiêci wiersze o jesieni ¿ycia, jednak Kwiatkowski nie zauwa¿y³ niczego pozytywnego w wierszach dla doros³ych. Pisa³
za to o pewnym paradoksie. Jego zdaniem, wiersze dla dzieci Brzechwy
mog¹ byæ adresowane zarówno do najm³odszych, jak i do przedstawicieli
starszych pokoleñ62.
Tak¿e autor recenzji opublikowanej na ³amach ¯ycia Literackiego podkrela³ wielki talent Brzechwy jako twórcy dla dzieci, poniewa¿ jego zdaniem: kunszt, jaki osi¹gn¹³ stawia go w rzêdzie czo³owych polskich bajkopisów63. Tekstów dla doros³ych nie wartociowa³ przy tym negatywnie.
Dziwi fakt, ¿e pierwszy tom Wierszy wybranych przeszed³ w³aciwie bez
echa  ukaza³a siê zaledwie jedna recenzja. Kolejne rozszerzone wydania
spotka³y siê natomiast z krytycznym odbiorem. Dopiero dwa lata po mierci
Brzechwy wydrukowano jego ostatni tom pod tytu³em Liryka mego ¿ycia.
Przez ostatnie miesi¹ce ¿ycia autora zbiór pozostawa³ pod jego cis³¹ kontrol¹. Jak zaznacza we wstêpie do tego wydania Ryszard Matuszewski, poeta
broni³ siê przed pozostawieniem du¿ej czêci swego dorobku lirycznego na
dnie szuflady. Uwa¿a³, ¿e ma prawo do publicznej kontynuacji drogi rozpoczêtej doæ dawno, bo przed przesz³o czterdziestu laty....64 Jak dowiadujemy
siê z autorskiej przedmowy, Brzechwa wyselekcjonowa³ mniej ni¿ po³owê
dorobku twórczego65. Uzna³, ¿e wskazane bêdzie pominiêcie utworów pozbawionych w³asnego tonu lub stylu.
Tom zosta³ przychylnie przyjêty. Anita Thierry dostrzega w nim ma³e
arcydzie³a, jak np. Kasyda, Zazdroæ, Trucizna imion, w których znajduje
siê du¿a doza humoru. Zaznacza jednak, ¿e nie uda³o siê Brzechwie stworzyæ
poezji równie wybitej, jak twórczoæ dla dzieci66.
Z kolei Jerzy Wilmañski pozostaje pod silnym wra¿eniem wiersza Taktowne umieranie. Akcentuje ponadto, ¿e liryki, które znalaz³y siê w tym
tomie, a pochodz¹ce z dwudziestolecia miêdzywojennego, s¹ szczególnie melodyjne i dwiêczne. Zaznacza on, ¿e pró¿no szukaæ takiego poetyckiego sztafa¿u wród tekstów poetów wspó³czesnych67.
Jadwiga Zacharska zwraca natomiast uwagê na prostotê stylu w wierszach z póniejszego okresu twórczoci Brzechwy, w których poeta rezygnuje
z wyszukanej ozdobnoci, a powraca do s³ów zwyczajnych, niekiedy tworz¹c
proste rymy. Zauwa¿a tak¿e mistrzowskie opanowanie warsztatu, umiejêtnoæ tworzenia skomplikowanych struktur rytmiczno-wersyfikacyjnych i metafor68 w jego wczeniejszych wierszach. Zacharska pisze równie¿ o muzycz62
63
64
65
66
67
68

J. Kwiatkowski, Dla dzieci i dla doros³ych, Przegl¹d Kulturalny 1959, nr 21, s. 5.
j, Brzechwa w komplecie, ¯ycie Literackie 1959, nr 46, s. 10.
R. Matuszewski, Przedmowa, w: J. Brzechwa, Liryka mego ¿ycia, Warszawa 1968, s. 6.
J. Brzechwa, Od autora, w: dz. cyt., s. 353.
Por. A. Thierry, Ciemne pieni Brzechwy, Kultura 1968, nr 43, s. 11.
Por. jw [Jerzy Wilmañski], Liryka Jana Brzechwy, Odg³osy 1968, nr 30, s. 9.
J. Zacharska, Liryka Brzechwy, Poezja 1968, nr 43, s. 85.
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noci w lirycznych utworach poety. Za przyk³ad podaje wiersz Trucizna
imion, w którym elementy znaczeniowe podporz¹dkowane zosta³y walorom
fonicznym oraz wspomniany wczeniej wiersz Ekspress, nawi¹zuj¹cy do futuryzmu, gdzie mamy do czynienia z licznymi metonimiami i onomatopejami
(stuk szyn, trzask, blask, takt bucha...). Mo¿na mniemaæ, ¿e w tym przypadku Brzechwa zainspirowa³ siê wierszem Tuwima Lokomotywa. Jest to jednak
b³êdne przypuszczenie, bowiem utwór Brzechwy datowany jest na 1921 rok69
(znalaz³ siê ju¿ w tomikach przedwojennych poety)70. Utwór Tuwima podchodzi natomiast z 1936 roku. Wtedy w³anie ukaza³ siê w Wiadomociach
Literackich.
Recenzentka okrela tak¿e tematykê, wokó³ której koncentrowa³ siê autor Talizmanów. Wymienia tematy mi³oci i mierci, które poeta czêsto podejmowa³, maj¹c przy tym wiadomoæ, ¿e wszystko ju¿ niegdy bywa³o. Wiele
miejsca w jego twórczoci zajmuj¹ erotyki pisane w ró¿nych okresach ¿ycia,
w których, jak zauwa¿a Zacharska: Brzechwa deklaruje siê jako mi³onik
cielesnego piêkna, radosny materialista urzeczony zdumiewaj¹c¹ urod¹
wiata71.
Piotr Kuncewicz równie¿ zwraca uwagê na pewn¹ anachronicznoæ poezji Brzechwy. Zaznacza tak¿e, ¿e wobec dorobku Lemiana Brzechwa musia³ pozostaæ w cieniu. Recenzent podkrela, i¿ wiersze poety nie s¹ warsztatowo s³abe, choæ niekiedy mo¿na us³yszeæ takie opinie. Trzeba jednak
pamiêtaæ o konwencji, w której utwory by³y pisane. Pe³en uznania dla przedwojennej poezji Brzechwy jest Wojciecha ¯ukowski. Zdaniem tego krytyka,
poezja Brzechwy sta³a siê jednak z czasem pospolita, wrêcz ³atwa. Autor
recenzji zaznacza³, i¿ ma on swoje miejsce wród poetów dla dzieci. Poezja ta
bowiem nigdy siê nie zdezaktualizuje, a m³ody czytelnik siêgnie po ni¹ na
pewno72.
Trudno stwierdziæ zatem, dlaczego dopiero w 1965 roku ukaza³a siê
ksi¹¿ka powiêcona Janowi Brzechwie. Zosta³a ona wydana jako jedna
z serii Sylwetki wspó³czesnych pisarzy polskich. Autorka krótko opisuje ¿yciorys poety oraz omawia jego najwa¿niejsze dzie³a. Najwiêcej uwagi powiêca jednak twórczoci skierowanej do najm³odszych, która przynios³a Brzechwie najwiêksz¹ popularnoæ. Podkrela, ¿e krytyka wspó³czesna zalicza³a
Brzechwê do twórców z krêgu Skamandra73.

69 Taka data widniej pod wierszem w zbiorze Liryka mego ¿ycia. Wiersz ten oko³o
1922 roku deklamowala Kazimiera Rychterówna podczas Wielkiego Koncertu Futurystycznego (por. cyfroteka.pl/catalog/ebooki/0204648/020/ff/101/OEBPS/Text/section006.
xhtml)
70 Ukaza³ siê w tomiku Oblicza zmylone (1926), a potem w Trzecim krêgu (1932).
71 J. Zacharska, dz. cyt., s. 86.
72 Por. W. ¯ukowski, Brzêkad³a Nowe Ksi¹¿ki 1968, nr 16, s. 1181.
73 H. Skrobiszewska, Brzechwa, Warszawa 1965, s. 16.
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Antoni Marianowicz w ksi¹¿ce Akademia pana Brzechwy74 zebra³ wspomnienia o poecie. Ze wspomnieñ wy³ania siê obraz zarówno Jana Brzechwy
jako cz³owieka, przyjaciela, mê¿a, brata, jak i pisarza, szefa £ódzkiego Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich.
Dwanacie lat temu ukaza³a siê monografia autorstwa Anny Szóstak75,
która z pewnoci¹ wp³ynê³a na poszerzenie recepcji utworów dla doros³ych
Jana Brzechwy. Autorka opisa³a zmiany, jakie zasz³y w twórczoci poety od
momentu debiutu a¿ po schy³ek76 jego twórczoci. Wziê³a pod uwagê ró¿norodnoæ form, jakimi pos³ugiwa³ siê poeta, od poezji lirycznej, przez twórczoæ kabaretow¹, wiersze zaanga¿owane politycznie a¿ do bajek i wierszy
dla najm³odszych.
W 2010 roku pojawi³a siê ksi¹¿ka ze zbiorem artyku³ów na temat Jana
Brzechwy77. Kilka lat wczeniej ukaza³ siê numer specjalny kwartalnika
,,Guliwer powiêcony Brzechwie. Zaczerpniêto z niego znaczn¹ czêæ materia³ów78, które dotyczy³y osoby, ¿ycia, twórczoci, a przede wszystkim utworów dla dzieci.
W ostatnim czasie, tj. w 2013 roku, na rynku wydawniczym pojawi³a siê
ksi¹¿ka Mariusza Urbanka powiêcona postaci oraz dorobkowi Jana Brzechwy79. Choæ pozycja ta z pewnoci¹ jest wartociowa z punktu widzenia
badaczy twórczoci poety, to jednak nie do koñca mo¿e byæ traktowana jako
wiarygodne ród³o informacji na temat pisarza. W ksi¹¿ce nie ma odsy³aczy
w postaci przypisów, które uwiarygodnia³yby znajduj¹ce siê tam wiadomoci,
dziêki czemu wolumin ten sta³by siê tym cenniejszy dla badaczy dzie³ Jana
Brzechwy. Informacje pochodz¹ce z powieci Gdy owoc dojrzewa traktowane
s¹ czasami jako pewnik, mimo ¿e autor ksi¹¿ki powo³uje siê na rozmowê
Brzechwy z Krystyn¹ Nastulank¹, podczas której padaj¹ s³owa, ¿e powieæ
ta nie jest opowieci¹ o tym jak by³o, ale o tym jak mog³o czy powinno byæ80.
Spucizna artystyczna Brzechwy by³a oceniana ró¿nie. Niekiedy krytykowano j¹ za odtwórczoæ, z³y styl i uwik³anie polityczne utworów81. Z drugiej strony nie brak³o równie¿ wielbicieli jego dorobku.
74
75

Akademia Pana Brzechwy, red. A. Marianowicz, Warszawa 1984.
A. Szóstak, Od modernizmu do lingwizmu. O przemianach twórczoci Jana Brzechwy, Kraków 2003.
76 Pisarz wprawdzie nie doczeka³ siê wydania swego ostatniego zbioru Liryka mego
¿ycia, ale niemal do ostatnich chwil sprawowa³ kontrolê nad jego ostatecznym kszta³tem.
77 Nie bój Brzechwy. Studia i szkice kleksologiczne, red. J. Malicki, J. Papuziñska,
Katowice 2010.
78 Dostêpne w Internecie: http://phkowalska.osdw.pl/ksiazka/Malicki-Jan-PapuzinskaJoanna-red-/Nie-boj-Brzechwy-Studia-i-szkice-kleksologiczne,phkowHGGIKIG0 [dostêp:
22.06.2015].
79 M. Urbanek, Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa 2013.
80 K. Nastulanka, Bajkopisarz mimo woli. Rozmowa z Janem Brzechw¹, w: Akademia
pana Brzechwy, red. A. Marianowicz, Warszawa 1984, s. 118.
81 W tym miejscu powinno pojawiæ siê szczegó³owe omówienie recepcji wierszy poety
zaanga¿owanych politycznie, jednak¿e z uwagi na obszernoæ materia³u jestem zmuszona
pomin¹æ ten fragment twórczoci J. Brzechwy.
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Jan Brzechwa to nie tylko autor utworów dla dzieci, lecz tak¿e twórca
liryków podejmuj¹cych tematykê filozoficzn¹ i egzystencjaln¹, zagadnienia
mi³oci, mierci i piêkna. Bez w¹tpienia autor ma w swym dorobku utwory
o ró¿norodnej wartoci artystycznej. Jego teksty powiadczaj¹ w pewien sposób dojrzewanie i ewoluowanie warsztatu poetyckiego.
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Summary
Jan Brzechwa, best-known as a popular childrens writer, has quite a rich literary output
of adult stories. The poet started his literary career during the interwar years. It was during
that specific period that he wrote his first books of poetry: Oblicza zmylone (1926), Talizmany
(1929), Trzeci kr¹g (1932), Pio³un i ob³ok (1935). Part of his previously published poems were
issued again in the 1950s in three further editions of The Selected Poems and again as Liryka
mego ¿ycia (The Lyric Poetry of My Life), the latter being released posthumously. Besides
previously published poems, it included ones which had not been released before. The author of
the article on The Reception of Jan Brzechwas poetry for adults presents reception of his poetry
from the two abovementioned collections through literary criticism. She says that Brzechwas
poetry has been given either positive and negative feedback, though. This does not change the
fact that Brzechwas early oeuvre let us scrutinize how his writing techniques developed and
evolved throughout his career as a poet.
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Nimmt man das Vaterland an den Schuhsohlen mit?
Johannes Bobrowski, Das Käuzchen

In der polnischen Zeitschrift Literatura na wiecie 1 (Literatur
weltweit) wurden mehr als ein Dutzend Gedichte von Johannes Bobrowski
(19171965) veröffentlicht, die von der jungen Übersetzerin Agnieszka
Walczy ins Polnische übertragen worden waren. An diese Übertragungen
wurden Auszüge aus dem Aufsatz Erinnerung an Johannes Bobrowski von
Christoph Meckel angeschlossen. Davon, daß Bobrowski ein Schriftsteller
von Weltformat ist, braucht man heutzutage eigentlich keinen Literaturliebhaber mehr zu überzeugen. Die Berücksichtigung seiner Dichtungen und
eines dazugehörigen literaturkritischen Textes in der deutschen Ausgabe
derselben Zeitschrift (außerdem mit Übersetzungen bzw. Beiträgen zum
Schaffen von Durs Grünbein, Herta Müller, Elfriede Jelinek und Karl
Krolow) stellt aber einen erneuten Beweis dafür dar, daß dieser nach seiner
Rückkehr aus der sowjetischen Gefangenschaft in der DDR ansässige Autor
1

Nr. 1-2/2014.

300

Grzegorz Supady

immer wieder Beachtung unter den zeitgenössischen Wissenschaftlern,
Übersetzern und Lesern findet.
Da Bobrowski in Polen bereits in den 60er Jahren übersetzt, gewürdigt
und binnen nächster Jahrzehnte oft genug einer literaturkritischen Deutung
unterzogen wurde, soll in diesem Beitrag lediglich auf einige persönliche
Begegnungen mit seinem zwar nicht sonderlich umfangreichen, aber sehr
ausdrucksstarken, langfristig auf andere Dichter schöpferisch wirkenden
Schaffen eingegangen werden.
Zum ersten Mal wurde mir Bobrowskis Rang von Prof. Ursula
Heukenkamp, einer ehemaligen wissenschaftlichen Mitarbeiterin der
Humboldt-Universität in Berlin, während ihrer Vorlesung zur Gegenwartsliteratur vor mehr als drei Jahrzehnten vergegenwärtigt. Sie stellte
Bobrowski als einen der namhaftesten Vertreter der DDR-Literatur dar,
dessen Lyrik das Bewußtsein einer ganzen Dichterschar sowie einer ganzen
Lesergeneration maßgeblich prägte. Aus der heutigen Sicht soll
diesbezüglich unbedingt vermerkt werden, daß ein öffentliches Bekenntnis
zu einem christlich orientierten Autor doch keine Selbstverständlichkeit in
einem kommunistisch regierten Staat war. In jener Vorlesung wurde
allerdings weder Bobrowskis religiös betonte Lebenshaltung, noch sein
Bezug zu Osteuropa hervorgehoben. Vielmehr konzentrierte sich die
versierte Literaturkennerin einfach auf den rein künstlerischen Wert seiner
Dichtungen und Romane.
Mindestens in einigen Kreisen fungierte Bobrowski in der größtenteils
gleichgeschalteten Literaturszene der DDR als eine Art Gewissen der
Nation, da er, vornehmlich durch die Wahl seines festen Wohnsitzes in OstBerlin, das Bestehen der DDR-Literaturlandschaft einigermaßen
legitimierte. Das Friedrichshagener Domizil erfüllte nach Meinung mancher
Außenbetrachter eine hinreichende Voraussetzung dafür, daß dessen
Bewohner eine Galionsfigur für alle vom Arbeiter-und-Bauern-Staat
geduldeten Individualitäten war. Seine Haltung mag teilweise jener
Verhaltensweise ähneln, für die sich seinerzeit Horst Kasner, Vater der
Bundeskanzlerin Angela Merkel, entschieden hatte. Bewußt übersiedelte er
1954 (nach Abschluß eines Theologiestudiums) aus Hamburg in die
ostdeutsche Provinz, um eben dort seinen Verpflichtungen als Seelsorger
nachzugehen2. Vielleicht kann Kasners wie Bobrowskis Lebensauffassung
für völlig berechtigt und schließlich fruchtbar gehalten werden, weil durch
ihr langfristiges Beharren im Osten in gewissem Sinne der Mauerfall
bedingt worden war. Demgegenüber läßt sich die Tatsache nicht abstreiten,
daß die in der DDR konzessionierten Schriftsteller großartige
schriftstellerische Leistungen hervorgebracht hatten. Man denke nur etwa
an Bertolt Brecht, Erwin Strittmatter, Sarah Kirsch oder Christa Wolf.
2 Siehe: A. Stempin, Angela Merkel. Cesarzowa Europy (Angela Merkel. Kaiserin Europas), Warszawa 2014, S. 13 ff.
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Der Name der als letzte in dieser ehrwürdigen Reihe aufgezählten
Persönlichkeiten, in Landsberg an der Warthe, dem heutigen Gorzów
Wielkopolski, geborenen Grande Dame der ostdeutschen Literatur, knüpft
indirekt auch an Johannes Bobrowski an. Christa Wolfs Ehemann, Gerhard
Wolf, widmete nämlich Bobrowski mehrere Veröffentlichungen, unter denen
die Beschreibung eines Zimmers. 15 Kapitel über Johannes Bobrowski3 einen
nahezu sentimentalen Wert für manch einen Bobrowski-Verehrer besitzt.
Dieses schmale Büchlein, dessen Titel an jenen von Bobrowskis
Höchstleistung Levins Mühle. 34 Satze über meinen Großvater anspielt, kam
aus der Feder des Diplom-Germanisten Wolf. Seine populärwissenschaftliche
Zielsetzung war es, das Friedrichshagener Zuhause Bobrowskis durch eine
möglichst reichliche Ausnutzung des Bildmaterials wahrheitsgetreu
darzustellen. Dank dieser Publikation konnte u. a. der Aktionsradius
literarischer Erkundungen des Dichters besser nachvollzogen werden. In
seiner Wohnung besaß er beispielsweise eine Europa-Karte, auf der er die
seine Interessensgebiete verdeutlichenden Figuren mit geometrischen
Geräten eigenhändig eingezeichnet hatte. Sie stimmen großenteils mit
seinen persönlichen Lebensstationen und Erfahrungen überein: seinem
Geburts- und Studienort (Memelland, Ost- und Westpreußen), seinem
militärischen Einsatz im Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen (Baltikum,
die SU), seinen familiären Bindungen und wissenschaftlich-literarischen
Leidenschaften (Polen, Deutschland).
Die neueste Zeit brachte eine wichtige Entscheidung bezüglich dieser
materiellen Hinterlassenschaft von Bobrowski. Der Orgelbauer und
Heimatkundler in einer Person, Jörg Naß4 aus dem westfälischen Rheine,
sorgte unlängst dafür, daß eine Bobrowski-Gedenkstube im litauischen
Willkischken, einem Ort rechterseits des Memelstroms, eingerichtet werden
konnte. Ebendort wurde ferner eine Straße nach dem deutschen
Schriftsteller benannt. Willkischken erreichte der kleine Johannes in seiner
Kindheit oft mit einer Kleinbahn, die zwischen Tilsit und dem Grenzort
Schmalleningken verkehrte5. Dort wohnten seine Verwandten, in der
Willkischker Kirche heiratete Bobrowski später die aus Motzischken
gebürtige Johanna Buddrus6. Da nach Willkischken, in die unmittelbare
Nähe Tilsits, Bobrowskis sämtliche Berliner Habseligkeiten von Jörg Naß
persönlich befördert worden waren, will sich nun ein Kreis, der seinen
3
4

Berlin 1971.
Über die Ergebnisse seiner Bemühungen zur Wahrung des Erbes von Bobrowski
berichtete Naß auf der Tagung der Masurischen Gesellschaft in Krutinnen (Mai 2014),
http://ermland-masuren-journal.de/24-kultur-und-begegnungsfest-der-masurischen-gesellschaft-krutyn/, [Zugriff: 11.07.2014].
5 Im Roman Litauische Claviere sind einige Stationen dieser Kleinbahn akribisch aufgezählt: Prussellen, Schakenigken, Polompen, Kerkutwethen und Wischwill.
6 http://www.ostpreussen.net/index.php?mod=ctext_show&ctext_id=1442&cl=lang, [Zugriff: 30.06.2014].
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ganzen Lebensweg bestimmte, endgültig geschlossen haben. Dies scheint
angesichts seines 50. Todestages (2. September 2015), zwei Jahre vor seinem
100. Geburtstag, umso kennzeichnender zu sein.
In seiner Wahlheimat Berlin gehörte Günter Bruno Fuchs (1928-1977)
zum engen Freundeskreis des gebürtigen Tilsiters. Fuchs schuf vorwiegend
Lyrik, in der u.a. sein Dichterfreund Bobrowski verewigt worden war. In
einer kleinen Auswahl aus Fuchs Werken7 sind sein Brief an Johannes
Bobrowski8, sowie zwei weitere Gedichte präsent, in denen eine Anknüpfung
an jene Freundschaft thematisiert wurde. Das Gedicht Peter Hille in
Friedrichshagen9 eignete Fuchs Bobrowski zu, ein anderes trägt den Titel
Widmung an Johannes Bobrowski, den letzten Präsidenten des Neuen
Friedrichshagener Dichterkreises10. Schon seine erste Strophe läßt die
Schwerpunkte im Leben und Werk Bobrowskis vorahnen:
Der Präsident wurde einstimmig gewählt. Wir
versuchen uns zu erheben. Der Präsident
wird vereidigt auf einen Satz von Peter Hille:
Nur innerhalb der Wahrheit kann ich
vergnügt und ruhig sein. Es kommt zu einer
Schweigeminute. Der Präsident begibt sich
ans Clavichord. Beim Spielen läßt er die
Blicke seiner schönen Nilpferdaugen
um die Kirchtürme von Buxtehude wandern11.

In diesem Gedicht wurde der Name des im ostwestfälischen Erwitzen
geborenen Dichters Peter Hille (18541904) angeführt, ohne den der
Berliner Bezirk Friedrichshagen, wo Bobrowski bis zu seinem Tod wohnhaft
war, ebenfalls nicht wegzudenken ist.
In Bobrowskis Erzählung Dunkel und wenig Licht, deren Handlung sich
in einem anderen Berliner Bezirk, Kreuzberg, abspielt und wo unter dem
Decknamen Lampenmann Günter Bruno Fuchs selbst verschlüsselt war,
kommt eine innige Anhänglichkeit des Verfassers an seine ostpreußische
Heimat zum Ausdruck. Der Erzähler bemerkt, indem er seine Helden über
ihre Kriegserlebnisse frei sinnieren läßt: Der Herr da, denke ich mir, der da
erzählt, der ist Ostpreuße, wenn ich richtig gehört habe. Das gibts ja häufig
in Berlin12 . Nächstens wird ein ähnliches Motiv aufgenommen: Diesen
Schriftstellern, denke ich, hört man nicht ewig zu. Dann lieber Künstlern.
Oder dem Herrn da drüben. Wieder ein Ostpreuße; gibts häufig in Berlin,

7 Erlernter Beruf eines Vogels.
8 Ebenda, S. 187-188.
9 Ebenda, S. 194.
10 Ebenda, S. 195197.
11 Ebenda, S. 195196.
12 J. Bobrowski, Erzählungen,

Gedichte. Geschichten. Bilder, Leipzig 1981.

Leipzig 1986, S. 89.
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wie gesagt. Wie wir noch in der kalten Heimat waren13. Die Bezeichnung
kalte Heimat bedeutet dabei nicht nur einen witterungsgemäß ziemlich
rauhen Landstrich, sondern sie besitzt auch einen tieferen metaphorischen
Sinn. Nach Verlauf eines halben Jahrhunderts wählte der renommierte
Historiker Andreas Kossert gerade diesen Begriff, um seiner Abhandlung
zum breit angelegten Ostpreußen-Sujet eine recht ausdrucksvolle Betitelung
zu verleihen14.
Einen wichtigen Zeitpunkt markierte für viele Bobrowski-Anhänger die
DEFA-Verfilmung des Romans Levins Mühle (1980). Der Regisseur, Horst
Seemann, engagierte dafür eine ganze Gruppe polnischer Star-Darsteller.
Den Spielfilm konnte ich in einem modernen Berliner Lichtspielhaus,
wahrscheinlich jenem in der Karl-Marx-Allee, die ein Vierteljahrhundert
später in Das Leben der Anderen (2006) eine gewisse Rolle spielte, mit
deutschsprachiger Synchronisation erleben. Vermutlich aus dem einzigen
Grund, daß fast alle polnischen Bürger zu damaliger Zeit mit ganz anderen
Angelegenheiten beschäftigt waren, hauptsächlich aber mit der SolidarnoæBewegung, konnte sich der Film in Polen leider kaum durchsetzen.
Über den Inhalt des Romans Levins Mühle schrieb der DDR-Literaturwissenschaftler Siegfried Streller sehr eingehend und wirklichkeitsnah:
Bobrowski enthüllt in dieser Geschichte die nationalen Gegensätze als soziale
Gegensätze, aus denen die Konflikte erwachsen. Diese Thematik schlägt schon
das spielerische Ringen um den ersten Satz an. Die zunehmende Präzisierung
stellt heraus, daß die deutschen Bauern die Reichen sind, die Polen im Dorf
ärmer, und daß es in den rein polnischen Dörfern noch kärglicher aussieht. Das
Faktum, daß die Deutschen polnische Namen tragen, die Polen aber deutsche,
läßt vermuten, daß die Volkszugehörigkeit nichts Unveränderliches ist. Und so
stellt es sich anhand von Geistererscheinungen, die der Großvater hat,
schließlich auch bald heraus, daß er, der ausgemachte Polenfeind, selbst vom
polnischen Adel abstammt und Nachfahre eines Strauchrichters ist, der in
Danzig wegen Raubes an deutschen Kaufleuten hingerichtet worden ist. Das
Deutschtum ist kein Volkstum, es erweist sich als Anpassung an die
Herrschaftsverhältnisse15.

Strellers treffsichere Beurteilung spiegelte die vielen komplizierten
Verhältnisse in allen Grenzgebieten der Welt wider16.
13
14
15

Ebenda, S. 90.
Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945, München 2008.
Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. Einzeldarstellungen, hrsg. von
H. J. Geerts, Bd. 1, Berlin 1976, S. 271272.
16 Eine tiefe und unbefangene Analyse der Werke Bobrowskis, wie auch anderer deutscher Schriftsteller, war leider nur eine Seite im Leben Strellers. Nach der politischen
Wende der Jahre 19891990 stellte es sich nämlich heraus, daß die Gauck-Behörde ihn als
einen Stasi-Miterbeiter entlarvte, nach: http://www.ulrich-pongs.com/hmayer_02.htm, [Zugriff: 24.03.2014]. Eine wahre Abrechnung mit dem ähnlichen Thema griff bald Christa
Wolf in ihrem Roman Kindheitsmuster (1977) auf. Später tat es außerdem Ursula
Höntsch-Harendt in ihrem Erinnerungsband Wir Flüchtlingskinder (1985).
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Zur weiteren Neuaufnahme eines Bobrowski-Stoffes kam es in meinem
Fall durch eine langjährige Aktivität in der Allensteiner Kulturvereinigung
Borussia. Anfang der 90er Jahre setzte sich diese Organisation mit viel
Eifer für die Erschließung einer (meistens deutschsprachigen) Literatur, die
sich in irgendeinem Bezug zu Ostpreußen/Ermland-Masuren befand, der
polnischen Leserschaft ein. Daher erschien Bobrowski, der in seiner
Jugendzeit zeitweise in Rastenburg lebte und in Königsberg als Schüler mit
Ernst Wiechert in Kontakt kam, als ein sehr willkommener Autor, zumal
sein Schaffen kein strikt heimatgebundenes, sondern ein höchst universelles
Ausmaß hatte. Bobrowski widmete etwa seine Kurzerzählung Epitaph für
Pinnau einigen Königsberger Persönlichkeiten rund um Immanuel Kant.
Darum schlug ich meine Übersetzung eben dieser Erzählung für die
polnische Ausgabe17 der Anthologie Meiner Heimat Gesicht18 vor, in der
Beispiele aus dem deutsch-, polnisch-, litauisch- und russischsprachigen
Schrifttum (Ost-)Preußens veröffentlicht werden sollten. In seiner Erzählung erwähnte Bobrowski u. a. den Schriftsteller Theodor Gottlieb von
Hippel (17411796), dessen Schaffen mich schon damals fesselte. Aus dem
Grunde stand mir also gleichzeitig der Verfasser von Epitaph für Pinnau
sehr nahe. Eine andere, äußerst bedeutsame Erzählung mit ostdeutschen
Motiven, heißt Boehlendorff. Auch darin wurde jene Verzwicktheit der
Kulturlandschaft im Baltikum thematisiert, nur kam es dabei auf eine
spätere Generation als diejenige Kants und Hippels an. In Bernd Leistners
Anmerkung zu dieser Kurzstory ist über dieses höchst unglückliche
Dichterschicksal Folgendes nachzulesen:
Boehlendorff, Casimir Ulrich (17751825): dt. Dramatiker, Lyriker und Publizist; geboren in Mitau (Kurland), Studium in Jena, Hofmeister in Bern und
Lausanne (Miterleben der Helvetischen Revolution), Aufenthalte in Homburg
v. d. Höhe (Bekanntschaft mit Hölderlin und Sinclair), Jena und Dresden [ ],
von 1803 bis zum Tode unstetes Wanderleben in Kurland (u. a. Hofmeisterstellen in Riga, Rodenpois und Markgrafen), am 10. April 1825 Selbstmord in
Markgrafen19.

Schon diese komprimierte biographische Notiz kann die leicht verständliche Tatsache klarmachen, wie sehr sich Bobrowski selbst an seine früh
verlassene Heimat gebunden fühlen mußte. Diesen unwiederbringlichen
Verlust versuchte er dann sichtlich immer so zu kompensieren, daß er in
seinem Schaffen fast ausschließlich osteuropäische Themen ausgenutzt
hatte.

17 K. Brakoniecki, W. Lipscher [hrsg.], Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka,
Olsztyn 1999.
18 München 1996.
19 Bobrowski, Erzählungen, S. 139.
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Eines davon ist in seiner Schilderung der ersten Kriegstage, an denen er
persönlich beteiligt war, und zwar Der Tänzer Malige (1965). Die
polnischsprachige Ausgabe dieser Erzählung macht es aber fast unmöglich,
falls man früher kein Vorwissen davon erworben hat, genauere Indizien auf
einen persönlichen Zusammenhang rund um Bobrowski aufzuspüren. Unter
dieser Bedingung kann darin einfach nur vom Alltagsleben in einer
Kasernenstadt am Vortage des Kriegsausbruchs nachgelesen werden. Im
Text tauchen zwar die Dorfnamen Raj und Wenedia auf, man bekommt
leider keinen einzigen Hinweis darauf, daß es sich dabei um die heutigen
Ortschaften Raj und Wenecja in der Nähe Mohrungens handelt. Erst dank
einer entsprechenden Anmerkung in der deutschsprachigen Fassung der
Erzählung kann ihr Inhalt besser erfaßt werden:
Als Handlungsort der Erzählung sind die Städte Mohrungen (das heutige Mor¹g, Geburtsort Herders, südöstlich davon die Dörfer Paradies und Venedien)
und Ró¿an am Narew erkennbar. Das Nachrichtenregiment, dem Bobrowski als
Gefreiter zugehörig war, hatte am 1. September 1939 von Ostpreußen aus die
deutsch-polnische Grenze überschritten und war an der Eroberung (7. September) und Besetzung Ró¿ans beteiligt [ ]20.

Im weiteren Erzählstrang informiert Bobrowski über die Peinigung der
polnischen Juden im Städtchen Ró¿an durch die Wehrmachtsoldaten. Die
Frage der Judenverfolgung im Dritten Reich wird außerdem in seiner
Miniatur Die ersten beiden Sätze für ein Deutschlandbuch (1964) zur
Sprache gebracht. Übrigens, ihr Tenor und Gegenstand erinnern in gewisser
Hinsicht an die Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges Deutsches Requiem
(1946)21, wo die Lebensgeschichte des in Marienburg geborenen NaziOffiziers Otto Dietrich zur Linde geschildert wurde. Zur Linde, während der
Unruhen am 1. März 1939 in Tilsit hinter der dortigen Synagoge am Bein
verwundet, entpuppte sich später ebenfalls als ein für die Ausführung des
Holocaust Verantwortlicher. Zur Lindes Verwicklung in alle Schandtaten,
deren Hauptziel Judenvernichtung war, erfolgte aus innerster, durch sein
früheres Studium der Philosophie Schopenhauers, Nietzsches und Spenglers
untermauerter Überzeugung.
In der Erzählung Der Mahner (1965) rekurrierte Bobrowski hingegen
auf seine Schulzeit in der Provinzialhauptstadt Königsberg. Als Fünfzehnjähriger erlebte er dort die für Preußens Geschichte und Kultur so relevante
Metropole. Zu diesem Stoff nahm Jürgen Manthey in seinem opulenten
Königsberg-Buch Stellung 22:

20
21
22

Ebenda, S. 148.
J. L. Borges, Historie prawdziwe i wymylone, Warszawa 1993.
Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik, München, Wien 2005.
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Beschworen wird von Bobrowski die Topographie der Stadt mit dem Oberteich
(am Ufer überall sind Gärten angelegt, Biergärten, Kaffeehausterrassen, da
macht man abends Bootskorso), das Schloß mit dem Kaiserdenkmal davor (aus
Bronce und steht auf einem steinernen Sockel, wo er nicht herunterkann), der
Dom, die übrigen Kirchen, deren Pfarrer namentlich genannt und in ihrer Eigenschaft als Kanzelredner charakterisiert werden (Herr von Bahr nämlich spricht
seine angemessenen zwölf Minuten, die Leute folgen ja doch nicht länger, Konsistorialrat Claudin aber absolviert elegante fünfundzwanzig Minuten)23.

Bobrowskis Darstellung Königsbergs weicht nicht viel von anderen
Beschreibungen dieser Stadt am Pregel ab, es sei etwa denen Fanny
Lewalds oder Ernst Wicherts. Sie wirkt aber, wie es fast immer für seine
Feder signifikant ist, irgendwie gutmütiger  in ihrer Ausdrucksform eben
eleganter  als bei den Genannten.
Ohne daß der Dichter in seinen Werken Gefühle ausdrücklich darstellt,
ist doch erkennbar, daß die litauische Welt und ihre Historie auch
persönliche Geschichte, elementare Seelenzustände verkörpern. So bedeutet
denn die Beschwörung, die Anrufung der Natur letztlich ein Sich-Wenden zu
sich selbst24. Dieses Zitat aus einer Literaturgeschichte leitet die von
Bobrowski in seinem Kurzroman Litauische Claviere heraufbeschworene
Atmosphäre des Memellandes drei Jahre nach der Übernahme der Macht
durch die Nazis in Deutschland ein. Die vom Verfasser eingeführten
zeitlichen Rückblenden erlauben zugleich, die Handlung ins 18.
Jahrhundert zurückzuversetzen. Dies tut er eigentlich dazu, um den
litauischen Nationaldichter Christian Donaleitis (Kristijonas Donelaitis,
17141780) darstellen zu können. Eine gegenwärtige Rezeption von
Litauische Claviere scheint allerdings ohne eine grundlegende Kenntnis der
nationalen, sprachlichen, sozialen und politischen Zustände in der
heimatlichen Gegend Bobrowskis nur begrenzt möglich. Dies mag
mindestens zum Teil an einer künstlerisch einmaligen Beschaffenheit seiner
Erzählweise gelegen zu sein. Zur Schaffung eines allgemeinen Einblicks in
den Romaninhalt wird hiermit ein Auszug aus der tagebuchartigen
Veröffentlichung Dietmar Albrechts über Ostpreußens Literatur- und
Kulturlandschaft angeführt:
Donalitius [latinisiert für Donelaitis  G. S.], Pfarrer von Tollmingkehmen,
predigt und schreibt deutsch und litauisch. Seinen litauischen Bauern ist er
Seelsorger und Entwicklungshelfer zugleich. Er schult sich im Gartenbau,
schleift Glas, treibt Optik und Physik, fertigt Barometer und Klaviere. Unerschrocken bietet er der russischen Besatzung im Siebenjährigen Krieg die Stirn,
flieht mit der Gemeinde in die Heide25.
23
24

Ebenda, S. 644.
Illustrierte Geschichte der deutschen Literatur in sechs Bänden, hrsg. von A. Salzer, E.
von Tunk, C. Heinrich, J. Münster-Hotzlar, Bd. 6 Von 1933 bis zur Gegenwart, Köln o. J., S. 378.
25 D. Albrecht, Wege nach Sarmatien. Zehn Tage Preußenland. Orte, Texte, Zeichen,
Lüneburg 1995, S. 108.
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Das nahezu abenteuerliche Tun und Lassen Donelaitis bildet also eine
historische Erzählebene bei Bobrowski. Über die zeitgenössische Ebene
berichtet Albrecht auf eine folgendermaßen ausgedrückte Weise: Konzertmeister Gawehn und Professor Voigt reisen aus Tilsit zum litauischen
Lehrer Potschka ins Memelland, um Stoff zu sammeln für ein Opernlibretto
der Jahreszeiten26 (also des Hauptwerkes von Donelaitis  Metai).
Wenn man von einer eingehenden Betrachtungsweise des Buches
absieht, läßt sich hiermit zumindest eine Sache mühelos feststellen:
Bobrowskis Protagonist Donelaitis erscheint als ein typischer Vertreter der
Grenzlandkultur, als ein musterhafter Archetyp eines Grenzgängers, der
durch seine Leistungen schließlich zum Erwachen oder gar erst einer
Herausbildung der litauischen Kultur überhaupt beigetragen hatte. Dies
konnte ihm, wie auch seinen Landsleuten, übrigens mit großer Unterstützung deutscher Wissenschaftler und Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts gelingen. Daher werden von Bobrowski andere, sehr für diese
Entwicklung prägende Namen, wie die von Goethe und Herder, sowie jene
von Philipp Ruhig (16751743), Ludwig Rhesa (Liudvikas Rëza, 17761840)
und Ludwig (Louis) Passarge (18251912) genannt. Erstere förderten eine
tiefere Hinwendung zur heimatlichen Dichtung, Ruhig verfaßte eine in
Königsberg herausgebrachte Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem
Ursprunge, Wesen und Eigenschaften (1745) und ein am selben Ort
erschienenes Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747).
Rhesa und Passarge verdienten sich als Herausgeber und Übersetzer des
litauischen Schrifttums, mehr noch, sie übernahmen die Rolle unnachgiebiger Verfechter des litauischen Kulturguts. Schon die hier angeführten
Tatsachen stellen einen genügenden Beweis dafür dar, wie sehr die Anfänge
der litauischen Dichtkunst mit dem an der Königsberger Universität tätigen
Litauischen Seminar und den Förderern der litauischen Kultur verbunden
waren. Der Literaturwissenschaftler Helmut Motekat konnte es daher nicht
umhin, ihre bewundernswerten Bemühungen gebührend zu würdigen,
indem er etwa bezüglich Ludwig Passarges bemerkte: [Er trat] in die Reihe
jener ostpreußischen Männer, die seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts
uneigennützig und wenig beachtet, dem litauischen Teil der ostpreußischen
Bevölkerung Anwalt sein wollten als Stimme und Helfer in einem27. Es sei
hier ferner daran erinnert, daß schon Herder einige litauische Volksweisen
in seine Sammlung Stimmen der Völker in Liedern (1778/79) aufgenommen
hatte.
Ein relativ friedliches Zusammenleben der Deutschen und Litauer im
Memelland wurde nach dem Ersten Weltkrieg stark getrübt, nachdem das
26
27

Ebenda, S. 113.
H. Motekat, Ostpreußische Literaturgeschichte mit Danzig und Westpreußen,
München 1975, S. 293.
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Nationaldenken dort sehr an Bedeutung gewonnen hatte. Bobrowski belegte
diese Entwicklung weniger am Beispiel von politischen Entscheidungen,
sondern mittels äußerer Handlungsweisen, die im öffentlichen Leben
damals verbreitet waren. Er betonte die Beeinflussung der Deutschen durch
die Aktivitäten solcher Organisationen wie z. B. der Bund Königin Luise
(Luisenbund) oder der Vaterländische Frauenverein. Eine höchst prekäre
Lage der Litauer, die zwischen den Großmächten Deutschland, Rußland,
zum Teil auch Polen, zerrissen waren, veranlaßte sie zur Bekundung eines
nationalistisch gefärbten Geistes. Daher feierten sie ihren mittelalterlichen
Nationalhelden Vytautas. Die Memelland-Deutschen manifestierten dagegen
ihre patriotische Haltung in den allgegenwärtigen Huldigungsakten an die
Königin Luise, was Bobrowski scharf verhöhnte. Die ganze Kompliziertheit
jener Zustände wurde u.a. durch eine Szene in Litauische Claviere
versinnbildlicht, bei der während einer Feierlichkeit zu Ehren der Königin
Luise nahezu obligatorisch das Preußenlied vorgesungen wird. Dessen erste
Strophen lautete wie folgt: Ich bin Preuße, kennt ihr meine Farben?. Sie
wurden damals als ein offensichtliches Bekenntnis zum deutschen Element
empfunden. Aus ähnlichen Anlässen erklangen gelegentlich die Töne einer
damals ebenfalls sehr häufig vorgetragenen Hymne, nämlich Wo des Haffes
Wellen trecken an den Strand, einer Umdichtung eines fast gleich betitelten
Liedes von Martha Müller-Grählert (Text) und Simon Krannig (Vertonung)28. Bobrowski muß übrigens auf das gesamte Volksliedgut sehr
sensibilisiert worden sein, wenn er die wohl bekanntesten Lieder jener
Region herbeiruft, und zwar Ännchen von Tharau und Zogen einst fünf wilde
Schwäne. In der abschließenden Strophe des letzt genannten Liedes:
Wuchsen fünf junge Mädchen schlank und schön am Memelstrand./ Sind,
sing, was geschah?/ Keins den Brautkranz wand29 taucht der deutsche
Name für den wichtigsten Fluß in dieser Gegend auf, die Memel, den
Mickiewicz seinen Heimatstrom30 nannte. All diese schriftstellerischen
Maßnahmen verhalfen Bobrowski dazu, eine leicht überschwängliche
Algemeinstimmung zu gestalten, die für einen Abgesang auf die alte,
mindestens begrenzt als heile zu empfundene Welt, gehalten werden darf.
Aus einer Perspektive des Zweiten Weltkrieges erwies sich diese nationalistische Tendierung für die meisten Deutsch-Litauer als eine verhängnisvolle Entwicklung, die im Endeffekt auch ihn selbst zu einem Heimatlosen
machte.
Bobrowski nutzte den Memelfluß zur Hervorhebung der Unterschiede
zwischen den deutschen und litauischen Nationalisten aus. Dieser Strom glich
nämlich, mindestens zum Teil, einer Trenn- oder einer Demarkationslinie
28 Wo de Nordseewellen trecken an de Strand, in: Liederbuch für Schleswig-Holstein,
hrsg. vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, Flensburg 1955, S. 3334.
29 Ebenda, S. 271.
30 A. Mickiewicz, Lyrik. Prosa, hrsg. von Gabriele Bock, Leipzig 1979, S. 71.
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zwischen zwei Welten, obwohl die im Roman geschilderten Orte  das Dorf
Bittehnen und der Hügel Rombinus31, in denen die als eine Art Konkurrenz
aufzufassenden Feierlichkeiten am Johannistag gleichzeitig begangen
werden  nicht weit voneinander entfernt sind und sogar am gleichen
Flußufer liegen! Dieser traurige und folgenschwere Sachverhalt ergab sich
wahrscheinlich aus dem Fehlen einer Transparenz zwischen den beiderseits
der Memel lebenden Völker. Zu einer ebensolchen Erkenntnis kann man
beispielsweise aufgrund der Lektüre des Essaybandes von Czes³aw Mi³osz
West- und Östliches Gelände (1958) gelangen. Im Empfinden des polnischen
Dichters hätten stets die Folgen der Greueltaten des Deutschen Ordens
dessen zivilisatorische Errungenschaften in diesem Winkel Europas
überboten. Nicht ohne plausible Beweggründe bestimmten ferner die
Urheber der Allensteiner Borussia den Memelfluß für die äußerste NordOst-Markierung der Reichweite ihres künftigen Interessensgebietes.
In seiner kürzlich erschienenen Abhandlung Literatura powrotów
 powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku32
(Literatur der Rückkehr  Rückkehr der Literatur. Ostpreußen in der
deutschen Prosa nach 1945) faßte Miros³aw Ossowski die literarischen
Verdienste solcher Schriftsteller wie Artur Becker, Johannes Bobrowski,
Marion Gräfin Dönhoff, Manfred Peter Hein, Hans Hellmut Kirst, Wolfgang
Koeppen, Hans Graf von Lehndorff, Siegfried Lenz, Horst Michalowski,
Herbert Reinoß, Eva Maria Sirowatka, Herbert Somplatzki, Arno Surminski
und Ernst Wiechert zusammen. Es sind meistens deutschsprachige Autoren,
die ihrer ostpreußischen/ermländisch-masurischen Heimat einen besonderen
Tribut leisteten. Darunter gibt es diejenigen, die Ostpreußen gleich 1945
verlassen hatten, wie etwa Marion Dönhoff, Siegfried Lenz, Herbert
Somplatzki und Arno Surminski, aber auch einige, die sich erst ziemlich
spät dazu entschlossen, in der Bundesrepublik Fuß zu fassen (Horst
Michalowski, Artur Becker). Unter ihnen waren auch solche, die bereits vor
Kriegsausbruch außerhalb Ostpreußens wohnten (Ernst Wiechert). In
Ossowskis Buch kommt Bobrowskis Lebensweg etwas andersartiger vor,
vielleicht aus dem Grunde, daß ja Tilsit, der Geburtsort des Dichters, ans
Memelland, also ein Streitobjekt zwischen dem Deutschen Reich und dem
neuen Anrainerstaat Litauen, grenzte. Außerdem entschied sich Bobrowski
nicht in der Bundesrepublik, sondern in der DDR niederzulassen, was ihn,
wie schon früher angedeutet, einigermaßen stigmatisierte und in manchen
Kreisen als einen Verteidiger des Sozialismus abstempelte oder gar
verfemte.
31 Über die sich um diese heilige Kultstätte der Pruzzen rankenden Sagen schrieb
einst Ludwig Bechstein. Vgl. http://www.zeno.org/Literatur/M/Bechstein,+Ludwig/Sagen/
Deutsches+Sagenbuch/235.+Der+Opferstein+auf+dem+Rombinus, [Zugriff: 30.06.2014].
32 Gdañsk 2011.
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Die Grenzlandmetaphorik ist ebenfalls das Thema, auf das Ossowski
seine literaturwissenschaftliche Aufmerksamkeit fokussiert. Dies wird im
Vordergrund einer von dem Kulturforscher- und Soziologenpaar Aleida und
Jan Assmann erarbeiteten Verfahrensweise unternommen, die bei der
Analyse eines Literaturwerks brauchbar sein kann. Dabei werden solche
Begriffe wie Erinnerungsorte, Erinnerungsräume, Kulturgedächtnis usw. bei
einer Werkanalyse für nahezu unumgänglich gehalten. Von der polnischen
Soziologin Barbara Szacka und einigen Germanisten (Hubert Or³owski,
Pawe³ Zimniak) wurden sie schon in mehreren Veröffentlichungen
erfolgreich aufgegriffen. Ossowskis Auslegung des prosaistischen Schaffens
von Bobrowski beschränkt sich auf den Roman Litauische Claviere, da
eigentlich nur dieses Buch ins Spektrum eines im Titel seiner Arbeit
verankerten Interesses rückt. Die Handlung von Levins Mühle betrifft
nämlich ein Gebiet, das zwar unweit Ostpreußens lag, jedoch eine etwas
andere Eigenart besaß. Aus einer rein linguistischen Betrachtungsweise
bemerkt Ossowski einen weiteren Unterschied zwischen diesen zwei
Prosawerken Bobrowskis:
Regionale Verbindungen einer in seinem Roman dargestellten Welt unterstreicht Bobrowski in Litauische Claviere durch die für diese Region kennzeichnenden Nachnamen der von sich selbst ins Leben gerufenen Protagonisten.
Der Autor orientiert sich an einem ähnlichen Grundsatz, wie es in dem früheren
Roman Levins Mühle der Fall war; doch dort tragen die deutschen Helden
polnische Namen, die polnischen dagegen deutsche, was ein Mittel für eigensinnigen
Hohn war, der sich auf die Gesamtheit geschichtlicher Prozesse bezieht, die die
Gemeinschaft jenes Grenzgebiets prägten. Hier spiegeln die Namen der Helden
mit pruzzisch-litauischer Herkunft wie Potschka oder Gawehn [ ] die ganze
Andersartigkeit eines an Litauen grenzenden Landes wider33.

Die enorme Kompliziertheit der deutsch-litauischen Zustände am
Vorabend kriegerischer Auseinandersetzungen wurde bei Bobrowski
außerdem durch die Namen authentischer Persönlichkeiten, wie etwa jener
des herausragenden litauischen Humanisten Wilhelm Storost-Vydûnas
einerseits und des memelländischen NSDAP-Politikers Ernst Neumann34
andererseits, veranschaulicht.
Bobrowskis Dichtkunst diente dem bereits angeführten Historiker
Andreas Kossert dazu, über die ostpreußischen Fragen in der deutschen,
zum Teil auch in der mitteleuropäischen Kulturgeschichte nach 1945,
abzurechnen35. Die Schlüsse aus diesen Erwägungen muteten den Autor
nicht ganz optimistisch an. Darum beschloß er, sich zweier nostalgischer
Gedichte Bobrowskis zu bedienen, um die ganze Schmerzlichkeit des
33
34
35
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Vergl.: http://de.metapedia.org/wiki/Neumann,_Ernst, [Zugriff: 7.05.2014].
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Heimatverlustes hervorzuheben. Sein wissenschaftliches Werk leitete er also
mit Pruzzische Elegie36 ein, um es mit Die Daubas abzuschließen37. Beide
Gedichte erfüllen in Kosserts Buch eine Funktion, als ob sie ein A und O auf
dem Umschlag einer großen Bibel wären. Dies mag nur eine reine
Koinzidenzsache gewesen sein, vielmehr handelt es sich dabei doch um eine
bewußte Maßnahme seitens dieses Wissenschaftlers gewesen zu sein. Um
seinen Vorsatz zu belegen, seien hier die Verse aus dem letzt genannten
Gedicht Bobrowskis angeführt:
[ ] So in der Nacht,
einfacher Landschaft Bild
in den Händen, Heimat,
dunkel am Rand,
ruf ich zu euch,
Gequälte. Kommt, Juden,
slavische Völker, kommt,
ihr anderen, kommt,
daß ich an eures Lebens
Stromland der Liebe vertane
Worte lernte, die Reiser,
die wir pflanzten den Kindern,
würden ein Garten.
Im Licht38.

Im Sommer 2014 machte ich eine kleine, dafür aber sehr interessante
Erfahrung bezüglich der Lyrik von Bobrowski. Ich verglich nämlich die vier
zur Zeit auf dem deutschen Büchermarkt wohl populärsten Anthologien
deutscher Lyrik: Die besten deutschen Gedichte (Insel Taschenbuch, 2012),
ausgewählt von Marcel Reich-Ranicki, Der große Conrady. Das Buch
deutscher Gedichte (Patmos, 2008), herausgegeben von Karl Otto Conrady,
Deutsche Gedichte in einem Band (Insel, 2009), herausgegeben von HansJoachim Simm und Die schönsten deutschen Gedichte (Anaconda, 2010),
herausgegeben von Lukas Moritz. In der ersten Anthologie ist kein einziges
Gedicht von Bobrowski vertreten, vielleicht aus dem einfachen Grund, daß
sich deren Autor gezwungen sah, auf ein absolutes Minimum zu
beschränken. Conrady nahm aber sogar sieben Gedichte Bobrowskis auf:
Osten (S. 805), Ebene, Holunderblüte, Bericht (S. 806), Dorfmusik, Hölderlin
in Tübingen (S. 807), Immer zu benennen, Schattenland (S. 808). Simm
entschied sich dagegen für drei Gedichte: Immer zu benennen (S. 1078),
Osten (S. 1078/1079) und Dorfmusik (S. 1079/80). In der letzt genannten
36
37
38
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Anthologie stehen zwei Gedichte verzeichnet: Sprache und Osten (S. 564). Es
fällt dabei auf, daß das Gedicht Osten in drei der genannten Sammlungen
veröffentlicht wurde: ein sichtbares Zeichen dafür, es wäre vermutlich das
ikonischste im Schaffen Bobrowskis. Zwei andere wiederholen sich bei
Conrady und Simm. Es scheint also, daß sie nach Verlauf mehrerer
Jahrzehnte nichts von ihrem Wert einbüßten und wieder aufs Neue gelesen
und gedeutet werden. Andererseits muß auch die folgende Tatsache
hinzugefügt werden: Dank einer im Jahr 2000 in der Bundesrepublik
durchgeführten Umfrage wurde eine Liste von 100 Lieblingsgedichten der
Deutschen zusammengestellt, die später in einer Buchausgabe39 erschien.
Leider beinhaltet sie kein Gedicht von Bobrowski. Möglicherweise liegt diese
Diskrepanz darin, daß sich die Gunst der Leserinnen und Leser von den
Tipps der Literaturkenner und Anthologieautoren, wie immer schon, in
mancher Hinsicht unterscheidet.
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Streszczenie
Artyku³ przedstawia spotkania z ¿yciem i twórczoci¹ Johannesa Bobrowskiego
(19171965). Bezporedni asumpt ku temu da³a piêædziesi¹ta rocznica mierci pisarza, a tak¿e
dwa wydarzenia, poprzedzaj¹ce tê datê. Pierwszym z nich by³o uwzglêdnienie kilkunastu utworów lirycznych poety w miesiêczniku Literatura na wiecie, w ca³oci powiêconemu literaturze niemieckiej. Drugim by³o urz¹dzenie ma³ego muzeum Bobrowskiego w litewskiej miejscowoci Wilkiszki, o czym w swoim wyst¹pieniu na sesji Stowarzyszenia Mazurskiego (2014)
donosi³ spiritus movens tego projektu, Jörg Naß.
W artykule przedstawione zosta³y przede wszystkim duchowe wiêzi Bobrowskiego z utraconymi przez niego stronami rodzinnymi, albowiem w³anie to w pierwszym rzêdzie wywar³o
silne piêtno na ca³ej jego twórczoci lirycznej i prozatorskiej. Dodatkowym za³o¿eniem autora
by³o wyeksponowanie aktualnoci dzie³ pisarza w Polsce, Niemczech i na Litwie.
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Gazeta Olsztyñska by³a wydawana od 16 kwietnia 1886 roku przez
polskiego Warmiaka z Klebarka Wielkiego, Jana Liszewskiego (18521894).
Redaktor przygotowywa³ sk³ad pisma do druku, t³oczy³, na jedynej maszynie
drukarskiej, raz w tygodniu przygotowane numery i zajmowa³ siê kolporta¿em gazety. Pomaga³ mu w tej pracy przyby³y z Poznania Seweryn Pieniê¿ny
(18641905), z którym zetkn¹³ siê w miecie nad Wart¹ w trakcie przysposabiania siê do zawodu drukarza.
Od pocz¹tku istnienia podstawowym zadaniem Gazety by³a obrona
jêzyka polskiego na po³udniowej Warmii. £¹czono j¹ ze szczególnym przywi¹zaniem mieszkañców do katolicyzmu. Bóg nas uczyni³ Polakami i katolikami. Przez to mamy obowi¹zek obrony wiary i mowy  powtarzano
w artyku³ach. Od 1893 roku na winiecie pisma pojawi³o siê wezwanie, u³o¿one przez Andrzeja Samulowskiego: Ojców mowy, ojców wiary, broñmy zgodnie: m³ody, stary! Pod tym znajdowa³o siê pozdrowienie: Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Seweryn Pieniê¿ny-senior mia³ zamieszkaæ w Olsztynie na krótko, aby
wspieraæ Liszewskiego, tymczasem pozosta³ w miecie do koñca ¿ycia.
W lutym 1891 roku o¿eni³ siê z siostr¹ redaktora, Joann¹ (18671929), i sta³
siê przewodnikiem polskich dzia³añ narodowych w warmiñskim zacianku.
W tym samym 1891 roku przej¹³ te¿ po Liszewskim redakcjê pisma. Na jego
³amach ³¹czy³ polskie dzia³ania kulturalno-owiatowe i narodowe z podejmowanymi w ca³ym zaborze pruskim. Da³ pocz¹tek rodowi Pieniê¿nych, który
na po³udniowej Warmii po³o¿y³ wielkie zas³ugi dla zachowania jêzyka polskiego we wsiach pod Olsztynem, Barczewem i Biskupcem. Oko³o 1900 roku
sprowadzi³ do Olsztyna swego brata W³adys³awa (18801940). W³anie W³adys³aw w 1905 roku obj¹³ redakcjê Gazety i kierownictwo polskiego ruchu narodowego. On te¿ w 1910 roku zachêci³ swego bratanka Seweryna (18901940),
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syna Seweryna seniora, do dzia³añ publicznych. Bratanek zosta³ sekretarzem Polsko-Katolickiego Towarzystwa Ludowego Zgoda pod wezwaniem
w. Kazimierza i miejscowego Towarzystwa M³odzie¿y Kupieckiej. W 1914 roku
W³adys³aw i Seweryn junior zostali powo³ani do wojska, by walczyæ na froncie. Przez cztery lata Gazetê Olsztyñsk¹, z wielk¹ pomoc¹ Stanis³awa Nowakowskiego, redagowa³a Joanna Pieniê¿na. Obaj Pieniê¿ni szczêliwie
prze¿yli wojnê. Na froncie zachodnim w 1917 roku zgin¹³ brat Seweryna
juniora, te¿ W³adys³aw.
1
Po powrocie z wojny Seweryn junior obj¹³ stanowisko kierownika wydawnictwa Gazety Olsztyñskiej. W³acicielk¹ oficyny pozosta³a do mierci
w 1929 roku jego matka Joanna. Przed plebiscytami w 1920 roku Pieniê¿ny
rozbudowa³ drukarniê. Dostosowa³ j¹ do t³oczenia gazet i druków w jêzykach
polskim i niemieckim na u¿ytek Polaków. Gazeta Olsztyñska, jako nieoficjalny organ Warmiñskiego Komitetu Plebiscytowego, by³a wydawana w nak³adzie 5000 egzemplarzy. Sprzyja³o to o¿ywieniu polskiego ¿ycia narodowego na terenie objêtym g³osowaniem. Seweryn Pieniê¿ny bra³ te¿ udzia³
w wiecach. W maju 1920 roku zosta³ nawet zastêpc¹ przewodnicz¹cego Komisji Plebiscytowej na miasto Olsztyn.
Po przegranych plebiscytach, 11 lipca 1920 roku, zosta³y zlikwidowane
polskie drukarnie: Kanterów w Kwidzynie i pisma Mazur w Szczytnie.
W ten sposób oficyna Pieniê¿nych w Olsztynie sta³a siê jedynym polskim
wydawnictwem w Prusach Wschodnich. Wymaga³o to rozbudowy drukarni
i powiêkszenia zatrudnionego personelu. W drugiej po³owie lipca 1920 roku
Seweryn Pieniê¿ny przeniós³ redakcjê i drukarniê do budynku przy Mühlenstrasse 23 (teraz Plac Rybny)1, stanowi¹cego w³asnoæ, jako zarz¹dzaj¹cego
maj¹tkiem plebiscytowym, Banku Ludowego w Olsztynie. Zgodnie z umow¹
za u¿ytkowanie budynku podstawowego, w którym znajdowa³a siê redakcja,
ksiêgarnia, drukarnia i mieszkanie Pieniê¿nych oraz przybudówki, s³u¿¹cej
jako magazyn papieru, wydawca p³aci³ roczny czynsz w wysokoci 480 marek
za pomieszczenia redakcyjno-drukarskie oraz 1050 marek za mieszkanie2.
Wyposa¿y³ te¿ drukarniê w nowe maszyny. Za 14 500 marek kupi³ linotyp
i drug¹ tyglówkê, nastêpnie sprowadzi³ elektryczne maszyny. Od 1 stycznia
1921 roku Gazeta Olsztyñska  organ powo³anego 30 listopada 1920 roku
Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich  by³a wydawana jako dziennik.
Od 1 grudnia 1920 roku t³oczono tutaj Gazetê Polsk¹ dla Powiatów Nadwi1 W Gazecie Olsztyñskiej [dalej GO] 1920, nr 87 z 20 VII napisano: Zmiana adresu
Redakcji. Zawiadamiamy naszych Czytelników i Przyjació³ naszego pisma, ¿e redakcja, administracja i drukarnia Gazety Olsztyñskiej znajduje siê na Fischmark (naprzeciwko
Stadt Turnhalle). Oficjalnie u¿ywano jednak adresu: Mühlenstrasse 2, czyli M³yñska 2.
2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej AAN], Ministerstwo Spraw Zagranicznych [dalej MSZ], sygn. 11105. Obecny stan maj¹tkowy Mazurskiego Banku Ludowego
w Olsztynie.
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lañskich, bêd¹c¹ w³aciwie wersj¹ Gazety Olsztyñskiej, jedynie z niewielkimi zmianami w uk³adzie treci. Materia³y prasowe do Olsztyna nadsy³a³
z Malborka, do czasu jego wysiedlenia z Niemiec w listopadzie 1921 roku,
kierownik Polskiej Agencji Prasowej Stanis³aw Pilarczyk. Wydawnictwo pozosta³o w³asnoci¹ rodziny Pieniê¿nych, a Zwi¹zek Polaków w Prusach
Wschodnich wyp³aca³ pensjê redaktorowi. Ten stan nie zmieni³ siê z pocz¹tkiem 1923 roku, odk¹d Zwi¹zek Polaków w Prusach Wschodnich sta³ siê
IV Dzielnic¹ Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Gazeta Olsztyñska nie eksponowa³a w winiecie tego, ¿e jest organem Zwi¹zku Polaków, ale organizacja
wyp³aca³a redaktorom pensje: do po³owy 1927 roku  Kazimierzowi Jaroszykowi, a potem do stycznia 1939 roku  Wac³awowi Jankowskiemu (do momentu, gdy w³adze hitlerowskie wysiedli³y go z Olsztyna).
Pieniê¿ny jako wydawca, zajmuj¹cy budynek przy Mühlenstrasse 23,
by³ nara¿ony na szykany Niemców. Od pocz¹tku niemieckie w³adze Olsztyna
dra¿ni³ polski napis Gazeta Olsztyñska znajduj¹cy siê na budynku w samym centrum miasta. Nie mo¿na by³o ukryæ, ¿e w miecie istnia³o polskie
pismo. Najpierw, w listopadzie 1920 roku, zarz¹d policji skierowa³ do kierownika oficyny nakaz usuniêcia lub zmiany szyldu. Jako powód nakazu, o czym
napisano w Gazecie, podano zeszpecenie widoku, jaki z tej strony przedstawia sob¹ zamek olsztyñski. W¹tpimy  pisa³ redaktor [przyp. J. Ch.]  czy
nakaz ten wyp³ywa rzeczywicie z troskliwoci o piêkny wygl¹d miasta.
Jestemy raczej tego zdania, ¿e szyld z wielkim napisem w jêzyku polskim
raziæ musi oczy tutejszych Niemców i dlatego te¿ z b³ahego powodu pragnie
siê go usun¹æ. Wiemy przecie¿ doskonale, ¿e przyjezdni ogl¹daj¹cy zamek
wybieraj¹ z pewnoci¹ inny punkt obserwacyjny, a nie Targ Rybny, którego
ca³y wygl¹d i charakter pozostawia du¿o do ¿yczenia3. Kiedy kierownik
wydawnictwa umieci³ na budynku napis Gazeta Olszyñska w bia³o-czerwonym kolorze, policja za¿¹da³a zmiany kolorów4. Odt¹d na gmachu, a¿ do
momentu rozebrania domu przez polskich jeñców na pocz¹tku drugiej wojny
wiatowej, widnia³ napis bia³o-czarny. Kilkakrotnie w³adze miejskie Olsztyna próbowa³y zmieniæ siedzibê redakcji i drukarni Gazety. Wci¹¿ odmawia³y zgody na odnowienie zdewastowanego budynku. Niemcy pos³ugiwali siê
wci¹¿ t¹ sam¹ argumentacj¹, ¿e w zwi¹zku ze zmian¹ uk³adu komunikacyjnego miasta, w³anie ten dom zosta³ przeznaczony do rozbiórki5. Nie zdecydowali siê jednak na wysiedlenie polskiego wydawnictwa. Ksi¹dz Wac³aw
Osiñski, jako prezes Rady Nadzorczej Banku Ludowego, uzale¿ni³ przeniesienie redakcji i drukarni od przydzielenia identycznego lokalu i do tego nie
na peryferiach Olsztyna. Nie mo¿na wykluczyæ, ¿e nakaz przymusowego
opuszczenia budynku przez wydawnictwo napotka³by od razu na zastosowa3
4
5

Z Warmii, GO 1920, nr 142 z 25 XI.
GO 1924, nr 256 z 31 X.
J. Ch³osta, Maj¹tek plebiscytowy na Warmii, Mazurach i Powilu, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie [dalej KMW] 1988, nr 34, s. 383.
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nie retorsji wobec niemieckiej gazety w Polsce. Przy okazji warto poczyniæ
refleksjê, ¿e po odbudowie w 1989 roku domu Gazety Olsztyñskiej na
obecnym Placu Rybnym nie umieszczono napisu z czerwonymi literami na
bia³ym tle, który przez jaki czas przed wojn¹ widnia³ na budynku, a jedynie
z czarnymi, o których zadecydowa³y wtedy w³adze niemieckie.
2
Poza Gazet¹ Olsztyñsk¹ i Gazet¹ Polsk¹ dla Powiatów Nadwilañskich (19201922) oraz kilkoma numerami organu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego Robotnika Polskiego z 1921 roku, drukowano w oficynie Pieniê¿nych nastêpuj¹ce czasopisma: Mazurski Przyjaciel Ludu (19231928),
dwutygodnik ¯ycie M³odzie¿y (19241930), który przez jaki czas by³ dodatkiem do Gazety Olsztyñskiej , G³os Ewangelijny (19261939), Mazur
(19281939) z dwoma dodatkami  Gospodarzem i Twierdz¹ Ewangelick¹
(19291939), G³os Pogranicza (19291932), Poradnik Nauczycielski
(19311933), Kalendarz dla Mazurów (19321939), Kulturwehr (19331938),
kilkanacie numerów Ma³ego Polaka w Niemczech (19381939). Oprócz
tego Gazetê Olsztyñsk¹ wzbogacano dodatkami Goæ Niedzielny i Gospodarz. Dodatek Przyjaciel Dziatek, redagowany w latach 19221926 przez
nauczyciela Jana Brzeszczyñskiego, by³ czêci¹ samej Gazety. Koszty
wydawania tych czasopism pokrywa³ Zwi¹zek Polaków w Niemczech.
Wysokoæ subwencji uzale¿niona by³a od nak³adu i liczby p³atnych prenumeratorów.
We wszystkich wymienionych czasopismach drukowano utwory polskich
pisarzy. Zamieszczano wiersze Adama Mickiewicza i Juliusza S³owackiego,
utwory Ignacego Krasickiego, Wincentego Pola, Marii Konopnickiej, Jana
Kasprowicza i Adama Asnyka, prozê Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Adolfa Dygasiñskiego, Elizy Orzeszkowej, Boles³awa Prusa,
W³adys³awa Reymonta, Wac³awa G¹siorowskiego, Gustawa Morcinka, tak¿e
Deotymy [Jadwigi £uszczewskiej], Heleny Mniszkówny i Marii Rodziewiczówny. Pisano o luminarzach kultury polskiej: Fryderyku Chopinie, Stanis³awie Moniuszce, przypominano biografie zas³u¿onych Polaków: Tadeusza
Kociuszki, Stanis³awa Staszica, Hugona Ko³³¹taja, Juliana Ursyna Niemcewicza, Henryka D¹browskiego. Dziêki drukowanym w odcinkach powieciom
Warmiacy i Mazurzy poznawali literaturê polsk¹.
Poza wieloma drukami akcydensowymi i us³ugowymi, jak statuty organizacji polskich, bilanse banków ludowych, Pieniê¿ny w latach 19181939
wyda³ prawie 50 ksi¹¿ek. Czêæ z nich najpierw drukowa³ w odcinkach na
³amach Gazety. Obok prac z zakresu etnografii i historii Warmii ks. Walentego Barczewskiego, jak Geografia polskiej Warmii (1918), Kiermasy na Warmii (dwukrotnie w 1922 i 1924 roku) i Nowe kocio³y katolickie na Mazurach
(1926), wydano w 1933 roku obszerne opracowanie Kajetana Suffczyñskiego Zawsze oni, bêd¹ce obrazami historycznymi i obyczajowymi z czasów
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Kociuszki oraz Legionów, z ilustracjami Juliusza Kossaka i epigrafami Wincentego Pola, w 1932 roku Ludwika Stasiaka Brandenburg kraina s³owiañskich mogi³ i Dzieje legendarne Polski. Opowiadania historyczne dla dzieci
w 1935 roku oraz broszury i ulotki propagandowe przed wyborami do parlamentu niemieckiego. Z zakresu literatury piêknej zas³uguje na uwagê proza
Henryka Sienkiewicza Krzy¿acy (1930), Bartek zwyciêzca i Latarnik w jednym woluminie (1933) i W pustyni i w puszczy (1933), powieci Aleksego
To³stoja, Marii Rodziewiczówny i Franciszka Jankowskiego6.
Wszystkie ksi¹¿ki mo¿na by³o zakupiæ w ksiêgarni Gazety Olsztyñskiej, znajduj¹cej siê na Mühlenstrasse 23, wraz z wydawnictwami sprowadzonymi z kraju, takimi jak wydawnictwa w. Wojciecha, w. Jacka, Arcta,
oraz Gebethnera i Wolffa.
3
Najm³odszy z Pieniê¿nych dorównywa³ pracowitoci¹ i uzdolnieniami
dziennikarskimi ojcu Sewerynowi i stryjowi W³adys³awowi. Przy nich przysposabia³ siê do profesji, najpierw drukarza, potem redaktora. Nie mia³ przecie¿ zawodowego wykszta³cenia. Ukoñczy³ zaledwie cztery klasy niemieckiego gimnazjum. Co najmniej dwa lata z przerwami przebywa³ w prywatnej
szkole, prowadzonej przez ks. Walentego Barczewskiego w Br¹swa³dzie. Jak
zwierza³ siê po latach W³adys³awie Knosalinie, miesi¹ce spêdzone w Br¹swa³dzie uzna³ za najbardziej wa¿ne w swojej edukacji. Od najm³odszych lat
chêtnie przebywa³ w drukarni. Nie stroni³ od kontaktów z rówienikami. Po
zajêciach w szkole bra³ udzia³ w zabawach z kolegami na Starym Miecie.
Tam pozna³ gwarê warmiñsk¹, któr¹ pos³ugiwa³y siê dzieci osiad³ych w miecie dawnych mieszkañców podolsztyñskich wsi. Wykorzysta³ j¹ potem
w swoich gwarowych felietonach, zatytu³owanych Kuba spod Wartemborka
gada. Jako jedenastoletni ch³opiec, w 1901 roku, prze¿y³ osobliwy proces
s¹dowy, stanowi¹cy przyk³ad pruskiej sprawiedliwoci. Otó¿ w klasie nauczyciel o nazwisku Grunwald, chc¹c siê zorientowaæ, czy w Olsztynie
w nastêpstwie strajku szkolnego we Wrzeni, gdzie dzieci upomnia³y siê
o wprowadzenie lekcji religii w jêzyku polskim, mo¿e dojæ do strajku, zanotowa³ nazwiska ch³opców, w których domach rozmawia siê po polsku.
W klasie m³odszego syna redaktora  W³adys³awa, nauczyciel zapisa³ 19
nazwisk. Potem poleci³ ch³opcom wstaæ z ³awek i powiedzia³: Oto stoi ta
polska banda! Incydent ten W³adys³aw zrelacjonowa³ w domu, a Seweryn
 uczêszczaj¹cy do wy¿szej klasy  potwierdzi³, bo opowiedzia³ mu o tym
6 Pe³ny zestaw wydanych ksi¹¿ek zosta³ zamieszczony w opracowaniu: J. Ch³osta, Wydawnictwo Gazety Olsztyñskiej 19181939, Olsztyn 1977, s. 157159. Por. T. Oracki,
Olsztyn jako orodek pimiennictwa i ruchu wydawniczego od po³owy XIX w. do 1939 roku.
Wydawnictwa Haricha, Buchholza i Pieniê¿nych, w: tego¿: Rozmówi³bym kamieñ
Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku,
Warszawa 1976, s. 275280.
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kolega o nazwisku Rockel. Na tej podstawie ojciec napisa³ artyku³, w którym
potêpi³ zachowanie nauczyciela. Niemiecki nauczyciel, zapewne z namowy
inspektora szkolnego Augusta Spohna, zaskar¿y³ redaktora w olsztyñskim
s¹dzie i sprawê oczywicie wygra³. Na rozprawie zeznawali dwaj synowie
Pieniê¿nego. Opisali szczegó³owo zachowanie nauczyciela. Ale nikt z innych
uczniów tego nie potwierdzi³. Rockel zaprzeczy³, jakoby co takiego opowiedzia³. W tej sytuacji s¹d wyda³ wyrok skazuj¹cy redaktora na zap³acenie
grzywny w wysokoci 50 marek z zamian¹ na 5 dni aresztu7. Potem ju¿, jako
redaktor odpowiedzialny Gazety w 1912 roku, sam Seweryn junior znalaz³
siê w stanie oskar¿enia. Zastêpuj¹c stryja W³adys³awa, powo³anego na okresowe przeszkolenie wojskowe, na podstawie notki z prasy pomorskiej, napisa³ artyku³ o niew³aciwym potraktowaniu ks. Edmunda Gryglewicza ze
lesina. Otó¿ skazanemu na trzymiesiêczny pobyt w twierdzy k³odzkiej ksiêdzu odmówiono dostêpu do polskich gazet i nie zezwolono na odbiór korespondencji w jêzyku polskim. O ile ta informacja nie wzbudzi³a zastrze¿eñ
na Pomorzu, o tyle w Olsztynie m³odego redaktora spotka³a kara grzywny.
Wyrokiem Królewskiej Izby Karnej w Królewcu z 15 II 1912 roku zosta³
skazany na zap³acenie kary w wysokoci 200 marek8.
W Gazecie nie podpisywano artyku³ów imieniem i nazwiskiem. Z tej
przyczyny trudno wskazaæ teksty, których autorem by³ m³ody Pieniê¿ny. Na
pewno pisa³ felietony pt. Kuba spod Wartemborka gada w gwarze warmiñskiej gwoli ubawienia i ucieszenia kochanych Czytelników. Raz po raz
wk³ada³ wiejskiemu parobkowi z £apki pod Wartemborkiem, czyli dzisiejszym Barczewem, sformu³owania, jakich ze wzglêdu na cenzurê, nie móg³by
wypowiedzieæ w artykule publicystycznym. Wystêpowa³ przeciwko germanizatorom, omiesza³ renegatów, tych, co wyrzekali siê ojczystej mowy i obyczajów polskich, atakowa³ prasê niemieck¹ za druk czêsto nieprawdziwych
opisów statusu Polaków, nawo³ywa³ Polaków do zachowania godnoci, zachêca³ do czytania polskich gazet i ksi¹¿ek, postulowa³ konsolidacjê polskich
towarzystw i zacienienie dzia³añ w ramach Zwi¹zku Polaków. Pisa³: Ja
mam zdrowe oczy i patrzê jednym okiem na Powile, drugim na Warmiê,
a trzecim na Mazury, lecz patrzê na sprawê i ¿yczê sobie, abyta wszyscy siê
tak zapatrywali9.
W swoich gadkach splata³ wielk¹ politykê z ma³ymi sprawami, drwi¹c
z niemieckich organizacji nacjonalistycznych, cieszy³ polskie serca, pokrzepiaj¹c je w aktywnym trwaniu, a nie cierpieniu. Umia³ zgrabnie przechodziæ
od anegdoty na temat b³azeñstw wiejskiego parobka do tematów wa¿nych
i najwa¿niejszych. Udawa³, ¿e bra³ udzia³ nie tylko w uroczystych kierma7 Proces Gazety Olsztyñskiej, GO 1901, nr 106 z 7 IX; por. J. Ch³osta, Procesy Gazety Olsztyñskiej, KMW, 1974, nr 3, s. 242.
8 Proces Gazety Olsztyñskiej, GO 1912, nr 21 z 17 II.
9 Kuba spod Wartemborka gada, GO 1923, nr 72 z 3 III.
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sach na Warmii, lecz tak¿e wydarzeniach miêdzynarodowych, zabieraj¹c g³os
na ich temat. Sprawia³ przy tym wra¿enie zawsze najlepiej poinformowanego i lepiej od innych zorientowanego.
Gwarowe teksty Pieniê¿nego sta³y siê te¿ przedmiotem procesu s¹dowego. Kiedy w felietonie, drukowanym 20 lipca 1937 roku, Kuba spod Wartemborka wyrazi³ wspó³czucie redaktorowi pisma w zwi¹zku ze skazaniem go
przez Prasowy S¹d Honorowy w Królewcu na karê grzywny w wysokoci
400 marek, i w sposób ¿artobliwy wezwa³ czytelników do sk³adania datków
po jednej marce os¹dzonemu, spotka³a go kolejna kara. Prokurator potraktowa³ wezwanie nazbyt powa¿nie i skaza³ autora felietonu, redaktora Pieniê¿nego, kolejny raz na zap³acenie grzywny w wysokoci 500 marek10.
Niemcy wysoko oceniali przydatnoæ Pieniê¿nego jako wydawcy i redaktora: Ze stanowiska polskiej mniejszoci kwalifikacje Pieniê¿nego s¹ bez
w¹tpienia dobre, poniewa¿ potrafi on nadawaæ odpowiedni ton w swoich
gazetach, który odpowiada umys³owoci polskiej ludnoci. I chocia¿ polskie
gazety s¹ dotowane przez Zwi¹zek Polaków w Niemczech, to Pieniê¿nemu
nie jest ³atwo prowadziæ polsk¹ drukarniê. Posiada swoisty idealizm i oddanie sprawie polskiej11.
W lutym 1936 roku S¹d Prasowy w Królewcu skreli³ redaktora Wac³awa Jankowskiego z listy cz³onków Zwi¹zku Prasy w III Rzeszy. T¹ decyzj¹
pozbawi³ Jankowskiego mo¿liwoci pe³nienia funkcji redaktora odpowiedzialnego za polskie gazety w Niemczech. Odt¹d cz³onkiem tego zwi¹zku pozosta³
wy³¹cznie Seweryn Pieniê¿ny. Jego nazwisko figurowa³o we wszystkich pismach polskich, wydawanych w Olsztynie, jako redaktora odpowiedzialnego.
W pracach redakcyjnych wspiera³a go czasem ¿ona, Wanda Pieniê¿na (1897
1967), która po wojnie, w latach 19571961, by³a pos³em do Sejmu PRL
i cz³onkiem Klubu Poselskiego Znak.
W sierpniu 1938 roku oddzia³ Siechertheits Dienst w Olsztynie przygotowa³ zestawienie wszystkich procesów s¹dowych, jakie redaktorom Gazety
Olsztyñskiej wytoczono od powstania pisma w 1886 roku. Zapewne informacja ta mia³a pos³u¿yæ olsztyñskiej komórce Bund Deutscher Osten do wniesieniu wniosku do S¹du Prasy o skrelenie Seweryna Pieniê¿nego z listy cz³onków Zwi¹zku Prasy w III Rzeszy, tak jak to uczyniono z dziennikarzami
z Opola: Antonim Pawlet¹ i Janem £angowskim. Do tego jednak nie dosz³o. Byæ
mo¿e w³adze hitlerowskie obawia³y siê likwidacji gazet niemieckich w Polsce.
Po wybuchu II wojny wiatowej Seweryn Pieniê¿ny zosta³ aresztowany
i umieszczony w hitlerowskim obozie w Hohenbruch (teraz Gromowo w obwodzie kaliningradzkim). Tam w przededniu swoich 50. urodzin, 24 lutego
10 Jak Kuba narazi³ siê w³adzom. Wspó³czucie Kuby spod Wartemborka nad niedol¹
pana redaktora i co z tego wynik³o, GO, 1938, nr 148 z 1 VI.
11 Siecherheits-Dienst Pododdzia³ Olsztyn do komórki Bund Deutscher Osten. Doniesienie o Sewerynie Pieniê¿nym, wydawcy i redaktorze z 28 VIII 1938 r.; por. P. Sowa,
Cena polskoci, Warszawa, 1976, s. 183184.
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1940 roku, tym razem bez wyroku s¹dowego, zosta³ rozstrzelany wraz
z nauczycielem polskiej szko³y w Unieszewie, Janem Maz¹, i kierownikiem
Rolniczo-Handlowej Spó³dzielni Rolnik w Olsztynie, Leonem W³odarczakiem. Rok po zakoñczeniu wojny ich zw³oki sprowadzono do Olsztyna.
W pierwszych dniach listopada 1946 roku urz¹dzono uroczysty pogrzeb.
Kondukt ¿a³obny prowadzi³ wtedy, zaprzyjaniony z Pieniê¿nymi, proboszcz
parafii w. Jakuba, ks. pra³at Jan Hanowski. Zamordowanych w Hohenbruch pochowano na parafialnym cmentarzu w. Jakuba. W maju 1978 roku
na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej urz¹dzono wspólny grób
rodziny Pieniê¿nych. W ten sposób uczczono pamiêæ o rodzie zas³u¿onym
w obronie polskiego jêzyka na po³udniowej Warmii i na Mazurach.
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Summary
The paper is of informative nature. Its aim is to draw attention to Seweryn Pienie¿ny,
who was an important figure for the history of the East Prussia and foremost for the writing,
before 1939. It describes his life path, involvement as the editor-in-chief in the activity of
Gazeta Olsztyñska [Olsztyn News] and activities supporting different Polish departments at
this territory. The author of the paper joins the history of the Pieniê¿ni family with knowledge
about press revealing culturally-active role of the local press and publishing houses.
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Badaniom nad literatur¹ zwi¹zan¹ z miejscem i jego przesz³oci¹ towarzyszy refleksja na temat autonomicznoci i niezale¿noci punktów widzenia.
Pimiennictwo tego rodzaju przynosi narracje tworzone wbrew ogólnie obowi¹zuj¹cym stereotypom interpretowania przesz³oci. S¹ one uzale¿nione od
dostêpnej autorowi, narratorowi i bohaterowi wiedzy oraz ich prywatnej
interpretacji historii. Pos³uguj¹ siê oni wieloma wariantami postrzegania
rzeczywistoci, nie podporz¹dkowuj¹ nakazom oraz kulturowym oddzia³ywaniom. Uzale¿niaj¹ siê od jednostkowego jêzykowego postrzegania wiata.
Najnowszym przyk³adem tego rodzaju metody twórczej jest prezentacja powieciowego wiata w ksi¹¿ce Szczepana Twardocha Drach. Wszechwiedz¹cy
narrator, podpatruj¹c losy wielu pokoleñ mieszkañców l¹skiego pogranicza,
splata ich dzieje, na przekór pouk³adanej historii, zawartej w leksykonach
i encyklopediach. Wizja przesz³oci utrwalona przez Twardocha jest odmienna, uwolniona od stereotypów i modeli odbioru historii wykszta³conych
w dwudziestym wieku.
Takie literackie zachowania mo¿na podporz¹dkowaæ zjawisku, które
Przemys³aw Czapliñski nazywa recyclingiem. Badacz udowadnia, ¿e twórcy
najnowszej sztuki wybrali recycling jako metodê najbardziej pojemn¹ do
znalezienia sobie niszy w nowoczesnoci. Przywo³uj¹c obiektywn¹ definicjê
recyclingu, czyli procesu w³¹czania resztek do powtórnej produkcji1, uto¿samia go z dzia³aniami twórców, którzy korzystaj¹c z dorobku przesz³oci
1

P. Czapliñski, Resztki nowoczesnoci, Kraków 2011, s. 7.
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i tradycji, wybieraj¹ pasuj¹ce do ich twórczej koncepcji cz¹stki i dopasowuj¹
je do w³asnego pomys³u, pozoruj¹c czasem intertekstualn¹ g³êbiê. Takich
ladów recyclingu doszukuje siê w powieciach z prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, np. w Weiserze Dawidku Paw³a Huellego czy Hanemannie Stefana Chwina. Wspomniany wczeniej utwór Szczepana Twardocha
tak¿e wykazuje podobne inklinacje. Jego narracja rejestruje jednak jeszcze
inny interesuj¹cy proces, który dokonuje siê w kulturze ostatnich lat. Jest nim
powrót do przesz³oci, ale na w³asnych warunkach. Pod koniec dwudziestego
wieku diagnozy kulturoznawców i socjologów wyranie zawiera³y tezê, ¿e
przesz³oæ straci³a na znaczeniu, przesta³a byæ wa¿nym punktem odniesienia.
Z³o¿y³a siê na to kosmiczna szybkoæ dokonuj¹cych siê przemian w nowoczesnych technologiach skierowana, co zrozumia³e, wy³¹cznie ku przysz³oci, budz¹cej nadziejê na rozwi¹zanie wszystkich problemów wspó³czesnoci.
Bartosz Korzeniewski, powo³uj¹c siê na francuskiego historyka Pierrea
Norê2, (Respublica Nowa 2001, nr 7), zauwa¿a coraz bardziej widoczny
proces zainteresowania przesz³oci¹ we wspó³czesnych spo³eczeñstwach:
Wyra¿a siê on przede wszystkim w modzie na antyki, starocie, poszukiwania
genealogiczne na poziomie dowiadczeñ potocznych, w zwrocie ku kategorii dziedzictwa w lokalnych upamiêtnieniach, we wzrastaj¹cej liczbie obchodów rocznicowych na poziomie pamiêci oficjalnej oraz karierze kategorii pamiêci zbiorowej
we wspó³czesnej humanistyce3.

Wtóruje tej wypowiedzi El¿bieta Rybicka:
Koniunktura memorialna zaznaczy³a siê bowiem równolegle w ró¿nych dziedzinach  w karierze form autobiograficznych i literatury wiadectwa, w rozwoju
nowego muzealnictwa i dyskusjach nad now¹ formu³¹ archiwistyki, debatach
nad polityk¹ historyczn¹ i polityk¹ pamiêci, w stylach ¿ycia coraz bardziej
naznaczonych mod¹ retro i oldschoolem oraz oczywicie w teorii i badaniach
literackich oraz historycznych4.

Zwrot ku przesz³oci najbardziej widoczny jest w badaniach nad to¿samoci¹. Przesz³oæ dostarcza nie tylko potrzebnej wiedzy, norm i wartoci,
2 Pierrea Norê uwa¿a siê za prekursora badañ nad miejscami pamiêci. W artykule
Mémoire collective, opublikowanym na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych, Nora postulowa³
koniecznoæ prowadzenia nad nimi badañ. Miejscem pamiêci mo¿e byæ dla niego zarówno
archiwum historyczne czy pomnik bohatera, jak i mieszkanie prywatne, w którym spotykaj¹ siê zazwyczaj kombatanci, by obchodziæ uroczystoci z powodu jakiej wa¿nej dla nich
rocznicy. Sz³oby tu  pisze Nora  o miejsce w dos³ownym znaczeniu tego s³owa, w którym
pewne spo³ecznoci, jakie by one nie by³y  naród, grupa etniczna, partia  sk³adaj¹ swoje
wspomnienia lub uwa¿aj¹ je za nieod³¹czn¹ czêæ swojej osobowoci. Cyt. za A. Szpociñski, Miejsca pamiêci (lieux memoire), Teksty Drugie 2008 nr 4, s. 11.
3 B. Korzeniewski, Transformacja pamiêci. Przewartociowania w pamiêci przesz³oci
a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego przesz³oci w Polsce po 1989 roku,
Poznañ 2010, s. 50.
4 E. Rybicka, Geopoetyka. Przestrzeñ i miejsce we wspó³czesnych teoriach i praktykach
literackich, Kraków 2014, s. 299.
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lecz tak¿e  jak pisze Korzeniewski  stanowi archiwum, w którym spo³eczeñstwa poszukuj¹ tego, czego zabrak³o na skutek zerwania o¿ywczego
i sensotwórczego kontaktu z jednolit¹ form¹ pamiêci zbiorowej, jaki zachowa³y spo³eczeñstwa tradycyjne5. Siêganie do archiwum ma jednak charakter wybiórczy, podlega procesowi homogenizacji, a pamiêæ staje siê powierzchowna i fragmentaryczna.
W swoich rozwa¿aniach Bartosz Korzeniewski zwraca uwagê na uniwersalizacjê pamiêci o wydarzeniach historycznych, które staj¹ siê w³asnoci¹
wspólnoty ponadnarodowej oraz medializacjê pamiêci, przejawiaj¹c¹ siê
w rosn¹cym znaczeniu mediów komunikacji masowej w kszta³towaniu wiadomoci historycznej. Zaproponowa³ i przedstawi³ on cztery najwa¿niejsze
trendy, które decyduj¹ o przewartociowaniach w polskiej pamiêci po 1989
roku. S¹ to: pluralizacja pamiêci opieraj¹ca siê na zró¿nicowaniu i ró¿norodnoci wizji przesz³oci, odbr¹zowienie pamiêci, implikuj¹ce samokrytycyzm
postrzegania historii, prywatyzacja pamiêci, odrzucaj¹ca poredników-interpretatorów w przekazie faktów historycznych oraz regionalizacja pamiêci,
polegaj¹ca na wzrocie znaczenia odwo³añ do tradycji lokalnych i regionalnych oraz zmiany sposobu ich przywo³ywania6.
Ostatni proces zwi¹zany jest z dzia³aniami prowadzonymi przez Wspólnotê Kulturow¹ Borussia i sejneñsk¹ grupê Pogranicza. Zaanga¿owany
w dzia³ania tych stowarzyszeñ Robert Traba upowszechni³ pojêcie polifonii
pamiêci, wywodz¹c je z badañ nad regionalizmem. Jak pisze badacz: Trzeba doprowadziæ do pojednania konkuruj¹cych pamiêci. Jak? Poprzez ci¹g³y
dialog i odkrywanie miejsc wiadomie zapomnianych7. Snuje on tak¿e wizje
dotycz¹ce konstrukcji pamiêci o przesz³oci w Europie, diagnozuj¹c, ¿e mo¿e
staæ siê ona narracj¹ dominuj¹c¹: Na dzisiaj zamiast poszukiwania wspólnych, europejskich miejsc pamiêci widzê inne zadanie: potrzebê uczenia siê
tolerancji dla pamiêci »innych«8.
Celem artyku³u jest wskazanie, w jaki sposób wspó³czeni pisarze wykorzystuj¹ pamiêæ historyczn¹ zwi¹zan¹ z Olsztynem, miastem, w którego
architektonicznym i kulturowym krajobrazie uwidaczniaj¹ siê lady przesz³oci. Przywo³uj¹c za El¿biet¹ Rybick¹ definicjê miejsc pamiêci, któr¹ sformu³owa³ francuski badacz Pierre Nora9, mo¿na przyj¹æ, ¿e w tym miecie
pamiêæ o przesz³oci przechowywana jest przez miejsca topograficzne
i miejsca monumenty: pomniki, cmentarze i architekturê. Zanim zostan¹
przedstawione istotne argumenty, warto przywo³aæ ogólne fakty zwi¹zane
z dzisiejsz¹ stolic¹ Warmii i Mazur.
5
6
7

Tam¿e, s. 51.
Tam¿e, s. 115.
R. Traba, Przesz³oæ w teraniejszoci. Polskie spory o historiê na pocz¹tku XXI wieku, Poznañ 2009, s. 86.
8 Tam¿e, s. 87.
9 E. Rybicka, dz. cyt., s. 311.

326

Joanna Ch³osta-Zielonka

Krótka historia Olsztyna
Olsztyn jest miastem, któremu nazwa Allenstein i prawa miejskie zosta³y nadane w 1353 roku przez diecezjaln¹ Kapitu³ê Warmiñsk¹. Zasadc¹
i pierwszym burmistrzem by³ Jan z £ajs. Olsztyn nale¿y do po³udniowej
czêci Warmii, historycznej krainy bêd¹cej w latach 14661772 lennem Rzeczypospolitej. Wraz z ca³¹ Warmi¹ na pocz¹tku XV wieku miasto by³o aren¹
najazdów króla W³adys³awa Jagie³³y i walk z Krzy¿akami do czasu pokoju
toruñskiego. W 1520 roku olsztyñskiego zamku broni³ przed Krzy¿akami
Miko³aj Kopernik. W okresie rozbiorów Warmiê wraz z Olsztynem wcielono
do Królestwa Prus. Po I wojnie wiatowej, w plebiscycie 1920 roku, jak
wiêkszoæ terenów Prus Wschodnich, miasto utrzyma³o siê w granicach pañstwa niemieckiego. Dzia³ania kolejnej wojny dotknê³y miejscowoæ dopiero
w styczniu 1945 roku. Wtedy zosta³a ona zniszczona i wydziedziczona
z dotychczasowej kultury. Zburzenie Olsztyna przez Rosjan i ograbienie
z wszelkich wartoci oraz znaków dawnej kultury, w akcie zemsty za krzywdy doznane od Niemców, spowodowa³o, ¿e jego nowi mieszkañcy zapomnieli
o przesz³oci. Odt¹d, a¿ do 1989 roku, realizowano tutaj politykê pañstwa
socjalistycznego, zgodn¹ z kolejnymi planami ustrojowej przebudowy.
Historia Olsztyna inspirowa³a wielu miejscowych badaczy. Jeszcze w
latach siedemdziesi¹tych powsta³o kilka prac Andrzeja Wakara o dziejach
miasta. By³a to w 1971 roku ksi¹¿ka Olsztyn 1353194510, a w 1972 roku
Kronika Olsztyna: 1945195011. O Olsztynie pisali nastêpnie Bohdan £ukaszewicz 12, Andrzej Rzempo³uch 13, a tak¿e Jerzy Sikorski 14. Ponadto,
w pierwszej dekadzie nowego wieku, ukaza³y siê dwie publikacje popularnonaukowe opisuj¹ce szczegó³owo historiê i kulturê Olsztyna, pod redakcj¹
Stanis³awa Achremczyka i W³adys³awa Ogrodziñskiego15. W 2004 roku wydano monografiê Achremczyka Olsztyn. Dzieje miasta. Problematyk¹ stolicy
Warmii i Mazur zajmowali siê te¿ Stanis³aw Piechocki16, pisz¹cy o tajemnicach olsztyñskiej przesz³oci, historyk Jan Ch³osta17, zajmuj¹cy siê patronami
10
11
12

A. Wakar, Olsztyn 13531945, t. 1, Olsztyn 1971, s. 432.
A. Wakar, Kronika Olsztyna: 19451950, Olsztyn 1972.
B. £ukaszewicz, Olsztyn: 19451985: zapis czterdziestolecia. Olsztyn: Pojezierze,
1987, tego¿, Olsztyn 19452005: raptularz miejski, Olsztyn 2006.
13 A. Rzempo³uch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 1353-1953: od za³o¿enia miasta
po odbudowê ze zniszczeñ wojennych, Olsztyn 2004.
14 J. Sikorski, Galopem przez stulecia: Olsztyn 13532003, Olsztyn 2003.
15 By³y to: Olsztyn 1353-2003, praca zbiorowa, red. S. Achremczyk, W³. Ogrodziñski,
Olsztyn 2003 oraz Olsztyn 1945-2005: kultura i nauka. praca zbiorowa, red. S. Achremczyk
i W³. Ogrodziñski, Olsztyn 2006.
16 S. Piechocki, Czyciec zwany Kortau. Olsztyn 1993, tego¿, Dzieje olsztyñskich ulic,
Olsztyn 1994; tego¿, Dzieje olsztyñskich ulic, wyd. rozszerzone i wzbogacone nowymi ilustracjami, Olsztyn 2002.
17 J. Ch³osta, Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku, w dwu wersjach jêzykowych: polskiej i niemieckiej, Olsztyn 1996, tego¿, Ludzie godni pamiêci  warmiñsko-mazurscy patroni olsztyñskich ulic, Olsztyn 1997; tego¿, Ludzie Olsztyna, Olsztyn 2003.
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ulic, oraz Rafa³ Bêtkowski18, autor albumu z pocztówkami przedstawiaj¹cymi Olsztyn przed II wojn¹ wiatow¹. W utrwalaniu wiedzy o dawnych
Prusach Wschodnich, w tym tak¿e Olsztynie, w ró¿nym stopniu pomaga³y
m.in. publiczne instytucje i stowarzyszenia. Od roku 1955 by³o to Stowarzyszenie Pojezierze, od 1966 Towarzystwo Mi³oników Olsztyna, a od roku
1990 Wspólnota Kulturowa Borussia.
Popularyzatorska dzia³alnoæ badaczy i zrzeszeñ w ró¿nym stopniu przyczynia siê do kreowania w wiadomoci mieszkañców Olsztyna jego wizerunku. Dla tych najbardziej zainteresowanych jest ród³em poszerzenia ich wiedzy i wzmacniania w³asnej to¿samoci, wielu jednak przeciêtnym obywatelom, opieraj¹cym swoj¹ edukacjê o wiecie na przypadkowych, chaotycznych informacjach ró¿nych medialnych informatorów, historia Olsztyna znana jest fragmentarycznie, w du¿ym uproszczeniu. U wszystkich dzisiejszych
mieszkañców miasta uruchamia siê jednak mechanizm obronny przed przyswajaniem wiedzy o przesz³oci miasta, które przez lata zaborów tworzy³o
niemieck¹ rzeczywistoæ, utrwala³o obce nazwy, kszta³towa³o nieznan¹ i niepotrzebn¹ Polakom to¿samoæ Wschodnioprusaka19. £agodzeniu tej niechêci
do poznania Innego sprzyja najnowsza literatura.

Literackie obrazy pamiêci
Olsztyn sta³ siê miejscem akcji kilku powieci napisanych w czasach
Polski Ludowej. Mowa tu o ksi¹¿kach Bohdana Dzitki, w których za fabularn¹ nazw¹ Osiowo ukrywa siê stolica Warmii i Mazur. Pisarz w dwóch narracjach: Synek (1983) i Szok (1987) opisuje przemiany, a w³aciwie ich brak,
w latach dojcia do w³adzy Solidarnoci, gdy prowincjonalne uk³ady i interesy mia³y najwiêkszy wp³yw na bieg zdarzeñ. Wyraniej miasto zosta³o opisane w powieci Jerzego Ignaciuka pt. Martwe dzielnice z 1987 roku. W prozie
przed prze³omem 1989 roku nigdy nie pojawi³ siê problem istnienia w miecie obcego kulturowego krajobrazu, zwi¹zanego z niemieck¹ architektur¹
i dawnymi dokonaniami mieszkañców. Nie znajdziemy w prezentowanej rzeczywistoci ladów obecnoci chocia¿by wielowiekowych zabytków, jak i budowli z pocz¹tku XX wieku. Czas przesz³y w wiecie przedstawionym tych
utworów nie istnieje.
Dopiero w 2000 roku w pimie Borussia20, podejmuj¹cym problematykê przesz³oci i zwi¹zanej z ni¹ wielokulturowoci, pojawi³y siê dwa opowiadania, w których Olga Tokarczuk i W³odzimierz Kowalewski tworz¹ historiê
18 R. Bêtkowski, Olsztyn jakiego nie znacie: obraz miasta na dawnej pocztówce, red.
T. rutkowski, Olsztyn 2003.
19 Szerzej: R. Traba, Wschodniopruskoæ: to¿samoæ regionalna i narodowa w kulturze
politycznej Niemiec, Poznañ 2006.
20 S¹ to: O. Tokarczuk, Wieczór autorski, Borussia 2000 nr 20/21, s. 1019 oraz
W. Kowalewski, Wieczór autorski, Borussia 2000, nr 20/21, s. 2133.
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romansu Tomasza Manna i jego domniemanego krótkiego pobytu w przedwojennym Olsztynie. W tych dwóch, wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê narracjach,
Olsztyn pe³ni niewielk¹ rolê, jedynie zimnego, pozbawionego oryginalnoci,
miejsca, daj¹cego mo¿liwoæ spotkania dawnych kochanków, do którego jednak nie dochodzi.
W pokoleniu roczników siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych, wyodrêbnionym przez wielu badaczy w literaturze po 1989 roku, na pocz¹tku zwyciê¿y³a strategia, któr¹ Bartosz Korzeniewski nazywa odbr¹zowieniem historii. Autorzy bardzo krytycznie odnieli siê do znaków przesz³oci miasta.
W powieci Mariusza Sieniewicza Czwarte niebo z 2003 roku, której
akcja w ca³oci rozgrywa siê w Olsztynie, znajdziemy wiele fragmentów
dotycz¹cych topografii miasta, szczególnie dzielnicy Zatorze, gdzie mieszka
g³ówny bohater utworu Zygmunt Drzeniak. Nigdy jednak narrator w swojej
opowieci nie przekracza granicy teraniejszoci, nie zagl¹da wprost do przesz³oci miasta. Jeli opisuje miejsca, które s¹ znakami obecnoci jakiej dawnej historii, nie t³umaczy ich pochodzenia. Oto przyk³ad:
Dalej park po prawej, b³yszcz¹cy oczkiem stawu, i wielki obelisk ku czci bohaterów walk o wyzwolenie narodowe i spo³eczne Prus Wschodnich. Po lewej za,
zwrócona ku miastu, kamienna twarz Bogumi³a Linki, bojownika o polskoæ
Warmii i Mazur, oraz odnowiona cerkiew prawos³awna21.

Dla laika, nieznaj¹cego faktów historycznych, to wspó³wystêpowanie
dwóch przeciwstawnych znaków przesz³oci, batalii o niemieckie Prusy
i jednoczenie walki o polskoæ tych terenów, nie ma ¿adnego znaczenia.
Zjawisko polegaj¹ce na pojawieniu siê jednak tej opozycji jest celowym zabiegiem strategii autorskiej i mieci siê w trendzie nazywanym przez Korzeniowskiego odbr¹zowieniem, zniesieniem koniecznoci nakazowego szacunku dla, w tym wypadku Bogumi³a Linki, bojownika o polskoæ.
Narrator Czwartego nieba nie t³umaczy, jak to siê sta³o, ¿e w dzielnicy
Zatorze
wznosi³y siê poniemieckie kamienice, kolejarskie domy z czerwonej ceg³y oraz
marnia³y resztki gospodarskich zabudowañ  jaki warsztat stolarski, byæ mo¿e
dawna stajnia, przekrzywiony budynek kuni z dziurawym dachem. Zapewne
w przesz³oci Okrzei i Jagieloñska by³y ulicami bogaczy. Widzia³o siê to choæby
w smuk³oci kamienic i ich bogatym zdobnictwie. Brudn¹ od sadzy i spalin
Kolejow¹ zamieszkiwali, rzecz jasna, konduktorzy, maszynici i robotnicy torowi, ¯eromskiego za nale¿a³a do drobnych handlarzy i rzemielników. Ale po
wojnie wszystko uleg³o pomieszaniu22.

21
22

M. Sieniewicz, Czwarte niebo, Warszawa 2003, s. 10.
Tam¿e, s. 12.
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Nie wyjania, o jaki rodzaj pomieszania mu chodzi. Nie interesuj¹ go ani
zmiany historyczne, ani demograficzne, zwi¹zane z wymuszonymi migracjami ludnoci.
Podobn¹ relacjê narratora i stosunek do faktów historycznych, tylko
wyra¿ony bardziej dosadnie, znajdujemy w powieci Joanny Wilengowskiej
Zêby z 2006 roku. Czytamy tam m.in.: Wraca³am piechot¹ do domu, z tego
pieprzonego osiedla Mazurskiego, maj¹c gdzie Mazurów, Warmiaków
i wszystkich innych mieszkañców tego miasta, maj¹c w dupie ich osiedla,
domy23. Z kolei u Krzysztofa Beki w powieci Fabryka frajerów, informuj¹cej o prze¿yciach wspólnych dla pokolenia m³odych kadetów liceum wojskowego, dzia³aj¹cego w Olsztynie pod koniec lat osiemdziesi¹tych, powieciowy
opowiadacz pisze:
Któ¿ z nas zauwa¿a³ wtedy zatarte napisy szwabach¹, przewituj¹ce gdzieniegdzie na cianach starych kamienic? Kto pochyla³ siê nad metalowymi pokrywami studzienek kanalizacyjnych, gdzie równie czêsto jak WÊGIERSKA GÓRKA
widnia³a wci¹¿ tak samo wyrana niemiecka nazwa naszego miasta?24.

Odrzuca on jakiekolwiek bli¿sze historyczne wyjanienia, nie dbaj¹c o to,
czy potencjalny czytelnik domyli siê, o co w tym wszystkim chodzi. Do
koñca obojêtne jest to powieciowym bohaterom, którzy bezrefleksyjnie podchodz¹ do przejawów czyjej, obcej narodowo, obecnoci:
Od czasu do czasu widywalimy w miecie eleganckie autokary, z których wysiadali babcie i dziadziusiowie, siwi bardzo, umiechniêci g³upkowato, w okularach
w srebrnej b¹d z³otej oprawie. Zawsze ubrani w jasne stroje b¹d eleganckie
dresy w kolorze morskim [ ] Szwargotali przy tym, a¿ niemi³o25.

Istotn¹ nowoci¹ jest jednak wszechwiedz¹cy narrator, który, jak siê
okazuje, zna historyczne meandry i poucza:
A przecie¿ te mury widzia³y wiele kiedy opuszczali je pruscy piechurzy, by
pod wodz¹ marsza³ka Rzeszy, Paula von Hindenburga, stoczyæ zwyciêski bój pod
Tannenbergiem [ ] Byli wród nich i ci, u których w domu mówi³o siê po
polsku, choæ kraju tego nie by³o na mapach Europy od ponad stu lat26.

Dopiero po up³ywie pierwszej dekady nowego wieku zmienia siê perspektywa opisu olsztyñskiej rzeczywistoci. Choæ w powieci Tomasza Bia³kowskiego Zmarzlina z 2011 roku Olsztyn pojawia siê jeszcze jako ponure
miasto z ordynarnym dworcem i szarymi, spowitymi w brzydkim krajobrazie
blokami, to ju¿ w kolejnych jego ksi¹¿kach wizja ta ewoluuje. W serii krymi23
24
25
26

J. Wilengowska, Zêby, Kraków 2006, s. 30.
K. Beka, Fabryka frajerów, Warszawa 2009, s. 159.
Tam¿e, s. 160.
Tam¿e, s. 360.
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na³ów z Paw³em Werensem w roli g³ównego bohatera Olsztyn pojawia siê
jako ciekawe pod wzglêdem architektonicznym miasto, kryj¹ce dawne tajemnice, z nowoczesnym miasteczkiem studenckim i dogodn¹ infrastruktur¹.
Przyjazny stosunek do Olsztyna wyra¿a tak¿e narrator powieci m³odego olsztyñskiego debiutanta, Micha³a Kotliñskiego. W zbiorze trzech opowiadañ, wydanych pod wspólnym tytu³em wiêty od æpunów27, znajdujemy dwa
pozytywne opisy miasta, odnosz¹ce siê g³ównie do teraniejszoci. Cech¹
wyró¿niaj¹c¹ Olsztyn jest jego niszowoæ i spowolnienie ¿ycia, w³aciwe dla
prowincjonalnego miasta, ale odbierane jako wartoæ sama w sobie:
Kruk na tyle, na ile móg³ lubiæ cokolwiek, musia³ lubiæ to miasto. Nie mia³o
napinki czy napuszenia w stylu jestem stolic¹ wiata. W Olsztynie wszystko
p³ynê³o jakby nieco wolniej; ludzie wydawali siê bardziej zrelaksowani; mo¿na
by nawet powiedzieæ, ¿e by³o tu przytulnie28.

Pozytywny wydwiêk maj¹ opisy przywo³ywanych krajobrazów i wybranych miejsc:
Kruk na swój sposób chêtnie, i wzglêdnie czêsto, spacerowa³ po ca³ym Olsztynie,
obserwuj¹c, jak gêstoæ budynków stopniowo siê zmniejsza; przeszed³szy przez
tory kolejowe i min¹wszy dwa piêkne jeziora, wchodzi³ w koñcu w urokliwy las,
gdzie na skraju nowobogackiego osiedla sta³o seminarium duchowne z uniwersyteckim wydzia³em teologii. Znajdowa³a siê tam obszerna, nowoczesna (jak na
Polskê, rzecz jasna) biblioteka z komputerami i du¿¹, wygodn¹ czytelni¹29.

Inne oblicze ma ju¿ jednak charakterystyka Olsztyna pojawiaj¹ca siê
w najnowszym kryminale Zygmunta Mi³oszewskiego z 2014 roku pt. Gniew.
Dzieje siê tak, jakby autor podporz¹dkowywa³ powieciow¹ topografiê drastycznym opisom przemocy w kreowanych zbrodniach. Bohater na ka¿dym
kroku podkrela swoje niezadowolenie z miasta, nie mo¿e przyzwyczaiæ siê
do tutejszego klimatu, który w gruncie rzeczy nie ró¿ni siê od ogólnie panuj¹cego w Polsce. Dra¿ni go padaj¹ca m¿awka i przenikliwe zimno w okresie
przedwionia:
Ca³a reszta by³a w najlepszym razie obojêtna, najczêciej jednak brzydka.
A w nielicznych wypadkach tak szpetna, ¿e stolica Warmii raz po raz stawa³a
siê pomiewiskiem Polski ze wzglêdu na architektoniczne koszmarki, jakimi j¹
upiêkszano z uporem godnym lepszej sprawy30.

Wiele jest momentów, które wykorzystuje na snucie negatywnych konstatacji:
27
28
29
30

M. Kotliñski, wiêty od æpunów, Pruszków 2013.
Tam¿e, s. 14.
Tam¿e, s. 15.
Tam¿e, s. 18.
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Wkrótce dowiedzia³ siê, ¿e w tym niewielkim koniec koñców miecie, które na
piechotê mo¿na przejæ w pó³ godziny i gdzie komunikacja odbywa siê szerokimi
ulicami, wszyscy bez przerwy stoj¹ w korkach31.

W kryminale mamy jednak do czynienia z zabiegiem, niepojawiaj¹cym
siê wczeniej w powieciowych kreacjach najnowszej prozy z Olsztynem
w tle. S¹ to wielokrotne odwo³ania do ciekawej, zmiennej historii miasta,
której lady spotyka siê szczególnie w jego centrum. Na wyciagniêcie rêki
ma bowiem bohater widok na zabytki: Po prawej nad dachami rozci¹ga³a
siê baszta gotyckiego zamku i wie¿a zegarowa ratusza32, lub:
Tutaj ju¿ by³o na czym oko zawiesiæ, przede wszystkim na budz¹cym respekt
ogromnym S¹dzie Administarcyjnym, wybudowanym niegdy jako urz¹d rejencji
olsztyñskiej w Prusach Wschodnich. Gmach by³ wspania³y, majestatyczny, dostojny, piêciopiêtrowe morze czerwonej ceg³y na wymurowanym z kamiennych
ciosów parterze33.

Nie na tym jednak koñcz¹ siê relacje z przesz³oci¹. Znajdujemy w powieci tak¿e fragment, mo¿na by go nazwaæ apoteoz¹ czasu, w którym Olsztyn by³ stolic¹ wschodniopruskiej prowincji:
Nigdy ich [Niemców  przyp. J.Ch.Z.] nie kocha³, ale trzeba by³o oddaæ sprawiedliwoæ: wszystko co w Olsztynie ³adne, co nadawa³o temu miastu charakter, co
sprawia³o, ¿e by³o interesuj¹ce nieoczywist¹ urod¹ twardej i zahartowanej kobiety z Pó³nocy  wszystko to zbudowali Niemcy34.

Przebywaj¹c w miecie, bohater na ka¿dym kroku spotyka lady niemieckiej kultury:
Liceum, do którego zmierza³, nosi³o imiê, jak¿e by inaczej, Adama Mickiewicza.
Ale pierwsze roczniki siê tutaj o polskim wieszczu narodowym nie uczy³y, tylko
o Goethem i Schillerze. Ponownie pomyla³, ¿e miejsce ma znaczenie, patrz¹c na
ponure dziewiêtnastowieczne gmaszysko z czerwonej ceg³y. By³aby to zwyczajna,
du¿a poniemiecka szko³a, gdyby nie neogotyckie elementy wystroju  ostre
szczyty, oculusy i ogromne okna w centralnej czêci budynku. Dodawa³o to
gmachowi surowego, kocielnego charakteru35.

Mo¿na stwierdziæ, ¿e w powieci Zygmunta Mi³oszewskiego sprawdza siê
diagnoza El¿biety Rybickiej dowodz¹cej, ¿e
erozja pamiêci jest najczêciej punktem wyjcia: wyzwaniem dla domys³u, wyobrani, fikcji, choæ zarazem rekonstrukcji na podstawie róde³ archiwalnych czy
reporterskich poszukiwañ [ ]. W literaturze miejsc pamiêci i wydr¹¿onych
31
32
33
34
35

Z. Mi³oszewski, Gniew, Warszawa 2014, s. 16.
Tam¿e, s. 37.
Tam¿e , s. 18.
Tam¿e, s. 18.
Tam¿e, s. 19.

332

Joanna Ch³osta-Zielonka
z pamiêci nie chodzi te¿ wy³¹cznie o dokumentowanie, utrwalanie czy archiwizowanie przesz³oci, ale czêsto o dialog lub poró¿nienie, niekiedy nawet wyrany
spór z histori¹ i tradycj¹ lub oficjalnymi politykami pamiêci36.

Autorowi udaje siê sprowokowaæ swoj¹ powieci¹ ciekaw¹ dyskusjê wokó³ miasta wystêpuj¹cego w roli bohatera. Ta prowokacja zwraca uwagê na
prowincjonalne miasto z ciekaw¹ przecie¿ i nietuzinkow¹ histori¹. Recenzenci wpadli w zastawion¹ przez pisarza pu³apkê i ka¿dy z nich odnosi siê do
wizji miasta przedstawionej w kryminale. Wród wypowiedzi nie brakuje
autorów autentycznie zainteresowanych miejscem:
Ostatnia czêæ trylogii znowu czyni jednym ze swych g³ównych bohaterów miasto. Tak jak w poprzednich tomach Warszawa i Sandomierz, tak teraz Olsztyn
staje siê powiernikiem najstraszniejszych sekretów. Mi³oszewski niezmiennie
ho³duj¹c prozie realistycznej z namaszczeniem i laboratoryjn¹ dok³adnoci¹ opisuje wszystkie budynki, ulice i zwyczaje miasta. Po lekturze Ziarna prawdy nie
wyobra¿a³am sobie nie odwiedziæ magicznego miasta, Sandomierza. Teraz marzê o podró¿y do tego specyficznego miejsca, jakim jest Olsztyn37.

Recenzenci dostrzegaj¹ tak¿e faworyzowanie przez pisarza przesz³oci
zwi¹zanej z Olsztynem i ho³ubienie miejsc pamiêci:
Fakt, autor opisuje miejsce akcji jako zimne, deszczowe i brudne. Pastwi siê
 przyznajmy, po pewnym czasie robi siê to nudne  nad »now¹ polsk¹ architektur¹«, »pasteloz¹« przemieszan¹ z urbanistycznym chaosem i bylejakoci¹, która
ma za nic, czy obecnie jest socjalizm, czy kapitalizm. Szacki z podziwem
i sentymentem odnosi siê do poniemieckich pozosta³oci w stolicy Warmii i kpi
z olsztyñskiego lokalnego patriotyzmu38.

Niektórzy autorzy nie dostrzegaj¹ prowokacji w kreowaniu powieciowej
rzeczywistoci:
W powieci Gniew Zygmunta Mi³oszewskiego Olsztyn to miasto, gdzie ci¹gle
jesieni¹ jest m¿awka, ulice wiecznie zakorkowane i obrzyd³e wspó³czesne potworki architektoniczne z Alf¹ na czele w centrum39.

S¹ jednak tacy, którzy interpretuj¹ poczynania Mi³oszewskiego w³aciwie, wiedz¹c, ¿e chce on swoim krymina³em zwróciæ uwagê na problem

36
37

E. Rybicka, Geopoetyka, dz. cyt., s. 312314.
Brutalne po¿egnanie z prokuratorem, Teodorem Szackim. Zygmunt Mi³oszewski,
Gniew  recenzja sPlay, dostêpne w Internecie: http://splay.pl/2014/11/12/zygmunt-miloszewski-gniew-recenzja-splay/ [dostêp: 04.03.2015].
38 J. Nikodem, Zygmunt Mi³oszewski, Gniew, dostêpny w Internecie: http://culture.pl/
pl/dzielo/zygmunt-miloszewski-gniew [dostêp: 04.03.2015].
39 J. Ros³an, Prokurator Szacki czyta Gazetê Olsztyñsk¹, Bez Wierszówki 2015
nr 13, s. 22.
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przemocy, rozbudziæ zainteresowanie przesz³oci¹ Olsztyna oraz koniecznoci¹ podjêcia z ni¹ dialogu i dostarczyæ przy okazji lekturowej rozrywki:
Ksi¹¿kowy obraz wymienianej aglomeracji jest na tyle przekonuj¹cy i tak a¿
nachalnie dominuj¹cy emocjonalnoci¹ o barwach czarnych (nie licz¹c czerwonej
poniemieckiej ceg³y) i smakach wy³¹cznie niestrawnych dla ludzkiego jêzyka, ¿e
zastanawiam siê, jak¹ cenê Zygmunt Mi³oszewski p³aci, gdy z powodów rodzinnych odwiedza Olsztyn, najpewniej nie jeden raz w roku. No chyba, ¿e jest to
literacka prowokacja dla dobra rozwoju tego miejsca. Jeli tak, to idealnie skomponowana i zastosowana. Czy tylko zrozumiej¹ to w³odarze i inni olsztyñscy
czytelnicy?40.
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Summary
The aim of the paper is to point at the way in which contemporary writers use collective
memory connected with Olsztyn, the town in which traces of the past can be seen in architectural and cultural landscape. Quoting after El¿bieta Rybicka definition of the memorials by the
French researcher Pierrea Nora, it can be assumed that memories concerning the past are
kept by topographic places and monuments: statues, cemeteries and architecture.
In the generation of people born in 70s won strategy which is called by Bartosz Korzeniewski de-browning of history. The authors referred to the sings of the towns past very
critically. It was not until the first decade of the 21st century when the perspective of the
description of Olsztyns everyday life changed. It can be noticed in the crime stories written by
Tomasz Bia³kowski, short story by Micha³ Kotliñski and crime story Rage by Zygmunt Mi³oszewski.
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Teodor (tak¿e: Theodor) von £aski ¿y³ w XIX wieku na Mazurach, wykonuj¹c zawód wiejskiego nauczyciela. Pracowa³ w Rakowie1 (wspó³czenie:
Rakowo Piskie), gdzie szko³a ludowa dzia³a³a od 1856 roku. Jednak¿e £aski
swoj¹ korespondencjê, opublikowan¹ w Gazecie Leckiej, pisa³ 24 maja
1876 roku ju¿ w Be³cz¹cu2, oddalonym nieca³e 3 km na po³udniowy wschód
od Bia³ej Piskiej, a ok. 10 km na wschód od Rakowa Piskiego. Krótki list
dotyczy³ kwestii aktywnoci pisarskiej i czytelniczej wspó³ziomków, utrzymuj¹cych siê z pracy na roli. Poruszony lektur¹ Gazety Leckiej z 28 kwietnia
1876 roku, zwróci³ siê do jej redaktora, Marcina Gerssa:

1 Wed³ug s³ownika W. Kêtrzyñskiego, Nazwy miejscowe polskie Prus Zachodnich,
Wschodnich i Pomorza wraz z przezwiskami niemieckiemi (Lwów 1879) niemiecka nazwa
Rakowa to Rakowen.
2 £aski pos³uguje siê dziewiêtnastowieczn¹ form¹ nazwy tej wsi: Be³cz¹ce (toponim
w tej postaci podaje Kêtrzyñski w powy¿szym s³owniku).
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Szanowny redaktorze
Daruj mi Pan, ¿e powodowany ciekawociami Gazety Leckiej numru (sic!) 17.
piszê s³ów kilka do szanownego Pana. Cieszy mnie, ¿e nasze Mazurzy Prawdziwym Przyjacielem Ludu3 obdarzeni zostali. Czytaæ go bêdê z moimi s¹siadami.
Pan Kukie³ka zainteresowa³ mnie niewymownie. A i zagadki podobaj¹ mi siê
doskonale. Jak¿e piêknie, ¿e panowie gospodarze do tak zacnych prac umys³owych siê bior¹, daj¹cych im spokój i mi³e odpocznienie po pracach fizycznych
(znaczy cielesnych)! Bêdê siê stara³ i tutaj zaszczepiæ ochotê do prac podobnych,
lub przynajmniej do czytania, aby poznali wartoæ czytania. Itd. [ ]4.

Redaktor Gerss chêtnie drukowa³ dowody uznania Mazurów dla jego
dzia³alnoci wydawniczo-owiatowej. Cytowany fragment listu ilustruje zainteresowanie Mazurów Gazet¹ Leck¹ i ¿yw¹ reakcjê na publikowane w niej
treci, dotycz¹ce szczególnie spraw lokalnych. £aski zwraca uwagê w swojej
korespondencji na list wójta wsi Borzymy, P. Kukie³ki z 3 marca 1876 roku,
krytykuj¹cego m.in. paszotê, czyli zmuszanie dzieci w wieku szkolnym,
zw³aszcza sierot, do nocnego wypasania byd³a. Autor wykazywa³, ¿e ten
niesprawiedliwy proceder le wp³ywa na rozwój dzieci, w konsekwencji
demoralizuje m³odych Mazurów i odwodzi od rzetelnego wype³niania
obowi¹zku szkolnego. Gerss wspar³ pogl¹d Kukie³ki, wypowiadaj¹c siê
o zgubnych skutkach paszoty (motyw zmuszania sierot do pasienia noc¹
¿ywego inwentarza pisarz wykorzysta³ w swojej opowieci Jest Bóg!, krel¹c
losy g³ównego bohatera, Wojtka Lichotki5). Z innymi pogl¹dami spo³ecznymi wójta redaktor polemizowa³ w czterech kolejnych numerach Gazety
Leckiej6.
Wspomniane w licie do Gerssa zagadki (po mazursku zagodywki) zaintrygowa³y £askiego na tyle, ¿e postanowi³ je rozwi¹zaæ. Jedn¹ z nich u³o¿y³
Marcin Gerss. Jest to logogryf:
Z b jest po¿ytecznym tobie,
Dobry bowiem w ka¿dej dobie.
Czasu zimy ciê ogrzewa,
W lato w tysi¹c g³osy piewa.
Z m jest wielkim rozbójnikiem,
Ludzi strasznym katownikiem.
Z w gdy masz go w swoim domu,
Nie pok³onisz siê nikomu.
Bo ci zawsze go potrzeba,
3 Prawdziwy Przyjaciel Ludu to podtytu³ Gazety Leckiej, redagowanej i wydawanej
przez Marcina Gerssa w latach 18751892.
4 Gazeta Lecka 1876, nr 23.
5 Na ten temat: Z. Chojnowski, Na tle siedemnastowiecznym, w: tego¿, Wyobrania
historyczna Mazurów pruskich. Studia i ród³a, Olsztyn 2014, s. 69100.
6 M. Gerss, Do Pana wójta Kukie³ki w Borzymach. Odpowied na list jego do redakcyi,
Gazeta Lecka 1876, numery od 17 do 20.
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Tak jak kawa³eczek chleba,
Aby weñ móg³ rzeczy w³o¿yæ,
Wsypaæ, wetkn¹æ i po³o¿yæ7.

Drug¹ zagodywkê u³o¿y³ Zachariass8 (pisownia nazwiska wed³ug Gazety Leckiej: Zacharyaß), grunt posiadaj¹cy, czyli rolnik z Kalinowa nad
jeziorem Ta³ty, wsi po³o¿onej ok. 10 km na zachód od Leca (Gi¿ycka)9:
Jam sp³odzona jest od wieku.
Mieszkam przy ka¿dym cz³owieku
I a¿ do skoñczenia wiata.
¯yjê z nim po wszystkie lata.
Jam podobna do dobrego,
Alem sk³onna i do z³ego,
Bo umykam wszelkiej z³oci,
Ale ¿yczê i luboci.
Jestem chêtnie z Panem Bogiem,
Ale i w³asnoci wrogiem,
Któr¹ nieraz marnie stracê,
Kiedy Boga ja zabaczê10.
A beze mnie cz³ek niebo¿ê
Sprawiæ wcale nic nie mo¿e;
Ani kupaæ, ni przedawaæ,
Ani komu darmo dawaæ,
Ani pisaæ, ani czytaæ,
Ani kogo o co pytaæ.
Ni parobcy, ni pasterze,
Ni królowie, ni rycerze,
Ni co w pa³acach mieszkaj¹
I dóbr wszelkich nadto maj¹,
Ani ci, co s¹ w cha³upce,
Ani mêdrcy, ani g³upce,
Nic beze mnie wskóraj¹,
Bo beze mnie nic nie znaj¹.
Nade mnie w wiecie prêdszego
Nie ma stworzenia ¿adnego.
Bo ja w tym¿e samym czasie
7
8

M. Gerss, Logogryf, Gazeta Lecka1876, nr 17.
T. Oracki wymienia to nazwisko, zapisawszy je nieco inaczej: Zachariasz (T. Oracki, Rozmówi³bym kamieñ .... Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976, s. 207). Ten¿e Zacharias mia³ brata
Adama, który równie¿ uk³ada³ wiersze; mieszka³ i gospodarzy³ w Golubkach (w powiecie
e³ckim). Jest autorem pieni ¿o³nierskiej Trêbacz pod Vionville (z francuskiej wojny), Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1905, s. 138. Utwor zawiera wspomnienie bitwy
pod Vionville (wie le¿¹ca 20 km na po³udniowy zachód od Metzu), gdzie wojska francuskie
walczy³y z pruskimi 16 sierpnia 1870 r.
9 Kalinowo pod Gi¿yckiem trzeba odró¿niæ od Kalinowa w powiecie e³ckim, gdzie
w XVIII w. proboszczem by³ ksi¹dz ewangelicki i legendarny poeta, Micha³ Pogorzelski
(17371798)  zob. E. Sukertowa-Biedrawina, Micha³ Pogorzelski. Pieniarz mazurski,
Warszawa 1956.
10 zabaczyæ  zapomnieæ
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Wcale na koñczynach11 wiata,
Lecz jednak ¿adna utrata
Wcale nigdy siê nie stanie
Przez to prêdkie przebieganie.
Beze mnie nie ma radoci,
Ale i ¿adnej ¿a³oci12.

Rozwi¹zanie logogryfu obejmuje trzy trójliterowe s³owa, w których zmienia siê jedynie pierwsza litera: b ó r, m ó r, w ó r. Wyrazy te odnosz¹ siê do codziennoci i praktyki ¿yciowej na wsi mazurskiej, któr¹ jeszcze
XIX wieku drêczy³y epidemie, zwane morami. W zagadkowym wierszu
Zachariassa kryje siê myl. Autor spersonifikowa³ j¹ i ca³kiem udanie wyliczy³ jej atrybuty i funkcje. Utwór wykracza poza ramy zwyk³ej zagadki,
przybieraj¹c kszta³t popularnej rozprawki o naturze myli, a jednoczenie
rymowanej pochwa³y rozumu. Obydwa zadania nie by³y ³atwe, skoro do
redakcji Gazety Leckiej nadesz³y tylko dwie poprawne odpowiedzi: gospodarza z Wysokich pod E³kiem, Marcina Dziubiela, oraz Teodora von £askiego13. Ten¿e nauczyciel wspó³pracê z Marcinem Gerssem podj¹³ du¿o wczeniej i to stosunkowo z lepszym skutkiem; zaproponowa³ redaktorowi swoje
poezje do publikacji w Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim. Gerss
wybra³ dwa wiersze. Pierwszy, pt. Wartoæ czytania, ukaza³ siê w 1867 roku14
i wiadczy³ o tym, ¿e nauczyciela z Rakowa idea upowszechniania czytelnictwa wród Mazurów obchodzi³a nie doranie, lecz trwale.
Motyw po¿ytków p³yn¹cych z oddawania siê lekturze zarówno ksi¹g
wiêtych, jak i tekstów wieckich, wystêpuje z niema³¹ czêstotliwoci¹
w pimiennictwie mazurskim. Niejako obowi¹zkowo podnoszony by³ w wierszach uk³adanych przez wspó³pracowników Gerssa z okazji jego urodzin lub
kolejnego jubileuszu. Kwestia czytania po polsku i rozumienia tekstów polskich wplot³a siê w literaturê Mazurów ju¿ w latach czterdziestych XIX wieku
 w czasie najwiêkszej aktywnoci publicystyczno-wydawniczej ks. Gustaw
Gizewiusz napisa³ m.in. artyku³ Umiejêtnoæ drukowania ksi¹¿ek (Przyjaciel
Ludu £ecki 1842, nr 35, s. 1921, 2729, 3537)15, a tak¿e s³ynny wiersz
przeciw germanizacji Mazurów Odpowied panu J. Marczówce, troskliwemu
o zarzucanie kraju mazurskiego niemieckim gnojem, aby na mazurskich, polskich piaskach czem prêdzej rodzi³a pszenica niemiecka (Przydatek do £eckiego Przyjaciela Ludu, Lipsk 1845).
11
12

koñczyny  krañce
[brak imienia] Zachariass, *** (Jam sp³odzona jest od wieku), Gazeta Lecka
1876, nr 17.
13 Gazeta Lecka 1876, nr 30.
14 T. von £aski, Wartoæ czytania, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1867,
s. 9192.
15 Zob. uwagi na temat tej publikacji Gizewiusza: Z. Chojnowski, Mazurskie mickiewicziana Gustawa Gizewiusza i inne, Ruch Literacki 2012, z. 45, s. 547563.
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Ujêcie wartoci czytania przez £askiego znajduje siê poza uwik³aniami
religijnymi czy narodowymi. Zamiast napiêæ, które antagonizowa³y strony
wyznaj¹cych odmienne pogl¹dy polityczne lub nastawionych nacjonalistycznie, nauczyciel z Rakowa przedstawia obcowanie z lektur¹ uniwersalistycznie, wspieraj¹c przekazywane treci stylem biblijnym. Autor pos³uguje siê
czêst¹ m.in. w Ksiêdze Psalmów konstrukcj¹, rozpoczynaj¹c¹ siê od przymiotnika szczêliwy, a uzupe³nian¹ definicj¹ okrelonego szczêcia. W strofie drugiej powagê przes³ania wiersza wspomaga sparafrazowany cytat
z najbardziej znanej na Mazurach pieni, eksponuj¹cej niedaj¹c¹ siê przeceniæ wiedzê i jej zdobywanie Pieñ ¿aczków po kolêdzie chodz¹cych. By³a ona
zamieszczona w powszechnie u¿ywanym przez ludnoæ mazursk¹ od 1741 roku
Nowo wydanym Kancjonale pruskim pod numerem 224 w dziale O s³owie
Bo¿ym. Utwór w póniejszych edycjach sk³ada siê ju¿ nie z czterech strof,
lecz z szeciu i jest oznaczany innym numerem (np. w wydaniu z 1915 roku
liczb¹ 271). ¯ywotnoæ utworu powiadcza równie¿ jego obecnoæ w zapisie
gwarowym w Mazurskim piewniku regionalnym Karola Ma³³ka i Arno Kanta16 oraz w czêci pi¹tej monumentalnego opracowania Barbary Krzy¿aniak
i Aleksandra Pawlaka, Warmia i Mazury. Pieni religijne i popularne17. Fraza £askiego: Z ksi¹¿êty zasiada / Cz³ek m¹dry, a mnie teraz bez czytania
biada!, czerpie z odpowiedniego wyimka z d³u¿szej wersji Pieni ¿aczków
po kolêdzie chodz¹cych: Uczony cz³owiek z ksi¹¿êty zasiada, / kto nic nie
umie, temu wszêdy biada. W parafrazie pozostawione zosta³o przekonanie zaczerpniête z orygina³u, ¿e zdobyta m¹droæ wywy¿sza cz³owieka, czyni
go arystokrat¹, za brak wiedzy zosta³ uto¿samiony z nieumiejêtnoci¹ czytania.
Zauwa¿my, ¿e wiersz rozpoczyna opis radoci, wywo³anej przez lekturê
Biblii, a tak¿e przez wiadomoæ, ¿e czytanie jest form¹ przebywania z ludmi m¹drymi. Funkcja czytania, polegaj¹ca na podtrzymywaniu ró¿norakich
g³êbokich wiêzów miêdzyludzkich, przewija siê przez nastêpne strofy. Oddawanie siê lekturze bywa poddawaniem siê m¹dremu kierownictwu. Czytanie
rodzicom przez dzieci jest zajêciem radosnym tak¿e dlatego, ¿e  jak mo¿na
siê domylaæ  jest wype³nianiem czwartego przykazania: Czcij ojca twego
i matkê twojê, aby przed³u¿one by³y dni twoje na ziemi, któr¹ Pan Bóg twój
da tobie (Wj 20, 12)18. Ponadto czytanie ³¹czy nas z braæmi, z blinimi,
pozwala ¿yæ z ca³ym wiatem, a wiêc dzia³a wspólnototwórczo. Liczne po¿ytki rozumienia tekstów zespoli³ autor ze stanami radosnymi, b³ogimi
16 K. Ma³³ek, A. Kant, Mazurski piewnik regionalny, Olsztyn 1947, s. 78 [tu pod
skróconym tytu³em Pieñ ¿aczków].
17 Warmia i Mazury. Cz. 5, Pieni religijne i popularne, oprac. B. Krzy¿aniak, A. Pawlak, Warszawa 2002, s. 54.
18 Cytat wed³ug Biblii Gdañskiej (1632), dostêpne w Internecie: http://biblia.apologetyka.com/search?utf8=%E2%9C%93&q=czcij+ojca&transl=pl&bible[]=bg&book[]=all&refonly=0&bold=1&step=10&sort=1 [dostêp: 8.04.2015]
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(w znaczeniu: wyró¿nionymi przez Boga, szczêliwymi), pe³nymi pozytywnych emocji i uczuæ, kontrastuj¹cymi z ubolewaniami nad cz³owiekiem, który
nie opanowa³ umiejêtnoci czytania.
W wiersz wpisana jest skrócona historia pisma i ksi¹¿ki, co nadaje utworowi erudycyjnej powagi. Stworzy³o to w opinii redaktora Marcina Gerssa
potrzebê sformu³owania dwóch przypisów objaniaj¹cych zastosowane terminy (dopiski redaktorskie, tak jak w pierwodruku, oznaczam za pomoc¹ odpowiedniej liczby gwiazdek). Pisownia oraz interpunkcja zosta³y zmodernizowane. Miejsca wyspacjowane zgodnie z pierwodrukiem.
***
Wartoæ czytania
Szczêliwym, k i e d y c z y t a m, co m¹¿ wiêty pisze,
W Bibliji tak starego, jak nowego zwi¹zku19.
Szczêliwym, kiedy myli m¹drych ludzi s³yszê,
Co nauki spisali, gdy siê bawiê20 ksi¹¿k¹.
Szczêliwym, gdy dok³adnie pisma czytaæ mogê
I czyniê w g³owie mojej m¹droci za³ogê21.
Lecz jak¿e ten siê biednym i nieszczêsnym czuje,
Co widz¹c kszta³ty liter, czytaæ je nie umie.
O jak¿e on siê bardzo troszczy i frasuje,
¯e ró¿ne maj¹c ksiêgi, nic w nich nie rozumie.
On nieraz powie sobie: Z ksi¹¿êty zasiada
Cz³ek m¹dry, a mnie teraz bez czytania biada!
Bo nikt zapewne tego w ¿yciu nie zaprzeczy,
¯e czytanie nale¿y do potrzebnych rzeczy,
Bez których ka¿da droga do szczêcia ludzkiego
Jest krzyw¹, niewygodn¹, bez wodza dobrego.
Czytania umiejêtnoæ nie wysz³a ze zbytku,
Swawoli lub pró¿nego wynalazku ludzi.
Ach, wysz³a ona wszystkim ludziom do po¿ytku,
Co r a d o  æ i n a u k ê, i p o c i e c h ê budzi.
Albowiem nader wielk¹ r a d o  æ dziatki maj¹,
Co swym rodzicom drogim w ksi¹¿eczkach czytaj¹.
Ju¿ w najdawniejszych czasach h y r o g l i f y*) by³y
I rodzaj ludzki ju¿ siê czytaæ usi³owa³22,
A gdy ciekawe pisma z dawnych lat przyby³y,
Toæ wtedy nikt czytania pewnie nie ¿a³owa³.
19
20
21

zwi¹zek  tu: przymierze
bawiæ siê  zajmowaæ siê
za³oga  podstawa, fundament, podwalina (znaczenie ustalone wed³ug Ma³ego s³ownika zaginionej polszczyzny, red. F. Wysocka, Kraków 2003, s. 372).
22 ju¿ siê czytaæ usi³owa³  ju¿ bardzo siê trudzi³, aby czytaæ
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Albowiem bardzo wiele n a u k i czerpaj¹
Z pism wiêtych wszyscy ludzie, którzy je czytaj¹.
A gdy nauki b³ogie23 i pisma ciekawe
Umys³ i serca ludzkie kszta³ciæ napoczê³y,
O tedy opuszczono p³onn¹24 sw¹ zabawê,
A wszystkie g³owy m¹dre czytania siê jê³y.
Bo z dobrych pism czytania szczêcie wyróæ mo¿e,
Lecz kto nie umie czytaæ, po¿al siê go Bo¿e!
I ten, co w dobrach ziemskich, zdaje siê, op³ywa,
Choæ wszystko jemu sprzyja i idzie po myli,
Gdy nie ma, co by czyta³, na czymsi mu zbywa25,
I nieraz, co dostanie, czyta lub te¿ kryli26.
Albowiem nader wiele p o c i e c h z tego maj¹,
Co kalendarze, listy, gazety*) czytaj¹.
A tak c z y t a n i e ³¹czy nas z braæmi naszymi,
Czytaniem ¿yjem wszyscy z ca³ym wiatem prawie27.
Czytanie ró¿nych ksi¹¿ek czyni nas m¹drymi.
Szczêliwym, gdy czytaniem ró¿nych ksi¹g siê bawiê,
Jak b³ogo duszy mojej, gdy z kancjona³u
Pospo³u ze mn¹ blini wielkoæ Stwórcy chwal¹.
Czytajcie¿ wiêc, o bracia, z chêci¹ pisma wszelkie,
Gdy¿ skarby bardzo wielkie w sobie zawieraj¹.
Bo w ksiêgach po¿ytecznych s¹ bogactwa wielkie,
Co ludzi najubo¿szych w mo¿nych przemieniaj¹.
I ten, co w ¿yciu swoim nie w wietny stan zajdzie,
Nauki i pociechê w czytaniu pism znajdzie.
*) H i e r o g l i f y by³y pisma w obrazach, bo jeszcze liter czasu onego nie
znano. Obraz byka znaczy³ krzepê i moc. By³ to bardzo niedoskona³y sposób
pisania i czytania.
M. G. [Marcin Gerss]
**) G a z e t y znaczy cejtunki.

***
Nastêpny zachowany wiersz £askiego to piosenka-apostrofa Do skowronka. Tytu³owy ptak jest jednym z najczêstszych ptasich bohaterów, pojawiaj¹cych siê w mazurskich utworach o wionie i pracy na roli28. Symbolika

23 b³ogi  wyró¿niony przez Boga, b³ogos³awiony, szczêliwy dziêki ³asce bo¿ej (wed³ug
Ma³ego s³ownika zaginionej polszczyzny, s. 26).
24 p³onny  bezp³odny, tu: pusty
25 na czymsi mu zbywa  czego mu brakuje
26 kryliæ, kreliæ  uk³adaæ, tworzyæ
27 prawie  prawdziwie, rzeczywicie
28 Zob. artyku³: Z. Chojnowski, Pochwa³a stanu gospodarskiego w wierszach Mazurów, Studia Angerburgica t. 14 (2007), s. 4658.
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skowronka zbiega siê z t¹, która ukszta³towa³a siê w wyobrani ludowochrzecijañskiej. Ptak ten zwiastuje wiosnê, jak w lirycznej piosence Micha³a
Kajki Têsknoæ za wiosn¹: Pójd, bo têskni ju¿ skowronek, / Co powrót
wiosny g³osi29; jego piew by³ znakiem, ¿e trzeba rozpocz¹æ roboty polowe.
W spolszczonym z niemieckiego przez ks. Gustawa Gizewiusza kazaniu, zatytu³owanym Skowronek (w kwietniowym wydaniu Przyjaciela Ludu £eckiego z 1842 roku), zwiastun radosnej pory roku nakazywa³ Mazurom porzucenie powierzchownego ¿ycia oddanego marnociom i zwrócenie siê ku
uduchowionemu istnieniu oddanemu Stwórcy.
Interesuj¹ce jest to, ¿e Gizewiusz tekst kaznodziejski zamkn¹³ poetyck¹
klamr¹. Motto stanowi anonimowo podany czterowiersz, który jest czêciowo
przeróbk¹ strofy z tomu Poezje Litwina (1834)  pod pseudonimem Litwin
kryje siê polski poeta, satyryk, przyjaciel Adama Mickiewicza, powstaniec
listopadowy, Antoni Gorecki. Jego skowronkowa zwrotka rozpoczyna Pieni
pisane w czasie powstania Litwy w roku 1831:
Wiosenny wietrzyk powiewa,
nieg niknie, skowronek dzwoni,
S³yszysz, Litwinie, co piewa?
Do broni czas ju¿, do broni!30

Gizewiusz, wprowadzaj¹c zmiany w dwóch ostatnich wersach, przekszta³ci³ strofê bêd¹c¹ zawo³aniem bojowym w zachêtê do modlitewnego
skupienia, za skowronek z ptaka dzwoni¹cego na wojnê przemieni³ siê
w jego utworze w stworzenie przekazuj¹ce prawdy od Najwy¿szego:
Wiosenny wietrzyk powiewa,
nieg niknie, skowronek dzwoni,
S³yszysz, cz³owiecze, coæ piewa?
Jakie prawdy z nieba roni?31

Skowronkowe kazanie zamyka za nagrobek siedemnastowiecznego poety, Jana Gawiñskiego, pochodz¹cy z ksi¹¿ki, wydanej w Lipsku w 1837 roku:
Szymona Szymonowica i Jana Gawiñskiego Poezje:
Dobry dzieñ, skowroneczku, ju¿ ty piewasz sobie,
I ja poczynam tak¿e o twej robiæ dobie:
Rano, w po³udnie, w wieczór ty piewasz, ja orzê,
Dobranoc, mój piewaku, czarne wstaj¹ zorze32.
29 M. Kajka, Ma³y kancjona³ mazurski i opowieci ucieszne, oprac. Z. Chojnowski, Olsztyn 2008, s. 134.
30 [A. Gorecki], Pieni pisane w czasie powstania Litwy w roku 1831, w: tego¿, Poezje
Litwina, Pary¿ 1834, s. 3.
31 Cyt. za: ks. G. Gizewiusz, Skowronek, Przyjaciel Ludu £ecki 1842, nr 4, s. 26.
32 J. Gawiñski, Oracz, w: Sz. Szymonowic, J. Gawiñski, Poezje, Lipsk 1837, s. 177.
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Gizewiusz tym razem wyd³u¿y³ nieco tytu³, eksponuj¹c wiê miêdzy rolnikiem i lataj¹cym towarzyszem niedoli: Oracz do skowronka33. Ponadto
przypomina³, ¿e sprzyjaj¹c¹ uprawom pogodê zapewnia Bóg. Z drugiej strony skowronek zawiadcza w liryku pewne ludowe wierzenie, w myl którego pojawienie siê tego ptaszka nad zagonem przynosi urodzaj.
Skowronek przedstawia siê tu równie¿ jako towarzysz gospodarza, który ³agodzi skutki fizycznego trudu. W ten sposób w wierszu £askiego odzywaj¹ siê echa legendy o skowronku, któremu rolê swoistego pomocnika
w ludzkim znoju wyznaczy³ sam Stwórca po wypêdzeniu Adama i Ewy
z raju34. Motyw ten znajdziemy w twórczoci Micha³a Kajki, np.
Ju¿ zabrzmia³y wiosny dzwonki,
Budzi siê wsio z ukrycia,
Zanuci³y nam skowronki
Przyjemn¹ piosnkê ¿ycia.
Dwiêk ich przyjemny, radosny
Zwiastuje nam powrót wiosny.
[ ]35

Jednak skowronek mazurski nie tylko uprzyjemnia rolniczy mozó³, lecz
przede wszystkim staje siê piewc¹ wytrwa³ej pracy, która stanowi³a jedn¹
z kluczowych wartoci pobo¿nego ewangelika na Mazurach. Ptaszek ten
w wierszu £askiego, jak i w innych utworach religijnych, wystêpuje jako
¿ywy ³¹cznik cz³owieka z Bogiem, ziemi z niebem, a to ze wzglêdu na swój
charakterystyczny nieomal pionowy lot i zawisanie nad ziemi¹.
W sposobie przedstawiania Stwórcy jako Dawcy darów bez miary
w strofie 8. pojawia siê trop czarnoleski, przypominaj¹cy czytelnikowi s³ynny
hymn Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary.
Pieñ by³a piewana chêtnie przez Mazurów, wszak jej tekst by³ dostêpny
w Nowo wydanym Kancjonale pruskim (opatrzony numerem 679 w wydaniu
z 1741 roku)36.
Publikowany poni¿ej wiersz Teodora von £askiego Do skowronka przedrukowujê wed³ug tych samych zasad, które przywieca³y opracowaniu jego
poprzednich utworów.
33
34

Cyt. za: ks. G. Gizewiusz, Skowronek, s. 27.
Kiedy Adam zosta³ wypêdzony z raju, to wtedy zacz¹³ pracowaæ na ziemi. Ciê¿ko
by³o i przecie¿ musia³ na
wtedy pracowaæ na utrzymanie swojej tej Ewy. Ale raz stan¹³
przed nim Pan Bóg i pyta: »Jak ci siê powodzi Adamie?«. A Adam nic nie powiedzia³ wiêcej
tylko: »Ciê¿ko Panie« i zap³aka³. I wtedy Pan Bóg wzi¹³ grudkê ziemi, na której pad³ pot
Adama i podniós³ do góry i podrzuci³. I zawiergota³ ptaszek, skowronek. I on uprzyjemnia³ ¿ycie Adamowi, jak ten ciê¿ko pracowa³ [Czes³aw Maj, Motycz 2011], cyt. za: P. Lasota, Etnografia Lubelszczyzny  ludowe wierzenia o zwierzêtach, dostêpne w Internecie:
http://teatrnn.pl/leksykon/node/4197/etnografia_lubelszczyzny_ludowe_wierzenia_o_zwierz%C4%99tach#2 [dostêp: 8.04.2015].
35 M. Kajka, Wiosna, w: tego¿, Ma³y kancjona³ mazurski , s. 141.
36 Zob. A. Staniszewski, Nasz kochany Jan Kochanowski. Tradycja czarnoleska w
zaborze pruskim 1795-1939, Warszawa 1988.
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***
Do skowronka
Nuæ, skowronku, powrót wiosny,
Ona wszystkim szczêcie niesie,
Niechaj¿e twój piew radosny,
Rozlega siê w ca³ym lesie.
I nad dachem gospodarza
Zapiewaj, ptaszyno mi³a,
¯e nam Pan Bóg ciep³o zdarza,
By pszeniczka siê krzewi³a.
Kiedy w czo³a swego pocie,
Pilnie zagon swój przewraca,
Ty mu piewaj przy robocie,
Niech siê mu nie przykrzy praca.
Potem w okienko ka¿dego
Zapukaj, ptaszku, w przelocie,
Nuc¹c: Có¿ jest najlepszego,
Praca w czo³a swego pocie.
A tak wiosn¹ upojony,
piewaj zawsze wdziêcznym g³osem,
A niech cz³owiek zachêcony,
piewu twego jest odg³osem.
Do pracy wszelkiej na ziemi,
Do której go Bóg przeznaczy,
Niech pracuje wraz z bliniemi.
Owoc wkrótce sam obaczy.
Gdy nam mi³a minie wiosna
I lato ciep³e przeleci,
Jesieñ przyjdzie nam radosna,
Wiele dóbr mu w s¹siek37 wleci.
A co wiêksza, Bóg ³askawy,
Dawca wszelkich dóbr bez miary,
Dziatek swoich ojciec prawy,
Wszystkie nam po¿egna38 dary.
Nu¿ wiêc ptaszku, nuæ radonie,
piewaj wdziêcznie z nas ka¿demu,
Bo niezad³u¿39, a ¿a³onie
Zagrzmi zima po swojemu40.
37
38
39
40

s¹siek  miejsce w stodole do sk³adowania snopów zbo¿a, siana lub s³omy
po¿egnaæ  pob³ogos³awiæ
niezad³u¿  niezad³ugo
T. von £aski, Do skowronka, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1868, s. 102.
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Summary

Teodor von £aski was a village teacher and a Masurian poet in the nineteenth century.
He lived and worked in Rakowo (currently Rakowo Piskie) and Be³cz¹c. The article contains
publications and commentary of his two poems: Wartoæ czytania (pol. The Value of Reading)
and Do skowronka (To the Lark), as well as a letter addressed to Marcin Gerss. £aski would
work with him as the editor of Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki and Gazeta Lecka.
The works of the Masurian teacher show his literary ability and his strong ties to the Masurian culture. £aski joined the effort of bringing the education to a broader populace, along with
reading habits and exposing the work ethics. He believed in moderate conjunction of mental
and physical effort.
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Poni¿szy tekst jest odpowiedzi¹ na artyku³ Iwony Maciejewskiej Jak
wyjæ z getta? O poszukiwaniu nowych dróg w badaniu literatury staropolskiej, który w pewnej mierze stanowi komentarz do moich wczeniejszych
tekstów1. Powtarzam i wzmacniam w nim przekonanie, ¿e zamiast o zderzeniach powinnimy mówiæ o osmozie miêdzy literatur¹ zwan¹ dawn¹ i staropolsk¹ a wspó³czesn¹ humanistyk¹, nie ma bowiem ani mo¿liwoci, ani sensu uciekaæ tak przed t¹ humanistyk¹, jak i w ogóle wspó³czesnym kontekstem rozumienia2. Zmieniam jednak sposób argumentacji. Po pierwsze,
proponujê wprowadzenie pojêcia literatury nowo¿ytnej na okrelenie polskiej
1 Zob. I. Maciejewska, Jak wyjæ z getta? O poszukiwaniu nowych dróg w badaniu
literatury staropolskiej, Prace Literaturoznawcze 2013, nr 1 (Tytu³ ten przywo³uje  nie
wiem, czy w sposób zamierzony  inny wa¿ny tekst, który równie¿ przy pomocy metafory
konotuj¹cej zamkniêcie i oddzielenie od wiata opisywa³ wspó³czesne literaturoznawstwo
polskie. Mam na myli Raport z oblê¿onego miasta Micha³a Paw³a Markowskiego, opublikowany w Tygodniku Powszechnym z 4 sierpnia 2009 r.). Moje teksty, do których odwo³uje siê Iwona Maciejewska, to: Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, Litteraria Copernicana, red. K. Obremski, 2008, nr 2 oraz Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne.
O alternatywnych sposobach lektury tekstów staropolskich, Roczniki Humanistyczne
2011, nr 1.
2 Zderzenia to tytu³ wspomnianego powy¿ej monograficznego numeru czasopisma
Litteraria Copernicana, który zosta³ powiêcony literaturze dawnej i wspó³czesnej humanistyce.
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literatury przedromantycznej od czasów renesansu do owiecenia w³¹cznie;
pojêcie to nie zastêpowa³oby tradycyjnych pojêæ literatury staropolskiej
i dawnej, lecz z nimi wspó³istnia³o, pokazuj¹c inne aspekty tej¿e literatury.
Po drugie, wychodz¹c od opisanej ju¿ w Zwi¹zkach niebezpiecznych, zwi¹zkach koniecznych opozycji miêdzy eksplikacj¹ i interpretacj¹ oraz denotacj¹
i konotacj¹, staram siê pokazaæ, ¿e iluzj¹ jest przekonanie (któremu sam
równie¿ ulega³em), ¿e interpretuj¹c literaturê dawn¹ przy pomocy wspó³czesnych jêzyków teoretycznych, zamazujemy ich staropolsk¹ to¿samoæ.
***
Swój znakomity tekst Iwona Maciejewska powiêci³a sprawie dla nas,
historyków literatury staropolskiej, podstawowej, a mianowicie temu, jak
odnajdujemy samych siebie we wspó³czesnej akademii oraz temu, jak postrzegaj¹ nas historycy póniejszych etapów rozwoju literatury polskiej. Tego
rodzaju krytyka konfesyjna3 wci¹¿ nale¿y u nas do rzadkoci (podmiotowoæ w nauce raczej siê ukrywa w lêku, ¿e ujawniona zdeformuje lub odwiedzie od przedmiotu badañ), tym cenniejszy jest to artyku³. Od razu trzeba
powiedzieæ, ¿e wed³ug Iwony Maciejewskiej samopoczucie to nie jest najlepsze: dowiadczamy (pisz¹cy te s³owa równie¿ do owej wspólnoty przynale¿y)
lekcewa¿enia ze strony kole¿anek i kolegów zajmuj¹cych siê literatur¹
wspó³czesn¹, które mówi nam, ¿e nie jestemy potrzebni, pozostajemy bowiem dinozaurami lub w³anie mieszkañcami getta, skazanymi na izolacjê,
a w konsekwencji na nieuchronne odejcie. Konsekwencj¹ instytucjonaln¹
takiego percypowania nas przez wspó³czeników jest znacz¹ca marginalizacja staropolszczyzny na studiach polonistycznych (s. 239), polegaj¹ca na
ograniczaniu przedmiotu literatura staropolska na rzecz tych zwi¹zanych
z literatur¹ wspó³czesn¹4. Poci¹ga to za sob¹ inne niepokoj¹ce zjawisko:
coraz trudniej m³odym badaczom po doktoracie znaleæ pracê na uczelniach
(skoro zmniejsza siê liczba zajêæ z literatury staropolskiej).
A zatem naszym podstawowym problemem  taki wniosek wyci¹gam
z lektury tekstu Iwony Maciejewskiej  jest to, jak w ramach akademickiej
polonistyki jestemy postrzegani. Ograniczanie liczby godzin, skutkuj¹ce
brakiem dop³ywu m³odej kadry naukowej, jest efektem le¿¹cej u podstaw
3 Termin ten pojawia siê w ksi¹¿ce Davida Simpsona The Academic Postmodern and
the Rule of Literature. A Report on Half-Knowledge (Chicago 1995). W jêzyku polskim
mo¿na o niej przeczytaæ w ksi¹¿ce-hybrydzie (ni to powieci, ni traktacie naukowym) Davida Damrosha Mityngi myli (prze³. zespó³, Kraków 2011; rozdz. Puerto Vallarta. Krytyczne
zwierzenia).
4 Na zjawisko to zwracano uwagê ju¿ wczeniej. Por.: K. P³achciñska, Skutki dla nauczania staropolszczyzny wynikaj¹ce z wdra¿ania dwustopniowego programu studiów,
w: Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoñ, M. Kuran, £ód 2007,
s. 49; M. Wydrych-Gawrylak, Czas naszym wrogiem  refleksje nad praktyk¹ nauczania
literatury staropolskiej, w: Literatura staropolska w dydaktyce , s. 58.
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tych dwóch procesów konstrukcji literatury staropolskiej jako nieatrakcyjnej,
konstrukcji, której autorami s¹ badacze mocniejsi w uniwersyteckich bojach
o takie zasoby, jak godziny i etaty. Tak jakby Iwona Maciejewska chcia³a
powiedzieæ, ¿e faktycznie czy obiektywnie nie znajdujemy siê w ¿adnym getcie staropolskoci czy dawnoci. Jeli to by³o jej intencj¹, to zgadzam siê
z ni¹ w zupe³noci.
W ogromnej mierze literatura staropolska stanowi simulacrum wytworzone przez jej badaczy na u¿ytek tych, którzy zajmuj¹ siê literatur¹ epok
póniejszych (chcê przez to powiedzieæ, ¿e w samym pojêciu literatury staropolskiej zawiera siê, uwiadamiane lub nie, odniesienie do jej w³asnego
innego5, którym jest to, co póniejsze). Pojêcie symulakru szeroko znanym
uczyni³a s³ynna ksi¹¿ka Jeana Baudrillarda Symulakry i symulacja, choæ
(staropolanin erudyta bêdzie to wiedzia³) Baudrillard nie jest pierwszym,
który tego s³owa u¿y³, o simulacrach mo¿emy ju¿ bowiem przeczytaæ
w Poliglocie antwerpskim, szesnastowiecznym t³umaczeniu Biblii na jêzyk
³aciñski. Symulakr to mapa, [która] poprzedza terytorium6; udaj¹c, ¿e opisuje jaki fragment rzeczywistoci, w istocie go wytwarza. Pojêcia literatury
staropolskiej oraz literatury dawnej (które jest pojêciem szerszym, w³¹czaj¹cym w swój obrêb tak¿e literaturê owiecenia7) wytwarzaj¹ taki symulakr tej
literatury, który ostro oddziela j¹ od tego wszystkiego, co w literaturze nast¹pi³o od owiecenia (w przypadku literatury staropolskiej) lub romantyzmu (w
przypadku literatury dawnej). Symulakr ten nie jest czym koniecznym,
mo¿emy bowiem sobie wyobraziæ pojêcie alternatywne, którego zastosowanie
wytworzy inny obraz literatury staropolskiej  taki, w którym to ostre oddzielenie zostanie zast¹pione inn¹ relacj¹. Pojêciem tym jest nowo¿ytnoæ.

1. Nowo¿ytnoæ
Staropolszczyzna/dawnoæ kontra nowoczesnoæ
Od czasów LéviStraussa wiadomo, ¿e umys³ ludzki lubuje siê w tego typu binarnych opozycjach, co najmniej jednak od czasów Derridy wiadomo równie¿, ¿e zwi¹zek
5
6

Zob. przyp. 23 niniejszej publikacji.
J. Baudrillard, Precesja symulakrów, w: tego¿, Symulakry i symulacja, prze³. S. Królak, Warszawa 2005, s. 6.
7 Luigi Marinelli przypomnia³, i¿ na Zjedzie Polonistów w 1995 r. w sprawozdaniu
z obrad Sekcji Historii Literatury Dawnej [ ] Teresa Micha³owska i Alina Je¿owa zaznaczy³y, ¿e »zebrani z aprobat¹ odnieli siê do propozycji zast¹pienia tradycyjnego okrelenia:
»literatura staropolska« (sugeruj¹cego istnienie jakiego d³ugiego okresu, jakby »superepoki«
radykalnie oddzielonej od czasów Owiecenia) kategori¹ »literatury dawnej«, obejmuj¹cej
cztery wyrazicie wyodrêbnione epoki (redniowiecze, Renesans, Barok, Owiecenie), sugeruj¹cej zarazem »d³ugie trwanie« wspólnych im fundamentalnych zjawisk kulturowych
(L. Marinelli, Polonocentryzm w historii literatury  jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej), Postscriptum 2005, nr 1, s. 50; cyt. za: P. Wilczek,
System kursowy, kanon lektur i standardy kszta³cenia w nauczaniu literatury staropolskiej,
w: tego¿, Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, Katowice 2007, s.100).
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binarnych opozycji z rzeczywistoci¹ jest zbyt skomplikowany, aby uznaæ go
za prosty stosunek miêdzy opisem a przedmiotem opisu. I tak jest w naszym
wypadku. Gdy czyta siê kolejne prace powiêcone nowoczesnoci, przesuwaj¹ce moment jej narodzin od XX wieku, przez XIX, do XVIII, mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e nawet owiecenie nie jest jej pocz¹tkiem w pe³nym tego s³owa
znaczeniu  jakiego momentu, daj¹cego siê zlokalizowaæ na linii czasu. Tak
jak ponowoczesnoæ jest kulminacj¹ nowoczesnoci (pozostaj¹c jej czêci¹)8,
tak samo nowoczesnoæ jest kulminacj¹, zgêszczeniem czy radykalizacj¹ procesów, które w kulturze europejskiej trwaj¹ od czasów renesansu (bêd¹cego,
jak wiadomo, pocz¹tkiem nowo¿ytnoci) lub nawet redniowiecza9. Doæ
wspomnieæ dwa przyk³ady takich procesów. W prze³omowej pracy The Discovery of the Individual 10501200 (1972) Collin Morris pokazuje, ¿e odkrycie
jednostki to nie nag³y przewrót, który dokona³ siê wed³ug Burckhardta
oko³o 1500 roku, a wed³ug historyków kultury nowoczesnej w XVIII wieku,
ale proces, który rozpocz¹³ siê w drugiej po³owie XI i trwa³ do po³owy
XII wieku10. Jacques Le Goff z kolei pisze o redniowieczu, które jest
d³ugie, bo nie koñczy siê wraz z nadejciem renesansu. Odrodzenie to tylko
pewien moment redniowiecza, które mia³o jeszcze kilka swoich renesansów
(karoliñski w IX wieku, renesans XII oraz XVXVI stulecia) i trwa³o do
koñca XVIII wieku, kiedy to ostatecznie zosta³o zakoñczone przez dwie wielkie rewolucje: francusk¹ oraz rewolucj¹ przemys³ow¹ w Anglii11.
8 Tak np. u Zygmunta Baumana, w jego ksi¹¿kach Modernity and Ambivalence(Cambridge 1991) i Intimations of Postmodernity (London 1992) oraz u Jeana Françoisa Lyotarda, który wprowadza formu³ê le futur anterieur, to znaczy: zak³ada, ¿e od samego pocz¹tku formacja nowoczesna mia³a w sobie wpisan¹ ponowoczesnoæ, która od Montaignea a¿
po awangardê eksperymentuj¹c¹  dawa³a o sobie znaæ (S. Morawski, Niewdziêczne rysowanie mapy . O postmodernie(izmie) i kryzysie kultury, Toruñ 1999, s. 58).
9 Wiele spraw zosta³o poruszonych w tym jednym zdaniu. Odnonie do pocz¹tku nowoczesnoci, niestety nie czas i nie miejsce na szczegó³owe przywo³ywanie stanowisk w tej
kwestii. Na polskim gruncie dyskusjê miêdzy Ryszardem Nyczem, który wyranie rozgranicza to, co romantyczne, od tego, co nowoczesne, a Agat¹ Bielik-Robson, która pocz¹tek
ów lokuje w romantyzmie w³anie, przywo³a³ Micha³ Kuziak (zob. tego¿, Romantyzm i nowoczesnoæ?, w: Romantyzm i nowoczesnoæ, red. M. Kuziak, Kraków 2009, s. 56). Granicê
tê mo¿na jednak przesun¹æ i ulokowaæ j¹ w owieceniu, o czym upewnia ju¿ sam tytu³
ksi¹¿ki Teresy Kostkiewiczowej Owiecenie: próg naszej wspó³czesnoci (Warszawa 1994).
Jeli natomiast chodzi o poszczególne fazy nowoczesnoci i relacjê miêdzy nowoczesnoci¹ a nowo¿ytnoci¹, to kwestiê tê szczegó³owo wyjania Stefan Morawski: Nowoczesnoæ
[ ] przesz³a przez trzy fazy. Faz¹ wyjciow¹ s¹ stulecia, które otworzy³y epokê nowo¿ytn¹,
pocz¹wszy od wysokiego renesansu a¿ do po³. XVIII w. Kolejn¹ fazê wyznaczaj¹ Rewolucja
Francuska i rewolucja przemys³owa oraz ich nastêpstwa. Trzeciej pocz¹tki datuje siê na
okres mniej wiêcej od roku 1890 po pierwsz¹ wojnê wiatow¹ i Rewolucjê Padziernikow¹.
Ma ona trwaæ  w tej sprawie mniemania nie s¹ ju¿ jednolite  do po³owy naszego stulecia, b¹d do lat siedemdziesi¹tych (S. Morawski, dz. cyt. s. 2324). Mianem nowo¿ytnoci
okrela siê pierwsz¹ fazê (tak przynajmniej u Webera, którego ustaleñ trzyma siê Morawski).
10 A. Guriewicz, Jednostka w dziejach Europy (redniowiecze) (Gdañsk  Warszawa
2002, s. 10).
11 Zob. J. Le Goff, D³ugie redniowiecze, prze³. M. ¯urowska, Warszawa 2007, s. 11.
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Wszystko to przyk³ady odnosz¹ce siê do kultury Europy Zachodniej. Co,
zapyta Czytelnik, z interesuj¹c¹ nas tu najbardziej literatur¹ i kultur¹ dawnej Polski? O tym, ¿e na literaturê zwan¹ staropolsk¹ mo¿na spojrzeæ
odmiennie, wspomina Piotr Wilczek:
Ja chêtniej mówi³bym o polskiej literaturze dawnej, czy  mo¿e lepiej  polskiej literaturze epok dawnych, a nie o literaturze staropolskiej. Co wiêcej,
choæ w jêzyku polskim by³oby trudno mówiæ  jak to czyni siê w angielskiej
literaturze przedmiotu  o literaturze okresu wczesnonowo¿ytnego, to takie
okrelenie, przyswajaj¹ce termin z nauk historycznych, stosowany równie¿
w Polsce, a odnosz¹ce siê do okresu po³owy XV wieku do rewolucji francuskiej,
by³oby mi najbli¿sze12.

Tylko pozornie odbiegam od tematu, którym jest kwestia marginalizacji
staropolszczyzny i jej badaczy na wspó³czesnych polskich uniwersytetach.
Ca³y wywód na temat niemo¿liwoci ustalenia granicy miêdzy dawnoci¹
(staropolszczyzn¹) a nowoczesnoci¹ mia³ bowiem na celu pokazanie, ¿e za
wspomnian¹ przez Iwonê Maciejewsk¹ gettoizacjê dawnoci odpowiadaj¹
nie tylko i nie przede wszystkim w³aciwoci samej literatury staropolskiej
czy dawnej. Gdybymy postanowili mówiæ o niej jako o nowo¿ytnej, moglibymy z ni¹ kojarzyæ te cechy, które s¹ niewidoczne, gdy mówimy o literaturze staropolskiej, a które ³¹cz¹ j¹ z naszym, nowoczesnym wiatem. Skoro
za zbudowanie getta staropolszczyzny odpowiada, jak siê zdaje, przede
wszystkim poczucie nieaktualnoci literatury dawnej, to tym samym zrobilibymy pierwszy krok w kierunku wyjcia z owego getta13.
Pojêcie literatury nowo¿ytnej oparte jest na innym modelu poznawczym ni¿
pojêcie literatury staropolskiej czy dawnej: jest to model narastania pewnych
zjawisk (pierwszym stadium owego procesu by³aby nowo¿ytnoæ,
a jak na razie ostatnim  druga, zradykalizowana czy p³ynna nowoczesnoæ), z kolei literatura staropolska czy dawna to konstrukty powsta³e
w wyniku przyjêcia modelu nastêpstwa. Wybór modelu narastania nie poci¹ga za sob¹ odrzucenia modelu nastêpstwa: naiwnoci¹ by³oby s¹dziæ,
12 P. Wilczek, dz. cyt., s. 101. Piotr Wilczek pisze o literaturze wczesnonowo¿ytnej.
W niniejszym tekcie bêdê jednak u¿ywa³ okrelenia literatura nowo¿ytna, a to ze wzglêdu na inny porz¹dek terminologiczny. Wilczkowa literatura wczesnonowo¿ytna jest zapewne etapem d³ugiego ci¹gu, którego póniejszym etapem jest nowo¿ytnoæ. Na okrelenie tego nowo¿ytnego etapu  a bêdê tu szed³ za Stefanem Morawskim i przyjêtym
w polskiej literaturze przedmiotu uzusem  bêdê jednak u¿ywa³ okrelenia nowoczesnoci, dlatego te¿ to, co od nowoczesnoci wczeniejsze, bêdê nazywa³ nowo¿ytnoci¹.
13 Oczywicie, równie¿ w samej literaturze staropolskiej istniej¹ takie cechy, które
czyni¹ j¹ »niedzisiejsz¹«. Nie da siê ukryæ, ¿e Miko³aj Rej mówi³ ca³kowicie innym jêzykiem ni¿ mówi wspó³czesny Polak, nie da siê te¿ ukryæ, ¿e dowiadcza³ wiata na inny
(choæ nie ca³kiem inny) sposób ni¿ my. I tak chyba jestemy w lepszej sytuacji ni¿ Francuzi, którzy wspó³czesne wydania dzie³ redniowiecznych musz¹ opatrywaæ uwspó³czeniaj¹c¹, dos³own¹ ich wersj¹, umieszczan¹ z regu³y obok tekstu pierwotnego, co jest znakiem
ich ca³kowitej nieczytelnoci.
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¿e wszystkie zjawiska w kulturze nowoczesnej stanowi¹ jedynie kulminacjê
zjawisk, które wy³oni³y siê u progu nowo¿ytnoci. Pewne wartoci estetyczne
i kulturowe faktycznie pojawiaj¹ siê dopiero wraz z renesansem czy barokiem, powstaj¹ jako efekt zerwania, a nie narastania, i to z nich w³anie
zdaje sprawê model nastêpstwa. Wynika³oby z tego, ¿e kultura wraz z literatur¹ w danym momencie ich rozwoju to ca³oci wielonurtowe czy te¿ wielopoziomowe: poszczególne poziomy rozwijaj¹ siê na ró¿ne sposoby, czasem wchodz¹c w dialog z tym, co nastêpuje póniej, a czasem pozostaj¹c
w sprzecznoci (pokaza³ to Fernand Braudel w klasycznym studium Historia
i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie14, podkrela³a to tak¿e krytyka marksistowska15). Dobrym przyk³adem tego zjawiska jest koegzystencja sarmatyzmu
i owiecenia w XVIII stuleciu, opisana przez Macieja Parkitnego jako interferencja:
Sygnalizowana tutaj interferencyjna natura relacji sarmatyzmu i owiecenia
polega³aby na ich czêciowym nak³adaniu siê na siebie oraz wzajemnym oddzia³ywaniu  dynamicznym, skutkuj¹cym w odniesieniu do niektórych w³asnoci obu zjawisk wystêpowaniem procesów tak wygaszania, jak i wzmacniania16.

Czym w praktyce poskutkowa³oby uwzglêdnienie modelu narastania?
Niech za przyk³ad pos³u¿y interpretacja twórczoci Jana Kochanowskiego
dokonana przez Jaros³awa P³uciennika w tekcie pod wymownym tytu³em
Anatomia nowoczesnej duszy. Nowo¿ytne dowiadczenie literatury. Od Psa³terza Dawidowego Jana Kochanowskiego do
strumienia wiadomoci
i promieni Roentgena. Stwierdza siê tutaj, ¿e zarówno Treny, jak i Psa³terz
Dawidów powinny byæ interpretowane w kontekcie szerszego zjawiska kulturowego, jakim by³o pojawiaj¹ce siê w renesansie dowartociowanie duszy
rozumianej jako fenomenalne ¿ycie wiadomoci, skupione na pracy analizy.
Tego rodzaju anatomiczne przedstawienia duchowe by³y w owym czasie epidemiologicznie mocne i znaleæ je mo¿na by³o w wielu modelach poezji, tej cile
religijnej i takiej, która wykracza³a poza czysto religijny wymiar. Modelu generatywnego dostarcza³ empiryzm: poprzez akcent na podmiotowoæ oraz dziêki
preferencji dla naukowej analizy. Empiryzm tworzy³ w kulturze wi¹zki reprezentacji, które zwielokrotnia³y siê w ró¿nych dziedzinach kultury. Empiryzm
14 Zob. F. Braudel, Historia i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie, w: tego¿, Historia
i trwanie, prze³. B. Geremek, Warszawa 1971, passim.
15 Zob. L. Althusser, E. Balibar, Czytanie Kapita³u, prze³. W. D³uski, Warszawa 1975,
s. 149.
16 M. Parkitny, Owiecenie sarmackie  próg nowoczesnoci w Polsce?,w: Polonistyka
w przebudowie. Literaturoznawstwo  wiedza o jêzyku  wiedza o kulturze  edukacja.
Zjazd polonistów Kraków 22  25 wrzenia 2004, t. II, red. M. Czermiñska i inni, Kraków
2005, s. 531; podkrelenia i kursywa pochodz¹ od autora. Innym przyk³adem owej interferencyjnej wielonurtowoci by³oby wystêpowanie w XVII w. klasycyzmu, manieryzmu i baroku (a nie tylko baroku!), o czym pisa³ Krzysztof Mrowcewicz (zob. tego¿, Trivium poetów
polskich epoki baroku: klasycyzm  manieryzm  barok, Warszawa 2005).
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mo¿e wyjaniaæ powtarzalnoæ kszta³tów nowo¿ytnej literatury od czasów renesansu a¿ po postmodernizm, choæ najbardziej ewidentne przejawy takiego modelu mo¿na znaleæ w szczytowym modernizmie wraz z rozwojem takich form, jak
strumieñ wiadomoci. Samo pojêcie jest znacz¹co zwi¹zane z twórc¹ koncepcji
radykalnego empiryzmu, Williamem Jamesem, który uku³ termin stream of
consciousness w Principles of Psychology z roku 1890. Dlatego w³anie przy
próbach definiowania modernistycznego dowiadczenia nale¿y wed³ug mnie pamiêtaæ o szerszych modelach dowiadczenia nowo¿ytnego, rozpoczynaj¹cego siê
w renesansie17.

P³uciennik nowoczesnoci szuka w renesansie, mo¿liwa jest analogiczna
operacja odwrotna, jak w przypadku Omara Calabresego, który, opieraj¹c
swe ustalenia nie na modelu zerwania, ale nastêpstwa, termin postmodernizm zast¹pi³ neobarokiem: i tu, i tam dostrzeg³ ten sam fetyszyzm wirtuozerii, szaleñstwo, niestabilnoæ, zmianê, dynamiczne struktury bez zamkniêtych i statycznych granic itd.:
Krytykuj¹c pojêciowe ograniczenia terminu postmodernizm, Calabrese proponuje zast¹piæ go terminem, neo-barok. Twierdzi, ¿e prefiks neo zak³ada ideê
repetycji, powrotu lub powtórnego wykorzystywania owego specyficznego okresu
w dziejach, w przeciwieñstwie do prefiksu post w s³owie postmodernizm,
zak³adaj¹cego jedynie reakcjê po fakcie i przeciwko idei modernizmu18.

Gra kategorialna, któr¹ zaproponowa³em, nie jest zabaw¹ lekkoducha
 postmodernisty, wed³ug którego wszystko wolno i wszystko trzeba19. To
raczej impuls etyczny (ale i pragmatyczny) le¿y u podstaw mojego postulatu
paradygmatyzacji20, czyli wprowadzenia do szerszego obiegu i umocowania
17 J. P³uciennik, Literatura, g³upcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009, s. 92.
18 Hyun JooYoo, The Neo-Baroque of Our Time: a Reading of Umberto Ecos The Name
of the Rose, International Journal of Arts and Sciences 2010, nr 3 (10), s. 266). Por.:
O. Calabrese, Neo-baroque. A Sign of the Times, transl. Ch. Lambert, Princeton, New Jersey 1992. Przedrostek post- w takich z³o¿eniach jak postmodernizm czy poststrukturalizm wcale nie musi oznaczaæ tego, co przypisuje mu Calabrese, czyli wystêpowania po
oraz przeciwstawiania siê temu, wobec czego s¹ one post. Podkrelali to zarówno Bauman, jak i Lyotard (zob. przyp. 8), nie czas jednak i nie miejsce, by zajmowaæ siê teraz
tym zagadnieniem. HyunJoo Yoo cytujê tylko po to, by pokazaæ mo¿liwoæ innej wizji rozwoju kultury wspó³czesnej, która mo¿e zostaæ potraktowana tyle¿ jako po-modernistyczna,
ile po-barokowa.
19 Sens formu³y anything goes (wszystko ujdzie), na któr¹ siê tu powo³ujê, a której
autorem jest Paul Feyerabend, jest notorycznie wyrywany z kontekstu i traktowany jako
synonim postmodernizmu. Oba te pojêcia s¹ dla ich krytyków mask¹ nierozs¹dnego
i niep³odnego poznawczo woluntaryzmu, prowadz¹cego do pomieszania wszystkiego ze
wszystkim, bo tak akurat siê komu zachcia³o (sam wci¹¿ wys³uchujê, ¿e moje pochwa³y
nowych jêzyków badawczych w badaniach literatury staropolskiej, to w gruncie rzeczy pochwa³y mnie samego). Tymczasem Feyerabendowi chodzi³o o co zupe³nie innego: o to, ¿e
wszystko, co jest skuteczne z punktu widzenia praktyk laboratoryjnych, jest dobre, nawet
jeli nie zgadza siê z jak¹ ogóln¹ zasad¹ metodologiczn¹.
20 Zob. D. Lewiñski, Strukturalistyczna wyobrania metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków 2004.
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w codziennych praktykach badawczych kategorii literatury nowo¿ytnej, nie
tyle zamiast, ile obok literatury staropolskiej. Pisz¹c o impulsie etycznym,
nawi¹zujê do etycystycznego zwrotu w teorii historiografii, który rezygnowa³ w myleniu o przesz³oci z fetyszyzowania celów stricte poznawczych,
jako pierwszorzêdne uznaj¹c konkretne zagadnienia etyczne i etyczno-polityczne wa¿ne dla teraniejszoci oraz przysz³oci21. W naszym wypadku
takim konkretnym zagadnieniem jest zmiana statusu literatury staropolskiej i jej badaczy dziêki paradygmatyzacji kategorii literatury nowo¿ytnej.
Gdybymy samej literaturze zwanej staropolsk¹ oddali sprawiedliwoæ jako
tej, która ³¹czy siê z naszym wiatem, mog³aby ona na powrót staæ siê
istotn¹ wartoci¹ dla innych ni¿ tylko staropolanie wspólnot interpretacyjnych, dziêki czemu podwy¿szylibymy równie¿ status jej badaczy.
I tu pojawia siê problem. Zasugerowa³em powy¿ej, ¿e nie ca³a literatura
dawna da³aby siê wpisaæ w model narastania. Nie wszystko jest w niej
nowo¿ytne (nie w sensie czasowym oczywicie, ale jakociowym). Ca³y ogrom
literackich faktów  na przyk³ad tych, które lokuj¹ siê w redniowieczu
 zagaduje nasz¹ wspó³czesnoæ, jak by powiedzia³ Gadamer, chce wejæ z
ni¹ w dialog, na zagadywanie to jednak nie potrafimy odpowiedzieæ tak,
jakby chcieli ich autorzy. Nie ma tu mowy o ¿adnej transakcji (bêd¹cej,
wed³ug Micha³a Januszkiewicza, celem hermeneutycznej wymiany miêdzy
tekstem i czytelnikiem): czytelnik odmawia nasycenia sob¹ tekstu, a tekst
nie nasyca sob¹ czytelnika22. Wydaje mi siê, ¿e lekcewa¿enie i pob³a¿liwoæ,
z którymi badaczy literatury staropolskiej traktuj¹ ich koledzy, wynika
z przekonania, ¿e nie mo¿e byæ innej odpowiedzi na literaturê staropolsk¹
ni¿ brak odpowiedzi. Nawet gdyby jednak tak by³o  choæ (mam nadziejê, ¿e
udanie) stara³em siê pokazaæ, ¿e tak nie jest  to czy nie wy³ania siê tu, kto
wie, czy nie jeszcze bardziej fascynuj¹ca, kwestia kontaktu z tym, co inne?
Czy nie jest to jeden z podstawowych problemów takich wspó³czesnych nurtów humanistyki, jak hermeneutyka i dekonstrukcja? To w³anie Gadamer,
chyba jako pierwszy, pokaza³, ¿e otwieranie siê na tradycjê nie musi oznaczaæ romantycznej z gruntu jej akceptacji, uto¿samienia siê z ni¹. Pisa³, ¿e
»zaporedniczamy siê« z tradycj¹ jako nieustannie wyobcowuj¹cym siê
w stosunku do niego [rozumienia  P. B.] jego w³asnym innym23. W hermeneutyce Gadamerowskiej sensem spotkania z inn¹ przesz³oci¹, z tym, co
inne w tradycji, jest powiadczenie dziejowoci rozumienia. Nie zwracamy
siê ku kulturowym wiadectwom przesz³oci po to, by siê z nimi uto¿samiæ,
21 D. LaCapra, Psychoanaliza, pamiêæ i zwrot etyczny, prze³. M. Zapêdowska, w: Pamiêæ, etyka i historia. Anglo-amerykañska teoria historiografii lat dziewiêædziesi¹tych (antologia przek³adów), red. E. Domañska, Poznañ 2002, s. 127.
22 Zob. M. Januszkiewicz, Wczytywanie (siê) w tekst. O interpretacji transakcyjnej,
Teksty Drugie 2012, nr 1/2, passim.
23 P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004, s. 297.
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ale po to, by zobaczyæ, ¿e choæ rzecz rozumienia, to, co rozumiemy, zasadniczo jest takie samo wtedy jak i dzi, to jednak wpisywane by³o w zupe³nie
inny rodzaj przes¹dów. Dziêki temu odniesieniu do innoci tradycji potrafimy dostrzec dziejowoæ i przes¹dowoæ równie¿ naszego w³asnego rozumienia, które  co poka¿e przysz³oæ  tak¿e oka¿e siê relatywne wobec
konkretnego miejsca i czasu, z którego by³o dokonywane.
To w³anie hermeneutyka Gadamerowska pozwala dostrzec, ¿e punktem
wyjcia orzeczeñ zarówno o nowo¿ytnoci przedromantycznej literatury
polskiej, jak i jej dawnoci, jest wspó³czesne rozumienie tego, o czym mówi¹ te teksty24. Jak za chwilê zobaczymy, nie oznacza to zdrady ich macierzystych znaczeñ, ale to, ¿e znaczenia te s¹ zawsze znaczeniami dla nas:
w tym, co mówi¹ o wiecie, odnosz¹ siê do naszych wiatopogl¹dów, a w tym,
jak mówi¹: do naszego rozumienia tego, czym jest literatura.
Pisa³em ju¿ o tym kiedy, w artyku³ach, które obok ostatnich ksi¹¿ek
Krzysztofa Obremskiego Iwona Maciejewska uzna³a za najbardziej wyraziste
sposoby wyjcia z getta staropolszczyzny25. Zgadzam siê dzisiaj, ¿e pewna
czêæ stwierdzeñ pojawiaj¹cych siê w artykule Po co literaturze dawnej
wspó³czesna teoria? by³a zbyt kategoryczna:
Niepokoi w wypowiedzi Bohuszewicza owa kategorycznoæ stwierdzeñ, wyzieraj¹ca z poszczególnych zdañ, w myl której badacze ho³duj¹cy tradycyjnej metodologii zanurzaj¹cej teksty dawne w ich macierzystym kontekcie, nie wnosz¹
do naszej dyscypliny nic nowego, przyczyniaj¹c siê tym samym porednio do jej
umiercenia (s. 244)26.

24 Wi¹¿¹c literaturê staropolsk¹ z hermeneutyk¹, idê po ladach takich autorów, jak
Antoni Czy¿ czy Kwiryna Ziemba. Hermeneutyczn¹ czêæ ich dorobku naukowego opisa³
Jacek Kowzan w artykule Gadanie z duchami. Kilka uwag o przydatnoci hermeneutyki
w badaniach nad literatur¹ dawn¹, w: Hermeneutyka i literatura  ku nowej koiné, red.
K. Kuczyñska-Koschany, M. Januszkiewicz, Poznañ 2006.
25 Swój projekt relektury tekstów staropolskich przez pryzmat jêzyków teoretycznych
w³aciwych wspó³czesnej humanistyce zawar³ Krzysztof Obremski w wymienionym ju¿ monograficznym numerze czasopisma Litteraria Copernicana pod jego redakcj¹, równie¿
przez niego zredagowanej ksi¹¿ce Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka (Toruñ
2010) oraz ksi¹¿ce jego autorstwa Literatura staropolska czytana wspó³czesn¹ humanistyk¹. Przymiarki metodologiczne (Toruñ 2012). Pisz¹c o toruñskiej szkole badania literatury
dawnej pozwolê sobie wspomnieæ o cyklu konferencji, które od dwóch lat organizujê pod
szyldem Literatura dawna a wspó³czesne s³owniki teoretyczne. Pierwsze spotkanie,
Strukturalizm w badaniach literatury staropolskiej, odby³o siê w marcu 2014 r., natomiast w styczniu tego roku wspólnie ze znakomitymi goæmi (m.in. Andrzejem D¹brówk¹
i Andrzejem Szahajem) obradowalimy nad mo¿liwociami konstruktywistycznego podejcia
do owej literatury.
26 Podobne zarzuty w stosunku do tamtego tekstu pojawi³y siê w artykule Tomasza
Nastulczyka i Piotra Oczki Tradycyjni czy nowoczeni? O metodologicznych dylematach
wspó³czesnych badaczy staropolszczyzny. Czêæ pierwsza: uwagi ogólne i przypadek krytyki,
Terminus 2013, nr 3 (28).
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Dlatego te¿ po latach powsta³ drugi tekst, Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki
konieczne. O alternatywnych metodach badania literatury staropolskiej. Rezygnujê w nim ze zbyt prostej opozycji, na której opar³em pierwszy artyku³:
opozycji miêdzy filologi¹, na której wsparta jest wiedza o literaturze staropolskiej, i interpretacj¹. Rezygnacjê tê podtrzymujê: gdyby nie dziesi¹tki
godzin spêdzonych przez was w bibliotekach i archiwach, godzin owocuj¹cych wydanymi tekstami, my interpretatorzy nie mielibymy czego interpretowaæ27. (Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e wspó³czesna humanistyka
dowartociowuje bardziej pierwszy cz³on tej opozycji: doæ wspomnieæ o nowej filologii, humanistyce cyfrowej28 czy postulowanym przez Danutê Ulick¹ zwrocie archiwalnym29). Wci¹¿ jednak twierdzê, ¿e grozi nam uwi¹d
dyscypliny (a porednio potwierdza to Iwona Maciejewska, pisz¹c o lekcewa¿eniu i pogardzie, z jak¹ badacze literatury staropolskiej spotykaj¹ siê
w rodowisku literaturoznawczym), jeli nie zaczniemy interpretowaæ tej
literatury. Interpretowaæ, a nie eksplikowaæ.

2. Kontekst
Rozró¿nienie to pojawi³o siê ju¿ w artykule Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne, teraz wiêc nie bêdê szczegó³owo go opisywa³. Relacja miêdzy
eksplikacj¹ a interpretacj¹ nie jest opozycj¹ binarn¹, lecz raczej relacj¹ zawierania siê jednej w drugiej. Eksplikacja nie polega na wyczytaniu
z tekstu jego wewnêtrznych znaczeñ (jak chcia³aby klasyczna filologia), ale
na osadzeniu owego tekstu w kontekcie, stanowionym przez prawdopodobn¹ intencjê autora (a da siê to przecie¿ zrobiæ  nie przesadzajmy z t¹
niedostêpnoci¹ intencji30). Krótko mówi¹c, eksplikacja jest rodzajem interpretacji. Natomiast sama interpretacja to:

27 Podobnie pisa³ A. Czy¿ w tekcie Wokó³ metod interpretacji liryki dawnej, w: tego¿,
W³adza marzeñ. Studia o wyobrani i tekstach, Bydgoszcz 1997, s.461.
28 Powiêcone im zosta³y nastêpuj¹ce monograficzne numery Tekstów Drugich:
2 z 2014 r. (Nowa (?) filologia), 6 z 2012 r. (Kultur@ literacka).
29 Zob. D. Ulicka, Zwrot archiwalny (jak ja go widzê), Teksty Drugie 2010, nr 12;
na ten temat zob. P. Bohuszewicz, Teoria literatury doby zwrotów: o jubileuszowej ankiecie Tekstów Drugich, Przestrzenie Teorii 2012, nr 17, s. 710.
30 Problem intencji autora zosta³ niepotrzebnie zmitologizowany przez literaturoznawstwo wspó³czesne. Zamiast powiedzieæ, ¿e wiem, co autor jakiego wiersza mia³ na
myli, powinienem sp³oniæ siê rumieñcem i uznaæ, ¿e oczywicie, intencja autora jest niedostêpna. Jasne jest, ¿e nie mogê mieæ najmniejszego pojêcia, co danemu autorowi chodzi³o po g³owie, kiedy pisa³ swój tekst. Nie o tak¹ jednak intencjê chodzi, ale o to, co kto
móg³ chcieæ powiedzieæ w danym momencie historycznym. Nawet jeli uznam, ¿e Sêp Szarzyñski w swoim Sonecie II (Na one s³owa Jopowe) przegania Boga ze wiata i w efekcie
zbli¿a siê do manichejskiej herezji, oddalaj¹c od ortodoksyjnego chrzecijañstwa, to przecie¿ jasne jest, ¿e taka interpretacja by³aby nie do przyjêcia przez samego Sêpa Szarzyñskiego.
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[ ] mo¿liwoæ sformu³owania dowolnej wypowiedzi, a tak¿e efekt tej operacji,
czyli tekst, którego napisanie sprowokowa³o istnienie innego tekstu. Mogê te¿
powiedzieæ inaczej i to raczej ta druga definicja jest mi bli¿sza. Interpretacja,
na co zreszt¹ wskazuje etymologia tego s³owa, o której zbyt czêsto siê zapomina,
to przeniesienie sensu jakiej wypowiedzi w inny kontekst (inter-) a jednoczenie udostêpnienie go (praestare, z którego wywodzi siê francuskie prêter) kolejnym u¿ytkownikom. Interpretacja niemo¿liwa jest wiêc bez najmniejszej choæby
dekontekstualizacji, przeniesienia, które umo¿liwia wprawdzie dostêp do tekstu,
ale i ów tekst przemieszcza, przekszta³ca, przenosi w inn¹ przestrzeñ komunikacyjn¹31.

Wed³ug Iwony Maciejewskiej moje stanowisko wzbudza obawy o utratê
czy te¿ choæby zamazanie to¿samoci staropolskiej to¿samoci32, bo zamiast
kontekstualizowaæ preferujê dekontekstualizacje.
Obawa o lekcewa¿enie owej to¿samoci towarzyszy tym badaczom, dla których
priorytetem jest osadzenie tekstu w macierzystym, historycznym kontekcie
i dla których odtworzenie owego kontekstu jest warunkiem niezbywalnym dla
prawid³owej interpretacji (s. 241).

Obawy Iwony Maciejewskiej nie da siê uzasadniæ.
Zwróæmy najpierw uwagê, ¿e Markowskiego definicja interpretacji tylko
pozornie jest radykalna. Nie pisze on, ¿e interpretacja to deformacja macierzystego sensu poprzez ca³kowite wch³oniêcie go przez kontekst u¿ytkownika, ale ¿e jest ona przeniesieniem sensu (choæ wola³bym tu mówiæ
o znaczeniu) wypowiedzi w jaki inny kontekst, a jednoczenie udostêpnieniem go kolejnym u¿ytkownikom. Faktem jest, ¿e ta operacja przemieszczenia wi¹¿e siê z pewnym przekszta³ceniem tekstu. Co jednak jest przekszta³cane? Ani Derrida, ani Rorty, ani Fish (wymieniam ich trzech, uchodz¹
bowiem za najwiêkszych radyka³ów w kwestii interpretacji) nie napisali nigdy, ¿e interpretuj¹c, jestemy ca³kiem wolni, mog¹c na przyk³ad dopisywaæ
jakiekolwiek znaczenia do dostarczonych przez autora s³ów. Wielu natomiast
dekonstrukcjonistów i neopragmatystów zgodzi³oby siê ze s³owami, ¿e tekst
to byt otwarty (ka¿dy tekst, nie tylko ten, który Eco nazwa³by dzie³em
otwartym), który w³anie dziêki temu zdolny jest, by rzec po darwinowsku,
adaptowaæ siê do wci¹¿ zmieniaj¹cego siê rodowiska kulturowego.
31 M. P. Markowski, Pieczo³owite egzegezy i demoniczne u¿ycia, w: tego¿, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II zmienione, Kraków 2003, s. 402. Tekst Markowskiego, z którego pochodzi ta definicja, wywo³a³ spore reperkusje w rodowisku literaturoznawców. Uwagi krytyczne w odniesieniu do samej definicji sformu³owa³ Henryk
Markiewicz, który s³usznie zauwa¿y³, ¿e nie mo¿na zaakceptowaæ uto¿samienia mo¿liwoci
z operacj¹, a tak¿e zdania, wed³ug którego ka¿da wypowied na temat innego tekstu jest
interpretacj¹ (zob. H. Markiewicz, O literaturze, interpretacji i teorii. W zwi¹zku z tezami
Micha³a Paw³a Markowskiego, w: tego¿, Utarczki i perswazje. 19472006, Kraków 2007,
s. 193). Bêdê jednak powo³ywa³ siê na tê definicjê z uwagi na s³owo dekontekstualizacja,
które pojawia siê póniej, wobec którego nie sposób wysun¹æ tego rodzaju zastrze¿eñ.
32 S³owa K. Obremskiego cytowane na s. 241 Jak wyjæ z getta?
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Aby opisaæ relacjê miêdzy tekstem a kontekstem, mo¿emy u¿yæ bardziej
tradycyjnego jêzyka semiologii Hjelmslevowskiej i powiedzieæ po prostu, ¿e
czynnoæ interpretowania tym odró¿nia siê od eksplikowania, ¿e jeli eksplikacja polega na ustaleniu denotacji, to interpretacja  na ustaleniu konotacji. Denotacja to znaczenie tekstu, natomiast konotacja to znaczenie tego
znaczenia. Pojêcia te omawia Umberto Eco na przyk³adzie zapory wodnej,
która wysy³a sygna³, bêd¹cy jednoczenie informacj¹ na temat stanu wody
i instrukcj¹ skierowan¹ do adresata. W drugim przypadku wystêpuje [ ]
sygnifikacja, która jest przekazywana za pomoc¹ sygnifikacji istniej¹cej
uprzednio [ ]. Takie nachylenie kodów jest tym, co Hjelmslev okreli³ mianem semiotyki konotacyjnej [ ]33. Rozpatrzmy to na bli¿szym czytelnikowi
przyk³adzie pierwszego s³owa najstarszej pieni polskiej. Kiedy stwierdzê, ¿e
s³owo Bogurodzica oznacza tê, która zrodzi³a Boga, jest wiêc jego matk¹,
wówczas ustalê denotacjê. Kiedy natomiast napiszê, ¿e w oznaczaj¹cym matkê Boga z³o¿eniu Bogurodzica celowo u¿yto formy celownikowej Bogu-
 po to, by zaznaczyæ s³u¿ebn¹ rolê rodzicy i kierunek przyporz¹dkowania
wiata ludzkiego do boskiego34  wówczas ustalê konotacjê.
Nawet najbardziej elementarna czynnoæ filologa, polegaj¹ca na rozpoznaniu znaczenia tekstu, nie jest efektem dzia³ania samego tekstu. Co do
tego wszyscy powinnimy siê zgodziæ. Nie p³ynie do nas z jego strony ¿adna
informacja w rodzaju: jestem tekstem. Tekstowoæ tekstu jest efektem
wczeniejszej umowy, ¿e czarne szlaczki na bia³ym tle potraktujemy jako
ca³oæ znacz¹c¹35. Ustalanie znaczenia równie¿ stanowi efekt nawi¹zania
relacji, by pos³u¿yæ siê s³ynnym okreleniem Janusza S³awiñskiego, miêdzy
tekstem a uk³adem wzglêdem niego zewnêtrznym36. I w pierwszym (ustalenie tekstowoci tekstu), i w drugim przypadku (ustalenie jego znaczenia)
pod¹¿amy za autorem. Tylko pozornie operacja ustalenia denotacji jest
czym prostym  o czym doskonale wiedz¹ pracuj¹cy w denotacyjnej bazie
autorzy s³owników dawnej polszczyzny i filolodzy37  na pewno jednak
w olbrzymiej wiêkszoci przypadków koñczy siê sukcesem, to znaczy ustale33
34

U. Eco, Teoria semiotyki, prze³. M. Czerwiñski, Kraków 2009, s. 58.
Z. Kr¹¿yñska, T. Mika, Architektura Bogurodzicy , Slavia Occidentalis, 1995,
t. 52, s. 52.
35 Wielokrotnie na ten temat wypowiada³ siê Stanley Fish. Por. np. jego tekst Drog¹
antyformalistyczn¹ a¿ do koñca, prze³. A. Szahaj, w: tego¿, Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2007, s. 143.
36 Ustalenie relacji miêdzy tekstem a uk³adem wzglêdem niego zewnêtrznym to tylko
jeden z etapów interpretacji, drugi, wed³ug S³awiñskiego, polega na ustalaniu znaczenia
jednostkowego, nierelacyjnego, z czym ju¿ trudno siê zgodziæ. Krytykê koncepcji S³awiñskiego przedstawi³ ostatnio Andrzej Szahaj w, moim zdaniem, jego najlepszym tekcie dotycz¹cym interpretacji (zob. tego¿, S³awiñski o interpretacji. Analiza krytyczna, w: tego¿,
O interpretacji, Kraków 2014).
37 Ka¿dy, kto spêdzi³ wiele miesiêcy czy lat nad rêkopisami, starodrukami, siedz¹c
przy czytniku mikrofilmów, kto próbowa³ dociec znaczenia tego czy innego wyrazu lub
symbolu, których sens zatar³ czas, ma wiadomoæ zdwojonego wysi³ku zwi¹zanego z podejmowan¹ prac¹ badawcz¹ [historyka literatury staropolskiej  P. B.] (s. 239240).
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niem znaczenia (podstawowego znaczenia s³ów, czyli ich denotacji!), które
tekstowi móg³by nadaæ autor. Zupe³nie inaczej sprawa siê ma w przypadku
konotacji. Wracaj¹c do przyk³adu Bogurodzicy, nie jestemy w stanie podaæ
¿adnego dowodu na rzecz tezy, ¿e s³u¿ebna rola Matki Boga, potraktowanie
jej jako reprezentantki wiata ludzkiego, który w jednym s³owie splata siê
z boskim, s¹ to sensy (konotacje), które znaczeniom s³ów chcia³ przypisaæ
anonimowy autor. Istnieje taka mo¿liwoæ  mo¿emy sprawdziæ, ¿e pojêcia
s³u¿ebnoci, wiata ludzkiego i wiata boskiego by³y pojêciami, które mieci³y siê w horyzoncie poznawczym twórcy ¿yj¹cego w czasach Bogurodzicy
 nigdy jednak nie bêdziemy mieli pewnoci, ¿e faktycznie z tymi sensami
kto chcia³ zwi¹zaæ znaczenia swojego tekstu.
Sprawa staje siê jeszcze bardziej ryzykowna, gdy postanowimy z tekstem zwi¹zaæ takie sensy, co do których mamy pewnoæ, ¿e autor nie móg³
ich przewidzieæ. Gdy  by zmieniæ ju¿ przyk³ad  potwornoæ istot, które
podczas swojej wêdrówki na koniec znanego wiata spotyka Aleksander
Wielki Macedoñski w Historyi Leonarda z Boñczy, zinterpretujemy przez
pryzmat Heideggerowskiego pojêcia wiatowoci albo gdy dostrze¿emy
w tym tekcie niekonsekwencje bêd¹ce wynikiem niemo¿liwoci jêzykowego
poradzenia sobie z cz³owiekiem-wieprzem38.
Moim zdaniem wystawiaj¹c tekst staropolski na oddzia³ywanie
tego, co przychodzi ca³kowicie spoza jego macierzystego kontekstu,
wcale nie ryzykujemy utraty jego staropolskiej to¿samoci, poniewa¿ przemieszczeniom i przekszta³ceniom nie ulega tu warstwa denotacji, nie ulegaj¹ równie¿ wymazaniu sporz¹dzone wczeniej powi¹zania tego tekstu z kontekstami macierzystymi. Cz³owiek nazwany
w tekcie Aleksandrem czy miejsce nazwane gór¹ Adamantinum nawet
w najbardziej szalonej interpretacji bêd¹ tym, czym (na mocy pierwotnego,
autorskiego zwi¹zania owych bytów z t³umacz¹cym je kodem) s¹: Aleksandrem i gór¹ Adamantinum. Nie sposób traktowaæ interpretacji uwspó³czeniaj¹cych jako uwspó³czeniaj¹cych wszystko i zamazuj¹cych staropolsk¹
to¿samoæ staropolskich tekstów. Interpretacja nie jest jak¹ maszyn¹, która
poch³ania to, co autor napisa³, i wypluwa to, co wymyli³ interpretator. Co
wiêcej, tego rodzaju interpretacje dekontekstualizuj¹ce opieraj¹ siê nie tylko
na denotacjach, lecz tak¿e na ustalonych wczeniej konotacjach macierzystych, nawarstwiaj¹c siê na nich i wcale ich nie znosz¹c. Ustalenie, ¿e cz³owiek-wieprz jest potworem, bo ani narrator, ani postacie, ani czytelnik nie
potrafi¹ wpisaæ go w ¿aden po Heideggerowsku pojêty kontekst odniesieñ,
nie bêdzie poci¹ga³o za sob¹ wymazania powi¹zañ tej istoty z szesnastowiecznym pojmowaniem potwornoci. Jaros³aw P³uciennik, wpisuj¹c Psa³terz
Kochanowskiego w szersze modele dowiadczenia nowo¿ytnego, rozpoczyna38 Por. P. Bohuszewicz, Zwierzê czy cz³owiek? Brak obrazu. Przyczynek do historii potwornoci, w: Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka, dz. cyt.
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j¹ce siê w renesansie, a kulminuj¹ce w wysokim, XX-wiecznym modernizmie, bynajmniej nie wypisuje go z renesansowej specyfiki. Przeciwnie:
punktem wyjcia wiêkszoci interpretacji adaptacyjnych jest pieczo³owita
rekonstrukcja kontekstów macierzystych.
Jestem przekonany, ¿e interpretuj¹c poprzez uwspó³czenienie, niczego
nie tracimy. Poza tym mogê tylko powtórzyæ to, co wyraniej powiedzia³em
w komentowanym przez Iwonê Maciejewsk¹ artykule: owe niebezpieczne
zwi¹zki s¹ tak¿e zwi¹zkami koniecznymi. I to podwójnie.
Po pierwsze, z regu³y nie s¹ efektem wyboru interpretatora, przeciwnie
do powy¿szego przyk³adu Heideggerowskiego pojmowania potwornoci w Historyi Aleksandra Wielkiego, w którym interpretator móg³ choæ nie musia³
przywo³ywaæ owego kontekstu. Nasze wspó³czesne pojêcia same siê nam
narzucaj¹ jako czêæ oprzyrz¹dowania poznawczego, które uznajemy za naturalne (choæ w istocie takimi nie s¹). U¿ywaj¹ ich równie¿ krytycy metod
alternatywnych w historii literatury staropolskiej. ¯eby siê o tym przekonaæ, mo¿na wzi¹æ do rêki jakikolwiek tekst napisany wspó³czenie, a powiêcony literaturze staropolskiej. Wczeniej czy póniej natkniemy siê w nim na
takie pojêcia jak narrator, podmiot liryczny, pisarska wiadomoæ, metajêzyk, aksjologia, struktura lub inne tego rodzaju pojêcia proweniencji
bynajmniej nie staropolskiej, a wiêc obce kontekstowi macierzystemu. Kto
móg³by mi zarzuciæ, ¿e, przyk³adowo, dzieje pojêcia struktury siêgaj¹ odleg³ych czasów. Nie jest to pojêcie wspó³czesne, mo¿na wiêc go u¿ywaæ
w odniesieniu do literatury dawnej. Dotyczy to przecie¿ wiêkszoci u¿ywanych przez nas s³ów. Chodzi mi jednak o co innego: nie o to, ¿e musimy
u¿ywaæ pojêæ wymylonych wspó³czenie, ale o to, ¿e nawet jeli u¿ywamy
pojêæ z niewspó³czesnym rodowodem, to i tak bêdziemy je odnosili do ich
wspó³czesnego rozumienia jako pewnego interpretacyjnego t³a. Nawet jeli
struktura ma swój przedstrukturalistyczny rodowód (a ma), to u¿ywaj¹cy
go dzisiaj nawet umiarkowanie kompetentny historyk literatury nie bêdzie
siê wypisywa³ z przestrzeni wspó³czesnych znaczeñ i wpisywa³ w przestrzeñ znaczeñ dawnych. Znaczenie, jakie temu pojêciu nada³ strukturalizm
w badaniach literackich, bêdzie mu siê narzuca³o samo z siebie, niezale¿nie
od jego woli, przynajmniej jako konieczny punkt odniesienia.
Stanowisko, wed³ug którego wiersz barokowy mo¿na przeczytaæ przez
pryzmat Derridiañskiego rozumienia Platoñskiego pojêcia farmakonu, spotyka siê z regu³y ze zdecydowanym sprzeciwem. Czym jednak ró¿ni siê
Derridiañski farmakon od podmiotu lirycznego, narratora i innych tego
rodzaju pojêæ? I jedne, i drugie pochodz¹ przecie¿ spoza kontekstu macierzystego autora tekstu staropolskiego. Odpowie kto, ¿e podmiot liryczny
i narrator to porz¹dne narzêdzie s³u¿¹ce do badania tekstów, a nie wymys³ filozoficzny i przejciowa moda39. To jednak, ¿e pierwsze pojêcia jawi¹
39 T. Sz. Markiewka, O kontekcie macierzystym, Przegl¹d Humanistyczny 2013,
nr 3, s. 9.
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siê w³anie jako takie, nie wynika st¹d, ¿e bardziej ni¿ przyk³adowy farmakon przystaj¹ do tekstowej rzeczywistoci, lecz st¹d, ¿e pochodz¹ one ze
strukturalistycznego jêzyka teoretycznego, który sta³ siê jêzykiem potocznym naszej dyscypliny (równie¿ nas, historyków literatury staropolskiej).
Dziêki jego oswojeniu zapomnielimy, i¿ jest on po prostu modelem literatury, tak samo jak modelem tym jest jêzyk dekonstrukcji. Ró¿nica polega tylko
na tym, ¿e ze wzglêdu na brak oswojenia jêzyka dekonstrukcji jestemy
w stanie dostrzec jego jêzykowoæ (konwencjonalnoæ, modelowoæ), a ze
wzglêdu na ca³kowite oswojenie jêzyka strukturalizmu jawi nam siê on nie
jako arbitralny jêzyk teoretyczny, tylko przezroczyste okno, z którego mo¿emy ogl¹daæ to, jak siê teksty maj¹40.
A wiêc zwi¹zków miêdzy tekstami dawnymi a wspó³czesnym aparatem
pojêciowym po prostu nie mo¿emy unikn¹æ  i to nie tylko w trakcie czynnoci interpretacyjnych, ale i w trakcie dzia³añ filologicznych, takich jak ustalanie ¿yciorysu autora czy kanonicznej wersji tekstu, które zawsze jawi³y
nam siê jako nieinterpretacyjne41. Nawet gdyby jednak by³o to mo¿liwe,
uwa¿am, ¿e owego zwi¹zku unikaæ nie powinnimy (i to jest druga przyczyna koniecznoci uznania zwi¹zków miêdzy literatur¹ dawn¹ a kontekstem
wspó³czesnym). Co bowiem bymy zyskali, gdybymy (to scenariusz czysto
hipotetyczny) oczycili nasz jêzyk ze wszelkich dziejowych nalecia³oci i opisywali literaturê dawn¹ tylko przy pomocy pojêæ mieszcz¹cych siê w horyzoncie ich autorów? Zapomnijmy o narratorze, polifonicznoci, jednog³osowoci, podmiocie lirycznym (i podmiotowoci w ogóle), procesie
cywilizacji, spo³eczeñstwie. Wyczyæmy nasze teksty z tego wszystkiego, co
nasze. Czy zbli¿amy siê bardziej do tego, czym owe teksty s¹? Nie, poniewa¿ nieporozumieniem jest przekonanie (jak stara³em siê wy¿ej pokazaæ,
opisuj¹c opozycjê denotacji i konotacji), ¿e wspó³czesne pojêcia deformuj¹
dawn¹ rzeczywistoæ. Co zatem z ni¹ robi¹?

40 Podobnie s¹dzi T. Sz. Markiewka: Wielu badaczy  pisze, komentuj¹c mój tekst
Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne  szczególnie tych przychylnych strukturalizmowi, odpowie, ¿e Derridiañskie pojêcie farmakonu jest wymys³em filozoficznym i przejciow¹ mod¹, natomiast podmiot liryczny jest porz¹dnym narzêdziem naukowym s³u¿¹cym
do badania tekstów. Jednak¿e odró¿nienie porz¹dnych naukowych narzêdzi od wymys³ów filozoficznych jest uzale¿nione od przyjêtych za³o¿eñ natury wiatopogl¹dowo-filozoficznej. Dla psychoanalityka to kategorie typu: podmiot liryczny i autor modelowy mog¹
byæ modnym wymys³em strukturalizmu, d¹¿¹cym do unaukowienia literatury za porednictwem narzêdzi jêzykoznawczych kosztem zatracenia jej wymiaru psychoanalitycznego
(tam¿e).
41 Tê interpretacyjnoæ filologii pokazuj¹ powiêcone badaniom nad ¿yciem i twórczoci¹ Miko³aja Sêpa Szarzyñskiego studia Rados³awa Grzekowiaka, które pomieci³
w ksi¹¿ce Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji wieku rêkopisów
(Gdañsk 2003).
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3. Pedokomparator
Kiedy francuski filozof nauki, Bruno Latour, chcia³ odpowiedzieæ na pytanie, jak nauka pakuje rzeczywistoæ w s³owa (okrelenie Krzysztofa Abriszewskiego42), pojecha³ wraz z grup¹ naukowców do lasów Amazonii po to,
by swoj¹ odpowied wyprowadziæ z obserwacji tego, czym jest nauka
w dzia³aniu43. Przede wszystkim uzna³, ¿e droga do tekstu jest bardzo d³uga
i sk³ada siê z wielu etapów. Na jednym z nich spotykamy maszynê zwan¹
pedokomparatorem, walizkê, sk³adaj¹c¹ siê z rzêdów i przegródek, w których umieszcza siê zgromadzone wczeniej próbki gleby. Pedokomparator to:
pusta forma, [która] zostaje ustawiona poza zjawiskami, zanim siê one pojawi¹, po to, aby mog³y w ogóle siê pojawiæ. Zjawiska niewyrane w lesie,
z powodu samej ich wieloci, bêd¹ w koñcu zdolne ukazaæ siê, to znaczy odznaczyæ na nowym tle, które zmylnie za nimi umiecilimy44.

Jak to komentuje Krzysztof Abriszewski:
[ ] wype³niaj¹c puste przegródki, odnajdujemy wzorzec skrywaj¹cy siê za pojedynczymi obiektami i zjawiskami i otrzymujemy wskazania, dziêki wolnym
miejscom, czego szukaæ dalej. Puste miejsca organizuj¹ pracê badacza, a pedokomparator pozwala zobaczyæ wszystko naraz; obie te cechy przywodz¹ na myl
tablicê Mendelejewa45.

Pedokomparator nie jest odpowiednikiem konstruktu z socjologii wiedzy, w której konstrukt narzuca siê na bezkszta³tn¹ rzeczywistoæ, w wyniku
czego nie tyle nawet siê j¹ deformuje, ile formuje na nowo bez ¿adnego
udzia³u z jej strony. Pedokomparator nie tworzy gleby, nie jest te¿ jak¹
ca³kowicie neutraln¹ ram¹, w której po prostu j¹ umieszczamy, dziêki czemu sama z siebie zaczyna siê nam ona jawiæ tak¹, jaka jest. To urz¹dzenie,
które ocalaj¹c materialnoæ gleby, ingeruje w ni¹ w taki sposób, ¿e wydobywa na jaw, artyku³uje to, co by³oby niemo¿liwe bez jego udzia³u.
Istnieje bardzo wyrana analogia miêdzy badaniami gleby w lasach
Amazonii a badaniami literatury staropolskiej. Nie pracujemy z pedokomparatorami, pracujemy jednak z ich odpowiednikami, czyli pojêciami. Wemy
jako przyk³ad pojêcie schematu fabularnego zastosowane w badaniach romansu barokowego. Tak samo jak pedolog przychodzi do lasu amazoñskiego
ca³kowicie z zewn¹trz, z pytaniami, hipotezami i urz¹dzeniami, które nie s¹
42 K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowoæ, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008, s. 26.
43 Science in action to tytu³ ksi¹¿ki B. Latoura (zob. tego¿, Science in action.How to
follow scientists and engineers through society, Cambridge 2007).
44 B. Latour, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistoci w studiach nad nauk¹, red.
K. Abriszewski, t³um. ró¿ni, Toruñ 2013, s. 81; podkr. B. L.
45 K. Abriszewski, Poznanie, zbiorowoæ, polityka,s. 30.
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przecie¿ wykonane z gleby, tak samo historyk literatury dawnej przychodzi
do romansu ze swoimi pytaniami i pojêciami, takimi jak schemat fabularny,
które nie posiadaj¹ romansowej natury. I tak jak by³by absurdalny zarzut
wobec pedologii, ¿e nie opiera siê na ¿adnej substancjalnej odpowiednioci
miêdzy gleb¹ (porz¹dkiem naturalnym) a pedokomparatorem (porz¹dkiem
kulturowym), tak tego rodzaju symetrii nie powinnimy wymagaæ od badacza romansu. Schemat fabularny nie wystêpuje w romansie (tak samo jak
w rzeczywistoci nie wystêpuje renesans, barok czy powieæ postmodernistyczna)  jest narzêdziem do jego badania. Co badacz robi przy jego
pomocy? Czy ingeruje w badan¹ rzeczywistoæ? Tak! Ingerencja ta jednak
nie oznacza narzucenia uprzednio ustanowionych kategorii na bezkszta³tny
horyzont46, nie jest jak¹ przemoc¹ pojêæ, które ca³kowicie na nowo formuj¹
to¿samoæ staropolskiego romansu. Owszem, tak jak pedolog pobiera próbkê
gleby i przenosi j¹ w now¹ przestrzeñ, tak i romansolog pobiera próbkê
tekstu (jaki jego fragment przez siebie streszczony) i przenosi j¹ w ca³kowicie now¹ przestrzeñ, ustanowion¹ przez pojêcie schematu fabularnego, nie
doprowadza jednak do utraty staropolskiej to¿samoci przez tekst (nawet
przez pryzmat pojêcia schematu fabularnego potrafimy rozpoznaæ nasz tekst,
jego znaczenia nadane mu przez autora, jego historyczno-kulturow¹ specyfikê, i konotacje, które prawdopodobnie chcia³by ustaliæ autor). Zamiast tego
badacz wbudowuje ow¹ to¿samoæ w nowy kontekst, w którym zaczyna siê
ona jawiæ na sposób, na który nie mog³aby siê jawiæ, gdyby nie owo pojêcie.
Pojêcie schematu fabularnego  i jakiekolwiek inne  dzia³a dok³adnie tak
jak pedokomparator: w to¿samoci przedmiotu, do której siê odnosi i któr¹
zachowuje, pozwala zobaczyæ po³¹czenia, które by³yby niemo¿liwe do ustalenia bez niego. I tak samo jak pedokomparator, pojêcie dzia³a na przedmiocie
poddanym transformacji: schematu fabularnego nie dostrze¿emy po prostu
w tekcie, ale w zespole zdañ narracyjnych, stanowi¹cych streszczenie tego
tekstu.
Zwa¿my na koniec jeszcze jedn¹ sprawê. U¿ywanie wspó³czesnych pojêæ
w odniesieniu do staropolskich tekstów by³oby mo¿e i czym niew³aciwym,
gdyby miêdzy ow¹ wspó³czesnoci¹ i dawnoci¹ istnia³a jaka przepaæ, czyni¹ca z nich jakie dwa odrêbne wiaty. A tak przecie¿ nie jest. Pokaza³ to
Tomasz Szymon Markiewka w swoim tekcie powiêconym kategorii autora
w ujêciu neopreagmatystów. Twierdzi on w nim, ¿e mo¿emy dotrzeæ do intencji autora, jest bowiem mo¿liwe, ¿e pozostajemy cz³onkami takich samych
wspólnot interpretacyjnych jak on:
Kto móg³by powiedzieæ, ¿e o ile mogê utrzymywaæ, ¿e istniej¹ takie wspólnoty
interpretacyjne, do których nale¿ê zarówno ja, jak i Smith [chodzi o Zadie
Smith, wspó³czesn¹ powieciopisarkê angielsk¹  P. B.], to w odniesieniu do
46

B. Latour, Nadzieja Pandory, s. 82.
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choæby Williama Szekspira takie twierdzenie nie jest ju¿ mo¿liwe, poniewa¿ ¿y³
on w zupe³nie innej, odleg³ej epoce. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e rzeczywistoæ
el¿bietañskiej Anglii bardzo ró¿ni³a siê od czasów nam wspó³czesnych. Czy jednak zasadne jest mówienie, ¿e ró¿ni³a siê ca³kowicie? Czy zastanawiaj¹c siê nad
kultur¹ wspó³czesn¹ autorowi Hamleta, jestemy w sytuacji przybyszów z obcej
planety, którzy musz¹ wejæ w kontakt z kultur¹ zupe³nie, w ka¿dym najmniejszym aspekcie, im obc¹? By³aby to chyba zbyt daleko posuniêta hipoteza. Szahaj
we wspomnianej polemice z Januszkiewiczem s³usznie zauwa¿a, ¿e konstrukty
kulturowe wcale nie tak ³atwo rozmontowaæ. Trudno zatem przypuszczaæ, ¿e
zdo³alimy zast¹piæ wszystkie przekonania, które obowi¹zywa³y w XVI
i XVII wieku, zupe³nie nowymi przekonaniami (nowymi konstruktami),
niemaj¹cymi z tamtymi nic wspólnego. Mówi¹c inaczej, nie ma ¿adnych
podstaw, by twierdziæ, ¿e nauczylimy siê interpretowaæ wiat i teksty pod
ka¿dym wzglêdem inaczej, ni¿ to robili nasi przodkowie. Kiedy na przyk³ad
twierdzê, ¿e jednym z bohaterów dramatu pod tytu³em Hamlet jest postaæ
o imieniu Hamlet, to czy nie mam prawa s¹dziæ, ¿e jest to interpretacja (pamiêtajmy, ¿e wed³ug Fisha wszystko jest interpretacj¹, nawet tak banalne stwierdzenia), która pokrywa siê z interpretacj¹ samego Szekspira?47

I tak samo, wolno s¹dziæ, ¿e zasadniczo rzecz bior¹c, schemat fabularny
odpowiada temu, co przednowoczesny teoretyk literatury nazwa³by ogólnym
zarysem fabu³y, a narrator  temu, kto mówi w romansie itd. Oczywicie,
nie mo¿na zapominaæ o Derridiañskiej lekcji, wed³ug której nowe pojêcie
ustanawia now¹ rzeczywistoæ. Jasne jest przecie¿, ¿e kiedy zdecydujemy siê
u¿ywaæ pojêcia narratora, to tym samym zupe³nie inaczej rozwi¹¿emy problem tego, kto mówi w tekcie, ni¿ autor romansu z XVII wieku, wed³ug
którego w tym tekcie mówi po prostu on sam. Co jednak powinnimy zrobiæ,
postawieni przed tak¹ alternatyw¹? Pod¹¿yæ za autorem czy za wspó³czesnym stanem wiedzy? Druga odpowied jest chyba oczywista i uzna j¹ ka¿dy
z nas.
Interpretujmy wiêc teksty, dopisujmy im konotacje, wprowadzajmy pojêcia, których nie znali autorzy tamtych tekstów! Nic nie utracimy  wci¹¿
bowiem bêdziemy w stanie odkryæ, jak owi autorzy opisywali swoje teksty
 a zyskamy wiele: to, co czasowo i kulturowo odleg³e, wpiszemy w wiat
wspó³czesnej wiedzy o cz³owieku i jego wytworach.

Bibliografia
Abriszewski Krzysztof, Poznanie, zbiorowoæ, polityka. Analiza teorii aktora-sieci
Bruno Latoura, Kraków 2008.
Althusser Louis, Balibar Etienne, Czytanie Kapita³u, prze³. Wiktor D³uski, Warszawa 1975.
47 T. Sz. Markiewka, Neopragmatyci wobec kategorii autora. O konsekwencjach konstruktywizmu, Teksty Drugie 2013, nr 5, s. 284285; podkr. moje  P. B. Markiewka nie
neguje tego oczywistego dla historyka literatury dawnej faktu, ¿e niektóre ze wspólnot
interpretacyjnych, do których nale¿a³ Szekspir, s¹ dla wspó³czesnego czytelnika ca³kowicie
obce, twierdzi tylko, ¿e naiwnoci¹ by³o s¹dziæ, i¿ Szekspir nale¿a³ tylko do takich obcych
nam wspólnot.

Nowo¿ytnoæ, kontekst, pedokomparator, czyli o trzech sposobach...

365

Baudrillard Jean, Precesja symulakrów, w: tego¿, Symulakry i symulacja, prze³. S³awomir Królak, Warszawa 2005.
Bauman Zygmunt, Intimations of Postmodernity, London 1992.
Bauman Zygmunt, Modernity and Ambivalence, Cambridge 1991.
Bohuszewicz Pawe³, Po co literaturze dawnej wspó³czesna teoria?, Litteraria Copernicana 2008, nr 2.
Bohuszewicz Pawe³, Teoria literatury doby zwrotów: o jubileuszowej ankiecie Tekstów Drugich, Przestrzenie Teorii 2012, nr 17.
Bohuszewicz Pawe³, Zwi¹zki niebezpieczne, zwi¹zki konieczne. O alternatywnych sposobach lektury tekstów staropolskich, Roczniki Humanistyczne 2011, t. LIX, z. 1.
Bohuszewicz Pawe³, Zwierzê czy cz³owiek? Brak obrazu. Przyczynek do historii potwornoci, w: Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka, red. Krzysztof Obremski, Toruñ 2010.
Braudel Fernand, Historia i nauki spo³eczne: d³ugie trwanie, w: tego¿, Historia
i trwanie, prze³. Bronis³aw Geremek, Warszawa 1971.
Calabrese Omar, Neo-baroque.A Sign of the Times, transl. Christopher Lambert,
Princeton, New Jersey 1992.
Czy¿ Antoni, Wokó³ metod interpretacji liryki dawnej, w: tego¿, W³adza marzeñ.
Studia o wyobrani i tekstach, Bydgoszcz 1997.
Damrosh David, Mityngi myli, prze³. zespó³, Kraków 2011.
Dybel Pawe³, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera, Kraków 2004.
Eco Umberto, Teoria semiotyki, prze³. M. Czerwiñski, Kraków 2009.
Fish Stanley, Drog¹ antyformalistyczn¹ a¿ do koñca, prze³. Andrzej Szahaj, w: tego¿,
Interpretacja, retoryka, polityka, Kraków 2007.
Grzekowiak Rados³aw, Barokowy tekst i jego twórcy: studia o edycji i atrybucji poezji
wieku rêkopisów, Gdañsk 2003.
Guriewicz Aron, Jednostka w dziejach Europy (redniowiecze), prze³. Zdzis³aw Dobrzyniecki, Gdañsk  Warszawa 2002.
Janion Maria, Romantyzm a pocz¹tek wiata nowo¿ytnego, w: tej¿e, Gor¹czka romantyczna, Kraków 2000.
Januszkiewicz Micha³, Wczytywanie (siê) w tekst. O interpretacji transakcyjnej, Teksty Drugie 2012, nr 1/2.
JooYoo Hyun, The Neo-Baroque of Our Time: a Reading of Umberto Ecos The Name
of the Rose, International Journal of Arts and Sciences 2010, nr 3 (10).
Kostkiewiczowa Teresa, Owiecenie: próg naszej wspó³czesnoci, Warszawa 1994.
Kowzan Jacek, Gadanie z duchami. Kilka uwag o przydatnoci hermeneutyki
w badaniach nad literatur¹ dawn¹, w: Hermeneutyka i literatura  ku nowej koiné,
red. Katarzyna Kuczyñska-Koschany, Micha³ Januszkiewicz, Poznañ 2006.
Kr¹¿yñska Zdzis³awa, Mika Tomasz, Architektura Bogurodzicy , Slavia Occidentalis 1995, t. 52.
Kuziak Micha³, Romantyzm i nowoczesnoæ?, w: Romantyzm i nowoczesnoæ, red.
Micha³ Kuziak, Kraków 2009.
LaCapraDominick, Psychoanaliza, pamiêæ i zwrot etyczny, prze³. Magdalena Zapêdowska, w: Pamiêæ, etyka i historia. Anglo-amerykañska teoria historiografii lat
dziewiêædziesi¹tych (antologia przek³adów), red. Ewa Domañska, Poznañ 2002.
Latour Bruno, Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistoci w studiach nad nauk¹, red.
Krzysztof Abriszewski, t³um. ró¿ni, Toruñ 2013.
Latour Bruno, Science in action. How to follow scientists and engineers through society, Cambridge 2007.

366

Pawe³ Bohuszewicz

Le Goff Jacques, D³ugie redniowiecze, prze³. Maria ¯urowska, Warszawa 2007.
Lewiñski Dominik, Strukturalistyczna wyobrania metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków 2004.
Literatura dawna a wspó³czesna humanistyka, red. Krzysztof Obremski, Toruñ 2010.
Maciejewska Iwona, Jak wyjæ z getta? O poszukiwaniu nowych dróg w badaniu
literatury staropolskiej, Prace Literaturoznawcze 2013, nr 1.
Marinelli Luigi, Polonocentryzm w historii literatury  jego racje i ograniczenia
(w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej), Postscriptum 2005, nr 1.
Markiewicz Henryk, O literaturze, interpretacji i teorii. W zwi¹zku z tezami Micha³a
Paw³a Markowskiego, w: tego¿, Utarczki i perswazje. 1947  2006, Kraków 2007.
Markiewka Tomasz Szymon, Neopragmatyci wobec kategorii autora. O konsekwencjach konstruktywizmu, Teksty Drugie 2013, nr 5.
Markiewka Tomasz Szymon, O kontekcie macierzystym, Przegl¹d Humanistyczny
2013, nr 3.
Markowski Micha³ Pawe³, Pieczo³owite egzegezy i demoniczne u¿ycia, w: tego¿, Efekt
inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, wyd. II zmienione, Kraków 2003.
Markowski Micha³ Pawe³, Raport z oblê¿onego miasta, Tygodnik Powszechny
04.08.2009.
Morawski Stefan, Niewdziêczne rysowanie mapy . O postmodernie(izmie) i kryzysie
kultury, Toruñ 1999.
Nastulczyk Tomasz, Oczko Piotr, Tradycyjni czy nowoczeni? O metodologicznych
dylematach wspó³czesnych badaczy staropolszczyzny. Czêæ pierwsza: uwagi ogólne
i przypadek krytyki, Terminus 2013, nr 3 (28).
Obremski Krzysztof, Literatura staropolska czytana wspó³czesn¹ humanistyk¹. Przymiarki metodologiczne, Toruñ 2012.
Parkitny Maciej, Owiecenie sarmackie  próg nowoczesnoci w Polsce?,w: Polonistyka
w przebudowie. Literaturoznawstwo  wiedza o jêzyku  wiedza o kulturze  edukacja. Zjazd polonistów Kraków 2225 wrzenia 2004, t. II, red. Ma³gorzata Czermiñska i inni, Kraków 2005.
P³achciñska Krystyna, Skutki dla nauczania staropolszczyzny wynikaj¹ce z wdra¿ania dwustopniowego programu studiów, w: Literatura staropolska w dydaktyce
uniwersyteckiej, red. Jan Okoñ, Micha³ Kuran, £ód 2007.
P³uciennik Jaros³aw, Literatura, g³upcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej,
Kraków 2009.
Simpson David, The Academic Postmodern and the Rule of Literature. A Report on
Half-Knowledge, Chicago 1995.
Szahaj Andrzej, Si³a i s³aboæ hermeneutyki, Teksty Drugie 2012, nr 1/2.
Szahaj Andrzej, S³awiñski o interpretacji. Analiza krytyczna, w: tego¿, O interpretacji, Kraków 2014.
Ulicka Danuta, Zwrot archiwalny (jak ja go widzê), Teksty Drugie 2010, nr 1-2.
Wilczek Piotr, System kursowy, kanon lektur i standardy kszta³cenia w nauczaniu
literatury staropolskiej, w: tego¿, Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej, Katowice 2007.
Wydrych-Gawrylak Maria, Czas naszym wrogiem  refleksje nad praktyk¹ nauczania
literatury staropolskiej, w: Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej,
red. Jan Okoñ, Micha³ Kuran, £ód 2007.

Nowo¿ytnoæ, kontekst, pedokomparator, czyli o trzech sposobach...

367

Summary
The article is more the suplement than the polemics with IwonaMaciejewskas article
How to leave the ghetto? Looking for new ways in old polish literature studies which was
published in PraceLiteraturoznawcze (2013/1). The main thesis of Maciejewska is that we are
in the ghetto which was builded by negative perception of researchers of later periods. In my
answer I try to give three ways of leaving this ghetto. The first one is paradigmatization of the
concept of modernity as alternative to more popular concept of antiquity and old polish
literature. The second one is trying to avoid to anxiety of decontextual interpretation and the
third one is to use Bruno Latours concept of pedocomparator which is metaphore of concept
as such.
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Praca Beaty Walêciuk-Dejneki imponuje polisemantycznoci¹. W polskiej refleksji humanistycznej, jak pisze autorka we wstêpie, znajdujemy
szereg kompleksowych przedstawieñ wizji wiata i cz³owieka konstruowanych na podstawie odczytañ kultury tradycyjnej. W tej przebogatej tradycji,
zdaniem badaczki, brakuje obrazu kobiecej innoci (odmiennoci). Podejmuje
siê wiêc ona niebagatelnego przedsiêwziêcia, tj. interdyscyplinarnego rozszyfrowania i przedstawienia tego wizerunku na gruncie polskiego, s³owiañskiego folkloru tradycyjnego oraz jego literackich realizacji. Autorka tworzy wielowymiarowe studium, odwo³uj¹c siê miêdzy innymi do wyników wnikliwych
badañ Anny Brzozowskiej-Krajki, Piotra Kowalskiego czy Tadeusza Linknera. W swoich dociekaniach wykorzystuje materia³ folklorystyczny zawarty
g³ównie w Dzie³ach wszystkich Oskara Kolberga oraz innych monografiach,
kolekcjonuj¹cych teksty XIX wieku i pocz¹tku XX wieku z ró¿nych terenów.
Oprócz tego analizie poddaje utwory literackie, które inspirowane by³y folklorem, szczególn¹ uwagê powiêcaj¹c bohaterom Starej bani Kraszewskiego
czy Ch³opów Reymonta oraz wybranym dzie³om polskich romantyków.
Autorka wzmacnia swoj¹ interpretacjê, korzystaj¹c z szerokiego komentarza zawartego w polskich i wiatowych badaniach nad tradycj¹, kultur¹
i folklorem ludowym. Wielokrotnie przypomina, ¿e znane w folklorze s³owiañskim wierzenia i rytua³y maj¹ swoje ród³o w mitologii staro¿ytnej
Grecji i Egiptu, a póniej tak¿e w biblijnych zapisach, i powtarzaj¹ tylko
funkcje i role pojawiaj¹cych siê przy okazji postaci. wiadczy to czêsto
o koegzystencji w ludowym przekazie struktur pogañskich i treci religii
chrzecijañskiej. W szerszym odbiorze ten bogaty kontekst decyduje o interdyscyplinarnoci i erudycyjnoci autorki ksi¹¿ki.
W pierwszej czêci monografii przedstawiono obrazy kobiet bêd¹cych
uosobieniem m¹droci spopularyzowanej w swojej spo³ecznoci. W rozdziale
pierwszym analizowane s¹ postaci m¹drych i nawiedzonych akuszerek,
znachorek, wiejskich babek, prorokiñ i ekspertek, pojawiaj¹cych siê na pewno w dwóch wa¿nych momentach ¿ycia: przy narodzinach i pogrzebie. Z nimi
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bowiem zwi¹zane s¹ najbardziej magiczne rytua³y, otwieraj¹ce perspektywê
na kontakt z zawiatami. Wykorzystuj¹c swoje najwa¿niejsze cechy, granicznoci i mediacyjnoci, kobiety przy narodzinach bezpiecznie wprowadza³y
dziecko w now¹ rzeczywistoæ, a przy mierci u³atwia³y kontakt z przestrzeni¹ pozaziemsk¹. Ich wyj¹tkowoæ polega³a te¿ na czerpaniu z bogatego
zasobu swojej magicznej i zarazem praktycznej wiedzy. Dlatego cieszy³y siê
najczêciej szacunkiem i uznaniem wród wiejskiej gawiedzi, przywraca³y zdrowie i stary porz¹dek, a tak¿e potrafi³y s³u¿yæ m¹drymi rozwi¹zania
i radami oraz odczytaæ przysz³oæ. Jak pisze Beata Walêciuk-Dejneka, kobiety sportretowane w tradycyjnym folklorze: By³y zdolne sprowadziæ moce,
daj¹ce p³odnoæ ziemi i obfite plony, mia³y potêgê ³¹czenia ludzi z niewidzialnym wiatem, z duchami, przywileje odprawiania wiêtych obrzêdów
(s. 54).
Wyró¿niaj¹ce zdolnoci wyj¹tkowych Innych kobiet: m¹drych akuszerek,
znachorek i prorokiñ, wykorzystywane praktycznie, stanowi¹, zdaniem autorki ksi¹¿ki, o tkwi¹cej w ¿eñskiej p³ci niezniszczalnej, matriarchalnej sile
bêd¹cej podstaw¹ istnienia wiata i cz³owieka.
Drugi rozdzia³ pog³êbia wczeniejsz¹ analizê. Postaæ kobiety wpisana
zosta³a w wa¿ny kulturowy trójk¹t zwi¹zany z rytua³ami pogrzebowymi
i weselnymi. Tworz¹ go kolejne kategorie niewiast: p³aczki, prz¹dki/tkaczki
i tancerki. W ludowym wiatopogl¹dzie magicznym uprzywilejowana rola
kobiety w roli p³aczki podkrela³a wa¿noæ jej p³ci, która umo¿liwia³a przy
pogrzebie w³aciwe opuszczenie wiata, po¿egnanie i rozpoczêcie nieznanego
¿ycia w zawiatach, a przy weselu gwarantowa³a osi¹gniêcie bezpiecznego
nowego statusu przez m³odych oraz przyznanie im prawa do prokreacji
(s. 69). P³aczki po¿¹dane by³y wiêc przy obu uroczystociach, gdy¿ zapewnia³y bezpieczn¹ zmianê i ³agodzi³y obawê przed nieznanym. Równie nieodzowna by³a w kulturze ludowej postaæ prz¹dki/tkaczki, której aktywnoæ polegaj¹ca na tkaniu czy przêdzeniu powtarza³a niejako boski akt stworzenia,
a tak¿e nawi¹zywa³a do ludowego wyobra¿enia dzia³añ Maryi tkaj¹cej szatê
dla Jezusa. Symboliczne t³umaczenie s³owa tkaæ oznaczaæ mo¿e planowanie
i stanowienie losu, ustanawiaæ boskoæ tego atrybutu i symbolizowaæ idealn¹
kobiecoæ. Trzeci¹ kreatywn¹, symboliczn¹ i pozaziemsk¹ moc¹ ujawnian¹
przez kobiety by³ taniec. Jak pisze Beata Walêciuk-Dejneka, w tradycyjnej
kulturze ludowej wierzono, ¿e taniec warunkowa³ prawid³owe funkcjonowanie wiata, by³ rodkiem formowania rzeczywistoci, czynnikiem stabilizacji
istnienia, elementem wewnêtrznego ³adu (s. 95). W polskim folklorze tradycyjnym tak¹ okazjê stwarza³y kobiece tañce wegetacyjne na pocz¹tku wiosny, w zapusty, tañce na urodzaj: na len i na konopie, pobudzaj¹ce urodzaj i gwarantuj¹ce pomylnoæ oraz bogactwo.
Zdaniem autorki, wszystkie przywo³ane zrytualizowane zachowania niewiecie podkrelaj¹ istniej¹c¹ w wiatopogl¹dzie tradycyjnym naczeln¹
zasadê: d¹¿noæ do harmonii, porz¹dku i bezpieczeñstwa, tak¿e obfitoci
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i powodzenia w tym wiecie oraz zapewnienia stabilnoci i nienaruszalnoci
w zawiatach (s. 107).
W tym szczegó³owym wyliczeniu magicznych wcieleñ kobiecych wyró¿niona zosta³a dwuznaczna postaæ Jagny Borynowej z Paczesiów, z powieci
Reymonta, jako osobowoæ liminalna, tzn. nawi¹zuj¹ca kontakt z transcendencj¹. Z jednej strony wzbudza ona potêpienie, zgorszenie i litoæ spo³ecznoci wiejskiej, z drugiej za zrozumienie i podziw, gdy¿ ¿y³a blisko natury
i w zgodzie z jej rytmem.
W kolejnej czêci swojego studium Beata Walêciuk-Dejneka zajmuje siê
postaciami kobiecymi nale¿¹cymi do wiata nierzeczywistego i fantastycznego, w który powszechnie wierzono. Nazywano je najczêciej rusa³kami, ale
te¿ boginkami wodnymi, bogunkami, topielicami, wodnicami, nimfami, majkami, wi³ami czy dziwo¿onami, poniewa¿ reprezentowa³y ciemn¹ stronê bytu. Pozaziemski charakter nadawa³ im odpowiedni wygl¹d, m.in. m³ody
wiek, nagoæ, przy niewinnym usposobieniu, czaruj¹ce oczy, d³ugie i zielone w³osy, wabi¹ce lubczykiem wianki. Rusa³ki dzia³a³y przede wszystkim
na szkodê ludzi: zwabia³y urod¹, piewem i tajemniczoci¹, a potem umierca³y.
Ludowe wyobra¿enia konstruuj¹ce s³owiañski folklor zosta³y docenione
przez literaturê romantyczn¹, a jej twórcy zachwycili siê jego naturocentrycznym charakterem. Romantyzm sprzyja³ powstawaniu utworów z pogranicza wiata i zawiatów. Inspiruj¹cym materia³em literackim sta³a siê w tej
epoce demonologia kobieca. Jak pisze autorka ksi¹¿ki: znacz¹ce sta³o siê
projektowanie bytów nadprzyrodzonych, m.in. demonicznych femin z nieziemskimi cia³ami (s. 207). W poetyckim kreowaniu ludowych fantazji wyró¿nia³ siê Józef Bohdan Zaleski (Rusa³ki, Lubor), który stara³ siê udowodniæ
bezradnoæ cz³owieka wobec pozaziemskiej mocy niewiasty. Ukraiñskim folklorem zachwyca³ siê w utworze Rusa³ka mniej znany twórca romantyczny,
August Bielowski, tworz¹c z tytu³owej postaci obraz femme fatale i paradygmat demonicznej kobiety. W tradycyjnej kulturze S³owian bardzo bliskie
wizualizacjom rusa³ek by³y wierzenia w syreny. Sta³y siê one tak¿e bohaterkami romantycznych utworów. Autorka, omawiaj¹c kulturowy obraz syren
funkcjonuj¹cy w wiatowym uniwersum, pokazuje wyzyskanie motywu syreny-ryby w balladowej twórczoci Adama Mickiewicza (Rybka). Przedstawia
tak¿e interpretacjê inspirowanych folklorem ballad Alesandra Dunin Borkowskiego (Królowa toni) oraz Jana Barszczewskiego (Rybak). Oparte na
ludowych przekazach deskrypcje syren, przez romantyków zostaj¹ wzbogacone ich twórcz¹ inwencj¹, przede wszystkim upowszechniaj¹ ponadludzk¹
potêgê tych kobiecych istot. Jak pisze Beata Walêciuk-Dejneka: Syreny epatuj¹ sw¹ w³adczoci¹, uosabiaj¹ niezale¿n¹, dzik¹ kobiecoæ, chc¹ przej¹æ
ca³kowit¹ kontrolê nad uwiedzionym mê¿czyzn¹. Jawi¹ siê jako femme fatale, wszechpotê¿ne niszcz¹ce feminy o transcendentnych i tajemniczych mocach, p³yn¹cych z zawiatów i natury (s. 223).
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Echa ludowoci odnaleæ mo¿na tak¿e u twórców m³odopolskich: Bronis³awy Ostrowskiej czy Kazimiery Zawistowskiej. Modernistyczn¹ wersjê rusa³ki pokazuje utwór Kazimierza Przerwy Tetmajera pt. Rusa³ki. Z³owrogie
i niebezpieczne, pomimo prezentowanej radoci i zabawy, wpisuj¹ siê w m³odopolsk¹ metafizyczn¹ symbolikê.
W ksi¹¿ce pojawia siê tak¿e trzecia kategoria z³owrogich, nieziemskich
niewiast. S¹ to odra¿aj¹ce i szpetne, o nienaturalnych, pozaludzkich kszta³tach i wygl¹dzie, z zachowania przypominaj¹ce zwierzêta i bestie, dziwo¿ony.
Autorka wyjania etymologiê tego okrelenia, zwracaj¹c uwagê, ¿e wiara
w dzikie kobiety w s³owiañskim folklorze wystêpowa³a g³ównie w legendach tworzonych na terenach górskich, na Podhalu i w Karpatach oraz
w rejonach Górnego l¹ska. Owe dziwobaby pojawia³y siê w ludowej wyobrani, przewa¿nie w dekoracji ciemnej nocy, wówczas gdy zosta³ naruszony
tradycyjny kodeks moralny. Pilnowa³y przestrzegania tradycyjnego, a wiêc
patriarchalnego porz¹dku, w którym kobieta by³a ca³kowicie uleg³a i podporz¹dkowana mê¿czynie, i wymierza³y sprawiedliwoæ niewiernym oraz niepos³usznym ¿onom i kochankom. Ponadto napada³y na ludzi, porywa³y m³ode panny, zamienia³y dzieci.
Demonicznoæ dziwo¿ony potêgowa³ jej monstrualny wizerunek, istoty
kar³owatej, wychudzonej, o niekszta³tnej, bezzêbnej twarzy, sko³tunionych
w³osach. Tê potworn¹ brzydotê dope³nia³ sposób zachowania, np. nadludzki
apetyt. Choæ na ogó³ dziwo¿ony ³¹czone by³y ze szkodliwoci¹ dzia³añ, to jednak
przyci¹ga³y swoj¹ odmiennoci¹ i magiczn¹ moc¹, przed któr¹ jednak mo¿na
by³o siê obroniæ, u¿ywaj¹c np. dzwonka, no¿a lub czerwonej czapeczki.
Zaprezentowane wizerunki kobiet nale¿¹cych do sfery transgresyjnej
i liminalnej s³u¿¹ uwiarygodnieniu naczelnej tezy studium Beaty WalêciukDejneki. Dowodzi ona bowiem, ¿e kobieta, w ró¿nych kulturach, tak¿e
w folklorze s³owiañskim, by³a istot¹ dychotomiczn¹, posiadaj¹c¹ ambiwalentne moce, ujawniane w razie potrzeby. Podkrelana w ró¿nych podaniach
innoæ, w gruncie rzeczy zas³ugiwa³a na uznanie, a funkcjonalnoæ posiadanych przez demoniczne feminy mocy pozwala³a na stabilnoæ i bezpieczeñstwo egzystencji.
Niezwykle wartociowa monografia Ludowy obraz kobiet pokazuje,
w jaki sposób literacki przekaz mo¿e s³u¿yæ badaniom nad folklorem, tradycj¹ i obyczajem poprzednich epok. Jest tak¿e istotnym g³osem na temat
wa¿nej roli kobiet w codziennym ¿yciu zarówno w wymiarze materialnym,
jak i duchowym.
Joanna Ch³osta-Zielonka
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The Variorum Edition of the Poetry of John Donne, red. Gary
A. Stringer, Bloomington, Indianapolis 19952015, Indiana University Press.

Bior¹c do rêki tomik poezji znanego twórcy, który zawiera pozycje nale¿¹ce do kanonu literatury i umieszczane na listach lektur studentów filologii
na ca³ym wiecie, z regu³y zak³adamy, i¿ ten obszar badañ zapewne zosta³
wyeksploatowany. Tak te¿ dzieje siê w przypadku utworów Johna Donnea
- czo³owego przedstawiciela barokowego nurtu poezji metafizycznej prze³omu
XVI i XVII wieku. Wydaje siê, i¿ niewiele mo¿na dopowiedzieæ po czterech
stuleciach rozwa¿añ i ponad stuletnim okresie wzmo¿onego zainteresowania
twórczoci¹ poety. Tymczasem literaturoznawcy zgrupowani wokó³ rozleg³ego projektu o nazwie The Variorum Edition of the Poetry of John Donne
(ci¹gle w toku, docelowo osiem tomów) dowodz¹, i¿ za³o¿enie to jest z gruntu
nies³uszne, wskazuj¹ na b³êdy powielane przez kolejne pokolenia interpretatorów i wytyczaj¹ granice nowego pola badawczego, a przy tym szczegó³owo
opisuj¹ przebieg i wyniki prowadzonych przez siebie wieloletnich (trwaj¹cych od 1981 roku) badañ tekstologicznych. Czyni¹ to w piêciu ju¿ opublikowanych tomach wspomnianej pracy, przyporz¹dkowuj¹c utwory Donnea do
odrêbnych gatunków poetyckich: The Elegies (t. 2, 2000), The Satyres (t. 3,
2015), The Anniversaries and the Epicedes and Obsequies (t. 6, 1995), The
Holy Sonnets (t. 7, 2005), The Epigrams, Epithalamions, Epitaphs, Inscriptions, and Miscellaneous Poems (t. 8, 1995)1.
Mnogoæ tomów nie jest bynajmniej wynikiem p³odnoci twórczej poety,
lecz wynika z przyjêtej metody prezentacji utworów: ka¿dej pozycji towarzyszy szczegó³owy wykaz rozbie¿noci tekstowych (wraz ze wskazaniem ród³a
manuskryptowego b¹d wydania drukiem) oraz rozleg³y komentarz, bêd¹cy
streszczeniem dotychczasowego stanu badañ. The Variorum Edition of the
Poetry of John Donne jest bezspornie najbardziej obszern¹ edycj¹ utworów
Donnea, jaka kiedykolwiek ujrza³a wiat³o dzienne, ci¹gle jednak nierozpowszechnion¹ na polskim rynku wydawniczym. Bazuje na wybranych manuskryptach, które ocenia jako najbli¿sze zaginionym tekstom oryginalnym,
jednoczenie weryfikuj¹c poprawnoæ i historiê tekstow¹ ka¿dego wiersza.
W ka¿dym ze wskazanych tomów popiera wybory rozleg³ym opisem badañ
nad rêkopisami; podaje ró¿nice tekstowe zauwa¿one we wszystkich wiêkszych
wydaniach drukiem pocz¹wszy od XVIII wieku; wskazuje na b³êdy powielane
w kolejnych edycjach. Misternoæ wywodu wymaga od czytelnika nie tylko
podobnej drobiazgowoci, lecz tak¿e analitycznego mylenia i umiejêtnego kojarzenia faktów, co czyni Variorum bardziej przydatnym dla wnikliwego badacza poezji Donnea ni¿ przeciêtnego mi³onika jego utworów poetyckich.
1

W przygotowaniu jest tom trzeci: Songs and Sonnets.
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Autorzy Variorum potwierdzaj¹ istnienie ponad 256 manuskryptów, zawieraj¹cych w sumie oko³o 3997 rêkopisów tekstów Donnea, z których ¿aden
nie zosta³ spisany jego w³asn¹ rêk¹. Jedyna zachowana holograficzna kopia
rêkopisu poetyckiego listu Donnea: To the Lady Carey and Mrs Essex
Riche jest przedmiotem niezwyk³ej troski i swoistym wyznacznikiem stylu
poety, pozwalaj¹cym zweryfikowaæ jakoæ licznych odpisów. Równie imponuj¹co przedstawia siê zestawienie siedemnastowiecznych pozycji w druku.
Stwierdzono, i¿ wydano wówczas 83 tomy utworów Donnea w 239 edycjach,
zawieraj¹cych 207 kompletnych tekstów i 653 teksty niepe³ne2. Porównanie
tak rozleg³ego materia³u badawczego w celu ustalenia wersji wiersza, któr¹
mo¿na nazwaæ autorsk¹, konieczne przy braku oryginalnych tekstów, sta³o
siê mo¿liwe dziêki sprzê¿eniu wysi³ków licznego grona tekstologów, specjalizuj¹cych siê w poezji angielskiego baroku, i zaowocowa³o publikacj¹, która
zas³uguje na miano prze³omowej.
Przede wszystkim G. A. Stringer (i in.) wskazuje na b³êdne przekonanie
dwudziestowiecznych tekstologów, i¿ poszczególne manuskrypty zawieraj¹ce
wiersze Donnea zosta³y spisane rêk¹ jednego skryby w ca³oci z tego samego
ród³a tekstowego. Porównanie manuskryptów grup IIV ujawni³o, i¿ s¹ one
na wszelkie mo¿liwe sposoby z³o¿one w swojej naturze, wobec czego nie daj¹
wiarygodnych podstaw do wyodrêbnienia odautorskich sekwencji wierszy. Co
wiêcej, kultowe wydanie Poems By J. D. z 1633 roku równie¿ okaza³o siê
niejednorodn¹ kompilacj¹ tekstów z grup manuskryptów IIII. W zwi¹zku
z tym G. A. Stringer (i in.) podkrela, i¿ powielanie wersji poszczególnych
utworów oraz ich grupowanie w kolejnych siedemnastowiecznych i póniejszych wydaniach wierszy Donnea, a¿ do czasów Gardner i Milgatea, opiera³o siê na z gruntu b³êdnych przes³ankach. Stoj¹c w obliczu tego typu faktów,
tekstolodzy stwierdzili koniecznoæ rozstrzygania historii tekstowej ka¿dego
utworu odrêbnie, co przyczyni³o siê do znacznej objêtoci poszczególnych
tomów.
Lektura Variorum pozwala równie¿ zauwa¿yæ swego rodzaju paradoksaln¹ sytuacjê. Kolejne pokolenia badaczy twórczoci poetyckiej Donnea powiela³y opiniê o okazjonalnym charakterze wieckich utworów poety i trwa³y
w przekonaniu, i¿ komponowa³ on wiersze mi³osne do odczytu w w¹skim
krêgu ówczesnych nadwornych dygnitarzy oraz znajomych, po czym nie
przywi¹zywa³ wielkiej wagi do ich dalszych losów. To z kolei poskutkowa³o
przewiadczeniem, i¿ kolejnoæ utworów czy te¿ jakikolwiek ich uk³ad równie¿ nie mia³y dla niego wiêkszego znaczenia3. Tymczasem badania porów2

Za: Ernest W. Sullivan II, What We Know Now about Donnes Texts That We Did Not
Know Before, Text, Vol. 17 (2005): 187196, s. 188, 189.
3 Zob.naprzyk³ad: Sullivan, op. cit., s.193 oraz Ted-Larry Pebworth, John Donne, Coterie Poetry, and the Text as Performance, Studies in English Literature, 15001900, Vol. 29,
No. 1, The English Renaissance (Winter, 1989): 6175, s. 64, 67.
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nawcze w obrêbie czterech grup manuskryptów (opisane w t. 2: The Elegies)
pozwoli³y na zauwa¿enie sekwencji dwunastu elegii, powielaj¹cej siê w oddzielnych liniach zapisu, co wiadczy o istnieniu uk³adu wierszy, konsekwentnie utrzymywanego przez poetê przez d³u¿szy czas. W tak wyodrêbnionym cyklu, okrelonym mianem autorskiego, dostrze¿ono nieliczne korekty
tekstowe, bêd¹ce zarówno dowodem weryfikacji tekstów przez poetê, jak
i fakt swoistego prze³amania chronologii w procesie twórczym - pierwsza
pozycja zbioru (ElBrac) zosta³a skomponowana jako ostatnia. Ku niejakiemu
zaskoczeniu badaczy okaza³o siê równie¿, i¿ nawet najkrótsze utwory poetyckie Donnea - epigramaty - zosta³y stworzone w trzech ró¿nych sekwencjach,
prezentowanych odpowiednio w manuskryptach grupy III (siedem wierszy),
IV (dwa wiersze) i II (szesnacie utworów). Udowodniono tak¿e, i¿ poeta
przetasowywa³ wiersze w obrêbie danej grupy, przy czym czynnoci tej towarzyszy³a korekta tekstów. Do momentu opublikowania wyników badañ przez
G. A Stringera (i in.) w: The Epigrams, Epithalamions, Epitaphs, Inscriptions, and Miscellaneous Poems (t. 8), uwa¿ano, i¿ wiersze te maj¹ charakter
zamkniêtych, niezale¿nych od siebie tworów.
Podobnego rodzaju obserwacje poczyniono w toku badañ prowadzonych
w obrêbie Sonetów wiêtych (t. 7: The Holy Sonnets)  dziewiêtnastu religijnych utworów Donnea, bêd¹cych przedmiotem licznych analiz w celu ustalenia ich kolejnoci. Dwudziestowieczne edycje wierszy poety bazuj¹ g³ównie
na sekwencji szesnastu sonetów zebranych z ró¿nych manuskryptów dla
potrzeb edycji Poems By J. D. z 1635 roku, uzupe³niaj¹c j¹ trójsonetow¹
grup¹ z NY3 (Westmoreland ms). G. A. Stringer dowodzi, i¿ dotychczas prezentowane sekwencje dziewiêtnastu wierszy nie mog¹ byæ nazwane uk³adami autorskimi, bowiem Donne dwukrotnie ograniczy³ cykl do liczby dwunastu pozycji. W zwi¹zku z tym Variorum prezentuje dwie sekwencje autorskie
Sonetów wiêtych  pierwotn¹ (The Original Sequence: manuskrypty grupy
III) i poprawion¹ (The Revised Sequence: manuskrypty grupy I i II). Zwraca równie¿ uwagê na zmiany wprowadzone przez poetê:wymianê czterech
sonetów i przegrupowanie ca³oci sekwencji, przy jednoczesnym naniesieniu
poprawek tekstowych.
Przedstawione odkrycia tekstologów wiadcz¹ o szczególnej dba³oci poety zarówno o przekaz jednego utworu, jak i komunikat ca³oci zbioru. Mo¿na wobec tego stwierdziæ, i¿ Variorum podwa¿a tradycyjne postrzeganie Donnea jako twórcy nieprzywi¹zuj¹cego wiêkszej wagi do swego wczesnego
poetyckiego dorobku. Co wiêcej, dowodzi, i¿ wiersze wychodzi³y spod pióra
poety w grupach i jako takie powinny byæ analizowane. Jednak¿e, prezentuj¹c tak cenne wnioski, autorzy Variorum nie podejmuj¹ dyskusji na temat
przyczyn dba³oci Donnea o zachowanie opisanych uk³adów poetyckich i ich
spójnoci tekstowej. Innymi s³owy, wród licznych komentarzy nie dopatrzymy siê prze³o¿enia odkryæ tekstologicznych na obszar interpretacji poszcze-
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gólnych zbiorów wierszy poety. Nale¿y jednak podkreliæ, i¿ Variorum
wypracowuje solidne podstawy badawcze i wskazuje na ca³kowicie niezbadany aspekt twórczoci Johna Donnea  kodowanie przekazu w uk³adach
utworów poetyckich.
Dorota G³adkowska

Tadeusz Cegielski, Detektyw w krainie cudów. Powieæ kryminalna
i narodziny nowoczesnoci 18411941, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2015, ss. 416.

Inspiracj¹ do powstania ksi¹¿ki profesora Tadeusza Cegielskiego by³
cykl trzech rocznych wyk³adów pt. Stulecie detektywów, Ciemna strona miasta oraz Cz³owiek t³umu, które autor prowadzi³ na Uniwersytecie Warszawskim. W przedmowie przedstawia on g³ówn¹ tezê swojego wywodu  detektywi  i ci z krwi i koci, i ci li tylko z literatury byli wraz z uczonymi
i artystami epoki  pierwszymi, którzy odwa¿yli siê przekroczyæ granicê
dobrze im znanego, swojskiego wiata oraz tego nieznanego, który nazywalimy nowoczesnoci¹, któr¹ rzeczowo udowadnia w piêciu rozdzia³ach,
z których sk³ada siê ten krytycznoliteracki esej.
W pierwszym rozdziale pt. Fenomen kultury popularnej. Powieæ detektywistyczna przedstawia swoje spostrze¿enia na temat kultury popularnej,
w obszarze której powieæ detektywistyczna siê znalaz³a i choæ od samego
pocz¹tku mia³a pejoratywne opinie, by³a niezaprzeczaln¹ czêci¹ sk³adow¹
ca³ej literatury. Cegielski prezentuje drogê, jak¹ ta pocz¹tkowo papka
literacka przesz³a, aby za spraw¹ pisarzy o ju¿ ugruntowanej pozycji w
literackim wiecie, w póniejszym okresie móc zacz¹æ aspirowaæ do miana
sztuki. Autor wymienia równie¿ szereg regu³ i zasad rz¹dz¹cych t¹ literatur¹, które  jak podkrela badacz  zosta³y opracowane na potrzeby zachowania fair play pomiêdzy pisz¹cym a czytelnikiem.
W drugim rozdziale pt. W wietle gazowej latarni. Narodziny rzeczywistego detektywizmu autor skupia siê na prezentacji autentycznych postaci, które  zajmuj¹c siê zarobkowo kryminalistyk¹ (detektywi, policjanci etc.)
 postanowi³y podzieliæ siê swoimi zawodowymi dowiadczeniami z szerokim
gronem czytelników za porednictwem powieci kryminalnej z elementami
autobiograficznymi. Jak trafnie zauwa¿a autor w tej czêci eseju, to w³anie
przestêpczoæ by³a cen¹, jak¹ spo³eczeñstwa Zachodu musia³y zap³aciæ za
¿ywio³owe procesy migracji i urbanizacji epoki nowo¿ytnej. Dlatego te¿ bardzo wa¿n¹ rolê spo³eczn¹ w tamtych czasach pe³nili pionierzy kryminalistyki. Lektura tej czêci ksi¹¿ki przynosi tak¿e odpowiedzi na inne pytania:
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Jak siê ma literacki detektyw do rzeczywistego?, Które [postaci] mia³y
bezporedni wp³yw na kszta³towanie siê zarówno gatunku powieciowego,
jak i literackich bohaterów?, Kiedy i gdzie pojawi³y siê takie postaci, jak
oficer ledczy z jednej i prywatny detektyw z drugiej strony?. Przy ich
udzielaniu zosta³y przywo³ane biografie takich osób, jak np. EugeneFrançois Vidocq (twórca francuskiej Sûreté Nationale) czy Allan Pinkerton
(za³o¿yciel Agencji Pinkertona).
W rozdziale trzecim pt. Literackie ledztwo. Jego pocz¹tki i przebieg Cegielski przygl¹da siê pionierom fikcji detektywistycznej, uznaj¹c Edgara
Allana Poego za twórcê pierwszych w dziejach literatury narracji stricte
detektywistyczncyh. Powodów coraz wiêkszej popularnoci powieci kryminalnej szuka w spo³eczeñstwie angielskim z po³owy XIX wieku: zapotrzebowanie na literack¹ grozê, na sceny pe³ne przemocy czy wszelakiej kategorii
dewiacji psychicznych raczej ros³o, ni¿ mala³o. Dzia³o siê tak za spraw¹
z³o¿onych procesów socjopsychologicznych (...) [które  A.M.] zwi¹zane by³y
z szybk¹, ¿ywio³ow¹ industrializacj¹ i urbanizacj¹ Wysp Brytyjskich.
W takich warunkach swoje powieci tworzyli kolejni wielcy twórcy zaliczani
do kanonu omawianego gatunku, jak m.in. Charles Dickens czy William
Wilkie Collins. Cegielski stara siê równie¿ dociec, jaki wp³yw na treci tych
ksi¹¿ek mia³y teorie wielkich uczonych, np. Darwina oraz nowe odkrycia
i procedury wykorzystywane w wiatowej kryminalistyce. Wnioski, jakie formu³uje autor, nie precyzuj¹ odpowiedzi na to pytanie, a pewnikiem pozostaje
fakt, ¿e pozostawa³a [literatura] z ni¹ [nauk¹] w sta³ym dialogu. Nie pomija tak¿e wielkiego wp³ywu na rozwój gatunku pisarza Émila Gaboriau, którego twórczoæ w latach szeædziesi¹tych XIX wieku by³a pomostem miêdzy
proz¹ Edgara Alana Poego i sir Artura Conan Doylea.
W rozdziale czwartym pt. Literackie ledztwo. Jego koñcowy sukces Cegielski kontynuuje rozwa¿ania nad kierunkami rozwoju powieci detektywistycznej. Najwa¿niejsz¹ postaci¹, której w du¿ej mierze zostanie powiêcona
ta czêæ, jest wspomniany ju¿ Arthur Conan Doyle, twórca geniusza, czyli
postaci Sherlocka Holmesa, niepozbawionego wszak wad i u³omnoci, co
s³usznie zauwa¿a autor. W tym rozdziale badacz powiêca sporo uwagi cechom charakterystycznym z³otego wieku powieci detektywistycznej takim,
jak mistrzowsko zbudowana intryga oraz próby odpowiedzi na pytanie jak
to zrobi³? i dlaczego? zamiast dotychczasowego: kto to zrobi³?. Autor
omówi³ tak¿e epigonów Doylea, którzy  po umierceniu genialnego detektywa  publikowali w magazynie The Strand, naladuj¹c twórcê Sherlocka.
Ich twórczoæ bêdzie istotna w momencie, kiedy Doyle powróci do Holmesa
w opowieci Pies Baskervillów i zmierzy siê nie tylko z ¿yw¹ legend¹ wykreowanej przez siebie postaci, lecz tak¿e z faktem, ¿e stanie siê poniek¹d
w³asnym epigonem. W tym rozdziale zilustrowano równie¿ gry z konwencj¹
detektywistyczn¹ innych autorów, których przyk³adem jest Arsene Lupin
d¿entelmen-w³amywacz wykreowany przez Mauricea Leblanca. Cegielski
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porusza tu te¿ ciekawy aspekt powieci detektywistycznej z kobietami-detektywami w roli g³ównej, które  w opozycji do konserwatywnej obyczajowoci
wiktoriañskiej Anglii  wykonywa³y ten nieprzystaj¹cy niewiastom zawód
w literackiej rzeczywistoci równie d³ugo jak detektywi-mê¿czyni.
W tym rozdziale Cegielskiego interesuj¹ jeszcze inne kwestie: ugruntowanie siê na przestrzeni wieków od XVI do XIX autorytetu materialnej
metody wyjaniania wiata, maj¹cej niezaprzeczalny wp³yw na fikcjê detektywistyczn¹, w której du¿y nacisk po³o¿ony by³ przecie¿ na rekonstrukcjê
przesz³oci z fragmentarycznych wiadectw oraz stworzenie po pierwszej
wojnie wiatowej, na gruncie popularnej prozy anglosaskiej, nowej kategorii
postaci, jak¹ by³ detektyw naukowiec. Interesuje go tak¿e teoria dwóch zamkniêtych pokoi, do otwarcia których s³u¿¹ dwa ró¿ne klucze. Pierwszym
z nich jest wszechwiat fizyczny (wietnie zaprezentowany na przyk³adzie
Doyleowskiego Holmesa), drugim ludzki umys³ (tutaj na uwagê zas³uguj¹
dokonania Wilkie Collinsa).
W rozdziale pi¹tym pt. Z³oty wiek krymina³u i jego schy³ek autor, kontynuuj¹c rozwa¿ania rozpoczête w poprzedniej czêci, przedstawia m.in. ramy
czasowe trwania z³otego wieku powieci kryminalnej oraz g³ównych jej
przedstawicieli, ze szczególn¹ uwag¹ prezentuj¹c postaæ i dokonania Agathy
Christie. W tym miejscu nie skupia siê on tylko na twórczoci autorki zwi¹zanej z belgijskim ekspolicjantem Herkulesem Poirotem, ale tak¿e m.in.
przedstawia losy panny Marple oraz pary mniej znanych detektywów, Tommyego i Tuppence. Zwraca równie¿ uwagê czytelników na specyfikê tworzonych w tym okresie fabu³, w których przejawia³a siê coraz wiêksza konwencjonalnoæ i tendencja do odpowiedzi na pytanie kto to zrobi³?.
Zauwa¿alnym trendem póniejszej fazy z³otego wieku jest równie¿ fakt, ¿e
literaccy detektywi nie zostan¹ przy³apani na ubrudzeniu sobie r¹k ledztwem w sprawach pospolitych. Ich przeciwnikiem bêdzie zawsze geniusz
zbrodni, osoba o wielkiej inteligencji i szerokich horyzontach umys³owych 
takim przeciwnikiem by³ dla Holmesa Moriarty  a tak¿e wielki zdrajca,
st¹d te¿ wiele fabu³ z tamtego okresu ma w sobie w¹tek szpiegowski. Oprócz
tego Cegielski wskazuje, ¿e nie by³o w okresie z³otego wieku powieci kryminalnej bez trupa na pierwszej stronie, a coraz czêstszym sposobem zadawania mierci stawa³y siê trucizny. Innym bardzo ciekawym w¹tkiem rozwa¿añ
na temat literatury kryminalnej oraz jej przemian jest dalsza zmiana konwencji gatunkowej, której skutkiem by³o powstanie amerykañskiej powieci
hard-boiled oraz filmu noir, kreuj¹cego nowego pozytywnego bohatera. Aby
walczyæ ze z³em, musia³ on siêgn¹æ do gangsterskich metod, dlatego by³
okrelany mianem tough-guy, czyli detektyw-twardziel. Ostatnim zagadnieniem, poddanym analizie w omawianej lekturze, jest wp³yw nauki i postêpu
technicznego na twórczoæ najwybitniejszej  zdaniem autora  twórczyni
fikcji detektywistycznej, Agathy Christie.
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Na zakoñczenie monografii autor podaje najwa¿niejsze tytu³y krymina³ów, które pozwol¹ dociekliwemu czytelnikowi jeszcze dok³adniej poznaæ formê powieci detektywistycznej, zaznacza jednak, ¿e, niestety, liczba polskich
przek³adów dzie³ o fundamentalnym znaczeniu jest raczej niewielka.
Praca profesora Cegielskiego to bardzo szczegó³owa, wielokontekstowa
i interesuj¹ca analiza pierwszych stu lat historii istnienia jednego z najpopularniejszych do dzisiaj gatunków literackich. Erudycja autora i ogromna iloæ
materia³u ród³owego, z jakiego korzysta³ podczas pracy nad tekstem, s¹
wielkim atutem tej pozycji. Natomiast zakres i spójnoæ wywodu stawiaj¹ j¹
w pierwszym rzêdzie ksi¹¿ek, po które siêgn¹æ powinni wszyscy zainteresowani krymina³em i powieci¹ detektywistyczn¹.
Arkadiusz Marcinkan
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Miêdzynarodowa Konferencja Naukowa Miêdzy s³owami  miêdzy
wiatami II. Komunikacja miêdzykulturowa w wietle wspó³czesnej
translatologii, Olsztyn, 1617 kwietnia 2015 roku

Kwietniowa konferencja Miêdzy s³owami  miêdzy wiatami to drugie
spotkanie naukowe w stolicy Warmii i Mazur powiêcone zagadnieniom
wspó³czesnej translatologii. Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej oraz Katedra Filologii Angielskiej (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie)
podjê³y siê organizacji kolejnej konferencji, bêd¹cej kontynuacj¹ sukcesu ich
wspólnego dzia³ania w 2014 roku. W tym roku uwaga uczestników skupia³a
siê na zagadnieniach komunikacji miêdzykulturowej. Prelegenci reprezentowali wiele uczelni krajowych, przybyli ponadto naukowcy z Rosji, Estonii,
Kazachstanu oraz Ukrainy. Pozornie w¹ski zakres tematyczny zaowocowa³
niezwykle szerokim spektrum tematów podjêtych zarówno w referatach
(prezentowanych w ró¿nych jêzykach: polskim, rosyjskim, angielskim, francuskim i niemieckim), jak i podczas póniejszych dyskusji.
Konferencjê otworzy³y wyk³ady plenarne wyg³oszone przez uznanych
naukowców w dziedzinie translatologii. Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab.
Roman Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie), który
przyjrza³ siê zjawisku komunikacji miêdzykulturowej w przek³adzie z punktu widzenia lingwisty. Kolejny wyk³ad plenarny wyg³osi³ profesor Nikolay
Baryshnikov (Pyatigorsk State Linguistic University). Celem wyst¹pienia
by³o przedstawienie zagadnieñ profesjonalnej komunikacji miêdzykulturowej
w kontekcie wspó³czesnej translatologii. Obydwa wyk³ady wyznaczy³y kierunek dalszych rozwa¿añ nad tematem konferencji, obejmuj¹cym problematykê komunikacji miêdzykulturowej w ujêciu jêzykoznawczym, kulturoznawczym i literaturoznawczym.
Dalsze obrady prowadzone by³y w trzech równoczesnych sekcjach.
Przedstawione referaty porusza³y kwestiê komunikacji miêdzykulturowej
z wielu zaskakuj¹cych perspektyw na podstawie ró¿norodnego materia³u
analitycznego. Wspomniane poni¿ej wyst¹pienia podejmowa³y najciekawsze
zagadnienia konferencji.
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Dr Bartosz Poluszyñski (Uniwersytet Opolski) zaprezentowa³ wyniki
analizy porównawczej animalistycznych frazeologizmów i idiomatyzmów
w piêciu jêzykach (trzech s³owiañskich i dwóch germañskich), w których
komponentami s¹ nazwy bliskich cz³owiekowi zwierz¹t gospodarczych. Rezultatem rozwa¿añ by³a konkluzja, ¿e podobne nazwy zwierz¹t czêciej wystêpuj¹ w sta³ych po³¹czeniach wyrazów jêzyków nienale¿¹cych do tych samych grup jêzykowych (co jest doæ zaskakuj¹ce), czego owocem jest
wywo³anie zbli¿onych skojarzeñ.
Aspekty egzotyki w prozie Josepha Conrada sta³y siê przedmiotem rozwa¿añ dr hab. Ewy Kujawskiej-Lis, prof. UWM. Prelegentka podjê³a siê
analizy t³umaczeñ dzie³ noblisty z perspektywy diachronicznej  ukaza³a
ró¿nice w strategiach t³umaczenia wyra¿eñ nacechowanych egzotyk¹ Archipelagu Malajskiego oraz zaczerpniêtych z jêzyka hiszpañskiego. Podstaw¹
empiryczn¹ referatu by³y przek³ady utworów An Outcast of the Islands, Lord
Jim oraz Nostromo dokonane na prze³omie niemal stu lat od publikacji
orygina³u. Analiza rozbudowanych serii przek³adowych wykaza³a, ¿e trudno
jest w perspektywie diachronicznej wskazaæ ewidentne zmiany w konwencjach przek³adowych. Dobór strategii wynika³ raczej z osobistych preferencji
poszczególnych t³umaczy czy wymagañ wydawców, a nie zmian konwencji.
Poruszono równie¿ zagadnienia dotycz¹ce mniej popularnych jêzyków.
Trudnoci w przek³adzie z portugalskiego zaprezentowa³ dr Jakub Jankowski (Uniwersytet Warszawski). Ukaza³ on cztery typy problemów przy t³umaczeniu tekstu Mar  ilustrowanego portugalskiego leksykonu, a ponadto
omówi³ wp³yw tych czynników na wybory t³umacza. Oprócz trudnoci
z dopasowaniem zawartoci ilustracji i koresponduj¹cego tekstu, wskaza³ na
koniecznoæ zapoznania siê z bardzo specyficznym s³ownictwem morskim
oraz mediacjê miêdzy kultur¹ zakorzenion¹ w ¿eglarstwie a t¹ mniej zorientowan¹ na tê formê transportu. Ostatnim poruszonym problemem by³a kwestia odbiorcy przek³adu  tekst ma byæ ma³¹ encyklopedi¹ dla m³odego
czytelnika. Dzieci w Polsce s¹ s³abiej zaznajomione z kultur¹ morsk¹, przez
co t³umaczenie z portugalskiego podnosi kwestiê jasnoci tekstu docelowego.
Po przerwie obrady kontynuowano w czterech sekcjach. W dwunastu
referatach poruszono zró¿nicowane zagadnienia zwi¹zane z przek³adem  od
kwestii religijnych, historycznych, przez popkulturê, dramat, a¿ po nauczanie jêzyka obcego. Ciekawszymi wyst¹pieniami w tej czêci by³y referaty
mgra Macieja Kalisza oraz dr Anny Krawczyk-£askarzewskiej.
Aksjologiczne i kulturowe podejcie do przek³adu terminologii historycznej (z polskiego na angielski i odwrotnie) przedstawi³ mgr Maciej Kalisz
(Wy¿sza Szko³a Jêzyków Obcych w wieciu), proponuj¹c równoczenie rozwi¹zania zaprezentowanych problemów. Autor wskaza³ ró¿nice historyczne,
spo³eczne i polityczne tych dwóch krajów, analizowa³ odmiennoci terminologiczne, brak lub niejednoznacznoæ ekwiwalentów, a tak¿e eufemizmy, toponimy i antroponimy. Jedn¹ z przedstawionych trudnoci by³o wyzwanie
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t³umaczeniowe, polegaj¹ce na zaznaczeniu ró¿nicy miêdzy s³owem radziecki
a sowiecki w sposób czytelny dla obcokrajowca.
Przedmiotem rozwa¿añ by³ tak¿e przek³ad z perspektywy adaptacji filmowej. Referat dr Anny Krawczyk-£askarzewskiej (Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie) na temat kolejnej ekranizacji Dziecka Rosemary (tym
razem w re¿yserii Agnieszki Holland) ukaza³ sposób, w jaki zmienia siê
recepcja filmu bazuj¹cego na tym samym dziele literackim, jeli mamy do
czynienia z inn¹ pokoleniowo publicznoci¹ docelow¹  proces analogiczny do
dostosowywania tekstu t³umaczonego do czytelnika.
W ostatnich sekcjach pierwszego dnia konferencji przedstawiono ³¹cznie
osiem referatów, których tematami by³y t³umaczenia literackie, naukowe,
techniczne oraz dotycz¹ce zagadnieñ sportowych. Na pierwszy rzut oka dziedziny te wydaj¹ siê odleg³e, jednak rozterki t³umaczy oraz badaczy translatologii w ka¿dym z tych obszarów maj¹ pewien wspólny mianownik.
Rosyjski przek³ad polskiej epopei narodowej, Pana Tadeusza, pod k¹tem
staropolskiej maniery ucztowania zanalizowa³a mgr Aleksandra Goszczyñska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prelegentka stara³a
siê znaleæ odpowied na pytania o mo¿liwoæ oddania uczty  wydarzenia
tak bardzo nacechowanego kulturowo  bez utraty znaczeñ i wartoci oraz
przy zachowaniu komunikatywnoci przekazu dla czytelnika rosyjskiego.
Mimo bliskoci geograficznej dwóch omawianych kultur osi¹gniêcie ca³kowitej ekwiwalencji nie jest mo¿liwe.
Pi³ka no¿na i jej przepisy stanowi³y przedmiot badañ dra Micha³a Sobczaka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Ukaza³ on nieporadnoæ oraz powierzchownoæ t³umaczeñ Przepisów gry dokonanych z jêzyka angielskiego na polski i rosyjski. Zaprezentowa³ analogiczne fragmenty
opublikowanych tekstów, zaznaczy³ równie¿ wp³yw takich t³umaczeñ na
przebieg zawodów pi³karskich oraz zaproponowa³ podstawowe wytyczne, jakimi powinni kierowaæ siê translatorzy Przepisów gry. Jednym z zasugerowanych rozwi¹zañ jest wspó³praca t³umaczy z ekspertami w dziedzinie pi³ki
no¿nej, ale równie¿ z osobami bêd¹cymi w stanie poprawiæ polszczyznê tekstów o tak wielkim znaczeniu.
Zwi¹zek miêdzy tradycyjnym s³ownictwem technicznym a postêpem naukowym w tej dziedzinie zosta³ poruszony przez dra in¿. Piotra Drogosza
i dr Annê Drogosz (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie). W wietle ich badañ t³umaczenie norm technicznych, czyli tekstów maj¹cych znaczenie prawne, czêsto odbywa siê z zastosowaniem tradycyjnej terminologii
znanej u¿ytkownikom docelowym. Wp³yw zmian technologicznych nie koresponduje ze zmianami jêzykowymi, czego naukowcy wielokrotnie nie s¹
wiadomi. Rezultatem takiej sytuacji s¹ problemy natury technicznej i formalnej, zaprezentowane w referacie.
Wyzwania t³umaczeniowe w przek³adzie miêdzynarodowych projektów
naukowych znalaz³y siê równie¿ w krêgu tematów podjêtych podczas konfe-
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rencji. Prof. dr hab. Oxana Kozlova (Uniwersytet Szczeciñski) wskaza³a dwie
grupy problemów, które zaobserwowa³a podczas prowadzenia projektu obejmuj¹cego piêæ krajów europejskich. Jedn¹ z nich s¹ ró¿nice dotycz¹ce struktur spo³ecznych, takich jak system edukacyjny maj¹cy odmienn¹ hierarchiê,
a tak¿e charakterystykê poszczególnych szczebli w ka¿dym z krajów. Drugi
typ trudnoci odnosi siê do ró¿nic w kodach kulturowych samych naukowców
bior¹cych udzia³ w projekcie. Zdawaæ by siê mog³o, ¿e rodowisko naukowe
jest wolne od subiektywnoci w badaniach, jednak nawet tu personalne preferencje co do wyborów translatorskich s¹ obecne.
Drugi dzieñ obrad konferencji otworzy³ wyk³ad plenarny dr hab. Izabeli
Szymañskiej (Uniwersytet Wroc³awski) pod tytu³em Translators Adventures
in Aliceland. Intercultural Communication in Translating for Children. Analiza konwencji t³umaczenia literatury dzieciêcej, na przyk³adzie rozbudowanej serii translatorskiej stworzonej przez polskich t³umaczy tego kultowego
utworu, wskaza³a na ró¿norodne strategie zastosowane na przestrzeni wieku. Innym wnioskiem p³yn¹cym z badañ jest ogromna rola kreatywnoci
t³umacza podejmuj¹cego siê przek³adu Alicji.
W pierwszej czêci obrad przedstawiono szeæ referatów. Podejmowa³y
one w ciekawy sposób kwestie jednostki przek³adu oraz t³umaczenia literackiego. Wyg³oszono je w jêzyku polskim, niemieckim, rosyjskim oraz ukraiñskim. Ostatnie obrady miêdzynarodowej konferencji Miêdzy s³owami  miêdzy wiatami II odby³y siê w trzech sekcjach, podczas których zaprezentowano ³¹cznie szeæ wyst¹pieñ. Tematyka podjêtych badañ skupia³a siê
miêdzy innymi na psychologicznych aspektach t³umaczenia oraz przek³adzie
zwi¹zanym z filmem.
Ró¿nice miêdzy odbiorem orygina³u i jego t³umaczenia zaprezentowa³a
dr Magdalena Kizeweter (Uniwersytet Warszawski). Zamiarem prelegentki
by³o pokazanie stopnia wp³ywu wiadomoci czytania przek³adu na jego odbiór. Dr Kizeweter poszukiwa³a odpowiedzi na pytania dotycz¹ce czynników
sugeruj¹cych czytelnikowi, ¿e ma do czynienia z przek³adem. Wyst¹pienie
bra³o pod uwagê fragmenty tekstów, w których t³umacze podjêli próbê odwzorowania kolokwializmu czy dialektu obecnego w tekcie oryginalnym 
skutkiem by³o uwidocznienie siê roli t³umacza w tekcie docelowym.
Kwesti¹ zgodnoci miêdzy orygina³em a przek³adem w odniesieniu do
filmu Frozen zajê³a siê mgr Magdalena Orszewska (Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie). Porówna³a ona dubbing polski i rosyjski tej disnejowskiej ekranizacji, a tak¿e ich zgodnoæ z oryginalnym skryptem. Szczególn¹
uwagê zwróci³a na analizê tytu³ów, imion bohaterów oraz piosenek wystêpuj¹cych w tej animacji.
Powy¿sze sprawozdanie omawia tylko czêæ przedstawionych rezultatów
badañ. Ze wzglêdu na zró¿nicowanie tematyczne oraz liczbê nie jest mo¿liwe
zrelacjonowanie ich w ca³oci. Przek³ad jest wszechobecny równie¿ w ¿yciu
codziennym, co pobudza do refleksji nie tylko literaturoznawców i jêzyko-
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znawców, czyli naukowców zajmuj¹cych siê translatologi¹ w swoich badaniach. Do rozwa¿añ w³¹czyli siê równie¿ medioznawcy, kulturoznawcy, psychologowie czy in¿ynierowie. O¿ywione dyskusje osób reprezentuj¹cych ró¿ne dziedziny nauki pozwalaj¹ mieæ nadziejê, i¿ tegoroczna edycja
wydarzenia zaowocuje kolejnymi badaniami nad wspó³czesn¹ translatologi¹,
a uczestnicy spotkaj¹ siê przy okazji nastêpnej olsztyñskiej konferencji
z równie interesuj¹cymi tematami i wynikami swoich prac.

Micha³ Kotliñski
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Marek Nowakowski i inni.
Oblicza realizmu w prozie polskiej XX i XXI wieku, Olsztyn, 1617
kwietnia 2015 roku

Wybitny polski pisarz Marek Nowakowski zmar³ 16 maja 2014 roku.
Dok³adnie jedenacie miesiêcy póniej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê, zorganizowana
przez Instytut Filologii Polskiej oraz Instytut Filozofii UWM, ogólnopolska
konferencja naukowa Marek Nowakowski i inni. Oblicza realizmu w prozie
polskiej XX i XXI wieku. Obrady trwa³y dwa dni (1617 kwietnia 2015)
i  jak sama nazwa konferencji wskazuje  rozwa¿ania dotyczy³y nie tylko
beletrystyki autora Ksiêcia Nocy, lecz tak¿e twórczoci innych polskich prozaików realistycznych; badacze mieli za zadanie analizowaæ ich utwory prozatorskie interdyscyplinarnie oraz wieloaspektowo.
Po krótkim uroczystym otwarciu konferencji, podczas którego prof. Mieczys³aw Jag³owski, prodziekan do spraw nauki olsztyñskiego Wydzia³u Humanistycznego, stwierdzi³, i¿ bardzo szanuje pisarzy-realistów i ¿e napisanie
dobrej powieci realistycznej jest sztuk¹ nie³atw¹, rozpoczê³y siê obrady. Ich
pierwsz¹ czêæ prowadzi³ dr hab. Maciej Urbanowski oraz mgr Artur Sobiela.
Pierwsza z prelegentek, dr hab. Agnieszka Karpowicz (UW), jako jedyna
z wystêpuj¹cych podczas ca³ej konferencji referentów pos³u¿y³a siê prezentacj¹ multimedialn¹, analizowa³a bowiem znaczenie kolorów w opowiadaniach
Marka Nowakowskiego i na dowód swoich tez pokazywa³a ró¿ne obrazy
i dzie³a wizualne. W referacie Brudna prawda. Antyestetyka polskiego realizmu po 1956 roku Karpowicz mówi³a miêdzy innymi o tomie Gdzie jest droga
na Walne?, o teorii widzenia Nowakowskiego; w pewnym momencie stwierdzi³a te¿, ¿e pisarstwo pochodz¹cego z podwarszawskich W³och prozaika
miejscami pokazuje skrajne Inferno. Jako drugi wyst¹pi³ prof. Jan Galant
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(UAM) z referatem Wesele raz jeszcze Marka Nowakowskiego w kontekcie
popadziernikowych dyskusji o realizmie. Galant przywo³a³ jedn¹ z prasowych recenzji, której autorka napisa³a, i¿ Wesele jest najlepszym tekstem
dekady. Profesor z Poznania przedstawi³ postaci oraz wydarzenia opowiadania, stwierdzi³ równie¿, i¿ tekst Nowakowskiego mo¿na zestawiæ z obrazem
filmowym Mi w re¿yserii Stanis³awa Barei. Potem g³os zabra³ prof. Zbigniew Kopeæ (UAM). W referacie Proza Marka Nowakowskiego wobec realizmu wiêziennego mówi³ w zajmuj¹cy sposób na temat opowiadañ wiêziennych Nowakowskiego, skupi³ siê tak¿e na tekstach Urke Nachalnika czy
legendarnym debiutanckim tomie opowiadañ Andrzeja Stasiuka Mury Hebronu. Nastêpnie wyst¹pi³a prof. Dorota Heck (UWr) z referatem Antropologia literacka Marka Nowakowskiego. Heck stwierdzi³a na pocz¹tku, i¿ antropologii mamy bardzo wiele, a nastêpnie miêdzy innymi przedstawi³a
sto³ecznego prozaika jako badacza oraz antropologa na salonach PRL-u.
Póniej g³os zabra³ wybitny znawca prozy Marka Nowakowskiego, prof.
Krzysztof Kosiñski (PAN), z referatem Marek Nowakowski jako pisarz akonwencjonalny. Wed³ug niego Nowakowski by³ najwarsiawciejszym pisarzem. Przechodz¹c do g³êbszych analiz tekstów autora Benka Kwiaciarza,
Kosiñski oznajmi³, ¿e podwarszawskie W³ochy pojawiaj¹ siê w co najmniej
78 opowiadaniach prozaika, mówi³ te¿ o utrwalanych przez pisarza scenach
w teatrze ¿ycia codziennego, o tym, ¿e Nowakowskiego, jako pisarza, bezustannie otaczali gawêdziarze i farmazonici  i wreszcie stwierdzi³ bardziej
ogólnie, i¿ literatura ocala historiê mówion¹. Ostatnim z referatów przed
przerw¹ obiadow¹ by³ Realizm ocenzurowany. Marka Nowakowskiego potyczki z GUKPPiW dr hab. Marzeny Woniak-£abieniec (U£). Autorka wyst¹pienia w erudycyjny sposób przedstawia³a g³ównie burzliwe losy jednego
z wczesnych tekstów Nowakowskiego  nied³ugiej powieci Trampolina.
Po obiedzie nast¹pi³a druga czêæ obrad, któr¹ prowadzili: prof. S³awomir Bury³a oraz mgr Artur Sobiela. Jako pierwszy wyst¹pi³ mgr Jacek Podgórski (UKSW) z referatem Jeszcze o peryferyjnym realizmie Marka Nowakowskiego. Perspektywy: aksjologiczna, geograficzna i spo³eczna. Nastêpnym
prelegentem by³ mgr Micha³ Kotliñski (UWM), którego wyst¹pienie nosi³o
tytu³ Charakterne dziewuchy, ¿ylety i inne. Postacie kobiece we wczesnych
opowiadaniach Marka Nowakowskiego. Kolejny naukowiec (i prozaik), dr filozofii UWM Jacek Sobota, w referacie Wartoæ antywartoci. Bohaterowie
Marka Nowakowskiego w wiecie zagubionych znaczeñ przywo³ywa³ miêdzy
innymi postaæ znakomitego amerykañskiego pisarza Raymonda Chandlera
oraz wyartyku³owa³ ciekaw¹ myl: Lepsze s¹ antywartoci ni¿ brak jakichkolwiek wartoci. Ostatnie wyst¹pienie pierwszego dnia konferencji nale¿a³o do dr Anity Kucharskiej-Dziedzic (UZ), a jego tytu³ brzmia³: Kody geopolityczne w prozie polskiej powiêconej stanowi wojennemu.
Po krótkiej przerwie zebrani mieli mo¿liwoæ obejrzenia trzech obrazów
filmowych, powsta³ych na podstawie prozy polskich realistów: przezabawn¹
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Pi¿amê, zastanawiaj¹c¹ Prognozê pogody i oryginaln¹ Egzekucjê w ZOO. Po
projekcjach odby³a siê dyskusja na temat kina i literatury, moderowana
przez mgr Emiliê Konwersk¹, mgra Artura Sobielê oraz m³odego pisarza
i dziennikarza, Jakuba ¯ulczyka. ¯ulczyk, który sam pisze o stolicy, wspomnia³ miêdzy innymi, i¿ prozê Marka Nowakowskiego wyró¿nia przede
wszystkim owa specyficzna warszawska bajera. Pierwszy dzieñ konferencji
zakoñczy³a uroczysta kolacja.
O ile obrady dnia pierwszego dotyczy³y w zasadzie wy³¹cznie twórczoci
autora Notatek z codziennoci, o tyle prelegenci nastêpnego dnia konferencji
mówili ju¿ o wielu innych polskich pisarzach-realistach. Pierwsz¹ czêæ obrad prowadzi³ prof. Galant oraz mgr Sobiela. Rozpocz¹³ dr hab. Maciej Urbanowski (UJ) referatem Marek Nowakowski  Kazimierz Or³o. Próba porównania. Badacz wskaza³ na pokrewieñstwo biografii pisarzy: ich rodzice byli
inteligentami, obydwaj te¿ studiowali prawo na UW. Urbanowski mówi³
o wiecie odwróconego Dekalogu; zauwa¿y³ równie¿, i¿ w tekstach Or³osia
Warszawa nie pojawia siê prawie wcale  przeciwnie ni¿ u Nowakowskiego.
Warto nadmieniæ, i¿ Kazimierz Or³o by³ jednym z uczestników omawianej
konferencji i uwa¿nie s³ucha³ wypowiedzi badaczy  równie¿ tych dotycz¹cych jego w³asnych dzie³. Jako nastêpny wyst¹pi³ mgr Wies³aw Setlak (UR),
który wnikliwie i w zabawny sposób opowiada³ o ma³o znanym szerokiemu
gronie odbiorców pisarzu, Janie Rybowiczu, a tytu³ jego referatu brzmia³:
wiaty równoleg³e w prozie Marka Nowakowskiego i Jana Rybowicza. O toposie peryferii-ksiêstwa z perspektywy literaturoznawczej i socjologicznej. Sedlak skonstatowa³, ¿e o kategorii bohaterów, których okreli³ jako osiad³ych
outsiderów, mo¿na mówiæ w kontekcie zarówno pisarstwa wspomnianego
Rybowicza, jak i w prozie autora Raportu o stanie wojennym.
Temat wyst¹pienia kolejnego naukowca, mgra £ukasza Kowalskiego
(UJK) brzmia³: Czy ma³y realizm?  o pisarstwie Kornela Filipowicza. Filipowicz pisa³ o ludziach przeciêtnych  dowodzi³ badacz  proza tego pisarza by³a g³êboko moralistyczna, chocia¿ sam Filipowicz nie lubi³ tej ³atki; tak
naprawdê interesowa³y go zagadki ludzkiego zachowania. Nastêpnie wyst¹pi³a dr Anita Kucharska-Dziedzic i przedstawi³a drugi ju¿ tekst Psychospo³eczny model sprawcy przemocy i diagnoza okrucieñstwa w opowiadaniach Kornela Filipowicza. Kolejnym prelegentem by³ dr Maciej Krzemiñski
(PWSZ we W³oc³awku), który zaprezentowa³ referat Komunikacja interpersonalna a wiat wewnêtrzny bohatera. Relacje miêdzyludzkie w realiach PRL
na podstawie opowiadañ Bogdana Madeja. Nastêpny odczyt nale¿a³ do
prof. S³awomira Bury³y (UWM) i nosi³ tytu³ Proza Wojciecha Chmielewskiego
 w poszukiwaniu formu³y realizmu.
Po przerwie obiadowej mia³a miejsce ostatnia tura obrad, prowadzona
przez prof. Kopcia i mgra Sobielê. Mgr Joanna Gzyra (UKSW) w wyst¹pieniu Realizm prozy Andrzeja Brychta mówi³a miêdzy innymi o wyra¿eniach
potocznych w jêzyku pisarza i stwierdzi³a, ¿e Brycht nie jest ani pisarzem
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romantycznym, ani realist¹. Kolejnym referentem by³ mgr Artur Sobiela
(UWM), który w zabawny i b³yskotliwy sposób przedstawi³ temat Krytyka,
neutralnoæ, akceptacja. Rzeczywistoæ PRL widziana oczyma bohaterów prozy i samych twórców u Marka Nowakowskiego, Jana Himilsbacha, S³awomira £ubiñskiego i Edwarda Redliñskiego. Mgr Sylwia Majdosz (UR) wyst¹pi³a
z referatem Realizm w twórczoci Bogdana Wojdowskiego, a dr Izabella
Adamczewska (U£) zaprezentowa³a wyk³adreferat Na peryferiach sukcesu.
Warszawa w prozie najnowszej. Badaczka mówi³a miêdzy innymi o beletrystyce Krzysztofa Vargi i Krzysztofa Beki, o Pawiu królowej Doroty Mas³owskiej i lepn¹c od wiate³ Jakuba ¯ulczyka, o powieci Ma³¿ Marty Dzido
oraz o Bagnie Tomasza Pi¹tka. Warszawa jest z³ym miastem, dowodzi³a
Adamczewska  okreli³a równie¿ stolicê jako pole walki. Póniej g³os zabra³ prof. Tadeusz Sucharski (AP w S³upsku), który opowiedzia³ o Formu³ach
realizmu w polskiej prozie ³agrowej, du¿¹ czêæ wst¹pienia powiêcaj¹c osobie Gustawa Herlinga-Grudziñskiego; wspomina³ tak¿e miêdzy innymi
o ksi¹¿ce Diabe³ w raju autorstwa Tadeusza Wittlina. Dr Rafa³ £atka (UJ)
w wyst¹pieniu  Gustaw Herling-Grudziñski a PRL  perspektywa realisty
z Neapolu skupi³ siê na osobie i twórczoci pisarza. Ostatnim prelegentem
konferencji by³ dr hab. Adam Fitas (KUL). W swoim referacie I wiadectwo,
i literatura. O prozie Józefa Mackiewicza badacz mówi³ o sensualnej rzeczywistoci powieciowej w tekstach pisarza urodzonego w Petersburgu.
Po uroczystym zamkniêciu konferencji nast¹pi³ jej epilog. W lokalu Stary Zau³ek na olsztyñskiej starówce odby³y siê spotkania-wywiady z: ¿on¹
Marka Nowakowskiego, Jolant¹ Nowakowsk¹ (która nota bene by³a obecna
na sali obrad przez ca³y czas trwania konferencji i zadawa³a prelegentom
wnikliwe pytania), Kazimierzem Or³osiem, pisarzem Wojciechem Chmielewskim oraz Jakubem ¯ulczykiem. O ile widownia w³aciwej konferencji by³a
skromna, o tyle do Starego Zau³ka przyby³o sporo  tak¿e m³odych  widzów
i s³uchaczy. Po wywiadach nast¹pi³o oficjalne rozstrzygniêcie ogólnopolskiego
konkursu imienia Marka Nowakowskiego na ma³¹ formê literack¹. Artystyczno-literacki wieczór zakoñczy³ koncert zespo³u Jesieñ z Torunia.
Dyskusje po niemal wszystkich referatach konferencji by³y wielog³osowe,
nierzadko o¿ywione i polemiczne. Erudycja prelegentów, ich wiedza na poruszane tematy oraz elokwencja zrobi³y na s³uchaczach du¿e wra¿enie, a owocem ich pracy bêdzie z pewnoci¹ wartociowa oraz zajmuj¹ca monografia.
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Beata Kurz¹dkowska
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W rytmie
zegara . Interpretacje, Olsztyn, 2425 kwietnia 2015 roku

W dniach 2425 kwietnia 2015 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa W rytmie zegara  Interpretacje. Jej
g³ównym organizatorem by³ Zak³ad Literatury XX i XXI Wieku Instytutu
Filologii Polskiej.
Przedmiot dyskusji okrelony zosta³ metaforycznie: zegar i jego funkcje;
konkret i temporalnoæ. W ten sposób doprecyzowany temat wymusza³ dyscyplinê w przedstawianiu wyników badañ kilku dziedzin nauk humanistycznych. W centrum znajdowa³ siê zawsze motyw zegara, a poruszane zagadnienia podejmowane by³y wokó³ kwestii chronozoficznych.
Celem konferencji mia³a byæ wymiana pogl¹dów na tematy dotycz¹ce
zegarów; okrelenia ich funkcji w sztuce i kulturze; uwzglêdnienia ró¿nych
kontekstów, które zostaj¹ uruchamiane poprzez pojawienie siê tego przedmiotu-narzêdzia.
Inauguracyjny dzieñ konferencji rozpoczê³y obrady plenarne. Jako
pierwszy wyst¹pi³ dr hab. Leszek Teusz, prof. UAM, który wyg³osi³ referat
Zegar bojani Bo¿ej. Motyw zegara w barokowej poezji rzeczy ostatecznych,
stanowi¹cy inspiruj¹ce wprowadzenie do refleksji o up³ywaj¹cym czasie. Mgr
Marcin Karwowski (UMK) w wyst¹pieniu Zegar  narzêdzie do zarz¹dzania
czasem zilustrowa³, w jaki sposób gospodarowaæ czasem, aby wype³niæ ka¿d¹
godzinê po¿ytecznie. Tê czêæ obrad zakoñczy³a mgr Celina Strzelecka
(UWr), omawiaj¹c koncepcjê zegara wiata w przejawach dawnego i wspó³czesnego mylenia. Poruszone tematy wywo³a³y szereg refleksji wród s³uchaczy, którzy dzielili siê swoimi opiniami i zadawali pytania.
Po przerwie uczestnicy konferencji obradowali w trzech sekcjach.
W sekcji pierwszej wyst¹pi³ dr Pawe³ Graf (UAM), który mówi³ o fenomenologii i estetyce minuty. Nastêpnie dr Jacek Krawczyk (UWM) rozwa¿a³
problematykê oczekiwania sacrum w opowiadaniach Zygmunta Haupta,
a mgr Ewelina Szurgot-Prus (UAM) przedstawi³a dociekania dotycz¹ce czasu
egzystencji cz³owieka, pojmowanego jako pocz¹tek staroci. Mgr Tomasz
B³aszczyk (UAM) kontynuowa³ ten temat, skupiaj¹c uwagê na problematyce
kresu ¿ycia. Mgr Jaros³aw Besztak (KUL) przedstawi³ znaczenia motywu
zegara w twórczoci polskich emigrantów i zes³añców.
W drugiej sekcji tematyka wyst¹pieñ referentów skupi³a siê wokó³ interpretacji motywu zegara w najstarszych polskich utworach. Obrady rozpoczê³a mgr Katarzyna Zieliñska (UKW), która przedstawi³a Refleksje o czasie
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w twórczoci Miko³aja Reja. Dr Emilia Janowska (UWM) zajê³a siê zagadnieniem kalendarza w pismach polemicznych Kasjana Sakowicza, a mgr Marta
Ma³yska (UWM) omówi³a motyw zegara w wybranych utworach pisarzy
epok dawnych. Mgr Marta Król (KUL) zaprezentowa³a miernik czasu, jakim
by³a Osiemnastowieczna klepsydra. Interpretacje tekstów romantycznych,
których dokona³ dr Andrzej Kotliñski (UWM), uzmys³owi³y s³uchaczom fakt,
¿e w literackich utworach motyw zegara przedstawiany jest czêsto jako obraz antropomorficzny, gdy¿ zegar bije, chodzi; w takiej upersonifikowanej
roli zegar pojawi³ siê w wyst¹pieniu pt. Pan zegar. Kurantowy chronometr
w wiecie szlacheckiej idylli.
W sekcji trzeciej uczestnicy konferencji wys³uchali referatu Rytm ¿yciowej partytury: Zegarek Szaniawskiego  Zegarek Antczaka dr Kamili Bialik
(UWM). W swoim wyst¹pieniu mgr Ewelina Pude³ko (UO) omówi³a motyw
zegara w poemacie Dreszcze zimy Stéphanea Mallarmégo, a mgr £ukasz
Wróblewski (UJ) opowiada³ o Wycigu z czasem Andrew Niccola, za mgr
Dawid Winc³aw (UMK) przedstawi³ referat pt. Kres czasu czy czas kresu?
Giorgio Agamben o mesjañskiej koncepcji czasu w. Paw³a. Obrady tej sekcji
zakoñczy³o wyst¹pienie Marka Maruszczaka (UWM) na temat symboliki stosowanej w telewizyjnych reklamach marek zegarkowych.
Po przerwie obiadowej uczestnicy i gocie wziêli udzia³ w minispektaklu
w wykonaniu studenckiego Ko³a Naukowego olsztyñskiej polonistyki, Ars
Scripta, którego opiekunem jest dr Pawe³ Pietrzyk.
Obrady popo³udniowe odbywa³y siê w dwóch sekcjach. W pierwszej
z nich dr hab. Grzegorz Igliñski, prof. UWM, rozpocz¹³ rozwa¿ania dotycz¹ce
temporalnoci, mówi¹c o Nietzscheañskiej nauce afirmacji w sonecie Leopolda Staffa Ja. Dr Agnieszka Grzelak (UKW) zaprezentowa³a funkcje zegarów
w prozie Stanis³awa Przybyszewskiego, a dr Anna Rzymska (UWM) zajê³a
siê problemem czasu i motywem zegara w powieci Bohiñ Tadeusza Konwickiego. Barbara Zwoliñska (UG) mówi³a o zegarze przemijania we wczesnej
prozie Jaros³awa Iwaszkiewicza.
W drugiej sekcji wyst¹pili: mgr Justyna Tuszyñska (UMK) z tekstem
Dowód czy rekwizyt? O funkcji zegara w klasycznej fabule kryminalnej, Joanna Ro (UW) z referatem Zegar na dworcu w Tlelat. Refleksje na temat czasu
w Modlitwie Alberta Camusa Ewy Filipczuk oraz mgr Agata Berna
(UMK), która wypowiedzia³¹ siê na temat: Grony w ca³oci, jeszcze gorszy
w kawa³kach  personifikacje czêci mechanizmu zegara wykorzystywane w
tekstach wybranych polskich utworów muzycznych.
W nastêpnym dniu konferencji obrady odby³y siê w dwóch sekcjach.
Pierwsz¹ rozpocz¹³ referat pokazuj¹cy funkcjê zegara w przestrzeni Tel Awiwu, wyg³oszony przez dr hab. Beatê Tarnowsk¹, prof. UWM pt. Europa  Tel
Awiw. Miejskie zegary jako element pejza¿u dwiêkowego w prozie Natana
Altermana Tel Awiw ha«Ktana. Mgr Gra¿yna Czerniak (UWM) przybli-
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¿y³a ¿ycie dawnych Litwinów i ¯mudzinów w rytmie natury, a mgr Justyna
Zaborowska (UWM) interpretowa³a pojêcie czasu w zwi¹zku z pamiêci¹
i to¿samoci¹ wykreowanymi w utworach Agaty Tuszyñskiej.
Obrady drugiej sekcji skoncentrowa³y siê na problematyce czasu rozpatrywanej interdyscyplinarnie. Rozpoczê³a je mgr Klaudia Koniecko (UWM)
referatem o wp³ywie czasu na polsk¹ blogosferê. Mgr Szymon Waszkiewicz
(UWM) przedstawi³ pochodzenie i budowê pierwszego zegara s³onecznego na
Suwalszczynie. Paulina Szyrenos oraz Mateusz Czeczuk (Politechnika Bia³ostocka) przybli¿yli kulturê czasu w ró¿nych tradycjach. Mgr Micha³ Wachu³a (UP im. KEN) podzieli³ siê przemyleniami o pojmowaniu porz¹dku czasowego w traumatycznym wiecie obozów koncentracyjnych.
W sekcji pierwszej przed przerw¹ obiadow¹ uczestnicy konferencji wys³uchali wyst¹pienia dr hab. Ewy Krawieckiej, prof. UAM, dotycz¹cego kobiecego zegara ¿ycia a sakramentu czasu w powieci Sigrid Undset Krystyna córka Lawransa. Potem wys³uchano referatu prof. Zbigniewa Chojnowskiego (UWM), który przedstawi³ funkcjonowanie znaczeniowe motywu zegara w powieci Witolda Wirpszy Pomarañcze na drutach. W swoim wyst¹pieniu mgr £ukasz Bia³y (U£) zrekonstruowa³ historiê i wygl¹dy zegarów u¿ytecznoci publicznej w XIX-wiecznej £odzi. Mgr Anna Kazimierczak-Kucharska (UKSW) przybli¿y³a problematykê metafizycznych podstaw czasu
w Timajosie Platona, a mgr Katarzyna Bagrowska (UO) omówi³a biblijne
rozumienie czasu.
W drugiej sekcji dr hab. Marek Melnyk, prof. UWM przedstawi³ historiê
powstania, funkcjonowania i zmian kalendarza juliañskiego w katolickoprawos³awnej literaturze polemicznej, a dr hab. Joanna Ch³osta-Zielonka,
prof. UWM zajê³a siê funkcjonowaniem motywu zegara i jego znaczeniowymi wariantami w piosence rozrywkowej. Mgr Beata Ha³as (UG) przenios³a
s³uchaczy w wiat wiktoriañskich wartoci w The CuckooClock M. L. Molesworth, a mgr Wojciech Boryszewski (UWM) omówi³ anachronizmy w powieci Kochanica Francuza Johna Fowlesa.
Podsumowaniem drugiego dnia konferencji by³y obrady plenarne, podczas których g³os zabrali: mgr Iga £omanowska (UJ) z referatem pt. Zegar
na rodku wioski, który mierzy czas mierci Boga. O dziwnym axismundi
w filmie Madeinusa Claudii Llosy, a tak¿e mgr Lidia Urbañczyk (UO), która
mówi³a o czasie w cyklu Abarat Clivea Barkera. Mgr Jacek Molencki (U)
wyg³osi³ referat: Zegar jako stra¿nik i w³adca ¿ycia w przyk³adach popkultury, a mgr Helena Jadwiszczok-Molencka (U) omówi³a spo³eczno-kulturowe
funkcjonowanie zegarów miejskich.
Referenci, którzy przybyli do Olsztyna, by wspólnie dyskutowaæ o zegarach, dowiedli, ¿e temat ten jest interesuj¹cy, kryje wiele tajemnic i pozwala
na debatê w interdyscyplinarnym ujêciu. Zegar odmierzaj¹cy czas (motyw,
symbol, trop w literaturze, malarstwie, muzyce, rzebie, fotografii) ma wiele
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ukrytych znaczeñ i funkcji. Ich analizowanie prowadzi do odkrywania ró¿nych sposobów wyra¿ania racjonalnych wysi³ków cz³owieka, jego historii,
duchowoci, ¿ycia spo³ecznego oraz indywidualizmu. Zegar jako niezbêdny
przedmiot kulturowy i narzêdzie codziennego u¿ytku inspiruje do rozwa¿añ
o tajemnicy kosmosu, wiata, dowiadczania czasu przez cz³owieka.

Aleksandra B¹czek
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seriale w kontekcie kulturowym. Po dwóch stronach ekranu, Olsztyn, 79 maja 2015 roku

W zesz³ym roku organizatorzy konferencji Seriale w kontekcie kulturowym. W poszukiwaniu i idea³u straconego czasu obiecali uczestnikom, ¿e
odbêdzie siê jej kolejna edycja. Dotrzymali s³owa i badaj¹cy fenomen seriali
mogli ponownie przyjechaæ do Olsztyna, aby wzi¹æ udzia³ w interdyscyplinarnej dyskusji. Druga ods³ona konferencji Seriale w kontekcie kulturowym
(tym razem z podtytu³em Po dwóch stronach ekranu), organizowanej przez
Instytut Filologii Polskiej i Katedrê Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, odby³a siê w dniach 79 maja 2015 roku na Wydziale
Humanistycznym. W tegorocznej edycji wziê³o udzia³ 74 uczestników.
Spotkanie rozpoczê³o siê od obrad plenarnych. Pierwszy prelegent, Dariusz Baran, mówi³ o nowym poziomie spo³ecznego odbioru seriali, na który
wp³yw maj¹ m.in. ³amanie przez nie tabu, kreowanie konkretnych typów
bohaterów czy zjawisko drugiego ¿ycia serialowych treci w nowych mediach. Kolejny referat wyg³osi³a Katarzyna Czajka, która analizowa³a sposoby promocji seriali w mediach spo³ecznociowych, pos³uguj¹c siê przy tym
przyk³adami trzech stacji telewizyjnych (BBC One, AMC, HBO), prowadz¹cych odmienn¹ politykê wzglêdem serialowych fanów. Z kolei Artur Majer
opowiada³, z perspektywy producenta, o kolejnych etapach produkcji serialu
dla Telewizji Polskiej i wskazywa³ elementy, które mo¿na uznaæ za kluczowe
w procesie jego powstawania.
Po zakoñczeniu wyk³adów plenarnych uczestnicy obradowali w poszczególnych sekcjach. W pierwszej z nich dyskusja koncentrowa³a siê wokó³
spo³ecznoci fanowskich. Poruszono kwestie takie, jak relacje twórców seriali
z fandomami (referat Aldony Kobus) oraz trudnoci w wytyczeniu granicy
fan fiction (o zjawisku tym mówi³a Dominika Kozera na przyk³adzie serialu
Shameless). Tematem przewodnim drugiej sekcji by³a genologia telewizyjna.
Tomasz Jacheæ próbowa³ udowodniæ, ¿e w serialach odmiennych gatunkowo
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bez trudu odnaleæ mo¿na elementy schematu, przejawiaj¹cego siê przede
wszystkim w podobieñstwie opowiadanych historii. Magda Ciereszko zwróci³a uwagê na niejednoznacznoæ ram gatunkowych i problemy z klasyfikacj¹
niektórych formatów. Sekcjê trzeci¹ zdominowa³y psychologiczne aspekty
produkcji telewizyjnych. Referat Psychologiczne aspekty odbioru seriali wyg³osi³ Jaros³aw Besztak, natomiast niejednoznacznej relacji matki i syna
w serialu Bates motel swoje wyst¹pienie powiêci³ Wojciech Boryszewski.
Podczas czwartego panelu za przyk³ady pos³u¿y³y produkcje radzieckie
i rosyjskie. Wizerunkowi W³adimira Putina w serialu animowanym Mult
Lichnosti przyjrza³a siê Joanna Baum, natomiast Iwona Ndiaye podda³a
analizie wzajemne relacje polityki i kultury, pokazuj¹c, ¿e twórcy niejednokrotnie wykorzystywali seriale do promowania okrelonych wizji politycznych.
Po przerwie kawowej obrady kontynuowano w czterech równoleg³ych
panelach. Tematem przewodnim pierwszego z nich by³a rodzina. O jej obrazie w wybranych polskich serialach mówi³ Krzysztof Arciszewski. Marta
Iwañska przyjrza³a siê z kolei jej alternatywnym formom, które pojawiaj¹
siê we wspó³czesnych rodzimych produkcjach. Referat Józefiny Bia³ek dotyczy³ modelu nowoczesnej rodziny amerykañskiej, zaprezentowanego w serialu On, ona i dzieciaki, z kolei Marta Tymiñska zajê³a siê m.in. rodzin¹
nienormatywn¹ z seriali animowanych, emitowanych przez stacjê Cartoon
Network. W drugiej sekcji dyskutowano o odbiorcach. £ukasz Kamiñski porównywa³ amerykañskich i polskich vlogerów recenzuj¹cych seriale. O tym,
dlaczego widzowie trac¹ zainteresowanie poszczególnymi produkcjami (i jak
to mo¿liwe, ¿e niskie wyniki ogl¹dalnoci wcale nie wiadcz¹ o braku popularnoci serialu), mówi³ Marceli Potasznik. Do zjawiska drugiego ¿ycia
serialowych bohaterów w mediach spo³ecznociowych odnios³y siê w swoim
wyst¹pieniu Dominika Ojcewicz i Martyna Zagórska, a Kamila Chmielewska
wyg³osi³a referat o roli, jak¹ ogl¹danie seriali mo¿e odegraæ w nauce jêzyka
obcego.
Otwieraj¹ce obrady w trzeciej sekcji wyst¹pienie Justyny Kociatkiewicz
powiêcone by³o serialowym kliszom i powielaniu popularnych schematów,
które jednoczenie podobaj¹ siê widzom i przynosz¹ zyski producentom.
Aleksandra Mochocka przyjrza³a siê grom miêdzy nadawc¹ i odbiorc¹
w historycznych serialach kryminalnych, a o konsekwencjach dostosowywania siê twórców seriali do zmian spo³eczno-obyczajowych mówi³a Anna Dwojnych. Ostatni z paneli powiêcony by³ serialowi Prawo ulicy. Dyskutowano
o zastosowanych w nim konwencjach (referat El¿biety Durys), aktualnoci
podejmowanej problematyki (mówi³ o niej Pawe³ Sarnek) oraz pojawiaj¹cych
siê ewidentnych nawi¹zaniach do amerykañskiej Polonii (zwróci³a na nie
uwagê Sonia Caputa). Nie zabrak³o te¿ spojrzenia na serial ze (stosunkowo
nowej) perspektywy intersekcjonalnej (wyst¹pienie Aleksandry Musia³).
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Kolejny dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê od wyk³adów plenarnych. Analiz¹ tytu³ów seriali zajê³a siê Alina Naruszewicz-Duchliñska, która dokona³a
ich podzia³u oraz na wybranych przyk³adach przedstawi³a strategie dystrybutorów odnonie do ich przek³adów. Sposoby prezentacji dzie³ sztuki
w serialach oraz konstrukcje postaci artysty w poszczególnych serialowych
konwencjach by³y motywem przewodnim wyst¹pienia Kseni Olkusz. Ostatni
prelegent, Szymon ¯yliñski, powiêci³ swój referat postaciom trzecioplanowym, które  mimo ¿e bez w¹tpienia nadaj¹ serialom wyrazistoci  s¹
konsekwentnie pomijane w wiêkszoci analiz.
Po przerwie kawowej, podobnie jak poprzedniego dnia, zainaugurowano
obrady w sekcjach. Przedmiotem zainteresowañ prelegentek bior¹cych
udzia³ w pierwszym panelu by³y adaptacje. Justyna Bucknall-Ho³yñska
w swoim referacie Amerykañskie adaptacje brytyjskich seriali zastanawia³a
siê nad sensem tworzenia nowych wersji produkcji, które odnios³y sukces
komercyjny. Druga referentka, Katarzyna Szeremeta, dokona³a analizy porównawczej dwóch serialowych adaptacji House of Cards, skupiaj¹c siê
przede wszystkim na wizerunku bohaterów, sposobach prowadzenia narracji
czy samej realizacji obydwu produkcji. Drugi panel dotyczy³ serialu Hannibal. Aleksandra Drza³-Sierocka zaproponowa³a oryginalne ujêcie, analizuj¹c
go w kategoriach produkcji kulinarnej. O znaczeniu cia³a, które trafia na
talerz serialowego Lectera oraz innych cia³ach (a tych, jak wiadomo, w Hannibalu nie brakuje) mówi³a Aleksandra B¹czek. Temat serialu jako inspiracji
podjêli uczestnicy kolejnej sekcji. Mateusz Kominarczuk i Katarzyna Florencka wyg³osili referat na temat gier planszowych inspirowanych serialami,
natomiast Magdalena Ochmañska przyjrza³a siê publicznoci seriali powsta³ych na podstawie komiksów. Za has³o przewodnie ostatniego panelu mo¿na
uznaæ teoriê niegrzecznoci  w jej kontekcie komunikaty pojawiaj¹ce siê
w Pingwinach z Madagaskaru analizowali Czes³aw Kiñski i Jacek £agun,
z kolei Aleksandra Górska skupi³a siê na niegrzecznej komunikacji bohaterów serialu Shameless oraz jej wp³ywie na jêzyk, jakim pos³uguj¹ siê fani
produkcji na forach internetowych.
Popo³udniowe obrady nadal odbywa³y siê w sekcjach. Problem stereotypów w serialach podjêli Mateusz Kot, który zestawi³ ze sob¹ wizerunki praktykuj¹cego katolika z serialowej i pozaserialowej rzeczywistoci, oraz Paulina Pohl (referat Trudna walka ze stereotypizacj¹  o wspó³zale¿nociach
miêdzy przedstawianiem osób z niepe³nosprawnoci¹ w serialach a ich postrzeganiem spo³ecznym). Wyst¹pienia Igi £omanowskiej i Anny Krawczyk£askarzewskiej podczas kolejnego panelu powiêcone by³y serialowi The Fall
 dyskutowano miêdzy innymi o nietypowym sposobie, w jaki twórcy potraktowali konwencjê kryminaln¹, specyfice relacji miêdzy poszczególnymi bohaterami czy w¹tkach (post)feministycznych. Sekcjê trzeci¹ zdominowa³ Sherlock. Analizê porównawcz¹ tego bohatera i innych serialowych geniuszy zaproponowa³a Katarzyna Rose, natomiast Marta Szypulska zestawi³a
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serialow¹ postaæ Mycrofta Holmesa z jej literackim pierwowzorem. Ostatni
panel powiêcony by³ polskim produkcjom, a referaty wyg³osi³y Julita
Chmielewska oraz Joanna Kutczyñska.
Po obiedzie, pod has³em O serialach zakulisowo, odby³a siê dyskusja
panelowa z udzia³em Katarzyny Czajki, Igora Brejdyganta, Artura Cichmiñskiego i Artura Majera. Jej tematem przewodnim by³o wszystko to, czego nie
widaæ na pierwszym planie, a co znacz¹co wp³ywa zarówno na proces powstawania serialu, jak i jego odbiór.
Po krótkiej przerwie uczestnicy konferencji ponownie powrócili do obrad
w sekcjach. W sekcji pierwszej prelegenci przygl¹dali siê poszczególnym
typom serialowych bohaterów. Marek Soko³owski mówi³ o policjantach, Nelly
Strehlau zatrzyma³a siê przy postaciach amerykañskich prawniczek, a Kamil Wszo³ek swoje wyst¹pienie powiêci³ dziennikarzom. Uczestnicy sekcji
drugiej dyskutowali o emocjonalnym wymiarze seriali. Monika Cichmiñska
zastanawia³a siê, w jakim stopniu konstrukcja postaci mo¿e wp³ywaæ na
zaanga¿owanie widza. Tomira Chmielewska-Ignatowicz zaprezentowa³a wyniki w³asnych badañ, stanowi¹cych próbê odpowiedzi na pytanie, na ile ogl¹daj¹cy seriale medyczne lekarze i pacjenci uznaj¹ przedstawiony w nich
wiat za wiarygodny. Kamila Kusior skupi³a siê z kolei na tym, w jaki sposób
serial mo¿e idealizowaæ rzeczywistoæ. Referenci bior¹cy udzia³ w trzecim
panelu podejmowali temat skrajnego podejcia twórców seriali amerykañskich do przedstawiania wojny z terroryzmem (wyst¹pienia Micha³a Ró¿yckiego oraz Aleksandry Ró¿alskiej) oraz nietypowego wizerunku polityków w
serialach europejskich (mówi³a o nich Magdalena Makowska). Nie zabrak³o
tak¿e miejsca dla sekcji powiêconej serialom science-fiction. W¹tek cyberfilozofii pojawi³ siê w referacie Micha³a Kotliñskiego, o religii w produkcjach
SF mówi³a Joanna Korczyñska, a Agnieszka Smorêda na d³u¿ej zatrzyma³a
siê na motywie apokalipsy.
Obrady w sekcjach kontynuowano równie¿ ostatniego dnia konferencji.
Uczestnicy pierwszego panelu swoje wyst¹pienia powiêcili sposobom odbioru seriali. Ewa Kujawska-Lis i Andrzej Lis-Kujawski w obrêbie cz³onków
rodziny ogl¹daj¹cych ten sam serial wyró¿nili trzy typy odbiorców: widza
lojalnego i obsesyjnego, lojalnego, ale nieobsesyjnego oraz wciek³ego profana. O widzach zach³annych mówi³a Ma³gorzata Major. Z kolei Zuzanna Lewandowska z powodzeniem przenios³a na grunt serialowy literack¹ metodê
podwójnego kodowania Umberto Eco pokazuj¹c, ¿e zaproponowane przez
niego pojêcie czytelnika modelowego mo¿na odnieæ tak¿e do odbiorców
seriali. Uczestniczki drugiego panelu nazwa³y go wywrotowym. Agata Sutkowska zajê³a siê kwesti¹ pozornej rewolucyjnoci serialu Monster High.
Referat Agaty W³odarczyk powiêcony by³ z kolei przekraczaniu norm genderowych w podgatunkach azjatyckich dram gender bender i gender confusion,
a Daria Bruszewska-Przytu³a zastanawia³a siê, czy mo¿na mówiæ, ¿e serial
³amie stereotypy w momencie, gdy jednoczenie ewidentnie siê nimi pos³uguje.
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Prelegentki wyg³aszaj¹ce referaty w trzeciej sekcji skupi³y siê na rzeczywistoci przedstawionej w serialach amerykañskich. Joanna Hebda zwróci³a
uwagê na detale, które umykaj¹ uwadze polskiego widza, ogl¹daj¹cego produkcje odwo³uj¹ce siê do realiów Stanów Zjednoczonych w latach 60.
XX wieku. Wyst¹pienie Poli Soba-Miko³ajczyk to próba pokazania, w jaki
sposób recepcja serialu Dziewczyny wp³ynê³a na promocjê ksi¹¿ki jego autorki, Leny Dunham. Justyna Zaborowska i Katarzyna Witkowska mówi³y natomiast o fenomenie serialu Gotowe na wszystko.
Po przerwie kawowej kontynuowano obrady w sekcjach. Na rolê muzyki
jako istotnego elementu serialowego wiata przedstawionego zwróci³a uwagê
w swoim wyst¹pieniu Patrycja Dziubczyñska. Katarzyna Kokot-Góra przyjrza³a siê kontekstowi wewnêtrznej przemiany Waltera Whitea  bohatera
serialu Breaking Bad. Sekcja druga powiêcona zosta³a serialowej przestrzeni. Referat Metaforyzacja wiata przestrzeni nadprzyrodzonej wyg³osi³ Pawe³
Kosakowski, natomiast Anna Drogosz skupi³a siê na budowaniu przestrzeni
mentalnych, powstaj¹cych w momencie odbioru serialu przez widza. Uczestnicy trzeciego panelu spojrzeli na serial jak na element wiêkszego uk³adu.
Fakt, ¿e jest on czêci¹ systemu politycznego, ekonomicznego, ideologicznego
czy kulturowego, nie pozostaje bez wp³ywu na generowane przez niego znaczenia (referat Weroniki £ucek). Niekiedy serial warto potraktowaæ tak¿e
jako rodzaj cywilizacyjnego lustra  w koñcu mo¿e on doskonale uchwyciæ
nastroje spo³eczne, uwidoczniæ lêki i potencjalne zagro¿enia, co udowodni³
w swoim wyst¹pieniu Piotr Przytu³a.
Konferencjê zamknê³y wyk³ady plenarne Piotra Markiewicza i Jacka
Soboty. Pierwszy z prelegentów mówi³ o nadmiernym zaufaniu widzów-laików do pojawiaj¹cych siê w serialach treci z pogranicza psychologii i neuropsychologii. Postawa taka wzbudza w nich przekonanie, ¿e lekarzowi mo¿na przypisaæ, nawet te najbardziej nieprawdopodobne, kompetencje bohatera
serialu. Drugi zwróci³ uwagê na problemy etyczne, z jakimi konfrontuj¹ nas
twórcy wspó³czesnych seriali oraz dysonans, jaki dylematy moralne serialowych bohaterów mog¹ wywo³aæ u widza.
¯egnaj¹c uczestników, organizatorzy zdradzili, ¿e skoro móg³ Sienkiewicz i mogli bracia Wachowscy, oni tak¿e od samego pocz¹tku planowali
zorganizowanie serialowej, konferencyjnej trylogii. Pad³a propozycja, by has³o Od dylogii lepsza jest tylko trylogia towarzyszy³o przysz³orocznemu
spotkaniu serialowych fanów w Olsztynie.
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Marta Ma³yska, Justyna Zaborowska
Ogólnopolska Konferencja Naukowa To¿samoæ kobiet w Polsce.
Próba wizerunku od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci,
Olsztyn 1415 maja 2015 roku

14 i 15 maja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w Olsztynie odby³a siê konferencja powiêcona to¿samoci kobiet, zatytu³owana To¿samoæ kobiet w Polsce. Próba wizerunków od czasów
najdawniejszych do wspó³czesnoci. By³ to efekt wspólnej inicjatywy pracowników Zak³adu Literatury Dawnej i XIX wieku oraz Zak³adu Literatury XX
i XXI Instytutu Filologii Polskiej. Warto zaznaczyæ, i¿ organizatorki nawi¹za³y do osi¹gniêæ olsztyñskiej konferencji, która mia³a miejsce w 2007 roku,
a dotyczy³a roli i miejsca kobiety w literaturze oraz kulturze dawnych wieków. Teraz odniesiono siê równie¿ do czasów najnowszych, co da³o mo¿liwoæ
pe³niejszego zobrazowania postaci kobiety na przestrzeni dziejów.
Interdyscyplinarny charakter obrad sprawi³, ¿e na g³ówne zagadnienie
mo¿na by³o spojrzeæ wielowymiarowo zarówno przez pryzmat wielu dziedzin
naukowych, jak i z uwzglêdnieniem zmian, do których dosz³o w minionym
czasie w zakresie formowania siê kobiecej to¿samoci. Wród referentów
znaleli siê przedstawiciele ró¿nych dyscyplin naukowych: literaturoznawcy,
historycy, kulturoznawcy, socjolodzy, jêzykoznawcy i medioznawcy.
Po przywitaniu uczestników konferencji przez dziekana Wydzia³u Humanistycznego  dra hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM, rozpoczê³y siê wyk³ady plenarne, którym przewodniczy³ prof. Zbigniew Chojnowski (UWM).
Prof. Ewa Malinowska (U£), która wyst¹pi³a jako pierwsza, w referacie
zatytu³owanym Formowanie siê to¿samoci jako proces spo³eczny zaakcentowa³a fakt, ¿e do konstruowania to¿samoci kobiet w Polsce wykorzystuje siê
psychospo³eczne i socjologiczne koncepcje, uwzglêdniaj¹ce wp³yw przemian
wspó³czesnego spo³eczeñstwa na przebieg jej formowania. Ponadto wskaza³a
na wa¿noæ perspektywy genderowej, pozwalaj¹cej uwzglêdniæ wp³yw kulturowych koncepcji p³ci na krystalizowanie siê to¿samoci jednostki. Referentka odwo³a³a siê do wyników socjologicznych badañ nad to¿samoci¹ kobiet
w Polsce uzyskanych przez Annê Titkow1 i przez siebie.
Jako druga wyst¹pi³a prof. Krystyna Stasiewicz (UWM), ilustruj¹c proces kszta³towania siê to¿samoci kobiet, który rozpocz¹³ siê ju¿ w patriarchalnym okresie staropolskim. Omówi³a sylwetki Polek, legitymuj¹cych siê
ró¿n¹ osobowoci¹ i wykszta³ceniem, których dzia³alnoæ mia³a prze³omowe
1

Profesor socjologii, autorka monografii naukowej To¿samoæ kobiet polskich. Ci¹g³oæ,
zmiana, konteksty, wydanej w Warszawie w 2007 roku.
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znaczenie dla wielu dziedzin ¿ycia. Poczynaj¹c od czasów najdawniejszych
i prezentuj¹c legendarn¹ Nawojkê, Annê ze Stanis³awskich, Reginê Salomeê
Rusieck¹-Pilsztynow¹, El¿bietê Sieniawsk¹ czy Franciszkê Urszulê Radziwi³³ow¹, przedstawiaj¹c s³ynne pisarki pozytywistyczne, pierwsze lekarki
i naukowczynie, a koñcz¹c na wybitnych postaciach kobiecych z pocz¹tku
XX wieku, uwiadomi³a s³uchaczom trudny proces prze³amywania stereotypów zwi¹zanych z postrzeganiem kobiecych ról w spo³eczeñstwie.
Referat dr hab. Iwony Maciejewskiej (UWM) dotyczy³ ró¿norodnych form
wypowiedzi kobiet czasów saskich, które w pierwszej po³owie XVIII stulecia
coraz czêciej siêga³y po pióro i dzieli³y siê w³asnymi refleksjami na ró¿ne
tematy. Badaczka zauwa¿y³a, ¿e podejmowa³y one tematy dotycz¹ce okrelenia swego miejsca, pozycji i roli w wiecie, opisywa³y relacje z mê¿czyznami.
Zwróci³a uwagê na przynale¿ne im prawo do pisania oraz upubliczniania
swych pogl¹dów i odczuæ. W analizie wykorzystane zosta³y zarówno teksty
kobiet znanych, maj¹cych ju¿ swoje miejsce w historii pimiennictwa, jak
i tych, których pogl¹dy utrwali³a zachowana epistolografia.
Obrady plenarne zamknê³a dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM,
która przybli¿y³a w swoim wyst¹pieniu zjawiska zachodz¹ce w Polsce
w ostatnich dziesiêcioleciach w wyniku nowej sytuacji religijno-kulturowej.
Fale uchodstwa, migracja oraz liczne akty konwersji powoduj¹, ¿e muzu³manie zaczynaj¹ stanowiæ coraz silniejsz¹ grupê, w której obrêb wchodz¹
równie¿ kobiety. Autorka przedstawi³a problem to¿samoci muzu³manek na
tle przemian spo³ecznych i kulturowych.
Po wyk³adach nast¹pi³a o¿ywiona dyskusja, która stanowi³a preludium
do dalszych obrad sekcji tematycznych. Po przerwie uczestnicy konferencji
obradowali w dwóch sekcjach. Jedna z nich dotyczy³a historii i przemian
dramatu, druga stanowi³a po³¹czenie zagadnieñ etnograficznych z podró¿niczymi. W pierwszym panelu dr Beata Popczyk-Szczêsna (U) zanalizowa³a
wybrane utwory polskich autorek dramatów XX i XXI wieku  m. in. Ewy
Lachnit, Ma³gorzaty Imielskiej, Magdaleny Fertacz i Lidii Amejko. Podkrelone zosta³y dwa dominuj¹ce aspekty warunkuj¹ce pozycjê kobiet  presja
spo³eczna wynikaj¹ca z nowych warunków socjalno-ekonomicznych oraz relacje rodzinne. Nastêpnie mgr Agnieszka Karliñska (UW) przedstawi³a
w interesuj¹cy sposób problem histerii wród bohaterek dramatów z prze³omu XIX i XX stulecia. Prelegentka ciekawie po³¹czy³a zagadnienia socjologiczne, literaturoznawcze i medyczne. Kolejny referat w tej sekcji dotyczy³
bohaterek dramatów wspó³czesnego twórcy: Micha³a Walczaka  mówi³a
o nim mgr Anna Maria Krasucka (AP). W¹tek to¿samoci aktorki na przyk³adzie Niny Andrycz przedstawi³a z kolei dr Kamila Bialik (UWM).
Sekcja druga rozpoczê³a siê wyst¹pieniem dr Anny Dro¿d¿ (U), która
na przyk³adzie Dzie³ wszystkich Oskara Kolberga analizowa³a obraz kobiety
wiejskiej wy³aniaj¹cy siê z XIX-wiecznych materia³ów etnograficznych.
Kolejn¹ prelegentk¹ by³a mgr Marzena Badach (UMCS) z referatem
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Dziewcyna kieby s³a na bia³o , czyli obrzêdowy obraz kobiety widziany
w kolorze, w którym zastanawia³a siê nad znaczeniem barw w ¿yciu kobiet
ró¿nych regionów. Nastêpnie wys³uchano wypowiedzi mgr Beaty Kurz¹dkowskiej (UWM) na temat Martyny Wojciechowskiej  ambasadorki kobiet
¿yj¹cych na krañcach wiata. Ostatnia wyst¹pi³a mgr Krystyna Gielarek
(UR) z referatem pt. Podró¿ w (nie)znany wiat jako poszukiwanie w³asnej
to¿samoci w powieci Anieli Gruszeckiej Przygoda w nieznanym kraju.
Po przerwie uczestnicy konferencji spotkali siê w trzech sekcjach. Pierwsza dotyczy³a pracy zawodowej kobiet ukazanej w ró¿nych aspektach. Tutaj
na pocz¹tku wys³uchano dr Kamili K³udkiewicz (UAM), która mówi³a
o to¿samoci polskich kolekcjonerek sztuki od po³owy XVIII wieku do dzi.
Wyst¹pienie mgr Marii Szegdy (UR) dotyczy³o aktywnoci zawodowej kobiet
w okresie XX-lecia miêdzywojennego. Referat Kobiety wobec Partii, Kocio³a
i Solidarnoci  na przyk³adzie pracownic Stoczni Gdañskiej czasów PRL
wyg³osi³a mgr Barbara Borowiak (UG). Ostatnie wyst¹pienie dotyczy³o pracy
zawodowej kobiet w okresie PRL na ³amach Kobiety i ¯ycia w latach 19561980,
a wyg³osi³a je mgr Urszula Æwik (UwB).
Kolejny panel skupi³ siê na kwestii kobiecych poradników  wskazywano, jak byæ dobr¹ ¿on¹ i matk¹. Pierwsza wyst¹pi³a mgr Weronika Kocela
(U), mówi¹c o Portrecie kobiety idealnej kobiec¹ rêk¹ krelonym na podstawie utworu Klementyny z Tañskich Hoffmanowej Pami¹tka po dobrej matce,
czyli ostatnie jej rady dla córki. Nastêpny referat dotyczy³ modowych wskazówek zawartych w poradnikach Lucyny Æwierczakiewiczowej. Mówi³y o tym
mgr Gra¿yna Czerniak i Justyna Zyk (UWM). Dr Karolina Jêdrych (U)
opowiada³a o pani domu w czasach okupacji. Praktyczn¹ pomoc¹ dla gospodyni tamtego okresu by³a ksi¹¿ka Nie wyrzucaj pieniêdzy za okno autorstwa
Marii Krüger i Haliny Bieliñskiej. Ostatni referat w tej sekcji przedstawi³
Waldemar Bojakowski (UWr), a dotyczy³ on wzorców to¿samoci, oferowanych przez tygodnik Bluszcz swoim czytelniczkom w latach 18711880.
W sekcji trzeciej rozwa¿ano problem budowania to¿samoci Polek mieszkaj¹cych na terenach spornych etnicznie. Dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW
mówi³a o to¿samoci l¹skiej kobiety od czasów najdawniejszych do wspó³czesnoci, a prof. Zbigniew Chojnowski (UWM) przedstawi³ portret kobiety
mazurskiej. Jako trzecia wyst¹pi³a dr Maria Radziszewska (UWM), której
referat Konstruowanie to¿samoci nauczycielki w PRL na Warmii i Mazurach
rozwija³ szczegó³owo poprzedzaj¹ce go wyst¹pienie prof. Chojnowskiego.
Ostatnia prezentacja dr Renaty Trejnowskiej-Supranowicz (UWM) dotyczy³a
Pere³ ze wschodu, czyli to¿samoci Polek w spo³eczeñstwie niemieckim.
Po przerwie kawowej, która s³u¿y³a równie¿ owocnej wymianie pogl¹dów, uczestnicy spotkali siê w dwóch sekcjach. Panel pierwszy rozpoczê³a
mgr Kinga Mielczarek (AP w S³upsku) wyst¹pieniem pt. Bohaterki Marii
Sadowskiej (Zbigniewa), nastêpnie mgr Ewa Chojnacka (UWM) omówi³a
temat idei wyzwolenia kobiety w powieci Tadeusza Konczyñskiego Bunt,
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za mgr Jan Zdunik (UWM) zwróci³ uwagê na kwestiê zniewolenia niewiast
i próby ich emancypacji w utworach Juliusza Kadena-Bandrowskiego. Kolejno wys³uchano dra Marka Lubañskiego (UWM), który skupi³ siê na twórczoci Micha³a Choromañskiego. Wyst¹pienie dr Anny Drogosz (UWM), zatytu³owane Miêdzy superbohaterk¹ a Sierotk¹ Marysi¹. Postaæ Niki Mickiewicz
z serii dla m³odzie¿y Rafa³a Kosika, dotyczy³o literatury dla m³odzie¿y
i kreowanej tam postaci wspó³czesnej nastolatki.
Sekcja druga rozpoczê³a siê od referatu dr Karoliny Dêbskiej (UW),
która przedstawi³a dzia³alnoæ polskich t³umaczek. Nastêpnie mgr Estera
Baksik (UO) omówi³a miejsce i wizerunek kobiety-teologa w Polsce. Kolejnym prelegentem by³ mgr Maciej Grabski (UWM), który analizowa³ treci
kobiecej prasy XIX wieku i XX-lecia miêdzywojennego. Ostatni w sekcji by³
referat mgra Paw³a £ubiñskiego (UWM), traktuj¹cy o to¿samoci kobiet aktywizuj¹cych siê w ramach wspó³czesnego Ruchu Narodowego.
Kolejny dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê od obrad powiêconych problematyce aktywnoci zawodowej kobiet. Mgr Sylwia Skiendziul (UWM) omówi³a polityczn¹ dzia³alnoæ ksiê¿nej Aleksandry Siemowitowej. Z kolei mgr
Sylwana Borszyñska (U£) zaprezentowa³a sytuacjê kobiet w wielkoprzemys³owej i wielokulturowej £odzi. Referentka podjê³a siê tak¿e próby porównania wyników badañ archiwalnych z wizerunkami kobiet nauczycielek, stworzonymi przez pisarzy na prze³omie XIX i XX wieku.
W równoleg³ym panelu odby³y siê dyskusje dotycz¹ce zagadnieñ z zakresu intymistyki i psychologii. Swoje rozwa¿ania o pocz¹tkach psychologii kobiecej kszta³tuj¹cej siê w Polsce przedstawi³a mgr Daria Damarañczyk (U£).
Nastêpnie m³odzi badacze literaturoznawstwa podzielili siê swoimi refleksjami dotycz¹cymi gatunków autobiograficznych. Mgr Marta Ma³yska (UWM)
zaproponowa³a temat dotycz¹cy rozwoju samowiadomoci kobiet epok dawnych na przyk³adzie pamiêtników Anny Stanis³awskiej i Wirydianny Fiszerowej. Lic. Anna Plesiñska (UW) omówi³a zagadnienie kobiecej identyfikacji,
ukazane w dziennikach powsta³ych na prze³omie XIX i XX wieku.
W trzeciej sekcji referaty wyg³osi³y trzy osoby. Dr Magdalena Dziugie³£aguna (UWM) pokaza³a, na czym polega³ dysonans w postrzeganiu kobiet
na podstawie twórczoci Elizy Orzeszkowej, dr Bo¿ena Adamkowicz-Igliñska
omówi³a Wizerunek matki w twórczoci Juliusza S³owackiego, a dr Anna
Wietecha (UW) w referacie Geniusz uczucia w sieci racjonalnoci, czyli s³ów
parê o jednej z bohaterek Emancypantek Boles³awa Prusa zaprezentowa³a
wizerunek literackiej bohaterki z koñca XIX wieku.
Po przerwie kawowej nast¹pi³y dalsze obrady. W panelu pierwszym swoje spojrzenia dotycz¹ce historycznych zmian w kreowaniu kobiecoci przedstawi³y doktorantki. I tak mgr Marta Fr¹czkiewicz (UMK) pokaza³a przeobra¿enia idea³u kobiety w Polsce na przestrzeni wieków, mgr Justyna
Kowalik (KUL) zajê³a siê wizerunkiem kobiety w szesnastowiecznych sejmach niewiecich, a mgr Weronika Witos³aw (KUL) omówi³a strategie
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idealizacji kobiecej cielesnoci w poezji polskiego baroku. Natomiast mgr
Sylwia Kawska (UG) odszuka³a w twórczoci Hieronima Morsztyna wizerunki to¿samoci kobiecych postaci.
Kwestie pozycji spo³ecznej i prawnej kobiet w XIX wieku zosta³y omówione w sekcji drugiej, w wyst¹pieniach mgr Anny Lachowskiej (UKW) Spo³eczna pozycja kobiety wobec ma³¿eñstwa w nowo¿ytnej Polsce i dra Piotra
Pomianowskiego (UW) To¿samoæ kobiet w wietle XIX-wiecznych akt procesów rozwodowych. Kolejne prelegentki w tej sekcji zajê³y siê tak¿e wspó³czesnym macierzyñstwem, traktuj¹c je jako jedno z najwa¿niejszych dowiadczeñ przy budowaniu kobiecej to¿samoci. Swoje spostrze¿enia na ten temat
przedstawi³y: dr hab. Joanna Ch³osta-Zielonka, prof. UWM, omawiaj¹c ten
problem w kobiecej intymistyce pocz¹tku XXI wieku, dr Agnieszka Gawron
(U£), analizuj¹c przyk³ady z literatury najnowszej i mgr Nina Paku³a, opieraj¹c siê na ankietach badañ socjologicznych.
W sekcji trzeciej pojawi³y siê referaty dotycz¹ce relacji mi³osnych. Lic.
Klaudia £achacz (UW) przybli¿y³a erotyczne i emocjonalne listy Franciszki
Urszuli Radziwi³³owej, a mgr Daria Bruszewska-Przytu³a (UWM) zajê³a siê
wizerunkiem kobiety, jaki wy³ania siê z piosenek Katarzyny Nosowskiej.
To¿samoæ Marii Bartusówny  poetki i nauczycielki przedstawi³a mgr Joanna Jab³oñska (UR), a rekonstrukcjê to¿samoci kobiet z rodziny Niedenthalów na podstawie analizy listów Marii Bochdan-Niedenthal oraz Cecylii Niedenthal omówi³a mgr Kalina Sobierajska (UWr).
Po przerwie obiadowej kontynuowano wyst¹pienia w trzech sekcjach.
Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy³ wspó³czesnej literatury. Recepcjê twórczoci Sylwii Plath w polskiej poezji przedstawi³a Monika Midura (UR),
szczegó³ow¹ konceptualizacjê kobiety w powieci Szczepana Twardocha Morfina omówi³a mgr Weronika Pawlik-Kwaniewska (UMK). Ciekawy by³ referat
mgr Emilii Pietluch (UO), która zajê³a siê kobiecym obliczem alkoholizmu,
charakteryzuj¹c postaæ Tamary Mortus w powieci Nocne zwierzêta Patrycji
Pustkowiak. Mgr Justyna Zaborowska (UWM) przybli¿y³a dzieje ¿ydowskiej
pieniarki  Wiery Gran, oskar¿onej o kolaboracjê, której losy opisa³a Agata
Tuszyñska w budz¹cej kontrowersje ksi¹¿ce Oskar¿ona: Wiera Gran.
W drugiej sekcji pojawi³y siê wyst¹pienia szczegó³owo omawiaj¹ce wybrane kwestie literatury kobiecej. Kategori¹ obcoci w poezji Zuzanny Ginczanki zajê³a siê Kamila Burchart (UJ), o bohaterce i adresatce liryki Stanis³awa Barañczaka mówi³a dr hab. Leokadia Hull, prof. UWM, a problematykê transseksualn¹ na podstawie utworów Rafa³a Wojaczka i Marii Komornickiej przedstawi³a Martyna ¯ochowska (UJ).
Przedmiotem obrad trzeciej sekcji by³a kultura i sztuka popularna.
O wizerunkach kobiet w serialach kryminalnych i obyczajowych mówili: mgr
Arkadiusz Marcinkan (UWM) i mgr Anna Dwojnych (UMK). Dr Anna Steliga
(UR) zaprezentowa³a trudnoci w odbiorze twórczoci Baki Bañdy, artystki
sztuk wizualnych.
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Tematyka obrad by³a bardzo szeroka, poniewa¿ obejmowa³a nie tylko
zwi¹zane z kobiec¹ dzia³alnoci¹ zagadnienia literackie i kulturowe, lecz
tak¿e historyczne, spo³eczne i oraz polityczne. W ten sposób konferencja
przyczyni³a siê do wykreowania obrazu niewiast od czasów najdawniejszych
do wspó³czesnych, ukazanych w wymienionych kontekstach.
Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, gromadz¹c wielu
uczestników oraz zainteresowanych s³uchaczy. Aktywnie wziê³y w niej udzia³
74 osoby. Ustalanie cech sk³adaj¹cych siê na to¿samoæ kobiet budzi³o du¿o
emocji, wywo³a³o sporo kontrowersji, prowadzi³o do ciekawych i twórczych
dyskusji. Wydanie ksi¹¿kowe wyg³oszonych referatów bêdzie materialnym
i duchowym efektem omawiania niezwykle wa¿kich problemów.

Dominika Agata Mylak, Martyna Ma³gorzata Zagórska
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dziedzictwo niematerialne
i materialne Afryki oraz jego wp³yw na zrównowa¿ony rozwój kontynentu, Olsztyn, 2829 maja 2015 roku

rodowisko naukowe Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie od kilku ju¿ lat w³¹cza siê w bardzo wa¿ny obszar badawczy, jakim jest
kontynent afrykañski. Szczególn¹ rolê w tym przedsiêwziêciu odgrywaj¹:
dr hab. Iwona Anna NDiaye, prof. UWM (Instytut S³owiañszczyzny Wschodniej UWM) oraz dr hab. Bara NDiaye (Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM), inicjatorzy Dni Afryki w Olsztynie. Od ponad dekady
organizuj¹ oni w stolicy regionu Warmii i Mazur Dni Afryki, dziêki którym
studenci, pracownicy Uniwersytetu, a tak¿e mieszkañcy Olsztyna maj¹ okazjê bli¿ej poznaæ historiê, kulturê i tradycje afrykañskiego l¹du.
Coroczna ogólnopolska konferencja naukowa jest zwieñczeniem kilkudniowego cyklu imprez zwi¹zanych z Dniami Afryki. W tym roku odbywa³a
siê ona w dniach 2829 maja, a g³ównym jej tematem by³o szeroko pojête
dziedzictwo Afryki. Taki temat zosta³ wskazany z kilku powodów. Zgodnie
z ustaleniami Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw
Owiaty, Nauki i Kultury z 2003 roku1, dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, przekaz ustny, wiedza i umiejêtnoci oraz zwi¹zane z nimi przedmioty
i przestrzeñ kulturowa, które s¹ uznane za czêæ w³asnego dziedzictwa przez
1 Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Owiaty, Nauki i Kultury,
2003., dostêpne w Internecie: http://niematerialne.nid.pl/upload/medialibrary/11f/11febaccaded083b8496e0bc6229bca6.pdf [dostêp: 10.06.2015].
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dan¹ wspólnotê, grupê lub jednostkê. Dziedzictwo niematerialne jest przekazywane z pokolenia na pokolenie i stanowi ród³o poczucia to¿samoci
i ci¹g³oci dla danej spo³ecznoci, obejmuj¹c m.in. tradycje, krajobraz kulturowy, sztuki widowiskowe, rytua³y czy umiejêtnoci zwi¹zane z rzemios³em
tradycyjnym. Natomiast do dziedzictwa materialnego zaliczaj¹ siê wszelkie
zabytki (dzie³a architektury, rzeby, obrazy, budowle archeologiczne itp.),
zespo³y budowli z wartoci¹ powszechn¹ dla nauki lub historii czy miejsca
zabytkowe.
Naukowe spotkanie uroczycie otworzy³ dr hab. Mieczys³aw Jag³owski,
prof. UWM, prodziekan Wydzia³u Humanistycznego. Obrady odbywa³y siê
pod patronatem rektora UWM w Olsztynie  prof. dra hab. Ryszarda Góreckiego oraz ambasadora Senegalu w Polsce  Khalyego Adama Ndoura, który by³ gociem honorowym. Ambasador zabra³ g³os podczas obrad plenarnych, opowiadaj¹c o swoich dowiadczeniach podczas pracy dla UNESCO.
Przedstawiciel Senegalu powiedzia³, ¿e wizyta w Kortowie jest dla niego
okazj¹ do umocnienia wiêzi miêdzy Europ¹ a Afryk¹ i przyzna³, ¿e liczy na
podjêcie takich dzia³añ, jak wymiana studentów czy pracowników naukowych pochodz¹cych z Olsztyna i z Senegalu.
Uczestnicy konferencji zastanawiali siê tak¿e, jakie s¹ wp³ywy dziedzictwa kulturowego, historycznego, politycznego i spo³eczno-gospodarczego na
obecn¹ sytuacjê kontynentu afrykañskiego; czy dziedzictwo kulturowe mo¿e
byæ rodkiem rozwi¹zywania konfliktów na tle etnicznym lub religijnym oraz
drog¹ poszukiwania rozwi¹zañ problemów spo³eczno-politycznych w regionach Afryki objêtych kryzysem.
Obrady plenarne rozpoczê³a prof. Swiet³ana Czerwonnaja z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, przedstawiaj¹c referat Nowoczesny meczet
na kontynencie afrykañskim: tradycje i nowatorstwo w architekturze, dekoracji oraz w interpretacji symboliczno-teologicznej. Prelegentka zwróci³a uwagê na ró¿nice architektoniczne meczetów, pochodz¹cych z ró¿nych czêci
Afryki i podkreli³a, ¿e wspó³czesna architektura zachodniej czêci kontynentu posiada pewien pierwiastek tradycyjny, bo powtarzaj¹ siê tam wzorce
klasyczne, chocia¿ przy budowie wykorzystywane s¹ nowe technologie i materia³y. Nie zabrak³o równie¿ odwo³añ do symboliki, t³umaczeñ z jêzyka
arabskiego, w którym meczet oznacza miejsce, gdzie bije siê pok³ony.
Kolejny referat podczas obrad plenarnych wyg³osi³ dr hab. Bara NDiaye,
który opowiedzia³ o Deklaracji Mande oraz Karcie Kurukan Fuga jako ród³ach myli politycznej w Afryce Zachodniej. Z wyst¹pienia mo¿na by³o dowiedzieæ siê, ¿e ju¿ w 1222 roku w Mande (trzonie imperium Mali) powsta³
pakt  Manden Kalikan (Karta Mande)  znosz¹cy niewolnictwo, wprowadzaj¹cy poszanowanie ¿ycia, naprawê szkody dla ¿ycia, troskê o bliniego,
szacunek dla rodziców, wolnoæ i równoæ, a g³ód i niewolnictwo uznaj¹cy za
z³e. W 1236 roku powsta³a natomiast deklaracja Kurukan Fuga, podzielona
na cztery czêci, w sumie 44 artyku³y.
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Deklaracja Kurukan Fuga2, która by³a podstaw¹ zorganizowania Imperium Mali, g³osi, ¿e ka¿dy ma prawo do ¿ycia i zachowania nietykalnoci
fizycznej, próba pozbawienia ¿ycia bêdzie wi¹za³a siê z kar¹ mierci, nie
wolno zniewa¿aæ kobiet, matek, wprowadza prawo starszeñstwa oraz zapis
o niekrzywdzeniu obcych. Warto podkreliæ, ¿e Kurukan Fuga powsta³a
w XIII wieku, a uczy respektu, równoci, braterstwa i przestrzegania praw
kobiet. Zarówno Kurukan Fuga, jak i Mande nale¿¹ do pierwszych znanych
tekstów organizuj¹cych funkcjonowanie spo³eczeñstwa Mande, co prawda
w tradycji ustnej, lecz rehabilituj¹ one Afrykê postrzegan¹ stereotypowo jako
kontynent przemocy, zacofany i pe³en zastoju.
W drugiej czêci dnia obrad w zabytkowej czêci Kortowa rozpoczê³o siê
miêdzynarodowe seminarium naukowe Naturalne i kulturalne dziedzictwo
Afryki. Organizatorami tej czêci konferencji by³a Katedra Ogrodnictwa oraz
Katedra Architektury Krajobrazu UWM w Olsztynie. Zaplanowano dwa posiedzenia w sekcjach oraz sesjê posterow¹. Uczestnicy przyjechali z ró¿nych
stron wiata, m.in.: Litwy, W³och, Niemiec, Republiki Zielonego Przyl¹dka
i Nigerii.
Niezwykle ciekawe by³o wyst¹pienie dra Mariusza Antolaka, pracownika
Katedry Architektury Krajobrazu UWM. M³ody naukowiec opowiada³ o swoim projekcie w slumsie Mathare w Nairobi. G³ównym za³o¿eniem ON Garden Project3 by³o stworzenie ogrodu warzywnego i jednoczenie ozdobnego,
przeznaczonego dla dzieci z pobliskiej szko³y. Ogród ma 50 metrów kwadratowych i nie jest typowym ogródkiem przydomowym, jaki znamy z Polski,
poniewa¿ obok warzyw rosn¹ tam roliny ozdobne. Wszystkie sadzonki zosta³y dobrane tak, aby poradzi³y sobie w tamtejszym klimacie. Przy okazji
wizyty w Nairobi dr Antolak przeprowadza³ badania zwi¹zane z architektur¹
krajobrazu w kenijskim slumsie. Przedstawi³ wyniki swojego projektu oraz
obszern¹ relacjê z badañ w formie fotografii.
Na koniec seminarium zosta³a otwarta wystawa zawieraj¹ca zdjêcia ró¿nych osób zwi¹zanych z Dniami Afryki, g³ównie naukowców z Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Moglimy zobaczyæ prace autorstwa
m.in. Abdalla Omer Elkhatib czy Agnieszki Jaszczak (oboje z Katedry Architektury Krajobrazu UWM).
Drugi dzieñ konferencji zaczyna³ siê obradami panelowymi, z których
sekcjê pierwsz¹ prowadzi³ dr Pawe³ Letko z UWM w Olsztynie. O obiektach
z listy wiatowego dziedzictwa UNESCO na obszarze Demokratycznej Republiki Kongo opowiedzia³ dr Edward Jeremczuk z Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
Zawodowej w Elbl¹gu. Mgr Justyna Pietrzkiewicz ze Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie wyst¹pi³a z referatem pt. Dziedzictwo kulturowo-religijne jako uwarunkowanie przedsiêbiorczoci imigrantów senegalskich we
2 Deklaracja ta zosta³a spisana w 1998 roku i wydana dziesiêæ lat póniej. Aktualnie
przygotowywana jest do w³¹czenia w formie aneksu do konstytucji w Afryce Zachodniej.
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Francji. Wielki Meczet w D¿enne przybli¿y³ zebranym Musa Yevloev ze Stowarzyszenia Prawników Rosji. Organizatorka Dni Afryki w Olsztynie, dr
hab. Iwona Anna NDiaye, zaprezentowa³a Przekaz przez krew, czyli tradycje
griotów w Senegalu. G³os zabra³ tak¿e mgr Adrian Podgórny, mened¿er programowy Brave Festival we Wroc³awiu, dziêki któremu mo¿na by³o obejrzeæ
fragmenty przedsiêwziêcia, dzia³aj¹cego przeciw wypêdzeniom z kultury4.
Widowiska parateatralne u Jorubów w Nigerii zaprezentowa³a mgr Patrycja
Kozio³ z Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejne trzy osoby, tj. mgr Bogus³aw
Franczyk, mgr Krzysztof Rak i mgr Justyna Zakrzeñska z Uniwersytetu
Jagielloñskiego w Krakowie, opowiedzia³y o archeologicznym projekcie badawczym osadnictwa Falezy Bandiagary w Kraju Dogonów. Jako ostatnia
w tej sekcji wyst¹pi³a mgr Ewelina Lewandowska z UWM w Olsztynie, prezentuj¹c referat ISIS a spo³eczno-psychologiczne aspekty inicjacji Dogonów.
Po przerwie kawowej rozpoczê³a siê sekcja druga, której przewodniczy³
dr hab. Bara NDiaye. Jako pierwsza wyst¹pi³a mgr Joanna Mazur z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która próbowa³a udowodniæ, ¿e w Afryce jest jak
w Rosji. Swoj¹ tezê popiera³a m.in. podobieñstwem miêdzy Rosjanami a Burami5, których ³¹czy wygl¹d, religijnoæ, gospodarnoæ czy przedsiêbiorczoæ.
Innymi argumentami wspomagaj¹cymi tezê o podobieñstwie by³y chocia¿by
informacje o dzia³alnoci gospodarczej i edukacyjnej prowadzonej miêdzy
Rosj¹ a RPA.
Nastêpnie g³os zabra³y mgr Dominika Mylak i mgr Martyna Zagórska
z UWM w Olsztynie, które zaprezentowa³y analizê komentarzy internautów
po pierwszych doniesieniach o zamachu w Charlie Hebdo6. Polakom islam
kojarzy siê przede wszystkim z d¿ihadem, terrorystami, wojn¹, talibami7.
3 O projekcie Mariusza Antolaka pisa³y media regionalne, w tym Gazeta Wyborcza
w Olsztynie. Zob. Naukowiec z Olsztyna w kenijskim slumsie zbudowa³ ogród, dostêpne
w Internecie: http://wyborcza.pl/1,75248,17673038,Naukowiec_z_Olsztyna_w_kenijskim_slumsie_zbudowal.html [online], [dostêp: 10.06.2015].
4 Brave Festival powsta³ w 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Kultury Teatralnej
Pieñ Koz³a. Jego dyrektorem jest Grzegorz Bral. Ide¹ Brave Festival jest dzielenie siê
swoj¹ kultur¹, tradycj¹, wra¿liwoci¹ oraz integracja artystyczna dzieci z ró¿nych kontynentów. Dlatego co roku na Brave Festival przyje¿d¿aj¹ artyci, którzy nie pozwalaj¹ wymieraæ swojej kulturze, a wrêcz przeciwnie  chc¹ zaprezentowaæ jej unikatowoæ i podzieliæ siê ni¹ z widzami.
5 Burowie to potomkowie kolonistów holenderskich, niemieckich i francuskich (hugenoci), zamieszkuj¹cy Afrykê Po³udniow¹, dostêpne w Internecie: http://portalwiedzy.onet.pl/
9746,,,,burowie,haslo.html, [dostêp: 10.06.2015].
6 7 stycznia 2015 roku w ataku terrorystycznym na redakcjê gazety Charlie Hebdo
zginê³o 12 osób. Pismo od pocz¹tku swojego istnienia jest znane z publikacji wulgarnych
karykatur  zw³aszcza Mahometa, wyszydzania symboli religijnych, co powodowa³o wielokrotne groby ze strony religijnych ekstremistów. Gazeta wiele razy podawana by³o do
s¹du o rasizm, jednak wszystkie sprawy wygrywa³a, t³umacz¹c siê tym, ¿e jest tygodnikiem satyrycznym, a obowi¹zuj¹ca we Francji wolnoæ s³owa i rozdzia³ Kocio³a od pañstwa daj¹ mu prawo do krytykowania religii.
7 Z czym kojarzy siê Polakom s³owo islam, dostêpne w Internecie: http://www.tns-global.pl/archive-report/id/1132 Omnibus, TNS OBOP, Warszawa 2001, [dostêp: 22.12.2001].
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Niestety, wydarzenia z ostatnich lat, i to nie tylko zamachy z 11 wrzenia
2001 roku, sprzyja³y rozprzestrzenianiu siê tezy, ¿e islam sprzyja przemocy.
Jednak nie wszyscy internauci jednoznacznie negatywnie postrzegaj¹ tê religiê. Charlie Hebdo swoj¹ uwagê powiêci³ tak¿e dr Pawe³ Letko i zaprezentowa³ postawê Afryki wobec gazety, zadaj¹c pytanie: Je suis Charlie?8. Jako
ostatni w tej sekcji wyst¹pi³ mgr Maciej Grabski z UWM w Olsztynie
i wyg³osi³ referat na temat drugiej wojny burskiej (18991902) i pierwszego
kryzysu marokañskiego (19041905), po czym przedstawi³ obraz sporów militarnych na po³udniu i pó³nocy Afryki w memuarystyce i prasie polskiej,
redagowanej na terenie Rosji i Królestwa Polskiego. Do analizy wybra³ dwie
gazety konserwatywne: petersburski Kraj oraz warszawskie S³owo. Okaza³o
siê, ¿e prasa polskojêzyczna nie stroni³a od problematyki Afryki w tamtym
czasie. Co wiêcej  w pamiêtnikach Polaków, ¿o³nierzy burskich, jak w przypadku Janka ¯órawskiego, mo¿na odnaleæ tak¿e informacje na temat tej
wojny.
Obrady sekcji zakoñczy³y siê podziêkowaniami dla organizatorów. Podczas przerwy kawowej cz³onkowie Studenckiego Ko³a Afrykanistycznego
i przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Archeologii Zachodniej Afryki
z Krakowa zawi¹zali nowe znajomoci. Byæ mo¿e ich efektem bêdzie owocna
wspó³praca ju¿ na przysz³orocznej konferencji w ramach Dni Afryki 2016.

Justyna Zaborowska
Sprawozdanie z V Transdyscyplinarnej Szko³y Letniej: Byæ (z) sob¹
nie u siebie. Migracyjna pamiêæ, wspólnota, to¿samoæ, Lubliniec,
610 lipca 2015 roku
W dniach od 6 do10 lipca w Hotelu Zamkowym Lubliniec odby³o siê ju¿
pi¹te z kolei transdyscyplinarne spotkanie naukowe skierowane do doktorantów kierunków huanistycznych. Inicjatorami tegorocznej Transdyscyplinarnej Szko³y Letniej byli: profesor Ryszard Nycz  przewodnicz¹cy Krajowej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich oraz
Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu l¹skiego. Has³o przewodnie brzmia³o: Byæ (z) sob¹ nie u siebie. Migracyjna pamiêæ, wspólnota, to¿samoæ.
8
T³. z j. francuskiego: Jestem Charlie? Po zamachu terrorystycznym na redakcjê
Charlie Hebdo ludzie solidaryzowali siê z dziennikarzami tej gazety, publikuj¹c teksty,
zdjêcia oraz wychodz¹c na ulice z transparentami z napisem Je suis Charlie. Jednak postawa ta by³a zupe³nie inna w pañstwach afrykañskich, które zarówno nie pochwala³y
zamachu, jak i dziennikarstwa uprawianego przez redakcjê.
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Organizatorzy w zaproszeniu wyranie podkrelili rangê tematu spotkania i uzasadnili wybór problematyki zaproponowanej m³odym naukowcom:
Jak wiadomo, ¿ycie nie osadzone w udomowionej, ochronnej przestrzeni
narusza to¿samoæ jednostek i wspólnot, ich wolê w³asnego, sprawczego
dzia³ania. Tak rodzi siê stan zawieszenia i zarazem zawis³oci (ubezw³asnowolnienia, »zewn¹trz-sterownoci«) w wyniku przejmowania dyskursów
(w sytuacji braku w³asnych). Gdy nie mo¿na znaleæ oparcia w sobie (w³asnym dziedzictwie, swoim rodowisku), szuka siê go we wspólnocie religijnej,
narodowej czy ideologicznej. Polskie spo³eczeñstwo to wiêc nie tylko takie,
które »nie ma miejsca«, ale równie¿ takie, na które »nie ma miejsca«; wynaturzeniu uleg³o nie tylko topograficzne osadzenie, ale i ród³owa to¿samoæ.
Do po³o¿onego na l¹sku Lubliñca przyjechali pocz¹tkuj¹cy adepci nauki
z ca³ej Polski (m.in. z Warszawy, Lublina, Krakowa, Poznania, Olsztyna).
Szko³a Letnia zarówno przez dobór wietnych naukowców, jak i dziêki sprawnej organizacji okaza³a siê przyjaznym spotkaniem, s³u¿¹cym nie tylko wymianie naukowych myli i dyskusji, lecz tak¿e mi³ym wydarzeniem towarzyskim.
Zakwalifikowani uczestnicy V Transdyscyplinarnej Szko³y Letniej otrzymali wczeniej drog¹ mailow¹ listê lektur i wiêkszoæ artyku³ów, które by³y
punktem odniesienia podczas prowadzonych zajêæ.
Pierwszego dnia, tj. 6 lipca, na Placu Sejmu Wielkiego w Katowicach
odby³o siê spotkanie czêci uczestników, którzy zostali przewiezieni autokarem pod Hotel Zamkowy w Lubliñcu. Podczas uroczystej kolacji profesor
Ryszard Nycz przywita³ wszystkich przyby³ych goci. Po kolacji zainteresowani mogli obejrzeæ film Tañcz¹cy jastrz¹b, który podejmuje problem to¿samoci bohatera zwi¹zanego od pokoleñ ze wsi¹.
Nastêpny dzieñ rozpocz¹³ siê wyk³adem inauguracyjnym pt. Cultural
Prosthetics; Art and Design for the City of Strangers, wyg³oszonym przez
naukowca i artystê w jednej osobie, Krzysztofa Wodiczkê, profesora Uniwersytetu w Harwardzie. W swoich pracach profesor wykorzystuje nowe media,
by uwypukliæ problem ludzi znajduj¹cych siê na marginesie spo³eczeñstwa.
Jego oryginalne dzie³a pokazuj¹ równie¿ traumatyczne dowiadczenia historyczne. Nowatorskie projekty artystyczne niejednokrotnie budzi³y kontrowersje i burzliwe dyskusje, gdy¿ trudno pozostaæ wobec nich obojêtnym.
Wyk³ad przeprowadzony zosta³ w jêzyku angielskim, zakoñczy³ siê pytaniami do prelegenta i interesuj¹c¹ wymian¹ spostrze¿eñ.
Nastêpnie równolegle w trzech sekcjach rozpoczê³y siê zajêcia konwersatoryjne. Æwiczenia w grupie A zosta³y przeprowadzone przez profesor Ewê
P³onowsk¹-Ziarek z Uniwersytetu Suny Buffalo i dotyczy³y twórczoci Hannah Arendt oraz jej reinterpretacji. W tym czasie grupa B pod przewodnictwem profesora Ryszarda Kozio³ka z Uniwersytetu l¹skiego zg³êbia³a zagadnienie autokreacji Polaków  Polaków Portret W³asny Revisited. Zajmowanie
pozycji krytycznej. Po przerwie obiadowej rozpocz¹³ siê dalszy cykl zajêæ.
W grupie A profesor Andrzej Leder z IFiS Polskiej Akademii Nauk wraz
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z doktorantami zwróci³ uwagê na zjawiska zwane Imaginarium, faktem historycznym i fantazmatem. Równolegle uczestnicy grupy B w konwersatorium przeprowadzonym przez profesor Ingê Iwasiów z Uniwersytetu Szczeciñskiego zajêli siê problematyk¹ p³ci. Profesor Grzegorz Nizio³ek z Uniwersytetu Jagielloñskiego omówi³ z kolei zagadnienie awansu spo³ecznego
na podstawie ekranizacji powieci Juliana Kawalca, dokonanej przez Grzegorza Królikiewicza, Tañcz¹cy jastrz¹b oraz filmu Andrzeja Wajdy  Cz³owiek z marmuru.
Zajêcia profesorów: Ingi Iwasiów, Ewy P³onowskej-Ziarek, Grzegorza Nizio³ka, Ryszarda Kozio³ka i Andrzeja Ledera zosta³y w sumie przeprowadzone trzykrotnie  w ka¿dej z grup.
Po przerwie w roli prelegentów wyst¹pi³a grupa doktorantów. Panel
pierwszy zosta³ zatytu³owany Wspólnoty emocjonalne. Na pocz¹tku g³os zabra³a jedna z organizatorek TSL, Agnieszka Dauksza (UJ), z tematem
Wspólnoty afektywne i emocjonalne. Do interesuj¹cych wyst¹pieñ nale¿a³ referat Agnieszki Kozik (UW), która zajê³a siê problematyk¹ pamiêci zwi¹zan¹
z wydarzeniami w Stoczni Gdañskiej. Tytu³ wyst¹pienia brzmia³ Stocznia
Gdañska po 89. Roku  pamiêæ stoczniowców, pamiêæ artystów, pamiêæ narodowa. Wart uwagi by³ tak¿e referat Wiktorii Kozio³ (UJ), zatytu³owany Nieudana próba naruszenia silnej to¿samoci na przyk³adzie filmu Oni (2007)
Artura ¯mijewskiego. Praktyki przekszta³cania to¿samoci w polskiej sztuce
wspó³czesnej. Po referatach odby³a siê dyskusja.
Wieczorem uczestnicy TSL mogli zobaczyæ projekcjê prac Krzysztofa Wodiczki i ponownie pos³uchaæ artysty, który wyjania³, dlaczego do wyra¿ania
problemów zwi¹zanych z traumami wybra³ tak kontrowersyjny sposób wizualizacji. Oryginalna wystawa stanowi³a uzupe³nienie porannego wyk³adu.
Trzeciego dnia doktoranci oraz wyk³adowcy mieli okazjê wys³uchania
interesuj¹cego wyk³adu profesor Joanny Tokarskiej-Bakir (Polska Akademia
Nauk), zatytu³owanego Jeffrey Jorome Cohen: od olbrzymów  przez antropologiê potwornoci  do postantropologii kamieni. Tezy wyg³oszone przez prowadz¹c¹ okaza³y siê niezwykle interesuj¹ce, dotyczy³y m.in. problemów ludzi, którzy w czasie II wojny wiatowej pomagali ¯ydom. Do dzisiaj
odczuwaj¹ oni z tego powodu strach przed antysemick¹ nagonk¹. W tym
samym czasie mo¿na by³o wys³uchaæ wyst¹pienia profesora Krzysztofa Ziarka
(SUNY Buffalo), który w swym wyk³adzie At Home Not At Home: Heideggerian Belongins przybli¿y³ zagadnienia z filozofii. Po dyskusji nast¹pi³y konwersatoria. Doktoranci przydzieleni do grupy B podczas zajêæ z profesorem Przemys³awem Czapliñskim zajmowali siê Dziennikiem pisanym póniej.
Koñcow¹, merytoryczn¹ czêci¹ trzeciego dnia spotkania by³ panel doktorancki, zatytu³owany Migruj¹ce to¿samoci. Swoje referaty zaproponowali
m.in. Kinga Siewior (UJ)  Dowiadczenie przesiedleñ a pamiêæ wielokierunkowa (Nikt nie wo³a Józefa Hena i Kazimierza Kutza) oraz Kamila Gieba
(UZ)  Dyslokacja przestrzeni, dysfunkcja to¿samoci. Elementy kontr-dys-
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kursu w polskiej literaturze migracyjnej (19451989). Szczególne zainteresowanie wzbudzi³ referat Aleksandry Grzemskiej (USz), zatytu³owany Szczeciñskie autobiografie po(st)osiedleñcze po 1956 roku. Prezentacje doktorantów zakoñczy³y siê dyskusj¹.
W ostatnim dniu intelektualnych obrad mo¿na by³o uczestniczyæ w wyk³adach i konwersatoriach. Kwestie naukowe Transdyscyplinarnej Szko³y
Letniej zosta³y zakoñczone kolejnym panelem z udzia³em uczestników studiów doktoranckich. Zosta³ on zatytu³owany Palimpsesty pamiêci jednostkowej i wspólnotowej. Swoje wyst¹pienia zaprezentowa³o kilkoro doktorantów,
m.in. Micha³ Koza (UJ) zaj¹³ siê najnowsza powieci¹ Karpowicza w referacie Historia jest zawsze przeciwko ludziom. Soñka Ignacego Karpowicza
jako trudna ofensywa jednostkowego g³osu, a Iwona Boruszkowska (UJ)
przedstawi³a referat wiadomy nomadyzm. Translokacje Sofii Jab³oñskiej
 opowieci (o) to¿samoci w ruchu. To w³anie wystapienie Micha³a Kozy za
spraw¹ przywo³ania kontrowersyjnej Soñki wzbudzi³o najwiêcej emocji
(g³ównie z powodu medialnych wypowiedzi autora powieci Ignacego Karpowicza i Kingi Dunin). Nie pozostawiono równie¿ bez polemiki kwestii zwi¹zanej z niejednoznacznoci¹ okrelenia nomada, czêstego nadu¿ywania
i zbyt szerokiego pojmowania okrelenia nomadyzm. Po d³ugiej, burzliwej
i wa¿nej dyskusji oficjalnie zakoñczy³a siê naukowa czêæ TSL.
Podczas ostatniej kolacji w Hotelu Zamek m³odym badaczom humanistyki zosta³y wrêczone przez profesora Ryszarda Nycza certyfikaty uczestnictwa. Profesor podziêkowa³ wszystkim za przybycie oraz owocne obrady. Podkreli³, jak wa¿nym i inspiruj¹cym  równie¿ dla wyk³adowców  przedsiêwziêciem jest Transdyscyplinarna Szko³a Letnia. Wyrazi³ nadziejê na przysz³e edycje wydarzenia.
Udzia³ w Transdyscyplinarnej Szkole Letniej jest z pewnoci¹ inspiruj¹cym, prowokuj¹cym do pytañ, poszerzaj¹cym horyzonty dowiadczeniem.
Wynika to nie tylko z jej interdyscyplinarnoci, która jest jednym z g³ównych
za³o¿eñ szko³y, lecz tak¿e z powodu otwartoci kadry profesorskiej na uwagi
i spostrze¿enia m³odych badaczy. Podczas tegorocznej edycji zosta³o poruszonych wiele wa¿nych zagadnieñ, zwi¹zanych z to¿samoci¹ oraz pamiêci¹.
Znalaz³o siê miejsce zarówno na aktualn¹ problematykê gender, jak i na
kwestie zwi¹zane z pochodzeniem. Nie uciekano od trudnych tematów, do
których nale¿a³ z pewnoci¹ wyk³ad profesor Joanny Tokarskiej-Bakir, mówi¹cej o ci¹gle aktualnym w polskim spo³eczeñstwie antysemityzmie. Teksty
wyg³oszone podczas TSL zostan¹ zamieszczone w ksi¹¿ce.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tak istotne wydarzenie zachowa swój cykliczny
charakter. Warto podkreliæ, ¿e organizatorzy zadbali nie tylko o wysok¹ rangê
intelektualn¹ przedsiêwziêcia, lecz tak¿e o jego przyjemny wymiar rekreacyjno-kulturalny. Odby³o siê ono bowiem w jednym z najpiêkniejszych hoteli
w naszym kraju, w urokliwej okolicy. M³odzi humanici z ca³ej Polski mieli okazjê
bli¿ej siê poznaæ i podzieliæ swoimi zainteresowaniami (nie tylko naukowymi).

