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WSTÊP
Kolejny, czwarty numer Prac Literaturoznawczych dowodzi, i¿ olsztyñska polonistyka otwiera siê konsekwentnie na dyskusjê naukow¹ z badaczami spoza naszego rodowiska, zapraszaj¹c do wspó³pracy autorów z ró¿nych
orodków naukowych, tak¿e zagranicznych. Pozwala to na podejmowanie
wielorakiej problematyki, wpisuj¹cej siê w dotychczasowy profil pisma, ale
tak¿e wyznaczaj¹cej coraz to nowe obszary analitycznej eksploracji.
Numer otwiera dzia³ zatytu³owany Miêdzy literatur¹ polsk¹ a obc¹,
przynosz¹c rozwa¿ania przekraczaj¹ce swym zasiêgiem dokonania rodzimej
kultury. Pierwszy z zawartych w nim artyku³ów dotyczy jednego z dzie³
angielskiego poety okresu romantyzmu, Percyego Bysshea Shelleya, które
powsta³o w 1821 roku we W³oszech. Aneta Lipska, koncentruj¹c siê na obecnym w nim motywie p³aczu, dowodzi, i¿ Adonais ³¹czy w sobie ró¿norakie
artystyczne inspiracje, wynikaj¹ce zarówno z osobistych dowiadczeñ twórcy,
prze¿ywaj¹cego mieræ bliskiego mu Johna Keatsa zmar³ego w wieku 26 lat,
jak i bêd¹ce przejawem skonwencjonalizowanej poetyki romantycznej, w szczególnoci za popularnych wówczas relacji z Grand Tour. Grzegorz Supady
w niemieckojêzycznym artykule odwo³uje siê do kultu pruskiej królowej Luizy, rozpowszechnionego w Prusach, a póniej tak¿e w ca³ych Niemczech,
przedstawiaj¹c niektóre aspekty mitu rodz¹cego siê ju¿ za jej ¿ycia. Luiza
silnie oddzia³ywa³a bowiem sw¹ osobowoci¹ na wyobraniê i wiadomoæ
nie tylko prostego ludu, lecz tak¿e warstw owieconych. Autor koncentruje
siê g³ównie na zwi¹zanych z ni¹ miejscach pamiêci znajduj¹cych siê w Polsce, a artyku³ powsta³ z inspiracji wierszami autorstwa Marcina i Ottona
Gerssów. W kolejnym tekcie Grzegorz Igliñski podejmuje interpretacjê jednego z wierszy zapomnianej dzi poetki M³odej Polski, Zofii Gordzia³kowskiej, który jest przyk³adem ekfrazy, czyli utworu poetyckiego opisuj¹cego
obraz malarski. Autorka w tomiku z 1911 roku zawar³a swe literackie refleksje zwi¹zane z twórczoci¹ Arnolda Böcklina, a wród nich wiersz Pan w trzcinie  ekfrazê jednego z najs³ynniejszych obrazów szwajcarskiego malarza symbolisty. Igliñski szuka odpowiedzi na pytanie o kierunek odczytania dzie³a
plastycznego, zaproponowany przez polsk¹ poetkê pocz¹tku XX stulecia.
Czeski badacz, Libor Martinek, w swoim artykule zajmuje siê pón¹
twórczoci¹ Bohumila Hrabala, szczególn¹ uwagê powiêcaj¹c fikcyjnej korespondencji tego pisarza z bohemistk¹ April Gifford, wydanej w tomie Dopisy
Dubence w 1995 roku. Zwraca uwagê na intertekstualnoæ tego utworu ze
wiatowymi, kulturowymi toposami.
Dzia³ zamyka artyku³ Przemys³awa Chojnowskiego, nawi¹zuj¹cy do rozwa¿añ
tego¿ badacza zamieszczonych w trzecim numerze Prac Literaturoznawczych,
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które charakteryzowa³y sylwetkê Piotra (Petera) Lachmanna, twórcy urodzonego w przedwojennych, niemieckich wówczas Gliwicach. Tym razem badacz
wnika w prozê autobiograficzn¹ pisarza ¿yj¹cego pomiêdzy  niemieckoci¹
i polskoci¹  w trudnej, z³o¿onej rzeczywistoci XX wieku.
Kolejna grupa artyku³ów skupia siê wokó³ problemów kobiecoci, nie
ograniczaj¹c siê jednak, jak to by³o w numerze trzecim, wy³¹cznie do kobiecego pisania. W pierwszym z tekstów Ma³gorzata Wojtowicz podejmuje refleksjê nad pimiennictwem apokryficznym, aby scharakteryzowaæ zawarty
w nim wizerunek w. Anny, matki Najwiêtszej Marii Panny, podporz¹dkowany budowanemu wzorcowi ¿ony i matki. Jednoczenie badaczka porównuje obraz tej postaci obecny w apokryfach staro¿ytnych i staropolskich, wskazuj¹c na zasz³e na przestrzeni wieków zmiany. Rozwa¿ania Beaty Walêciuk-Dejneki powiêcone s¹ ¿onie Fiodora Dostojewskiego, niestrudzonej towarzyszce ¿ycia wybitnego rosyjskiego twórcy, która pozostawi³a po sobie wspomnienia z ich wspólnych zagranicznych podró¿y odbytych w latach 18671871.
Stanowi¹ on przejaw kobiecego dowiadczania wiata, ods³aniaj¹c zarazem
interesuj¹c¹ osobowoæ Anny Dostojewskiej. Tê czêæ numeru dope³nia artyku³ osadzony w z³o¿onej kulturowo rzeczywistoci miêdzywojennej Polski.
Monika Szab³owska-Zaremba analizuje w nim tzw. kwestiê kobiec¹ poprzez
wgl¹d w publicystykê polsko-¿ydowsk¹ tego okresu. Autorka prezentuje artyku³y (tak¿e dziennikarzy i dziennikarek ukrywaj¹cych siê pod trudnymi do
rozszyfrowania pseudonimami) ukazuj¹ce siê w Naszym Przegl¹dzie, d¹¿¹c
do scharakteryzowania problemów najczêciej poruszanych na ³amach tego
pisma, a dotycz¹cych dylematów wspó³czesnych kobiet.
Ju¿ tradycyjnie w Pracach Literaturoznawczych podjêta zostaje tematyka wyznaczona przez przesz³oæ i teraniejszoæ Warmii i Mazur. Znalaz³a
ona swoje miejsce w dziale zatytu³owanym Tematy regionalne. Na pocz¹tku
Marta Ma³yska charakteryzuje sylwetkê i przedsiêwziêcia Antoniego Alojzego
G¹siorowskiego, redaktora, wydawcy, ksiêgarza, nak³adcy i drukarza dzia³aj¹cego w XIX wieku g³ównie na obszarze Mazur. Autorka wskazuje na niejednoznacznoæ jego postawy: urodzony w polskiej rodzinie, pocz¹tkowo dzia³aj¹cy na rzecz Polski i polskoci, z czasem z ró¿nych powodów sta³ siê
zagorza³ym germanizatorem. Jednak pomimo propruskiego postêpowania
mo¿na G¹siorowskiego przekornie uznaæ za propagatora polskoci, gdy¿ jego
wydawnictwa upowszechnia³y nasz jêzyk wród Mazurów. Z kolei Jan Ch³osta przybli¿a koleje ¿ycia Micha³a Lengowskiego, zapomnianego patrioty,
dzia³acza spo³ecznego, wywodz¹cego siê z prostego ludu warmiñskiego, który
dostêpnymi mu sposobami d¹¿y³ przed II wojn¹ wiatow¹ do podtrzymania
polskiej to¿samoci narodowej wród mieszkañców Prus Wschodnich. Wskazuje na pocz¹tki twórczoci poetyckiej Lengowskiego, którego wczesne wiersze mo¿na postrzegaæ w kategorii literatury u¿ytkowej. Pisze te¿ o wspó³pracy z redakcj¹ Gazety Olsztyñskiej. Szczegó³owa interpretacja dzia³alnoci
kulturotwórczej W³adys³awa Gêbika w latach 19451970, przeprowadzona
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przez Joannê Ch³ostê-Zielonkê, ma pokazaæ, ¿e idee przywiecaj¹ce jego
dzia³aniom mia³y wymiar ogólnoludzki, wykraczaj¹cy poza w¹skie rozumienie regionalizmu, zarówno w znaczeniu przedwojennym, jak i definiowanym
po 1945 roku. Stworzone przez niego instytucje, a tak¿e przygotowane do
druku wydawnictwa popularnonaukowe, kry³y w sobie wartoci, które s³u¿y³y Polakom, zdecydowanym zamieszkaæ na terenie dawnych Prus Wschodnich. W kolejnym artykule Grzegorz Supady przywo³uje powieci W³odzimierza Kowalewskiego, pisarza ¿ywo zwi¹zanego z problematyk¹ Warmii i Mazur,
urodzonego w Olsztynku w 1956 roku, niedaleko mauzoleum niemieckiego
marsza³ka Paula von Hindenburga. Miejsce urodzenia i niejednoznaczna
przesz³oæ tych ziem inspirowa³y Kowalewskiego do napisania minipowieci
Powrót do Breitenheide, opowiadañ Wieczór autorski czy Kamienica Denglera.
Badacz stawia mia³¹ tezê dotycz¹c¹ tego¿ pisarza: Móg³by wiêc w dziele
(od)tworzenia lokalnego genius loci niemal¿e uprzedziæ Paw³a Huellego i staæ
siê takim samym twórc¹, któremu uda³a siê nie³atwa sztuka powo³ania do
literackiego ¿ywota jakiego miejscowego olsztyñskiego Weisera Dawidka.
W tomie wyodrêbniono czêæ O polskiej literaturze XX i XXI wieku. Znalaz³y
siê tu szkice o autorach tworz¹cych w Polsce Ludowej i na pocz¹tku lat 90., ale
tak¿e wypowiedzi dotycz¹ce utworów najnowszych, z pierwszej dekady XXI wieku. Celem artyku³u Agnieszki Piekarskiej jest ukazanie mechanizmu samokrytyki w poezji Romana Bratnego, tworzonej w latach 50. Autorka wnikliwie przygl¹da siê jego wierszom, powsta³ym w okresie realizmu socjalistycznego. Pokazuje, jaki wp³yw na ich poetykê mia³y ówczesne mechanizmy
zniewolonego ideologi¹ ¿ycia literackiego. Justyna Zaborowska przywo³uje
postaæ autora ¿ydowskiego pochodzenia, Isaaka Bashevisa Singera, by wraz
z reporta¿ystk¹ Agat¹ Tuszyñsk¹ pod¹¿aæ ladami jego przedwojennej m³odoci w Polsce. Tuszyñska, przywo³uj¹c kolejne etapy ¿ycia noblisty, tworzy
z pozoru drobnych znaków przesz³oci epopejê ¿ydowskiego losu, zarchiwizowanego poprzez pamiêæ tych, co prze¿yli. Z kolei Marek Lubañski charakteryzuje wp³yw psychoanalizy na twórczoæ autorów z lat 90., wyró¿niaj¹c doæ
liczny kr¹g pisarzy: Czes³awa Dziekanowskiego, Annê Boleck¹, Olgê Tokarczuk, Izabelê Filipiak, Wojciecha Kuczoka, Ma³gorzatê Saramonowicz i Joannê Bator. Badacz, podsumowuj¹c, stwierdza: najnowsza literatura polska,
odwo³uj¹c siê do wielu tez psychoanalitycznych, korzysta ju¿ nie tylko ze
spucizny ojca psychoanalizy, ale i z twórczych jej przekszta³ceñ dokonywanych przez jego kontynuatorów, a czasem i polemistów. Magdalena Dziugie³-£aguna, interpretuj¹c powieæ Wies³awa Myliwskiego Ostatnie rozdanie,
stara siê pokazaæ, w jaki sposób w swojej ostatniej powieci autor rozlicza siê
z przesz³oci¹. Pragnienie podsumowania tego, co nale¿y do przesz³oci, jest
niezwykle trudne i praktycznie niemo¿liwe, gdy¿ ¿ycie wci¹¿ trwa, mimo
naznaczenia pamiêci¹ o zbli¿aj¹cym siê koñcu. Rosyjska badaczka, Tatyana
Chigintceva, podejmuje interesuj¹ce i aktualne zagadnienia z zakresu najnowszej literatury rosyjskiej oraz specyfiki tekstów wizualno-werbalnych.
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Omawia zjawisko kreolizacji tekstów, czyli tworzenia pewnej nowej jakoci,
w wyniku wykorzystania zwi¹zków kompozycji tekstu z jego tematem i stron¹ jêzykow¹.
Zgodnie z tradycj¹ poprzednich numerów i w tym pojawi³ siê dzia³ Edycje.
Pierwszy z zamieszczonych w nim artyku³ów powiêcony jest edycji planowanej, drugi za ju¿ opublikowanej. Iwona Maciejewska, przygotowuj¹c wydanie
listów Magdaleny z Czapskich, powsta³ych pod koniec lat 40. XVIII wieku,
wskazuje na znaczenie diariusza mê¿a zapomnianej dzi korespondentki
 ksiêcia Hieronima Floriana Radziwi³³a  w zrozumieniu tajemnic, jakie
kryje ten interesuj¹cy zbiór epistolografii mi³osnej z czasów saskich. Natomiast Miros³aw S³apik powiêca swe refleksje edycji dzie³a znanego i wielokrotnie wznawianego, a mianowicie najnowszemu polskiemu wydaniu (2015 rok)
Rêkopisu znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, którego podstawê stanowi przek³ad Anny Wasilewskiej, wykorzystuj¹cy odkryte przez francuskich
badaczy manuskrypty pozwalaj¹ce ustaliæ kszta³t tekstu i odtworzyæ chronologiê powieci w kolejnych jej odmianach. Natomiast Zbigniew Chojnowski rekonstruuje okolicznoci wspó³pracy Micha³a Kajki (Kayki) z Marcinem
Gerssem. Choæ obu dzieli³a ró¿nica piêædziesiêciu lat, Gerss i jego twórczoæ
stanowi³y dla m³odszego Kajki wzór do naladowania. Dotychczas s¹dzono,
¿e Kajka do 1895 roku nie dost¹pi³ zaszczytu publikowania w Gazecie Leckiej lub Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim. Okazuje siê jednak, ¿e Gerss zamieci³ jego pieñ religijn¹ pt. Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych w Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim na rok 1894.
Czêæ naukow¹ czasopisma zamykaj¹ recenzje wartych omówienia
naukowych publikacji, wydanych w ostatnim czasie. Znalaz³y siê tu m.in.
wypowiedzi zwi¹zane z ocen¹ aktywnoci olsztyñskiego rodowiska polonistycznego.
Tom czwarty Prac Literaturoznawczych uzupe³nia bogata kronika naukowa, zawieraj¹ca obszerne sprawozdanie z nadania doktoratu honoris
causa olsztyñskiemu pisarzowi Erwinowi Krukowi. W kronice znajduje siê
tak¿e kilka sprawozdañ z konferencji naukowych, organizowanych w Olsztynie i poza nim.
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Percy Bysshe Shelley by³ jednym z wielu angielskich podró¿ników, którzy w poprzednich stuleciach udawali siê do Italii. Ju¿ od czasów renesansu
Brytyjczycy lubowali siê w wyprawach do W³och, czego przejawem by³o miêdzy innymi zjawisko Grand Tour  podró¿y, która by³a obowi¹zkowym etapem
edukacji ka¿dego m³odego d¿entelmena. Pisze o tym James Boswell w The Life
of Samuel Johnson: A man who has not been in Italy is always conscious of
an inferiority, from his not having seen what is expected a man should see1.
Wojny napoleoñskie na pewien czas uniemo¿liwi³y Brytyjczykom wyjazdy na kontynent, jednak po 1815 roku zainteresowanie Itali¹ by³o znowu
ogromne. Pod wp³ywem nasilaj¹cego siê w tym czasie wiatopogl¹du romantycznego zmieni³ siê jednak charakter tych wypraw. Celem Grand Tour nie
by³y ju¿ wy³¹cznie rozrywka i czerpanie wiedzy z dorobku w³oskiego renesansu. Podró¿ zyska³a du¿o g³êbsze znaczenie. Romantyk nie by³ przecie¿
tylko podró¿nikiem, ale pielgrzymem poszukuj¹cym w³asnej to¿samoci oraz
inspiracji. Italia sta³a siê mekk¹ takich angielskich poetów, jak George Byron, John Keats i Percy Bysshe Shelley. Tutaj pisali oni swoje najwiêksze
dzie³a, czyni¹c z Italii nie tylko powierniczkê swoich prze¿yæ, ale tak¿e bohaterkê utworów.
1 J. Boswell, The Life of Samuel Johnson, Londyn 1922, s. 248. (Kto nie by³ we
W³oszech zawsze ma poczucie ni¿szoci, gdy¿ nie zobaczy³ tego, co cz³owiek zobaczyæ powinien.  T³um. A. L.).
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Shelley opuci³ Angliê w roku 1818, w wieku 26 lat. Zatrzymuj¹c siê po
drodze we Francji i Szwajcarii, ostatecznie dotar³ do W³och, gdzie pozosta³ a¿
do mierci w 1822 roku. W ci¹gu czterech lat podró¿owa³ szlakami wyznaczonymi przez swych wielkich poprzedników, takich jak Goethe. W ten sposób Shelley zawita³ do Mediolanu, Werony, Wenecji, Bolonii, Florencji, Neapolu, a tak¿e do Rzymu. W licie do swojego przyjaciela, Thomasa Love
Peacocka, Shelley tak pisze o swoim pobycie we W³oszech: I believe, my
dear Peacock, that you wish us to come back to England. How is it possible?
Health, competence, tranquillity  all these Italy permits and England takes
away2.
Podró¿uj¹c po W³oszech, Shelley napisa³ swoje najwiêksze dzie³a, takie
jak Prometheus Unbound [Prometeusz rozpêtany] (1818), dramat Cenci
(1819) oraz Adonais: An Elegy on the Death of John Keats (1821), z których
ostatnie jest przedmiotem niniejszych rozwa¿añ. Adonais powsta³ wiosn¹
1821 roku, wkrótce po tym, jak dotar³a do Shelleya wieæ o mierci Johna
Keatsa, zmar³ego na grulicê w wieku 26 lat w lutym tego¿ roku. P³acz, co
naturalne, jest jednym z dominuj¹cych motywów utworu i staje siê wyrazem
prze¿yæ podmiotu lirycznego ju¿ w pierwszym wersie (I weep for Adonais).
£zy w Adonais nie s¹ jednak uwarunkowane jedynie sytuacj¹ pozaliterack¹.
Mo¿liwoæ wieloaspektowego ujêcia motywu p³aczu obecnego w tym utworze
wynika z przenikania siê faktycznie prze¿ywanej tragedii osobistej ze skonwencjonalizowan¹ poetyk¹ dziewiêtnastowiecznych relacji z Grand Tour.
Shelley i Keats poznali siê w 1816 roku w domu wspólnego znajomego,
krytyka literackiego Leigh Hunta, u którego w kolejnych latach znajomoci
mieli okazjê siê spotykaæ. Poetów ³¹czy³ podobny, romantyczny ¿yciorys. ¯yli
w tym samym czasie, obaj umarli tragicznie w bardzo m³odym wieku. Byli
osamotnionymi poetami niedocenionymi za ¿ycia oraz wygnañcami na w³asne ¿yczenie, szukaj¹cymi swojego miejsca na ziemi. Swe ostatnie lata obaj
spêdzili we W³oszech, gdzie napisali swoje najwiêksze dzie³a.
Mimo tych zbie¿noci ich znajomoæ trudno nazwaæ przyjani¹. Zbytnio
ró¿nili siê charakterem oraz podejciem do roli poezji i poety. Keats ceni³
Shelleya jako bardziej dowiadczonego poetê, ale uwa¿a³, ¿e jego poezja jest
zbyt zaanga¿owana politycznie. Poza tym Keats, wywodz¹cy siê z klasy redniej, by³ obojêtny, a wrêcz nieufny wobec intencji dobrze urodzonego Shelleya3. Za to Shelley nieustannie interesowa³ siê losem swojego m³odszego
kolegi. Ceni³ wielki talent Keatsa i ubolewa³ nad tym, ¿e jego dzie³a s¹
krytykowane, przez to coraz bardziej siê z nim identyfikowa³. Najwy¿szym
2 P. B. Shelley, Letters from Italy, list do Thomasa Love Peacocka, 6 kwietnia 1919,
dostêpne w Internecie: http://terpconnect.umd.edu/~djb/shelley/lettersfromitaly.html [dostêp: 20.06.2010]. (Wydaje mi siê, drogi Peacocku, ¿e chcia³by, bym powróci³ do Anglii?
Jak to mo¿liwe? Zdrowie, dostatek, spokój  wszystko to daj¹ W³ochy, a Anglia zabiera.
 T³um. A. L.)
3 K. N. Cameron, Shelley: The Golden Years, Cambridge 1974, s. 423.
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tego wyrazem mia³ byæ napisany przez niego utwór Adonais: An Elegy on the
Death of John Keats.
Ju¿ sam tytu³ i pierwszy wers wiersza umiejscawiaj¹ go w tradycji
elegijnej. Szczegó³owa analiza tekstu wykazuje, ¿e Shelley czerpie z gatunku
elegii pastoralnej, osadzaj¹c go w kontekcie kultury chrzecijañskiej4. Jest
to wiersz ¿a³obny, wyra¿aj¹cy lament nad mierci¹ poety. Keats jest przedstawiony jako postaæ w swej wielkoci porównywalna do bóstwa (st¹d imiê
z³o¿one z hebrajskiego Adonai i greckiego Adonis), nad którego mierci¹
powinna rozpaczaæ godzina, bêd¹ca jej wiadkiem:
I weep for Adonais  he is dead!
Oh, weep for Adonais! though our tears
Thaw not the frost which binds so dear a head!
And thou, sad Hour, selected from all years
To mourn our loss, rouse thy obscure compeers,
And teach them thine own sorrow, say: With me
Died Adonais; till the Future dare
Forget the Past, his fate and fame shall be
An echo and a light unto eternity!5
(19)

Nastrój utworu zmienia siê. Pocz¹tkowo podmiot liryczny rozpacza i wzywa
muzê Uraniê, aby wraz nim op³akiwa³a zmar³ego. Tak¿e przyroda nieustannie wspó³uczestniczy w cierpieniu ¿a³obników. Jednak w koñcowej czêci
wiersza podmiot mówi¹cy odzyskuje nadziejê, wierz¹c, ¿e mieræ nie jest
koñcem, ale pocz¹tkiem ¿ycia, i pragn¹c do³¹czyæ do duszy zmar³ego. Dokonuje siê tu apoteoza poety  jego dusza jednoczy siê z natur¹, odzyskuje
niemiertelnoæ, a jej niebiañski blask owietla wszechwiat6.
Adonais nie jest jednak wyrazem ¿alu wy³¹cznie nad mierci¹ cz³owieka,
ale tak¿e poety niedocenionego za ¿ycia. Ostatnie wersy cytowanej wy¿ej
strofy wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e jego dzie³a mog¹ byæ docenione dopiero
przez kolejne pokolenia. W ten sposób Shelley nawi¹zuje do krytyki, jakiej
dowiadczy³ on sam, podobnie jak i Keats, ze strony recenzentów swoich
utworów7. Istotnie, Shelley by³ przekonany, ¿e bezporedni¹ przyczyn¹ mierci
4 R. Kurek, Transformations of Apotheosis Percy Bysshe Shelleys Adonais, w: From
Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th Century British Literature and
Culture, red. G. Bystydzieñska, E. Harris, Warszawa 2009, s. 303.
5 P. B. Shelley, Adonais, w: Selected Poems of P.B. Shelley, red. J. Holloway, Londyn
1973, s. 57. (P³aczê za Adonaisem  nie ¿yje! / P³aczmy za Adonaisem! Mimo ¿e ³zy nasze
/ Nie stopi¹ lodu, którym zwi¹zana jest tak droga nam g³owa! / A Ty, smutna Godzino,
wybrana z wszystkich lat / By op³akiwaæ nasz¹ stratê, obud swych mrocznych towarzyszy
/ I naucz ich swego smutku, powiedz: wraz ze mn¹ / Odszed³ Adonais; nim Przysz³oæ
omieli siê / Zapomnieæ o Przesz³oci, jego los i s³awa bêd¹ / Echem i wiat³em prowadz¹cym
do nieskoñczonoci.  T³um. A. L).
6 R. Kurek, dz. cyt., s. 306.
7 M. ONeill, Percy Bysshe Shelley: A Literary Life, Houndmills 1989, s. 148.
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Keatsa by³ atak choroby wywo³any krytyczn¹ recenzj¹ Endymiona (1818),
która ukaza³a siê w The Quarterly Review. W licie do redaktora tego pisma
Shelley z ¿alem pisze:
Surely [Endymion], with all its faults, is a very remarkable production for
a man of Keatss age, and the promise of ultimate excellence is such as has
rarely been afforded even by such as have afterwards attained high literary
eminence [ ]. Poor Keats was thrown into a dreadful state of mind by this
review, which, I am persuaded, was not written with any intention of producing
the effect, to which it has, at least, greatly contributed, of embittering his
existence, and inducing a disease from which there are now but faint hopes of
his recovery8.

W równie oskar¿ycielskim i roz¿alonym tonie napisane jest s³owo wstêpne do
Adonais:
It may well be said, that these wretched men know not what they do. They
scatter their insults and their slanders without heed as to whether the poisoned
shaft lights on a heart made callous by many blows or one like Keatss, composed of more penetrable stuff [ ]. Miserable men! You, one of the meanest, have
wantonly defaced one of the noblest specimens of the workmanship of God9.

Wydaje siê, ¿e ca³y utwór mo¿e byæ odczytywany jako oskar¿enie recenzentów The Quarterly Review o mieræ poety. Jeden z fragmentów wiersza jest
wyran¹ inwektyw¹ skierowan¹ do konkretnej osoby, okrelonej jako morderca, którego podmiot liryczny wzywa do skruchy i ¿alu za swój czyn:
Our Adonais has drunk poison  oh!
What deaf and viperous murderer could crown
Lifes early cup with such a draught of woe?
The nameless worm would now itself disown.
(3169)
[ ]
Live thou, whose infamy is not thy fame!
Live! fear no heavier chastisement from me,
Thou noteless blot on a rememberd name!
8 P. B. Shelley, Letters
, list do redaktora The Quarterly Review, 22 marca 1818.
(Z pewnoci¹, [Endymion], mimo swoich s³aboci, jest wielkim osi¹gniêciem jak na cz³owieka w wieku Keatsa; zapowied ostatecznej doskona³oci jest znacznie wyrazistsza ni¿
u tych, którzy póniej osi¹gnêli s³awê jako pisarze [ ]. Biedny Keats zosta³ doprowadzony
do fatalnego stanu umys³u przez tê recenzjê, której celem zapewne nie by³o, ale sta³o siê
skutkiem, wprawienie go w rozgoryczenie i wywo³anie u niego choroby, która nie daje mu
wielkiej nadziei na powrót do zdrowia.  T³um. A. L.).
9 Ten¿e, Wstêp do Adonais. Cyt. za: K. N. Cameron, dz. cyt., s. 431. (Mo¿na powiedzieæ, ¿e ci przeklêci ludzie nie wiedz¹, co czyni¹. Rzucaj¹ obelgami i oszczerstwami, nie
zwa¿aj¹c na to, czy ich obrzydliwe komentarze dotykaj¹ serca, które sta³o siê ju¿ nieczu³e
na tak liczne uderzenia, czy te¿ serca du¿o bardziej wra¿liwego, kogo takiego jak Keats
[ ]. Nieszczênicy! Ty, najpodlejszy z nich wszystkich, bez skrupu³ów zniszczy³e jedno
z najszlachetniejszych dzie³ Bo¿ych r¹k.  T³um. A. L.).
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But be thyself, and know thyself to be!
And ever at thy season be thou free
To spill the venom when thy fangs oerflow;
Remorse and Self-contempt shall cling to thee;
Hot Shame shall burn upon thy secret brow,
like a beaten hound tremble thou shalt  as now10.
(32533)

W strofach Adonais widoczne jest jednak przekonanie, ¿e Keats, pomimo
krytyki, jakiej dowiadczy³, stanie siê niemiertelny dziêki swoim dzie³om.
Jak Shelley pisa³ w swojej Obronie poezji, poezja zachowuje od zniszczenia
tchnienie boskoci w cz³owieku11. Keats nie umar³, ale sta³ siê czêci¹ opisywanego przez siebie wiata, ewoluowa³, przechodz¹c w now¹ formê istnienia:
Peace, peace! he is not dead, he doth not sleep,
He hath awakend from the dream of life
(3434)
[ ]
He is made one with Nature: there is heard
His voice in all her music, from the moan
Of thunder, to the song of nights sweet bird;
He is a presence to be felt and known
In darkness and in light, from herb and stone12
(3704)

Keats ¿yje poprzez swoje utwory, podczas gdy ¿yj¹cy bliscy s¹ mierci:
[ ] We decay
Like corpses in a charnel; fear and grief
Convulse us and consume us day by day,
And cold hopes swarm like worms within our living clay.13
(34851)

10 Ten¿e, Adonais, s. 67. (Nasz Adonais spo¿y³ truciznê! / Có¿ za g³uchy i k¹liwy
morderca móg³ wrêczyæ / Ten przedwczesny kielich napoju ¿a³oci? Dzi ten bezimienny
robak zapar³by siê siebie. [ ] / ¯yj wiêc, nies³awa twa nie bêdzie tw¹ s³aw¹! / ¯yj! Nie
obawiaj siê pouczeñ ode mnie. / Ty nieistotna plamo na imieniu, które bêdzie zapamiêtane!
/ Ale b¹d sob¹ i wiedz, ¿e jeste. / Zawsze o swej porze / Pluj trucizn¹, która ciê przepe³nia. / Wyrzuty i pogarda samego siebie nigdy ciê nie opuszcz¹; / Wstyd paliæ bêdzie twe
nieznane oblicze; / jak pok¹sany pies dr¿eæ bêdziesz jak teraz.  T³um. A. L.).
11 Ten¿e, Obrona poezji, prze³. J. wierzowicz, w: Manifesty romantyzmu: Anglia,
Niemcy, Francja, wyb. i oprac. A. Kowalczykowa, Warszawa 1995, s. 102.
12 Ten¿e, Adonais, s. 689. (Cisza wiêc! on nie umar³, on nie pi, / On obudzi³ siê ze
snu ¿ycia [ ] / On i natura to jedno, s³ychaæ / Jego g³os w jej muzyce, w pomruku /
/ Grzmotów, w s³odkich pieniach nocnych ptaków; / Jest obecnoci¹, któr¹ trzeba poczuæ
i poznaæ, / W ciemnoci jak i w wietle, w kwiecie i kamieniu.  T³um. A. L.).
13 Tam¿e, s. 68. (Rozpadamy siê / Jak cia³a w kostnicy; strach i ¿al / Wstrz¹saj¹ nami
i po¿eraj¹ nas dzieñ za dniem. / A zimne nadzieje roj¹ siê w nas jak robactwo w glinie
naszych cia³.  T³um. A. L.).
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Adonais jest wiêc okazj¹ nie tylko do op³akiwania przyjaciela, ale do ogólnej
refleksji nad przemijalnoci¹ czasu i nad mierci¹:
Alas! that all we lovd of him should be,
But for our grief, as if it had not been,
And grief itself be mortal! Woe is me!
Whence are we, and why are we? of what scene
The actors or spectators? Great and mean
Meet massd in death, who lends what life must borrow.14
(1816)

Twórczoæ Shelleya krytykowano nieustannie równie¿ w kraju15. By³ on niezrozumiany nie tylko przez krytyków, ale i samych czytelników. Oskar¿ano
go o radykalizm i upolitycznienie swojej poezji. Miêdzy innymi z tego powodu zdecydowa³ siê on opuciæ ojczyznê w poszukiwaniu przyjaznego mu rodowiska16. W konsekwencji czeka³ go los wygnañca, ¿yj¹cego z dala od przyjació³ i rodziny:
Midst others of less note, came one frail Form,
A phantom among men; companionless
(2712)
[ ]
Actaeon-like, and now he fled astray
With feeble steps oer the worlds wilderness17
(2767)

Zatem Adonais nie jest tylko p³aczem nad mierci¹ innego poety i ogóln¹
refleksj¹ nad przemijalnoci¹ ¿ycia, ale tak¿e p³aczem nad samym sob¹.
Podmiot liryczny jest rozgoryczony tym, ¿e spotka³ go los samotnego fantoma poród obcych mu ludzi. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e równie¿ poni¿szy fragment odnosi siê do samego Shelleya:
[He] who in anothers fate now wept his own,
As in the accents of an unknown land
He sung new sorrow18
(3002)
14 Tam¿e, s. 63. (Niestety, gdyby nie nasz smutek, / Wszystko comy w nim kochali
by³oby niczym. / Ale nawet smutek jest miertelny! Ja nim jestem! / Sk¹d jestemy, dlaczego jestemy? Z jakiej sceny, / Aktorzy czy widzowie? I wielcy i mali, / Wszyscy spotykaj¹
siê w mierci, która odbiera co po¿ycza ¿ycie.  T³um. A. L.).
15 Równie¿ i omawiany tu Adonais mia³ spotkaæ siê z ostr¹ krytyk¹ ze strony recenzentów. Zob. ONeill, dz. cyt., s. 151.
16 Innym powodem, dla którego Shelley zmuszony by³ opuciæ ojczyznê, by³o oburzenie
w kraju wywo³ane jego kontrowersyjnym postêpowaniem, tj. afiszowaniem siê ze swoimi
ateistycznymi pogl¹dami oraz jego romansem z Mary Wollstonecraft Godwin, który mia³
siê przyczyniæ do samobójczej mierci jego pierwszej ¿ony Harriet Shelley.
17 P. B. Shelley, Adonais, s. 66. (Poród innych przysz³a s³aba i nieistotna Forma, /
/ Samotny fantom poród ludzi [ ]; / Niczym Akteon, uciek³ w nieznane / S³abymi krokami poprzez dziki wiat.  T³um. A. L.).
18 Tam¿e, s. 67. ([Ten] który w innym losie op³akuje swój w³asny, / Jakby jêzykiem
nieznanego kraju / Odpiewywa³ nowy smutek.  T³um. A. L.).
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Powy¿sze wersy bezporednio odsy³aj¹ do tu³aczego losu poety, ³¹cz¹c konwencjê elegii z motywem podró¿y. Shelley by³ jednym z wielu romantyków,
którzy w podró¿owaniu upatrywali mo¿liwoæ przekraczania barier i dojcia
do samopoznania. W³ochy, a zw³aszcza Rzym, bardzo temu sprzyja³y. Wydaje
siê, ¿e ¿adne miasto nie odpowiada³o tak bardzo duchowoci romantycznej
jak Wieczne Miasto. Miejsce to stawa³o siê dla nich schronieniem i tutaj
odnajdowali oni ukojenie; jak pisze Byron w Wêdrówkach Czajld Harolda:
Rzymie! Ojczyzno ma! Grodzie mej duszy! / Sieroce serca niech siê ktobie
garn¹19. Miasto to sta³o siê tak¿e bliskie sercu Adama Mickiewicza.
W jednym z listów do swojego brata nazywa je swoj¹ drug¹ ojczyzn¹: Ca³¹
jesieñ spêdzi³em w Rzymie, który kocham jak drug¹ ojczyznê i sk¹d trudno
mi bêdzie wyjechaæ20.
W Rzymie przybysze czuli siê jak u siebie, mimo ¿e oniemiela³ ich
swym ogromem i wietnoci¹. Rzym jest dot¹d najwiêksz¹ rzecz¹ na ziemi,
pisze Mickiewicz w licie do córki21. Podobne by³y odczucia Goethego: Tak,
nareszcie przyby³em do tej stolicy wiata!, czytamy w Podró¿y w³oskiej22. To
miasto, dzie³o pracy wielu pokoleñ, osza³amia³o podró¿ników tak¿e swoj¹
ró¿norodnoci¹. Owo wra¿enie, jak pisze Georg Simmel, wynika z estetycznego oddzia³ywania Rzymu, które wymaga od odbiorcy budowani[a] z fragmentarycznych i izolowanych doznañ zrozumia³ego i spójnego obrazu wiata23. Wieloæ dowiadczeñ nierzadko przerasta³a przybyszów. Goethe
przyznaje, ¿e czuje siê wrêcz przyt³oczony obfitoci¹ tego miasta, które zdaje
siê przekraczaæ jego mo¿liwoci poznawcze:
W innych miejscach trzeba szukaæ rzeczy wa¿nych, tu przyt³aczaj¹ nas one
swym nadmiarem. Dok¹dkolwiek pójdê, gdziekolwiek przystanê, mam przed
oczami najró¿norodniejsze widoki [ ]. Có¿ po jednym piórze, kiedy to trzeba
tysi¹ca rylców! A wieczorem po tym ogl¹daniu i podziwianiu jestem zmêczony
i wyczerpany24 .
19 G. G. Byron, Wêdrówki Czajd Harolda, Pieñ IV, LXXVIII, prze³. J. Kasprowicz, w: tego¿, Wiersze, poematy, Wêdrówki Czajld Harolda, red. J. ¯u³awski, Warszawa 1986, s. 592.
20 List do Franciszka Mickiewicza, 4 kwietnia 1831, cyt. za: A. Litwornia, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 18291831, Warszawa 2005, s. 19.
21 List do Marii Mickiewiczówny, 19 grudnia 1918, cyt. za: A. Litwornia, dz. cyt., s. 9.
22 J. W. Goethe, Podró¿ w³oska, prze³. H. Krzeczkowski, Warszawa 1980, s. 110. Przywo³ywanie Goethego w kontekcie pisarstwa romantycznego mo¿e wydawaæ siê kontrowersyjne i prowokuj¹ce dyskusjê dotycz¹c¹ przynale¿noci epokowej niemieckiego twórcy. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e tradycyjna historia literatury nie jest wystarczaj¹co miarodajna
w kontekcie osiemnasto- i dziewiêtnastowiecznych relacji z Grand Tour. Pomimo niew¹tpliwych ró¿nic relacje zarówno Goethego, jak i podró¿ników romantycznych wpisuj¹ siê
w jedn¹ i, wydaje siê, niepodzieln¹ tradycjê fascynacji kultur¹ ródziemnomorsk¹. Poza
tym relacja Goethego, wobec braku popularnych przewodników turystycznych na pocz¹tku
XIX wieku (pierwsze wydanie Baedekera to rok 1834), pe³ni³a czêsto funkcjê w³anie przewodnika dla podró¿ników romantycznych.
23 G. Simmel, Rzym. Analiza estetyczna, w: tego¿, Most i drzwi: wybór esejów, prze³.
M. £ukasiewicz, Warszawa 2006, s. 55.
24 J. W. Goethe, dz. cyt., s. 115.
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Zachwyt, ale i niemo¿noæ opisania swoich prze¿yæ na widok Rzymu, ogarnia
tak¿e Shelleya. W licie do Peacocka pisze:
Come to Rome. It is a scene by which expression is overpowered; which words
cannot convey [ ].When I tell you that these ruins cover several acres, and that
the paths above penetrate at least half their extent, your imagination will fill
up all that I am unable to express of this astonishing scene25.

Jak wszystkich podró¿ników, Shelleya zachwyca³a sztuka w³oskich mistrzów
renesansu, a tak¿e sielankowe pejza¿e Italii. Jednak najwiêkszy wp³yw wywar³y na niego ruiny staro¿ytnego Rzymu. I w tym wzglêdzie nie by³ on
odosobniony, gdy¿  jak zauwa¿a Marta Piwiñska  ju¿ od pó³ wieku Europa
kocha³a ruiny. Na ruinach æwiczy³a sobie historyczn¹ wyobraniê, wznosi³a
ducha, sercem siê wczuwa³a26. Walory zrujnowanej budowli jako przedmiotu
o wartoci estetycznej zosta³y docenione ju¿ przez sztukê osiemnastego wieku. Ruiny zyska³y emocjonaln¹ wymownoæ, smutek i poetyckoæ27. Jak
zauwa¿a Simmel, g³êbia dowiadczenia estetycznego ruin wynika z faktu, ¿e
s¹ one tak skrajnym spotêgowaniem i spe³nieniem teraniejszej formy przesz³oci, ¿e nie sposób ich kontemplowaæ inaczej jak ca³[¹] dusz[¹]28. Dlatego te¿ romantycy tak sobie je upodobali.
Shelley tak¿e mia³ swoje ulubione miejsca w Rzymie, takie jak Koloseum czy Panteon, po których przechadza³ siê ka¿dego wieczora, aby móc
je kontemplowaæ w wietle ksiê¿yca29. Zapisywa³ w swoich notatnikach wra¿enia z ka¿dej takiej wêdrówki. St¹d wiemy o uczuciach, jakie one w nim
wywo³ywa³y. Poeta patrzy³ na gruzy miasta z ¿alem i smutkiem, by³y one
bowiem dla niego, podobnie jak dla innych podró¿ników tego okresu,
nie tylko wiadectwem przemijaj¹cego i nieodwracalnego czasu, ale te¿
wiadkiem wstydliwej historii i »skarla³ej« teraniejszoci30 . Rzym jest
dla Shelleya ruin¹ minionej cywilizacji, zaprzepaszczonego dziedzictwa staro¿ytnego:
And what shall I say to you of Rome? If I speak of the inanimate ruins, the rude
stones piled upon stones, which are the sepulchres of the fame of those who
once arrayed them with the beauty which has faded, will you believe me insen25 P. B. Shelley, Letters
, list do Love Peacocka, 23 marca 1819. (Przyjed do Rzymu.
Jego widok zniewala ekspresj¹, s³owa nie potrafi¹ go wyraziæ [ ]. Kiedy powiem ci, ¿e te
ruiny rozci¹gaj¹ siê na obszarze kilku akrów, i ¿e cie¿ki pokrywaj¹ co najmniej po³owê
tego obszaru, twoja wyobrania wype³ni siê zadziwiaj¹c¹ scen¹, której ja nie jestem
w stanie wyraziæ.  T³um. A. L.).
26 M. Piwiñska, Z³e wychowanie, Warszawa 1981, s. 317.
27 G. Królikiewicz, Terytorium ruin: ruina jako obraz i temat romantyczny, Kraków
1993, s. 223.
28 G. Simmel, Ruina. Próba estetyczna, w: tego¿, Most i drzwi..., s. 175.
29 R. Holmes, Shelley: The Pursuit, Londyn 1974, s. 485.
30 G. Królikiewicz, dz. cyt., s. 25.
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sible to the vital, the almost breathing creations of genius yet subsisting in
their perfection?31

Te same myli Shelley przekazuje w Adonais. Rzym jest dla niego
[ ] the sepulchre,
Oh, not of him, but of our joy: tis nought
That ages, empires and religions there
Lie buried in the ravage they have wrought;32
(4247)

Ruiny miasta s¹ dla Shelleya, wedle Gra¿yny Królikiewicz, zarastaj¹cym
i opustosza³ym królestwem Melancholii33. Podobny wydwiêk maj¹ opisy
ruin rzymskich innych twórców romantycznych. Byron w Wêdrówkach
Czajld Harolda nazywa Rzym matk¹ umar³ych królestw34. Nad Rzymem,
co ju¿ siê wali ubolewa te¿ pasterz z wiersza Juliusza S³owackiego: Rzymie! Nie jeste ty ju¿ dawnym Rzymem35. Takie same myli ogarnia³y tak¿e
Goethego podczas jego przechadzek po Wiecznym Miecie:
Du¿o chodzê [ ] ogl¹dam ruiny [ ].Wszêdzie natrafiam na lady rzeczy wspania³ych i zniszczeñ; jedne i drugie przekraczaj¹ moje wyobra¿enia. To, co zostawili barbarzyñcy, zniszczyli budowniczowie nowego Rzymu. Oto mamy przed
sob¹ byt nieprzerwany od przesz³o dwóch tysiêcy lat, przeorany i gruntownie
zmieniony przez przemiany czasu, a jednak nadal jest to ta sama ziemia36.

Opisy ruin rzymskich, przepe³nione melancholi¹ i nostalgi¹, sta³y siê nieod³¹cznym elementem poetyki romantycznej. Mo¿na tu nawet mówiæ o elegijnej poetyce ruin. Ruiny miasta wspó³gra³y z wra¿liwoci¹ romantyków, którzy w szczególny sposób odczuwali dramat egzystencjalny37. Z ich utworów
przebija refleksja nad kruchoci¹ dzie³ ludzkich, ale tak¿e nad s³ab¹ kondycj¹ samego cz³owieka. Z ruinami budowli uto¿samiali siê w sposób empatyczny, gdy¿ pozwala³y im one okreliæ ich w³asn¹ pozycjê we wszechwiecie.
Pisze o tym miêdzy innymi Cecilia Enjuto Rangel, za przyk³ad podaj¹c ubo31 P. B. Shelley, Letters
, list do Love Peacocka, 23 marca 1819 (I có¿ mam Ci
powiedzieæ o Rzymie? Jeli powiem Ci o martwych ruinach, masywnych zwalonych kamieniach, niczym grobowiec s³awy tych, którzy kiedy ozdobili je piêknem, które ju¿ przeminê³o, czy uznasz mnie za niewra¿liwego na ich witalnoæ, na oddychaj¹ce wrêcz dzie³a geniuszu wci¹¿ ¿ywe w swej doskona³oci?  T³um. A. L.).
32 P. B. Shelley, Adonais, s. 70. ([ ] grobowcem, / Nie jego, ale naszej radoci, jest
niczym, / Te wieki, imperia, religie / Pogrzebane s¹ w spustoszeniu, którego same dokona³y.  T³um. A. L.).
33 G. Królikiewicz, dz. cyt., s. 35.
34 G. G. Byron, dz. cyt., Pieñ IV, LXXVIII, s. 592.
35 J. S³owacki, Rzym, w: tego¿, Dzie³a, t. 3, red. M. Kridl, L. Piwiñski, Warszawa 1930,
s. 39.
36 J. W. Goethe, dz. cyt., s. 1145.
37 G. Królikiewicz, dz. cyt., s. 11.
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lewaj¹cego nad upadkiem Wenecji Czajld Harolda. Uto¿samia siê on z jej
losem to tego stopnia, ¿e sam siebie okrela jako ruina ród ruin38:
Lecz moja dusza siê b³¹ka; niech wróci,
Niech nad upadkiem poduma, niech stanie,
Sama ruina ród ruin; niech rzuci wzrok na tê wielkoæ umar³¹  [ ]39

Ruina, czyli rozpad pewnej ca³oci, funkcjonowa³a jako metafora rozpadu
osobowoci40, jakiej dowiadcza³ romantyczny podró¿nikpielgrzym, nigdzie
swój, wszêdzie obcy, wrêcz bliski ob³êdu. Co wiêcej, ruina odzwierciedla³a
jego wewnêtrzne rozdarcie miêdzy potrzeb¹ samotnoci a têsknot¹ za ojczyzn¹. Jak ruina, ¿ycie romantyka rozbite by³o na drobne kawa³ki. Mo¿na
zatem powiedzieæ, ¿e kontemplacja ruin sta³a siê obowi¹zkowym etapem
romantycznego Grand Tour  dope³nieniem wêdrówki, podró¿¹ duchow¹
w g³¹b siebie.
Potencja³ emocjonalny Adonais wi¹¿e siê tak¿e z innym komponentem
konwencji dziewiêtnastowiecznych relacji z podró¿y  poetyk¹ wznios³oci.
Wed³ug teoretyków sztuki wznios³oæ jest wynikiem dowiadczania sztuki
b¹d natury, które to wywo³uj¹ u widza ca³¹ gamê uczuæ, od zachwytu po
grozê41. Edmund Burke za cechy przedmiotów wywo³uj¹cych wznios³oæ
uzna³ miêdzy innymi rozleg³oæ rozmiarów, szorstkoæ, mrocznoæ, nieskoñczonoæ i potêgê. Zauwa¿y³ te¿, ¿e dowiadczaniu wznios³oci sprzyjaj¹ zarówno silne namiêtnoci, jak i cisza oraz samotnoæ42.
Ruiny, jako formy przynale¿¹ce zarówno do sztuki, jak i do natury,
sprzyjaj¹ce silnym emocjom, sta³y siê dla romantyków kwintesencj¹ wznios³oci. Dla romantyków, którzy w naturze doszukiwali siê znamion boskiej
nieskoñczonoci, by³y one dowodem przemijalnoci dzie³ ludzkich i nieskoñczonoci dzie³ natury43. Ruiny Rzymu w omawianym utworze Shelleya to
pozosta³oci miasta, które stopniowo poch³aniane s¹ przez otaczaj¹cy pejza¿,
staj¹c siê w koñcu jego nieod³¹czn¹ czêci¹:
Go thou to Rome  at once the Paradise,
The grave, the city, and the wilderness;
And where its wrecks like shatterd mountains rise,
And flowering weeds, and fragrant copses dress
The bones of Desolations nakedness
Pass, till the spirit of the spot shall lead

38

s. 9.

39
40
41
42
43

C. E. Rangel, Cities in Ruins: The Politics of Modern Poetics, West Lafayette 2010,
G. G. Byron, dz. cyt., Pieñ IV, XXV, s. 575.
G. Królikiewicz, dz. cyt., s. 26.
Historia piêkna, red. U. Eco, A. Kuciak, Poznañ 2005, s. 27897.
Tam¿e, s. 290.
C. E. Rangel, dz. cyt., s. 10.
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Thy footsteps to a slope of green access
Where, like an infants smile, over the dead
A light of laughing flowers along the grass is spread;44
(w. 43341)

Moc sprawcza natury, która stopniowo, ale zdecydowanie odzyskuje przestrzeñ tymczasowo odebran¹ przez ludzi, dla romantyka jest tutaj ród³em
wznios³oci45.
Powy¿szy opis wspó³gra z nastrojem malarstwa romantycznego, choæby
autorstwa Williama Turnera, w którym wyznacznikiem estetycznym by³a
w³anie wznios³oæ. Za przyk³ad mog¹ tu pos³u¿yæ takie obrazy Turnera jak
Eruption of Vesuvius (1817), The Forum with a Rainbow (1819), Ariccia
Sunset (1828), Modern Rome  Campo Vaccino (1839). Twórcy tego okresu
upodobali sobie nie regularne ogrody i neoklasyczne budowle, ale dzik¹ przyrodê, architekturê gotyck¹ oraz ruiny dotkniête czasem, a wiêc zniszczone,
niekompletne, obroniête mchem46. Shelley w przywo³anym fragmencie wyranie odwo³uje siê do tej poetyki. Ruina jako forma uszkodzona, forma
bezforemna stanowi³a samoistne ród³o wznios³oci wyzwalaj¹cej uczucia
nostalgii i melancholii. W jednym z listów Shelley opisuje Koloseum:
The Coliseum is unlike any work of human hands I ever saw before. It is of
enormous height and circuit, and the arches built of massy stones are piled on
one another, and jut into the blue air, shattered into the forms of overhanging
rocks. It has been changed by time into the image of an amphitheatre of rocky
hills overgrown by the wild olive, the myrtle, and the fig-tree, and threaded by
little paths, which wind among its ruined stairs and immeasurable galleries:
the copsewood overshadows you as you wander through its labyrinths, and the
wild weeds of this climate of flowers bloom under your feet47.

Ruiny wpisuj¹ siê tu w górzysty krajobraz Italii. Majestatyczne, wzbudzaj¹
jednoczenie zachwyt i trwogê.
Widoczne w Adonais upodobanie do poetyki wznios³oci jest tak¿e cile
zwi¹zane z popularn¹ w tym czasie gotyck¹ nastrojowoci¹ literatury. Twórcy romantyczni ponad rzeczywistoæ i racjonalizm wynieli wyobraniê, co
44 P. B. Shelley, Adonais, s. 71. (Pójd do Rzymu  Raju, / Grobu, miasta, dzikoci
zarazem; / Gdzie ruiny wznosz¹ siê jak roztrzaskane góry, / A kwitn¹ce chwasty i pachn¹ce
zagajniki przykrywaj¹ / Nagoæ koci spustoszenia; / Pójd dopóki dusza miejsca doprowadzi ciê / Do zielonego wzgórza, poroniêtego wietlistymi kwiatami, / miej¹cymi siê nad
mierci¹ jak dzieci.  T³um. A. L.).
45 C. E. Rangel, dz. cyt., s. 11.
46 U. Eco, dz. cyt., s. 2825.
47 P. B. Shelley, Letters
, list do Love Peacocka, 22 grudnia 1818. (Koloseum jest
inne od wszystkich dzie³ r¹k ludzkich, jakie kiedykolwiek widzia³em. Ma niezwyk³¹ wysokoæ i obwód, a jego u³o¿one piêtrowo ³uki, zbudowane z masywnych kamieni i roztrzaskane na kszta³t zwisaj¹cych ska³, wbijaj¹ siê w b³êkitne powietrze. Z czasem przybra³o wizerunek amfiteatru skalistych wzgórz obroniêtych dzikim drzewem oliwnym, mirt¹
i drzewem figowym, przewleczonych w¹skimi cie¿kami, które wij¹ siê wród jego zburzonych schodów i niezmierzonych arkad.  T³um. A. L.).
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w po³¹czeniu z ich upodobaniem do grozy zaowocowa³o rozwojem gatunku
powieci gotyckiej oraz poezji cmentarnej  przepe³nionych wizj¹ zrujnowanych zamczysk, opustosza³ych klasztorów i grobowców48. Niektórzy z pisarzy
angielskich udawali siê na Grand Tour do W³och w³anie w poszukiwaniu
takich mrocznych miejsc, które mog³y staæ siê ród³em twórczej inspiracji.
W utworach tego nurtu panowa³a atmosfera strachu i wszechobecnoæ mierci49. Adonais odpowiada tej gotyckiej nastrojowoci do tego stopnia, ¿e mo¿na tu mówiæ nawet o apoteozie mierci. P³acz nad strat¹ wielkiego poety jest
równowa¿ony przekonaniem, ¿e mieræ jest dla niego wytchnieniem i wyzwoleniem:
To that high Capital, where kingly Death
Keeps his pale court in beauty and decay,
He came; and bought, with price of purest breath,
A grave among the eternal. Come away!
Haste, while the vault of blue Italian day
Is yet his fitting charnel-roof! while still
He lies, as if in dewy sleep he lay;
Awake him not! surely he takes his fill
Of deep and liquid rest, forgetful of all ill.50
(w. 5563)

Rzym, stolica wiata, jest tu tak¿e królestwem mierci. Tutaj, pod niebieskim dachem Italii, znajduje siê grób drogiego mu Keatsa.
Podsumowuj¹c, Adonais Percy Bysshe Shelleya wpisuje siê w kr¹g utworów romantycznych o ogromnym ³adunku emocjonalnym. Jak zosta³o wykazane, uczuciowoæ ta ma wiele róde³, zarówno literackich, jak i pozaliterackich. Omawiaj¹c je, nale¿y braæ pod uwagê osobiste dowiadczenia Shelleya,
które niew¹tpliwie uprawomocniaj¹ odczytywanie motywu p³aczu w utworze
przez pryzmat faktycznego prze¿ywania mierci Keatsa oraz ¿alu z powodu
niedocenienia twórczoci zmar³ego poety. P³acz ten spotêgowany jest jego
w³asnym losem wygnañca i dowiadczon¹ przez niego krytyk¹. Nie nale¿y
jednak ignorowaæ obecnoci w utworze skonwencjonalizowanej poetyki literatury romantycznej, a zw³aszcza dziewiêtnastowiecznych relacji z Grand
Tour. Italia, Rzym, jego ruiny sta³y siê dla romantyka Shelleya miejscem

48
49

U. Eco, dz. cyt., s. 288.
Upodobanie do poezji cmentarnej i erotyzmu mierci widoczne jest w wielu utworach Shelleya, np. w Hymnie do intelektualnego Piêkna (Hymn to Intellectual Beauty, 1817)
czy Wierszach pomiertnych (Posthumous poems, 1824).
50 P. B. Shelley, Adonais, s. 59. (Do tej wysokiej stolicy, gdzie królewska mieræ /
/ Utrzymuje swój blady dwór w piêknie i rozpadzie; / Poszed³ i wykupi³ cen¹ swej najczystszej piersi / Grób w wiecznoci. Wyjdmy czym prêdzej, / Póki niebieskie niebo Italii jest /
/ Dachem jego kostnicy, póki / Le¿y spokojnie, niczym w rozrzewnionym nie; / Nie budmy go! Czerpie ju¿ pewnie / Z g³êbokiego ród³a wytchnienia, niepomny wszelkiego z³a.
 T³um. A. L.).
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æwiczenia emocji, jak mówi Królikiewicz51. Prze¿ycie osobiste poety wydaje
siê wpisane w tê konwencjê. P³acz¹c nad Rzymem, Shelley p³acze nad mierci¹ Keatsa i nad samym sob¹.
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Summary
Several months after John Keatss untimely death Percy Bysshe Shelley, another exile in
Rome, penned Adonais. An Elegy on the Death of John Keats. Central to the poem are Shelleys
tears, and the present article discusses this multi-faceted motif. Written in an elegiac tone, the
poem expresses grief over Shelleys compatriot, whom the author both knew and respected.
The speakers emotions are amplified by the memories of fierce criticism Keats was unjustly
subject to. Shelley clearly sympathised with Keats, leading a similar life in exile and having
come into criticism himself. The present article, however, also argues that the motif of tears in
51

G. Królikiewicz, dz. cyt., s. 23.
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the poem can be studied not only from a biographical but also from a strictly literary perspective  as a manifestation of Romantic conventions, especially those governing travel writing on
the Grand Tour of Italy. Tears in Adonais reflect the speakers grief, nostalgia, melancholy and
terror, all of which emotions were typical of the literary experience of ruins, as well as the
interrelated notions of the sublime and the Gothic. The motif of tears is thus a multi-layered
one, constituted by both the authors personal experience and the popular conventions of
Romantic travel.
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Einleitung
In dem Artikel werden einige Tatsachen aus dem Leben der Königin
Luise angeführt. Vornehmlich wird ihre Gestalt vor dem Hintergrund
geschichtlicher Ereignisse gezeigt, die in irgendeinem Zusammenhang mit
Polen stehen. Meine Aufmerksamkeit fokussierte ich auf Spuren von
Erinnerungen an die Monarchin, die in Polen vorzufinden sind. Daher
wurden deutschsprachige Biographien, wie etwa Heinz Ohffs Königin Luise
von Preußen, grundsätzlich nicht in Betracht gezogen. Auch die für das
Verständnis deutscher Zeit- und Kulturgeschichte sonst so unentbehrliche
Studie Herfried Münklers Die Deutschen und ihre Mythen1 wurde hier nicht
mitberücksichtigt. Der namhafte deutsche Politologe bediente sich nämlich
in einem eigens Luise gewidmeten Kapitel, das den signifikanten Untertitel
Luise und das Eiserne Kreuz (Luiza i ¯elazny Krzy¿2) trägt, einer universellen,
kulturkritischen Herangehensweise an das zu behandelnde Thema. Demgegenüber soll der hiesige Aufsatz nur einige Gesichtspunkte in der polnischen
Sichtweise auf die Preußische Madonna vermitteln.
Es fällt dabei auf, dass sich für die preußische Königin nicht nur
Fachleute, darunter Germanisten (Czes³aw Karolak, Wojciech Kunicki,
Hubert Or³owski und Miros³aw Ossowski) und Polonisten (Zbigniew
Chojnowski und Magdalena ¯ó³towska-Sikora), sondern auch Populärwissenschaftler interessieren, die dadurch einen geschichtlichen Aspekt ihrer
Heimatgegend aufleben wollen. Dies betrifft in erster Linie die neulich
polenweit unternommenen Versuche von Ryszard Kowalski, Micha³ Olszewski
und Ra³a³ ¯ytyniec, Marcin St¹porek und Dariusz Majewski, die Luise der
1
2

Die polnische Übersetzung erschien als Mity Niemców, Warszawa 2013.
Ebenda, S. 216230.
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Vergessenheit entreißen wollen. Für sie und andere Polen scheint die
Königin ihre nahezu magische Ausstrahlungskraft nicht eingebüßt zu
haben.

Luise in der polnischen Geschichts- und Kulturkunde
Feierlich beging man 2010 in Deutschland den 200. Todestag von Luise
Auguste Wilhelmine Amalie von Mecklenburg-Strelitz (17761810), die
gelegentlich als Königin der Herzen oder Königin der Liebe bezeichnet
wird. Die beiden etwas überschwänglich klingenden Prädikate verdankte sie
ihrer Liebenswürdigkeit und Güte. Einige Jahrzehnte später konnte sich
vielleicht, in einem vergleichbaren Umfeld, nur die österreichisch-ungarische Kaiserin Elisabeth aus dem Hause Wittelsbach, besser bekannt als
Sis(s)i, einer ähnlichen Umschwärmtheit rühmen. Im 20. Jahrhundert war
eine gleichartige Anbetung vermutlich nur der verunglückten Lady Diana
gegönnt.
Das für die meisten Polen wegen eines schrecklichen Flugzeugunglücks
verhängnisvolle Jahr 2010 war allerdings kein guter Anlass, um der
deutschen Königin und mehrfachen Mutter bzw. Großmutter einiger
(reichs)deutscher Herrscher, auf irgendeine Art und Weise zu gedenken.
Anders hätten sich aber vielleicht die polnischen Geschichtsschreiber
verhalten müssen. Bislang erschien aber keine Veröffentlichung über Luise
auf dem polnischen Büchermarkt. Die Suche nach bibliographischen Quellen
in dem ansonsten so reichen Bücherbestand der Universitätsbibliothek in
Allenstein (Olsztyn) sowie ausgiebige Internetrecherchen ergaben dazu kein
positives Resultat. Das bedeutet nur Eines: Der polnischsprachige Leser
verfügt über fast keine einschlägige Literatur zu Leben und Wirkung
Luises. In den meisten Werken über die Geschichte (Ost-) Preußens bzw.
Ermland-Masurens fehlen auch entsprechende Einträge über diese Frau,
wobei es an Biographien oder Beiträgen zu anderen deutschen Persönlichkeiten nicht mangelt. In solchen geschichtlichen Abhandlungen oder
Lexika wie Warmia i Mazury. Zarys dziejów3 (Ermland-Masuren. Ein
geschichtlicher Abriss), Historia Królewca. Szkice z XIIIXIX wieku4 (Die
Geschichte Königsbergs. Skizzen aus dem 13.19. Jahrhundert), Warmia5
(Das Ermland) oder Wschodniopruskoæ6 (Ostpreußentum) fehlen Informationen über Luise. Entweder wird also die Königin hierzulande ausschließlich
als eine Randfigur in der Weltgeschichte betrachtet, die es überhaupt nicht
3
4
5
6

Gemeinschaftsarbeit, Olsztyn 1985.
Von J. Jasiñski, Olsztyn 1994.
Von S. Achremczyk, Olsztyn 2000.
Von R. Traba, Poznañ 2005.
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wert ist, in wissenschaftlichen Abhandlungen erwähnt zu werden, oder ganz
im Gegenteil, sie könnte ausgezeichnet in den Mythos des so genannten
guten Deutschen hineinpassen.
Eine Nichtberücksichtigung Luises in der polnischsprachigen Geschichts- und Kulturforschung lässt sich nur schwer erklären. Fakt ist, dass
viele hervorragende Kenner der deutschen Geschichte eben diese Persönlichkeit in ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen außer Acht ließen. In den polnischsprachigen Büchern für deutsche bzw. preußische
Geschichte Historia Niemiec7 (Die Geschichte Deutschlands) und Prusy.
Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa8 (Preußen. Die Geschichte eines Staates und
seiner Gesellschaft) wird nur eine Übersetzung der berühmten Äußerung
Luises: Wir sind eingeschlafen auf den Lorbeeren Friedrichs des Großen9 angeführt, also ein redensartiger Versuch, die Niederlage Preußens nach dem Eroberhundsfeldzug Napoleons irgendwie sinnvoll zu
erklären.
Um der vollen Wahrheit über die Außerachtlassung Luises Tribut zu
zollen, werden hiermit dennoch einige polnische Autoren genannt, die mit
ihren kleinen Erwähnungen zur Mitbeteiligung Luises an den Weltgeschehnissen Stellung nahmen.
Mieczys³aw ¯ywczyñski, Verfasser einer erstmals 1964 veröffentlichten,
sehr grundlegenden Studie zur Weltgeschichte, die die Zeitspanne vom
Ausbruch der Französischen Revolution bis zur Reichsgründung in
Deutschland umfasst10, malt in seinen eher spärlichen Anmerkungen kein
positives Bild Luises aus. Er vertritt die Meinung, sie habe sich zwar durch
ihre patriotische Gesinnung ausgezeichnet, solle außerdem viel Charme
gehabt haben, sei aber gleichzeitig nicht unparteiisch und wenig vertrauenswürdig hinsichtlich ihrer Urteilskraft, ja, sogar zu Intrigen aufgelegt
gewesen11. Ein gegenüber Luise so stark ausgeprägter kritischer Standpunkt kommt allerdings eher selten in der polnischen Geschichtsschreibung
vor. ¯ywczyñski konnte es natürlich nicht umhin, die Königin als eine
Mitbeteiligte an den für die Friedenserhaltung in Europa so gewichtigen
Ereignissen in Tilsit (1807) mittels eines in seinem Buch nachgedruckten
Gemäldes von N. L. F. Gosse darzustellen. Darauf wird sie in Gegenwart
ihres königlichen Gemahls und Napoleon Bonapartes vorgeführt12.

7
8
9

Von W. Czapliñski, A. Galos, W. Korta, Wroc³aw [etc.] 1981, S. 452.
Von S. Salmonowicz, Poznañ 1987, S. 280.
Nach: http://www.koenigin-luise.com/Luise/Bekenntnis/bekenntnis.html [Zugriff:
25.01.2015].
10 Historia powszechna 17891870, Warszawa 1979.
11 Ebenda, S. 162.
12 Ebenda, S. 143.
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Die auf die deutsche Historiographie herausspezialisierte Historikerin
Maria Wawrykowa räumte der preußischen Königin zwar nur eine kurze
Notiz in ihrem grundlegenden Werk Dzieje Niemiec 1789187113 (Die
Geschichte Deutschlands 17891871) ein, betonte aber Luises Verdienste in
ihrem Buch über die deutsche Kultur im 18. und 19. Jahrhundert14, das
heißt an jener Stelle, wo sie kurz zu Novalis Schaffen Stellung nahm.
Dieser Romantiker habe, so die Verfasserin, seine politischen Hoffnungen in
Friedrich Wilhelm III. und dessen Gattin gesetzt, weil er in den Beiden eine
Gegenüberstellung zu einem militärisch gearteten Regierungsstil Friedrich II.
gesehen haben will15. In derselben Abhandlung ging Wawrykowa noch
einmal auf das Königspaar zurück, indem sie sich über die neuen
Modetrends in der Innenarchitektur jenes Zeitalters äußerte. Die zeitgemäßen Stilrichtungen hätten sich in einem von Luise und Friedrich Wilhelm
III. kreierten Verzicht auf die unbändige Üppigkeit des Rokoko zugunsten
einer Neuaufnahme des Klassizismus in der deutschen Gesellschaft
ausgedrückt16.
In der Biographie Napoleon Bonapartes des polnischen Geschichtsschreibers Andrzej Zahorski tauchte der Name Luises zweimal auf17. Sie wurde
gemeinsam mit dem russischen Zaren Alexander I. als eine Befürworterin
seiner Politik in Verbindung gebracht und neben Maria Karolina (18011832),
die Königin von Neapel, die man für eine erbitterte Gegnerin Napoleons
hielt18, gestellt. Zahorski bemerkte, die letztere habe 1805 den Kaiser der
Franzosen immer starker angegriffen, was ja, aus dem damaligen wie
jetzigen Gesichtspunkt gesehen, wohl den Tenor eines ganzen Zeitalters
mitbestimmte.
Eine andere namhafte polnische Historikerin, Maria Bogucka, hinterließ
außer rein geschichtsorientierten Lebensbeschreibungen berühmter
Monarchinnen einige Studien über die kulturgeschichtliche Entwicklung der
Menschheit. In diese Wissensparte gehört ihre Monographie zur Rolle der
Frau von den Anfängen der Menschheit bis zum 21. Jahrhundert19. Da
dieses Werk einen ziemlich ausgedehnten Zeitraum umfasst, konnte es
selbstverständlich keinen Anspruch auf eine enzyklopädieartige Vollständigkeit erheben. Die Verfasserin konzentrierte sich vor allem auf Frauen,
13
14

Warszawa 1976, 1980.
U progu nowoczesnoci. Szkice z dziejów kultury niemieckiej XVIII i XIX wieku (An
der Schwelle zur Moderne. Skizzen aus der deutschen Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts), Warszawa 1986.
15 Ebenda, S. 219.
16 Ebenda, S. 279.
17 Napoleon, Warszawa 1982, S. 183 u. 184.
18 Ebenda, S. 184.
19 Gorsza p³eæ. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI (Das schlechtere
Geschlecht. Die Frau in der Geschichte Europas von der Antike bis ans 21. Jahrhundert),
Warszawa 2006.
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die einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Beitrag zur Geschichte der
Menschheit leisteten, wie es etwa die Physikerin Laura Bassi, die Ärztin
Dorothea Erxleben (geb. Leporin), die Malerin Angelika Kauffmann oder die
Schriftstellerin Fanny Lewald waren. Doch auch Königinnen (Elisabeth I.
Tudor, Maria Stuart), königliche Gemahlinnen oder Regentinnen, z. B. Caterina
de Medici oder Maria Theresia, wurden von der Historikerin erwähnt.
Andere Herrscherinnen hingegen wurden von ihr verschwiegen, deshalb
sind ungefähr solche weiblichen Persönlichkeiten aus der deutschen Geschichte des Mittelalters wie Teophanu oder die Heilige Mathilde in der
Abhandlung nicht vertreten. Es fehlt auch eine Auskunft über Königin
Luise. Dabei ist es kennzeichnend, dass das von Élisabeth Vigée-Lebrun
gemalte, in Boguckas Buch reproduzierte Bildnis der Königin von Neapel,
Caroline Bonaparte (17821839)20 , sehr an das von Joseph Maria Grassi21
geschaffene Portrait Luises erinnert. Die beiden Herrscherinnen präsentieren sich in einer für das Empire typischer Manier.
Die anerkannte Deutschland-Expertin Anna Wolff-Powêska schuf neben
wissenschaftlichen Studien zur neuesten Geschichte Deutschlands ein Werk
über politische Strömungen in den deutschsprachigen Ländern im Zeitalter
der Aufklärung. Darin wurde u. a. ein weniger bekanntes Konterfei der
Königin Luise abgebildet. In einem dazugehörigen Satz unterstrich auch
Wolff-Poweska deren Rolle in der Oppositionsbewegung gegen Napoleon, um
dadurch eine gleichzeitig einsetzende Phase der Selbstbestimmung Preußens
in Europa zu belegen22.
Ein bedeutender Durchbruch in der bisherigen Nichtbeachtung Luises
wurde erst unlängst dank den Posener und Breslauer Germanisten Czes³aw
Karolak, Wojciech Kunicki und Hubert Or³owski gemacht, die eine beachtenswerte
Gemeinschaftsarbeit über die deutsche Kulturgeschichte verfassten23. Kunicki
würdigte Luise gebührend in einem ebenfalls online abrufbaren Aufsatz24. Er
fasste ihr wirkungsträchtiges Phänomen folgendermaßen zusammen:
In Preußen wurde Luise zu einer Ikone der Mildtätigkeit. 1814 stiftete Friedrich Wilhelm III. den Luisenorden, der Frauen für ihre Kranken- und Behindertenpflege verliehen worden war. Die damals errichteten Kranken-, Waisenund Armenhäuser, Mädchenschulen und Sozialeinrichtungen trugen oft ihren
Namen. Sie galt gleichzeitig als ein Muttersymbol, wovon ihre nach 1871 entstehenden Bildnisse zeugen, zu jener Zeit also, als sie schon für Mutter eines
Kaisers gehalten werden konnte. Diese Kultart erreichte ihren Höhepunkt in
der so genannten Preußischen Madonna, einer Plastik von Fritz Schaper, die
20
21

Ebenda, S. 229.
Zu seinen Schülern gehörte der in Allenstein geborene Maler Antoni Jan Blank
(17851844), vgl. http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/index.php/Antoni_Blank [Zugriff:
12.02.2015].
22 A. Wolff-Powêska, Myl polityczna wieku owiecenia, Poznañ 1988, S. 355.
23 Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007.
24 http://czytelnia.pwn.pl/dzieje_kultury_niemieckiej/luiza.php [Zugriff: 29.01.2015].
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zum hundertsten Geburtstag des Kaisers angefertigt wurde (1897). Die Legende
Luises als einer Königsmutter war sehr eng mit den Hohenzollern verbunden
und jenem politischen Gefüge, das im 19. Jahrhundert Preußen und Russland
stabilisierte25.

In der deutschen Öffentlichkeit prägte sich vor allem Luises fluchtartiges Verlassen Berlins nach den Siegen Napoleons über das preußische
Heer bei Jena und Auerstedt ein. Die fast als ein Kreuzweg stilisierten
Stationen jener Flucht waren: Angermünde, Schwedt, Stettin (Szczecin), Küstrin
(Kostrzyn), Arnswalde (Choszczno), Graudenz (Grudzi¹dz), Dt. Eylau
(I³awa), (Königlich) Bergfriede (Samborowo), Osterode (Ostróda), Ortelsburg
(Szczytno), Königsberg (Królewiec, Kalinigrad), Wehlau (Welawa, Znamiensk), Cranz (Zielonogradsk), Memel (K³ajpeda) und Tilsit (Tyl¿a,
Sowieck). Den Aufenthalt des Königspaars in Osterode erkundete jüngst der
Heimatkundler Ryszard Kowalski, der einen zugleich als Webseite verfügbaren Beitrag für die polnischsprachige Gazeta Olsztyñska schrieb. In
dieser Stadt am Drewenzsee funktionierte, so Kowalski, eine Luisenschule,
die in einem heute nicht mehr bestehenden Gebäude untergebracht war sowie
eine nach der Königin benannte Straße, die jetzt ul. Jana Chomki heißt. Das
älteste Osteroder Lichtspielhaus trug den Namen Luisentheater. Es befand
sich in der Friedrichstraße 5a (der heutigen ul. Drwêcka). Der in der
Gemeinde Osterode gelegene Ort Szklarnia hieß überdies bis 1945 Luisenberg26. Eine kleine Internetrecherche ergab, dass man in Osterode sogar eine
Pension mieten kann  Pokoje Luiza (in der jetzigen ul. Drwêcka). Ihr Name
scheint wohl einen direkten Bezug zur Kultfigur der Königin zu haben.
Über miserable Zustände während des Aufenthaltes Luises und
Friedrich Wilhelms III. im Dezember 1806 in Ortelsburg (Szczytno)
berichtete der australische Wissenschaftler Christopher Clark in seinem
aufschlussreichen Werk Preußen. Aufstieg und Niedergang 16001947
(2007). Der Historiker bemerkt, die Flüchtlinge aus dem besetzten Berlin
hätten in dem ostpreußischen Provinzstädtchen weder Essen noch sauberes
Wasser gehabt. Das Königspaar sei darauf angewiesen, ihr Logis in einem so
schäbigen Zimmer genommen zu haben, das laut einer herabsetzenden
Beteuerung des englischen Gesandten George Jackson eher an eine gemeine
Scheune, nicht an einen menschenwürdigen Wohnraum, erinnert haben
soll27. Die bekannten Zeilen aus Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre
(1796) sind eine herbe Veranschaulichung des leidvollen Fluchtwegs Luises
an der Jahreswende 1806/07:
25
26

Ebenda, S. 293, dt. von G. Supady.
Wycieczka na weekend: ladami królowej Luizy - Ostróda http://ostroda.wm.pl/
215052,Wycieczka-na-weekend-sladami-krolowej-Luizy.html#ixzz3Q2aBlV1u [Zugriff:
27.01.2015].
27 Nach der polnischen Ausgabe Prusy. Powstanie i upadek 1600-1947, Warszawa 2009,
S. 287.
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Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nicht die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte!28

Die Königin schrieb diese Verse während ihres kummervollen Aufenthalts in
Ortelsburg. Sie spiegeln die äußerst prekäre Lage der Königsfamilie zu
jener Zeit wider.
Eine ähnliche Spur verfolgte Miros³aw Ossowski im Buch über die
moderne ostpreußische Literatur29. In einigen Passagen über Königin Luise
wurde vor allem ihrer stark mythologisierten Anwesenheit in Ostpreußen
nachgegangen. Der Literaturwissenschaftler nennt den Roman Heimatmuseum
(1978) von Siegfried Lenz, der die russische Besatzungskommandantur im
Ersten Weltkrieg im fiktiven Lycker Hotel Luisenhof ansiedelte. Es war das
prunkvollste und teuerste Hotel Lucknows [unter diesem Namen verschlüsselte Lenz seine Geburtstadt Lyck  G. S.], für durchreisende höhere
Beamte gedacht, für Getreidehändler und Sägewerkbesitzer; beinahe hätte
hier sogar einmal der Kaiser übernachtet30. Ossowski bemerkt in dem
Zusammenhang, dass der Name dieses Hotels an die weit verbreitete
ostpreußische Tradition rund um die Königin Luise angeknüpft habe31. An
einer anderen Stelle rekurriert Lenz auf die Zerstörung mehrerer Standbilder in Lyck durch:
[ ] ein Kommando der Technischen Nothilfe, das an einem Sonntag mit
Schweißbrenner und Spezialgerät die zahlreichen Lucknower Denkmäler vom
Sockel holte, sie einfach fällte: Hindenburg, Königin Luise, den durchs Einsrohr
linsenden Großen Kurfürsten, der angeblich fliehende Schweden beobachtete,
den helmbuschbewehrten Hohenzollern mit seiner einfältigen Kühnheit, Ludendorff und Scharnhorst und Gneisenau und Theodor Körner und Lützow [ ]32.

Die Einbeziehung Luises  der einzigen Frau  in die ehrwürdige Riege der
größten Heerführer Preußens zeugt am beredtesten davon, welch großes
Ansehen sie unter den Einwohnern auch jenes masurischen Städtchens
genossen haben muss. Gleichzeitig sei hier der Umstand hervorgehoben,
dass ihre Figur eigentlich ein nicht-kriegerisches Pendant zu den übrigen
Persönlichkeiten darstellt. Ihre Herzensgüte erinnert dagegen in gewisser
Hinsicht an die Sanftmut, die die erste, relativ früh verstorbene Gemahlin
des von Lenz ebenfalls erwähnten Großen Kurfürsten  Luise Henriette von
Oranien (16271667)  besaß.
28 Nach: G. Aretz, Königin Luise, Kapitel 10, http://gutenberg.spiegel.de/buch/koniginluise-7270/10 [Zugriff: 27.02.2015].
29 Literatura powrotów  powrót literatury, Gdañsk 2011.
30 S. Lenz, Heimatmuseum, Berlin, Weimar 1980, S. 122.
31 Literatura powrotów  powrót literatury, S. 62.
32 Heimatmuseum, S. 544.
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Den Mythos Luise nahm mehrmals, was in Ossowskis aufschlussreichem Buch angeführt worden ist, ein anderer aus Ostpreußen gebürtiger
Schriftsteller  Arno Surminski  auf. In seinem Roman Grunowen oder Das
vergangene Leben33 (1986) wurde beispielsweise die Flucht Luises im Januar
1807 mit einer fluchtartig angetretenen Evakuierung der Deutschen aus
dem Osten im Winter 1945 verglichen34. Ossowski vergisst ferner nicht, auf
Johannes Bobrowskis Kurzroman Litauische Claviere (1966) hinzuweisen, dessen Handlung sich am Johannistag des Jahres 1936 abspielte.
Anlässlich dieses in Litauen damals noch sehr feierlich begangenen Festes
heidnischen Ursprungs sollte von dem nur noch auf dem Gebiet dieses
Staates existenten Luisenbund ein Bühnenstück zu Ehren der preußischen
Königin aufgeführt werden35. Bobrowski distanzierte sich aber eindeutig von
den deutschnational gesinnten Mitgliedern des Luisenbundes, die er als
Träger eines längst überholten Weltbildes einstufte.
Dieselbe Fährte entdeckten kürzlich die Verfasser einer fesselnden
Kulturgeschichte Lycks (E³ks)  Micha³ Olszewski und Rafa³ ¯ytyniec. Ihr
gemeinsam geschriebenes Buch erschien in zwei Sprachfassungen: einer
polnischen  E³k. Spacerownik po niezwyk³ym miecie (2012 ) und einer
deutschen  Von Lyck nach E³k. Spaziergänge durch die Hauptstadt
Masurens (2014). Olszewski und ¯ytyniec entschleierten darin einige
Geheimnisse aus der Geschichte dieser masurischen Stadt. Sie machten
etwa manchen ihrer heutigen Einwohner bewusst, dass der jetzige
Solidarnoci-Park, der in der Nähe der ehemaligen Bahnhofsstraße (der
heutigen ul. Armii Krajowej) liegt, eigentlich schon zu deutscher Zeit
anlässlich des 100. Jahrestages der Völkerschlacht bei Leipzig (1913)
angelegt worden war36.
Doch es traten schon in früherer Zeit Autoren auf, die Luise in ihrem
Schaffen für sich entdeckten, wie z. B. Marcin Gerss (Giersz, 180895).
Gerss war ein masurischer Redakteur und Schriftsteller, der viele im Geiste
des aufstrebenden Preußentums konzipierte Broschüren und Bücher für die
einfache masurische Bevölkerung verfasste. Dazu gehören u. a. seine
Publikationen Historia o wojnie miêdzy Francj¹ i Niemcami roku 1870 i 1871
(1871, Eine Geschichte über den Krieg zwischen Frankreich und Deutschland in den Jahren 1870 und 1871), Ksi¹¿ka o Wilhelmie I (1889, Ein Buch
über Wilhelm I.
) und Marcin Luter (1883, Martin Luther)37. Gerss
33 Erschienen 2014 im Breslauer Verlag Atut in deutscher und polnischer Fassung im
Auftrag des in Oppeln ansässigen Vereins der deutschen Gesellschaften (VdG).
34 Literatura powrotów  powrót literatury, S. 160.
35 Ebenda, S. 160.
36 http://www.mhe-elk.pl/?park-solidarnosci,144 [Zugriff: 25.01.2015].
37 Vgl. Gerss, Biogramm im Lexikon der Persönlichkeiten Ermlands, Masurens und
Pomerellens (S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila) von Tadeusz Oracki, Warszawa 1983, S. 108109.
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versuchte mit den in Fraktur in Königsberg gedruckten Schriften, seine
polnischsprachigen Landsleute über die preußische (deutsche) Geschichte zu
unterrichten. Er sah sich gleichzeitig dazu berufen, die bereits zu jener Zeit
genug verklärte Person Luises noch mehr zu idealisieren.
Zbigniew Chojnowski und seine Mitarbeiterin Magdalena ¯ó³towskaSikora wiesen mich bei der 24. Ausgabe der Masurischen Gespräche 2014 in
Krutinnen (Krutyñ) darauf hin, dass Gerss außerdem huldigende Dichtungen zu Ehren der preußischen Königin reimte. In dem kurz danach
erschienen Buch Wyobrania historyczna Mazurów pruskich 38 (2014,
Historische Vorstellungskraft preußischer Masuren. Studien und Quellen)
nannte Chojnowski die Titel, ferner sogar ganze Auszüge daraus. Marcin
Gerss dichtete also Poemat na mieræ królowej Ludwiki (Poem auf den Tod
der Königin Luise) und Króciuchny opis ¿ycia Najjaniejszego cesarza
niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma I, który dnia 22 marca 1879 r. 82 lat
wieku swojego dokoñczy³ (1880, Eine extrem kurze Beschreibung des Lebens
Ihrer Durchlaucht, des deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm I.,
der am 22. März 1879 82 Jahre alt wurde). Marcin Gerss Neffe, Otto (18301923),
hinterließ dagegen das nach einem deutschen Original verfasste Gedicht
Król Wilhelm I w grobowcu w Szarlottenburgu dnia 19go lipca 1870 roku
(1910, König Wilhelm I. am Grabmal in Charlottenburg am 19. März 1870).
Laut Chojnowski habe Marcin Gerss den späteren Sieg über Napoleon
Bonaparte einer persönlichen Fürsprache Luises zugeschrieben. Nach ihrem
frühzeitigen Tod wurde sie, der Gottesmutter ähnlich, zu einer Vermittlerin
zwischen den Preußen und dem Schöpfer stilisiert, wodurch sie den Sieg
Preußens überhaupt ermöglicht haben soll39. In Króciuchny opis
wird
übrigens die ganze (Leidens-) Geschichte Preußens der letzen 100 Jahre
thematisiert, wobei der Name Luises sozusagen notwendigerweise darin
vorkommt. Besonders stark wurde dabei das innige Verhältnis zwischen
Mutter und ihrem Sohn besiegelt, das in der berühmten Szene der
Kornblumenniederlegung durch Wilhelm I. auf dem Charlottenburger
Sarkophag Luises gipfelte. Marcin Gerss fasste die traute Mutter-SohnWechselbeziehung in folgenden Zeilen zusammen:
Ihr lieber Sohn Wilhelm tröstete die Mutter
Aus seinem ganzen Herzen und Kraft.
Er versuchte, seine Mutter zu beruhigen
Und ihre Herzenswunden zu heilen40.

38
39
40

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014.
Ebenda, S. 184184.
Ebenda, S. 260, dt. von G. Supady. Die vollständige Fassung im Anhang.
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Otto Gerss dichtete hingegen, indem er sich allerdings eines deutschen
Originalgedichts bediente:
Auf den Sarkophag des Vaters stützte
Der bekümmerte Sohn seine bedrückte Gestalt.
Er wendet sich bekommenen Herzens an seine Mutter
Und spricht leise seine dumpfen Worte aus:
Heute sind es sechzig Jahre vergangen,
Seitdem ich das letzte Mal das Antlitz meiner Mutter sah,
Als ihr aufrichtiges Herz sein Leben aushauchte
Wegen Feindeshohns, der Preußen schädigte! [ ]41

Die Dichtungen der beiden Gerss sind ein überzeugendes Zeugnis nicht nur
für ihre persönliche Treue gegenüber dem preußischen (deutschen) Staat,
sondern auch ein Beweis dafür, dass sie in den deutschen Angelegenheiten
tief verwurzelt waren. Ohne eine Grundkenntnis der historischen Ereignisse,
darüber hinaus ohne sich daran rankende Volkssagen, wäre die Entstehung
ihrer panegyrischen Gedichte bestimmt nicht möglich gewesen. Erwähnenswert sei hier noch eine recht romantisch anmutende Liebesbeziehung
zwischen Wilhelm I. (dem späteren Kaiser) und Elisa Radziwill, denen
wegen Standesunterschiede ein Eheglück nicht beschieden war42.
Der Oppelner Wissenschaftler und Deutschland-Experte Joachim Glensk
berücksichtigte in seiner Maximen-Auswahl43, in der verschiedenartige
Aussprüche über die Deutschen und Deutschland angesammelt sind, drei
der Autorschaft Luises. Ersterer betrifft das vorgenannte Lorbeeren-Zitat,
ein anderer lautet im Original: Ich glaube nicht an Gewalt, ich glaube nur an
die Gerechtigkeit44. Damit offenbarte die Königin ihre friedliebende,
zugleich auch unnachgiebige Haltung.
Eine nahezu konsequente Zurückhaltung gegenüber der preußischen
Königin lässt sich in den polnischsprachigen elektronischen Medien
feststellen45. Diese Tatsache bedeutet aber lange noch nicht, dass keine
41
42

Ebenda, S. 265, dt. von G. Supady.
Sie wurde der polnischen Leserwelt von der Schriftstellerin und Historikerin
D. Wawrzykowska-Wierciochowa im Buch Kochanki pierwszych dni (Liebhaberinnen der
ersten Tage), Warszawa 1988, vorgestellt. Das einschlägige Kapitel trägt den Titel Prawdziwie romantyczna, nieszczêliwa mi³oæ Elizy Radziwi³³ówny i nastêpcy tronu pruskiego
ks. Wilhelma Hohenzollerna (Die wahrlich romantische, unglückliche Liebe Elisas Radziwill zum preußischen Thronfolger, Prinz Wilhelm von Hohenzollern).
43 Niemcy w opinii w³asnej i wiata, Poznañ 1994.
44 Deutsche Originalfassung nach: http://www.aphorismen.de/zitat/65413 [Zugriff:
29.01.2015].
45 Eine schon oberflächliche Recherche auf den polnischspracheigen Internetseiten ergab eine ziemlich karge Beute. Die Person Luises wird eigentlich überhaupt nicht beachtet, und wenn schon, dann vordergründig im Zusammenhang mit der Kohlengrube Königin Luise in Hindenburg (Zabrze). Auf der Seite (http://www.filmweb.pl/film/
Ko%C5%82obrzeg-1945-109527/cast/actors#, Zugriff: 29.01.2015), wo der propagandistische

Einige Betrachtungen zu Königin Luise

33

positive Beziehung dieser Frau zu Polen vorhanden ist. Jürgen Manthey, ein
bewährter Experte in Sachen ostpreußische Kulturgeschichte, schrieb etwa
Folgendes:
Auf einen Aspekt dieses Krieges wirft eine Stelle im Brief der Königin vom 7.
Mai 1807 ein besonderes Licht: Ich bin rund um die Festung gegangen und
über den Hof zurückgekommen. Da sah ich die armen Aufständischen, die sehr,
sehr schlecht gehalten sind. Sie kommen ganz um vor Elend. Ich will nicht
Einzelheiten erörtern, die Dir zu schmerzlich sein würden, schreibt sie dem
König, und fährt fort: aber habe die Güte und befiehl Tiesenhausen (Hauptmann v.), daß er ihnen frisches Wasser gibt, denn sie bekommen faules Wasser,
und dann Stroh, denn sie liegen im Modder. Du glaubst nicht, wie sie aussehen,
wie ihr Wimmern fürchterlich war. Man gehet unmenschlich mit ihnen um in
Deinem Namen, indem Du der menschlichste Mensch bist, den es gibt.
Die Rede ist offensichtlich von polnischen Meuterern, die so hießen, weil sie
sich dem Dienst in der preußischen Armee zu entziehen suchten. Sie sahen den
Augenblick gekommen, da Napoleon ihrem Land wieder zu seiner Souveränität
verhelfen würde, wie es denn ja auch geschah, als im Frieden von Tilsit ein Teil
Polens vorübergehend als Herzogtum Warschau noch einmal von Preußen
loskam46.

Es ist eine klare Bestätigung einer unvoreingenommene Einstellung Luises
zu den polnischen Häftlingen. Die Schilderung besitzt einen relativ hohen
Glaubwürdigkeitsgrad, weil sie ja dem vertrauten Briefwechsel zwischen
Luise und ihrem Gemahl entnommen wurde. Die Passage liefert nun einen
kennzeichnenden Beweis dafür, dass eine hochgeborene Deutsche den
einfachen polnischen Freiheitskämpfern voller Mitleid begegnet, mehr noch
 eine Milderung ihres miserablen Zustands anfleht! Man könnte nur
bereuen, dass diese Begebenheit bisher kaum vor die Augen der polnischen
Öffentlichkeit geführt worden war. Sonst hätte eine bis dato vernachlässigte
Rezeption der unverdient verschwiegenen Persönlichkeit Luises in Polen
vielleicht anders ausgesehen.
Die obige Feststellung wird durch noch eine Tatsache bestätigt, von der
der polnische Edelmann Feliks £ubieñski (17581846) ein oft angeführtes,
sehr überzeugendes Zeugnis ablegte. Bei seinem 1797 zu den Krönungsfeierlichkeiten von Friedrich Wilhelm III. abgestatteten Berlin-Besuch
erkannte er im Kollier Luises einige Edelsteine, die früher ein Bestandteil
der Kronjuwelen der polnischen Könige waren, wieder. Es muss dabei
unterstrichen werden, dass diese Kleinodien ohne ein Vorwissen der Königin
Film Veit Harlans Kolberg (1945) besprochen wird, kommt in der Besetzungsangabe nur
eine undefinierte Bezeichnung Królowa (also Königin) vor, ohne jedoch eine präzisierende
Erklärung, um was für eine geschichtliche Persönlichkeit es sich genau handelt. Dennoch
bemühten sich einige polnische Heimatkundler, die Kurzaufenthalte Luises in vielen kleineren Ortschaften, die jetzt auf dem Gebiet Polens liegen, in ihren Internetbeiträgen zu
verewigen.
46 J. Manthey, Königsberg. Geschichte einer Weltbürgerrepublik, München, Wien 2005,
S. 317-318.
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in ihren Besitz gelangten. Dies konnte geschehen, weil der Vorgänger des
damals gekrönten Königs  Friedrich Wilhelm II.  nach der Einnahme
Krakaus durch die Österreicher (1795) in die Schatzkammer auf der WawelBurg, der Krönungsstätte der polnischen Könige, eingebrochen war.
Sämtliche wertvollen Kunstgegenstände, die einst die Häupter und Throne
der Herrscher des Königreichs Polen zierten, wurden dann aus reiner
Habgier von den Preußen einfach in Goldmünzen umgeschmolzen. Dadurch
ging der historische Wert jener Schätze unwiederbringlich verloren.
Nachdem £ubieñski dies der jungen königlichen Gemahlin vorgehalten
hatte, soll sie verlegen geworden sein und fest beschlossen haben, nie mehr
den in der ehemaligen Hauptstadt Polens geraubten Schmuck zu tragen47.
Durch diesen Entschluss wird sie aber schon damals eine unter den Polen
ohnehin recht verdiente Sympathie gewonnen haben.

Der Luisenkult in Preußen
Über den Ursprung des Luisenkults in ganz Ostpreußen (und außerhalb
dieser ostdeutschen Provinz) registrierte Andreas Kossert  ein renommierter Historiker der Neuzeit mit ostpreußischen (masurischen) Wurzeln:
Der Bittgang der Königin sollte die mythische Verehrung der preußischen
Monarchin über alle Maßen steigern, der Luisenkult erfasste alle deutschen
Länder. Aber auch für das französische kollektive Gedächtnis spielten Tilsit
und Ostpreußen eine wichtige Rolle48. Der Geschichtsschreiber führte dafür
eine Reihe Beispiele in Paris an, wie es etwa die Gemälde zweier französischer Maler sind: J. Chr. Tardieu und Antoine-Jean Gros, die den
Napoleonischen Feldzug in Ostpreußen künstlerisch verarbeiteten. Diesbezüglich bemerkte Kossert noch Folgendes:
Westlich des Eiffelturms liegt im 16. Arrondissement die Avenue dEylau. Im
Triumphbogen ist der Name Eylau verewigt, und nicht weit davon entfernt
erhebt sich an der Place Victor Hugo die Eglise St. Honoré dEylau. Die Avenue
de Friedland, die vom franzosischen Ruhm in der zweiten ostpreußischen
Schlacht kündet, führt direkt auf den Triumphbogen zu, in dem man auch den
Namen Tilsit findet. Im 8. Arrondissement erinnern die Rue de Tilsitt sowie
ein Café Le Tilsitt an die ostpreußische Stadt an der Memel49.
47 Diese Ereignisse werden oft in verschieden Quellen angeführt, u. a. in einem informativen Beitrag aus der Feder des Journalisten Adam Fedorowicz für die polnische Ausgabe des deutschen Magazins Focus: http://historia.focus.pl/polska/klejnoty-koronne-polskich-krolow-gdzie-sa-1144?strona=2, Zugriff vom 30.01. 2015. Der Verfasser beruft sich
darin auf sein Gespräch mit Micha³ Ro¿ek, einem bekannten Kenner der Geschichte Krakaus. Ro¿ek bemerkt gleichzeitig, das nur aus reiner Habsucht veranlasste Ausrauben der
Regalien habe keine Empörung bei der Krakauer Bevölkerung hervorgerufen. Im Allgemeinen habe man damals im Sinne nur Eines gehabt: sich um jeden Preis mit der neuen,
preußischen Besatzungsmacht zu arrangieren.
48 A. Kossert, Ostpreußen. Geschichte und Mythos, München, Berlin 2007, S. 122.
49 Ebenda, S. 122.
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Der Luisenkult drückte sich, wie schon früher vermerkt, in ganz Deutschland dadurch aus, dass im Laufe des 19. Jahrhunderts (und später)
zahlreiche öffentliche Gebäude, Plätze und Straßen nach der preußischen
Monarchin benannt worden waren. Nicht anders geschah es in Ostpreußen
und Pommern. In den Jahren 19381948 trug sogar ein Ortsteil des
heutigen Dorfes Abelino in der russischen Oblast Kalinigrad den Namen
Luisenpark. Es bestanden also überall Luisenschulen  u. a. in Allenstein,
Stallupönen (Niestierow, Sto³upiany), Rastenburg (Kêtrzyn) und Stargard,
außerdem die Luisenparks  u. a. in Dramburg (Drawsko Pomorskie),
Königsberg und Lyck, der Luisenbrunnen in Cranz, die berühmte Luisenbrücke über die Memel (Niemen) in Tilsit (Tyl¿a, Sowjetsk) und die
Luisenkirche (Königin-Luise-Gedächtniskirche) in Königsberg. Nicht
vergessen darf man ansonsten die identitätsstiftende Wirkung des in allen
ostdeutschen Provinzen sehr verbreiteten Luisenbundes. Eine Ergebenheit
gegenüber der Königin kennzeichnete sogar die jüdische Minderheit dieser
Gebiete. Darauf wies Hubert Or³owski hin, während er die Novelle Der
Glücksstern (1857) von Julia Burow (Julie Pfannenschmidt), einer 1806 in
Kydullen geborenen und 1868 in Bromberg (Bydgoszcz) verstorbenen
Schriftstellerin, in seinem Buch über die ostpreußische Literatur zwischen
1863 und 1945 besprach. Im Werk Burows war nämlich ein Appell an die
preußischen Juden enthalten, dem Königspaar, d.h. Friedrich Wilhelm III.
und Luise, stets Treue zu halten50.

Die Luisenschule in Allenstein (Olsztyn)
Bis 1945 wirkten in Allenstein etliche mittlere (höhere) Schulen, deren
Namen sich von den preußischen (deutschen) Herrschern herleiteten. Es
waren das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium sowie die Luisen- und Charlottenschule. Der Schutzherr der ersteren Schuleinrichtung, die jahrelang als
eine Knabenschule fungierte, war Kaiser Wilhelm I.  ein Sohn Luises. Der
Name der letzt genannten Schule, in der wiederum nur Mädchen
unterrichtet waren, bezog sich auf Charlotte von Preußen (18601919). Auch
die Luisenschule war eine Mädchenschule:
Die Luisenschule wurde 1873 als Städtische Simultane Höhere Töchterschule
eröffnet. Ehe die Schule schließlich zum städtischen Oberlyceum aufstieg, fiel
ihr die Rolle eines Lehrerseminars zu. Ihren Namen Luisenschule erhielt die
Einrichtung jedoch erst im Jahr 1917.
Um 1914 wurde die Anstalt bereits von 500 Schulerinnen besucht und das
Lehrerkollegium umfasste neben dem Direktor 31 Lehrkräfte, die in den 25
50

H. Or³owski, Za górami za lasami
O niemieckiej literaturze Prus Wschodnich
18631945 (Hinter sieben Bergen, hinter sieben Wäldern
Über die deutsche Literatur
Ostpreußens 18631945), Olsztyn 2003, S. 33.
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Klassenzimmern der Schule unterrichtete. Daneben verfügte die Schule über
einen Festsaal, einen Gesangs-/Turnsaal, einen Zeichensaal, ein Physikzimmer,
ein Kartenzimmer und Zimmer für die Lehrkräfte. Die Kosten zur Unterhaltung der Schule trug zu großen Teilen die Stadt Allenstein selbst, während der
Staat nur eine kleinere Summe zur Unterstützung bereitstellte51.

Mit dieser Schilderung wurde die ehemalige Luisenschule in einem
zeitgenössischen Bildband über das frühere Allenstein vorgestellt. Es sei
hier erwähnt, dass unterschiedliche Schuleinrichtungen auch nach 1945 in
dem gleichen Gebäude untergebracht waren, bis man endlich im neuen
Jahrtausend beschloss, es für die Bedürfnisse des Allensteiner Stadtrates
umzufunktionieren. Kurz davor wurde der ganze Backsteinbau sorgfältig
saniert.

Das Luisedenkmal in Oliva (Oliwa)
Auf eine interessante Verbindung Luises mit dem jetzigen Stadtteil
Danzigs Oliva bringt ein Internet-Eintrag52, den Marcin St¹porek vom
Kulturreferat des Stadtpräsidenten der Stadt an der Mottlau verfasste. Der
Autor schildert eine wechselvolle Geschichte des 1889 auf dem so genannten
Pacholkenberg (Karlsberg, poln. Pacho³ek) unweit Olivas errichteten
Luisendenkmals. Das Granitmonument hatte an einen Kurzaufenthalt
Luises in Oliva im Jahre 1798 zu erinnern. Damals kam die junge Königin
über Stargard und Lauenburg (Lêbork) in Oliva an, um von dort über
Frauenburg (Frombork) nach Königsberg zu den dort geplanten
Huldigungsfeierlichkeiten weiterzufahren. Das Denkmal wurde mit einem
Zitat aus Goethes Drama Torquato Tasso verziert:
Die Stätte, die ein guter Mensch betrat,
Ist eingeweiht; nach hundert Jahren klingt
Sein Wort und seine Tat dem Enkel wieder53.

1945 wurden vom Luisendenkmal der aus Gussbronze angefertigte
preußische Adler und die anderen Anzeichen deutscher Herrschaftszeit in
der Freien Stadt Danzig entfernt. Ein Zustand von Verlassenheit und
Vergessenheit währte dann mehr als drei Jahrzehnte lang, bis man endlich
1977 auf die Idee kam, das Denkmal so umzuändern, damit es irgendwie
den polnischen Anteil an der Geschichte dieses Landstrichs berücksichtigen
kann. Damals wollte man nämlich an den polnischen König Sigismund III.
51
52

Allenstein. Stadt unserer Jugend, Ellingen 2013 (2014), S. 17.
http://historia.trojmiasto.pl/Pomnik-na-Pacholku-pamiatka-nie-po-krolu-ale-krolowejn39801.html [Zugriff: 13.02.2015].
53 Das Zitat konnte nach: http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/torquato/
01.htm erkannt werden [Zugriff: 13.02.2015].
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Wasa und die am 28. November 1627 geschlagene Seeschlacht von Oliva
anknüpfen. St¹porek erwähnt noch in seinem informativen und schön
bebilderten Beitrag, dass eine Anhöhe in dem heutigen Stadtteil Danzigs
£ostowice (Schönfeld) seinerzeit zu Ehren der Königin in den Luisenberg
umbenannt wurde. Was aber noch mehr in dem Beitrag ins Auge stechen
kann, ist die vom Autor unterstrichene Tatsache, dass der Stammbaum
Luises bis auf den im 12. Jahrhundert lebenden Fürsten der Obodriten
namens Niklot zurückgeht. Dadurch wurde eine entfernte, weitreichende
slawische Herkunft Luises hergestellt. Heutzutage war man aber in Oliva
noch nicht dazu bereit, das Luisendenkmal in Originalform wiederherzustellen, was 2014 in Tilsit geschehen durfte. Dank einem enormen
Engagement der Stadtgemeinschaft Tilsit e. V., namentlich ihrem Vorsitzenden Hans Dzieran, konnte das dortige Luisendenkmal wiedererrichtet
werden54.

Die Luisenkirche in Königsberg (Kaliningrad)
Den Kirchenbau selbst beschrieb Andrzej Rzempo³uch aus der Sicht
eines polnischen Kunsthistorikers:
Königin-Luise-Gedächtniskirche am Rande des ehemaligen Stadtteils Amalienau
(heute Pobieda-Allee); nach einem Projekt von Fritz Heitmann (18991901)
errichtet; neuromantischer Bau, knüpft deutlich an den Kollegiatkirchentyp
jener Zeit an (Kollegiatkirchen wurden in den Epochen des Romanismus und
der Gotik gewöhnlich unter dem Patronat von Herrschern errichtet) [ ]55.

Noch detaillierter informiert darüber eine deutschsprachige Internetseite
aus dem Kaliningrader Gebiet, auf der u. a. nachzulesen ist:
Die Luisenkirche wurde nach der mythenumwobenen Preußenkönigin Luise zu
Mecklenburg-Strelitz benannt. Diese lebte in der Zeit Napoleons und nach ihrem Tod wurde ein heute weitgehend vergessener Kult um ihre Person veranstaltet, welcher auch in der Benennung mehrerer Kirchen mündete. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Luisenkirche  vollständig zu dieser Zeit noch
Königin-Luise-Gedächtniskirche genannt  im Gegensatz zu so vielen Häusern
Königsbergs nur mit geringen Schäden  doch 1968, über 20 Jahre nach dessen
Ende, drohte im nunmehrigen Kaliningrad dann der Abriss des Kirchenbaus56.

Gegenwärtig wird die Luisenkirche als ein Kasperletheater genutzt. Die
Schöpfer der Seite fühlen sich deshalb dazu verpflichtet, die oft von
deutscher Seite hervorgehobene Ungeschicktheit wegen der heutigen
Nutzung der Kirche abzuweisen. Sie vertreten dabei einen offensichtlich
54
55
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http://www.tilsit-stadt.de/tilsit-stadt/index.php?id=589 [Zugriff: 13.02.2015].
A. Rzempo³uch, Ehemaliges Ostpreußen. Kunstreiseführer, Olsztyn 1996, S. 177.
http://www.nachrussland.de/ir/index-lui.html [Zugriff: 26.01.2015].
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recht überzeugenden Standpunkt, die befremdende Unterbringung eines
Puppentheaters in der Kirche sei zu Sowjetzeiten der einzig mögliche Weg
gewesen, sie überhaupt vor einem endgültigen Abriss retten zu können.

Luises Aufenthalt in Warschau
und Groß Wartenberg (Syców)
Dariusz Majewski stellte seinen Beitrag über den Aufenthalt Luises im
schlesischen Ort Groß Wartenberg57 ins Internet. Er stützte sich dabei auf
die Veröffentlichung von Joseph Franzkowski (18501936) Geschichte der
freien Standesherrschaft der Stadt und des landrätlichen Kreises Groß Wartenberg, die 1912 in dieser schlesischen Stadt erschien. Nach Beendigung
der Huldigungsfeierlichkeiten in Königsberg, die Anfang Juni 1798 stattfanden, begab sich Friedrich Wilhelm III. in Begleitung seines Ministers
Friedrich von Roeder nach Oberschlesien, um das dortige Indusriegebiet zu
inspizieren. Das eigentliche Reiseziel der Königin war hingegen Breslau.
Unterwegs machten aber die beiden hohen Gäste zuerst noch einen Halt in
Warschau, den sogar Heinrich von Treitschke in seinem am 10. März 1876,
also anlässlich des 100. Geburtstages Luises, gehaltenen Vortrag im
Kaisersaal des Berliner Rathauses erwähnte. Luise soll, so Treitschke, auch
in der polnischen Metropole umschwärmt werden: Nach der Thronbesteigung ihres Gemahls lernte die junge Königin auch die entlegenen
Provinzen des Staates kennen; überall, selbst bei den Polen in Warschau,
derselbe jubelnde Empfang, wie einst in der Hauptstadt [ ]58. Ob der
Empfang in dem durch Preußen besetzten Warschau wirklich so begeistert
und unbeschwert war, scheint aus dem heutigen Standpunkt unwahrscheinlich gewesen zu sein. Einer der zeitgenössischen Biographen Luises,
Jan von Wolken, bemerkte diesbezüglich:
Die Huldigungsreise sollte in den östlichen Teil des Landes führen: Pommern,
West- und Ostpreußen und als heikelsten Part die bei den jüngsten polnischen
Teilungen erhandelten Gebiete. Das waren Neu-Ostpreußen, zwischen Njemen
(Memel) und Weichsel gelegen der Hauptstadt Warschau, und Südpreußen, das
Land entlang der Warthe. Hier lebten zum größten Teil Polen, die der
preußischen Herrschaft ablehnend gegenüberstanden, zumal die Behörden bei
der Eingliederung und Verwaltung dieser Gebiete mit geradezu provokatorischem Ungeschick vorgingen. Deshalb musste man sich dort auf einen wenig
freundlichen Empfang gefasst machen.
Mehr als einen Monat, vom 24. Mai bis zum 29. Juni 1798, dauerte die Reise.
Überall gab es Ehrenpforten und Blumenregen, Festansprachen und jubelnde
Menschenmassen. Das gehörte, damals wie heute, zum Protokoll und sagt an
57
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http://www.gross-wartenberg-sycow.pl/artykuly/luiza.html [Zugriff: 26.02.2015].
H. von Treitschke, Ausgewählte Schriften. Erster Band  Kapitel 8, http://gutenberg.spiegel.de/buch/ausgewahlte-schriften-erster-band-6970/8 [Zugriff: 1.03.2015].
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sich nur wenig über die Stimmung der Bevölkerung aus. Augenzeugen berichten jedoch übereinstimmend, dass Luise durch ihre Natürlichkeit und ihre
gleich bleibende Freundlichkeit gegen jedermann, ihr sicheres taktvolles Auftreten die Sympathie vieler Menschen gewann. Man unterschätze die Tatsache
nicht59.

Ähnliches trug sich ferner in der kleinen Stadt Groß Wartenberg zu, wo die
Königin am 21. Juni 1798 abstieg. Die Einheimischen begrüßten sie mit
allem Pomp und außerordentlicher Verehrung. Der königliche Zug passierte
sowohl ein polnisches als auch ein deutsches Tor, die besonders festlich
ausgeschleckt waren. Dr. Johann Ignaz Libor (17541820)60, ein örtlicher
Erzpriester, komponierte sogar ein Ehrenlied, das von weiß gekleideten
Mädchen vorgesungen wurde. Es gab Blumen, Kränze, Spaliere, Spruchbänder, auf denen königliche Initiale gestickt waren. Darauf prangte der
kunstvoll gewundene Buchstabe L. Zum Andenken an jenes einmalige
Ereignis erhielt der Kirchvorplatz am 100. Todestag der Königin (19. Juli
1910) gerade ihren Namen. An der Gastwirtschaft Zum Eisernen Kreuz
wurde außerdem eine Gedenktafel zur Erinnerung an den Besuch der
königlichen Hoheit gebracht. Darauf stand eine Inschrift, die besagte, dass
Groß Wartenburg  die erste Stadt auf schlesischem Boden  der so
angebeteten Königin gerade an dieser Stelle huldigen durfte.

Luise und Schlesien
1791 begann man in dem heutigen Zabrze eine Zeche zu bauen, die
Königin-Luise- Grube genannt wurde61. Es war nicht nur ein Ausdruck einer
großen Liebe des Königs Friedrich Wilhelm III. zu seiner Gemahlin, sondern
auch eine Erwiderung der Erwartungen vieler Schlesier, die in der
Monarchin den Inbegriff aller Tugenden sahen. Diese Einstellung gipfelte
dann in der Stiftung des Eisernen Kreuzes in Breslau  der größten und
wichtigsten Stadt Schlesiens. So stellte die Beweggründe für diese
Entscheidung Joachim Bahlcke in seiner Geschichte dieser Provinz dar:
Seit Friedrich Wilhelm III. Mitte Januar 1813 mit seinem Hof nach Breslau
übergesiedelt war, wurde Schlesien zum Ausgangspunkt des Befreiungskampfes. [ ]. In Breslau stiftete Friedrich Wilhelm III. am 10. März, dem Geburtstag der 1810 gestorbenen, in Schlesien besonders verehrten Königin Luise von
Preußen das Eiserne Kreuz als Orden und Ehrenzeichen für alle militärischen
Dienstgrade und Nichtkombattanten. Das auf das Kreuz des Deutschen Ordens
zurückgehende gusseiserne schwarze Kreuz mit der Königskrone und den Initialen FW über drei Eichenblättern sowie der Jahreszahl 1813 auf der Vorder59
60

J. von Flocken, Luise. Eine Königin in Preußen. Biografie, Berlin 1989, S. 91.
Die Lebensdaten nach einem Eintrag in: http://www.gross-wartenberg.de/Franzkowski/2003_05.html [Zugriff: 25.02.2015].
61 http://www.zabytkitechniki.pl/Poi/Pokaz/1703 [Zugriff: 26.02.2015].
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seite, dessen endgültige Form Karl Friedrich Schinkel schuf, wurde später
1870, 1914 und 1939 erneuert und seit 1819 auch als staatliches Symbol verwendet62.

Mit diesen Ereignissen gingen die Verkündung des berühmten Aufrufs An
mein Volk (1813) und der spätere Bau der Jahrhunderthalle (1913) einher.
In diesem Zusammenhang sei noch vermerkt, dass der ursprüngliche Name
der Halle vor einigen Jahren wiederhergestellt werden konnte.
Belegt sind ansonsten der Aufenthalt Luises im Kurbad Warmbrunn
(Cieplice) bei Hirschberg (Jelenia Góra)63 und im Prellerischen Hüttenwerk,
einer Vitriolherstellung und -handlung, die von Christian Melchior Preller
in der Nähe Schreiberhaus (Szklarska Porêba) betrieben wurde. Über den
Besuch schrieb Marek Staffa in seinem Riesengebirge-Buch Karkonosze. Der
Autor bemerkte dort, dass unweit jenes nicht mehr existierenden Vitriolwerks zwei Buchen gestanden hätten, in deren Rinde das königliche Paar
seine Namen eingeritzt haben solle64. Staffa beschreibt außerdem einige
Königs- und Adelssitze im Riesengebirge, u. a. das Schloss Schildau
(Wojanów)65, das ein Geschenk Friedrich Wilhelms III. an seine Tochter
 Luise von Preußen (18081770)  war.

Schlussbemerkung
Da der Artikel keinen Anspruch erhebt, Königin Luise einer axiologischen Untersuchung zu unterziehen, wurden darin lediglich einige
Beispiele für die Rezeption dieser geschichts- und kulturträchtigen
Persönlichkeit in Polen vorgestellt.
Im Aufsatz wurde die preußische Königin Luise u. a. als eine
literarische Figur präsentiert, die in ihrem Jahrhundert als ein Kultobjekt
in jeder Gesellschaftsschicht Preußens galt. Ihr enormer Einfluss auf das
Allgemeinbewusstsein der Deutschen wirkte sich besonders im Zeitalter
Napoleon Bonapartes auf Kunst und Literatur aus. Ein damals entstandener
Mythos lebte bis zum Zweiten Weltkrieg in der deutschen Öffentlichkeit
fortan. Später ließ der Luisenkult zwar nach, die Königin selbst wurde aber
62
63

J. Bahlcke, Schlesien und die Schlesier, München 1996, S. 88.
So schilderte der im selben Jahr wie Heinrich von Kleist und Königin Luise verstorbene Dichter Johann Gottfried Seume (17631810) die Eindrücke von seiner Reise
durch diese Gegend: Tiefer verfolgte ich die Krümmungen bis an den Zackenfall und
durchstich an den Flüssen herab und hinauf das ganze reizende Tal von Warmbrunn und
Hirschberg und Schmiedeberg. Einen schöneren Winkel der Erde trifft man nur selten
bessere Menschen, nach: Mein Sommer, Leipzig 1987, S. 2425. Seume unterstreicht
später eine relative Wohlhabenheit der schlesischen Dörfer, was in einem krassen Gegensatz zu den Zuständen in den Kleinstädten steht, die etwa Heinrich Heine in Die Schlesischen Weber oder Gerhart Hauptmann in Die Weber darzustellen vermochten.
64 M. Staffa, Karkonosze, Wroc³aw 2006, S. 129.
65 Ebenda, S. 150.
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immer wieder gern nicht nur von deutschen Wissenschaftlern, sondern auch
Schriftstellern (u. a. Günter de Bruyn, Christian Graf von Krockow und
Dagmar von Gersdorff) entdeckt und aufs Neue gedeutet. Diese Welle erreichte
2010, zwei Jahrhunderte nach dem Tod der Königin, einen Höhepunkt.
Ein enormes, immerwährendes Interesse der Deutschen an Luise wurde
eingangs mit der Tatsache konfrontiert, dass sie in der polnischen
Geschichtsschreibung eher ignoriert wurde. Luises Aufenthalte in Pommern,
West- und Ostpreußen sowie einige durch Preußen nach den Teilungen
Polens erworbenen Provinzen werden aber momentan von polnischen
Heimatkundlern in Form von populärwissenschaftlichen oder journalistischen Beiträgen gewürdigt. Somit erfährt das Luisenbild eine moderne
Rezeption in Polen. Diese Versuche werden nicht selten von denjenigen
unternommen, die gerade dabei sind, die deutsche Vergangenheit ihrer
Heimatgegend aufzuarbeiten.
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Streszczenie
Artyku³ powsta³ z inspiracji wierszami autorstwa Marcina i Ottona Gerssów na temat
pruskiej królowej Luizy. Autor odwo³uje siê do kultu tej postaci, rozpowszechnionego w Prusach, a póniej tak¿e w ca³ych Niemczech, i przedstawia niektóre aspekty mitu rodz¹cego siê
ju¿ za jej ¿ycia. Luiza silnie oddzia³ywa³a bowiem sw¹ osobowoci¹ na wyobraniê i wiadomoæ
nie tylko prostego ludu, lecz tak¿e warstw owieconych. Przedwczesna mieræ tej matki królów
jeszcze bardziej pog³êbi³a przekonanie o jej wyj¹tkowym znaczeniu dla kszta³towania siê mitu
za³o¿ycielskiego utworzonego w roku 1871 Cesarstwa Niemieckiego.
Autor nie dokonuje oceny charakteru i czynów Luizy, lecz koncentruje siê g³ównie na
zwi¹zanych z ni¹ miejscach pamiêci znajduj¹cych siê w Polsce. Zauwa¿a przy tym, ¿e wczeniej
nie by³a ona jako postaæ historyczna obiektem zainteresowania polskich uczonych i publicystów. Obecnie informacje o ladach jej bytnoci w ró¿nych regionach kraju coraz czêciej
pojawiaj¹ siê zarówno w opracowaniach naukowych, jak i w popularnych serwisach zamieszczanych na stronach internetowych.

Summary
This article is motivated by the poems of Marcin and Otto Gerss about the Prussian
queen Luise. The author of this articlec onsiders first the cult of queen Luise in Prussia, and
then in Germany. He describes some elements of the myth that was born while the queen still
lived. Queen Luise had a significant influence on the imagination and consciousness of both the
masses and the enlightened. The untimely death of the mother of kings further intensified the
belief in her exceptional meaning for the founding myth of the German Empire. The author
does not evaluate the character and deeds of queen Luise. He mainly concentrates on her
places of remembrance that are located in Poland. He notes that polish scientists and journalists have previously shown limited interest in this historical figure. However, information of the
traces of her stays in different regions of Poland are currently gaining more visibility in
scientifi carticles and popular online-services.

Anhang
Marcin Gerss
Eine kurze Beschreibung des Lebens Ihrer Durchlaucht des deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm I., der am 22. März 1879 82 Jahre alt
wurde
1. Zweiundachtzig Jährchen sind vergangen
Und ins ewige Meer im Nu verflossen,
Seitdem König und Kaiser uns gegeben
Und aus Gottesgnade in diese Welt geschickt wurde.
2. Ihren Geburtstag beging also
Die mächtige Nation der deutschen Lande;
So bemühten sich die Großen wie die Kleinen,
Ihm ihre große Liebe zu erweisen.
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3. Sie freuten sich, dass ihn Gott bewahrte
Und mit viel Gnade pflegte:
Dass Er ihn von seiner Jugend an lenkte
Und bis in sein betagtes Alter liebte.
4. Also, alle wissen es, dass Gott ihn liebt
Und ihm seine Gunst erweist;
Sein Leben lang führt Er ihn hold.
Wie ein lieber Vater denkt Er stets an ihn.
5. Es ist wahr, der Kaiser musste
In seinen jungen Jahren viel Schlimmes erleiden,
Als Napoleon Preußen besiegte
Und das Preußenvolk in seiner Härte bedrückte.
6. Denn viele Anführer verließen den König
Und brachen ihre Gelöbnisse.
Sie verkauften ihre Heere an die Feinde
Und gaben ihnen starke Festungen her.
7. Des deutschen Landes Hälfte riss der Feind ans ich
Und raubte sehr viele Schätze.
Er bedrängte es mit allen Mitteln
Und durch seine Armeen.
8. Die kranke Königin musste fliehen
Und begab sich auf eine Reise nach Memel.
Der König und die Kinder gingen mit,
Um nicht mit den Feinden zu verweilen.
9. Dort erkrankte der junge Kronprinz Wilhelm
Vor großer Trauer und war schon sehr matt.
Doch der Allmächtige erwies sich als sein Vater
Und errettete ihn aus dem Rachen des bitteren Todes.
10. Prinz Wilhelm trat unserem Heer bei
Kaum als er zehn Jahre alt wurde.
Der König erfreute Wilhelm sehr,
Indem er ihn gleich zum Leutnant beförderte.
11. Doch seine Mutter war sehr besorgt
Und lebte allzeit in großem Kummer.
Da unsere Heere besiegt wurden,
Waren der König und das Volk betrübt.
12. Denn unser Vaterland ist unglücklich,
Da dessen Hälfte einen anderen Gebieter hat.
Sie vergoss so oft bittere Tränen,
Und beklagte sehr ihr Unglückssein.
13. Ihr lieber Sohn Wilhelm tröstete die Mutter
Aus seinem ganzen Herzen und Kraft.
Er versuchte, seine Mutter zu beruhigen
Und ihre Herzenswunden zu heilen.
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14. Liebe Mutter, sei nicht traurig in deinen Gedanken,
Der Allerhöchste steht ja an unserer Seite.
Obwohl Er uns ins Trauern versetzte,
So weiß ich, dass er uns doch nicht verließ.
15. Denn Seine Gnade reicht über die Wolken
Und ragt über seinen so hohen Palast heraus.
Immer hatte Er uns unter Seiner Obhut
Und war Vater für das ganze Preußenland.
16. Er gibt uns bald das Gewehr Gideons
Und wir werden Napoleon besiegen.
Dessen Armeen werden wir glorreich schlagen
Und aus unseren Ländern ganz verjagen.
17. Wieder wird die prächtige Krone der Preußen glänzen
Und der einstige Ruhm wiederhergestellt.
Auf den Herrgott können wir uns immer verlassen,
Obgleich Er uns traurig machte, lobpreisen wir ihn!
18. Wie Honig und Balsam waren seine Worte,
Sie schmiegten sich an ihr mütterliches Herz
Und so stärkte er ihre fahle Seele,
Die durch Unglück überaus strapaziert war.
19. Die Königin vertrauerte auf Gott,
Denn sie hatte allzu viel gelitten.
So rief der liebe Gott sie bald zu sich,
Aus dem Diesseits in Sein Königreich.
20. Als sie schon auf dem Sterbette lag
und war daran, ins Jenseits zu kommen,
Versammelten sich König und Kinder bei ihr,
Aus ihren Augen quollen sehr ergiebig Tränen.
21. In ganz Preußen herrschte große Furcht.
Um sie trauerten Arm und Reich.
Die Königin war nämlich sehr zärtlich
und liebte ihr Volk wie ihre eigenen Kinder.
22. Bald bestrafte Gott den mächtigen Napoleon,
Diesen französischen Herrn,
Als dieser an der Spitze seiner Grande Armée
Russland einen blutigen Kampf erklärte.
23. Und der Herrgott ließ auf den Kaiser und seine Heere
Vom hohen Himmel Frost und Hunger nieder,
So dass die aus warmen Landen gekommenen Franken
In Russland wie magere Krähen erfroren.
24. So erhoben sich die Preußen in ihrem Zorn,
Nahmen das Gewehr in ihre mächtige Hand.
Sie verschworen sich so mit den Russen,
Wie auch mit den Engländern und Österreichern.
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25. So schlugen sie gegen Napoleon
Und siegten mit Gideons Schwert.
Sie vertrieben Napoleon aus Frankreich
Und nahmen die geraubten Länder den Franken weg.
26. Prinz Wilhelm kämpfte mutig im Krieg,
Er schonte sein Leben kaum,
Denn der himmlische Vater war sein Verteidiger
Und hütete ihn, den kämpferischen Sohn.
27.Alle Preußen kämpften mutig wie die Löwen,
Sie nahmen die größte Kampflast auf sich.
Sie bekamen dafür aber den kleinsten Preis,
Denn andere Staaten gewannen am meisten.
28. Ruhige Zeiten traten jetzt ein,
Nach langen Kriegen, die es bislang gab.
Die Menschen bedankten sich bei Gott,
Dass sie wieder Frieden vom Himmel erhielten.
29. In dieser ruhigen und glücklichen Zeit
Ehelichte Prinz Wilhelm eine berühmte Frau,
Augusta aus dem Hause Sachsen-Weimar,
Die Tochter eines erlauchten Großherzogs.
30. Die Trauung fand in der heiligen Kirche zu Berlin statt
Und es waren dabei sehr viele Gäste anwesend,
Der Russenzar und seine Gemahlin
Sowie andere Herren aus den Königshöfen.
31. Nach einem frühzeitigen Tod seines Bruders,
König Friedrich Wilhelm IV.,
Bestieg Kronprinz Wilhelm den preußischen Thron,
In einer seit langem leuchtenden Krone.
32. Er triumphierte über seine Feinde,
Zunächst auf dem benachbarten dänischen Boden,
Bis er seinem preußischen, schon lange mächtigen Land,
Schleswig-Holstein angeschlossen hatte.
33. Österreich sündigte immer wieder gegen Preußen,
Mit seiner großen List paktierte es immer.
Die Preußen nahmen dafür Rache
Und schlugen es bei Königgrätz vernichtend.
34. Der französische Kaiser, Napoleon III.,
Jagte wie ein Verrückter zu einem Krieg nach Preußen.
Er will über uns glorreich triumphieren
Und ganz Preußen an sich reißen.
35. Unser König zog gegen den hochmütigen Feind,
Er stürzte wie ein furchtbarer Blitz auf ihn hin.
Zuerst schlugen die Franzosen gut zurück,
Doch letztendlich erreichten sie nichts.
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36. Der Herrgott beschützte den König stets,
Er beglückte ihn mit der Kaiserkrone.
Obwohl er im Feuer steckte, der betagte Ritter und König,
Stand ihm Gott allzeit bei, um ihn zu erfreuen.
37. So reicht heute seine große Macht
Von den Grenzen der Franken bis an die Memel,
Und von den holden Ostseeufern bis
An die verschneiten, in den Himmel ragenden Alpen.
38. Als sich die Verbrecher gegen ihn erhoben
Und den König ermorden wollten,
Rettete der Allerhöchste sie aus ihren Händen
Und beschenkte den Verwundeten mit Genesung.
39. Fünfzig Jahre lang lebt er schon in seiner Ehe,
Im großen Glück und Segen.
Er beging schon seine goldene Hochzeit und feierte
Die goldene Trauung in der heiligen Kirche zu Berlin.
40. Denn der König ist Sohn des himmlischen Vaters,
Der immer nach dem Gottesantlitz suchte.
Von seiner Jugendzeit an war er dauernd bereit,
Sich fleißig auf das Gotteswort zu verlassen.
41. Wie wir es alle wissen, liebt er sein Volk
Und will es glücklich machen.
Wie ein rechter Vater bemüht er sich darum
Und hört nie mit seinem Bemühen auf.
42. Wir sollten also den König ehrlich schätzen,
Durch Liebe mit Herz und Dankbarkeit.
Bitten wir Gott, dass er ihn uns bewahrt
Und ihm in seiner Gnade stets Gesundheit schenkt.
43. O Herr, Gott am hohen Himmel,
Wir erbitten Dich aus ganzem Herzen:
Breite Deine Fittiche über den Kaiser aus,
Sei so gut und gib ihm Deine Gottesgnade.
44. Lange soll er noch auf dieser Welt leben,
Bis er in deinen heiligen Zelt sich stellt.
Ergieß den Strahl Deiner heiligen Gunst über ihn,
Die Kaiserin und sein ganzes Haus.

Aus: Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki (1880, Evangelischer Königlich-Preußischer Kalender), S. 5967, in: Zbigniew Chojnowski, Wyobrania
historyczna Mazurów pruskich. Studia i ród³a, Olsztyn 2014, S. 259264.
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W literaturze M³odej Polski mia³ miejsce zaskakuj¹cy rozkwit poezji
kobiecej. Wród poetek znajdujemy autorki oryginalne i uzdolnione, jak te¿
takie, które trudno uznaæ za prawdziwe poetki  czy to z uwagi na niewielkie dowiadczenie literackie i sporadyczne publikacje (bêd¹ce jakby przejawem chwilowego lub okazjonalnego zainteresowania), czy to daleki od doskona³oci warsztat artystyczny. Poezja tych s³abszych autorek mo¿e jednak
wzbudziæ ciekawoæ, gdy¿ to w³anie w niej najwyraniej manifestuj¹ siê
fascynacje epoki, ówczesna konwencja i moda literacka. Przyk³adem takiej
twórczoci jest zbiorek wierszy Zofii Gordzia³kowskiej Böcklin w poezyi
(prwdr. 1911)  interesuj¹cy z dwóch powodów: po pierwsze, prawie wszystkie zebrane tu utwory s¹ ekfrazami (w liczbie 50, z wyj¹tkiem trzech dodatkowych tekstów, zamykaj¹cych tom, wyodrêbnionych za pomoc¹ nadrzêdnego tytu³u Rozmylania); po drugie, owe ekfrazy s¹ powiêcone dzie³om tylko
jednego artysty, popularnego na prze³omie XIX i XX wieku szwajcarskiego
malarza Arnolda Böcklina, uznawanego przez niektórych za patrona symbolizmu w sztukach plastycznych. Wspomnianego artystê pasjonowa³a miêdzy
innymi tematyka mitologiczna, upodoba³ on sobie przy tym nie tyle bogów
olimpijskich, ile pomniejsze bóstwa, a szczególnie kolonogie  bo¿ka Pana,
fauna lub satyra. Przyczyni³ siê w ten sposób do nies³ychanej popularnoci
tego typu bohatera w literaturze i sztuce, podobnie zreszt¹ jak s³awny poemat-ekloga Stéphanea Mallarmégo LAprès-midi dun faune (prwdr. 1876,
pol. Popo³udnie fauna) b¹d filozofia dionizyjska Friedricha Nietzschego,

50

Grzegorz Igliñski

zainicjowana rozpraw¹ Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik
(prwdr. 1872, pol. Narodziny tragedii z ducha muzyki), w której synonimem
dionizyjskoci uczyni³ filozof satyra.
W tomiku Gordzia³kowskiej wystêpuje a¿ osiem wierszy wprowadzaj¹cych postacie kolonogich bo¿ków: U ród³a, Pan w trzcinie, Pan i kos, Wieczór wiosenny, Pan i Nimfa, Pan i pasterz, Bachanalie, Zdobycz Pana. Epizodycznie motyw taki spotykamy równie¿ w utworach Portret Böcklina ze
mierci¹ oraz Centaur w kuni. Przedmiotem niniejszej analizy bêdzie tylko
jeden z tych tekstów  Pan w trzcinie, a to z uwagi na podwójn¹ reprezentatywnoæ. Jest on charakterystyczny dla stylu poetki oraz dotyczy obrazu
Böcklina, który przyniós³ artycie s³awê, staj¹c siê znakiem rozpoznawczym
jego malarstwa. Zestawiaj¹c wiersz ze ród³em inspiracji, spróbujemy okreliæ, na ile wierna wzglêdem malarskiego orygina³u jest poetycka wersja
tematu  czy mamy do czynienia z opisem obrazu, jego lirycznym komentarzem i prób¹ odczytania, czy mo¿e raczej stanowi on tylko powód do rozwiniêcia jakiej refleksji, punkt wyjcia dla rozwa¿añ wykraczaj¹cych poza
ramy p³ótna Böcklina.
Poetycka prezentacja dzie³ sztuki (obrazów i rzeb) stanowi³a jeden
z zasadniczych obszarów tematycznych w³aciwych parnasistom, podczas
gdy symbolici jako wzór dla literatury czêciej wskazywali muzykê, widz¹c
w niej rewelatorkê jakoci metafizycznych, wyrazicielkê stanów emocjonalnych (woln¹ od spowszednia³ych s³ów) b¹d fundament kszta³towania jêzyka
poetyckiego, odmiennego od mowy u¿ywanej na co dzieñ. W przypadku wiersza Gordzia³kowskiej spotykaj¹ siê ze sob¹ trzy dziedziny, bowiem obok
poezji i malarstwa wskazaæ trzeba jeszcze na muzykê  obraz Böcklina
przedstawia bo¿ka Pana graj¹cego na fletni. Utwór poetki stara siê tê muzycznoæ, a zarazem nastrojowoæ uchwyciæ i uwydatniæ.
Pan w trzcinie Gordzia³kowskiej powsta³ z inspiracji konkretnym obrazem
Böcklina, mianowicie dzie³em Pan im Schilf (pol. Pan w trzcinie albo Pan
wród trzcin, druga wersja, powst. 1858, olej na p³ótnie; Neue Pinakothek,
München). Obraz ten uchodzi za dzie³o prze³omowe w dorobku artysty, gdy¿
w³aciwie od niego zaczyna siê kariera i popularnoæ Böcklina w Europie.
Poniewa¿ pierwsza wersja Pana w trzcinie (powst. 18561857, olej na p³ótnie;
Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten, Winterthur) powsta³a wczeniej,
za datê prze³omu uchodzi rok 1856. Jednak to ta druga wersja, która zainspirowa³a Gordzia³kowsk¹ (wiadczy o tym uwaga w spisie treci jej tomiku),
sta³a siê przyczynkiem do s³awy1. W roku 1859 kupi³ j¹ za ogromn¹ sumê
dla Nowej Pinakoteki w Monachium by³y król Bawarii Ludwik I Wittelsbach,
znany ze swojej mi³oci do sztuki. Fakt ten nobilitowa³ dzie³o i jego twórcê.
W ten sposób Böcklin z nieznanego szerszemu gronu malarza przekszta³ci³
1 Zob. Ch. Lenz, Nowa Pinakoteka w Monachium, t³. D. Stefañska-Szewczuk, Warszawa 1995, s. 82, il. 1.
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siê w bo¿yszcze modernistów. Jego twórczoæ zaczêto dzieliæ na dwa okresy,
których cezurê wyznacza³ Pan w trzcinie.
Zdaniem Andrzeja Nowakowskiego, nie ma jednak podstaw dla doszukiwania siê w obrazie jakiego prze³omu artystycznego, gdy¿ podobny styl
wykazuj¹ pokrewne tematycznie obrazy Böcklina sprzed 1856 roku2. Badacz
próbuje wiêc inaczej wyjaniæ fenomen Pana w trzcinie. Najpierw czyni to
w kontekcie socjologicznym, wskazuj¹c na bogate i konserwatywne niemieckie mieszczañstwo, które, bêd¹c g³ównym mecenasem i odbiorc¹ sztuki, narzuci³o jej estetykê kiczu i przyczyni³o siê do zastoju malarskiego akademizmu. Twórczoæ Böcklina wpisa³a siê w ten martwy nurt malarstwa akademickiego, wspó³tworz¹c kicz  i st¹d wziê³o siê powszechne uznanie spo³eczne dla Pana w trzcinie. Druga przyczyna wi¹¿e siê z przewartociowaniem akademizmu w Niemczech. Dzie³o Böcklina zaczêto odczytywaæ jako
przejaw buntu modernistycznego, skierowanego przeciwko akademizmowi,
eliminuj¹cemu  w imiê pewnych rygorów i zasad tworzenia  indywidualizm artystyczny. Mamy wiêc sprzecznoæ: twórczoæ Böcklina wyrasta ze
wstecznej tradycji malarstwa akademickiego, przez co zostaje spo³ecznie zaakceptowana, a zarazem jest rozumiana jako jej zaprzeczenie. Odpowiada
zapotrzebowaniu w ramach mieszczañskiej estetyki kiczu i jednoczenie
w ramach artystycznej rewizji twórczych norm.
[ ] konsekwencj¹ s¹ dwa ca³kowicie odmienne style interpretacji tego malarstwa, polegaj¹ce na odniesieniu go do dwóch ró¿nych wartoci: z jednej strony do
prymitywnej Gemütlichkeit, z drugiej za do przekonania, ¿e malarstwo to [ ]
jest tylko kreacj¹ tzw. wewnêtrznych stanów duszy artysty [ ].
Jednak zestawienie tych sprzecznych tendencji staje siê mo¿liwe przynajmniej
w jednym punkcie. Otó¿ w przypadku Böcklina zrealizowany praktycznie zosta³
wzór artysty objawionego i sztuce, i [ ] kulturze masowej. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku jego gwiazda rozb³ys³a w sposób nag³y [ ].
Tak wiêc [ ] Pan w trzcinie zapocz¹tkowa³ podwójne ¿ycie dzie³ Böcklina, [ ]
zaczê³y one funkcjonowaæ w dwóch niezale¿nych od siebie obiegach artystycznych. Jeden z nich okrelony zosta³ przez [ ] estetykê kiczu, [ ] drugi za 
przez now¹ estetykê symbolizmu3.

Symbolizm Böcklina opiera siê na nastrojowej palecie barw typowej tylko dla
niego, a w ma³ym stopniu na tematyce i tzw. fantastyce Böcklinowskiej, czyli
postaciach mitologicznych i baniowych (centaury, fauny, nimfy, syreny, trytony, jednoro¿ce, smoki, potwory) oraz wynionych przestrzeniach czy zawiatowych krainach (czêsto z elementami architektonicznymi). Pozosta³e
sk³adniki kompozycyjne prac malarza nosz¹ cechy zachowawcze i wywodz¹
siê z konserwatywnej tradycji akademizmu niemieckiego.
Trzeci¹ przyczynê prze³omu wyznaczonego przez Pana w trzcinie stanowi fakt, ¿e dostêp do wczesnych prac artysty by³ utrudniony i ma³o kto je
2
3

A. Nowakowski, Arnold Böcklin. Chwa³a i zapomnienie, Kraków 1994, s. 121.
Tam¿e, s. 127128.

52

Grzegorz Igliñski

zna³. Pan w trzcinie to pierwsze dzie³o malarza, które znalaz³o siê w sta³ej
ekspozycji  i to w jednej z najs³ynniejszych galerii europejskich, Nowej
Pinakotece w Monachium4. Nic wiêc dziwnego, ¿e sta³o siê znane. Dopiero od
tego momentu inne prace artysty zaczê³y pojawiaæ siê w wa¿nych orodkach
sztuki. Ze swojej strony dodajmy, ¿e sporód innych kompozycji faunicznych Böcklina Pan w trzcinie wyró¿nia siê swoj¹ urod¹ i ma wdziêk, który
móg³ siê podobaæ publicznoci. Obraz emanuje nastrojem zadumy i zaprasza
do kontemplacji. Móg³ te¿ podobaæ siê artystom, gdy¿ jego tematyka zdaje
siê dotyczyæ w³anie artysty i sztuki. Nie stanowi mo¿e jakiego zwrotu
w malarstwie europejskim, ale wykracza trochê poza akademizm.
Przedstawiona na obrazie sytuacja jest statyczna: nad rzek¹ siedzi
wród trzcin bo¿ek Pan i gra na syryndze. Jego postaæ wtapia siê w t³o,
przypomina cieñ rysuj¹cy siê w mroku, trochê ciemniejszy kszta³t w zacienionym miejscu. St¹d wra¿enie, jakby by³ duchem przyrody, stanowi³ jej
wnêtrze, reprezentowa³ jej pierwotny muzyczny jêzyk, niewerbalny sposób
porozumiewania siê elementów uniwersum. Pan nie kontrastuje z przyrod¹,
chocia¿ dzieñ jest s³oneczny i promienie przezieraj¹ przez licie, a niewielka
czêæ trzcin pozostaje w s³oñcu. Poza i ponad listowiem widaæ fragment
b³êkitnego nieba i rzeki odbijaj¹cej jego barwê. Mamy zatem podwójne t³o:
Pan znajduje siê na tle zieleni, za zieleñ na tle lazuru. Wszêdzie wkrada siê
s³oñce, co podkrela harmoniê i jednoæ ró¿nych wymiarów wiata. Na dole
obrazu dowcipny Böcklin domalowa³ jeszcze kilka ¿ab, sprawiaj¹cych wra¿enie s³uchaczek koncertu Pana (w drugiej wersji obrazu jest ich wiêcej ni¿
w pierwszej).
Obraz wi¹¿e siê z greckim mitem opowiadaj¹cym o tym, jak Pan napastowa³ dziewicz¹ Syrinks, arkadyjsk¹ hamadriadê (nimfê drzew) lub najadê
(nimfê p³yn¹cej wody). Dziewczyna, uciekaj¹c, przeobrazi³a siê dziêki pomocy nimf lub bogów w trzcinê nad brzegami rzeki Ladon5. Kiedy podmuchy
wiatru wywo³a³y jêcz¹cy poszum w trzcinach, niedosz³y kochanek wpad³ na
pomys³ po³¹czenia woskiem trzcin o ró¿nych d³ugociach, nie potrafi¹c rozpoznaæ, któr¹ z nich jest jego nimfa. W ten sposób powsta³a fletnia Pana,
instrument muzyczny, któremu bohater nada³ nazwê syringa, aby upamiêtniæ swoj¹ ukochan¹6. Opowieæ sugeruje, ¿e to, co dla boga nieosi¹galne
4
5

Tam¿e, s. 128.
Zob. R. Graves, Mity greckie, prze³. H. Krzeczkowski, wstêpem opatrzy³ A. Krawczuk, Warszawa 1974, s. 108; Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997,
s. 289 i 423; J. Parandowski, Przygody Pana, w: tego¿, Eros na Olimpie, wyd. 3, Warszawa
1978, s. 93101; J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian,
wyd. 20, Poznañ 1987, s. 92.
6 Syringa (fletnia Pana) by³a w rzeczywistoci ludowym instrumentem ukochanym
przez pasterzy w Arkadii. Sk³ada³a siê z siedmiu trzcin ró¿nej d³ugoci po³¹czonych
woskiem (póniej liczba trzcin albo sztucznych rurek bêdzie zmienna). Na temat fletni
Pana i jej budowy zob. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, prze³. S. Olêdzki,
wyd. 2, Kraków 1989, s. 122123, 156158, 177178; M. Wade-Matthews, W. Thomson,
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w jednej formie, mo¿e on posi¹æ w innej. Fletnia Pana w Grecji i we
wszystkich prymitywnych cywilizacjach zwi¹zana by³a z zaklêciami mi³osnymi. Jak g³osi mit, bo¿ek Pan [ ] gra³, gdy ow³adnê³a nim namiêtnoæ
i têsknota7. Obraz Böcklina mo¿na uznaæ za nawi¹zanie do Metamorfoz
(Przemian) Owidiusza, gdzie Pan wygrywa na fletni swój ¿al po stracie
Syrinks.
Ju¿ by³by s³owa Pana Merkury powtarza³,
By³by mówi³, jak bieg³a Syrynks przelêkniona,
Póki siê nie dosta³a do rzeki Ladona;
Jak, wstrzymana jej biegiem, i siostry kochane,
I bóstwa o cudown¹ b³aga³a przemianê,
Jak Pan bliski ju¿ nimfy, gdy dociga³ mia³o,
Nie j¹, lecz tylko uj¹³ trzcinê wybuja³¹,
Jak gdy westchn¹³, a trzcina wzruszona westchnieniem,
¯a³osnym, ale mi³ym przemówi³a brzmieniem.
Tkniêty s³odycz¹ dwiêku i melodi¹ now¹,
Rzek³ Pan: Bêdê choæ twoj¹ cieszy³ siê rozmow¹!
Jak na koniec nierówne trzciny woskiem zliwa,
I taki flet dziewicy imieniem przezywa8.

Böcklin mia³ swoich poprzedników. Wród malarzy prawdopodobnie nieobcych artycie, wykorzystuj¹cych w swej twórczoci postacie fauniczne, badacze wymieniaj¹ miêdzy innymi: Szwajcarów  Salomona Gessnera (17301788)
oraz Petera Birmanna (17581844), Niemców  Johanna Heinricha Wilhelma Tischbeina (17511829), Carla (Karla) Wilhelma Kolbego Starszego
(17571835), Carla (Karla) Blechena (17981840), Ernsta Friesa (18011833),
Alberta Zimmermanna (18081888) i Austriaka  Moritza von Schwinda
(18041871). Ich dzie³a ró¿ni¹ siê jednak od realizacji Böcklina. Przyk³adem
jest choæby praca angielskiego malarza Richarda Westalla (17651836) The
Bower of Pan (pol. Altanka Pana, powst. 1800, olej na p³ótnie; Manchester
Art Gallery). Obraz ten, przypominaj¹cy styl klasycystyczny, przedstawia
siedz¹cego Pana graj¹cego na fletni, usytuowanego poród zieleni, nad wod¹,
ale w towarzystwie trzech zas³uchanych w jego grê nimf oraz baraszkuj¹cego
w pobli¿u cherubina. Böcklinowski Pan w trzcinie nie jest zatem czym
nowym pod wzglêdem u¿ytych motywów czy zastosowanej kompozycji.
Encyklopedia muzyki. Ilustrowana ksiêga instrumentów muzycznych i wielkich kompozytorów, t³. B. Gutowska-Nowak [i in.], Warszawa 2007, s. 172173; Encyklopedia muzyki, red.
A. Chodkowski, wyd. 2 popr., Warszawa 2001, s. 269.
7 C. Sachs, dz. cyt., s. 123.
8 Owidiusz, Przemiany, prze³. B. Kiciñski, tekst i przypisy oprac., wstêpem i not¹ wydawnicz¹ opatrzy³ A. Krawczuk, Warszawa 1995, s. 37 (ks. I, w. 706718). Por. t³umaczenie proz¹ Anny Kamieñskiej: Owidiusz, Metamorfozy, prze³. A. Kamieñska (ks. IIX,
w. 175) i S. Stabry³a (ks. IX, w. 176  ks. XV), oprac. S. Stabry³a, Wroc³aw 1996, s. 3031
(ks. I, w. 700712). Zob. orygina³: Publius Ovidius Naso, Metamorphoseon [online], [b.m.]:
The Latin Library [dostêp: 22.07.2015], liber I, versus 700712, dostêpny w Internecie:
<http://www.thelatinlibrary.com/ovid/ovid.met1.shtml>.
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Nowa, choæ te¿ nie do koñca, jest artystyczna intencja albo idea przywiecaj¹ca obrazowi.
[ ] dla krytyków, a póniej i historyków dzie³o Böcklina sta³o siê ostatecznym
ukoronowaniem pewnego procesu w rozwoju dziewiêtnastowiecznego malarstwa
pejza¿owego. Oto bowiem sztafa¿ mitologiczny tradycyjnego obrazu doczeka³ siê
swoistej nobilitacji, staj¹c siê upostaciowionym wyrazem mocy Natury [ ]
w jej najg³êbszym duchowym wymiarze9.

Uwa¿ano, ¿e bohaterowie sztafa¿u mitologicznego na p³ótnach wczeniejszych artystów s¹ jeszcze postaciami, podczas gdy u Böcklina ju¿ uosobieniami. To wyjania zapewne zagadkê powodzenia jego twórczoci  jak podejrzewa Nowakowski  przez ca³¹ drug¹ po³owê XIX wieku. Powolne przejcie
w ikonografii XIX stulecia od epicko-alegorycznej funkcji staro¿ytnych mitów
do funkcji emocjonalno-symbolistycznej ówczesna krytyka niemiecka i polska
³¹czy³a z Böcklinem jako inicjatorem tego zjawiska i nazywa³a go ojcem
symbolizmu10. Pana w trzcinie odczytywano przez pryzmat tendencji artystycznych epoki i romantyczno-panteistycznego wiatopogl¹du. Sprzyja³o
temu obrazowanie stwarzaj¹ce wra¿enie to¿samoci Pana z natur¹, ducha
z materi¹ (fantastycznoci z realnoci¹  pomaga³a tutaj równie¿ hybrydycznoæ bo¿ka, postaci zarazem przyziemnej przez sw¹ zwierzêcoæ, jak
i uduchowionej przez grê na fletni). To, co zmys³owe, skoñczone, przestrzennie wymierne (plan przedstawiony, iluzjonistyczny, dos³owny), odsy³a do
tego, co duchowe, nieskoñczone, niewymierne (plan symboliczny, ukryty,
przenony). Tematem obrazu by³aby zatem uduchowiona natura, a Pan wyra¿a³by jej istotê i moc.
[ ] postaæ Pana nie zosta³a jedynie na³o¿ona na t³o pejza¿owe, jak to by³o
w tradycyjnym pejza¿u rodzajowym. Jednak¿e efekt wzajemnego przenikania
siê postaci Pana z elementami krajobrazu nastêpuje nie tyle wskutek nowych
zabiegów stylizacyjnych (odkrytych dopiero przez symbolizm czy secesjê), lecz
przez odpowiedni¹ grê wiate³, a cilej  grê pó³cieni, przy jednoczesnym odrzuceniu kontrastowych zestawieñ plam barwnych11.

W lad za obrazem wiersz Gordzia³kowskiej Pan w trzcinie równie¿ eksponuje wiat przyrody, ale mimo szczegó³owoci opisu tekst nie jest do koñca
wierny dzie³u Böcklina. Autorka pos³uguje siê kontrastem kolorystycznym,
zestawiaj¹c z³otawe s³oñca plamy i szmaragdow¹ trawê z rudymi w³osami
Pana. Przeb³yski s³oñca, o jakich utwór poetki wspomina, na obrazie k³ad¹
siê g³ównie na listowiu oraz tylko na barku i przedramieniu Pana. Trudno
przy tym orzec, jakiego koloru s¹ jego w³osy, gdy¿ g³owê ma ustrojon¹
9
10
11

A. Nowakowski, dz. cyt., s. 297.
Tam¿e, s. 297298.
Tam¿e, s. 299.
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w licie (zbli¿one do lici winoroli). Ponadto gra na fletni, a nie na fujarce,
o której mówi wiersz:
I s³oñca plamy lni¹co z³otawe
Na szmaragdow¹ k³ad¹ siê trawê,
Na Pana rudy w³os 
Wród ciszy s³odkie rozbrzmiewa granie,
Trochê radone, trochê jak ³kanie,
Fujarki rzewny g³os.
Tak nieuczony, jak ten piew ptasi,
Jak kwiaty, które natura krasi,
Jak szafir morzu dan 
Jak drzew licie, co z wiatrem dzwoni¹,
Jak szmer sitowia nad modr¹ toni¹,
Gra na fujarce Pan.
(s. 2526)12

W muzyce Pana wybrzmiewa ca³a natura, jakby bo¿ek by³ jej medium, pos³ugiwa³ siê jej tajemnym jêzykiem13. To muzyka przyrody, poezja natury,
nieuczona, prosta i szczera, w której przeplata siê radoæ i smutek. Gra
prowokuje podmiot wiersza do pytañ, które zdradzaj¹ zarazem jego rozumienie postaci muzykuj¹cego Pana (a w³aciwie brak zrozumienia). Przede
wszystkim jest on dlañ artyst¹ i poet¹ pogr¹¿onym w marzeniach i têsknotach. Natura okazuje siê tutaj czym nadrzêdnym wobec sztuki, stanowi dla
niej inspiracjê i podnietê.
O czym ty dumasz leny poeto?
Czy piêkno wko³o jest ci podniet¹
Do têsknej twojej gry? 
Czy myl o psotach pamiêæ ci mroczy?
¯e takie jakie dziwne masz oczy,
Rozkoszne goni¹c sny.
(s. 26)

Podmiot najwyraniej nie widzi powodu do smutku, zadumy i ¿alu, których
ton wyczuwa w muzyce Pana. Chyba nawet zazdroci bo¿kowi jego statusu.
Pragnie za wszelk¹ cenê wskazaæ zalety jego sytuacji, pocieszyæ:
Tak ci w cienistej dobrze zieleni;
U stóp twych woda srebrem siê mieni,
Nawet s³uchaczy masz 
Przysiad³y ¿aby gr¹ tw¹ zwabione.
(s. 26)
12 Wszystkie fragmenty wiersza Pan w trzcinie podajemy wed³ug wydania: Z. Gordzia³kowska, Böcklin w poezji, Warszawa 1911.
13 O jêzyku natury zob. M. Janion, Kunia natury, w: tej¿e, Gor¹czka romantyczna,
Warszawa 1975, s. 254.
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Ujawnia tym samym postawê profana, kogo niewtajemniczonego w sztukê,
niepotrafi¹cego ws³uchaæ siê w melodiê duszy twórczej, dociec wra¿liwoci
grajka, wczuæ siê w kondycjê artysty, a mo¿e nie jest w stanie poj¹æ jêzyka
przyrody, ¿ywio³u natury. Jeli pozostaniemy tylko na poziomie mitu, to
zauwa¿ymy, ¿e podmiot sprawia wra¿enie, jakby nie zna³ historii zwi¹zanej
z nimf¹ Syrinks. W ka¿dym razie nie ma w wierszu ¿adnej wzmianki b¹d
aluzji do tego mi³osnego niepowodzenia Pana. Szukaj¹c przyczyny smutku,
podmiot wskazuje jedynie brzydotê kolonogiego bóstwa jako najwiêksz¹
jego wadê (w obrazie Böcklina brzydoty tej nie widaæ  to chyba naj³adniejszy Pan wród licznych jego wizerunków stworzonych przez artystê). Niepokoj¹cy wygl¹d bohatera rekompensuj¹ jednak liczne przymioty, które
z punktu widzenia cz³owieka sk³adaj¹ siê na szczêcie: beztroska, wolnoæ,
wieczna m³odoæ, kontakt z natur¹, mi³oæ zmys³owa.
Pachn¹cy kochasz gaj 
Nie znasz przymusu, ni ¿adnej troski,
I mo¿esz ¿ywot swój pêdziæ boski,
Jak wiecznej wiosny maj!
Czego ci wiêcej jeszcze potrzeba!
Ró¿owe Nimfy, szmat modry nieba,
Fujarki czysty ton 
Czym-¿e weso³oæ twoja zatruta?
(s. 26)14

W ten sposób zderzone zostaj¹ ze sob¹ dwa wiaty lub ró¿ne wymiary jednego wiata  ludzki i boski, przy czym na ten drugi patrzy siê z perspektywy
tego pierwszego. wiat boski okazuje siê ludzkim wyobra¿eniem szczêcia.
Mo¿na to interpretowaæ w sensie przeciwstawienia kultury (obarczonej szeregiem zakazów i nakazów) i natury (umo¿liwiaj¹cej pe³niê ¿ycia). Bo¿ek
Pan znajduje siê na ³onie przyrody i tej przyrody jest reprezentantem. K³óci
siê z tym jego smêtna gra, dla podmiotu trochê nienaturalna, w³aciwa dla
innego porz¹dku rzeczywistoci. Pan powinien opiewaæ ¿ycie i piêkno natury,
a nie u¿alaæ siê z niewiadomego powodu. Dlatego podmiot radzi mu przerwaæ grê i wyrzuciæ fujarkê, bardziej przynale¿n¹ kulturze, wiatu cz³owieka, nadaj¹c¹ siê do wyra¿ania ludzkich têsknot i trosk.
Zaraz w las skoczysz  tam kipi ¿ycie 
Korowód dziewek w pe³nym rozkwicie
W tan wiedzie, Faun, twój brat 
[
]
14 Podobne pytania pojawi¹ siê póniej w prozatorskim szkicu Antoniego Langego, zamieszczonym  co jest trochê myl¹ce  w zbiorze jego opowiadañ: Tysi¹ce nimf, tysi¹ce
Dryjad i Nereid  otoczy³y monarchê puszcz i wo³a³y:  Czemu siê ¿alisz, o niemiertelny,
o wszechjedyny, wszechczuj¹cy! Nerwie i mózgu i serce wiata! [ ] Faunie, mów, czego siê
¿alisz? Oto masz nas tysi¹ce na skinienie (A. Lange, Amor i Faun, w: tego¿, W czwartym
wymiarze. Opowiadania, Kraków 1912, s. 108).
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Grajku! pieñ raczej zerwij w po³owie
I rzuæ fujarkê w gêste listowie 
I miej siê grajku! miej! 
Ludziom têsknoty zostaw i ¿ale,
Radoæ u¿ycia dana w udziale
Pó³boskiej duszy twej!
(s. 27)

Wiersz przynosi powierzchown¹ refleksjê nad natur¹, w któr¹ wpisany jest
przecie¿ tak¿e los cz³owieka i jego dysonanse. Traktuj¹c Pana jako synonim
artysty nastrojowca, prowadzi do wniosku, ¿e sztuka przeszkadza w cieszeniu siê ¿yciem. Z kolei traktuj¹c Pana jako przedstawiciela natury albo
uosobienie ¿ycia, sprowadza to ¿ycie do jego u¿ywania, zmys³owego upojenia,
zaspokajania cielesnych potrzeb. Chocia¿ wiersz Gordzia³kowskiej pod
wzglêdem artystycznym nie jest najwy¿szych lotów, to jednak w recepcji
Pana w trzcinie Böcklina zajmuje osobne miejsce, ujawnia inne spojrzenie na
to znane dzie³o. Podmiot wiersza, formu³uj¹cy retoryczne pytania czy zwroty,
daje siê uto¿samiæ z odbiorc¹ obrazu15. A ten od zachwytu przechodzi do
pewnego zdystansowania wobec tego, co ogl¹da. Nie jest to spojrzenie artysty (poety) na dzie³o innego artysty (malarza), ale raczej spojrzenie filistra,
nierozumiej¹cego sztuki, przedk³adaj¹cego cielesnoæ nad duchowoæ. Nie
ma miejsca na jak¹ kontemplacjê i wspó³odczuwanie, s¹ za to pouczenia.
Podmiot stara siê przypomnieæ bo¿kowi jego faunicznoæ, witalnoæ, umiejêtnoæ korzystania z ¿ycia. Zaczyna go traktowaæ w sposób dos³owny  jako
mitologicznego Pana, a nawet w sposób nieco familiarny  daj¹c dobre rady.
Pejza¿ zaczyna pe³niæ rolê uroczego t³a. Tymczasem wypracowana w epoce
interpretacja pejza¿y mitologicznych Böcklina by³a inna. Naturze nadano
antropomorfizuj¹cy kostium, pod którym skrywa siê pierwiastek duchowy.
Ogl¹d natury (jej formy zmys³owej) uto¿samia³ siê z ogl¹dem jej sfery duchowej. Uznawano, ¿e poprzez kszta³ty materialne przeziera inne oblicze
wiata.
[ ] mimetyczno-anegdotyczna warstwa Pana w trzcinie staje siê po prostu przezroczysta. Wa¿ne jest tylko to drugie oblicze, zakrelone Miriamowym horyzontem ukrytej, nieskoñczonej, wiekuistej, niezmiennej i niepojêtej istoty rzeczy,
czyli Natury. [ ]
Z biegiem lat owa przezroczystoæ planu anegdoty i mimetycznej dos³ownoci
w dzie³ach Böcklina zaczê³a stopniowo ulegaæ zam¹ceniu. Literacki kostium
typowego neoklasycyzuj¹cego pejza¿u rodzajowego coraz skuteczniej zacz¹³ przes³aniaæ ten drugi, duchowy pierwiastek struktury dzie³a, który dla pokolenia
Tetmajera by³ jedyny i najwa¿niejszy16.

15 Zob. J. Bajda, Malarstwo Arnolda Böcklina w poezji Zofii Gordzia³kowskiej, w: tej¿e,
Poeci  to s¹ s³ów malarze . Typy relacji miêdzy s³owem a obrazem w ksi¹¿kach poetyckich okresu M³odej Polski, Wroc³aw 2010, s. 96.
16 A. Nowakowski, dz. cyt., s. 301302.
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Oryginalnoæ Gordzia³kowskiej polega na odejciu od obowi¹zuj¹cej konwencji. Temat podjêty przez Böcklina opracowuje ona w taki sposób, aby podkreliæ nie tylko wartoæ sztuki, ale przede wszystkim wartoæ ¿ycia. Nie oznacza to zaraz, ¿e tekst poetki mo¿na powi¹zaæ wprost z silnie rozwijaj¹cym siê
na prze³omie XIX i XX wieku (wród nauk filozoficznych) nurtem filozofii
¿ycia (o Nietzschem ju¿ nie wspominaj¹c)17. Je¿eli jednak przyj¹æ, ¿e nurt
ów zwraca uwagê na dysharmoniê miêdzy cz³owiekiem i wiatem, uznaj¹c
ten rozdwiêk za podstawowy wyznacznik ludzkiego losu, to wówczas wiersz
Gordzia³kowskiej bêdzie tej filozofii bliski. Wyranie zarysowane zosta³y
w nim dwie rzeczywistoci: ta, w której znajduje siê bo¿ek Pan (mo¿na
nazwaæ j¹ umownie przestrzeni¹ mitologiczn¹, pozaczasow¹), i ta, w której
sytuuje siê podmiotobserwator (nazwijmy j¹ przestrzeni¹ historyczn¹ b¹d
cywilizacyjn¹, poddan¹ biegowi czasu). W wymiarze symbolicznym relacja
miêdzy tymi przestrzeniami mo¿e byæ odczytana jako przeciwieñstwo natury
(wiecznej i niezmiennej, reprezentowanej przez bo¿ka Pana) i kultury ludzkiej (wci¹¿ zmieniaj¹cej postaæ). W rozumieniu podmiotu przestrzeñ mitologiczn¹ wyró¿niaj¹ spokój, radoæ i wolnoæ, za przestrzeñ egzystencji cz³owieka  niepokój, przymus, têsknoty i ¿ale. Krótko mówi¹c, cz³owiek nie
wspó³brzmi z natur¹, z ca³oci¹ wiata.
Dopuszczalna jest chyba te¿ inna interpretacja. Zak³adaj¹c, ¿e podstawow¹ relacj¹ jest w wierszu stosunek podmiotu do obserwowanego obrazu,
a nie do bohatera tego obrazu, zauwa¿yæ wypada, ¿e obraz jako dzie³o sztuki
przynale¿y do kultury. W ten sposób powstaje nowa opozycja: kultura  ¿ycie
(z jego utrapieniami i troskami), chocia¿ i tutaj mo¿na mówiæ o przeciwieñstwie wolnoci (znamionuj¹cej, jak twierdzili modernici, tylko prawdziw¹
sztukê) i zniewolenia (dodajmy: przez prawa natury i prawa spo³eczeñstwa).
W przypadku takiej interpretacji ostatni¹ strofê utworu, zawieraj¹c¹ s³owa
podmiotu, wzywaj¹ce bo¿ka Pana do zaprzestania smêtnej pieni i wyrzucenia fujarki, wolno odczytaæ jako odezwê do artystów, którzy wci¹¿ jeszcze
popadaj¹ w nastrój melancholii czy zadumy, oddaj¹ siê bli¿ej nieokrelonym
têsknotom i ¿alom, zamiast nieæ sw¹ sztuk¹ radoæ czy szczêcie p³yn¹ce
z piêkna, pozwoliæ zapomnieæ o ¿yciowym smutku, a mo¿e budziæ wiarê
w ¿ycie.
17 Tam, gdzie ¿ycie jest teoretyczn¹ i normatywn¹ kategori¹ totalnoci, której musi
podporz¹dkowaæ siê równie¿ kultura, mówimy o filozofii ¿ycia. Termin ten nie jest nazw¹
filozoficznego wprowadzania w ¿ycie  filozoficznej praktyki ¿yciowej  ale stanowiska mylowego, które ¿ycie czyni zasad¹ równie¿ w krytyce kultury (H. Schnädelbach, Kultura,
w: Filozofia. Podstawowe pytania, red. E. Martens i H. Schnädelbach, prze³. z jêz. niem.
K. Krzemieniowa, wyd. 2, Warszawa 1998, s. 577). ¯ycia, z którego wszystko siê wziê³o,
nale¿y szukaæ nie w przedmiocie, ale w podmiocie  wnêtrzu cz³owieka: [ ] ¿yciem siê
¿yje i dopiero wtórnie mo¿na je odnaleæ w wiecie zewnêtrznym. Mówienie o ¿yciu wychodz¹ce od prze¿ywania jest charakterystyczne dla wszystkich przedstawicieli filozofii ¿ycia
(Wilhelma Diltheya, Henriego Bergsona, Georga Simmela i in.), która w istocie jest filozofi¹ wiadomoci i dopiero na tej podstawie odnosi siê do zjawisk ¿ycia w wê¿szym sensie
(tam¿e, s. 578).
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Bez wzglêdu na to, którym tropem interpretacyjnym pod¹¿ymy  czy
uznamy podmiot wiersza za maskê artysty, czy maskê filistra  to mamy do
czynienia z tekstem, który nie jest tylko opisem znanego obrazu lub prób¹
jego odczytania. Podmiot, uciekaj¹c siê do pytañ, tworzy sytuacjê dialogow¹ ze
sztuk¹ wspó³czesn¹, której ikonê stanowi dzie³o Böcklina. Milcz¹cym partnerem dialogu czyni artystê lub poetê (w tej roli bo¿ek Pan), delikatnie sugeruj¹c, ¿e czas zweryfikowa³ ten typ przedstawieñ. Ton smutku ju¿ siê prze¿y³.
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Summary

Two works: the painting by Swiss painter Arnold Böcklin and the poem by the Young
Poland poet Zofia Gordzia³kowska inspired by that painting are the subject of considerations.
Both works have the same title  Pan Amongst the Reeds. Comparative analysis allowed
determining to what extent the poetic version of the subject is true to the painted original  do
we deal with a description of the painting, a lyric comment to it and an attempt at reading it or
maybe it was just the reason for developing a king of reflection going far beyond the work by
Böcklin. The poem, treating the subject presented in the painting (the mythological Pan) as
a synonym of an artist complaining and hankering after something unspecified, leads to the
conclusion that arts hinder enjoying life. On the other hand, treating the subject as a representative of the nature or personification of life reduces that life to using it, to the sensual
intoxication. The originality of the poet is represented by deviation from convention in understanding the landscape functioning in symbolism. She processes the subject undertaken
by Böcklin in the way aiming at highlighting not only the value of the art but, first, the value
of life.
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Motiv stáøí se u Hrabala táhne u od 50. let minulého století a je spojený
hlavnì se strýcem Pepinem. Srovnejme napøíklad Utrpení starého Werthera
a Taneèní hodiny pro starí a pokroèilé. Pepin vlastnì ve fikèním svìtì tìchto
dìl nestárne, je poøád stejný. Jde o linii vytváøení postavy, která pak konèí a
v Harlekýnových milionech. Tam u je Pepin starý a nemluví, nepábí, èím je
sémanticky mrtev.
Jiný motiv stáøí je spojen s kulturním kontrastem vycházejícím na jedné
stranì z køesansko-idovských a antických základù evropské kultury a na stranì
druhé z kultury Východu. Ten je patrný v Pøíli hluèné samotì. Do protikladu je
stavìn starý moudrý taoista Lao-c s evropským, dá se øíci atletickým ideálem
Jeíe... Taoismus je pak ukryt pøedevím v Hrabalovì románu Obsluhoval jsem
anglického krále. Není to ádný politický román (jak byl interpretován v Menzelovì filmové adaptaci). Ve skuteènosti je to pøíbìh o odchodu do samoty,
o vyvázání se ze svìta penìz, o nalezení sama sebe. Osm desetin románu je
o omylech západního zpùsobu ivota, zbytek románu je o tom, co sám Hrabal
povaoval za tìstí. Sám Hrabal jako autor sice nebyl a neil v sudetských
horách, mìl jenom Kersko, ale je to o tomté...
Pokud se soustøedíme na pozdní Hrabalovy práce, zejména na Listopadový
uragán (1990), Ponorné øíèky (1991) a Rùový kavalír (1991), zaøazené do
souboru Dopisy Dubence (1995), výraznìji se rýsuje spíe pøíbìh stárnutí
vypravìèe ve znamení nostalgie, uplývání a neodvratitelného konce. Pøes svùj
ánrový titul Dopisy nejde o klasickou korespondenci v rámci epistolárního
ánru. Autorovy listy americké bohemistce April Giffordové nebyly nikdy
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odeslány.1 Analyzované dílo se vymyká jednoduché klasifikaci fikce versus dokument. Podle naeho názoru má nejblíe souèasným sylvám,2 které se brání
prostému dìlení na ánry, nebo jsou heterogenní a ve své formì otevøené. Mají
podobu umìleckého výtvoru, ale i osobního dokumentu. V kadém pøípadì jsou
projevem autorské kreace. To co je sceluje, je autorská pøedstavivost a narace,
umìní vyprávìt pøíbìh. Èlovìk je ponoøen v naracích pøedstavujících znak jeho
kulturního bytí ve svìtì. Blahoslav Dokoupil se v souvislosti s Hrabalovou poetikou domnívá, e provokativnì zvýraznìná technika koláe upomíná na Hrabalovy surrealistické koøeny a konkrétnì zmiòuje Dopisy Dubence.3 Literární
kolá je pøitom formou odhalené intertextuality.4 Hrabalovy pozdní texty jsou
jakousi literární urnalistikou, ale nejde jen o pamflety nebo publicistiku, na to
jsou pøíli osobní, pøíli bolavé. [...] Ale rozhodnì je to zajímavé vyústìní nebo
odboèka jeho dosavadní tvorby5. Objevuje se znovu motiv východního mudrce,
spjatý s návraty do minulosti a vyjádøený sebeoslovením v minulém èase pomocí
perfekta  slovesného èasu vyjadøujícího dìj ji probìhlý, jeho výsledek
pøetrvává: Bohumile Hrabale, tak jsi zvítìzil, dosáhl jsi vrcholu prázdnoty, jak
to uèil mùj Lao-c, dosáhl jsem prázdnoty.6
Jestlie jsou pozdní Hrabalova díla poznamenána nostalgií, není to nostalgie
po vlasti exilového spisovatele, jako v pøípadì Ovidiových listù z vyhnanství.
Faktem je, e základní studii k tématu napsal v roce 1966 Jean Starobinski.
Starobinski dále sleduje promìny nostalgie a do 20. století a zdùrazòuje posun
od jednoduchého stesku po vlasti, který lze léèit návratem, jak se domnívali
lékaøi v 18. století. K tomu se pøipojují tradièní platónské a køesanské motivy
nebeské vlasti a pozemského vyhnanství, které poskytují celou zásobárnu obrazù. Starobinski pøipomíná, e pro romantiky byla nostalgie neléèitelnou a nezhojitelnou chorobou a e pøi ní nelo jen o rodnou zemi, ale také o nenávratnì
ztracený èas, pøedevím mládí a dìtství. Tento aspekt je pro nás nejdùleitìjí
1

Bohumil Hrabal psal a vydával své dopisy Dubence prùbìnì na pøelomu 80. a 90. let 20.
století. Poprvé vyly jako celek v Sebraných spisech Bohumila Hrabala, a to ve 13. svazku z roku
1995. Pùvodnì byly otitìny v knihách Listopadový uragán (1990), Ponorné øíèky (1991)
a Rùový kavalír (1991), jim pøedcházely kopírované svazeèky nakladatelství Praská imaginace
Václava Kadlece. Soubor je pojmenován podle americké bohemistiky April Giffordové, která byla
v Hrabalovì oblíbené praské pivnici U Zlatého tygra pøezvána na Dubenku. Vìtina textù souboru má vnìjkovou podobu dopisu (popøípadì deníkového záznamu) zaèínajícího apostrofou Milá
Dubenko, v textech v Rùovém kavalíru pak Miss April. Celá tato èást autorova díla bývá
obvykle shrnována pod pojem literární urnalistika. (Viz B. Dokoupil, Bohumil Hrabal: Dopisy
Dubence, w: V souøadnicích volnosti. Èeská literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, oprac. L. Vodièka, J. Zizler, L. Machala, Praha 2008, s. 409.)
2 Termín R. Nycze, viz Sylwy wspó³czesne. Problem konstrukcji tekstu, Wroc³aw 1984.
3 B. Dokoupil, Smr v pamìti, Rovnost, 23. 5. 1990, s. 5.
4 M. Slavíèková, Hrabalovy literární koláe, Praha 2004, s. 3435.
5 P. Janáèek, Já, Bohumil Hrabal, Lidové noviny, 14.4.1990, s. 7.
6 B. Hrabal, Dopisy Dubence. Sebrané spisy Bohumila Hrabala, sv. 13, Praha 1995, s. 9.
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v souvislosti s Hrabalovým pozdním dílem. Starobinski zdùrazòuje spíe nostalgii po blízkých lidech ne po místech a v psychologickém mylení 20. století,
poznamenaném psychoanalýzou, je pak dùleité dìtství jako oblast urèitých privilegií oproti svìtu dospìlých a nostalgie se jeví spíe jako neadaptabilita ne
stesk po skuteèné vlasti. O pocitech emigranta èi vyhnance tedy u Hrabala nejde
a ani jít nemùe. Dokonce ani ve smyslu tzv. vnitøní emigrace, by o tom lze vést
diskusi napøíklad v souvislosti s Hrabalovým undergroundovým obdobím.
Ostatnì k otázce emigrace a k tomu, zda sám nìkdy uvaoval o emigraci, se
Hrabal vyjadøuje takto: [...] kdyby mi hrozil kriminál deset let, tak bych
pravdìpodobnì emigroval taky, protoe jak øíkám, je lepí býti ve svìtì jako
psíèek ne jako tygr v kleci. Kdykoli jsem vycestoval, tak jsem mìl strach, aby
se nespustily raòky, a nestalo se mi to, co se stalo nìkterým spisovatelùm [...].
V jisté knize jsem napsal jako motto, e nejsem emigrant ani vnitøní, ani vnìjí,
a kdy, tak jsem emigrant lidského nekoneèna a lidské vìènosti.7
Také pøedstavivost sehrává dùleitou roli v ivotì èlovìka. Definována bývá
rùznì. irí pojetí pøedstavivosti nabízí Jean Starobinski, který tvrdí, e wyobrania  przenikaj¹ca samo postrze¿enie, uczestnicz¹ca w operacjach pamiêci,
otwieraj¹ca wokó³ nas horyzonty tego, co mo¿liwe, kieruj¹ca projektem, nadziej¹, obaw¹, przypuszczeniami  jest czym znacznie wiêcej ni¿ zdolnoci¹ ewokowania obrazow, ktore pomna¿a³yby wiat naszych bezporednich postrze¿eñ8
(pøedstavivost, která proniká samotným vjemem, zúèastòuje se operací pamìti,
otevírá kolem nás obzory toho, co je moné, øídí zámìr, nadìji, strach,
domnìnky, je nìèím mnohem víc ne schopností evokování obrazù, které by
rozmnoovaly svìt naich bezprostøedních vjemù).
Tyto tøi zásadní kategorie (nostalgie, narace a pøedstavivost) jsou pojmy,
které se objevují v kulturálních a literárnìvìdných nebo historických studiích,
ale i v psychologii, filozofii èi jinde, zejména v iroce chápaných krásných
umìních. Ewa Rewers ve Wiêniach transkulturowej wyobrani popularitu
tìchto kategorií spojuje s jejich uznáním jako scelujících strategií, které charakterizuje takto: Pierwsza z nich pozwala zbudowaæ spojn¹ opowieæ z tego, co
dowiadczone i dowiadczane, wykorzystuj¹c w tym celu fragmenty rzeczywistoci, w ktorych jestemy zanurzeni. Druga, zarowno w metaforycznym, jak
i dos³ownym znaczeniu tego s³owa, «buduje» nowe przestrzenie oraz sposoby
naszego poruszania siê w nich9 (První z nich nám dovoluje vytvoøit koherentní
7 B. Hrabal, Bázlivý emigrant a hrdina lidského nekoneèna, w: Klièky na kapesníku. Sebrané
spisy Bohumila Hrabala, sv. 17, Praha 1996, s. 264265.
8 J. Starobinski, Wskazowki do historii pojêcia wyobrania, pøel. W. Kwiatkowski, Pamiêtnik
Literacki, 1972, se. 4, s. 217218. (Není-li uvedeno jinak, pøeklady do èetiny provedl autor
tohoto pøíspìvku.)
9 E. Rewers, Wiêniowie transkulturowej wyobrani, w: Narracja i to¿samoæ. Narracje
w kulturze, oprac. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2004, s. 41.
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vyprávìní z toho, co je proité a proívané, pøièem pro tento cíl vyuívá útrky
skuteènosti, ve které jsme ponoøeni. Druhá jak v metaforickém, tak doslovném
významu tohoto slova buduje nové prostory a zpùsoby naeho pohybu v nich).
Badatelé zdùrazòují, e èlovìk nejen vytváøí pøíbìhy postav textù kultury, ale
narativní charakteristiky pøísluí rovnì mentálním procesùm, v nich èlovìk
zároveò zpracovává a interpretuje uplynulé okamiky svého ivota a zároveò
projektuje budoucí èinnost. Narace tedy sehrávají dùleitou roli v kadodenním
ivotì jak ve snu, tak i ve snìní.10
Chce-li Hrabal pojmenovat exkluzivitu svého posledního milostného vzplanutí, pomáhá si pomocí své autorské pøedstavivosti ustálenými obrazy, z nich
nìkteré patøí ke známým topoi, napøíklad obrazem eny stojící na bøehu oceánu
a v tomto pøípadì pøijímající poselství na druhé stranì Atlantiku. Hrabalova
slova letí po rùzných trasách a cestách, jednou skrze vùni støemch, jindy skrze
mytickou Ariadninu nit ([...] vy jste ta Ariadna a já jsem ten Théseus, vy jste ta,
která namotává nìkolik tisíc kilometrù dlouhou nit11), jednou dokonce reálnì,
kdy vypravìè letí za Dubenkou letadlem. Paradoxnì Hrabalova skuteèná cesta
pøes Atlantik je nejvíc burleskní ze vech. Opilý spisovatel nejprve ztropí
skandál v letadle startující z Frankfurtu nad Mohanem, omdlí, k tomu ochrne na
jednu nohu v dùsledku recidivy úrazu v dvaapadesátém roce na Kladnì, na washingtonském letiti je proto posazen na invalidní køeslo, na kterém pøi
vzpomínce na Hakova vejka vykøikuje pro Èechy známou a slavnou, ale za
velkou louí málo pùsobivou vìtu Na Bìlehrad!12 atd.
Faktické líèení zaèátku cesty do Spojených státù amerických Hrabal
zmiòuje v textu Nìkolik vìt. Pár univerzit ve Spojených státech mu zaslalo
potvrzení, e jej oèekávají a e mùe pøijet. Na letenku èekal do poslední chvíle,
kterou si krátil pitím alkoholu. Nejprve odlétá z Prahy do Frankfurtu, kde se
k nìmu pøipojuje sleèna Zuzana (výcarská bohemistka Susanne Rothová) v úloze pøekladatelky. V Americe se setkává s èeským spisovatelem, emigrantem
Arnotem Lustigem. Ve Washingtonu pobývá u sbìratelky umìní Medy
Mládkové. Autor se snaí popsat Dubence cestu Amerikou, uívá dialogù, ve
kterých vystupuje nejèastìji Lustig a Zuzanka, snaí se ve vylíèit do podrobností. Nabízí April a zároveò i ètenáøùm pohled, ze kterého si jeho cestu
dokáou pøedstavit, ani by lo o klasický cestopis nebo deník z cest. Vystupuje
jako vypravìè bìných událostí fascinovaný vedním ivotem cizích mìst, která
v nìm asociují (spolu s rozliènými charakteristickými místy) i slavná literární
díla a jejich autory.
Reálná zkuenost cesty pøes moøe za Dubenkou je pro pozdního Hrabala
nicménì tím nejménì dùleitým. Hrabalova cesta po Spokojených státech, jak
10
11
12

K. Rosner, Narracja, to¿samoæ, czas, Kraków 2003, s. 7.
B. Hrabal, Dopisy Dubence, dz. cyt., s. 54.
Tam¿e, s. 57.
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opakuje po Dubence a nazývá tak Spojené státy americké, není vzdálením se do
jiného, lepího svìta. Je to jen romanopiscova monost obnovovat a probírat se
svou dosavadní ivotní poutí díky faktu, e osoba, k ní mluví vypravìè, v tomto
pøípadì americká bohemistka, je daleko. Ono daleko není jen zemìpisné povahy. Dubenka je vzdálená nejen díky obrovské vodní mase, ale také kvùli odliným kulturním paradigmatùm. A právì skrze tuto odlouèenost a izolaci autorského subjektu mùe stárnoucí spisovatel daleko výraznìji vyjádøit svou lásku
ke studentce: MISS APRIL, vá i mùj osud je spjatý se Zlatým tygrem, tady
jsme o sebe klopýtli, to je ta moje love story, nikdy jsem vám neodpovìdìl na
vá dopis, i kdy jsem vám tak èasto psal, zvolil jsem dopis za literární formu,
a tak dopisy Dubence, tedy vám, jsem adresnì posílal ètenáøùm Praské imaginace, novinami jsem posílal intimní sdìlení jak o mém vztahu k vám, tak
i vemu tomu, co se událo in rebus politics v zemi, kde iji a kde jste studovala
jistý èas bohemistiku
Miss April, vechno, co nás rozdìluje, nás pojí, ta
vzduná vzdálenost je trvalý neviditelný psací stroj, na který vyukávám zpìv
mého nehorázného vztahu k vám...13 Pozoruhodná je i jakási romantická minnesängerovská stylizace Hrabalova subjektu, kdy je dokonce rád tomu, e se
s Dubenkou vidìli jen nìkolikrát, nebo Rilke píe o minnesängrech, kteøí
zpívali krásným dámám milostné písnì lásky a trnuli a lekali se, aby je nepotkalo to netìstí, e jejich lásky zpìv by byl vyslyen a láska opìtována...14
K nejpùsobivìjím obrazùm, které se pøi vyjádøení lásky na dálku objevují,
patøí svìtlo. V jednom dopise Hrabal vzpomíná na své dìtství, pøitom jedním
z hlavních atributù je právì svìtlo: byl jsem s babièkou a zalitý svìtlem. Podobnì si ve vzpomínce na Dubenku pomáhá pøedstavou svìtla, tedy svìtelné
plochy, která má podobné obtékající vlastnosti jako voda, jako vodní masa, která
dìlí vypravìèe a adresátku dopisu.15 Svìtlo je barevnou charakteristikou
umoòující znovu si uvìdomit záitek jedineènosti chápané pøedevím skrze
odlouèenost: Dubenko, tak jako ty moje první tøi leta, kdy jsem il s babièkou,
tak vzpomínám teï i na Vás, vidím vás ve svìtle, jste do svìtla obleèena,
a dokonce máte svatozáø, protoe jste tak daleko, protoe, Dubenko, pak se mi
stalo, kdy mi byly ty ètyøi roky, e mne odvezli do Polné, tam do pivovaru, kam
nikdy nechodilo slunce. [...] Teï jsem na tom, Dubenko, zrovna tak, jedinì kdy
vzpomínám na vás, tak vyjde slunce, i kdy je detivý den, vidím vás, jak jste
pøila poprvnì ke Zlatému tygrovi s ruksáèkem na zádech, [...], a pak jste se
pøedstavila jako April Gifford, bohemistka [...], ale já jsem hned vìdìl, e ve
vaich oèích je moje budoucnost [...].16
13
14
15

Tam¿e, s. 328.
Tam¿e, s. 329.
Srov. J. Chrobák, Tam za moøem. Nad pozdním dílem Bohumila Hrabala, w: Moøe v èeské
a polské literatuøe  Morze w literaturze czeskiej i polskiej, oprac. L. Martinek, Opava 2009, s. 81.
16 B. Hrabal, Dopisy Dubence, dz. cyt., s. 3233.
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Nedá se ani øíci, e by se v Hrabalovì pozdním díle jakoby syntetizovala
specificky èeská zkuenost, která je v souladu s tradicí èeské literatury a kultury
a ústí v èeské uzavøenosti.17 Ta, pokud je naruena, zpùsobuje rozvrat a zkázu,
jak to známe z èetných dìl èeské literatury. (Za vechny jmenujme Holeèkùv
román Nai s postavou Matìje Kazbundy, Èapkova Hordubala nebo historii
jednoho slezského selského rodu Rozvrat rodiny Kýrù A. C. Nora.) Naopak
Hrabal v dopisech surfuje po rùzných cizích zemích a vlastnì se chová vùèi
svìtu znaènì otevøenì. I kdy je mu tøeba v Británii neustále zima, a proto do
sebe lije finskou vodku.18 Nenaplnìnost na milostném poli nelze pøekonat cestováním ani surfováním vzpomínkami. Hrabal si uvìdomuje, e mùe odjet, ale
nikdo, ádný èlovìk nemládne, i kdy se ve znaèkové sportovní soupravì stylizuje do role borce tenisových kurtù.
V analýze Hrabalova pozdního díla se v souvislosti s Dubenkou dá uvaovat
o srovnání s Dantem a Beatrice. Ona byla spíe abstraktní múzou ne milenkou...
Jakýmsi veobecným enským ideálem, kterého se vlastnì ani není moné dotknout. (Dotýkáme se ve skuteènosti pouze ménì dokonalých, reálných en.)
Sám Hrabal vidí svùj pomìr k Dubence skrze preromantický pøíbìh vztahu
zestárlého J. W. Goetha a mladièké Ulriky von Levetzow. Je to celé fikce,
obrana proti nebytí, jako ta stará láska pana Wolfganga Goetha, je to hnací síla,
abych prostì neodeel.19
I kdy je v dnení literární situaci goetheovská láska stárnoucího spisovatele
k mladé dívce nebo dantovská láska básníkova k anonymní Múze znaènì
opotøebovaným klié, dá se øíci, e poté, co Hrabal pøiel i o tuto poslední hnací
sílu, odeel.
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Streszczenie
Autor w swoim artykule zajmuje siê pón¹ twórczoci¹ Bohumila Hrabala, zw³aszcza jego korespondencj¹ z amerykañsk¹ bohemistk¹ April Gifford, nazywan¹ przez pisarza Dubenk¹. Tego typu fikcyjna korespondencja nie jest wymian¹ listów miêdzy nadawc¹ - Hrabalem a adresatem  Gifford, lecz autor  Hrabal kieruje
listy do czytelników wydawnictwa Praská imaginace w Pradze. Zosta³y one póniej zebrane w tomie Dopisy
Dubence (pol. Listy do Dubenki) z 1995 roku. Autor artyku³u analizuj¹c te utwory Hrabala, bêd¹ce korespondencj¹ z bohaterk¹ Dubenk¹, wskazuje na pewne intertekstualne relacje z kulturowymi toposami w literaturze
i kulturze europejskiej (Ariadna i Tezeusz, minnesäng, Dante i Beatrice, Goethe i Ulrika oraz Rilke).

Summary
The author in article The late works of Bohumil Hrabal deals with the late work of Bohumil Hrabal,
especially correspondence with the American student of bohemistic (Czech studies) April Gifford, which the
writer called Dubenka. This imaginary correspondence was not conducted on the axis writer (Hrabal)
 addressee (Gifford), but the author (Hrabal) - texts for readers of publishing house Praská imaginace
(Prague imagination) in Prague, which were later collected in a book Dopisy Dubence (Letters for Dubenka)
in 1995. The author of this article analyzed Hrabal late literary work with a heroine Dubenka and reminds
some intertextual (inter-literary) relations with the former European cultural codes and topoi in literature
(Ariadne and Theseus, Minnesang, Dante and Beatrice, Goethe and Ulrika, Rilke).
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Between Germanness and Polishness
 Phases of Separation and Exclusion
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S³owo wstêpne
W twórczoci Piotra (Petera) Lachmanna pierwsze próby pisarstwa autobiograficznego mo¿na odnaleæ w jego felietonach publikowanych w Tygodniku Powszechnym. Mowa tu o Listach monachijskich, które nieregularnie
ukazywa³y siê w latach 19621964. W sumie pojawi³o siê ich siedem.
Z uwagi na swoj¹ objêtoæ drukowane by³y czêsto na dwóch stronach periodyku, niekiedy otwiera³y jego nowe wydanie.
Teksty Lachmanna  utrzymane w osobistym tonie (na zwi¹zki z biografi¹ wskazuj¹ porednio poruszane w nich kwestie)  maj¹ na ogó³ charakter
publicystyki spo³eczno-kulturalnej: krytycznie odnosz¹ siê do wydarzeñ polityczno-gospodarczych republiki boñskiej i nieautentycznej w wiêkszoci zachodnioniemieckiej literatury i sztuki1, poruszaj¹ problem odpowiedzialnoci
Niemców za zbrodnie nazistowskie, donosz¹ o by³ym obozie koncentracyjnym
w Dachau2, procesie owiêcimskim we Frankfurcie nad Menem i przypominaj¹ o dwudziestej rocznicy batalii stalingradzkiej3. Informuj¹ te¿ o recepcji
1
2
3

P. Lachmann, Kociokwik czyli katzenjammer, Tygodnik Powszechny 1963, nr 6, s. 1 i 4.
Ten¿e, Nie deptaæ trawników, tam¿e, 1964, nr 7, s. 4.
Ten¿e, Hamlet, czyli d³uga noc, tam¿e, 1963, nr 30, s. 12.

70

Przemys³aw Chojnowski

polskiej sztuki i literatury4 oraz wizerunku Polski w RFN; ponadto relacjonuj¹ spostrze¿enia autora z podró¿y do Pragi.
Artyku³ Bo¿e, broñ dzieci!5, przedstawiaj¹c osobisty epizod spotkania
z dziennikarzem z Bonn, przekazuje najwiêcej informacji na temat bohatera
tekstu, którym jest sam autor: pewien m³ody Nadreñczyk dowiaduje siê
o pisarzu dziêki jego wierszowi Spaziergang in Auschwitz [Spacer po Owiêcimiu]. Fakt, ¿e Lachmann zna z autopsji to miejsce kani, przekszta³cone
po wojnie w muzeum, podnosi wartoæ jego osoby w oczach gocia. Dodajmy,
¿e odwiedzenie Owiêcimia dla Niemców  niewyleczonych jeszcze z nazizmu  by³o aktem niezwyk³ej odwagi i w okresie pi¹tej, a nawet szóstej
dekady stanowi³o absolutn¹ rzadkoæ6. Dziennikarz z Bonn w trakcie rozmowy z pisarzem stara siê zwerbowaæ gospodarza do nowo powsta³ego pisma
wydawanego przez studentów w ówczesnej stolicy RFN. W opisie zajcia
autor przywo³uje s³owa, które stanowi¹ zwiêz³¹ charakterystykê narodowej
to¿samoci podmiotu i daj¹ obraz jego powik³anych losów: Ja jestem Niemcem zwichrzonym przez d³ug¹ przerwê w niemieckiej biografii. Przerwê polsk¹, ludowodemokratyczn¹, omal¿e socjalistyczn¹7. Jest to pierwsza odautorska wypowied na temat niemieckoci bohatera tekstu.
Lachmann rozpocz¹³ pisanie esejów autobiograficznych dopiero w latach
90. ubieg³ego wieku. Pierwsze z nich ukazywa³y siê w krakowskim NaG³osie8 i olsztyñskiej Borussii9. Wspó³praca z jej redakcj¹ zaowocowa³a zbiorem Wywo³ane z pamiêci (Olsztyn 1999). W póniejszym okresie Lachmannowskie szkice utkane z w¹tków biograficznych pojawia³y siê tak¿e
w Dialogu10 i w tomach zbiorowych: Miêdzy obcoci¹ a bliskoci¹. Polacy
 Niemcy Roberta Traby oraz Moje Niemcy  moi Niemcy. Odpominania
polskie Huberta Or³owskiego11. Nale¿y wspomnieæ równie¿ o tych esejach
Lachmanna, które choæ nie maj¹ charakteru stricte biograficznego, to odwo³uj¹ siê do wydarzeñ z ¿ycia pisarza i s¹ istotnym elementem jego twórczoci. Przyk³adami s¹ ironiczne teksty pisane z pierwotnym zamiarem ich
4
5
6

Ten¿e, Jase³ka w Monachium, tam¿e, 1962, nr 6, s. 56.
Ten¿e, Bo¿e, broñ dzieci!, tam¿e, 1962, nr 21, s. 5.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e wyjazdy do Owiêcimia i Majdanka m³odych
Niemców z NRD, organizowane przez Lothara Särchena i Güntera Kreyssiga w ramach
Akcji Znak Pokuty, odbywa³y siê póniej, gdy¿ w po³owie lat 60.: w roku 1965 i 1966.
7 Ten¿e, Bo¿e, broñ dzieci!, s. 5.
8 Ten¿e, Dwa spojrzenia na Gliwice. Korekta naocznoci, NaG³os 1994, nr 17,
s. 103105. Zob. te¿ ten¿e, Komis Apollo albo Krasiñski w Mys³owicach. Ma³y przyczynek
do l¹skiej mitomanologii, NaG³os 1994, nr 17, s. 121131.
9 Ten¿e, Granice pogranicza, Borussia 1998, nr 16, s. 5-23.
10 Ten¿e, Piekielny rewir, Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki 1999, nr 5152, s. 7982;
P. Lachmann, Jak (nie) zosta³em wypêdzony, Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki 2004,
nr 68, s. 5559.
11 Ten¿e, Sens w wieloci, w: Miêdzy obcoci¹ a bliskoci¹. Polacy  Niemcy, red.
R. Traba, Warszawa 2006, s. 4248; Peter-Jörg (Piotr) Lachmann, Moi Niemcy?, w: Moje
Niemcy  moi Niemcy. Odpominania polskie, red. H. Or³owski, Poznañ 2009, s. 105121.
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publicznego wyg³oszenia. Nale¿y do nich Pamiêæ i przysz³oæ. Rzecz m.in.
o zagro¿eniu chorob¹ wciek³ych ¿ubrów. Jest to polska wersja niemieckiego
odczytu wyg³oszonego na zakoñczenie konferencji Historia i ideologia
11 padziernika 2008 roku w Pa³acu Neuhardenberg we wschodniej Brandenburgii. Inny przyk³ad stanowi ironiczny esej Identitätsspiele [Gry to¿samoci], który mia³ byæ wyg³oszony na sympozjum powiêconym Odrze na
(po³o¿onej nad t¹ rzek¹) frankfurckiej Viadrinie12. Równie¿ ta czêæ eseistyki
pisarza zostanie uwzglêdniona w niniejszej pracy.

Wywo³ane z pamiêci i inne eseje
Wywo³ane z pamiêci jest obszernym, niemal piêæsetstronicowym zbiorem
esejów autobiograficznych Lachmanna wydanym przez olsztyñsk¹ oficynê
Borussia. W czasopimie o tej samej nazwie ukazywa³y siê wczeniejsze
teksty pisarza, co zadecydowa³o o miejscu wydania ksi¹¿ki. Tom zainicjowa³
seriê Odkrywanie wiatów, w ramach której pojawi³ siê póniej m.in. literacki przewodnik Po Galicji Martina Pollacka czy zapis rzeczywistej i wyimaginowanej podró¿y Ku Sarmacji Dietmara Albrechta. Kluczowym esejem
Lachmanna wydanym w Borussii, stanowi¹cym punkt wyjcia do napisania pozosta³ych, by³y Granice pogranicza13. W tomie Wywo³ane z pamiêci,
sk³adaj¹cym siê z omiu rozdzia³ów, autor zamieci³ tak¿e kilka swoich wierszy powsta³ych g³ównie w latach 90. Liryki dope³niaj¹ zwykle autobiograficzn¹ prozê lub s¹ jej ilustracj¹. Podejmowane w¹tki autobiograficzne s¹ czêsto
przedstawiane z pewn¹ doz¹ ironii. Jej siedliskiem s¹ w esejach liczne
wtr¹cenia, napomknienia, nawiasy, cudzys³owy, kursywy i postscripta14. Pos³u¿enie siê ni¹ niew¹tpliwie pozwoli³o eseicie zdobyæ odpowiedni dystans,
zw³aszcza wobec opisywanych traumatycznych wydarzeñ, gdy¿  jak stwierdza narrator Wywo³anego z pamiêci: Ironia ratuje  z opresji, równie¿ wewnêtrznych, mimo ¿e ju¿ nie cieszy siê wielkim wziêciem w naszych czasach
galopuj¹cego pragmatyzmu (Wzp, 462)15. Julia Kristeva potwierdza te s³owa, wyjaniaj¹c, ¿e odpowiedzi¹ na spotkanie z Obcym jest lêk albo miech,
a wybór reakcji jest uzale¿niony od tego, na ile jestemy zaznajomieni
z naszymi fantomami16. Zatem ironia i dystans  w sensie ludzkich interakcji  stanowi¹ odpowied na dowiadczenie obcoci. I choæ s¹ one gorzkie, to
pomagaj¹ wyranie okrelaæ kontury w³asnego JA, a w sensie artystycznym
12
13

Ten¿e, Identitätsspiele, Zarys 2010, nr 9, s. 1124.
Ten¿e, Granice pogranicza..., s. 523. Zob te¿: ten¿e, Rozmówki o tzw. to¿samoci,
Borussia 1999, nr 18/19, s. 618. (Esej napisany na marginesie wywiadu przeprowadzonego z pisarzem przez Mariê Anikowicz-Baumgartner, Rozkruszanie granic jest bolesne ).
14 R. Sulima, Pamiêæ pogranicza, Twórczoæ 2000, nr 6, s. 126129.
15 Skrótem Wzp odsy³am do: Wywo³ane z pamiêci, po czym podajê tytu³ poszczególnego
eseju oraz numer stron(y).
16 J. Kristeva, Fremde sind wir uns selbst, t³um. X. Rajewsky, Frankfurt am Main
1999, s. 208.
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oznaczaj¹ postulat pisania Przeciw, pisania w perspektywie niezgody, zaczepki, dysonansu, zapytywania17.
Wnikliwy czytelnik ksi¹¿ki, Jan Zieliñski, zauwa¿a, i¿ autor tekstów,
odkrywaj¹c rozmaite zakamarki swej pamiêci, ukazuje p r o c e s p r z e j  c i a 18. Ods³ania, w jaki sposób Niemiec staje siê Polakiem i jakie towarzysz¹ temu przekszta³cenia narodowej mentalnoci (to¿samoci). Krytyk
z przekonaniem stwierdza, ¿e u Lachmanna proces przemiany Petera w
Piotra dokona³ siê ostatecznie19. Podobnego zdania jest Roch Sulima, dla
którego lektura esejów dowodzi, ¿e ich autor to Polak z wyboru intelektualnego20. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e Wywo³ane z pamiêci jest rekonstrukcj¹
istotnych faktów i zdarzeñ z ¿ycia autobiograficznego podmiotu, które zainicjowa³y jego p r z e c h o d z e n i e ze sfery niemieckoci do sfery polskoci,
nak³adanie siê ich oraz wzajemne przenikanie. Innymi s³owy, tom jest zapisem piêtrz¹cych siê dowiadczeñ cz³owieka pogranicza, w tym sytuacji liminalnych.
Przystêpuj¹c do analizy tekstów Lachmanna, wychodzê z nieco odmiennego za³o¿enia ni¿ recenzenci omawianego dzie³a. Stojê na stanowisku, i¿
obrazuje ono przeobra¿enia, które definiuj¹ ich bohatera raczej jako polskiego Niemca b¹d Polako-Niemca w sensie egzystencjalnym i wiadomociowym. Wynika to z nagle p r z e r w a n e g o p r o c e s u p r z e j  c i a rozumianego za Victorem Turnerem jako swoista, rozci¹gniêta w czasie przemiana. Konsekwencj¹ tego¿ by³o zatrzymanie siê, utkniêcie i zadomowienie podmiotu w fazie liminalnej, która z czasem przybra³a formê stanu
permanentnego. Bohater esejów przybra³ postaæ cz³owieka progu, wzglêdnie
cz³owieka pogranicza, przesta³ byæ tylko sob¹21. Fakt utkniêcia w liminalnoci potwierdzaj¹ s³owa narratora esejów, który wyznaje: [...] podwiadomie jestem, pozosta³em Niemcem (Wzp, 137).
Wywo³ane z pamiêci manifestuje biwalencjê kulturow¹ (w tym rzadki
przypadek artystycznego bilingwizmu wyra¿aj¹cego siê w stylu w lingwistycznej dwucie¿kowoci mylenia) oraz z³o¿on¹ podwójn¹ identyfikacjê etniczn¹ podmiotu, który nie chce i nie mo¿e odci¹æ siê od mentalnego konfliktu ró¿nych narodowych opcji, gdy¿ jak sam stwierdza:
Nigdy siê moja opcja niemiecka nie pogodzi z przywarami opcji polskiej, st¹d
wiêc moje rozdarcie ma stale zapewniony dop³yw wie¿ej energii, która powsta³a
w polu tarcia i cierania siê tych niemo¿liwych do pogodzenia  z ka¿dego
pojedynczego punktu widzenia, irracjonalnych racji (nacji).
Wzp, Wypêdzenie po polsku, 37
17 M. D¹browski, Swój/obcy/inny. Kontynuacja, w: tego¿, Literatura i konteksty. Rzeczy teoretyczne, Warszawa 2011, s. 288.
18 J. Zieliñski, B³êkitna nitka, Plus Minus 2000, nr 14, s. D5.
19 Tam¿e.
20 R. Sulima, dz. cyt., s. 126129.
21 P. Lachmann, Jak (nie) zosta³em wypêdzony..., s. 5559.
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Teza o tym, ¿e sylleptyczny podmiot22 esejów Lachmanna sta³ siê Polakiem,
spotyka siê te¿ ze sprzeciwem samego autora. Dowodzi tego polemiczny tekst
Dlaczego nie mogê byæ równie¿ Polakiem opublikowany w 2011/2012 roku na
³amach piêædziesi¹tego, jubileuszowego wydania Borussii. Esej jest swoist¹
krytyczn¹ odpowiedzi¹ na s³owa Roberta Traby23, w której narrator broni siê
i odrzuca postawion¹ supozycjê o rzekomym byciu tak¿e Polakiem. Tym
samym wyprowadza czytelnika ze sposobu mylenia w kategoriach narodowych, takich jak dwie lub trzy ojczyzny, dwa lub trzy patriotyzmy, w³asny naród czy te¿ wspólna ponadnarodowa kultura. W tym celu narrator
siêga po model kota Schrödingera. Koncepcja pochodz¹ca z mechaniki kwantowej zak³ada mo¿liwoæ jednoczesnego wystêpowania elektronu w dwóch
miejscach. Opieraj¹c siê na takim ujêciu, narrator przedstawia m o ¿ l i w o  æ b y c i a i t u , i t a m, w dwóch ró¿nych miejscach [...] w tym
samym czasie, a raczej [mo¿liwoæ jednoczesnego] b y c i a i n i e b y c i a
[...]24. Takie ujêcie w³asnej to¿samoci (bycia jednym i drugim, a jednoczenie mo¿liwoæ niebycia ¿adnym z nich) doskonale wpasowuje siê w Turnerowski paradygmat liminalnoci.
Na tle ca³ej twórczoci Lachmanna jego eseje autobiograficzne traktowane s¹ jako medium swoistego z d e j m o w a n i a m a s e k  n i e
 m a s e k, jako wtajemniczanie w zawi³e konteksty biograficzne pisarza.
Potwierdza to narrator zbioru esejów: Bo przecie¿ ods³aniaj¹c siê, albo raczej ods³aniaj¹c pewne fragmenty pamiêci, jednoczenie j¹ (i siebie) m a sk u j ê. Bo w³anie pars, mimo ¿e pro toto, jest rodzajem szczelnego pancerza
ca³oci (Wzp, 59, podkr. P.Ch.). Zauwa¿my przy tym, ¿e pierwszy tekst
autobiograficzny Lachmanna ukaza³ siê dopiero w 1994 roku25, a zatem ju¿
po zjednoczeniu Niemiec i kilka lat po nast¹pieniu politycznej normalizacji
stosunków na linii Berlin  Warszawa w roku 1991.
W warstwie faktograficznej tom Wywo³ane z pamiêci oraz pozosta³e eseje
nie odstaj¹ od konkretu biograficznego. Dzieje siê tak pomimo tego, ¿e
w zwykle niechronologicznym toku opisywanych wydarzeñ niektóre z nich s¹
uwypuklane, a inne pomijane. W zbiorze esejów dotyczy to kilku istotnych
faktów z ¿ycia pisarza, np. momentu wysiedlenia rodziny Lachmannów
z gliwickiego mieszkania w kamienicy przy Wilhelmstraße lub brzemiennej
22 Pojêcia podmiot sylleptyczny u¿ywam za Ryszardem Nyczem, który stwierdza:
»Ja« sylleptyczne  mówi¹c najprociej  to »ja«, które musi byæ rozumiane na dwa odmienne sposoby równoczenie: a mianowicie jako prawdziwe i jako zmylone, jako empiryczne i jako tekstowe, jako autentyczne i jako fikcyjno-powieciowe. Zob.: R. Nycz, Jêzyk
modernizmu, Wroc³aw 1997, s. 108. U¿ycie przez autora esejów sylleptycznego JA wyra¿a
zdolnoæ do kreowania w³asnego losu i wynika z determinizmu egzystencjalnego i etnicznego pisarza, z koniecznoci zapisu jego prywatnej pamiêci.
23 Por. R. Traba, Kot Schrödingera. Rozwa¿ania (nie-)konstruktywistyczne o moich
i nie moich Niemcach, w: Moje Niemcy  moi Niemcy..., s. 339.
24 P. P. Lachmann, Dlaczego nie mogê byæ równie¿ Polakiem, Borussia 2011, nr 50,
s. 6376.
25 Zob. przypis 8.
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w skutki, pierwszej traumatycznej konfrontacji z polsk¹ szko³¹ we wrzeniu
1945 roku. Ciekawe jest, ¿e autor wype³nia te luki w póniej napisanych
esejach autobiograficznych. Z tego wzglêdu w analizie zosta³y uwzglêdnione
tak¿e teksty powsta³e po roku 1999, a zatem napisane ju¿ po ukazaniu siê
tomu Wywo³ane z pamiêci.

Hybrydycznoæ stylu
Tom Wywo³ane z pamiêci wykazuje pewne cechy tekstu hybrydycznego.
Zdaniem kanadyjskiej badaczki, Sherry Simon, tekstowa w y p o w i e d 
h y b r y d y c z n a pos³uguje siê efektami translatorskimi. S¹ one u¿yte, by
zakwestionowaæ ustalone granice to¿samoci26. Tekst hybrydyczny mo¿e
sprawiaæ wra¿enie nieudanego t³umaczenia i byæ wynikiem pracy pisarza,
który chce podkreliæ swoje umiejscowienie pomiêdzy kulturami. Dokonuje
siê to przez zagospodarowanie przestrzeni jêzykowej w celu stworzenia nowych form wyrazu indywidualnej i zbiorowej ekspresji. Mog¹ temu s³u¿yæ
dysonanse oraz interferencje jêzykowe, niekonwencjonalna budowa zdañ,
braki w spójnoci wypowiedzi zakorzenionej w wiêcej ni¿ jednym jêzyku; ma
to zwi¹zek z zastosowaniem pisarskiej deterytorializacji (deterritorialising
strategies)27. W tak zdefiniowanym tekcie hybrydycznym poszerza siê zakres semantyczny rozumienia przek³adu i otwiera siê szersze pole wype³niane przez wyobraniê28, któr¹ u Lachmanna nie jest historia, lecz wizja pamiêci29.
Jego ksi¹¿kê mo¿na sytuowaæ na pograniczu ró¿nych rodzajów i gatunków literackich, autor ³¹czy szkic ze wspomnieniem30, a eseistyczne rozwa¿ania kontrapunktuje wierszem. Z uwagi na gatunkowe zmiksowanie wypowiedzi Kazimierz Nowosielski nazywa Wywo³ane z pamiêci t w o r e m
h y b r y d y c z n y m 31. Oprócz tego w tomie nieustannie biegn¹ dwa strumienie mowy: polskiej i niemieckiej. S³ysz¹ siê i widz¹ one nawzajem, ale
nie daj¹ siê podmieniæ, [...] [bo] przek³ad jednej kultury na drug¹ jest zawsze
»zaginiêciem« w której z opcji32. Utrwalon¹ w tekcie dwucie¿kowoæ
mylenia wyjania sam podmiot. Stwierdza on, ¿e z niemieckiej pamiêci
26 S. Simon, Cultural and Textual Hybridity, Across Languages and Cultures 2001,
nr 2 (2), s. 217226.
27 Tam¿e, s. 217226.
28 K. Æwiklak, Bliscy nieznajomi. Górnol¹skie pogranicze w polskiej i niemieckiej prozie wspó³czesnej, Kraków 2013, s. 226.
29 W rozwa¿aniach na temat form pamiêci i jej symboliki Robert Traba przytacza fragmentyksi¹¿ki Lachmanna, traktuj¹c tom esejów jako element zbioru wiadomoci kolektywnej Polaków. Zob. R. Traba, Symbole pamiêci: II wojna wiatowa w wiadomoci zbiorowej Polaków. Szkic do tematu, Przegl¹d Zachodni 2000, nr 1, s. 5267.
30 K. Æwiklak, dz. cyt., s. 243.
31 K. Nowosielski, Zdjêcia i duchy, Nowe Ksi¹¿ki 2000, nr 5, s. 2829.
32 R. Sulima, dz. cyt., s. 126129.
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wywo³uje opisywane stany i wydarzenia, pos³uguj¹c siê przy tym jêzykiem
polskim. W ksi¹¿ce pisarz u¿ywa licznych wtr¹ceñ, przywo³uje pojêcia, zwroty i frazy ze swojego pierwszego jêzyka. Co wiêcej, wprowadza niemieckie
teksty lub ich fragmenty, które niekiedy mo¿na zdefiniowaæ jako interteksty
lub cytaty. Nie wszystkie z nich s¹ t³umaczone na jêzyk polski. W ksi¹¿ce
znajdziemy te¿ niemieckie wiersze poety Die Verwaltung des Todes in Kitsch
(Wzp., 159160) i ***(Deutschsein Deutschersein) (Wzp, 337338), cytowany
w oryginale list z frontu Ewalda Lachmanna (ojca pisarza) (Wzp, 302303)
lub protokó³ rozmowy Hildegard Lachmann (matki autora) z gliwick¹ komisj¹ weryfikacyjn¹ sprawdzaj¹c¹ jej polskie (!) pochodzenie (Wzp, 4546)33.
Przywo³ywany dokument jest przesi¹kniêty ortograficznymi interferencjami
z jêzyka niemieckiego podanymi w oryginalnej, niekonsekwentnej pisowni.
Nak³adanie siê jêzyków w sposób nieunikniony prowadzi do powstawania
nowych znaczeñ. Wskutek tego sam tekst nie pozostaje biernym rezerwuarem najró¿niejszych wtrêtów34, lecz staje siê raczej  o czym przypomina
£otman  semantyczn¹ przestrzeni¹, w której jêzyki zaczynaj¹ na siebie
wzajemnie oddzia³ywaæ, interferuj¹ i same siê hierarchicznie organizuj¹35.
W esejach Lachmanna  oprócz wystêpuj¹cych niekiedy interferencji
syntaktycznych z jêzyka niemieckiego  zwykle mamy do czynienia z po¿yczkami leksykalnymi, które mog¹ staæ siê lingwistycznym materia³em na przyk³ad do budowy gier s³ownych, jak uwidacznia to nastêpuj¹cy cytat: ojca
przemiana z Mittelläufera w Mitläufera (Wzp, 300). Zapo¿yczenia w zbiorze
esejów s¹ zwykle oznaczone kursyw¹. Zaniechanie ich t³umaczenia zwraca
uwagê na odmienny kod, przez co po¿yczki pe³ni¹ funkcjê stymulatora
w odniesieniu do poruszanych kontekstów36. Funkcjonuj¹c na w³asnych prawach, nierzadko same przeistaczaj¹ siê w przedmiot narracji. Nawet wówczas, gdy posiadaj¹ równowa¿ne odpowiedniki w polszczynie (wzglêdnie zbie¿ne pola znaczeniowe), to w prywatnej semantyce pisarza znacz¹ co innego37.
Maj¹ inn¹ wartoæ emocjonaln¹, odmienny kszta³t fonetyczny i zakres pojêciowy. S¹ obroniête innymi dowiadczeniami, a zatem równie¿ skojarzeniami, co wynika z ich funkcjonowania w innym systemie jêzykowym i odmiennym polu semantycznym. Potwierdza siê w tym miejscu hipoteza
Benjamina Lee Whorfa wysnuta na podstawie obserwacji jêzyków etnicznych. Uczony stwierdza, ¿e te same fakty znacz¹ co innego dla osób o odmiennym dowiadczeniu kulturowym, które ma bezporedni wp³yw na ró¿ne
33 Warto nadmieniæ, ¿e protokó³ przytoczony w ksi¹¿ce zosta³ potraktowany jako ród³o
historyczne i zamieszczony w monografii naukowej dotycz¹cej Gliwic: Zob. B. Tracz, Rok
ostatni  rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004, s. 163.
34 A. Woldan, Mit Austrii w literaturze polskiej, t³um. K. Jachimczak, R. Wojnakowski,
Kraków 2002, s. 21.
35 Cyt. za: tam¿e, s. 21.
36 Por. J. M. £otman, Tekst v tekste, Semeiotike. Trudy po znakovym sistemam 1981,
t. XIV, s. 148160, tutaj s. 153.
37 Zob. P. Lachmann, Granice pogranicza..., s. 523, tu 12.
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formu³owanie ich w mowie38. W ksi¹¿ce Lachmanna lingwistyczne kontrasty
czêsto mo¿na odnieæ do p a m i ê c i pierwszego jêzyka, który jako jedyny
system mowy okrela³ wiat pierwszych dzieciêcych lat ¿ycia bohatera. Ten
pogl¹d znajduje swoje potwierdzenie w obserwacjach romanisty, Georga
Kremnitza, który wychodzi z za³o¿enia, i¿ jêzyki maj¹ s y m b o l i c z n e
z n a c z e n i e . Pisz¹c o nim w wymiarze jednostkowym i kolektywnym, badacz stoi na stanowisku, ¿e cz³owiek zbiera dowiadczenia zawsze w konkretnych jêzykach. Poprzez to jego wiedza o wiecie i sobie samym do pewnego stopnia jest z nimi powi¹zana:
To w nich nastêpuje p a m i ê æ . Nie gra tu roli fakt, czy w s p o m n i e n i a s¹
pozytywne czy negatywne. Wszak¿e mo¿na przet³umaczyæ tê pamiêæ równie¿ na
inne jêzyki, wówczas tyczy siê to jednak treci, materii, ale nie f o r m y j ê z y k o w e j . Poniewa¿ nasza to¿samoæ w du¿ej czêci opiera siê na dowiadczeniach, które interpretujemy i staramy siê w³¹czaæ w ca³oæ naszego samozrozumienia, [...] takie dowiadczenia jêzykowe staj¹ siê czêci¹ t o ¿ s a m o  c i ,
które przez t³umaczenie na inny jêzyk ulegaj¹ wyobcowaniu. Podobn¹ rolê mog¹
pe³niæ pojedyncze s³owa39.

Powy¿sze rozpoznania daj¹ odpowied na wiele pytañ, które nasuwaj¹ siê
w trakcie lektury esejów Lachmanna. Nade wszystko wyjaniaj¹, dlaczego
pewne treci s¹ w nich wyra¿ane po niemiecku. Dotykaj¹ istoty zachowania
pierwotnej formy jêzykowej. Nios¹ przekonanie, ¿e zapisane w pamiêci dowiadczenia jêzykowe stanowi¹ o pewnej czêci to¿samoci jednostki i nie
mog¹ byæ t³umaczone. Wynika to st¹d, ¿e jêzyk pierwotny jest zwi¹zany
z w³adz¹ nazywania, z poznawczoci¹, ta za z pierwotnymi emocjami. [...].
Pierwsza mowa, mowa dziecka jest wiêc nominalna i sakralna, nazywa
i uwiêca pewne dowiadczenia, dlatego jest tak trudna do zast¹pienia40
 stwierdza Mieczys³aw D¹browski. Wnioski badacza, jak równie¿ uwagi
Kremnitza, w znakomity sposób znajduj¹ potwierdzenie we fragmencie Wywo³anego z pamiêci, w którym narrator sam dokonuje jêzykowej egzemplifikacji:
[My] Niemcy zbieralimy po staremu Sauerampfer na wymienite Esatz-zupy.
Jak to siê nazywa po polsku? Zaraz, zaraz. Ach tak. Szczaw. Pokrzyw chyba nie
jedlimy. Ale proszê mi powiedzieæ, czy Sauerampfer i szczaw to to samo? Pod
wzglêdem denotatu tak. Ale  o s o b i s t e  k o n o t a c j e s¹ zakotwiczone
w konkretnym jêzyku, jego aurze, jego fakturze,  p a m i ê c i k o m ó r k o w e j 
dziecka. Nie mogê siê ci¹gle pogodziæ z semantycznym uniformizmem, esperanto
38
39

B. L. Whorf, Language, Thought and Reality, red. John B. Carroll, Cambridge 1956.
G. Kremnitz, Mehrsprachigkeit in der Literatur.Ein kommunikationssoziologischer
Überblick, Wien 2015, s. 100 (t³um. i podkr. P. Ch.). W tym miejscu pragnê podziêkowaæ
prof. Kremnitzowi za rozmowê na temat symbolicznego znaczenia jêzyka i artystycznej
dwujêzycznoci oraz za przekazanie mi najnowszej edycji jego monografii cytowanej w niniejszym tekcie.
40 M. D¹browski, dz. cyt., s. 294295.
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na u¿ytek równie¿ wewnêtrzny. Nawet gdy jem zupê szczawiow¹, bêdzie mnie
szczypa³ w jêzyk niemiecki Sauerampfer. Zupa zupie nie równa [sic!], nawet jeli
jest z identycznego surowca. Ta lekcja jêzyka jest podstaw¹ mojego wiatopogl¹du.
Wzp, Ogród hiszpañski, 9192

W naturalny sposób zapo¿yczenia pojawiaj¹ siê w esejach równie¿ w przypadku wyranych ró¿nic w potencjale semantycznym, w przekazywanym
obrazie jêzykowym lub w zakresie treci (kontekstów i konotacji) naddanych
z up³ywem lat  w sposób oczywisty nieobecnych w jêzyku polskim. Do pojêæ
ró¿nie definiowanych przez oba jêzyki nale¿y przytaczany przez autora
¿ó³todziób, który w jêzyku niemieckim ma kolor zielony (Grünschnabel).
Innym przyk³adem s¹ Gewissensbisse, które w polszczynie nie oznaczaj¹
ugryzieñ lub uk¹szeñ, lecz s¹ wyrzutami sumienia. Po¿yczki leksykalne
pojawiaj¹ siê te¿ w momencie kontrastów wynikaj¹cych z rodzaju gramatycznego danego rzeczownika. Z tego powodu w esejach Lachmanna natrafiamy na pary leksykalne takie jak: die Sonne / (to) s³oñce, das Gedächtnis /
(ta) pamiêæ, die Sprache / (ten) jêzyk. Ró¿nica rodzajnika w wyobrani podmiotupoety ma fundamentalne znaczenie, gdy¿ w zale¿noci od przyjêtej
optyki decyduje o charakterystycznym dla danego jêzyka postrzeganiu
i nazywaniu rzeczywistoci, któr¹ zwykle okrela pierwiastek ¿eñski lub
mêski41.
Liczne po¿yczki jêzykowe u¿yte w omawianym zbiorze tekstów mo¿na
pogrupowaæ przy zastosowaniu nastêpuj¹cych kategorii, których granice s¹
p³ynne42 (poni¿sza klasyfikacja ukazuje ró¿norodnoæ wystêpuj¹cych zapo¿yczeñ). S¹ to: 1. Niemieckie rzeczowniki wielocz³onowe (Komposita), które
w jêzyku polskim zwykle nie maj¹ jednowyrazowych odpowiedników: Entgrenzungspotenzial, Mauerkunstwerk, Weichbild, Geburtstagsfeier, Gefühlshaushalt, Baulust. 2. Pojêcia o charakterze kulturowych s³ów kluczy
(w rozumieniu Anny Wierzbickiej), posiadaj¹ce w jêzyku niemieckim silne
nacechowanie emocjonalne: Heimat, Heimatgefühl, Vaterland, Vertreibung,
Führer. 3. Terminologia wojenna i militarna, coraz rzadziej obecna w jêzyku
niemieckim i coraz mniej zrozumia³a dla m³odszego pokolenia Niemców
i Austriaków: Durchgangslager, Nacht- und Nebelaktion, Panzerspitzen, Bordwaffe, Stalinorgel, Fehler und Führer, Hexenkessel, Heldenepos (dwa ostatnie
pojêcia jako okrelenia bitwy pod Stalingradem). 4. Hybrydyczne kolokacje
polsko-niemieckie: wzorowy Fleiss, warsztaty z Laubsäge. 5. Pojêcia
i zwroty wprowadzone przez niemieckojêzycznych mylicieli: absoluter Geist
41 Kategoriê rodzaju gramatycznego i zagadnienie jego symboliki omawia: R. Jakobson, On Linguistic Aspects of Translation, w: On Translation, red. Reuben A. Brower, Cambridge 1959, s. 232239.
42 Wymienione kategorie Lachmannowskich po¿yczek leksykalnych przedstawi³em na
sesji jêzykoznawczej Uniwersytetu Wiedeñskiego we wrzeniu 2014 roku. Zob. http://workshop-lehnwort-2014.univie.ac.at/programm/ [dostêp: 22.09.2015).
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(Georg Wilhelm Friedrich Hegel), interesseloses Wohlgefallen (Immanuel
Kant), Weltgefühl, Triebschicksal (Zygmund Freud). 6. Nazwy topograficzne
odnosz¹ce siê do Gliwic, miasta urodzenia pisarza, sprzed 1945 roku oraz
stolicy zjednoczonych Niemiec Berlina: Zentralfriedhof, Krakauer Platz, Reichskanzlei, Reichstag, Gedächtniskirche, Haus am Wansee, Haus der Wanseekonferenz, Opernhaus, Schauspielhaus. 7. U¿ycie terminów okrelaj¹cych
niemiecki etos pracy, poczucie obowi¹zku lub pojêæ do nich nawi¹zuj¹cych:
Pflichgefühl, Pflichtbewusstsein, Trauerarbeit. 8. Kluczowe s³owa pojawiaj¹ce
siê w debacie na temat pomnika upamiêtniaj¹cego zbrodniê ludobójstwa
¯ydów (Mahnmal-Debatte): Schande, Schuld, Anstand, Endlösung. Pochodnym zjawiskiem jêzykowym jest adaptacja niemieckiego rodzaju gramatycznego danego rzeczownika do systemu jêzyka polskiego, np. w zdaniu: Kafka
zbli¿a³ siê ci¹gle do swojej Heimat podró¿uj¹c lub Niemiec odnajduje swoj¹
Heimat [...] ka¿dorazowo w pokojach hotelowych. (s. 172). (Zapo¿yczony
rzeczownik  ze wzglêdu na koñcówkê -t  mia³by w jêzyku polskim rodzaj
mêski, analogicznie do wyrazów kat, kwiat, mat).
Bieg dwóch strumieni mowy, wiadcz¹cy o wystêpuj¹cych miêdzy nimi
napiêciach i problemach niezastêpowalnoci pewnych fraz, uwidacznia hybrydycznoæ stylu. Przekonuj¹c¹ ilustracjê stanowi poni¿szy fragment zawieraj¹cy wtr¹cenia podane w ostatniej, ósmej kategorii. Ukazuje on, ¿e pewne
oceny i znaczenia symboliczne przypisywane okrelonej leksyce mog¹ przysparzaæ powa¿nych trudnoci w przek³adzie na inny jêzyk i w tym sensie
pozostaæ nieprzet³umaczalne43. W tym przypadku wynika to z faktu, ¿e funkcjonuj¹ one na prawach cytatu. Lachmann polemizuje tu z okreleniem unsere Schande u¿ytym przez Martina Walsera. Pos³uguj¹c siê tym pojêciem,
pisarz og³osi³ koniec wspólnego wstydu/ wspólnej hañby Niemców po II wojnie wiatowej. Walser sugeruje, ¿e Niemcy jako zbiorowoæ rzekomo nie
ponosili winy za rozpêtanie wojny, ale musieli siê jej zbiorowo wstydziæ.
Unsere Schande [nasza hañba]. Ju¿ nie unsere Schuld, nasza wina. Zniecierpliwienia pisarza [Martina Walsera] z powodu zbyt dalekiej instrumentalizacji
owej Schande! Ale s³owo Schande jest nie zobowi¹zuj¹ce do niczego, zw³aszcza
do tego, do czego (jeszcze) obligowa³ termin  skoro ju¿ nie poczucie  Schuld.
Bo Schande jest ju¿ tylko ladem, s³abym echem, w¹t³¹ pochodni¹ pierwotnej,
sk¹din¹d i tak nie przez wszystkich Niemców jednako zaakceptowanej Schuld.
Je¿eli teraz na pierwsze miejsce wysuwa siê  Schande, rozmywa siê jednoczenie, spycha siê, t³umi raz jeszcze  nie wiem czy nie równie¿ instrumentalnie
 Schuld.
Berlin  der Bau, czyli tu  tam, Wzp, 166

43

Por. G. Kremnitz, dz. cyt., s. 103.
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Faza wy³¹czenia i separacji  wyobcowanie podmiotu
Pierwsze zmiany w psychice bohatera s¹ zwi¹zane z traumatycznymi
dowiadczeniami dziecka wynikaj¹cymi z brutalnego zderzenia z Obcym.
Psychologicznymi reakcjami na obcoæ  obok trudnego do zdefiniowania
strachu  mog¹ byæ szok, zadziwienie, groza, przera¿enie, poczucie bezradnoci i/lub niepokoj¹cej niesamowitoci (das Unheimliche w rozumieniu Zygmunta Freuda)44. Z punktu widzenia antropologii obcoæ to przedmiot lub
zjawisko pierwotnie niezrozumia³e; rzeczywistoæ, która w ¿adnej mierze nie
przystaje do naszej, brudny i przeklêty wiat, który niesie zagro¿enie. (W sferze
rytua³ów to profanum stoj¹ce w opozycji do sacrum). Pojawienie siê obcego
wywo³uje efekt podobny do trzêsienia ziemi45. Obce dzieje siê na zewn¹trz
naszej wiadomoci, naszego wiata, naszego domu; wyrzucane przez nasz
lêk i potrzebê ochrony wyzwala pragnienie samostanowienia46.
Traumatyczne dowiadczenia, naruszaj¹c porz¹dek dzieciêcego wiata,
wprowadzaj¹ bohatera w chaos i wieloznacznoæ. Staj¹ siê cezur¹ w jego
dotychczasowym ¿yciu i postrzeganiu rzeczywistoci  gwa³townie przerywaj¹ beztroskie dzieciñstwo, zabieraj¹ ch³opiêc¹ niewinnoæ, poczucie swojskoci i bezpieczeñstwa. Wejcie bohatera w przestrzeñ totalnego wyobcowania
zapocz¹tkowuje transgresjê, rozumian¹ tu jako otwarcie siê na chaos, co
staje siê katalizatorem procesu przejcia. Przypomnijmy, ¿e dowiadczanie
obcoci stanowi naczeln¹ cechê fazy preliminalnej, czyli etapu wy³¹czenia
z poprzedniego stanu lub miejsca. Separacja podmiotu od dotychczasowej
sieci uwarunkowañ, od uporz¹dkowanego i bezpiecznego wiata, od ¿ycia
w ekskluzywnym centrum dokonuje siê na trzech ró¿nych p³aszczyznach:
1) przerwanego dzieciñstwa, 2) opuszczonego domu oraz 3) izolacji od pierwszego jêzyka. Te trzy zasadnicze aspekty wy³¹czenia okrelane s¹ przez narratora jako wygnanie z raju  dzieciñstwa, mieszkaniagniazda, jêzyka
(Wzp, 37). Proces wy³¹czenia dope³nia odsuniêcie podmiotu od pierwotnego
wyznania, jakim by³ ewangelicyzm.

Opuszczenie raju dzieciñstwa
Przerwanie sielskiego dzieciñstwa dokonuje siê, gdy w styczniu 1945 roku
do Gleiwitz wkraczaj¹ sowieccy ¿o³nierze. Dziewiêcioletni ch³opiec ukrywa
siê przed Rosjanami  wraz z pozosta³ymi mieszkañcami wilhelmiñskiej kamienicy
44

S. Freud, Das Unheimliche, Imago. Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaften 1919, V. 297324. W polskim przek³adzie pracy psychoanalityka pojawia siê podany wy¿ej termin niesamowitoci. Zob. S. Freud, Niesamowite,
w: tego¿, Pisma psychologiczne, t³um. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 247.
45 Por. Z. Baumann, Wieloznacznoæ nowoczesna, nowoczesnoæ wieloznaczna, t³um.
J. Bauman, Warszawa 1995.
46 Por. M. P. Markowski, Obcoæ, odmiennoæ, przek³ad, Tygodnik Powszechny (Dodatek Conrad Festival) 2014, nr 21, s. 48.
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 w piwnicy budynku. S³yszy bezustannie odmawiany przez kogo ró¿aniec.
Po wyjciu na zewn¹trz przera¿ony bohater staje siê naocznym wiadkiem
gwa³tów i mordu na ludnoci cywilnej. W jego pamiêci zapisuje siê dramatyczna metamorfoza Gliwic i jego mieszkañców, a w szczególnoci kobiet,
chroni¹cych siê przed przyfrontowym seksem uprawianym chêtnie przez
czerwonoarmistów: Bo miasto zamieni³o siê w inne miasto, mieszkañcy
zmienili twarze, stroje. Kobiety niegdy eleganckie, piêkne, zamieni³y siê
w staruszki w ³achmanach (Wzp, 64). Narrator dowiadcza zarówno wyobcowania, jak równie¿ teatralizacji zachowañ ludzi doros³ych. Obrazy wojny
z piramid¹ zimnych cia³ o szklanych oczach pozostawiaj¹ nieodwracaln¹ skazê w psychice dziecka. W jego pamiêci wojenn¹ scenografiê miasta dope³nia:
[...] wysypisko amputowanych koñczyn [...], le¿¹ce w rowach jak martwe ¿uki
samochody, spl¹drowane przez mot³och sklepy, równie¿ nasz w³asny Sporthaus,
duma mojego ojca, spalony teatr miejski, w którym dopiero co ogl¹da³o siê
z naiwnym biciem serca spektakl Ksiê¿niczka na [ziarnku] grochu i Lampy
Alladyna, spalone kino Schauburg, gdzie uczestniczy³em w pierwszych filmowych misteriach. Zerwane ciany domów, które obna¿y³y pozosta³e po czterech
cianach obce pokoje, kuchnie, ³azienki.
Teatr wojny, Wzp, 65.

Z perspektywy czasu autobiograficzny podmiot postrzega moment zetkniêcia
siê z wojn¹ (histori¹) jako teatr okrucieñstwa, irracjonaln¹ zabawê, groteskê wiata doros³ych, do której w dramatyczny sposób zosta³ wci¹gniêty.
W ten sposób sta³ siê mimowolnym obserwatorem i widzem teatru wojny,
którego g³ówn¹ zasad¹ inscenizacyjn¹ by³ wszechobecny efekt obcoci. Wyzwala on grozê i przera¿enie dziecka. Pierwszym przejawem niepokoj¹cej
obcoci jest zamiana piwnicy w miejsce biwakowania wszystkich lokatorów
eleganckiej wilhelmiñskiej kamienicy (Wzp, 459). Przy czym decyduj¹cym
m o m e n t e m i n i c j a c y j n y m w dowiadczaniu chaosu i grozy zastanej
rzeczywistoci sta³o siê przekszta³cenie placu zabaw na przydomowym podwórku w rzeniê. To w tym miejscu sowieccy ¿o³nierze, na oczach przypatruj¹cych siê miejskich dzieci, zaszlachtowali  przyprowadzon¹ nie wiadomo sk¹d  krowê. Wydarzy³o siê to ju¿ po zajêciu miasta przez Armiê
Czerwon¹:
Z pocz¹tku nie spodziewalimy siê takiego czynu na naszych, niczym oprócz
lêku o nas samych, uzbrojonych oczach. Ale czyn siê dokona³, jakby w dope³nieniu innej rzezi w innych czêciach miasta. Przemienienie podwórka w prawdziw¹, nie metaforyczn¹, rzeniê sta³o siê  za spraw¹ jednego g³uchego inicjalnego
uderzenia [...] faktem dokonanym. Szokuj¹cym i decyduj¹cym o tym, ¿e nie
mog³o ju¿ byæ powrotu do niewinnoci tej przestrzeni. I nie by³o. Póniejsze
naiwne zabawy w Vergewaltigung, czyli gwa³ty by³y tylko bladym odbiciem
pierwotnego przera¿enia [...].
Teatr wojny, Wzp, 63
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Dla bohatera nie tylko miejsca straci³y swoj¹ niewinnoæ. Sta³o siê to równie¿ udzia³em konkretnych osób z najbli¿szego, bo rodzinnego otoczenia.
Mowa tu o kobietach, które w inny sposób ni¿ mê¿czyni sta³y siê ofiarami
wojny. Samotne matki, córki i siostry  w oczekiwaniu na swoich narzeczonych i mê¿ów  w zamian za ¿ywnoæ i z obawy o w³asne rodziny, oddawa³y
seksualne us³ugi przedstawicielom zwyciêskich narodów. Konsekwencj¹ tego¿ by³y nierzadko poczête w okolicznociach wojny dzieci. Mnie  stwierdza
narrator  pozostawa³a obserwacja deklasacji, deprawacji, zamiany wielce
nobliwych i bardzo urodziwych, eleganckich i bardzo rozpieszczonych niemieckich hausfrauen [...] w na³o¿nice wielu armii i politycznych »obozów«
(Wzp, 459). Sylleptyczny podmiot doprowadzi³o to do jeszcze jednej implikacji czasu zag³ady. Chodzi tu o jednoznaczne z e r w a n i e z autorytetem
wiata doros³ych. Jest ono wynikiem miêdzy innymi przyspieszonej akcji
zmiany obiektów mi³oci, flirtów oraz zbyt wczesnego wtajemniczenia
ch³opca w ¿ycie intymne cz³onków rodziny, czego musia³ byæ naocznym
wiadkiem.
By³ to w ogóle sezon przemieszczeñ energii libido, i obserwuj¹c te translokacje,
w niektórych ich aspektach, ma³y ch³opak nie móg³ siê nadziwiæ, ani ich zrozumieæ we wszystkich ich szczegó³ach i w ca³ej skali owych zdumiewaj¹cych przetasowañ. Doæ powiedzieæ, ¿e równie¿ to by³o jedn¹ z przyczyn, i¿ w jego oczach
run¹³ wtedy wiat doros³ych jako ród³o autorytetów raz na zawsze, wraz z tak
zwanymi wartociami [...]47.
Jzw, 57

Podzia³ wiata i losów bohatera na przed katastrof¹ i po katastrofie, na
okres idylli pierwszych lat ¿ycia i czas masowej zbrodni jest obecny tak¿e
w prozie autobiograficznej Horsta Bienka (Erde und Feuer, Monachium
1982)48. Wypêdzenie z Arkadii i przejcie w Apokalipsê zosta³o stematyzowane równie¿ w tekstach Henryka Wañka (Finis Silesia, Wroc³aw 2004) i Stefana Szymutki (Nagrobek ciotki Cili, Katowice 2001)49. W tych wszystkich
literackich obrazach l¹ska idyllê dzieciñstwa gwa³townie przerywa mieræ.
Dla podmiotu Lachmannowskiego eseju Jak (nie) zosta³em wypêdzony by³o to
wtajemniczenie w nieludzkoæ, które  dokonuj¹c siê w konkretnych miejscach rodzinnego Gleiwitz50  na zawsze odebra³o mu poczucie bezpieczeñstwa, beztroski i oparcia, jakie zwykle ³¹czy cz³owieka z miejscem urodzenia. Oznacza³o zerwanie wewnêtrznych wiêzów z Heimat, podczas gdy samo
47 Skrótem Jzw odsy³am do tekstu: Jak (nie) zosta³em wypêdzony..., po czym podajê
numer stron(y).
48 H. Bienek, Erde und Feuer, Monachium 1982. Polskie wydanie  Ziemia i ogieñ,
Gliwice 1999, prze³. M. Przyby³owska.
49 Por. K. Æwiklak, Gliwice  zapomniany mikrokosmos. Semiotyka przestrzeni miasta
w polskiej i niemieckiej prozie wspó³czesnej, Rocznik Komparatystyczny 2011, nr 2,
s. 4364, tutaj 62.
50 P. Lachmann, Jak (nie) zosta³em wypêdzony, s. 5559, tu s. 59.
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miasto sta³o siê dla niego przestrzeni¹ co najmniej dwuznaczn¹, na zawsze
zamieszka³¹ przez upiory przesz³oci.
W swoich rozwa¿aniach narrator Wywo³anego z pamiêci ska¿enie wojn¹ i jej implikacjami nazywa  e f e k t e m o b c o  c i  . Jemu przypisuje
ród³o fundamentalnego niedopasowania  podstawowego odchylenia od
normy, bowiem obcoæ raz na zawsze przekreli³a mo¿liwoæ adaptacji do
póniejszego, powojennego, niby normalnego znów ¿ycia w warunkach rosn¹cej powszechnej amnezji tego, co sta³o siê na [jego] oczach i co do dzi stoi
[mu] przed oczami (Wzp, 73). Przewiadczeniem podmiotu jest przekonanie,
¿e wiat zbyt szybko upora³ siê z epok¹  W i e l k i e j  m i e r c i  .

Wyrzucenie z gniazda
Dziewiêcioipó³letni ch³opiec  bohater szelmowskiego eseju Jak (nie) zosta³em wypêdzony  wraz ze swoj¹ matk¹ i m³odsz¹ siostr¹ zostaje zmuszony
do opuszczenia w³asnego mieszkania w kamienicy czynszowej przy Wilhelmstraße. By³o ono skutkiem zorganizowanej akcji wysiedlania Niemców z Gliwic51. Wy³¹czenie podmiotu z przestrzeni, jak¹ jest rodzinny dom, to opuszczenie miejsca bêd¹cego ostoj¹ bezpieczeñstwa. Dla narratora oderwanie od
domowego ogniska wi¹za³o siê z koniecznoci¹ opuszczenia Gliwic, do których ju¿ nigdy nie mia³ powróciæ. By³ to zatem realny akt trwa³ej z m i a n y
l o k a l i z a c j i . Narrator uto¿samia wysiedlenie z mieszkaniagniazda
z wygnaniem z raju dzieciñstwa, z przymusem opuszczenia stron rodzinnych, jako ¿e dla dziecka miasto rodzinne i jego bli¿sze i dalsze okolice s¹
 niejako z za³o¿enia rajskie (Jzw, 56).
Nie mo¿na zatem zaprzeczyæ, ¿e by³o dla mnie [...] co najmniej szokiem, gdy
dosz³o do mojej wiadomoci, ¿e jestemy zmuszeni, my, to znaczy moja rodzina
i ja wraz z ni¹, opuciæ miasto w ci¹gu paru godzin. Na zawsze. Drzwi od
mieszkania by³y zapieczêtowane. Posmarowany mazistym klejem wistek pe³en
urzêdowych stempli i laku zawiera³ pewnie informacjê, ¿e nie wolno nam ju¿
wchodziæ do tego naszego mieszkania. Niewiele z tego wszystkiego dociera³o do
mnie, chocia¿by z powodu nieznajomoci jêzyka i ogólnego zamieszania, które
wtedy powsta³o [...].
Jzw, 56

Od³¹czenie od pierwotnego wyznania
Brak ojca w rodzinnym domu sprawia³, ¿e coraz wiêcej mia³y w nim do
powiedzenia kobiety. W tych okolicznociach babciekatoliczki oraz matka
bohatera zadecydowa³y o katolickim chrzcie Peteraewangelika. Decyzja
o w³¹czeniu go do wspólnoty Kocio³a katolickiego zapad³a w momencie, gdy
w rodzinie przestano oczekiwaæ na powrót z frontu ojcaprotestanta, w chwili
51

Zob. B. Tracz, Rok ostatni  rok pierwszy. Gliwice 1945, Gliwice 2004.
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gdy przesta³a oddzia³ywaæ si³a mêskiego autorytetu. Chrzest sta³ siê zatem
zewnêtrznym wyrazem ostatecznego wy³¹czenia ch³opca spod dotychczasowej zale¿noci od ewangelickiego patriarchatu:
Gdy ju¿ by³o raczej wiadomo, ¿e powrotu ojca z najbardziej katastrofalnego dla
niemieckiego orê¿a odcinka wschodniego frontu raczej nie nale¿y siê ju¿ spodziewaæ, [...], gdy wiêc przestano siê baæ mêskiego autorytetu i równie¿ dziecko p³ci
mêskiej dosta³o siê pod panowanie pó³srogiego matriarchatu z jednej i drugiej
strony rodziny  wszak co do jego religijnych losów w tej sk¹din¹d zwanionej
zazwyczaj rodzinie by³a zgoda  postanowiono mnie przechrzciæ.
Wzp, 71

Ceremoniê  w zamkniêtym przed niepowo³anymi wiadkami gliwickim kociele Wszystkich wiêtych (wczeniej Aller Heiligen)  przeprowadzi³ niemiecki kap³an w zakazanym przez w³adzê ludow¹ jêzyku niemieckim52. Tu¿
przed chrztem bohater rycza³towo wyspowiada³ siê z pope³nionych grzechów, a nastêpnie, wdrapuj¹c siê po stopniach o³tarza, zagra³ rolê niemowlêcia. Ceremoniê odebra³ jako upokarzaj¹ce upupienie. To formalne o d e r w a n i e bohatera od Kocio³a ewangelickiego i jego konwersja na katolicyzm
mia³y  w nastêpnej fazie  fundamentalne znaczenie we wtajemniczaniu
go w polskoæ, bowiem dokonywa³o siê ono w du¿ej mierze za porednictwem kocielnych obrzêdów i rytua³ów.

Separacja od Muttersprache
Wed³ug Martina Heideggera pierwotny jêzyk cz³owieka jest jego podstawowym miejscem zamieszkania. Dopiero w nastêpnej kolejnoci jednostka
staje siê mieszkañcem jakiego kraju, miasta czy domu. Z tego powodu
zerwanie podstawowego zwi¹zku miêdzy osob¹ a jêzykiem rodzi ten trudno
usuwalny dyskomfort, rozbudza traumê, zmusza do szukania odpowiedzi53.
Mieczys³aw D¹browski dodaje, ¿e jeli mowê rozumiemy jako przestrzeñ,
w której umiejscowione zosta³y tak¿e wyobra¿enia dotycz¹ce obyczaju, codziennych rytua³ów, zakazów i nakazów, prawa itd., to zmieniaj¹c jêzyk,
zmieniæ musimy ca³e to »umeblowanie« mentalne  to wymaga czasu i wiadomej pracy54.
52 Por. M. Kneip, Deutsche Sprache in Oberschlesien, Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki 1999, nr 5152, s. 8384. Zob. te¿: M. Kneip, Die deutsche Sprache in Oberschlesien. Untersuchungen zur politischen Rolle der deutschen Sprache als Minderheitensprache
19211998, Dortmund 2000, s. 175220. Scena chrztu (wspinanie siê po schodach w roli
niemowlêcia)  podobnie jak wczeniej przytoczony epizod rzeni na podwórku  sta³a siê
kluczowym elementem narracji dramaturgicznej w sztuce Lachmanna oraz jej inscenizacji:
Hamlet gliwicki. Próba albo Dotyk przez szybê. (Premiera odby³a siê 17 wrzenia 2006 roku
w ruinach Teatru Miejskiego w Gliwicach).
53 M. D¹browski, dz. cyt., s. 295.
54 Tam¿e.
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Izolacja bohatera od pierwszego jêzyka, swoiste wydziedziczenie go
z ojczystej mowy nast¹pi³o w momencie, gdy na l¹sku wprowadzono oficjalny zakaz pos³ugiwania siê niemczyzn¹. Za jej u¿ywanie grozi³y dotkliwe
kary, co skutecznie ograniczy³o jej zasiêg do sfery prywatnej55. Narrator,
otrzymuj¹c wówczas status autochtona, staje przed koniecznoci¹ b³yskawicznego opanowania nowego jêzyka, którego znajomoæ by³a wymagana
w polskiej szkole:
[...] dopiero co zacz¹³ obowi¹zywaæ zakaz mówienia w starym jêzyku Muttersprache. U¿ywanie tego jêzyka by³o surowo wzbronione. Stary zosta³ zepchniêty w zacisze mieszkania, ograniczony do rodzinnej paplaniny. W sferze publicznej, no i przede wszystkim w szkole, trzeba by³o opanowaæ nowy jêzyk. I to
natychmiast, od zaraz. Najbardziej stresuj¹ce by³o pierwsze z nim zderzenie.
Jzw, 56

Zakoñczenie
Katalizator wszelkich transformacji bohatera (przekszta³ceñ jego to¿samoci) stanowi zderzenie z Obcym, które dokona³o siê w ostatnich miesi¹cach wojny. To ono jest motorem pierwszego etapu procesu przejcia, czyli
fazy wy³¹czenia z poprzedniego stanu. Separacja podmiotu od dotychczasowej przewidywalnej sieci uwarunkowañ, od uporz¹dkowanego i bezpiecznego
wiata, od ¿ycia w jednoznacznym centrum przebiega na trzech podstawowych p³aszczyznach: przerwanego dzieciñstwa, opuszczenia rodzinnego domu
oraz izolacji od pierwszego jêzyka. Tworz¹ one swoiste otwarcie na chaos
nieznanego i nieprzyjaznego wiata. Towarzyszy mu zerwanie z autorytetem
doros³ych, brak mêskiego wzorca w postaci ojca, co stymuluje domniemane
obojnactwo bohatera. Równie istotnym elementem etapu separacji jest wy³¹czenie podmiotu z ewangelicyzmu, kojarzonego w powojennej Polsce
z ¿ywio³em niemieckim. Nast¹pi³o ono za spraw¹ warunkowego chrztu
w Kociele katolickim. W psychice bohatera kie³kuje rozbicie to¿samoci
i dezintegracja. Dope³nia je poczucie wyobcowania i obraz zrujnowanych
Gliwic, które zaludniaj¹ siê nowymi przybyszami, co wskazuje na wp³yw
przestrzeni w metamorfozach to¿samociowych bohatera.
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Summary
The article discusses various aspects of autobiographical prose (essays) of the bilingual
Polish-German author Piotr (Peter) Lachmann. The focus of this paper is on the process
of transition of the textual subject from his Germanness to Polishness. The thesis is based
on Victor Turners paradigm of ritual process which extended van Genneps ideas to describe
the process of transition between different states. According to both researchers, there are
three stages of the transition. The first one is separation and exclusion. In Lachmanns essays
(especially in his collection of essays Wywo³ane z pamiêci, Olsztyn 1999) the separation applies
on three different levels: The first one is the interrupted childhood, the second refers to his
abandoned house, and the last one results from the isolation from the first language.
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wiêta Anna, matka Najwiêtszej Maryi Panny, jest postaci¹, o której
milczy Pismo wiête; mimo to pozostaje jedn¹ z najbardziej znanych osób w
historii chrzecijañstwa. Jej kult datuje siê ju¿ od jego pocz¹tków, za wiêto
obchodzone jest zarówno w Kociele katolickim, jak i Cerkwi prawos³awnej.
Wed³ug tradycji ju¿ w IVV wieku istnia³ w Jerozolimie przy Sadzawce
Betesda koció³ek ku czci w. Anny i jej mê¿a, w. Joachima. W roku 710
szcz¹tki babki Chrystusa zosta³y przeniesione do Konstantynopola i z³o¿one
w kociele wybudowanym ku jej czci przez cesarza Justyniana oko³o 550 roku1.
Obecnie Annê czci siê jako patronkê ma³¿eñstw, kobiet rodz¹cych, matek,
wdów, po³o¿nic, ubogich robotnic, górników kopalni z³ota, przewoników,
m³ynarzy, piekarzy oraz ¿eglarzy2. Wszystko to za spraw¹ tradycji wczesno1 Opis patronki na stronie internetowej Góry w. Anny oraz Sanktuarium wiêtej Anny
Samotrzeciej, http://www.swanna.pl/sankt_sa.htm [dostêp: 19.02.2015]. O wiêtej Annie zob.
tak¿e: Spraw. Anna, matka Bogurodzicy, dostêpne w Internecie: http://www.typo.cerkiew.pl/
index.php?id=swieci&tx_orthcal[sw_id]=79&cHash=872d6d285205d8f9fd51b63d0c62f05b [dostêp: 01.05.2016].
2 O kulcie w. Anny szerzej w: M. £ukaszczyk, wiêta Anna: próba udokumentowania
kultu w. Anny, Kraków 1999, a tak¿e na stronie internetowej: http://www.brewiarz.pl/
czytelnia/swieci/07-26a.php3 [dostêp: 19.02.2015].
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chrzecijañskiej i apokryfów, które spopularyzowa³y w literaturze historiê tej
postaci.
Niniejszy artyku³ ma na celu zaprezentowanie sylwetki wiêtej Anny
ukazanej w piêciu wybranych tekstach apokryficznych. Analizie poddane
zostan¹ inicjalne fragmenty Protoewangelii Jakuba (II/III w.) oraz Ewangelii
Pseudo-Mateusza (VI w.), a tak¿e trzy rodzime apokryfy: ¯ywot wiêtej Anny
Jana z Koszyczek (XVI w.), Historyja o wiêtej Annie (XVI w.) Miko³aja
z Wilkowiecka oraz pocz¹tkowe fragmenty Rozmylania przemyskiego (XV
w.). Pierwsze dwa sporód tekstów rodzimych przynale¿¹ do tego samego
typu historii, które Maria Adamczyk okrela jako [ ] legendy hagiograficzne wyprowadzane bezporednio ze starochrzecijañskich apokryfów, a niemaj¹ce ¿adnych róde³ fabularnych w Pimie wiêtym. Opowiadaj¹ one, wed³ug podobnych konwencji, nie fabu³y biblijne, lecz historie szczególnie
zasadnie domniemywane, a poddawane przes³ankami biblijnymi3. Ponadto
wymienione dzie³a tworz¹ biografiê matki Marii [...] [i  dop. M.W.] prezentuj¹ w³anie typ literackiego ujêcia charakterystyczny dla silnie zbeletryzowanych, genealogicznych opowieci hagiograficzno-apokryficznych4. Oba
równie¿ powsta³y na podstawie tego samego ród³a: popularnej na prze³omie
XV i XVI wieku historii Legenda sanctissimae matronae Annae, genitricis
Virginis Mariae matris et Jesu Christi aviae5.
W niniejszym studium wymienione wy¿ej przekazy stanowi¹ podstawê
do rekonstrukcji zarówno chronologii wydarzeñ z ¿ycia matki Maryi, jak równie¿ zespo³u cech wspó³tworz¹cych w epokach dawnych idea³ ¿ony i matki.

Historia Anny  bohaterki wybranej
wiêta Anna pochodzi³a z rodu Dawida, a urodzi³a siê i wychowa³a
w judzkim miecie  Betlejem, tym samym, w którym kilkadziesi¹t lat póniej przyszed³ na wiat jej wnuk  Jezus Chrystus. O miejscu pochodzenia
bohaterki informuje Historyja o wiêtej Annie Miko³aja z Wilkowiecka, która
w pocz¹tkowym fragmencie, traktuj¹cym o Emerencji (matce wiêtej Anny),
prezentuje historiê, wykorzystuj¹c elementy prefiguracyjnoci i konkatenacji, tworz¹c przy tym spójn¹ opowieæ o zwi¹zkach rodzinnych i rodowych
trojga (choæ nie tylko) wymienionych wy¿ej postaci.
Prababka Jezusa, Emerencja, ukazana zostaje przez twórcê apokryfu
jako ta, której poczêcie rozpoczyna ci¹g cudownych zdarzeñ. Natomiast podejmowane przez ni¹ ¿yciowe wybory okazuj¹ siê wzorem dla kolejnych
cz³onkiñ rodu:
3 M. Adamczyk, Biblijno-apokryficzne narracje w literaturze staropolskiej do koñca
XVI wieku, Poznañ 1980, s. 26.
4 Tam¿e, s. 135.
5 Por. wprowadzenia do tekstów, w: Ca³y wiat nie pomieci³by ksi¹g. Staropolskie opowieci i przekazy apokryficzne, wyd. W. R. Rzepka, W. Wydra, Warszawa 2008, s. 105, 111.
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Ta panienk¹ m³od¹ jeszcze bêd¹c, a nabo¿eñstwem, zakonu Bo¿ego rozmylaniem i cnotami siê bawi¹c, to sobie by³a mocno umyli³a, aby mê¿a nie maj¹c,
w czystoci cielesnej na s³u¿bie Bo¿ej zaw¿dy ¿y³a i mieszka³a. A to sobie by³a
st¹d upodoba³a, i¿ u proroków wiêtych, ¿e siê zbawiciel wiata z panny mia³
narodziæ, czyta³a6.

Jak wynika z powy¿szego fragmentu, postawa bohaterki antycypuje niejako
póniejsz¹ decyzjê Maryi. Matka Jezusa równie¿, o czym dowiadujemy siê
z innych tekstów apokryficznych, sk³ada Bogu lub czystoci, pragn¹c ¿yæ
na s³u¿bie Bo¿ej.
Jak mo¿na przypuciæ (czego wprawdzie narrator wprost nie formu³uje,
jednak na co wskazuje dalszy wywód), podjêta decyzja nie jest podyktowana
wzglêdami osobistymi: wygod¹ lub chêci¹ wyró¿nienia czy wywy¿szenia siê.
Wrêcz przeciwnie: zdaje siê wyp³ywaæ z g³êbokiego szacunku i wiary wobec
S³owa zawartego w Pimie wiêtym, którego znajomoæ nie jest bohaterce
obca. Istotne jest, ¿e bêd¹c kobiet¹, poznaje pisma prorockie  a wszystko za
spraw¹ bogobojnych i m¹drych rodziców, pozwalaj¹cych jej na odwiedzanie
mnichów, u których nie tylko siê pisma wiêtego prorockiego trudnego uczy³a, ale te¿ i ¿ywota swojego porady zbawienne przyjmowa³a, a przez ich rady
stanu panieñskiego ¿adnym obyczajem odmieniæ nie mia³a7. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e umi³owanie stanu dziewictwa przez prababkê Jezusa by³o naturalnym nastêpstwem tych kontaktów, jak równie¿ przekonania o wyj¹tkowoci stanu bez¿ennego.
Jednak zamiary Bo¿e okazuj¹ siê w stosunku do bohaterki inne. Jak
sugeruje tekst Miko³aja z Wilkowiecka, rodzice Emerencji (motywowani chêci¹ wype³nienia Prawa) pragn¹ znaleæ dla niej odpowiedniego partnera.
Wyznaj¹ca odmienny system wartoci dziewczyna wyjawia zakonnikom tajemnic¹ myli swojej o chowaniu czystoci cielesnej a¿ do mierci i wolê
przeciwn¹ rodziców swoich, którzy jej wed³ug zakonu za m¹¿ iæ kazali
[ ]8. Mnisi, zdziwieni niecodzienn¹ postaw¹ bohaterki, szukaj¹ sposobu
rozwi¹zania problemu, podejmuj¹c posty i modlitwê. Odpowied przybiera
formê wizji dowiadczanej przez wszystkich trzech zakonników:
Widzia³em [ ] na ko¿de te trzy nocy, modlitwy do Pana Boga uczyniwszy,
drzewo dziwnie cudne, barzo osobliwe, wiel¹ rozg obros³e. A na rozdze jednej
nad insze najcudniejszy widzia³em kwiat rozkoszny i liczny, a w nim owoc
zamkniony, s³odziuczki i nad wszytkie wiata tego owoce najprzyjemniejszy9.

Objanienie proroctwa jest nastêpuj¹ce:
Drzewo, które siê ukaza³o nadobne znaczy liczn¹ Emerencyjej czystoæ i jej
wiêty umys³, który Pan Bóg przez wiête ma³¿eñstwo umyli³ wype³niæ. Rózga zasiê
6
7
8
9

Miko³aj z Wilkowiecka, Historyja o wiêtej Annie
Tam¿e, s. 106.
Tam¿e.
Tam¿e, s. 107.

, w: Ca³y wiat

, s. 105.
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ona, nad insze liczniejsza, znaczy córkê, która siê z niej narodzi, Annê imieniem.
Z której kwiat wyronie, Panna Maryja, ³aski Bo¿ej pe³na, która na wieki niepokalan¹ bêdzie. Z kwiatu zasiê Panny Maryjej owoc on nas³odzony na wiat
wynidzie  Syn Bo¿y, a Zbawiciel wszytkiego rodzaju ludzkiego ( ). Drugie
lepak rózgi tego drzewa, z ga³¹zkami i owocami, znacz¹ wiête z niej potomstwo
i rodzaj wszytkiemu wiatu po¿yteczny10.

Powy¿szy symboliczny komunikat jest nie tylko nawi¹zaniem i rozwiniêciem
historii drzewa ¿ycia ze starotestamentowej Ksiêgi Rodzaju, lecz tak¿e odniesieniem do interpretacji Ojców Kocio³a; symbolikê drzewa nierzadko
wi¹zano z osob¹ Matki Jezusa, a tak¿e z Nim samym. Jan Damasceñski
porównuje glebê ogrodu rajskiego do Maryi, z której wyros³o prawdziwe
drzewo ¿ycia, to jest Chrystus. Wed³ug za innej symboliki Maryja sama by³a
drzewem ¿ycia wydaj¹cym owoce za spraw¹ Ducha wiêtego11. To ostatnie
z wyjanieñ, odnosz¹ce siê poniek¹d do proroctwa Izajasza (Iz 11,1) traktuj¹cego o ró¿d¿ce z korzenia Jessego, zasadniczo pokrywa siê z wizj¹ prezentowan¹ w analizowanym apokryfie. Tutaj jednak nastêpuje przesuniêcie znaczenia i punktu odniesienia z osoby Matki Jezusa na Jego prababkê, która
staje siê pewnego rodzaju pocz¹tkiem  pniem rodu. Uwidacznia siê w tym
prefiguracyjny charakter postaci, za utworzona przez narratora paralela:
Emerencja  Maryja zyskuje potwierdzenie.
W dalszej czêci Historyi o wiêtej Annie przysz³a prababka Jezusa, poszukuj¹c prawdziwej, wiêtej mi³oci objawionej w proroctwie, odrzuca tych kandydatów na mê¿a, którzy zabiegaj¹ o ni¹, kieruj¹c siê jedynie wzglêdami
cielesnymi. Dopiero siódmy sporód staraj¹cych siê, Izachar12, okazuje siê
godnym jej rêki. Emerencja rodzi mu dwie córki, z których  jak zaznacza
narrator  pierworodn¹ jest Anna, urodzona w dzieñ wtorkowy13.W kolejnych fragmentach utworu autor prezentuje genealogiê siostry wiêtej Anny
Esmerii.
Obecnoæ elementów genealogicznych w apokryfach jest  jak twierdzi
Maria Adamczyk  wynikiem niedostatecznego uzasadnienia rozpowszechnionej w XVI wieku pog³oski na temat rodowodu Maryi. Wówczas bowiem
pojawi³o siê przypuszczenie (jako rezultat swoistej interpretacji pocz¹tkowego fragmentu Ewangelii w. £ukasza) o jej rzekomym pochodzeniu z rodu
Dawida. St¹d zrodzi³a siê potrzeba przekszta³cenia ewangelicznej genealogii
w genealogiê typu stricte historycznego, odtwarzaj¹c¹ w ci¹gu diachronicznym, i zw³aszcza »po k¹dzieli«, rodzinne parantele wiêtej bohaterki14.
10
11

Tam¿e, s. 107108.
M. Lurker, Drzewo, w: tego¿, S³ownik obrazów i symboli biblijnych, Poznañ 1989,
s. 4950.
12 Autorzy przypisu w kwestii imienia wybranka Anny podaj¹: Autor tu siê zapewne
pomyli³: w ³aciñskich legendach o w. Annie Emerencji nosi imiê Stollanus  por. przypis
70, w: tam¿e, s. 108. W artykule, id¹c za polskim tekstem, pos³ugujemy siê jednak imieniem Izachar.
13 Tam¿e.
14 M. Adamczyk, dz. cyt., s. 134.
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Szczegó³owe przedstawienie historii rodu Jezusa mia³o nadto na celu zaspokojenie potrzeb poznawczych czytelnika. Powy¿szy zabieg stosowano ku pokazaniu, ¿e w historii daje siê zaobserwowaæ bieg wydarzeñ zmierzaj¹cy ku
przewidzianemu przez Boga celowi15. Krel¹c wywód genealogiczny wzorowano siê m.in. na gatunku wywodz¹cym siê z Biblii, tzw. historii etiologicznej16.
W dalszej czêci historii Jana z Koszyczek pojawiaj¹ siê fragmenty, które
dostrzegamy tak¿e w pozosta³ych trzech analizowanych apokryfach. Jedynym wyj¹tkiem jest jeszcze, poprzedzaj¹cy wspólne wszystkim tekstom zdarzenia, opis ma³ej Anny  zbie¿ny z portretem jej matki:
Anna w pirwym wieku swoim nic dziecinnego nie czyni³a, ale siê mno¿y³a
w przykazaniu i w drodze Bo¿ej, i w obcowaniu chwalebnych obyczajów. Bo ona
[ ] wola³a, siedz¹c doma, obieraæ siê rozmylaniem Boskim, ni¿li siê przy³¹czaæ
zara¿onemu obcowaniu i towarzystwu pospolitemu ludzkiemu. A st¹d zawsze
mi³owa³a osobliwe a godne miejsce ku nabo¿eñstwu i rozmylaniu, a pod³ug jako
mo¿e wiek i m³odoæ jej znosiæ, wszystki swe dni a¿ do koñca strawi³a nieprzemiennie w chowaniu dziesiêciora Bo¿ego przykazania17.

Bohaterka zostaje zatem przedstawiona jako dziecko wyj¹tkowe, wyró¿niaj¹ce siê na tle swoich rówieników. Jak zauwa¿a Katarzyna Kiszkowiak,
w urywku tym odnotowujemy spetryfikowany motyw wyliczenia cnót bohaterki, ¿ywotny w hagiografii18. Zbli¿on¹ poetyk¹ charakteryzuj¹ siê opisy
córki Anny  Maryi.
W dalszej czêci apokryfu Jan z Koszyczek prezentuje szczegó³y po¿ycia
Anny z Joachimem, k³ad¹c nacisk na ich najwiêksz¹ troskê  bezdzietnoæ.
W kulturze judaistycznej postrzeganoj¹ jako karê Bo¿¹. Dramatyzmu sytuacji przydaje reakcja otoczenia  podczas wizyty w wi¹tyni ofiara Joachima
zostaje odrzucona z uwagi na brak potomstwa. Prowadzi to do czasowej
separacji ma³¿onków  mê¿czyzna wyrusza na pustyniê, zostawiaj¹c Annê,
która w rozpaczy wzywa pomocy Bo¿ej. Proba zostaje wys³uchana; w ostatnich czêciach apokryfu nastêpuje opis urodzin Maryi, jej wychowania oraz
ofiarowania dziewczynki w wi¹tyni. O wymienionych wydarzeniach traktuj¹ tak¿e Rozmylanie przemyskie, Protoewangelia Jakuba i Ewangelia Pseudo-Mateusza.
Warto zwróciæ ponadto uwagê na trzy elementy ró¿nicuj¹ce analizowane
przekazy. S¹ nimi: historia dwóch powtórnych ma³¿eñstw Anny w ¯ywocie
Jana z Koszyczek, listy biskupów poprzedzaj¹ce Ewangeliê Pseudo-Mateusza
15 W. C. Kaiser Jr., Stary Testament. Pierwsza Ksiêga Kronik, w: tego¿, P. H. Davis,
F. F. Bruce, M. T. Bursh, Trudne fragmenty Biblii, konsultacja naukowa wydania polskiego
W. Chrostowski, Warszawa 2011, s. 155.
16 Por. tam¿e, s. 134135.
17 Jan z Koszyczek, ¯ywot wiêtej Anny, w: Ca³y wiat , s. 111.
18 K. Kiszkowiak, W¹tki maryjne w apokryfach staropolskich. Wybrane zagadnienia,
Gdañsk 2013, s. 121.
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oraz motyw cudów zwi¹zanych z osob¹ wiêtej Anny, równie¿ zawarty
w opowieci staropolskiego autora.
Pierwszy z wymienionych motywów stanowi uzupe³nienie genealogii bohaterki:
Anna  matka trzech córek (w tym dwu przyrodnich sióstr Marii o tym samym
imieniu)  rodzi je z napomnienia anielskiego po to, aby one z kolei urodzi³y
trzech aposto³ów i jednego zwolennika oraz dwu jeszcze innych aposto³ów (Jakuba Wiêkszego i Jana ewangelistê), przez co do koñca mo¿e siê wype³niæ [ ]
prorocze widzenie alegorycznego drzewa19.

Listy poprzedzaj¹ce Ewangeliê Pseudo-Mateusza wyjaniaj¹ cel powstania
utworu staro¿ytnego. Otó¿ dwaj biskupi, Chromacjusz i Heliodor, zwracaj¹
siê w pierwszym z listów do w. Hieronima i prosz¹ go o przet³umaczenie
ksiêgi zawieraj¹cej opis narodzenia Maryi i dzieciñstwa Jezusa nie tyle dla
przekazania wiadectwa o Chrystusie, ile raczej dla pokonania g³upoty heretyków20. Hieronim, wyra¿aj¹c zgodê, w odpowiedzi stwierdza: postawiono
mi trudne zadanie do wykonania, gdy¿ Wasze Wielebnoci nakazalicie mi
prze³o¿yæ dzie³o, którego wiêty Mateusz aposto³ i ewangelista nie chcia³
rozpowszechniaæ. Gdyby bowiem [ksiêgi  dop. M.W.] nie mia³y byæ tajne,
zapewne do³¹czy³by je do wydanej przez siebie ewangelii21. Sformu³owania
te wyranie wskazuj¹, i¿ tekst, który nast¹pi po listach, nie jest zalecany do
czytania (jako niekanoniczny), niemniej jednak nie dementuj¹ autorstwa
wiêtego Mateusza  zapewne w celu uwiarygodnienia przekazu. Wspó³czeni badacze podwa¿aj¹ bowiem zarówno autorstwo apokryfu, jak i samego
przek³adu22.
Ostatni z trzech elementów ró¿nicuj¹cych zbadane ród³a  cuda wiêtej
Anny  pojawia siê w ¯ywocie Jana z Koszyczek. Bohaterka przedstawiana
jest w nim jako wiêta czyni¹ca cuda po mierci (miracula), zgodnie z poetyk¹ przekazu hagiograficznego: Przeto na tym miecu, gdzie ta wiêtoæ jest,
wielka sie wieloæ ludu i pielgrzymow schodzi, bowiem przez zas³ugi wiêtej
Anny wszytki niemocy ludzi niemocnych bywaj¹ oddalone: zimnice, bolenie
zebow, powietrzem zabicie, cieczenie krwie, powietrze morowe, bolenie g³owy
i insze wielkie a rozmaite niemocy23.

19
20

M. Adamczyk, dz. cyt., s. 137.
Ewangelia Pseudo-Mateusza, w: Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski,
Lublin 1980, s. 211.
21 Tam¿e.
22 Por. wprowadzenie do tekstu apokryfu, tam¿e, s. 210.
23 Jan z Koszyczek, ¯ywot , s. 124.
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Ma³¿eñstwo z Joachimem. Anna ¿on¹
Na temat ma³¿eñstwa Joachima i Anny pisze Jan z Koszyczek w nastêpuj¹cy sposób: A gdy mia³a piêtnacie lat, tak i¿ siê godzi³a za m¹¿, nie dla
¿¹dliwoci z³¹czenia mêskiego, ale z przypêdzenia zakonu, dana a z³¹czona
Joachimowi lachetnemu a sprawiedliwemu24. Podobnie jak matka, bohaterka poszukuje towarzysza ¿ycia wy³¹cznie przez wzgl¹d na Boga i obowi¹zek
wype³nienia nakazów prawa moj¿eszowego. Zawarty zwi¹zek wykazuje
wszelkie cechy wzorcowej relacji: Ona chcia³a mê¿a jako pana, a mi³owa³a
jako ojca. On zasiê czci³ ¿onê jako matkê, a mi³owa³ jako siostrê, a oboje
przyzwala³o25. W opisie ma³¿eñstwa Joachima i Anny uwidacznia siê tradycyjny podzia³ ról mê¿czyzny i kobiety, zalecany zarówno w starohebrajskiej
kulturze patriarchalnej, jak i w redniowiecznej rodzinie26.
Charakterystyczny motyw bezdzietnoci pary i odrzucenia przez lokaln¹
spo³ecznoæ stanowi integraln¹ czêæ ¯ywota: Ale i¿ s¹dy Bo¿e s¹ g³êbokoæ
wielka, ci z dopuszczenia Najwyszego mieszkali sprawiedliwie dwadziecia
lat w ma³¿eñstwie niep³odni, a w zakonie wzgardzeni27. Anna i Joachim
postanawiaj¹ b³agaæ Boga o zmi³owanie, uciekaj¹c siê do trzech sposobów
dostêpnych dobremu chrzecijaninowi: modlitwy i ja³mu¿ny. W miejsce postu
pojawia siê motyw lubu: lubili Panu Bogu z p³aczem, jeliby oddali³ z³orzeczenie niep³odnoci od Anny, a da³ jej p³ód, chc¹-æ ofiarowaæ on p³ód na
s³u¿bê Bo¿¹ do kocio³a, jako sieczcie w pirwym rozdzieleniu Krolewskich
Ksi¹g28. Istotne, ¿e narrator dodatkowo akcentuje suwerennoæ decyzji
Anny podejmuj¹cej wspomniane praktyki na osobnoci, niezale¿nie od ma³¿onka.
Motyw lubowania pojawia siê równie¿ w innych analizowanych ród³ach. W niektórych obietnicê sk³ada sama Anna; np. w Ewangelii PseudoMateusza ju¿ na pocz¹tku trwania ma³¿eñstwa postanawia oddaæ swoje pierworodne dziecko do wi¹tyni29. W innych tekstach decyzja o ofiarowaniu
Maryi zapada póniej, ju¿ po zapowiedzi jej narodzin (w przypadku Protoewangelii Jakuba) jako wotum wdziêcznoci za otrzyman¹ ³askê30 albo ju¿
po jej narodzinach (w przypadku Rozmylania przemyskiego)31.

24
25
26

Ewangelia Pseudo-Mateusza..., s. 112.
Tam¿e.
Por. W. Po³ubicki, Kwestia kobieca w spo³ecznej doktrynie judaizmu, chrzecijañstwa
i islamu, Warszawa 1989, s. 7887.
27 Jan z Koszyczek, ¯ywot , s. 112.
28 Tam¿e, s. 113.
29 Por. Ewangelia Pseudo-Mateusza..., s. 213.
30 Por. Protoewangelia..., s. 185.
31 Rozmylanie przemyskie, w: Ca³y wiat , s. 148.
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Nadzwyczajna interwencja Boga. Anna matk¹
Odnotowany przez interesuj¹cych nas autorów motyw zwiastowania
wiêtej Annie ³¹czy siê z histori¹ jej imienniczki z Pierwszej Ksiêgi Samuela.
Podobnie jak bohaterka niniejszego opracowania, cierpi ona z powodu braku
potomstwa. Historia obu kobiet  jak czytamy w ksi¹¿ce Kobiety. Miêdzy
mi³oci¹ a zdrad¹  wskazuje na moc ³aski Bo¿ej. Jest ona podstaw¹ przemiany i dzia³ania cz³owieka32. Warto te¿ dodaæ, ¿e postawa Anny, matki
Samuela, oraz postawa Anny, matki Maryi, jest przyk³adem g³êbokiego zawierzenia Bogu. Ich ¿ycie pokazuje, ¿e Bóg chce wylaæ swoj¹ ³askê na
wszystkich. Bóg jest hojny. Niep³odnym daje potomstwo, smutnym radoæ33.
Cztery sporód przywo³ywanych w niniejszym studium apokryfów akcentuj¹ postawê ufnoci Anny w momencie odejcia Joachima na pustyniê.
Bohaterka, uznana za przeklêt¹, prze¿ywaj¹ca swój ból w samotnoci, szuka
pociechy w modlitwie. W swojej sytuacji (szczególnie uwypuklaj¹ to staro¿ytne przekazy) nie mo¿e liczyæ na wspó³czucie otoczenia. Protoewangelia Jakuba i Ewangelia Pseudo-Mateusza wprowadzaj¹ do narracji postaæ s³u¿¹cej
czyni¹cej pod adresem bohaterki z³oliwe uwagi; reprezentuje ona rodowisko postrzegaj¹ce dramat Anny i Joachima jako karê za grzechy, odzwierciedlaj¹ce starohebrajski system wartoci.
Analizuj¹c scenê zwiastowania Annie i Joachimowi narodzin Maryi, Katarzyna Kiszkowiak okrela to zdarzenie jako w¹tek anuncjacyjny o charakterze kontaktu bezporedniego i wymienia je obok zwiastowania Maryi
narodzin Jezusa. Podaje tak¿e inne rodzaje: zwiastowania o charakterze
komunikatu alegorycznego (w którym wymienia opisany ju¿ wczeniej sen
zakonników i proroctwo zwi¹zane z niezwyk³ym drzewem symbolizuj¹cym
Emerencjê) oraz narodziny zapowiedziane w tekstach proroków biblijnych34.
Zwiastowanie narodzin córki Joachima i Anny dokonuje siê za porednictwem anio³a. W zbadanym materiale ród³owym uwagê przykuwa jednak
sam komunikat, w którym obserwujemy nieznaczne ró¿nice.
W najstarszym przekazie  Protoewangelii Jakuba Anio³ Pañski pojawia siê najpierw u Anny, potem za dwaj zwiastuni (jak okrela ich narrator) przychodz¹ do jej mê¿a. Opisy obu wypowiedzi przybywaj¹cych Bo¿ych
wys³anników s¹ paralelne oraz krótkie i lapidarne (por. Anno, Anno. Wys³ucha³ Pan Bóg modlitwê twoj¹. Poczniesz i porodzisz, a potomstwo twoje
bêdzie przepowiadane po ca³ej ziemi35 oraz Joachimie, Joachimie, wys³ucha³ Pan Bóg twoj¹ modlitwê. Zst¹p st¹d! Oto bowiem ¿ona twoja Anna
poczê³a w swym ³onie36 ). W przes³aniu tym zawarta jest informacja o naro32
33
34
35
36

Tam¿e, s. 149.
Tam¿e.
Por. K. Kiszkowiak, dz. cyt., s. 80163.
Protoewangelia..., s. 185.
Tam¿e.
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dzinach dziecka (bez wskazania p³ci) i ukazana przysz³a, bli¿ej nieokrelona
wielkoæ dziecka (w rozmowie z Ann¹).
U Pseudo-Mateusza anio³ jest jeden. Objawia siê obojgu ma³¿onkom
 ka¿demu dwukrotnie, pocz¹tkowo na jawie, po raz drugi we nie. Interesuj¹ce jest to, ¿e podczas pierwszego spotkania z Ann¹ zapowiada jedynie narodziny dziecka, które wzbudzi podziw po wszystkie czasy a¿ do koñca wiata37. Natomiast, zjawiaj¹c siê u Joachima, podaje mu wiêcej szczegó³ów
dotycz¹cych przysz³ego potomka:
Wiedz  mówi do mê¿czyzny  ¿e ona [Anna  dop. M. W.] poczê³a ci córkê
z nasienia twego. A bêdzie ona ofiarowana w wi¹tyni Bo¿ej i Duch wiêty
spocznie na niej; b³ogos³awiona bêdzie ponad wszystkimi wiêtymi niewiastami,
tak ¿e nikt nie bêdzie móg³ powiedzieæ, i¿ by³a taka przed ni¹, a i po niej nie
pojawi siê na tym wiecie ¿adna jej podobna [ ]; potomstwo jej bêdzie b³ogos³awione i ona bêdzie b³ogos³awiona bêd¹c matk¹ wiecznego b³ogos³awieñstwa38.

Wys³annik niebios pojawia siê ponownie w nie Joachima, potwierdzaj¹c
szczêliw¹ wiadomoæ i rozwiewaj¹c tym w¹tpliwoci bohatera. Z kolei Anna
jest dr¿¹ca i zlêkniona po wizji, której by³a wiadkiem. Jej póniejsza
reakcja (wybuch p³aczu) wyra¿a emocje, dodatkowo spotêgowane na skutek
konfrontacji ze s³u¿¹c¹. W tym miejscu zostaje wiêc ona przedstawiona jako
postaæ niezwykle uczuciowa, obdarzona wyj¹tkow¹ wra¿liwoci¹.
W przeciwieñstwie do staro¿ytnych tekstów rodzime apokryfy (zarówno
Rozmylanie, jak i ¯ywot) moment zwiastowania prezentuj¹ bardziej szczegó³owo, redukuj¹c niektóre z elementów narracji kosztem innych. W tekstach tych dochodzi do odwrócenia kolejnoci zdarzeñ: Bo¿y pos³aniec najpierw zjawia siê u Joachima, a dopiero potem udaje siê do jego ¿ony. Byæ
mo¿e staropolscy autorzy pragnêli w ten sposób podkreliæ patriarchalny
charakter struktury, jak¹ jest rodzina. W tekstach polskich anielskie przes³anie zostaje wzbogacone o elementy charakterystyki Maryi: imiê przysz³ej
Matki Chrystusa oraz szczegó³y dotycz¹ce pos³annictwa Jej oraz Jej Syna.
W objawieniu Joachima z Rozmylania przemyskiego czytamy: z twego nasienia ma wyniæ wielebny p³ód, przezeñ¿e ma byæ odkupion wszystek wiat
i bêdzie nawrócono królestwo Dawidowe ojca twego [ ] To b³ogos³awione
plemiê »bêdzie ¿eñczyzna i« bêdzie ju¿ powiêcono w ¿ywocie swej matki39.
Warto te¿ nadmieniæ, ¿e we wszystkich rozpatrywanych przekazach zawarto liczne aluzje i odwo³ania do biblijnych motywów, co s³u¿y uwiarygodnieniu opowieci i zbli¿a ich poetykê do tekstów natchnionych. Ró¿ni siê
jedynie liczebnoæ i sposób wykorzystania poszczególnych elementów struk37
38
39

Ewangelia..., s. 213.
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turalnych historii. Dla przyk³adu, podczas gdy zwiastowanie Joachimowi
(obecne we wszystkich zbadanych apokryfach) przypomina pod wzglêdem
sposobu obrazowania oraz stylistyki moment zwiastowania Zachariaszowi
pochodz¹cy z Ewangelii wed³ug wiêtego £ukasza40, motyw czterdziestodniowego postu ojca Maryi (aluzja do podobnych zachowañ Moj¿esza czy Jezusa)
znajdujemy ju¿ tylko w Protoewangelii.

Macierzyñstwo Anny
Analizowane teksty ukazuj¹ macierzyñstwo Anny jako dowiadczenie
naznaczone w pewnym sensie krótkotrwa³oci¹ i wyj¹tkowoci¹. Bohaterka
z jednej strony wie, ¿e jej córka bêdzie kim niezwyk³ym, z drugiej ma
wiadomoæ koniecznoci szybkiego z ni¹ rozstania. Zbadane przekazy nie
odnotowuj¹ jednak negatywnych reakcji bohaterki, np. przejawów buntu
 wrêcz przeciwnie: Anna, wiadoma obietnicy z³o¿onej Bogu, czy to przed
zwiastowaniem (jak w przypadku Protoewangelii Jakuba), czy te¿ w jego trakcie lub po nim (pozosta³e teksty), pragnie j¹ wype³niæ, oddaj¹c Maryjê na
s³u¿bê do wi¹tyni. Matka, która z utêsknieniem oczekiwa³a na upragnionego
potomka, nie waha siê w momencie po¿egnania. Wspólnie z mê¿em odprowadza córkê i rozstaje siê z ni¹, czemu towarzyszy poczucie dumy i satysfakcji.
Mimo ¿e przywo³ywane teksty niewiele miejsca powiêcaj¹ wychowaniu
Maryi i roli Anny jako matki, mo¿na w nich odnaleæ wiele interesuj¹cych
przes³anek, wskazuj¹cych na wzorcowy charakter macierzyñstwa bohaterki.
Najobszerniej kwestiê tê traktuje anonimowy autor Rozmylania przemyskiego. Opisuj¹c sposób sprawowania opieki nad Maryj¹, zaznacza: z wiesielem karmili to dzieci¹tko w s³u¿bie i w mi³oci Bo¿ej. Nie tako, jako inne
panny czyni¹, i¿e szukaj¹ inych obcych mam, ale swe dzieci¹tko swymi
pirsiami karmi³a i chowa³a41. Podobnie przedstawiony zostaje ten problem
w Protoewangelii Jakubowej, kiedy bohaterka po szeciu miesi¹cach od urodzenia córeczki stworzy³a w swoim pokoju pewnego rodzaju wi¹tyniê i nie
pozwoli³a, by spo¿ywa³a cokolwiek skalanego czy nieczystego42, za po up³ywie roku od jej urodzin, podczas uroczystoci, zabra³a j¹ do tej komnaty
sypialnej i, karmi¹c, zapiewa³a, wzorowany na starotestamentowych kantykach, hymn uwielbienia i radoci43.
Momentem, w którym manifestuje siê wiadoma mi³oæ matczyna bohaterki,jest scena spe³nienia lubu oddania Maryi do wi¹tyni. W Protoewangelii zawarty jest nastêpuj¹cy opis tego zdarzenia:

40
41
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Obszernie na ten temat pisze: K. Kiszkowiak, dz. cyt., s. 124125.
Rozmylanie , s. 146.
Protoewangelia , s. 187.
Tam¿e, s. 188.

wiêta Anna  idea³ ¿ony i matki w staro¿ytnym i staropolskim...

97

Up³ywa³y dzieweczce miesi¹ce. Gdy dzieciê osi¹gnê³o wiek dwu lat, rzek³ Joachim: Zaprowadmy j¹ do wi¹tyni Pana dla wype³nienia przyrzeczenia [ ].
I rzek³a Anna: Poczekajmy, a¿ bêdzie mia³a trzy lata, by nie szuka³a ojca
i matki. I rzek³ Joachim: Poczekajmy. W koñcu dzieciê osi¹gnê³o wiek trzech
lat, i rzek³ Joachim: Zawo³ajmy córki Hebrajczyków, które s¹ bez zmazy [ ], by
nie zwróci³a siê wstecz i jej serce nie zosta³o uwiêzione daleko od wi¹tyni
Pañskiej. I uczyni³y tak, a¿ dosz³y do wi¹tyni [ ]. I przyj¹³ j¹ kap³an [ ].44

W wietle powy¿szej relacji Anna okazuje siê matk¹, która doskonale zna
swoj¹ córkê. Wyczuwa porê odpowiedni¹ do rozstania, uwzglêdniaj¹c poszczególne stadia emocjonalnego rozwoju dziecka. Logika jej argumentacji
przekonuje mê¿a i, tak naprawdê, w³anie Anna decyduje o momencie rozstania siê z Maryj¹. Reprezentuje model matki dokonuj¹cej osobistych wyborów ze wzglêdu na duchowe dobro dziecka, rezygnuj¹c z prób osi¹gniêcia
osobistych celów.
***
Zamykaj¹c  z koniecznoci skrótow¹  analizê sposobu prezentacji postaci wiêtej Anny w wybranych ród³ach apokryficznych, nale¿y stwierdziæ,
¿e  mimo nieznacznych ró¿nic w konstrukcji treci  przedstawiaj¹ one tak¹
sam¹ wizjê i interpretacjê postaw matki Maryi. Ukazuj¹ j¹ przede wszystkim jako osobê wybran¹ przez Boga i sytuuj¹ j¹ w genealogicznym rodowodzie Jezusa, czyni¹c to albo za pomoc¹ proroctwa bezporedniego (zwiastowanie w wiêkszoci analizowanych narracji), albo za pomoc¹ alegorii (jak ma
to miejsce w przypadku opowieci Miko³aja z Wilkowiecka). Poza tym warto
zauwa¿yæ, ¿e przekazy staro¿ytne wiêksz¹ wagê przywi¹zuj¹ jedynie do samego przedstawienia postaci Anny i wskazania jej zwi¹zku z Maryj¹, natomiast polskie teksty prezentuj¹ zwi¹zki prefiguracyjne, buduj¹c d³u¿sze ci¹gi konkatenacji genealogicznych, próbuj¹c dziêki temu ca³ociowo przedstawiæ historiê tej postaci. Autorzy staropolscy wykazuj¹ siê wiêc wiêksz¹
erudycyjnoci¹ w doborze motywów, dodaj¹c przy tym znaczn¹ liczbê szczegó³ów.
Dodatkowo wszystkie analizowane teksty prezentuj¹ bohaterkê zarówno
jako dobr¹ ¿onê, jak i oddan¹ matkê, kreuj¹c obraz wzorowej chrzecijanki,
z radoci¹ przyjmuj¹cej obowi¹zek wychowania dziecka w konkretnym celu
 do udzia³u w zbawczym dziele Chrystusa. Anna wype³nia go z niezwyk³¹
starannoci¹, zachowuj¹c przy tym postawê zalecan¹ przez Koció³. Jest ona
wzorem matki wiadomej faktu, ¿e dziecko nie jest jej w³asnoci¹, a jedynie
darem, z którego trzeba bêdzie siê kiedy rozliczyæ; niew¹tpliwie stanowi³o
to istotny element kszta³tuj¹cy postawy odbiorców zbadanych róde³.

44

Tam¿e, s. 190.
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Summary
The article consists of the comparative analysis of chosen apocrypha originating from the
Modern Era (the Gospel of Pseudo-Matthew and the Protevangelium of James) and the Old
Polish times (the Life of Saint Anne Jans from Koszyczek, The History of Saint Anne Miko³ajs
of Wilkowieck and some initial fragments from The Przemysl Meditation).
The aim of the analysis is the way of the presentation of Saint Anne (the mother of Virgin
Mary) in selected literary texts. In the course of the analysis the story of the heroine, which is
created from five cited literary works, is also reminded. Great emphasis is put on the family
genealogy of the saint and the prefigured behaviour of its individual family members. The goal
of the study is to show that Saint Anne plays mainly a moralistic rolein the apocrypha. She
embodiesa model of an ideal wife and mother which is particularly recommended in the old
Jewish and old Polish communities. In the article there are also many examples of the behaviour of the characters, which are also placed in a historical context and the Bible. What is more,
there are some references to hagiographical studies. In the end the conclusions based on the
analysis emphasise the role of such presentations for Christian society.
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Problematyka narracji, narracyjnoci czy autonarracji to tematy wzbudzaj¹ce du¿e zainteresowanie nie tylko w naukach humanistycznych, ale
równie¿ w psychologii czy socjologii. Na ich zg³êbianiu i poznawaniu koncentruje siê uwaga zarówno krêgu badaczy  specjalistów z danego zakresu, jak
i szerszego grona czytelników zaciekawionych literatur¹, filozofi¹ czy psychologi¹.
Narracja jest sposobem rozumienia wiata, a poprzez rozumienie  interpretowania zjawisk w tym wiecie zachodz¹cych2, natomiast autonarracja
to, analogicznie, forma rozumienia siebie w tym wiecie. Opowiadanie
o sobie w konwencji historii to wyjawianie pewnej wizji siebie i swojego
¿ycia. Forma narracyjna naturalnie spaja fakty odleg³e w czasie w jedn¹
ca³oæ, nadaj¹c im okrelony sens w ramach np. historii ¿ycia b¹d te¿ jego
pewnej fazy.

1 Por. te¿ inne moje artyku³y z cyklu kobiecego projektu bycia-w-wiecie: 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
i B. Walêciuk-Dejneka, Kraków 2014, s. 4956; Kobieca koncepcja bycia-w-wiecie: ja
w rodzinie. Z Pamiêtników Zofii To³stojowej (wybór), Prace Literaturoznawcze 2015,
nr 3, s. 197208. Heideggerowsk¹ koncepcjê bycia-w-wiecie, g³êboko zakorzenion¹ w refleksji humanistycznej, traktujê jako metaforyczn¹, nie za jako koncepcjê badawcz¹, opart¹ na fundamentalnej teorii filozofa, konstytuuj¹cej nierozerwaln¹ jednoæ bycia i wiata
w ró¿norodnych aspektach.
2 Narracja jako sposób rozumienia wiata, red. J. Trzebiñski, Gdañsk 2002, s. 8788;
K. Rosner, Narracja, to¿samoæ, czas, Kraków 2003.
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Dzieje ¿ycia prywatnego, ujête w rozmaite rodzaje narracji osobistych:
dziennik, pamiêtnik, list, wspomnienie itp., zawsze s¹ ród³em niezmiernie
interesuj¹cych problemów badawczych, choæ nienowych3, to wymagaj¹cych
stale pog³êbianego podejcia interdyscyplinarnego, które prowadzi do urozmaicania praktyk lekturowych. W analizach i interpretacjach pojawiaj¹ siê
jeszcze kwestie dodatkowe, o czym ju¿ pisa³am w innym artykule4, jak prawdziwoæ i nieprawdziwoæ relacji, zamierzone deformacje, skrywanie pewnych faktów, wiadome idealizacje itp.
Szeroko rozumiane autobiografie (w tym kobiece) s¹ niezwykle istotnym
ród³em informacji: o ¿yciu autora/autorki, o danej epoce i panuj¹cym wówczas wiatopogl¹dzie, o dominuj¹cej estetyce, wydarzeniach historycznych,
odbywanych podró¿ach i odwiedzanych krajach, ilustruj¹ te¿ przemiany kulturalne, ale i kulturowe, spo³eczne, mentalne, obyczajowe. Jednostka próbuje w nich wiadomie okreliæ swoj¹ to¿samoæ. Kobieca autobiografistyka5
jest ponadto bogata w interesuj¹ce, oryginalne, nieszablonowe i indywidualne ujêcia opisywanych treci. Z transponowania ¿yciowych dowiadczeñ oraz
obserwacji na pismo (pamiêtnik czy dziennik) wy³ania siê, nie zawsze oczywista i dostrzegana, ale dynamiczna, kobieca perspektywa, niekoniecznie
subwersywna, jednak autentyczna, podbudowana emocjami. Istotne jest
w niej te¿ samookrelenie, odnosz¹ce siê, jak wskazuje Brigitte Gautier, do
kobiecej to¿samoci, kobiecego ¿ycia i kobiecej narracji6, a wiêc mowa tu o
kobiecym podmiocie pisz¹cym, posiadaj¹cym p³eæ, która ma wp³yw na charakter tworzonego tekstu.
W wybranym do poni¿szych rozwa¿añ ródle, jakim s¹ Wspomnienia
Anny Dostojewskiej, w pos³owiu t³umacza czytamy:
Wspomnienia spisa³a Anna Dostojewska  jak sama przyznaje w jednej z wypowiedzi  z doæ wyranym celem: ukazania wreszcie postaci swego genialnego
mê¿a w prawdziwym wietle. Pragnê³a w nich rozprawiæ siê z niektórymi s¹dami o Dostojewskim jako cz³owieku. [ ]. Mi³oæ Anny modeluje nam idealn¹
3 Problematykê autobiografizmu (czy biografizmu) podejmowali m.in. Edward Balcerzan, Ma³gorzata Czermiñska, Jerzy Jastrzêbski, Ryszard Nycz, Pawe³ Rodak.
4 Zob. B. Walêciuk-Dejneka, Kobieca koncepcja bycia-w-wiecie: ja w rodzinie ,
s. 199.
5 Prace na temat autobiografii kobiet to m.in.: T. Czerska, Miêdzy autobiografi¹
a opowieci¹ rodzinn¹. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie
historyczno-kulturowej, Szczecin 2011; A. Pekaniec, Nie tylko dzienniki. Oryginalne warianty kobiecej literatury dokumentu osobistego (na wybranych przyk³adach), Ruch Literacki
2012, nr 4/5, s. 451463; tej¿e, Czy w tej autobiografii jest kobieta? Kobieca literatura
dokumentu osobistego od pocz¹tku XIX wieku do wybuchu II wojny wiatowej, Kraków
2013; A. Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i w³adza w Polsce po 1989 roku,
Warszawa 2012; A. Zêbala, Problemy autobiografii kobiecej w studiach genderowych, Ruch
Literacki 2005, z. 6, s. 539550.
6 B. Gautier, Zaklêcia czarodziejki Vivien, czyli o autobiografii kobiecej, w: Krytyka
feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Warszawa
2000, s. 152.
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statuê Dostojewskiego, pomnikow¹ postaæ przeznaczon¹ dla potomnoci. Czy
jest to Dostojewski prawdziwy? Niew¹tpliwie tak, choæ niezwykle jednostronnie
ukazany. Anna jest najsympatyczniejsz¹ br¹zowniczk¹. Najsympatyczniejsz¹, bo
bezgranicznie zakochan¹7.

Opowiadaj¹c o mê¿u i walcz¹c o dobre imiê pisarza, Dostojewska sporo opowiedzia³a o sobie, ukaza³a siebie nie tylko jako wiern¹, oddan¹ ¿onê, kobietê
ceni¹c¹ nade wszystko dobro rodziny, mi³oæ i przyjañ, ale i jako niewiastê
samodzieln¹ i odwa¿n¹, wyranie uznaj¹c¹ niezale¿noæ, wolnoæ i suwerennoæ. Cechy te daj¹ siê zauwa¿yæ zarówno w opisanych przez ni¹ relacjach
rodzinnych w Rosji, jak i podczas podró¿y oraz d³ugiego przebywania za granic¹.
Dodajmy te¿, i¿ kobiety: matki, ¿ony, artystki, panie domu, nauczycielki,
sekretarki, itp., które podjê³y trud spisania swoich dziejów, w prywatnej
przestrzeni zyskiwa³y status autorki. W tym kontekcie warto zwróciæ uwagê
na to, jak funkcjonowa³a twórczoæ kobiet w przestrzeni kulturowo-spo³ecznej XIX-wiecznej Rosji. Wiek ten, nie tylko zreszt¹ w Rosji, wyznacza³ kobiecie miejsce poza sztuk¹ uprawian¹ czynnie i lokowa³ j¹ w sferze tylko porednio zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ artystyczn¹. To mê¿czyzna ocenia³
spo³eczeñstwo, poddawa³ ogl¹dowi stosunki miêdzyludzkie i pañstwowe, pe³ni³ funkcjê podmiotu twórczego, by³ filozofem, prawodawc¹, a kobieta jego
muz¹, jednym z opisywanych elementów porz¹dku spo³ecznego czy te¿ fascynuj¹cym wizualnie i erotycznie tematem. Aktywne zajêcie siê dzia³alnoci¹
twórcz¹ wymaga³o od kobiety determinacji i odwagi, oceniano bowiem nie
tylko jej poczynania artystyczne, lecz tak¿e j¹ jako osobê8. W Rosji sytuacje
czy sprawy kobiece by³y jeszcze bardziej skomplikowane. Jak podkrela
Wanda Laszczak, literaturoznawstwu radzieckiemu przez ca³e dziesiêciolecia obce by³y próby przybli¿enia czy choæby przypomnienia obecnoci kobiet
w kulturze duchowej dawnej Rosji9. Ponadto wychodzenie kobiet z ukrycia,
walka o ich prawa, m.in. do dzia³añ artystycznych, mia³y w tym kraju inny
przebieg ni¿ dzieje emancypacji na Zachodzie rozpoczête przez George Sand.
Przezwyciê¿enie przez kobietê oporu rodowiska we Francji, Anglii a nawet
w Niemczech w I po³owie ubieg³ego stulecia [XIX wieku  dop. B. W-D] przebiega³o
w znacznie bardziej sprzyjaj¹cym klimacie ni¿ w Rosji. Tu owo pokonywanie
7 Z. Podgórzec, Pos³owie t³umacza, w: A. Dostojewska, Wspomnienia, t³um. Z. Podgórzec, Warszawa 1988, s. 381382.
8 Por. W. Okoñ, Ludzkie zadanie, czyli o kobiecie i sztuce w XIX wieku, w: tego¿,
Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wroc³aw 1996, s. 30; E. Komisaruk, Od milczenia do zamilkniêcia. Rosyjska proza kobieca na pocz¹tku XX wieku. Wybrane
aspekty, Wroc³aw 2009, s. 131136. Ewa Komisaruk podkrela jeszcze, i¿ kobiety zdawa³y
sobie sprawê z tego, ¿e zmiana obowi¹zuj¹cego status quo nie le¿y w interesie mê¿czyzn.
Odzwierciedlaj¹ to przekonanie nie tylko wyst¹pienia publiczne kobiet, nie tylko powiadczone ich dowiadczeniem ¿yciowym teksty autobiograficzne. Równie¿ fikcja literacka obfituje w opisy zdarzeñ, które tê diagnozê potwierdzaj¹. Tam¿e, s. 133.
9 W. Laszczak, Twórczoæ literacka kobiet w Rosji pierwszej po³owy XIX wieku, Opole
1993, s. 5.
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rzeczywistoci odbywa³o siê w aurze trwaj¹cego od wieków konfliktu miêdzy
wolnoci¹ wewnêtrzn¹ jednostki a zewnêtrznym przymusem despotycznego pañstwa; tu nie znano prawid³owoci administracyjnych, którymi na Zachodzie regulowano kwestiê wolnoci indywidualnej, obca te¿ duchowoci i obyczajowoci
wschodniej by³a rozpowszechniona na zachodzie zasada woluntaryzmu i personalizmu10

 dodaje W. Laszczak. Czynnikiem steruj¹cym i wywieraj¹cym sprzeciw
wobec prób podejmowanych przez niewiasty (czy w ich interesie) by³a postawa Cerkwi prawos³awnej, niechêtnej przejawom feminizmu w ¿yciu publicznym. Nauka spo³eczna Cerkwi konsekwentnie widzia³a kobietê w perspektywie jej macierzyñstwa i wi¹¿¹cych siê z t¹ funkcj¹ zadañ, obowi¹zków
i nastêpstw, akcentowa³a te¿ potrzebê bycia ¿on¹ i matk¹, opiekunk¹ ogniska domowego11.
Dlatego tym bardziej uzasadnione wydaje siê przybli¿enie ró¿nych kwestii poruszanych przez autorki (tu: autorkê rosyjsk¹) w ich twórczoci (narracjach osobistych), takich jak m.in: opisy podró¿y, które przedstawiaj¹ dowiadczenia wynikaj¹ce z pobytu za granic¹ i obserwacji relacji miêdzyludzkich w odmiennych niekiedy warunkach kulturowych czy spo³ecznych.

O podró¿owaniu kobiet
Podró¿ bywa fragmentem biografii, tote¿ nie sposób pomin¹æ jej we
wspomnieniach czy dziennikach osobistych. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿da
relacja z podró¿y staje siê tekstem autobiograficznym, bez wzglêdu na to,
czy eksponuje czy ukrywa autora12. Peregrynacja nale¿y do sfery faktów
empirycznych, a realnoæ osoby podró¿uj¹cej zderza siê z realnoci¹ wiata,
co wyklucza fikcjê. Jednak zmiennoæ przestrzeni, spotêgowana ruchliwoci¹
i przemieszczaniem siê podmiotu, wystawia na próbê to¿samoæ osoby13.
Formy i praktyki wyjazdów bywa³y/bywaj¹ ró¿ne, mog¹ byæ one edukacyjne,
turystyczne, religijne, zdrowotne, zawodowe, finansowe czy wymuszone
przez zes³anie lub wygnanie. Ale podró¿ujemy tak¿e dla przyjemnoci  by
mile spêdziæ wolny czas. Rejestr odbytych wycieczek zajmuje zawsze sporo
miejsca w autorskich opowieciach o sobie. Jak podkrela Tatiana Czerska,
wród relacji z podró¿y ilociow¹ przewagê maj¹ te autorstwa mê¿czyzn.
Podró¿opisarstwo kobiet jeszcze do XX wieku stanowi³o wyj¹tek. Nale¿a³y tu
g³ównie relacje z tzw. grand tour, czyli modnej w krêgach arystokratycznych
podró¿y edukacyjnej oraz podró¿e »sentymentalne«14.
10
11
12

Tam¿e, s. 89 i nastêpne.
Tam¿e, s. 11.
E. Nawrocka, Osoba w podró¿y. Podró¿e Marii D¹browskiej, Gdañsk 2002, s. 49
(podkrelenie w tekcie autorki ksi¹¿ki).
13 Tam¿e, s. 48.
14 T. Czerska, dz. cyt., s. 256.
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Homo viator jako dobrze rozpoznana na gruncie literackim i historycznoliterackim figura podró¿nego  podmiot podró¿uj¹cy  stawia podstawowe
pytania o relacje ja  wiat, o zdolnoci percepcyjne jednostki, o komunikacjê i zmys³owe dowiadczenie. Droga czêsto uto¿samiana bywa z ¿yciem,
a podró¿ny staje siê wówczas figur¹ losu cz³owieka w ogóle. Katarzyna Szalewska pisze: podró¿ to wehiku³ wielorakich sensów, których dystrybutorem
zawsze okazuje siê podmiot podejmuj¹cy trud epistemologiczny [ ], ¿e poznanie wiata jest równoczenie poznaniem siebie15.
Podró¿ i d³u¿sze przebywanie poza domem, zw³aszcza gdy wi¹za³y siê
z odpoczynkiem, turystyk¹ czy kuracj¹, ³¹czy³y siê równie¿ z uleganiem
pewnej swobodzie obyczajowej  zarówno przez ludzi stanu wolnego, jak
i pozostaj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich. A kobiety stanowi³y wówczas
obiekt szczególnego zainteresowania przyci¹gaj¹cy podró¿nych: jako zatrudnione przy obs³udze ruchu turystycznego, damy z towarzystwa, czy wreszcie kurtyzany, ladacznice16. Jak pisz¹ znawcy problemu, w drugiej po³owie XIX wieku
woja¿owanie i wypoczynek stawa³y siê coraz powszechniejsze. Ich niegdy
elitarny charakter znika³. Stopniowe umasowienie nie odbiera³o jednak podró¿y aury szczególnej wyj¹tkowoci. Wi¹za³o siê to g³ównie z szybkim przemieszczaniem siê w przestrzeni, z rozwojem rodków komunikacji, zw³aszcza
kolei i ¿eglugi, tak¿e z wygod¹, komfortem i swobod¹17.
Kobieta, a tym bardziej samotna18, nie powinna by³a (nie mog³a nawet)
opuszczaæ domu bez opieki, nie mog³a pojawiaæ siê w zarezerwowanych dla
mê¿czyzn przestrzeniach publicznych bez nara¿enia na szwank swojej reputacji19. W kulturze europejskiej (i nie tylko) trwa³ od wieków ustalony podzia³ na sferê publiczn¹ i obszar prywatnoci, cile od siebie oddzielone
i wyznaczaj¹ce zespo³y ról dla poszczególnych p³ci. Do sfery publicznej nale¿eli mê¿czyni i to oni dzia³ali w historii, polityce, gospodarce, prawie, to oni
15 K. Szalewska, Pasa¿ tekstowy. Czytanie miasta jako forma dowiadczenia przesz³oci
we wspó³czesnym eseju polskim, Kraków 2012, s. 50.
16 A. M¹czak, Peregrynacje, woja¿e, turystyka, Warszawa 2001, s. 194, ca³y rozdzia³:
s. 193211.
17 M. Olkunik, Kobieta w podró¿y na prze³omie XIX i XX wieku. Miêdzy prób¹ emancypacji a presj¹ podwójnej moralnoci, w: Kobieta i ma³¿eñstwo. Spo³eczno-kulturowe
aspekty seksualnoci. Wiek XIX i XX, red. A. ¯arnowska, A. Szwarc, Warszawa 2004,
s. 423.
18 Kobieta samotna w XIX i na pocz. XX wieku mia³a szczególnie ograniczone prawa,
ale te¿ i obowi¹zki, wyp³ywaj¹ce z jej stanu: wdowy, panny czy rozwiedzionej. Przyczyn tej
samotnoci by³o równie¿ wiele, m.in.: bytowe, obyczajowe, mentalne, demograficzne. Wiêcej
na ten temat zob. Modele kobiece samotnoci  panny, wdowy, rozwiedzione, red. B. Walêciuk-Dejneka, Kraków 2015 czy A. Chlebowska, Stare panny, wdowy i rozwiedzione: samotne szlachcianki w Prusach w latach 18151914 na przyk³adzie prowincji Pomorze,
Szczecin 2012; C. Kuklo, Kobieta samotna w spo³eczeñstwie miejskim u schy³ku Rzeczypospolitej szlacheckiej: studium demograficzno-spo³eczne, Bia³ystok 1998.
19 M. Perrot, Moja historia kobiet, t³um. M. Szafrañska-Brandt, Warszawa 2009,
s. 167.
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tworzyli cywilizacjê i dyktowali warunki. Domen¹ kobiet by³a przestrzeñ
prywatna  dom, ogród, rodzina, dzieci.
Podró¿e stanowi³y niew¹tpliwie oznakê emancypacji. Warszawskie periodyki, jak podkrela Marek Olkunik, opisywa³y zdarzenia maj¹ce wiadczyæ
o tym, jak niebezpieczne i niepo¿¹dane by³o dla kobiet udawanie siê
w podró¿ samotnie, bez opieki mê¿czyzny czy choæby liczniejszego damskiego
towarzystwa. Samotna podró¿na postrzegana by³a jako ³atwa ofiara rozmaitych niegodziwoci. Pada³a ofiar¹ oszustwa i kradzie¿y20. Niejednokrotnie
bardziej zdecydowane i wiadome ograniczeñ kobiety marzy³y o samotnych
podró¿ach:
Rozumiem, ¿e jest siê szczêliwym, ¿yj¹c w rodzinie, i czu³abym siê nieszczêliwa, bêd¹c samotn¹. Mo¿na robiæ zakupy z rodzin¹, czasami chodziæ do teatru;
mo¿na byæ chorym w rodzinie, wszystko zreszt¹, co nale¿y do ¿ycia intymnego
i rzeczy potrzebnych  ale podró¿owaæ z rodzin¹!!! To tak, jakby sprawia³o
przyjemnoæ tañczenie walca z w³asn¹ ciotk¹ 

 pisa³a Maria Baszkircew, rosyjska artystka, mieszkaj¹ca w Pary¿u i pisz¹ca po francusku21.
Kobiet¹ samotnie podró¿uj¹c¹ czy samotn¹ w przestrzeni miasta, przekraczaj¹c¹ tym ustalony podzia³, by³a prostytutka, na wielkomiejskiej ulicy
widziana oczyma mêskiego spacerowicza, za pomoc¹ swego spojrzenia oferowa³a w jego mniemaniu zwodnicz¹ rozkosz22 i przyjemnoæ. Samotna kobieta na wielkomiejskiej ulicy by³a elementem ulicznego spektaklu ogl¹danego
przez mê¿czyznê: wszystkie spojrzenia zatrzymywa³y siê w³anie na niej23.
Warto w tej perspektywie przywo³aæ jeszcze dwa krótkie cytaty z pamiêtnika
Marii Baszkircew:
To, czego pragnê, to swoboda samotnej przechadzki: chodzenia, zawracania,
przysiadania na ³awkach [ ], zatrzymywania siê przed witrynami sklepów artystycznych, wstêpowania do kocio³ów, do muzeów, wieczornych spacerów po
starych uliczkach. Oto, czego pragnê, oto swoboda, bez której nie mo¿na staæ siê
prawdziwym artyst¹24,
20
21

M. Olkunik, dz. cyt., s. 424425.
M. Baszkircew, Dziennik, t³um. H. Duninówna, Warszawa 1967, s. 580. Artystka
zaczê³a pisaæ dziennik, maj¹c 12 lat, w 1873 roku, a skoñczy³a, maj¹c 24, w 1884 roku.
Wkrótce po tym umar³a.
22 M. Nieszczerzewska, Mêskie spojrzenie  kobiece spojrzenie. Inny aspekt wizualnoci
nowoczesnego miasta, w: Wizualnoæ miasta. Wytwarzanie miejskiej ikonosfery, red. M. Krajewski, Poznañ 2007, s. 239.
23 Tam¿e. Dla ogólnego rozeznania warto podaæ dane dokumentuj¹ce w XIX wieku rozkwit prostytucji i korzystanie z p³atnych us³ug seksualnych, co nale¿a³o do powszechnych
dowiadczeñ mê¿czyzny. Dla porównania: w Warszawie tu¿ po powstaniu styczniowym na
1000 mê¿czyzn w wieku 1660 lat przypada³o ponad 100 prostytutek; do 1909 roku Warszawa wyprzedzi³a w ogólnej liczbie nierz¹dnic Moskwê, zajmuj¹c w tej kategorii drugie po
Petersburgu miejsce w ca³ym Cesarstwie Rosyjskim, zob. J. Sikorska-Kulesza, Z³o tolerowane. Prostytucja w Królestwie Polskim w XIX wieku, Warszawa 2004, s. 217218.
24 M. Baszkircew, dz. cyt., s. 405.

Kobiece dowiadczanie drogi: ja w podró¿y. Rozwa¿ania...

105

po czym dodaje:
Ach, jak¿e kobiety godne s¹ po¿a³owania, mê¿czyni s¹ przynajmniej swobodni.
Zupe³na niezale¿noæ w ¿yciu codziennym, swoboda ruchu, wyjcia, powrotu,
obiadowania w knajpie czy u siebie, pójcia pieszo do Lasku czy kawiarni; ta
w³anie swoboda stanowi po³owê talentu, a trzy czwarte zwyk³ego szczêcia [ ]
kobieta, która by siê tak usamowolni³a  rozumie siê kobieta m³oda i ³adna
 jest niemal na indeksie; staje siê osobliwoci¹, zwracaj¹c¹ uwagê, godn¹
nagany, narwan¹ i w rezultacie jeszcze mniej swobodn¹, ni¿ gdyby nie obra¿a³a
idiotycznych zwyczajów25.

W XIX wieku samotnie poruszaj¹ce siê, spaceruj¹ce ulicami miasta czy przebywaj¹ce w kawiarniach kobiety widziane by³y jako te, które oferowa³y mê¿czynie swoje cia³o. Ich zawód rozpoznawano dodatkowo poprzez wyzywaj¹cy strój i makija¿ oraz jednoznaczne, kokieteryjne spojrzenia.
Przemieszczanie siê kobiet dopuszczano w pewnych uzasadnionych przypadkach  w przypadku podró¿niczek, odkrywczyñ czy misjonarek. Odwa¿niejsze lub bardziej ekstrawaganckie damy wyrusza³y nawet na Bliski
Wschód. Przemieszczaæ mog³y siê równie¿ XIX-wieczne guwernantki poszukuj¹ce pracy i wiejskie dziewczêta udaj¹ce siê na s³u¿bê czy do roboty
w fabryce. Michelle Perrot zaznacza, i¿ kobiety podró¿owa³y we wszystkich
epokach i z najrozmaitszych powodów, jednak zmuszone by³y do szukania uzasadnienia, ram dla swoich podró¿y czy wreszcie finansowego
wsparcia26.
W niniejszych dociekaniach, bêd¹cych wstêpnym rozpoznaniem zawartej
w tytule kwestii, zajmê siê przeanalizowaniem i interpretacj¹ opisów zagranicznych podró¿y Anny Dostojewskiej odbytych wraz z mê¿em w latach
18671871.

Dostojewska w podró¿y
Anna Dostojewska, z domu Snitkina, druga ¿ona rosyjskiego pisarza,
jest autork¹ dwóch autobiograficznych dokumentów ze swojego ¿ycia z Dostojewskim (nie licz¹c zachowanej epistolografii)27: Wspomnieñ w t³umaczeniu Zbigniewa Podgórca oraz Mojego biednego Fiedii. Dziennika w przek³adzie i ze wstêpem Ryszarda Przybylskiego28.

25
26

Tam¿e, s. 618.
M. Perrot, dz. cyt., s. 168, 170. Wiêcej o podró¿ach kobiet zob. s. 166-175, tak¿e
A. M¹czak, dz. cyt., s. 214.
27 F. Dostojewski, Twój bez reszty: listy do ¿ony: 18851880, t³um. Z. Podgórzec, Londyn 1999; F. Dostojewski, Aniele, stró¿u mój: listy do ¿ony: 18661874, t³um. Z. Podgórzec, Londyn 1998.
28 A. Dostojewska, Wspomnienia... oraz A. Dostojewska, Mój biedny Fiedia. Dziennik,
t³um. i wstêp R. Przybylski, Warszawa 1971.
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Anna by³a kobiet¹ szczególn¹ w ¿yciu Gracza29: nie tylko ¿on¹, ale
i inspiratork¹ wielu dzia³añ, wspó³autork¹, pierwsz¹ czytelniczk¹ dzie³, doradczyni¹, a przede wszystkim stenografistk¹ i sekretark¹ mê¿a. Poza tymi
przymiotami, czyni¹cymi z niej idealn¹ partnerkê ¿yciow¹, Anna mia³a niezwykle przydatny w okolicznociach, w jakich siê znalaz³a, zmys³ do rachunków. Nieporadnemu i nierozs¹dnemu w sprawach pieniê¿nych pisarzowi los
zes³a³ wyj¹tkow¹ finansistkê, s³u¿¹c¹ ekonomicznym interesom swego
mê¿a30.
Dominuj¹cym tematem we Wspomnieniach jest zagraniczna podró¿ ma³¿onków oraz ich pobyt w Niemczech i we W³oszech. Anna tak okrela ów
wyjazd:
Wyje¿d¿alimy za granicê na trzy miesi¹ce, a powrócilimy do Rosji po przesz³o
czterech latach. W tym czasie wydarzy³o siê w naszym ¿yciu wiele dobrego.
Zawsze bêdê dziêkowaæ Bogu, ¿e umocni³ mnie w decyzji wyjazdu za granicê.
Tam rozpoczê³o siê dla nas nowe, szczêliwe ¿ycie. Tam skonsolidowa³a siê
nasza przyjañ i mi³oæ, które to uczucia nieroz³¹czne by³y naszemu ma³¿eñstwu
a¿ do mierci mê¿a31.

Powodem, dla którego autorka zaczê³a spisywaæ wspomnienia i notowaæ wydarzenia dnia codziennego, by³a m.in. samotnoæ:
Dziennik postanowi³am prowadziæ stenograficznie z wielu powodów. [ ]. Przy
tym za granic¹ by³am ca³kowicie samotna, nie mia³am z kim dzieliæ siê swoimi
spostrze¿eniami, a niekiedy nawet w¹tpliwociami, wiêc dziennik by³ moim
przyjacielem, któremu powierza³am wszystkie myli, nadzieje i zw¹tpienia32.

Nie bêdzie nieuprawnion¹ nadinterpretacj¹ za³o¿enie, i¿ decyzjê o pisaniu
wspomnieñ podjê³a Dostojewska, mo¿e mniej wiadomie, z powodu chêci
pozostawienia po sobie wiadectwa, które odzwierciedla³o ¿ycie w XIX wieku
oraz jej ¿ycie w tym czasie. Dziennik stworzy³ jej równie¿ mo¿liwoæ wypowiedzenia siê, kiedy z powodu ró¿nych ograniczeñ nie mo¿na by³o lub nie
wypada³o o czym mówiæ; poza tym inicjowa³ on dialog z ewentualnym czytelnikiem. Dawa³ tak¿e mo¿liwoæ wyra¿enia siebie, pisania sob¹ o sobie,
stanowi³ proces kszta³towania siebie jako jednostki kreatywnej.
29 ¯ona Gracza  okrelenie zapo¿yczone z artyku³u Ewy Pogonowskiej, zob. E. Pogonowska, ¯ona Gracza. Uwagi na marginesie pism autobiograficznych Anny Dostojewskiej,
w: Ksiêgowanie. Literatura, kobiety, pieni¹dze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin
2014, s. 193228.
30 Tam¿e, s. 194. Podzia³u ¿on na inspiratorki, ¿ony neutralne, porednie i ¿ony, które
przeszkadzaj¹, dokona³ Jurij Dru¿nikow, zob. J. Dru¿nikow, Rosyjskie mity. Od Puszkina
do Pawlika Morozowa, t³um. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998, s. 73. Anna Dostojewska wraz z Zofi¹ To³stojow¹, Nadie¿d¹ Mandelsztam i Wier¹ Nabokov¹, nale¿a³a do
grupy pierwszej.
31 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 123.
32 Tam¿e, s. 130.
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Zapiski i uwagi z codziennych wydarzeñ, wyj¹tkowych sytuacji Dostojewska sporz¹dza³a regularnie, systematycznie, sumiennie i bardzo szczegó³owo. Bohaterem ich by³ oczywicie Fiodor Dostojewski, nawet gdy opisywane zdarzenie dotyczy³o zupe³nie czego innego: wizyty w galerii, spaceru,
indywidualnej lektury, rozmowy, rytualnego popijania herbaty na tarasie:
M¹¿ przeprowadzi³ mnie przez wszystkie sale prosto do Madonny Sykstyñskiej 
obrazu, który uwa¿a³ za najwa¿niejszy przejaw geniuszu ludzkiego. Póniej obserwowa³am, jak m¹¿ ca³ymi godzinami sta³ przed tym urzekaj¹cej piêknoci
p³ótnem zamylony i wzruszony33.

Takie uwik³anie kobiety (tu: Anny) w patriarchalny schemat, ci¹g³e odnoszenie siê do mêskiego autorytetu (tu: mê¿a), a nawet momentami umniejszanie
w³asnej pozycji i w³asnej historii nale¿a³y do czêsto stosowanych zabiegów
pisarskich kobiet, szczególnie w XIX wieku34. Podporz¹dkowanie obowi¹zuj¹cemu statusowi spo³ecznemu, ca³kowita niekiedy zale¿noæ od mê¿a, ojca,
brata dominowa³y nad talentami artystycznymi niewiast i ich próbami wyzwolenia siê spod mêskiej dominacji i w³adzy.
Zagraniczna relacja drugiej ¿ony Dostojewskiego by³a wielotematyczna
i wielow¹tkowa. Cechowa³y j¹ ponadto emocjonalnoæ, uczuciowoæ, a wiêc
stany psychiczne wyra¿aj¹ce stosunek do okrelonych zdarzeñ, osób czy odzwierciedlaj¹ce relacje miêdzyludzkie i postawê wobec wiata:
W owych codziennych spacerach tak wiele by³o weso³oci, szczeroci i prostoty,
¿e przywodzi³y one na myl nasze cudowne narzeczeñskie wieczory35.
Powiem o sobie, ¿e absolutnie z zimn¹ krwi¹ przyjmowa³am wszystkie przeciwnoci losu, które dobrowolnie na siebie ci¹galimy36.

Ka¿dy opis czy meldunek ods³aniaj¹ postawê pisz¹cej: jako wiadka zaistnia³ych wydarzeñ, obserwatorki otoczenia, skrupulatnej komentatorki okolicznoci czy uczestniczki zdarzeñ:
33
34

Tam¿e, s. 126.
Mo¿na tu wskazaæ te¿ na Zofiê To³stojow¹, która  jak stwierdza Wiktor Jakubowski w przedmowie do Pamiêtników: W swoim rozumieniu uczyni³a wszystko, czego by³o
potrzeba dla spe³nienia obowi¹zków dobrej ¿ony i matki, wyrzek³a siê przyjemnoci ¿ycia
wiatowego, o którym w duszy marzy³a, zob. Z. To³stojowa, Pamiêtniki, t³um. M. Leniewska, przedmowa W. Jakubowski, Kraków 1968, s. XIV. Tak¿e sama Zofia pisa³a w pamiêtniku o pomocy niesionej mê¿owi, np.: poprawi³am bardzo du¿o arkuszy korekty XIII tomu,
w tej liczbie Sonaty Kreutzerowskiej  czy Przepisa³am I akt nowego dramatu Lowoczki
[Potêga ciemnoci  dop. B. W-D]. Bardzo dobre. Charaktery naszkicowane znakomicie,
konflikt bogaty i ciekawy , zob. Z. To³stojowa, Pamiêtniki..., s. 91, 70.
35 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 129.
36 Tam¿e, s. 139. Chodzi o hazard Dostojewskiego i przegrywanie ogromnych sum
w ruletkê. Anna pisze dalej: w jaki czas po pierwszych przegranych przekona³am siê, ¿e
Fiodorowi Michaj³owiczowi nigdy nie uda siê wygraæ w ruletkê. To znaczy, byæ mo¿e nawet
wygra jak¹ sumê  ale suma ta tego samego dnia (a najpóniej nazajutrz) bêdzie przegrana i ¿adne moje proby, molestowania i przekonywania, by nie szed³ do kasyna nie odnios¹
skutku, tam¿e.
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Odpocz¹wszy w domu, szlimy oko³o szóstej na spacer do Grossen Garden.
Fiodor Michaj³owicz upodoba³ sobie ten ogromny park przede wszystkim ze
wzglêdu na jego wspania³e ³¹ki utrzymane w stylu angielskim oraz bogat¹
rolinnoæ. Od naszego domu do parku i z powrotem by³o oko³o szeciu wiorst
i mój m¹¿, który bardzo lubi³ chodziæ piechot¹, uwielbia³ te spacery i nie rezygnowa³ z nich nawet w deszczow¹ pogodê, mówi¹c, ¿e dobrze nam robi¹37.

Oraz kogo czyni¹cego osobiste wyznanie:
W drodze do Genewy spêdzilimy dobê w Bazylei, chc¹c w tamtejszym muzeum
obejrzeæ obraz, o którym mê¿owi kto opowiada³. Obraz ten, pêdzla Hansa Holbeina M³odszego, przedstawia cia³o Jezusa Chrystusa po zdjêciu z krzy¿a, nieludzko skatowanego, z piêtnem mierci na twarzy. Jego opuch³a twarz pokryta
jest krwawymi ranami i wygl¹da przera¿aj¹co. Obraz wywar³ na mê¿u przyt³aczaj¹ce wra¿enie, sta³ przed nim jak pora¿ony. Nie mia³am si³y patrzeæ na ten
obraz, zbyt wstrz¹saj¹ce wra¿enie czyni³ na mnie, zw³aszcza ¿e by³am w powa¿nym stanie, przesz³am wiêc do innych sal38.

W zapiskach z pobytu za granic¹ pojawiaj¹ siê doæ licznie opisy spacerów,
przechadzek, a przede wszystkim autorskich obserwacji dotycz¹cych ludzi
spotykanych w restauracjach przy posi³kach, w czytelniach, podczas picia
kawy czy herbaty, na wizytach towarzyskich u znajomych:
W Drenie znalelimy wietn¹ czytelniê z wieloma rosyjskimi i zachodnioeuropejskimi gazetami. Dobralimy te¿ sobie znajomych wród Rosjan, którzy stale
mieszkali w Drenie i mieli zwyczaj po porannej mszy przychodziæ do domu
duchownego [ ]. Wród nowych znajomych by³o kilku m¹drych i inteligentnych
ludzi i z nimi mojemu mê¿owi ciekawie siê rozmawia³o39.

Znajduj¹ siê tu tak¿e sprawozdania ze zwiedzanych muzeów, z ogl¹danych i
podziwianych zabytków, ze s³uchania koncertów. Malowniczym deskrypcjom
pejza¿y towarzysz¹ obserwacje obyczajowych scenek, zdarzeñ, wystaw sklepowych, zachowañ ludzkich. Zacytujmy dla przyk³adu:
W czasie naszego pobytu w Drenie mia³o miejsce zajcie, które oboje nas wytr¹ci³o z równowagi. Fiodor Michaj³owicz dowiedzia³ siê od kogo, ¿e po miecie
chodz¹ s³uchy, i¿ podobno do naszego cesarza, gdy zwiedza³ Wystawê wiatow¹
w Pary¿u, zosta³y oddane strza³y oraz ¿e podobno zamachowcowi uda³o siê
osi¹gn¹æ cel40.

Poznawanie wiata w podró¿y odbywa siê na wiele sposobów, opiera siê
najczêciej na intymnym i bezporednim dowiadczeniu, w którym uczestniczy ca³a zmys³owa strona wra¿liwoci cz³owieka. Jak pisze Ewa Nawrocka,
takie dowiadczenie jest kombinacj¹ widzenia, mylenia i emocji. Sporód
37
38
39
40

Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,
Tam¿e,

s.
s.
s.
s.

128.
141.
129, 163.
134.
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ró¿nych organów zmys³owych g³ównie ruch, wzrok i dotyk pozwalaj¹ cz³owiekowi rozwin¹æ silne poczucie przestrzeni oraz jakoci przestrzennych41.
Autobiograficznoæ i podmiotowoæ wed³ug badaczki manifestuj¹ siê w relacjach podró¿niczych na trzech zhierarchizowanych poziomach: podró¿ujê, widzê i opisujê42. U Dostojewskiej wszystkie one s¹ bardzo wyrane. Trzeba
podkreliæ, i¿ mia³a ona wielk¹ zdolnoæ widzenia szczegó³ów i odbierania
rzeczywistoci zarówno wieloma zmys³ami, jak i ogarniania jej refleksj¹ intelektualn¹, co wskazuje na oswajanie wiata, zamieszkiwanie w nim w sobie
tylko w³aciwy sposób.
Warto tu zwróciæ uwagê na tzw. kwestiê kobiec¹, któr¹ przy okazji rozmów z mê¿em przywo³uje we wspomnieniach Dostojewska. Pisze ona tak:
Jedn¹ z przyczyn naszej ideowej rozbie¿noci zdañ by³a tak zwana kwestia
kobieca. Nale¿a³am do pokolenia lat szeædziesi¹tych i zdecydowanie opowiada³am siê za prawami i niezale¿noci¹ kobiet. Oburza³am siê wiêc na mê¿a o jego,
moim zdaniem, niesprawiedliwy stosunek do tej sprawy. By³am nawet gotowa
uwa¿aæ podobny pogl¹d za osobist¹ obrazê i nieraz mu to mówi³am. Pamiêtam,
jak kiedy, widz¹c mnie zmartwion¹, Fiedia zapyta³:
 Anieczko, a co ci jest? Czy nie dotkn¹³em ciê czym?
 Owszem, tak. Niedawno rozmawialimy o nihilistkach i ty je okrutnie zniewa¿y³.
 Przecie¿ nie jeste nihilistk¹? Dlaczego wiêc siê obra¿asz?
 Nie jestem nihilistk¹, to prawda, jestem jednak kobiet¹ i przykro mi, kiedy
s³yszê, gdy siê mówi le o kobietach43.

Jest wiêc Anna niezale¿n¹
to, co wyranie podkrela,
kowitej uleg³oci potrafi³a
zbyt mocno krytykowa³ on
g³oci, suwerennoci:

i samodzieln¹ kobiet¹ ceni¹c¹ autonomiê. Ponadmimo podporz¹dkowania mê¿owi i niemal¿e ca³wyraziæ swoje niezadowolenie i oburzenie, jeli
poczynania kobiet d¹¿¹cych do w³asnej niepodle-

Bardzo mi siê nie podoba³o u mojego mê¿a to, ¿e we wszystkich sporach ze mn¹
zarzuca³, i¿ kobiety mojego pokolenia cechuje brak jakiejkolwiek wytrwa³oci, ¿e
nie potrafi¹ z uporem i konsekwentnie d¹¿yæ do wyznaczonego celu [ ]. Nie
wiem dlaczego k³ótnia ta sprawi³a, ¿e rozgniewa³am siê i owiadczy³am mê¿owi,
i¿ na swoim w³asnym przyk³adzie udowodniê mu, ¿e kobieta przez d³ugie lata
mo¿e pasjonowaæ siê poci¹gaj¹c¹ j¹ ide¹44.

W czasie czteroletniego pobytu Dostojewskich poza Rosj¹ Anna dozna³a swoistej przemiany, odnowy, dowiadczaj¹c intensywnie swojej kobiecoci, doros³oci, poczu³a siê dowartociowana, niezbêdna w ¿yciu mê¿a, kochana
i doceniana:
41
42
43
44

E. Nawrocka, dz. cyt., s. 51.
Tam¿e, s. 5052.
A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 130.
Tam¿e, s. 131, 132.
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Krewni i znajomi zauwa¿yli we mnie du¿¹ zmianê. Z niemia³ej, skrêpowanej
wszystkim panienki przekszta³ci³am siê w kobietê o zdecydowanym charakterze,
której ju¿ nie mog³a wystraszyæ walka z przeciwnociami losu, a w³aciwie
mówi¹c z d³ugami. [ ]. Weso³oæ i radoæ ¿ycia nie opuszcza³y mnie jednak,
choæ okazywa³am je wy³¹cznie rodzinie, wród bliskich lub przyjació³. Przy obcych, a szczególnie w towarzystwie mê¿czyzn, by³am niezmiernie powci¹gliwa,
ograniczaj¹c siê do konwencjonalnej uprzejmoci. [ ] Mój staromodny wygl¹d
i wyrane unikanie mêskiego towarzystwa mog³y tylko dodatnio wp³yn¹æ na
mojego mê¿a45.

Owa kobieca perspektywa za Ew¹ Kraskowsk¹ rozumiana jest tu i jako
konstrukcja mentalna, opozycyjna wzglêdem mêskoci, pewien odmienny
sposób dowiadczania rzeczywistoci oraz odmiennych dowiadczeñ, i jako
konwencja literacka, a wiêc repertuar chwytów, z którego czerpaæ mog¹
pisarze obojga p³ci. Ponadto badaczka podkrela, i¿ zarówno autobiografizm,
jak i kobiecoæ bior¹ za punkt wyjcia, i dojcia, To¿samoæ, przez du¿e T46.
Zmiana dokonana w Dostojewskiej jest wiêc efektem czy wynikiem próby
budowania w³asnej to¿samoci podczas pobytu poza ojczyzn¹ (podró¿ w poszukiwaniu w³asnej to¿samoci), do czego niew¹tpliwie przyczyniæ siê mog³o
pisanie wspomnieñ traktowane w badaniach nad autobiografi¹ równie¿ jako
czynnoæ terapeutyczna47.
Warto tu nadmieniæ, ¿e kobiecoæ w narracji Dostojewskiej przejawia siê
równie¿ w estetycznym odbiorze rzeczywistoci, wielokrotnie podkrelanym:
w obserwowanej na ulicach modzie, w zauwa¿anych eleganckich drobiazgach, w ogl¹daniu wystaw sklepowych:
Nazajutrz poszlimy kupiæ dla mnie kapelusz, aby zast¹piæ nim mój stary,
petersburski. M¹¿ kaza³ mi przymierzyæ z dziesiêæ kapeluszy i wybra³ ten,
w którym wedle jego s³ów by³o mi najbardziej do twarzy. Pamiêtam go jak
dzi. By³ z bia³ej w³oskiej s³omki, z ró¿ami i dwiema aksamitkami, które opada³y na plecy i nazywa³y siê wed³ug ówczesnej mody suivez-moi (franc. chod za
mn¹)48.

Przedstawiona przez autorkê wspomnieñ powy¿sza sytuacja wpisuje siê
w szersze zagadnienie tzw. publicznej przyjemnoci dla kobiet (jak nazywa
to Ma³gorzata Nieszczerzewska) i ich dostêpu do nowego rodzaju patrzenia. Chodzi oczywicie o powstaj¹ce domy towarowe, ich okienne wystawy
przyci¹gaj¹ce wzrok czy ogromne przestrzenie tych¿e sklepów s³u¿¹ce za
teren typowej przechadzki, gdzie robienie zakupów by³o zajêciem zdefiniowanym i celowym, a kobieta mog³a siê oddaæ wa³êsaniu i ogl¹daniu bez ocen
45
46

Tam¿e, s. 175.
E. Kraskowska, O tak zwanej kobiecoci jako konwencji literackiej, w: Krytyka
feministyczna , s. 200212.
47 O terapeutycznym wymiarze autobiografii zob. D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, t³um. A. Skolimowska, Kraków 2000.
48 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 127.

Kobiece dowiadczanie drogi: ja w podró¿y. Rozwa¿ania...

111

i sarkazmu. Zakupy zaczêto postrzegaæ jako czynnoæ mi³¹, przyjemn¹
i presti¿ow¹49.
Roman Zimand zauwa¿y³, i¿ ja podró¿uj¹ce i ja opisuj¹ce tê podró¿ s¹
w zasadzie w realnej rzeczywistoci fizycznej t¹ sam¹ osob¹, ale w opisie
podró¿y sytuuj¹ siê na ró¿nych poziomach struktury tekstu. Oba ja dzia³aj¹ wewn¹trz dostêpnych im horyzontów kulturowych, oba poddane s¹ naciskom tych samych konwencji wiatopogl¹dowych, obyczajowych czy literackich. Ale ja podró¿uj¹ce w funkcji bohatera tekstu widzi wiat poprzez te
konwencje, za ja opisuj¹ce w funkcji narratora wed³ug tych¿e konwencji
wiat opisuje50. Badacz zdefiniowa³ te¿ rozumienie podró¿y jako relacji prozatorskiej z rzeczywistej podró¿y autora, przezeñ spisan¹ lub podyktowan¹.
Tak rozumiana podró¿ jest si³¹ rzeczy autobiograficzna w najprostszym sensie tego s³owa51.
Informacyjno-dokumentarny charakter relacji podró¿niczych Dostojewskiej jest oczywisty. Spe³nia on niew¹tpliwie funkcje poznawcze. Autorka
zastrzega bowiem:
Przegl¹daj¹c notatki mê¿a i swoje w³asne znalaz³am w nich tak ciekawe szczegó³y, ¿e mimo woli zapragnê³am przekazaæ je ju¿ nie znakami stenograficznymi,
jak je zapisywa³am, lecz pismem zrozumia³ym dla wszystkich [ ].
Wspomnienia te, nale¿¹ce do ró¿nych okresów, a spisane przeze mnie w kilku
zeszytach podczas ostatnich piêciu zim (1911-1916), stara³am siê odpowiednio
uporz¹dkowaæ.
Nie twierdzê, ¿e moje wspomnienia s¹ zajmuj¹ce, rêczê jednak za ich wiarygodnoæ i ca³kowit¹ bezstronnoæ w opisie postêpowania pewnych osób; w zasadzie
opiera³am siê na swych zapisach stenograficznych, niekiedy siêga³a równie¿ do
listów i artyku³ów z gazet czy czasopism52.

Zagraniczne peregrynacje Dostojewskiej, ujête we wspomnienia, pokazuj¹
autorkê z jednej strony jako ciekaw¹ wiata i ludzi podró¿niczkê, a z drugiej
jako wyj¹tkow¹ obserwatorkê i kobietê dojrza³¹, zdecydowan¹, próbuj¹c¹, mimo uleg³oci wobec mê¿a, zaprezentowaæ w³asn¹ historiê swojego
¿ycia. Pisanie wspomnieñ jest dla Anny praktyk¹ dowiadczania wolnoci,
budowania osobistych relacji, to rodzaj kobiecego dowiadczania wiata (tu:
podró¿y) oraz sposobów czy mechanizmów jego artykulacji. W ten sposób
akcentowana jest tak¿e jej samodzielnoæ, oryginalnoæ oraz niezale¿noæ,
neutralizowanie stereotypowych opinii o kobietach, ich dzia³alnoci czy charakterze.

49
50

M. Nieszczerzewska, dz. cyt., s. 239241.
R. Zimand, Zaproszenie  po¿egnanie, w: Materia³ dowodowy. Szkice drugie, Pary¿
1992, s. 171 (przypisy).
51 Tam¿e.
52 A. Dostojewska, Wspomnienia..., s. 56 (przedmowa).
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Kobieta wspó³czesna wyzwolona odczuwa gor¹co idea³y
narodowe swego ludu. Odczuwajego bóle i troski, i dlatego
d¹¿y do tego, by w ¿yciu spo³ecznymi narodowym odegraæ
równie¿ nale¿yt¹ rolê...
R. Steinowa1

Dwudziestolecie miêdzywojenne mo¿na nazwaæ z³otym okresem prasy
polsko-¿ydowskiej. Co prawda jej powstanie datujemy na pierwsz¹ po³owê
wieku XIX, lecz nigdy nie by³a ona tak obfita w tytu³y, nie podejmowa³a tak
ró¿norodnej tematyki, jak w owym czasie. Wp³yw na ten stan rzeczy mia³o
kilka czynników. Przede wszystkim chêæ mówienia o swoim statusie prawnym, spo³ecznym oraz kulturowym spo³ecznoci ¿ydowskiej. U¿ywa³a ona
trzech jêzyków: hebrajskiego, jidysz oraz polskiego. Ten ostatni odgrywa³
istotn¹ rolê. By³ jêzykiem obcym, golusowym, lecz przez inteligencjê ¿ydowsk¹ nieulegaj¹c¹ akulturacji potraktowany zosta³ jako narzêdzie komunikacji pomiêdzy dwoma narodami. Jak podkrelali Jakub Appenszlak i Wilhelm
Berkelhammer, ¿ydowska gazeta w polskim jêzyku by³a trybun¹, która
umo¿liwia³a ¯ydom mówienie o sobie samych, a Polakom  ich zrozumienie2.
1 Jak ¿yje i pracuje samodzielna kobieta ¿ydowska? Rozmowa Naszego Przegl¹du
z radn¹ Steinow¹, Nasz Przegl¹d 1927, nr 34, s. 5.
2 Por. J. Appenszlak, Na posterunku, Nasz Przegl¹d 1923, nr 1, s. 2; W. Berkelhammer, Nasz posterunek, Nowy Dziennik 1928, nr 189, s. 3. Obydwaj przez d³ugie lata byli
redaktorami naczelnymi najwiêkszych dzienników ¿ydowskich wydawanych w jêzyku polskim, w l. 19231939 Appenszlak Naszego Przegl¹du, Berkelhammer za Nowego Dziennika w l. 19181920 i 19251934.

116

Monika Szab³owska-Zaremba

Redaktorzy dwóch najwa¿niejszych dzienników  warszawskiego Naszego
Przegl¹du i krakowskiego Nowego Dziennika  widzieli w swych gazetach jedyn¹ mo¿liwoæ prezentacji historii oraz kultury ¿ydowskiej, a tak¿e
ówczesnych problemów egzystencji spo³ecznoci we wszystkich obszarach
¿ycia.
Eugenia Prokop-Janiec nazwa³a prasê polsko-¿ydowsk¹ pomostem pomiêdzy polsk¹ a ¿ydowsk¹ przestrzeni¹3. W najnowszej pracy Pogranicze
polsko-¿ydowskie. Topografie i teksty badaczka opisa³a ró¿ne narzêdzia metodologiczne potrzebne do przebadania tego zjawiska. Wprowadzi³a kategorie
modelu trzeciej przestrzeni jako tej, która jest odpowiednikiem pogranicza
polsko-¿ydowskiego4.
Na pewno fenomen czasopimiennictwa ¿ydowskiego drukowanego
w jêzyku polskim zas³uguje na baczniejsz¹ uwagê z racji tego, ¿e dla ówczesnych prasa by³a miejscem ujawniaj¹cym nieznany obszar kulturowy spo³ecznoci mieszkaj¹cej tu¿ obok. Dla nas jest to jedno ze róde³ poznania
zg³adzonego w czasie drugiej wojny wiatowej narodu wraz z ca³ym przynale¿nym mu fenomenem kulturowo-religijnym. Co wiêcej, zarówno ¿ydowscy
dziennikarze, jak i krytycy literaccy zamieszczali w polsko-¿ydowskich periodykach liczne artyku³y oceniaj¹ce stan ówczesnej kultury polskiej. Na ³amach prasy drukowano te¿ wywiady z polskimi pisarzami i naukowcami,
którzy czêstokroæ wypowiadali siê na temat bie¿¹cych wydarzeñ w ¿yciu
politycznym, spo³ecznym i kulturowym5. Ubogie s¹, niestety, ród³a informacji dotycz¹ce ¿ydowskiej prasy w jêzyku polskim. Zachowane archiwa, np.
akta Polskiego Zwi¹zku Wydawców Dzienników i Czasopism w Warszawie
(nr 51, zbiór 64) znajduj¹ce siê w Archiwum Akt Nowych w Warszawie,
zawieraj¹ szcz¹tkowe dokumenty, które tylko czêciowo wyjaniaj¹ niektóre
w¹tpliwoci zwi¹zane z wydawaniem ¿ydowskich periodyków. Nie potrafimy
dzi odpowiedzieæ na wiele pytañ zwi¹zanych z funkcjonowaniem danej redakcji czy losami jej redaktorów, nie potrafimy rozszyfrowaæ imion niektórych dziennikarzy lub sta³ych wspó³pracowników wybranych gazet. Archiwa
czasopism sp³onê³y w czasie wojny, a gromadzone przez lata wiadomoci
o prasie polsko-¿ydowskiej, niestety, wci¹¿ pe³ne s¹ bia³ych plam. Z tego
powodu wzrasta ranga zbiorów czasopimienniczych, gdy¿ w nich zachowa³y
siê lady obecnoci ¿ydowskiej elity kulturotwórczej dzia³aj¹cej w dwudziestoleciu miêdzywojennym.

3 E. Prokop-Janiec, Miêdzywojenna literatura polsko-¿ydowska jako zjawisko kulturowe
i artystyczne, Kraków 1992, s. 78.
4 Zob. ta¿, Pogranicze polsko-¿ydowskie. Topografie i teksty, Kraków 2013.
5 Zob. wiêcej M. Szab³owska-Zaremba, O polsko-¿ydowskich kontaktach literackich na
³amach Naszego Przegl¹du w latach 19231939, w: Naruszenie granic kulturowych.
O kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach  polskiej i ¿ydowskiej XX wieku, red. M. Szab³owska-Zaremba, B. Walêciuk-Dejneka, Lublin 2013, s. 223249.
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Na temat prasy polsko-¿ydowskiej powsta³o kilka wa¿nych rozpraw naukowych6, czasem stanowi³a ona t³o opisywanych zjawisk7. Pojawia siê te¿
coraz wiêcej artyku³ów dotycz¹cych poszczególnych tytu³ów ukazuj¹cych siê
wtedy na rynku wydawniczym, jak i aspektów z nimi zwi¹zanych8. S¹ wród
tych publikacji równie¿ prace powiêcone Naszemu Przegl¹dowi, jednemu
z najwa¿niejszych organów opiniotwórczych tamtej epoki9. Jednak dot¹d nie
zabrano jeszcze g³osu w sprawie kreowania przez niego modelu kobiety
wspó³czesnej, a s¹dzê, ¿e warto, zwa¿ywszy na fakt, i¿ dziennik ten mia³
takie ambicje.

Kobiety na ³amach Naszego Przegl¹du
W polsko-¿ydowskiej prasie miêdzywojnia kobieta sta³a siê nie tylko
podmiotem rozmowy, ale i równorzêdnym partnerem mê¿czyzny, który do tej
pory z rzadka pozwala³ jej samej mówiæ o sobie. Czêsto jej wypowiedzi czy
dzia³alnoæ publicystyczno-artystyczna by³y traktowane jako twory o ni¿szej
wartoci intelektualnej. Z rzadka kobiety bra³y udzia³ w publicznym dyskursie
na ³amach prasy.
Takim miejscem, w którym g³os kobiety okaza³ siê wa¿ny, by³ jeden
z trzech najwiêkszych organów polsko-¿ydowskiej prasy, warszawski Nasz
Przegl¹d (19231923), prosyjonistyczny dziennik prowadzony przez Jakuba
6 M.in. M. Fuks, Prasa ¿ydowska w Warszawie 18231939, Warszawa 1979; A. Paczkowski, Prasa codzienna Warszawy w latach 19181939, Warszawa 1983; W. W³adyka, Prasa Drugiej Rzeczpospolitej, w: J. £ojek, J. Myliñski, W. W³adyka, Dzieje prasy polskiej,
Warszawa 1988, s. 92133; A. Landau-Czajka, Polacy to nie oni. Polska i Polacy w polskojêzycznej prasie ¿ydowskiej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015.
7 Zob. E. Prokop-Janiec, Miêdzywojenna literatura polsko-¿ydowska jako zjawisko kulturowe...; D. K. Sikorski, Spór o miêdzywojenn¹ kulturê polsko-¿ydowsk¹. Przypadek Romana Brandstaettera, Gdañsk 2011.
8 J. Fa³kowski, Myl polityczna syjonistycznego Nowego Dziennika w pierwszym okresie dzia³alnoci VII 1918II 1919, Prace Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Czêstochowie. Seria: Filozofia, Socjologia 1995, nr 4, s. 87109; Cz. Brzoza, Pierwsze lata Nowego Dziennika, organu syjonistów krakowskich, Rocznik Historii Prasy Polskiej 1998,
nr 1, s. 2348; K. Steffen, Polska  to tak¿e my!. Prasa polsko-¿ydowska (19181939),
w: Studia z dziejów trójjêzycznej prasy ¿ydowskiej na ziemiach polskich (XIXXX w.), red.
J. Nalewajko-Kulikov, wspó³pr. G. P. B¹biak, A. J. Cielikowa, Warszawa 2012, s.129146;
M. Szab³owska-Zaremba, Polsko-¿ydowskie kontakty kulturalne w krakowskim Nowym
Dzienniku 19181939, w: Galicia, Bukovina and Other Borderlands in Eastern and Central Europe. Essays on Interethnic Contacts and Multiculturalism, Jews and Slavs, Vol. 23,
ed. by W. Moskovich, R. Mnich and R. Tarasiuk, JerusalemSiedlce 2013, s. 354370.
9 Zob. M. Fuks, Nasz Przegl¹d, w: Polski s³ownik judaistyczny. Dzieje, kultura,
religia, ludzie, red. Z. Bobrzymiñska, R. ¯ebrowski, Warszawa 2003, t. 2, s. 212213;
J. K. Rogozik, Nasz Przegl¹d, Zeszyty Prasoznawcze 1997, nr 12, s. 123138; ta¿, Nasz
Przegl¹d, czyli pomiêdzy hajmatyzmem a mechesyzmem, Zeszyty Prasoznawcze 1997,
nr 34, s. 124139; M. Szab³owska-Zaremba, Dziecko  nasz obowi¹zek i radoæ. O walce
o prawa dzieci na ³amach Naszego Przegl¹du 19231939, w: ¯ydowskie dziecko, red.
A. Jeziorkowska-Polakowska, A. Karczewska, Lublin 2013, s. 129145.
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Appenszlaka, Natana Szwalbe i Saula Wagmana; wydawc¹ pisma by³ Daniel
Rozencwajg.
W jednym z artyku³ów zamieszczonym na ³amach Ewy. Pisma tygodniowego10 Jakub Appenszlak z ironi¹ komentuje poczynania feministek walcz¹cych o prawa kobiet, choæ jednoczenie wskazuje na potrzebê rewolucji obyczajowej w spo³eczeñstwie ¿ydowskim. Nie wolno ju¿ myleæ wedle schematu: tak by³o dawniej, zatem tak powinno byæ nadal, w zmieniaj¹cej siê
rzeczywistoci mê¿czyni s¹ zobowi¹zani do wspierania kobiety w walce
z narzuconymi jej odgórnie rolami spo³ecznymi, np. gospodyni domowej. Jednak z drugiej strony apeluje, aby w tym procesie nie umknê³o to, co wartociowe, czyli owa ró¿nica pozwalaj¹ca na zdefiniowanie swojej osobowoci
poprzez kategoriê kobiecoci czy mêskoci11. Powy¿sza wypowied Appenszlaka nie ukaza³a siê co prawda na ³amach Naszego Przegl¹du, jednak
nale¿y traktowaæ j¹ jako reprezentatywne stanowisko jednego z naczelnych
redaktorów interesuj¹cego nas czasopisma.

Autorzy
Tylko czêæ artyku³ów zawartych w Naszym Przegl¹dzie, a dotycz¹cych
spraw kobiet, podpisana jest imieniem i nazwiskiem, zatem trudno dzi
zidentyfikowaæ wszystkich pisz¹cych12. Wród autorów mo¿na wymieniæ
m.in.: Jakuba Szackiego, Ludwika Frenka, Paulinê Appenszlakow¹, Judytê
Horn, Michalinê Szejnfeldównê. Autorzy czêsto podpisywali siê inicja³ami,
z których tylko niektóre mo¿na dzi rozszyfrowaæ, jak np. S. H.  Samuel
Hirszhorn. Pojawiali siê wród nich fachowcy w danej dziedzinie posiadaj¹cy
10 Ewa. Pismo tygodniowe gazeta ukazuj¹ca siê w Warszawie w l. 19281933, stworzona przez Paulinê Appenszlakow¹ i Rachelê Izê Wagmanow¹, skierowana do kobiet ¿ydowskich. Zob. wiêcej: E. Plach, Feminism and Nationalism on the Pages of Ewa: Tygodnik, 19281933, Polin. Studies in Polish Jewry 2005, s. 241263; K. Steffen, Für
bewusste Mutterschaft und eine physische Erneuerung der Judenheit  die jüdische Frauenzeitschrift Ewa (19281933) in Warschau, w: Frauen und Frauenbilder in der europäischjüdischen Presse von der Aufklärung bis 1945, red. E. Lappin, M. Nagel, Bremen 2007,
s. 103122; M. Antosik-Piela, Feminizm po ¿ydowsku. Tygodnik Ewa (19281933), Midrasz 2008, nr 12, s. 48 oraz M. Szab³owska-Zaremba, Koncepcja kobiety uwiadomionej
na ³amach tygodnika Ewa (19281933), w: Ksiêgowanie. Literatura, pieni¹dze, kobiety, red.
I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin 2014, s. 289307.
11 Pierrot [Jakub Appenszlak], O Ewie i Adamie, o feminizmie i kwiatach, Ewa 1928,
nr 2, s. 1. Felietony Appenszlaka pt. Ze stanowiska mniejszoci
ukazywa³y siê pocz¹tkowo regularnie na ³amach Ewy, potem ju¿ z rzadka, lecz autor nie zmieni³ swych pogl¹dów.
12 Archiwa poszczególnych gazet ¿ydowskich, pisanych w jêzykach: jidysz, hebrajskim
i polskim uleg³y zniszczeniu w czasie drugiej wojny wiatowej, zachowa³y siê nieliczne
dokumenty dotycz¹ce ich dzia³alnoci w archiwach w Polsce i za granic¹. Zwyczajem wiêkszoci dziennikarzy czy czytelników w miêdzywojniu by³o podpisywanie siê wy³¹cznie inicja³em imienia i choæ zachowa³o siê np. 100 artyku³ów danego publicysty, nie mo¿na
w wielu wypadkach rozszyfrowaæ imienia, nawet przegl¹daj¹c spisy zachowane w Dziale
Genealogii ¯ydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
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tytu³y naukowe, m.in. dr Henryk Zamenhof13, dr L. Liwicz, dr Sara SyrkinBinsztejnowa, dr Henryk K³uszyñski czy dr Herman Rubinraut. Wa¿ne jest,
¿e redaktorzy drukowali w ca³oci materia³y przes³ane im przez czytelników,
czego dowodem s¹ artyku³y dyskusyjne, jakie pojawi³y siê w Naszym Przegl¹dzie np. w marcu 1925 roku, lutym 1928 roku czy w padzierniku 1932
roku. Czytelnicy równie czêsto ukrywali swoj¹ to¿samoæ pod pseudonimami,
inicja³ami, nierzadko ich wypowiedzi by³y publikowane bez ¿adnego podpisu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e gwa³towny, silnie emocjonalny charakter tych wypowiedzi sta³ siê najprawdopodobniej przyczyn¹ tego, i¿ redaktorzy zdecydowali siê zast¹piæ je przedrukami artyku³ów z czasopism zachodnich; g³osy czytelników by³y zbyt rewolucyjne w odniesieniu do obyczajowoci ¿ydowskiej
i polskiej. W latach trzydziestych czêsto pojawia³y siê przedrukowywane
w ca³oci artyku³y dziennikarzy i pisarzy z prasy francuskiej: Mauricea
Bedela, André Mauroisa czy Clementa Vautela14, które dotyczy³y co prawda
sfery kontaktów damsko-mêskich, lecz albo traktowano je z przymru¿eniem
oka, albo opisywano doæ stereotypowo, mówi¹c o paniach zbyt zapatrzonych
w modê czy panach nieradz¹cych sobie ze zmienn¹ natur¹ kobiet. Co wiêcej,
w artyku³ach tych nie zajmowano siê sytuacj¹ egzystencjaln¹ ¿ydowskiej
kobiety. Pisano o kobiecie w ogóle  bez ¿adnych odniesieñ do narodowoci,
kultury czy religii, w jakiej siê wychowa³a. Rzeczy te mog³y zatem ukazaæ siê
zarówno we francuskich i angielskich, jak i polskich czasopismach. Pojawi³y
siê w Naszym Przegl¹dzie chyba te¿ i dlatego, by wprowadziæ czytelniczki
w kr¹g europejskich dysput o naturze kobiecej, aczkolwiek nie uwa¿am, aby
by³o to dobre rozwi¹zanie. Nasz Przegl¹d powinien bardziej dbaæ o rodowisko, do którego by³ skierowany i zajmowaæ siê sprawami pilniejszymi, takimi
jak choæby status spo³eczny i kulturowy ¯ydówek wychowanych w Polsce.

Tematy
Strona powiêcona kobietom nie by³a wyodrêbniona graficznie, nie mia³a
swojej winiety, jak np. Nasz Przegl¹d Radiowy czy Nasz Przegl¹d Sportowy. Niemniej jednak pojawia³a siê regularnie w niedzielê, najczêciej
w wydaniu rozszerzonym15. Prze³omem by³ rok 1928, kiedy to rubryka zy13 Henryk Zamenhof (18711932)  lekarz, esperantysta, brat Ludwika Zamenhofa. W
Warszawie prowadzi³ Kursy Kosmetyczne. W Naszym Przegl¹dzie, rok po mierci Zamenhofa, ukaza³ siê anons reklamuj¹cy owe kursy: Kursy kosmetyczne dr Zamenhofa zatwierdzone przez Departament Zdrowia daj¹ce prawo otwarcia gabinetu kosmetycznego. VI rok
nauki, Senatorska 36, godz. 36. NP 1933, nr 1, s. 13. Aby tekst by³ czytelny, dla u³atwienia w dalszej czêci artyku³u bêdê stosowa³a skrócony zapis  zamiast pe³nej nazwy Nasz
Przegl¹d  NP, po czym bêdzie podawany rok, numer i strona, np. NP 1923, nr 23, s. 3.
14 M.in. M. Bedel, Z³oliwoæ mê¿czyzn wobec kobiet, NP 1934, nr 201, s. 20; M. Bedel,
Kobiety skandynawskie, NP 1934, nr 208, s. 29; A. Maurois, W pogoni za idea³em kobiecym,
NP 1933, nr 317, s. 14; C. Vautel, Co mo¿na zabraæ kobietom?, NP 1933, nr 352, s. 22.
15 Choæ wi¹tecznymi nale¿y nazwaæ dwa wydania: pi¹tkowe i sobotnie.
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ska³a ju¿ sta³y kszta³t. Jednak nale¿y mocno podkreliæ, ¿e nie by³a ona
jedynym miejscem, w którym przedstawiano zagadnienia zwi¹zane ze sprawami kobiet. Artyku³y o tej tematyce by³y stale obecne na ³amach Naszego
Przegl¹du, za rubryka ta zas³uguje na odrêbn¹ uwagê z racji skomasowania w jej zawartoci kwestii kobiecych.
Jednym ze stale pisz¹cych tu autorów by³ dr Henryk Zamenhof, który do
mierci w 1932 r. prowadzi³ Pogadanki z zakresu kosmetyki i kaloplastyki,
dotycz¹ce spraw kobiecych, jak i opieki nad dzieckiem (m.in. O szkodliwym
wp³ywie tytoniu na zdrowie i urodê wspó³czesnych kobiet, NP 1929, nr 248,
s. 18; O jednym z narkotyków kosmetycznych, NP 1930, nr 330, s. 14;
U róde³ zdrowia i piêknoci, NP 1931, nr 46, s. 11 czy Higiena piêknoci
¿ycia codziennego, NP 1932, nr 66, s. 12). Po mierci Zamenhofa dzia³ ten
dwukrotnie zmienia³ nazwê na Pogadanki kosmetyczne, a potem Pogadanki
higieniczno-kosmetyczne (1936). Prowadzi³ je do ostatniego numeru Naszego
Przegl¹du z 20.09.1939 roku dr L. Liwicz, autor znanej broszury Kosmetyka
wspó³czesna (Warszawa 1937). Liwicz nie tylko opisywa³ dane zjawisko, jak
np. skrzywienia krêgos³upa czy choroby skóry16, lecz wskazywa³ na konkretne rozwi¹zania dostêpne ka¿dej kobiecie (mamy przepisy na wyrób maseczek, kremów domowym sposobem17). Z czasem pojawia³y siê odpowiedzi na
pytania czytelniczek, co dowodzi, ¿e tematy poruszane przez Liwicza cieszy³y
siê popularnoci¹18.
Bogactwo tematyczne pozwala na wyodrêbnienie kilku rodzajów artyku³ów skupiaj¹cych siê na zagadnieniach: obyczajowych, prawnych i spo³ecznych, a przybieraj¹cych formê dyskusji, felietonu, krótkiego opowiadania czy
reporta¿u.
Strona kobieca najczêciej by³a wype³niona anegdotami, ploteczkami,
sensacyjnymi informacjami dotycz¹cymi ¿ycia mniej lub bardziej znanych
osób (Rozwód w minutê, NP 1928, nr 242, s. 12; Kobieta, która od nêdzy
dosz³a do milionów, NP 1928, nr 251, s. 14; Zawiadomienia o rozwodach
w prasie chiñskiej i Rady dla blondynek gwiazdy Esther Ralson, NP 1929, nr
255, s. 11; Pawe³ Holt, Miliony w nogach, NP 1936, nr 270, s. 15). Teksty te
dotyczy³y w 80 % sytuacji kobiet w wiecie. Czytelniczki mog³y zapoznaæ siê
z opowieciami o losach królowych, wielkich dam (np. Królowa Margot
 mêczennica na tronie, NP 1934, nr 290, s. 22; Kleopatra  uwodzicielka, NP
1934, nr 346, s. 22; Tajemnica metryki piêknej Heleny, NP 1936, nr 55, s. 12;
Romans cesarzowej z nauczycielem jazdy konnej (El¿bieta Sissi Habsburg),
16 M.in.: £ojotok, jego skutki i leczenie, NP 1932, nr 252, s. 12; Skrzywienia krêgos³upa
i ich zwalczanie, NP 1933, nr 308, s. 14; Deformacja klatki piersiowej, NP 1933, nr 345,
s. 24; Twarz  zwierciad³o zdrowia i choroby, NP 1934, nr 346, s. 22.
17 M.in.: O pudrach, kremach, maseczkach i innych rodkach upiêkszaj¹cych, NP 1933,
nr 352, s. 22; rodki domowe. Jak zrobiæ maæ i krem glicerynowy, NP 1934, nr 290, s. 22;
Naturalne preparaty kosmetyczne, NP 1936, nr 48, s. 13; Zastosowanie mleczek kosmetycznych, NP 1938, nr 9, s. 19.
18 Np. Odpowiedzi na listy Czytelniczek, NP 1936, nr 55, s. 12.
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NP 1936, nr 323, s. 15; Prywatne ¿ycie pani Simpson. Kobieta, dla której król
opuci³ tron, NP 1937, nr 39, s.15). Opisywano równie¿ ¿ycie kobiet w innych
pañstwach, od egzotycznej Afryki i Chin poczynaj¹c19, a koñcz¹c na ZSRR,
kraju, który wprowadzi³ nowy system polityczny zrównuj¹cy kobietê i mê¿czyznê w prawach polityczno-spo³ecznych, a przede wszystkim obyczajowych,
z uwzglêdnieniem mody (m.in. Pracuj¹ce kobiety w ZSRR, NP 1933, nr 314,
s. 14; Sowiecka moda. Autorzy 12 krzese³ opisuj¹ mody sowieckie I.Ilf
i J. Petrow, NP 1934, nr 133, s. 12). Pojawia³y siê ró¿norodne porady: m.in.
Napoje sylwestrowe, NP 1928, nr 361, s. 10; Szminka jako specjalny rodzaj
sztuki, NP 1930, nr 180, s. 9 czy André Maroisa Jak zwalczyæ nudê w ma³¿eñstwie, NP 1929, nr 318, s. 6).
Z ca³ego bogactwa poruszanej tematyki najwa¿niejsze dla nas wydaj¹
siê te artyku³y, które faktycznie odnosz¹ siê do sytuacji spo³eczno-prawnej
kobiety ¿ydowskiej.

Kreowanie modelu kobiety nowoczesnej
Oficjalnie Nasz Przegl¹d nie by³ organem prasowym ¿adnej partii ¿ydowskiej, choæ  z uwagi na skupionych wokó³ niego redaktorów i dziennikarzy  wiadomo by³o, ¿e stanie siê trybun¹ syjonistów, ludzi, dla których idea
stworzenia ¿ydowskiej pañstwa na terenach staro¿ytnego Izraela by³a podstaw¹ wszelkich dzia³añ prawnych i spo³ecznych. Syjonizm jako ruch polityczny i spo³eczny narodzi³ siê w XIX wieku, a do jego najwiêkszych twórców
zaliczamy: Teodora Herzla, Maksa Nordau, Chaima Weizmanna, Dowa Ber
Borochowa czy Zeewa ¯abotyñskiego. Wybór nazwisk nie jest przypadkowy,
gdy¿ wymienieni politycy reprezentuj¹ ró¿ne od³amy syjonizmu20. Jednoczy³a ich myl o zbudowaniu pañstwa, które da³oby schronienie rozproszonym
na wiecie ¯ydom i sta³oby siê wymarzon¹ ojczyzn¹ dla przysz³ych pokoleñ.
Podstaw¹ dzia³añ by³ olbrzymi ruch spo³eczny, dziêki któremu budowano
nowe szko³y, zak³adano organizacje skupiaj¹ce np. dzia³aczy owiatowych,
kulturalnych czy politycznych, wydawano prasê, tworzono literaturê, przedstawienia teatralne, a przede wszystkim starano siê wychowaæ spo³eczeñstwo, wskazuj¹c na konkretne przyk³ady dzia³añ wród m³odzie¿y i doros³ych. Po¿¹danym obywatelem projektowanego pañstwa by³ dobrze wykszta³cony rolnik i sadownik, gdy¿ rolnictwo mia³o byæ gwarantem stabilizacji
19 Bia³e niewolnice w Chinach, NP 1934, nr 149, s. 22 (jest to przedruk z amerykañskiej prasy); M. Verone, Kobiety w Afryce Wschodniej ofiar¹ bestialskich zwyczajów, NP
1935, nr 309, s. 22 (Maria Verone by³a prezesk¹ Francuskiej Ligi Praw Kobiet).
20 Zob. wiêcej m.in.: T. Herzl, Pañstwo ¿ydowskie. Próba nowoczesnego rozwi¹zania
kwestii ¿ydowskiej, przek³. J. Surzyn, Kraków 2006; J. Surzyn, Antysemityzm, emancypacja, syjonizm: narodziny ideologii syjonistycznej, Katowice 2014; J. Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 19261930, £ód 2005; Z. ¯abotyñski, To, co najwa¿niejsze. Zbiór
artyku³ów powiêconych sprawie odbudowy Palestyny, Warszawa 1930; tego¿, Pañstwo ¿ydowskie, Warszawa 1937.
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gospodarczej. Poniewa¿ pracy by³o du¿o, dzia³acze uwiadomili sobie, ¿e
nale¿y skierowaæ sw¹ uwagê na kobiety jako tê czêæ spo³eczeñstwa, która
ma w sobie olbrzymi, niewykorzystywany dot¹d w nale¿ytym stopniu, potencja³.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e syjonizm wywar³ wp³yw na rewolucjê obyczajow¹, jaka nast¹pi³a w spo³eczeñstwie ¿ydowskim w miêdzywojennej Polsce.
Pisz¹c o rodz¹cym siê w tym okresie modelu kobiety nowoczesnej, warto
zwróciæ uwagê na to, i¿ status kobiety w spo³eczeñstwie przez stulecia
wyznacza³a z jednej strony tradycja ¿ydowska, z drugiej za  religia,
a w szczególnoci Tora oraz Halacha  jako wyk³adnia prawa moj¿eszowego,
okrelaj¹cego zachowanie obu p³ci w sytuacjach codziennych. Te czynniki
sprawia³y, ¿e przez wieki wiêkszoæ ¿ydowskich kobiet najprawdopodobniej
nawet nie marzy³a o samostanowieniu o swoim losie ani o tym, ¿e wykonywana przez nie praca fizyczna bêdzie traktowana na równi z prac¹ mê¿czyzn. Ich podstawowym zadaniem  jako stra¿niczek wiernoci i religii
 by³o wyjæ za m¹¿, rodziæ dzieci i wychowaæ je zgodnie z zasadami judaizmu.
Nasz Przegl¹d od pocz¹tku swego istnienia pragn¹³ stworzyæ model
syjonistki walcz¹cej, która wychodzi poza, z góry przypisan¹ kobiecie, rolê
matki i ¿ony powiêcaj¹cej swoje ¿ycie dla dobra rodziny. Teraz, pod wp³ywem zmieniaj¹cego siê wiata i umocnienia siê idei syjonizmu, nast¹pi³o
rozszerzenie pola dzia³alnoci kobiet  powiêcenie dla spo³eczeñstwa i narodu okaza³o siê now¹, acz wymagaj¹c¹ powinnoci¹ w ich ¿yciu.
W tym zalecanym wzorcu kobieta dojrza³a wewnêtrznie potrafi sama
podejmowaæ decyzje ukierunkowane na jedyny cel, jakim jest dzia³anie na
rzecz dobra innych. Samostanowienie o sobie nie oznacza bynajmniej negacji
tradycji czy wiary. Przeciwnie  si³¹ kobiety ma byæ pe³ne, wiadome uczestniczenie w kszta³towaniu nowego modelu spo³eczeñstwa: trwaj¹cego przy wierze
przodków i kultywuj¹cego tradycjê. Nowoczesna kobieta to kobietadzia³aczka, gotowa do powiêceñ, wartociowa wówczas, gdy mo¿e byæ u¿yteczna dla
spo³eczeñstwa. Z tego powodu tak olbrzymi nacisk k³adziono na przygotowanie zawodowe dziewcz¹t. Wykszta³cone kobiety zmienia³y oblicze spo³eczeñstwa21. Podnoszono te¿ znaczenie uprawiania sportu22, by zaprzeczyæ stereotypowemu wyobra¿eniu o chuderlawym spo³eczeñstwie ¿ydowskim oraz by
pobudziæ kobiety do czynnego dzia³ania w myl przys³owia: w zdrowym ciele
 zdrowy duch. Nowa kobieta ¿ydowska mia³a byæ przygotowana do pe³nienia
kilku ról jednoczenie. Przyjrzyjmy siê dwóm z licznych przestrzeni, w których
powinna byæ aktywna.
21 Por. Kobiety za Ko³em Polarnym. Kobiety jako badaczki polarne, kobietybohaterki Arktyki, o których wiat nie wie. Kobiety kierowniczki wypraw, NP 1934, nr 106, s. 22 czy Kobiety
w dziennikarstwie, NP 1936, nr 160, s. 15 (opisano sytuacjê kobiet w Anglii i Francji).
22 Por. Z. Fogiel, Sport dla kobiet, NP 1928, nr 257, s. 5; L. Liwicz, Odm³adzaj¹cy
wp³yw sportu i jego granice, NP 1933, nr 317, s. 14.
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Kobieta w spo³eczeñstwie
Pierwszym powa¿nym sygna³em ze strony redaktorów pisma, kieruj¹cym uwagê na to, ¿e sprawy kobiece s¹ dla nich istotnym zagadnieniem
¿ycia spo³ecznego, by³o opublikowanie wyników ankiety, jak¹ berliñscy dziennikarze przeprowadzili wród reprezentantów najró¿niejszych zawodów23.
Mo¿na ten artyku³ uznaæ za preludium wielkiej batalii o nowoczesn¹ kobietê.
Redaktorzy byli wiadomi zmian w postrzeganiu roli, jak¹ kobiety musz¹
w obecnym wiecie odegraæ. Z tej racji prze³omowy okaza³ siê prowokacyjny
 ale tak by³ pomylany  artyku³ dyskusyjny Pod adresem kobiet ¿ydowskich. Autor, Samuel Hirszhorn24, oskar¿y³ kobiety o to, ¿e wol¹ zajmowaæ
siê b³ahostkami, ni¿ dzia³aæ na rzecz rozwoju rodziny i spo³eczeñstwa, wydaj¹ ponad miarê pieni¹dze oraz nie dbaj¹ o dobre  ¿ydowskie  wychowanie
dzieci. Kobiety te zwie lalkami, gdy¿ interesuje je tylko blichtr ¿ycia doczesnego. Najostrzejszy zarzut pada w chwili, gdy Hirszhorn czyni kobiety odpowiedzialnymi za asymilacjê. Oznacza to, ¿e za rozk³ad w spo³eczeñstwie
¿ydowskim, brak uczuæ narodowych odpowiadaj¹ matki, babki, ciotki,
a mo¿e nawet córki. Autor górnolotnie koñczy swój wywód: Niech siê rozpocznie dyskusja, niech zabierze g³os tak¿e strona oskar¿ona. £amy naszego
pisma stoj¹ otworem25. Wkrótce po tym redakcja musia³a otrzymaæ szereg
listów, gdy¿ redaktorzy systematycznie umieszczali je na ³amach swego pisma. Artyku³ Hirszhorna wskaza³ na istotne zmiany obyczajowe, jakie nast¹pi³y w spo³eczeñstwie ¿ydowskim. Matka w tradycji ¿ydowskiej by³a nosicielk¹ wartoci i gwarantem zakorzenienia w judaizmie. Obecnie stara siê
dopasowaæ do ¿ycia nowoczesnego, pozbawionego elementów obyczajowoci
jej narodu. Kobieta, bêd¹ca do tej pory symbolem trwa³oci, nagle przeistoczy³a siê w symbol zmiennoci, co gorsza, negacji i odejcia od kultury ¿ydowskiej. Hirszhorn rozró¿ni³ dwa typy: kobietê wiadom¹ i lalkê, przy czym
doda³, i¿ tych pierwszych jest niewiele. Jego wywód wywo³a³ burzê. Zasadniczo wszystkie odpowiedzi mo¿na by podzieliæ na dwie grupy. Pierwsza wskazywa³a na s³usznoæ wywodu Hirszhorna26, druga za  przypisywa³a winê
za ten stan rzeczy mê¿czyznom (oskar¿enia padaj¹ równie¿ ze strony panów)27. Wa¿ki na tym tle jest g³os Rajzli Szteinowej, która odnios³a sytuacjê
23Ankieta o
24 Artyku³

wspó³czesnej kobiecie, NP 1923, nr 110, s. 4.
podpisany zosta³: S.H., co bezporednio wskazuje na autora, gdy¿ w ten
sposób Hirszhorn czêsto podpisywa³ swoje teksty na ³amach Naszego Przegl¹du.
25 S.H., Pod adresem kobiet ¿ydowskich, NP 1925, nr 58, s. 6.
26 M.in. G.P., Kobieta ¿ydowska a spo³eczeñstwo, NP 1925, nr 66, s. 5  nieznany autor
podkrela, i¿ matki nie posy³aj¹ dzieci do szkó³ ¿ydowskich, dlatego ¿e czesne jest zbyt
wysokie, a asymilacja przynajmniej w chwili obecnej, jest bardzo daleko od ogó³u ¿ydowskiego. Julia G., nr 71, s. 5.
27 M.in. L., Kobieta ¿ydowska a spo³eczeñstwo, NP 1925, nr 63, s. 6; g³os R.W. z NP
1925, nr 66, s. 5; Borys Cymberg, NP 1925, nr 68, s. 7; D. Rawdin, nr 69, s. 6; F. Liwerowa, nr 71, s. 5; R.L., NP 1925, nr 75, s. 4; Borys C., NP 1925, nr 80, s. 5.
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spo³eczno-prawn¹ ¯ydówek do ruchu socjalistycznego na wiecie. O prawa
kobiet, a zatem te¿ prawo do wykszta³cenia i m¹drego kierowania swoim
¿yciem, walcz¹ ró¿ne instytucje, które powinny byæ wzorem dla organizacji
¿ydowskich. Kobieta wiadoma nie urodzi siê sama z siebie, nale¿y nauczyæ
j¹ dbania o losy w³asne i swojej rodziny28. Maria Sitko, jedna z czytelniczek,
wskaza³a na jeszcze jeden istotny aspekt: kobietê kszta³tuje zasadniczo
spo³eczeñstwo, oczekuj¹c od niej jednego  by zosta³a ¿on¹ i matk¹. Funkcjonuje ona w jego strukturach, dopóki jest atrakcyjn¹ pann¹ na wydaniu,
z chwil¹ zmiany stanu cywilnego przestaje istnieæ. Kobiety nie potrafi¹ byæ
samodzielne, gdy¿  jak dodaje autorka  nigdy nikt od nich tego nie wymaga³29.
Dla przyk³adu warto przywo³aæ tu artyku³ podpisany A. Szwadron,
a zatytu³owany ¯ydówka jako asymilatorka (NP 1928, nr 199, s. 5), w którym autor(ka?) bardzo ostro potêpia kobiety za to, ¿e lepo naladuj¹ wzorce
zachowañ nie-¯ydówek. Co wiêcej, swoim zachowaniem prowadz¹ nie tylko
do rozk³adu rodziny, lecz wychowuj¹ dzieci tak, i¿ zrywaj¹ one wiêzi z tradycj¹ ¿ydowsk¹. Nie wolno te¿ przeoczyæ wielkiej dyskusji zainicjowanej artyku³em S. Hamermanowej Kobieta niewolnica a kobieta wyzwolona (NP 1932,
nr 280, s. 10). Tu na uwagê zas³uguje jeszcze jeden aspekt. Zdaniem Hamermanowej mê¿czyni nie pozwalaj¹ kobiecie na pe³ne samostanowienie o sobie nie tylko dlatego, ¿e widz¹ w niej zabawkê spe³niaj¹c¹ ich pragnienia,
lecz przede wszystkim z tego powodu, i¿ mo¿e byæ ona dla nich zagro¿eniem.
Jest wykszta³cona i operatywna, a zatem mo¿e podj¹æ siê realizacji zadañ,
które do tej pory by³y zarezerwowane dla mê¿czyzn. Odpowiedzi nie by³o
zbyt du¿o (byæ mo¿e redaktorzy nie chcieli wszystkich opublikowaæ), jednak
warto przywo³aæ s³owa jednego (lub jednej) z uczestniczek dyskursu  L. E. Konin:
Kobieta winna przede wszystkim sama uwierzyæ w sw¹ wartoæ cz³owieka,
uzdrowiæ swój stosunek do siebie samej. Musi przestaæ traktowaæ sw¹ pracê
zawodow¹ jako »malum necessarium« i uwolniæ siê od dylematu: praca zawodowa czy pos³uszeñstwo instynktowi p³ciowemu30.
Kwesti¹ dyskutowan¹ na ³amach Naszego Przegl¹du by³y równie¿
prawne aspekty zwi¹zane np. z handlem kobietami. Trudno przywo³aæ
wszystkie wypowiedzi, niemniej nale¿y podkreliæ, ¿e redaktorzy nie pomijali tego tematu, powiêcaj¹c mu na ³amach gazety sporo miejsca. Powstawa³y
cykle reporta¿y (m.in. Hañba ludzkoci. Cykl Szlakiem handlu bia³ymi niewolnicami, NP 1928 lipiec) lub artyku³y samodzielne, alarmuj¹ce
o tragicznych skutkach tego przestêpstwa (Afera handlem ¿ywym towarem,
28 R. Szteinowa, Kobieta ¿ydowska a spo³eczeñstwo, NP 1925, nr 65, s. 5. W prasie
pojawi³y siê dwa zapisy tego nazwiska: Steinowa i Szteinowa  zachowujê oryginalny druk
z 1925 r.
29 Por. M. Sitko, Kobieta ¿ydowska a spo³eczeñstwo, NP 1925, nr 89, s. 4. Podobna
w tonie jest wypowied m.in. Helan z nr. 80, s. 5.
30 L.E. Konin, Kobieta niewolnica a kobieta wyzwolona, NP 1932, nr 300, s. 16.
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NP 1929, nr 201, s. 3; Czy istnieje handel dziewczêtami?, NP 1933, nr 301,
s. 13; Judyta Horn, Nierz¹d a handel dziewczêtami, NP 1933, nr 324, s.14)
Warto odnotowaæ, ¿e podjêto równie¿ kwestiê doradztwa zawodowego.
Pojawi³y siê artyku³y opisuj¹ce sytuacjê kobiety wspó³czesnej zmagaj¹cej siê
z trudnociami dnia codziennego, zmuszonej do podjêcia pracy zarobkowej
lub widz¹cej w niej jedyn¹ drogê do pe³nego materialnego uniezale¿nienia
siê od otoczenia. Czasem jednak w opisie nie zabraknie gorzkiej ironii, która
obna¿a³a niemoc dzia³añ kobiet (np. Kobieta a praca zawodowa, NP 1931,
nr 66, s. 13; Ambicje i kariery, NP 1931, nr 74, s.10; W jakim zawodzie
kobieta jest najbardziej kochana?, NP 1932, nr 239, s. 10 czy Kobieta na
rynku pracy, NP 1933, nr 22, s. 12).

Kobieta a wiadome macierzyñstwo
Za przyczynek do dyskusji na wskazany wy¿ej temat nale¿y uznaæ doæ
mocny wywód dr. Hermana Rubinrauta, zatytu³owany ¯ydzi a wiadome
macierzyñstwo, który ukaza³ siê w 1933 roku w nr. 273. Rubinraut wskaza³,
¿e celem jego i ludzi mu podobnych nie jest bynajmniej zachêta do aborcji,
ile wskazanie, i¿ tylko wiadome macierzyñstwo pozwala kobiecie na pe³n¹
samorealizacjê. Dzieci s¹ jedyn¹ gwarancj¹ przetrwania narodu, lecz musz¹
one otrzymaæ godziwe warunki ¿ycia, wykszta³cenie i mia³o realizowaæ zamierzone plany. Tymczasem coraz wiêcej rodzi siê dzieci kalekich, u³omnych,
gdy¿ le od¿ywiona matka nie potrafi daæ dziecku tego, co podstawowe
 zdrowia. Mo¿e wiêc zamiast, jak dowodzi³ Rubinraut, przyjmowaæ los takim, jakim jest, zadbaæ o to, by zwi¹zek pomiêdzy matk¹, rodzin¹ a dzieckiem by³ silny i nie prowadzi³ do wykolejenia moralnego. Na ten artyku³
odpowiedzia³a Bronis³awa Bergman-Besserowa, która opisa³a dok³adnie
dzia³alnoæ Poradni wiadomego Macierzyñstwa. Wskaza³a, ¿e jako jeden
z jej za³o¿ycieli dr Rubinraut powinien trzewiej opisywaæ rzeczywistoæ.
Poradnia mieci³a siê na ul. Leszno 33 i z za³o¿enia mia³a pomagaæ kobietom
z najubo¿szych warstw. Niestety, op³aty za wizyty u lekarzy by³y wysokie
i ¿adn¹ miar¹ kobiety pracuj¹ce nie mog³y z nich korzystaæ (NP 1933,
nr 294, s. 14).
Kilka dni wczeniej w dzienniku opublikowano recenzjê ksi¹¿ki dr. Henryka K³uszyñskiego Regulacja urodzeñ. Anonimowy recenzent swoje spostrze¿enia zatytu³owa³ Piek³o kobiet pod k¹tem spo³ecznym. Popar³ on postulaty Rubinrauta i K³uszyñskiego, aczkolwiek na ³amach Naszego Przegl¹du
z rzadka potem wracano do tego tematu w tak ostry sposób. W 1935 roku
w nr. 76 pojawi³a siê recenzja ksi¹¿ki Wilhelma Reicha Wtargniêcie moralnoci seksualnej, wydanej w Danii. Wskazano, ¿e dobre wychowanie seksualne
mo¿e zbawiæ wiat, w tym i spo³eczeñstwo ¿ydowskie, od strasznej demorali-
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zacji, jak¹ jest prostytucja31. Poruszono te¿ problem nielubnych dzieci, których posiadanie równa³o siê izolacji spo³ecznej32.
Poza tymi przyk³adami z rzadka pojawia³y siê artyku³y poruszaj¹ce te
trudne zagadnienia w tak bezporedni sposób. Mówiono raczej porednio,
pisz¹c o potrzebie dbania o zdrowie i bezpieczeñstwo dzieci lub przywo³uj¹c
tragiczne przyk³ady pozbywania siê ich przez matki. Przyk³adem mo¿e byæ
tzw. reporta¿ z ¿ydowskiej ulicy, jaki ukaza³ siê w 1931 roku w nr. 340,
zatytu³owany Jak matki pozbywaj¹ siê dzieci. Anonimowy autor opisa³ proceder, którym para³ siê Pejsach Szopa, pobieraj¹cy od matek pieni¹dze za to,
¿e u³atwia³ im oddanie dzieci do domu opieki. Kluczowe sta³y siê dwa
pytania: dlaczego kobiety tak postêpuj¹ oraz kto jest temu winien? Autor
odpowiada na nie wprost: z³y system spo³eczny i brak wiadomoci wród
kobiet, choæ te akurat autor usprawiedliwia. Niemaj¹ca pracy matka woli
oddaæ swe dziecko do orodka, gdy¿ tam ma ono zagwarantowane nie tylko
posi³ki, ale te¿ nocleg, opiekê medyczn¹ i szkoln¹. Rodzi to patologiczn¹
sytuacjê, kiedy okazuje siê, ¿e lepiej jest dziecko utraciæ, ni¿ samemu je
wychowywaæ. Autor tak koñczy swój wywód: I có¿ wy na to szanowni opiekunowie spo³eczni, i có¿ wy na to, panowie »rajcowie« z ul. Grzybowskiej?
Gdzie jestecie? Czy wiecie, co siê dzieje w dzielnicy ¿ydowskiej  »ojf der
jidiszer gass?«Nie wiecie!33.
Artyku³ ten jest jednym z wielu opisuj¹cych tragediê biedoty miejskiej,
a zatem mo¿na przypuszczaæ, ¿e proceder ten trwa³ bezustannie. Najbardziej
wstrz¹saj¹ce s¹ wiadectwa mordów dokonanych na dzieciach. Zawsze spotyka³y siê one z potêpieniem, lecz by³y przejawem okrutnej natury ludzkiej
i zagubienia siê cz³owieka w wiecie.

Próba podsumowania
W tak krótkim artykule trudno jest przywo³aæ choæby najwa¿niejsze
tytu³y publikacji Naszego Przegl¹du, które warto przypomnieæ z racji zawartych w nich idei i pogl¹dów dotycz¹cych kobiet bêd¹cych z jednej strony
czytelniczkami, z drugiej za  twórczyniami tej gazety. wiadomie pominê³am
31 Sprawy prostytucji czêsto omawiano w Naszym Przegl¹dzie jeli nie wprost, to
poprzez artyku³y poruszaj¹ce problem handlu dziewczêtami lub przez opowieci o takowych udrêczonych kobietach, które wyzwoliwszy siê spod okrucieñstwa handlarzy oraz sutenerów, same opowiada³y o swoim poni¿eniu i tragedii.
32 Na tym tle niebywa³y jest, przedrukowany z prasy amerykañskiej, wywiad z Katrin
Pulman, która wiadomie chcia³a zostaæ samotn¹ matk¹. Niebywa³y, gdy¿ wypowiedzi Pulman wiadcz¹ o jej niedojrza³oci emocjonalnej. Por. Czy kobieta niezamê¿na ma prawo
urodziæ dziecko, NP 1930, nr 166, s. 11.
33 Jak matki pozbywaj¹ siê dzieci. Tragedia biedoty wielkomiejskiej, NP 1931, nr 340,
s. 8. Na ul. Grzybowskiej znajdowa³ siê Zarz¹d Gminy ¯ydowskiej odpowiedzialny za
wszystkie sfery jej funkcjonowania. Ojf der jidiszer gass  wyra¿enie z jêz. jidysz  na
¿ydowskiej ulicy, symbol ¿ycia zwyk³ych ludzi.
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tu wszelkie aspekty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ literack¹ i artystyczn¹ ¯ydówek, gdy¿ to zagadnienie zas³uguje na odrêbny opis. Jednak warto choæby
wymieniæ takie nazwiska jak: Katia Mo³odowska, Eliszewa, Anda Eker, Irena Niemirowska  literatki, o których najwiêcej pisano i których utwory drukowano. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje Ester Rachel Kamiñska  matka
teatru ¿ydowskiego. Na sta³e publikowa³y na ³amach Naszego Przegl¹du:
Miriam Wolman-Sieraczkowa, korespondentka z Palestyny, Celina MeersonBecker, t³umaczka literatury jidysz i krytyczka literacka. Nazwisk kobiet
godnych odnotowania jest wiele. Dziêki otwartoci mê¿czyzn na sprawy kobiece oraz pozwoleniu im na samodzieln¹ prezentacjê faktycznie mog³y wp³yn¹æ na kszta³t dziennika. Z powodu znikomoci innych, poza samym Naszym Przegl¹dem, dokumentacyjnych róde³, trudno dzi oceniæ, jak
znaczny by³ to wp³yw. Jednak warto podkreliæ, i¿ kobiety w tym dzienniku
sta³y siê dojrza³ymi partnerkami dyskusji na temat w³asnego statusu polityczno-spo³eczno-kulturalnego. Nie pozwoli³y, by lekcewa¿ono ich potrzeby,
choæ oczywicie nale¿y pamiêtaæ, i¿ Nasz Przegl¹d reprezentowa³ okrelone
rodowisko i nie nale¿y poruszanych w nim zagadnieñ traktowaæ jako przejawu pogl¹dów dominuj¹cych w ca³ej spo³ecznoci ¿ydowskiej.
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Summary
In the interwar period the Jewish press started to play a very important role. It was
written in three languages: Hebrew, Yiddish and Polish. Especially interesting is the press
written in Polish as the language is alien to the Jewish culture but simultaneously it allows
both non-Jews and assimilated Jews to become acquinted with issues concerning the Jewish
society. One of the greatest dailies was the Varsovian Nasz Przegl¹d whose editors were wellknown Zionists: Jakub Appenszlak, Natan Szwalbeand Saul Wagman. The newspaper included
articles concerning womens affairs, thus creating a model of a new, educated Jewish woman
who was aware of her political rights. An important person being an editor of the section is
Paulina Appenszlak. The article focuses on the main issues and the ways of description
of a modern womans existance. It is supplemented by letters from readers because they,
altogether with the editors, describe the life of Jewish women in Poland.
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Tereny obecnego powiatu piskiego maj¹ d³ug¹ i ciekaw¹ historiê. Jest
to spowodowane ich po³o¿eniem na pograniczu dwóch kultur: polskiej i niemieckiej. Przenika³y siê one przez wieki. Szczególnie intensywny pod tym
wzglêdem by³ wiek XIX  stulecie wzmo¿onej germanizacji, ale tak¿e za¿artej z ni¹ walki.
Wa¿n¹ rolê w tym wypadku odgrywali propagatorzy jêzyka polskiego.
Byli to nauczyciele, dzia³acze spo³eczni, ale przede wszystkim drukarze, dziêki którym teksty drukowane w tym jêzyku mog³y trafiæ pod strzechy
zarówno Polaków, jak i Mazurów  to by³o szczególnie istotne, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e ci ostatni byli szczególnie nara¿eni na germanizacjê.
Przyk³adem osoby, która zajmowa³a równoczenie dwa wykluczaj¹ce siê
wzajemnie pod wzglêdem ideologicznym stanowiska  przyczyniaj¹c siê zarówno do germanizacji, jak i upowszechniania jêzyka polskiego, by³ Antoni
Alojzy G¹siorowski: redaktor, wydawca, ksiêgarz, nak³adca i drukarz dzia³aj¹cy g³ównie na obszarze Mazur.
Urodzi³ siê on w roku 1821 w Brodnicy. Janusz Jasiñski stwierdza, ¿e
pochodzi³ z polskiej rodziny, o czym wiadczyæ mog³yby: typowo polskie nazwisko G¹siorowski oraz znajomoæ jêzyka polskiego, którym drukarz siê
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pos³ugiwa³1. By³ tak¿e katolikiem  co istotne, wyznanie to jednak póniej
porzuci³, by przejæ na ewangelicyzm, czym u³atwi³ sobie karierê. Oko³o roku
1840 rozpocz¹³ naukê zawodu w drukarni Macieja Walentego Stefañskiego
w Poznaniu. Warto podkreliæ, i¿ jego mistrz by³ wielkim patriot¹, jednym
z twórców Ligi Polskiej  organizacji kulturowo-politycznej, za³o¿onej w roku
1848 przez pos³ów polskich wybranych do parlamentu pruskiego. Jej cz³onkowie obrali sobie za cel obronê ducha polskoci na terenach zaboru pruskiego. Chciano chroniæ interesy Polaków, wykorzystuj¹c do tego legalne rodki
dzia³ania. Podnoszono przy tym potrzebê edukowania mas ludowych, czemu
s³u¿yæ mia³y chocia¿by wydawane przez Ligê Polsk¹ czasopisma2. To tam
G¹siorowski musia³ zetkn¹æ siê z silnym duchem polskoci.
Kolejnym miejscem, gdzie G¹siorowski pobiera³ naukê zawodu, by³a
drukarnia Ernsta Lambecka w Toruniu. Pracowa³ tam od 1845 roku3. Lambeck, choæ by³ Niemcem, równie¿ wydawa³ dzie³a po polsku, w tym Pana
Tadeusza czy podrêczniki do nauki polskiego. W grudniu 1845 roku G¹siorowski zosta³ aresztowany, poniewa¿ podejrzewano go o udzia³ w spisku
powstañczym Zwi¹zku Plebejuszy. Po odzyskaniu wolnoci ponownie podj¹³
pracê u Lambecka. W 1847 roku z jego pomoc¹ otworzy³ w Brodnicy w³asn¹
drukarniê. T³oczy³ tam g³ównie pisma ulotne w jêzyku polskim i niemieckim,
druki akcydensowe. 15 sierpnia 1847 roku ukaza³a siê efemeryda: Bigos.
Wszechnica Polska  jedyny zeszyt zawieraæ mia³, w myl zapewnieñ twórcy, wyj¹tki z najg³ówniejszych zdarzeñ i zjawisk z historii narodowej,
a tak¿e poezjê, podania ludowe, krytyki i satyry4.
W Prusach Zachodnich warunki do powstania prasy polskiej zaistnia³y wraz
z wydarzeniami Wiosny Ludów, gdy zniesiono cenzurê prewencyjn¹ i system
koncesji, a wkrótce zapewniono wolnoæ s³owa i druku. Zapocz¹tkowany wówczas proces tworzenia periodyków przyczyni³ siê do powo³ania w kolejnych latach i dziesiêcioleciach wielu polskich gazet i czasopism mimo tego, ¿e z czasem
w³adze pruskie i niemieckie próbowa³y wprowadzaæ w ¿ycie ustawy ograniczaj¹ce swobodê wypowiedzi i umo¿liwiaj¹ce ingerencje policji i prokuratury w treci
drukowane na ³amach wydawnictw ci¹g³ych5.
1 J. Jasiñski, Antoni Alojzy G¹siorowski  potrójny renegat w po³owie XIX wieku,
w: Pomorze  Brandenburgia  Prusy. Pañstwo i spo³eczeñstwo. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia urodzin i 50-lecia pracy naukowej, red. W. Stêpiñski i Z. Szultka, Szczecin 1999, s. 149.
2 Dzieje Polski, red. J. Topolski, Warszawa 1978, s. 462463.
3 W. Chojnacki, G¹siorowski Antoni Alojzy, w: S³ownik pracowników ksi¹¿ki polskiej,
Warszawa 1972, s. 247.
4 Cyt za: W. Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia Antoniego G¹siorowskiego na Mazurach, Rocznik Olsztyñski 1959, s. 49.
5 G. Gzella, Drukarzeredaktorzy  udzia³ pracowników poligrafii w tworzeniu prasy
Prus Zachodnich (do 1914 roku), w: Ludzie i ksi¹¿ki. Studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, red. E. Andrysiak, wspó³praca red. J. Konieczna, A. Walczak-Niewiadomska, M. Rzadkowolska, £ód
2011, s. 225.
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Pierwsz¹ inicjatyw¹ prasow¹ z terenu Prus Zachodnich by³ w³anie wspomniany wy¿ej Bigos G¹siorowskiego.
W pocz¹tkowym okresie Wiosny Ludów wydawca by³ propagatorem idei
demokratycznych, które przej¹³ jeszcze od Stefañskiego. W czerwcu 1848 roku
przeniós³ swoj¹ drukarniê do Szczytna, za³o¿y³ tak¿e ksiêgarniê oraz sk³ad
z artyku³ami pimiennymi i drogeryjnymi. Na pocz¹tku 1849 roku uruchomi³ równie¿ wypo¿yczalniê ksi¹¿ek. Jak sam informowa³: mo¿na dostaæ
[w rzeczonej ksiêgarni  przyp. M. M.] polskich kalendarzy, ksi¹¿ek z pieniami, fibel (tzn. elementarze  J. J.), Nowych Testamentów, obrazów, powieci ró¿nych, tablice dla dzieci do szko³y, proszki do wypêdzania myszy
i szczurów6.
W roku 1848 G¹siorowski wydawa³ w Szczytnie tygodnik powiatowy
Kreis-Blatt des Königlich Preussischen Landratsamtes Ortelburger. Zawiera³ on wiele t³umaczeñ na jêzyk polski zarz¹dzeñ i obwieszczeñ urzêdowych.
Jest to bardzo istotne, jeli wemiemy pod uwagê, ¿e dzia³ania germanizatorów, którym podlega³a ludnoæ tamtych obszarów, by³y bardzo silne i ekspansywne. G¹siorowski przeciwstawia³ siê temu, drukuj¹c w swojej gazecie teksty po polsku. £atwiej by³o walczyæ z zaborc¹, jeli zna³o siê narzucone przez
niego prawo. T³umaczenia aktów prawnych stanowi³y wobec tego doskona³e
narzêdzie antygermanizacyjne. Drukarz by³ tak¿e wydawc¹ wychodz¹cego
dwa razy w tygodniu pisma Ortelsburger Anzeiger für Stadt und Land,
które ukazywa³o siê w jêzyku niemieckim jako organ miejscowego klubu
demokratycznego7.
Od 1 listopada 1848 roku G¹siorowski planowa³ wydawanie w jêzyku
polskim periodyku Przyjaciel Mazurów, albo Gazeta mazursko-polska. Pismo w za³o¿eniu mia³o ukazywaæ siê pod patronatem miejscowego Klubu
Konstytucyjnego, na którego dofinansowanie liczy³ redaktor. Niestety, pismo
nie doczeka³o siê nawet pierwszego numeru i G¹siorowski zarzuci³ ten pomys³8.
Równie¿ w Szczytnie, w roku 1849, zacz¹³ wydawaæ, popierany przez
Ligê Polsk¹, polsko-niemiecki tygodnik Kurek Mazurski  niemieckie Der
masurische Hahn, którego pierwszy numer ukaza³ siê 1 kwietnia 1849
roku. By³o to pismo ludowe i mia³o charakter wybitnie propolski. Treci
artyku³ów po polsku i niemiecku jednak nie pokrywa³y siê. Osobno zwracano
siê do czytelników polsko- i niemieckojêzycznych. Program i zadania Kurka
Mazurskiego zosta³y przedstawione w odezwie zatytu³owanej G³os z okolic
Mazurskich do obywateli polskich Prus Zachodnich i Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Pismo za cel wyznaczy³o sobie wskrzeszenie i bronienie narodowoci polskiej w Prusach Wschodnich. W po³owie polskiej mia³o by¿ umiesz6
7

J. Jasiñski, dz. cyt., s. 151.
G. Gzella, Czasopisma w dzia³alnoci wydawniczo-redakcyjnej Antoniego G¹siorowskiego, Rocznik Historii Prasy Polskiej 2002, z. 1(9), s. 8.
8 Tam¿e.

134

Marta Ma³yska

czanie krótkich ustêpów z historii polskiej i rozpraw o zasadach polskodemokratycznych; ogl¹d polityczny, który przynosi³by najnowsze wiadomoci,
zw³aszcza z krajów s³owiañskich; krótkie powieci ludowe, poezjê. W po³owie
niemieckiej z kolei mia³o zawieraæ siê: bronienie sprawy polskiej wobec germanizmu; rozszerzanie zasad demokratycznych, które przynosi³yby korzyæ
Polsce; bie¿¹ce wiadomoci9.
G¹siorowski wyda³ w tym okresie równie¿ patriotyczn¹ broszurê Polen
und der schwarze Machiavelismus oraz rozpocz¹³ druk Ewangelickiej domowej postylli Johanesa Gossnera10.
W czerwcu 1849 roku G¹siorowski przeniós³ swoj¹ ksiêgarniê ze Szczytna do Pisza. Tutaj te¿ za³o¿y³ drukarniê. Dotychczasowe dokonania sugerowa³y, ¿e wydawca stanie siê kolejnym obroñc¹ polskoci w Prusach. Wraz
z jego przenosinami Kurek Mazurski zacz¹³ ukazywaæ siê w Piszu. Niestety, drukarz nie doczeka³ siê pomocy dzia³aczy polskich z Wielkopolski, na
któr¹ liczy³, w zwi¹zku z czym, z powodu k³opotów finansowych, zmuszony
by³ w koñcu 1894 roku zawiesiæ druk Kurka Mazurskiego11.
Nied³ugo potem sta³a siê rzecz nieprzewidywalna i zaskakuj¹ca  Antoni
Alojzy G¹siorowski ca³kowicie zmieni³ swój wiatopogl¹d. Z obroñcy polskoci sta³ siê za¿artym zwolennikiem germanizatorów. W lutym 1850 roku
wznowiono druk Kurka Mazurskiego, jednak teraz przyj¹³ on zupe³nie
inny ideologicznie kierunek. Utrzymywany pocz¹tkowo w duchu patriotycznym i demokratycznym, przekszta³ci³ siê w pismo antypolskie i antydemokratyczne, subwencjonowane przez w³adze pruskie, które ju¿ w kwietniu
tego¿ roku ostatecznie zlikwidowano. Od tego momentu wszystkie przedsiêwziêcia wydawnicze G¹siorowskiego cechowa³y orientacja filopruska i antykatolicyzm12. Kontynuowa³ on swoj¹ akcjê germanizacyjn¹ poprzez dodatki w jêzyku polskim do³¹czane do tygodnika powiatowego, jak i innych publikacji13.
Przyczyn takiej gwa³townej zmiany mog³o byæ kilka: brak wsparcia ze
strony Ligi Polskiej, ma³a liczba abonentów, a tak¿e ¿ycie osobiste samego
G¹siorowskiego. W tym bowiem czasie chcia³ on uzyskaæ rozwód. Przeszed³
wiêc do Kocio³a ewangelickiego i o¿eni³ siê ponownie, prawdopodobnie
z Niemk¹14.
Po zlikwidowaniu Kurka G¹siorowski kilkakrotnie próbowa³ wydawaæ
w Piszu pismo w jêzyku polskim, w tym dwukrotnie czasopismo rolnicze.
Wiêkszoæ jego inicjatyw mia³a charakter efemeryd; oprócz Kurka tylko
tygodnik Prawdziwy Ewangielik [sic!] Polski wychodzi³ przez rok w latach
18591860. By³o to pismo o wybitnie antypolskim charakterze, zwalczaj¹ce
9
10
11
12
13
14

Cyt. za: W. Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia , s. 5253.
J. Jasiñski, dz. cyt., s. 153.
G. Gzella, Czasopisma w dzia³alnoci , s. 15.
W. Chojnacki, G¹siorowski Antoni Alojzy , s. 247.
Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, red. W. Korycka, Olsztyn 1970, s. 98.
G. Gzella, Czasopisma w dzia³alnoci , s. 15; J. Jasiñski, dz. cyt., s. 159.
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równie¿ bardzo ostro katolicyzm. Ukaza³o siê czterdzieci dziewiêæ egzemplarzy, które jednak nie wzbudzi³y zainteresowania odbiorców15.
Wiedz¹c, ¿e wielkim zainteresowaniem wród Mazurów ciesz¹ siê kalendarze, G¹siorowski rozpocz¹³ w 1852 roku wydawanie Prawdziwego Prusaka
 ewangelickiego, religijno-patriotycznego kalendarza narodowego, utrzymanego w duchu pruskim. Wi¹za³o siê to z popularnoci¹ tego typu twórczoci
w wiekach dawniejszych i kontynuacj¹ tego pr¹du ju¿ w literaturze powszechnej, masowej. Staropolskie kalendarze zawiera³y, oprócz samego kalendarium, tj. spisu poszczególnych dni, tak¿e ró¿nego rodzaju prognostyki,
porady, informacje o sprawach powszednich i odwiêtnych oraz literaturê
niezbyt wysokich lotów w rodzaju wierszyków umoralniaj¹cych. Kalendarze
stanowi³y wyposa¿enie typowego szlachcica, którego niezbyt interesowa³y
sprawy wykraczaj¹ce poza jego ¿ycie powszednie. Czêsto oprócz nich w siedzibach szlacheckich znajdowa³y siê jedynie druki religijne. Wymownie
wiadczy to o poziomie intelektualnym odbiorców. Wraz z up³ywem lat kalendarze zawêdrowa³y pod strzechy, trafiaj¹c w gusta niezbyt wykszta³conego, ale umiej¹cego czytaæ ludu16. Kalendarz Prawdziwy Prusak w latach
18541869 by³ drukowany w nak³adzie wahaj¹cym siê od 500 do 3 tysiêcy
egzemplarzy. W Piszu ukaza³o siê tylko osiem roczników kalendarza, póniej
wychodzi³ jeszcze przez jaki czas w Toruniu17.
G¹siorowski rozwin¹³ prê¿n¹ dzia³alnoæ wydawnicz¹ na terenie Pisza.
Uda³o mu siê to wbrew skromnemu wyposa¿eniu drukarni  w 1867 roku
posiada³a ona jedynie dwie prasy. Nieliczny by³ tak¿e personel  zatrudniano
zaledwie piêciu pracowników. Mimo ¿e wydawca na tym etapie ¿ycia wyranie zmieni³ swoje nastawienie wobec ¿ywio³u polskiego, drukowa³ g³ównie
ksi¹¿ki polskie (ok. 70 pozycji)  przewa¿nie moralno-obyczajowe, religijne,
rozrywkowe oraz podrêczniki18. W swej dzia³alnoci ewidentnie kierowa³ siê
perspektyw¹ realnego zysku. Czêsto wydawa³ tak¿e broszury umoralniaj¹ce
oraz zwalczaj¹ce pijañstwo. Ksi¹¿ki przeznaczone dla ewangelików drukowane by³y szwabach¹, dla katolików  antykw¹.
O dzia³aniach G¹siorowskiego na rzecz Prus warto przytoczyæ tytu³y
dwóch ksi¹¿ek wybitnie progermañskich, jakimi by³y: Wybór 20-tu pieni
prusko-patriotycznych dla ¿o³nierzy i szkó³ narodowych. Poszyt I oraz ¯o³nierz pruski. Wiadomoci potrzebne dla ka¿dego ¿o³nierza pruskiego, który
chwile wolne od s³u¿by wojskowej po¿ytecznie i przyjemnie dla wydoskonalenia swego chce obróciæ. Wydano je czcionk¹ ³aciñsk¹ i przeznaczono
dla rekrutów Polaków z ca³ego zaboru pruskiego. Obydwie mia³y w zamyle
15

Pisz. Z dziejów miasta i powiatu , s. 98.
Szerzej zob.: H. Hinz, Has³o: Kalendarze, w: S³ownik literatury polskiego owiecenia,
red. T. Kostkiewiczowa, Wroc³aw 1996, s. 200205.
17 W. Chojnacki, G¹siorowski Antoni Alojzy , s. 247.
18 Tam¿e.
16
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wymiewaæ patriotyzm Polaków, jak równie¿ gloryfikowaæ pañstwo pruskie19.
G¹siorowski bardzo mocno szerzy³ patriotyzm pruski, mi³oæ do domu Hohenzollernów, twierdzi³, ¿e ojczyzn¹ jego i Mazurów jest pañstwo pruskie. W tym celu
bardzo czêsto trawestowa³ polskie pieni patriotyczne i religijne. W zbiorku
pieni zatytu³owanym Wianek piewów patriotycznych (Jañsbork 1852) zmieni³
pieñ Dalej bracia do bu³ata na pieñ Regiment gwardii kirasjerów pruskich,
a Szlachtê roku 1831 odniós³ do Wiosny Ludów. Trawestacjê Mazurka D¹browskiego zatytu³owa³ po niemiecku Noch ist Preussen nich werloren. W nowym
wydaniu pieni z 1854 roku powtórnie zamieci³ Noch ist Preussen nich verloren,
dopisuj¹c, ¿e jest to melodia wed³ug znanego tañca. W roku 1861 roku, gdy
w okresie warszawskich manifestacji religijno-patriotycznych niezwyk³ym powodzeniem cieszy³a siê pieñ Bo¿e co Polskê, G¹siorowski tak¿e j¹ dostosowa³ do
warunków pruskich, zmieniaj¹c jej tytu³ na Modlitwa dla patriotów pruskich20.

Jak widaæ, nie mia³ ¿adnych skrupu³ów, ¿eby przypodobaæ siê pruskim w³adzom, dokonuj¹c swoistego zamachu na najwa¿niejsze polskie pieni patriotyczne.
G¹siorowski, niedawny propagator polskoci, zmierza³ do pe³nej germanizacji swoich czytelników. Chcia³ to osi¹gn¹æ poprzez upowszechnianie
i utwierdzanie pruskiego patriotyzmu oraz negowanie wszystkiego, co polskie. Krytykowa³ Polskê i jej historiê, na ka¿dym kroku stara³ siê udowadniaæ wrogoæ jej mieszkañców do Prusaków21.
Wy³¹cznie dla zysku, podobnie jak ksi¹¿ki dla katolików, drukowa³ G¹siorowski potajemnie polskie ksi¹¿ki patriotyczne, przemycane do zaboru
rosyjskiego przez uczniów drukarskich G¹siorowskiego, przewa¿nie polskich
¯ydów odbywaj¹cych u niego piêcioletni¹ naukê22. Po wykryciu przemytu
wydawnictw patriotycznych w 1860 roku straci³ powa¿ne ród³o dochodu
 kolejnym ciosem by³o to, ¿e rok wczeniej zbojkotowano jego wydawnictwa
religijne w wiêtej Lipce, co dodatkowo narazi³o go na du¿e przykroci
i szereg procesów s¹dowych. Sytuacja taka zmusi³a go do wspó³pracy z Ernstem Lambeckiem, który w 1862 roku przej¹³ szereg wydawnictw G¹siorowskiego oraz prawa wydawnicze do podrêczników i kalendarza. Póniej dzia³alnoæ wydawnicza G¹siorowskiego bardzo podupad³a, a drukarnia zajê³a
siê g³ównie t³oczeniem druków akcydensowych. Resztê nak³adów Lambeck
przej¹³ w roku 1869. Po mierci G¹siorowskiego oko³o 1866 roku dzia³alnoæ
prowadzi³a wdowa po nim, Emma. Wydawnictwo istnia³o, co prawda ju¿ pod
innym kierownictwem, jeszcze do roku 1900 i czasami ukazywa³y siê w nim
ksi¹¿ki w jêzyku polskim23.
19
20
21
22
23

Pisz. Z dziejów miasta i powiatu , s. 100.
J. Jasiñski, dz. cyt., s. 156.
Tam¿e, s. 157.
W. Chojnacki, Wydawnictwo i drukarnia , s. 7576.
Ten¿e, G¹siorowski Antoni Alojzy , s. 247.
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Relacje polsko-niemieckie na terenach obecnego powiatu piskiego zawsze by³y trudne. Wp³yw mia³y na to przede wszystkim dzia³ania germanizacyjne i walka o polsk¹ duszê. Jak siê okazuje, zw³aszcza dzia³alnoæ wydawnicza mia³a du¿e znaczenie. Zdziwienie budzi jednak fakt, ¿e w przypadku G¹siorowskiego zasz³a tak ogromna przemiana w wiatopogl¹dzie:
z obroñcy Polski sta³ siê zwolennikiem i propagatorem dominacji pruskiej.
Mo¿na podejrzewaæ, ¿e kierowa³ siê w swym dzia³aniu przede wszystkim
korzyciami ekonomicznymi. W trudnych czasach i na trudnym terenie wola³
trzymaæ z silniejszym  w tym przypadku z pañstwem pruskim.
Mimo wszystko czas pokaza³, i¿:
Wbrew intencjom G¹siorowskiego, który stara³ siê wszelkimi dostêpnymi mu
rodkami germanizowaæ lud mazurski i mimo to, ¿e ksi¹¿ki jego pisane by³y
bardzo z³¹ polszczyzn¹, jego dzia³alnoæ wydawnicza przyczyni³a siê bez w¹tpienia do zachowania jêzyka polskiego wród ludnoci okolicznej, przyzwyczajaj¹c
j¹ do czytania w jêzyku ojczystym24.

Jak siê okazuje, dzia³ania germanizatorów nie zawsze koñczy³y siê pe³nym
sukcesem. Tak¿e Antoni Alojzy G¹siorowski nie w pe³ni osi¹gn¹³ zamierzony
przez siebie cel, gdy¿ dzia³alnoæ jego oficyny wydawniczej w pewien sposób
przyczyni³a siê jednak do wzmocnienia ducha polskoci na terenie Mazur.
Postaæ drukarza nie wpisa³a siê jednak w historiê Pisza. W miecie,
w którym spêdzi³ czêæ swego obfituj¹cego w ogromne zmiany ¿ycia, nie ma
ulicy jego imienia. To cz³owiek zapomniany, choæ na swój sposób kszta³towa³
¿ycie kulturalne tego miejsca, wszak nie ka¿da miejscowoæ mog³a bowiem
poszczyciæ siê posiadaniem w³asnej drukarni, do tego t³ocz¹cej, b¹d co b¹d,
druki po polsku. Niew¹tpliwie do zapomnienia jego osoby przyczyni³a siê
postawa G¹siorowskiego, a raczej gwa³towna przemiana, jak¹ przeszed³ pod
wp³ywem ró¿nych okolicznoci.

Bibliografia
Chojnacki W³adys³aw, G¹siorowski Antoni Alojzy, w: S³ownik pracowników ksi¹¿ki
polskiej, Warszawa 1972, s. 247.
Chojnacki W³adys³aw, Wydawnictwo i drukarnia Antoniego G¹siorowskiego na Mazurach, Rocznik Olsztyñski 1959.
Dzieje Polski, red. Jerzy Topolski, Warszawa 1978.
Gzella Gra¿yna, Czasopisma w dzia³alnoci wydawniczo-redakcyjnej Antoniego G¹siorowskiego, Rocznik Historii Prasy Polskiej 2002, z. 1(9).
Gzella Gra¿yna, Drukarzeredaktorzy  udzia³ pracowników poligrafii w tworzeniu
prasy Prus Zachodnich (do 1914 roku), w: Ludzie i ksi¹¿ki. Studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, red. Ewa Andrysiak, wspó³praca red. Jadwiga Konieczna, Agata Walczak-Niewiadomska, Magdalena Rzadkowolska, £ód 2011, s. 225234.
24

Pisz. Z dziejów miasta i powiatu..., s. 100.

138

Marta Ma³yska

Hinz Henryk, Has³o: Kalendarze, w: S³ownik literatury polskiego owiecenia, red.
Teresa Kostkiewiczowa, Wroc³aw 1996, s. 200205.
Jasiñski Janusz, Antoni Alojzy G¹siorowski  potrójny renegat w po³owie XIX wieku,
w: Pomorze  Brandenburgia  Prusy. Pañstwo i spo³eczeñstwo. Ksiêga pami¹tkowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Wachowiakowi z okazji 70-lecia urodzin
i 50-lecia pracy naukowej, red. W³odzimierz Stêpiñski i Zygmunt Szultka, Szczecin 1999, s. 149160.
Pisz. Z dziejów miasta i powiatu, red. Wanda Korycka, Olsztyn 1970, s. 98100.
Summary
The article presents the character and activity of Antoni Alojzy G¹siorowski, editor,
publisher, bookseller, issuer and printer operating chiefly in Masuria. Born to a Polish family,
initially acted to the benefit of Poland and national identity. Later on, due to economic and
personal reasons, he changed his attitude and became a livid supporter of germanisation. He
focused his publishing activity on books and journals issued both in Polish and German.
Undoubtedly, his greatest editorial achievement was the Kurek Mazurski, in German Der
masurische Hahn, issued at first in Szczytno, then in Jañsbork (now Pisz) as a result
of moving the publishing house. Despite his actions, G¹siorowski may be seen as an advocate
of the Polish identity in Masuria; the works he published, though written in poor Polish, acted
to the benefit of popularising the Polish language among local inhabitants of Masuria.
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Micha³ Lengowski (18731967) by³ cz³owiekiem niezwykle skromnym,
nigdy nie stawiaj¹cym swoich chwalebnych dzia³añ na rzecz Polski ponad
osi¹gniêciami innych Warmiaków. Nie szczyci³ siê zas³ugami w przedwojennym ruchu polskim ani nie upomina³ o uznanie. Nie czerpa³ te¿ nigdy korzyci materialnych z tytu³u podjêtej na rzecz ojczyzny pracy. Dziêki zabiegom
doktora W³adys³awa Gêbika zosta³ 15 lipca 1955 roku pierwszym prezesem
zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Literatów Polskich w Olsztynie, potem otrzyma³
stanowisko prezesa honorowego.
Micha³ Lengowski mia³ zawsze wiadomoæ swoich du¿ych braków
w wykszta³ceniu ogólnym, w tym równie¿ literackim. By³ samoukiem. Poniewa¿ nie istnia³y w czasach jego dzieciñstwa polskie szko³y w Prusach
Wschodnich, ukoñczy³ zaledwie niemieck¹ Volksschule w rodzinnej Starej
Kaletce. Jêzyka polskiego uczy³a go matka. Tylko dwa pierwsze lata Lengowski korzysta³ w szkole z podrêcznika, w którym jedna strona zawiera³a
tekst polski, a druga te same zdania po niemiecku. Matka przynosi³a ksi¹¿ki
z biblioteki parafialnej w Butrynach za³o¿onej przez proboszcza, ks. Miko³aja
Rochonia (18241887). Szczególne wra¿enie na m³odym ch³opcu wzbudzi³a
ksi¹¿ka Józefa Chociszewskiego Podrêcznik geografii ojczystej, z której pozna³ dzieje Polski. Od kwietnia 1886 roku zacz¹³ te¿ czytaæ Gazetê Olsztyñsk¹. Potem w wierszowanym ¿yciorysie napisa³:
Gdym w sam czas zapozna³ dzie³a Sienkiewicza,
Inne historyczne, tak¿e Mickiewicza,
Walki z zaborcami, cierpienie w niewoli,
Kiedym ju¿ zapozna³ ca³okszta³t tej doli,
wiêtym siê w mej duszy, odbi³a obrazem;
Z tymi co cierpieli, chcia³em cierpieæ razem.
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Odt¹d Polska dla mnie by³a idea³em,
Dla dobra jej sprawy, ca³y siê odda³em1.

W wieku szesnastu lat podj¹³ pracê przy budowie torów kolejowych pod
Mi³om³ynem. Nastêpnie, namówiony przez starszego brata Walentego, który
pracowa³ w kuni kopalni Wilhelm Victoria w Rzeszy Niemieckiej, w 1892 roku
wyjecha³ do Hessler w Westfalii i zamieszka³ u niego. Z jego porêczenia
zatrudniono go równie¿ w kopalni. Tam zetkn¹³ siê ze zorganizowanym ¿yciem Polaków, ludmi uwiadomionymi narodowo, wywodz¹cymi siê z Wielkopolski, l¹ska i Pomorza2. Po pewnym czasie w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ
m³odzie¿owych organizacji. Najpierw zacz¹³ przepisywaæ role cz³onkom m³odzie¿owych zespo³ów teatralnych, tak bardzo wa¿nych i potrzebnych dla
¿yj¹cych tam Polaków. Dziêki temu pog³êbi³ wiedzê o kulturze polskiej
i pozyska³ umiejêtnoæ poprawnego pisania w jêzyku ojczystym. Okaza³o siê
to potem przydatne przy pisaniu wierszy.
Na zachodzie Rzeszy Lengowski, chc¹c pog³êbiæ kontakty Warmiaków
wywodz¹cych siê z Prus Wschodnich z ziemi¹ swego urodzenia, utworzy³
kó³ko powinszowañ, którego dzia³alnoæ polega³a na sk³adaniu krewnym
i znajomym wierszowanych ¿yczeñ z okazji imienin i wa¿niejszych rocznic
wydarzeñ z historii Polski. ¯yczenia, drukowane w Gazecie Olsztyñskiej,
której Lengowski by³ abonentem, podpisywano najczêciej pierwszymi literami imienia i nazwiska przyjació³ solenizantów. Lengowski osi¹gn¹³ w tym
wierszowaniu znaczn¹ bieg³oæ. Wyró¿nia³ siê jako poeta odznaczaj¹cy siê
dowcipem, umiej¹cy poza tym uwieczniæ bie¿¹ce chwile i ¿ycie wspó³czesnych3. W 1893 roku piêciu Warmiaków z Westfalii podarowa³o zniszczonemu przez po¿ar kocio³owi w Butrynach obraz. Napisano o tym w Gazecie
Olsztyñskiej:
Do naszego kocio³a, który jest tak biedny po spaleniu (po¿ar wybuch³ w 1886 roku),
sprawili dobrzy wiarusy i wierni synowie Kocio³a w Westfalii obraz na p³ótnie
malowany, pó³tora metra wysoki i 90 centymetrów szeroki. Obraz ten przedstawia Najwiêtsz¹ Panienkê trzymaj¹c¹ na rêce dzieci¹tko Jezus, a w prawej rêce
liliê. Obraz przes³ano na rêce podpisanego czyli Jana Stankiewicza, a tu go
stolarz oprawi³. [ ] Na obraz z³o¿yli siê po 6 marek: Walenty i Micha³ Lengowscy, Antoni Nowoczyn, Walenty Stankiewicz i Niemierza4.

1
2

M. Lengowski, Mój ¿yciorys, w: Poezje Warmii i Mazur, Warszawa 1953, s. 58.
T. Oracki, Micha³ Lengowski  dzia³acz ludowy i poeta warmiñski (18731967). Zarys
¿ycia i dzia³alnoci, Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1969, nr 1 s. 332; ten¿e, S³ownik
biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983,
s. 182183.
3 Ten¿e, Z nieznanej literatury Warmii i Mazur. Westfalskie lata Micha³a Lengowskiego,
S³owo na Warmii i Mazurach [dalej S³owo] 1973, nr 10 z 1011 III.
4 J. Stankiewicz, Z bli¿szych i dalszych stron, Gazeta Olsztyñska [dalej GO], 1893,
nr 24 z 14 VI.
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Po latach Lengowski, oceniaj¹c pocz¹tek swojej sztuki rymotwórczej, zwierza³ siê poetycko:
Wiersz mocniej osiada³ ni¿ proza,
Promieniem owieca niby jasna zorza:
Wiersz jeden drugiemu z ust do ust podaje.
Tak pisane s³owo znów ¿ywym siê staje5.

Pisa³ utwory satyryczne, które czêsto wyg³asza³ podczas swoich wyst¹pieñ
publicznych na zebraniach Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Bochum
i innych organizacji polskich. Bêd¹c ich dzia³aczem, Lengowski zwo³ywa³
wiece i zgromadzenia, na których przemawiano po polsku, co nie zawsze
podoba³o siê Niemcom. Podczas nich recytowa³ swoje wiersze i utwory innych pisarzy. Wród utworów Lengowskiego by³ wiersz Przypomnienie o Janku, który po odbyciu s³u¿by wojskowej u¿ywa³ wy³¹cznie niemieckiej mowy,
a¿ nadepn¹³ na niew³aciwie ustawione grabie, które zwali³y go przez g³owê, i szybko odzyska³ polsk¹ mowê6. By³ te¿ zabawny wiersz zatytu³owany
Ty kulawy, ja kulawy o dwóch Warmiakach, którzy najêli siê do m³ócenia
zbo¿a na ¯u³awach, pracowali wytrwale, lecz zapraszani na posi³ek przez
gospodyniê s¹dzili, nie znaj¹c jêzyka niemieckiego, ¿e ona wci¹¿ ich pogania
do pracy, w popiechu wiêc powrócili bez zap³aty do domu.
Nie trzeba by³o d³ugo czekaæ na skutki nazbyt gorliwego anga¿owania
siê Lengowskiego w organizacyjne ¿ycie Polaków w Westfalii. Choæ pracowa³
jedenacie lat w kopalni Schalke, 15 stycznia 1903 roku w³aciciel kopalni
wywiesi³ na tablicy og³oszenie z informacj¹, ¿e Micha³ Lengowski z dniem
1 lutego 1903 roku zostaje zwolniony z pracy w kopalni. Powodów rozwi¹zania umowy o pracê nie podano, lecz powszechnie by³o wiadomo, ¿e musia³
dostaæ wilczy bilet, bez szansy zatrudnienia w innej kopalni, z powodu zbytniej propolskiej aktywnoci.
Wrodzone poczucie humoru i optymizm nie za³ama³y Lengowskiego.
Z pomoc¹ kolegów kupi³ wóz z koniem i zacz¹³ innym górnikom rozwoziæ do
domów ich deputat wêglowy, piwo i lemoniadê. To przynosi³o mu pewien
dochód. Nie zaprzesta³ jednak pracy spo³eczno-kulturalnej. W trakcie organizowanych przez niego gromadnych spotkañ w Alten Essen mia³o miejsce
osobliwe zdarzenie. Na jednym z zebrañ Towarzystwa Gimnastycznego, co
odnotowa³ we wspomnieniach, po wyg³oszeniu wiersza Papuga autorstwa
5 Lengowski Micha³ swemu ziomkowi Andrzejowi Samulowskiemu, w: W. Gêbik, Pod
warmiñskim niebem. O Michale Lengowskim, Olsztyn 1974, s. 172.
6 Geneza tego wiersza  jak napisa³ Jan Boenigk w zachowanym maszynopisie opracowania Saga rodu Baczewskich, znajduj¹cym siê w zbiorach specjalnych Orodka Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie [sygn. R-1260/1, s. 162]  wywodzi
siê z póniejszego postêpowania, bardzo aktywnego dzia³acza Zwi¹zku Polaków w Niemczech, Jana Baczewskiego (18901958) z Grylin, który bêd¹c w wojsku pruskim, najpierw
pisa³ listy do matki  nieznaj¹cej jêzyka niemieckiego  po polsku, a kiedy spodziewa³ siê
awansu, zacz¹³ je pisaæ, ku jej niezadowoleniu, po niemiecku.
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Konstantego Gaszyñskiego (18091866), uczestnika powstania listopadowego, rozwinê³a siê dyskusja na temat u¿ywania wyra¿eñ niemieckich, np.
s³owa sicher (po polsku pewnie), w zwyk³ej konwersacji7. Utwór Papuga by³
drukowany w Gociu Niedzielnym, dodatku do Gazety Olsztyñskiej, nosi³
tytu³: Nie u¿ywaj obcej mowy czyli rozmowa papugi z wróblem8 i mia³ konwencjê bajki. Oto papuga wiod³a rej miêdzy innymi ptakami, rozprawiaj¹c
g³ono w obcych jêzykach, przez co ca³e ptasie towarzystwo by³o pod urokiem
jej rzekomej m¹droci. Tymczasem rezolutny wróbelek zawstydzi³ papugê:
co wyrzek³a siê danego jej przez naturê g³osu9.
Lengowski w swoim wierszu, podejmuj¹cym ten sam w¹tek, pomin¹³
szeciowersow¹ ekspozycjê z wiersza Gaszyñskiego:
Nie pamiêtam, w której stronie 
Czy to Litwie, czy w Koronie 
Doæ, ¿e w Polsce tego czasu
Narobi³o to ha³asu:
I daj Bo¿e, by dzieci nasze lub choæ wnuki
Skorzysta³y z tej nauki!10

Rozpocz¹³ Papugê od, brzmi¹cego identycznie jak u Gaszyñskiego, wersu:
Za pa³acem wród ogrodu . Wprowadzi³ równie¿ odmienny epilog:
St¹d nauka dla nas taka,
¯e gdy Polak do Polaka
Czy w pimie, czy do rozmowy
U¿ywa obcej mowy,
To wielki b³¹d moda taka11.

U Gaszyñskiego za koniec wiersza brzmi:
Znaæ obcych narodów mowy,
To rzecz arcyu¿yteczna
I konieczna!
Ale Polak do Polaka
U¿ywa w listach albo do rozmowy
Obcej mowy 
Wielki to grzech  moda taka,
wiêtokradzkiemu równy grzechowi,
Bo grzech przeciw narodowi12.
7 M. Lengowski, Na Warmii i w Westfalii, wstêp i oprac. J. Jasiñski, Warszawa 1972,
s. 9899.
8 K. Gaszyñski, Nie u¿ywaj obcej mowy czyli rozmowa papugi z wróblem, Goæ Niedzielny 1902 nr 44 z 2 XI.
9 Tam¿e.
10 Tam¿e.
11 M. Lengowski, Papuga, w: Poezje Warmii i Mazur..., s. 73.
12 K. Gaszyñski, dz. cyt.
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Trudno uznaæ Papugê autorstwa Lengowskiego za plagiat. Poeta wykorzystywa³ ten tekst w publicznych wyst¹pieniach. W swojej wymowie by³ dosadny i robi³ wra¿enie na uczestnikach zgromadzeñ. Po latach byæ mo¿e zapomnia³ o tym, ¿e nie by³ autorem wiersza. W ten sposób utwór ten znalaz³ siê
w antologii wród innych wierszy poety.
Micha³ Lengowski by³ poet¹ prostego humoru ludowego i poet¹ satyrycznego zapa³u. Treci do swoich wierszy czerpa³ z ¿ycia, z obserwacji stosunków spo³ecznych, tak¿e z tradycji zapisanych w pieniach ludowych, wykorzystywa³ czêsto znane legendy i banie. W wierszach omiesza³ wrogów, nie
szczêdzi³ krytyki wobec tych rodaków, którzy wyrzekali siê jêzyka ojczystego,
swoje ostrze satyry kierowa³ te¿ w stronê pruskich urzêdników.

2
Pracowitoæ i zapobiegliwoæ Lengowskiego zapewnia³y rodki na utrzymanie rodziny i gromadzenie znacznych oszczêdnoci. Czêæ zarobionych
pieniêdzy sk³ada³ w Banku Ziemskim w Poznaniu. Zgromadzi³ tam piêæ
tysiêcy trzysta marek. Suma ta wystarczy³a na kupno redniego gospodarstwa rolnego na po³udniowej Warmii, poniewa¿ od jakiego czasu myla³
o powrocie w rodzinne strony. Zauwa¿y³, ¿e dzieci emigrantów, uczêszczaj¹c
do niemieckich szkó³, asymiluj¹ siê, wchodz¹ czêsto w polsko-niemieckie
zwi¹zki ma³¿eñskie i trac¹ poczucie przynale¿noci do polskiej kultury. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e porzucenie dotychczasowego zajêcia pogorszy warunki
¿ycia jego rodzinie, ale s¹dzi³, ¿e wród rodaków na Warmii jego dzieciom
bêdzie ³atwiej zachowaæ swoj¹ polsk¹ to¿samoæ.
Komentuj¹c ten przyk³ad bezwzglêdnego oddania Lengowskiego wartociom narodowym, W³adys³aw Gêbik napisa³:
Nie natrafi³em na podobny przyk³ad takiego patriotyzmu i narodowego uwiadomienia ch³opa polskiego, na fakt wiadomego wyrzeczenia siê dobrobytu i osobistej wygody na rzecz pogr¹¿onej w niewoli ojczyzny. Nie spotka³em go ni
w literaturze faktu, ni w wiecie literatury fikcji. Micha³ Lengowski jest dla
mnie wzorowym przyk³adem robotnika polskiego na obczynie. Tam nauczy³ siê
samodzielnie myleæ. Tam pozna³ wartoæ owiaty oraz pracy samokszta³ceniowej. Dziêki niej sta³ siê podobnym, jak bardzo wielu jego rodaków, wiat³ym
wspó³twórc¹ ruchu polskiego13.

Po powrocie na Warmiê w 1908 roku kupi³ niewielkie gospodarstwo rolne
w Zielonowie, w pobli¿u Grylin, i sam w³¹czy³ siê w sposób aktywny
w polskie dzia³ania narodowe na po³udniowej Warmii. Najpierw wystêpowa³
na wiecach przedwyborczych z udzia³em polskich kandydatów do Reichstagu
i Landtagu, potem zaanga¿owa³ siê w pracê dopiero co utworzonego Towarzystwa
13

W. Gêbik, dz. cyt., s. 87.
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Ludowego w Grylinach, zosta³ nawet wiceprezesem jego zarz¹du, jeszcze
w grudniu 1918 roku reprezentowa³ Warmiê na Sejmiku Dzielnicowym w Poznaniu, potem w 1920 roku by³ aktywnym dzia³aczem plebiscytowym w obwodzie Klewki  Klebark Wielki  Bart¹g. Lengowski nale¿a³ tak¿e do
wspó³za³o¿ycieli powsta³ego 30 listopada 1920 roku Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich; wraz z reprezentantami Powila, Tadeuszem Odrowskim i
Stanis³awem Górskim, wszed³ do Patronatu dla spraw Robotniczych tej organizacji. By³ uczestnikiem wszystkich wa¿nych dzia³añ narodowych na po³udniowej Warmii, uczestniczy³ tak¿e w 1923 roku w za³o¿eniu Rolniczo-Handlowej Spó³dzielni Rolnik w Olsztynie. Wybranym inicjatywom, jak np.
utworzeniu polskich szkó³, towarzyszy³ specjalnie napisanymi wierszami:
Gdy kilka lat temu na naszej Warmiji
Niemcy szko³y polskie tworzyæ dozwolili [..]
Tumy siê polskiego czytania uczyli
I polskie piosenki na pamiêæ nucili. [ ]
Nie zapomnê nigdy tej radosnej chwili,
Gdy nasi rodzice tu z nami przybyli.
Niech siê przekonaj¹ ¿emy pilni byli,
¯emy w polskiej szkole pilnie siê uczyli14.

Utwór ten napisa³ na probê prezesa IV Dzielnicy Zwi¹zku Polaków w Niemczech, ks. Wac³awa Osiñskiego, i kierownika Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego na Warmiê, Paw³a Jaka.
Po 1945 roku w³¹czy³ siê od razu do dzia³alnoci Polskiego Komitetu
Narodowociowego na powiat olsztyñski, potem za w akcjê gromadzenia
pieni i gadek warmiñskich podjêt¹ przez olsztyñsk¹ Delegaturê Pañstwowego Instytutu Sztuki. Wraz z Mari¹ Zientar¹-Malewsk¹, Mart¹ Sendrowsk¹,
Janem Lubomirskim, Teofilem Ruczyñskim, Janin¹ Gliszczyñsk¹ i W³adys³awem Gêbikiem wêdrowa³ od wsi do wsi i nagrywa³ warmiñskie kurlantki
i mazurskie fraski. Lengowski powiêci³ im wiersz zatytu³owany ladami
pieni ludowych:
Wiêc idziemy i zbieramy
Piosnki, co zosta³y,
By utrwaliæ je na p³ycie 
By wieki przetrwa³y.
Ci co ojców ladem id¹,
Pieni przechowali,
Do skarbca narodowego
Zapisaæ j¹ dali
Na czeæ tych pieniarzy z ludu,
Com zebra³, zapisa³,
Utworzy³em wiersz niniejszy
Ja  Lengowski Micha³15.
14
15

M. Lengowski, Matka  Warmianka, w: Poezje Warmii i Mazur..., s. 61.
Tam¿e, s. 9091.
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W 1952 roku Lengowski zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ za³o¿onego w Olsztynie klubu literackiego. Zosta³ nawet wybrany prezesem tego klubu. W po³owie grudnia 1952 roku, wraz z Mari¹ Zientar¹-Malewsk¹, Alojzym liw¹
i Teofilem Ruczyñskim, zosta³ przyjêty w poczet Zwi¹zku Literatów Polskich,
a w koñcu tego samego roku da³ siê wci¹gn¹æ w prace redakcyjne regionalnego dodatku do S³owa Powszechnego pod nazw¹ S³owo na Warmii
i Mazurach. By³ najstarszym w gronie za³o¿ycieli tego dodatku. Odt¹d,
podobnie jak wymienieni wy¿ej Warmiacy, drukowa³ swoje wiersze i wspomnienia z lat zmagañ o zachowanie polskiej kultury na ziemiach dawnych
Prus Wschodnich. Stara³ siê S³owo na Warmii i Mazurach upodobniæ do
dawnej, tej sprzed 1939 roku, Gazety Olsztyñskiej. W S³owie na pocz¹tku
drukowano wiêc  jak w pimie przedwojennych redaktorów Pieniê¿nych 
fragmenty utworów polskich pisarzy. Wówczas w ten sposób chciano Warmiaków i Mazurów zbli¿yæ do polskiej kultury. Jeden ze swoich trzydziestu
omiu wierszy wydrukowanych w S³owie, zatytu³owany Od Gazety Olsztyñskiej do S³owa na Warmii i Mazurach, powiêci³ w³anie zwi¹zkom
z dawnym polskim pismem16. Lengowski bra³ udzia³ w wielu inicjatywach
podejmowanych przez redakcjê, np. wystêpowa³ na terenie województwa
olsztyñskiego z zespo³em estradowym ¯ywe s³owo. Micha³ Lengowski,
przed wystêpem zespo³u z programem z³o¿onym zazwyczaj z ludowych pieni warmiñskich i mazurskich, jako redaktor S³owa na Warmii i Mazurach
wyg³asza³ odpowiednie s³owo wstêpne.
W wydanej przez Instytut Wydawniczy PAX w Warszawie w 1953 roku
antologii Poezje Warmii i Mazur, wraz z utworami Marii Zientary-Malewskiej, Teofila Ruczyñskiego i Alojzego liwy, znalaz³o siê osiemnacie wierszy
Micha³a Lengowskiego. Wczeniej jego poezji nie zamieszczano w wydaniach
ksi¹¿kowych. W antologii Poezje Warmii i Mazur przygotowanej do druku
przez Witolda Kochañskiego, wydanej jeszcze w 1949 roku, zamieszczono
fotografiê Lengowskiego, ale bez jego wierszy17. Nastêpnie w 1954 roku
cztery jego utwory: ladami pieni, Przypomnienie, Parobczak czy ja oraz
Diabe³ we lnie wydrukowano w antologii Ziemia serdecznie znajoma18. Znalaz³y siê tam obok strof Mieczys³awa Jastruna, Aleksandra Rymkiewicza, Tadeusza Kubiaka, Igora Sikiryckiego i Jana Marii Gisgesa. Lengowski opracowywa³ tak¿e literacko ludowe opowieci pochodz¹ce od ludu warmiñskiego.
W kolejnych edycjach Czytelnikowskiego Kiermaszu bajek znalaz³y siê dwie
jego banie: Zaklête miasto w Kaczych B³otach oraz Podziemne skarby
w górze Kuka. Na samodzielny tomik ladami pieni musia³ poczekaæ do
1965 roku. Ukoñczy³ wtedy 92 rok ¿ycia.
16 M. Lengowski, Od Gazety Olsztyñskiej do S³owa na Warmii i Mazurach, S³owo
1956, nr 45 z 34 XI.
17 Poezje Warmii i Mazur. Antologia, opracowa³ W. Kochañski, Warszawa 1949, s. 106.
18 Ziemia serdecznie znajoma, przedmowa W. Gêbik, Warszawa 1954, s. 2122, 159160,
445447.
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Micha³ Lengowski bra³ te¿ czynny udzia³ w uroczystociach regionalnych
czy powiêconych mu okazjach rocznicowych, jak np. okr¹g³e rocznice jego
pracy spo³eczno-kulturalnej oraz diamentowe gody ma³¿eñskie w sierpniu
1958 roku, gdy zosta³ uhonorowany Krzy¿em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Micha³ Lengowski zmar³ 2 lutego 1967 roku w Olsztynie. Po mierci
wydane zosta³y Opowiadania uciesne (1970) wraz utworami Micha³a Kajki
w opracowaniu W³adys³awa Gêbika. W 1972 roku opublikowano wspomnienia
Lengowskiego Na Warmii i w Westfalii z obszernym wstêpem i w rzetelnym
opracowaniu profesora Janusza Jasiñskiego, w tym samym roku wydrukowano w Olsztynie obszerny szkic W³adys³awa Gêbika O Michale Lengowskim
pieniarzu warmiñskim w setn¹ rocznicê urodzin. Rok 1974, dziêki zabiegom
i pracy W³adys³awa Gêbika, przyniós³ dwie pozycje: najpierw w wyborze Gêbika ukaza³ siê tom wierszy poety w zbiorku Mój ¿yciorys, a nastêpnie napisana
przez niego biograficzna ksi¹¿ka o Lengowskim Pod warmiñskim niebem.

3
Droga Micha³a Lengowskiego do literatury wiod³a przez jego zaanga¿owanie w dzia³ania ruchu polskiego na Warmii. Napisane wiersze i teksty
publicystyczne s³u¿y³y wzbogaceniu jego wyst¹pieñ na zebraniach i wiecach
propagandowych.
Micha³ Lengowski odszed³ bez rozg³osu, po cichu. Pochowano go na
cmentarzu komunalnym przy ulicy Poprzecznej, a nie w Alei dla Zas³u¿onych, chocia¿ swoim pracowitym i oddanym Polsce ¿yciem zas³ugiwa³ na to
bardziej ni¿ inni. Jako katolik pragn¹³ mieæ pogrzeb kocielny, z symbolicznym krzy¿em na grobie, co by³o sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi wtedy tendencjami. Jednak wspó³czeni mu starali siê pamiêtaæ o jego zas³ugach, gdy¿
zas³yn¹³ wieloma inicjatywami spo³eczno-kulturalnymi. Ju¿ w 1967 roku
zosta³ patronem regionalnej nagrody przyznawanej co trzy lata przez Oddzia³ Stowarzyszenia PAX w Olsztynie za upowszechnianie wiedzy o przesz³oci Warmii i Mazur oraz podejmowanie dzia³añ wzbogacaj¹cych wspó³czesne ¿ycie kulturalne. Zosta³ te¿ patronem szkó³ podstawowych w Jezioranach i Rudzienicach pod I³aw¹ oraz Domu Dziecka w Grylinach, niedaleko jego rodzinnego Zielonowa; ma te¿ Lengowski swoj¹ ulicê w Olsztynie.
W dziesi¹t¹ rocznicê mierci Lengowskiego, 3 lutego 1977 roku, Telewizja Polska
w I programie wyemitowa³a powiêcony mu film Wiernoæ lat wed³ug scenariusza profesora Marka M. Drozdowskiego i w re¿yserii Henryka Drygalskiego, a 9 kwietnia 1979 roku w Olsztynie na placu Jednoci S³owiañskiej
ods³oniêty zosta³ pomnik z popiersiem poety, d³uta Huberta Maciejczyka.
Lengowski trafi³ tak¿e do literatury dziêki powiêconym mu wierszom. Jeszcze w 1954 roku, za ¿ycia poety, Mieczys³aw Jastrun napisa³:
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Poeta ludu tego nosi ósmy krzy¿yk
Na grzbiecie, ale krzepki, weso³y jak dziecko.
Twarz rumiana, a oczy emali¹ niebiesk¹
Powleczone. On czo³a przed si³¹ nie zni¿a³,
On by³ z nim, z ludem swoim, jak koæ, co siê w stawie
Obraca, tak zroniêty z dol¹ tego kraju
W nêdzy, w oporze, w smutku, w radoci, w ¿artach, w obyczaju19.

Poza tym pisali o nim równie¿ inni twórcy: Jan Maria Gisges, Tadeusz
Chrócielewski, W³adys³aw Gêbik, Jan Dopatka, Maria Zientara-Malewska,
Alojzy liwa i Teofil Ruczyñski.
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Summary
The paper, which was created on the basis of available sources, constitutes reconstruction
of the Micha³ Lengowskis biography  the first post-war chairman of the Polish Writers Union
in Olsztyn. The author recalls the motions of life of this forgotten patriot, community worker,
who come from the simple peoples of Warmia and did his best using all possible means to
maintain Polish national identity among citizens of the East Prussia before the World War II.
The author points at Lengowskis beginnings of the poetical works, whose first poems may be
considered in the category of the functional literature. The author writes also about Lengowskis cooperation with the editorial office of the Gazeta Olsztyñska.
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Ruch regionalny w Polsce siêga drugiej po³owy XIX wieku, kiedy to
celem dzia³añ polskich patriotów sta³o siê kultywowanie polskiej tradycji
i utrwalanie, poprzez rozwój owiaty i kultury, poczucia przynale¿noci narodowej klas najmniej uwiadomionych. Po odzyskaniu niepodleg³oci celem
dzia³añ regionalnych by³o nie tylko kszta³towanie nowoczesnej wiadomoci
narodowej spo³eczeñstwa, lecz tak¿e umacnianie wiêzi rodowiskowych,
szczególnie w regionach le¿¹cych na ró¿nych kresach Polski. Rozwijaj¹ca siê
przed II wojn¹ ideologia regionalizmu mia³a pomóc w integracji regionów
od³¹czonych na skutek rozbiorów Polski, podniesieniu ich poziomu w kilku
obszarach: g³ównie gospodarczym i kulturalno-spo³ecznym. Jacek Kolbuszewski wskazuje, ¿e w tym czasie ruch regionalistyczny zmierza³ do aktywizacji kulturowej i gospodarczej regionu oraz do jego integracji z ca³oci¹
pañstwa1. Do tych hase³ powrócono po 1945 roku, jednak szczególnie na
terenach tzw. Ziem Odzyskanych nie wi¹za³y siê one z wartociowymi dzia³aniami, lecz zmierza³y do wytworzenia sztucznego poczucia wspólnoty z jedn¹
kultur¹ socjalistyczn¹. Powojenny regionalizm polski rozwija³ siê wiêc pod
wp³ywem przemian polityczno-spo³ecznych dokonuj¹cych siê w kraju.
Wspó³czesne dyskusje na temat definicji nowego regionalizmu i ruchów
regionalistycznych sk³aniaj¹ do refleksji nad rozumieniem tego pojêcia i analiz¹ zwi¹zanych z nim dzia³añ przed 1989 rokiem. Ich podsumowaniem by³a
ksi¹¿ka, opublikowana po konferencji zorganizowanej m.in. przez Uniwersytet
Wroc³awski w dniach 1517 wrzenia 1989 roku w Zamku Ksi¹¿ nieopodal
1 J. Kolbuszewski, Literackie oblicza regionalizmu, w: Region, regionalizm  pojêcia
i rzeczywistoæ, red. K. Handke, Warszawa 1993, s. 185186.
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Wroc³awia, pt. Regionalizm polski (przesz³oæ i teraniejszoæ). Z gór¹ 25 lat
temu dokonano doæ systematycznych ustaleñ dotycz¹cych problematyki polskiego regionalizmu. Pokazano jego historyczn¹, polityczn¹, spo³eczn¹, prawn¹, ekologiczn¹ i kulturaln¹ perspektywê. Bior¹c pod uwagê aspekt geograficzny, zaprezentowano dowiadczenia wielu regionów Polski. Przywo³anie
tej publikacji nie jest przypadkowe, bowiem wiêkszoæ z wypowiedzianych
tam pogl¹dów i postawionych tez jest do dzisiaj aktualna i pokazuje pewn¹
tendencjê w pojmowaniu idei regionalizmu.
Miêdzy innymi Krzysztof Kwaniewski w swoim artykule formu³uje
oczywist¹ sk¹din¹d myl, ¿e przestrzeñ regionu wyznaczana jest od wewn¹trz i w stosunku do innych regionów podobnie, jak terytorium narodowe
w stosunku do innych terytoriów narodowych2. Przypomina, ¿e region jest
z za³o¿enia czêci¹ jakiej wiêkszej, zwykle narodowej ca³oci, ¿e jego odrêbnoæ i to¿samoæ kulturowa zawarte s¹ w ramach odrêbnoci i to¿samoci
ca³ego narodu, za d¹¿enie do utrzymania tej odrêbnoci zmierza g³ównie do
tego, by zachowaæ regionaln¹ podmiotowoæ i przez to w³anie móc najlepiej,
w specyficzny sposób, przyczyniæ siê do ogólnonarodowego dobra. Kwaniewski udowadnia, ¿e Regionalizm, jako ideologia kultywowania to¿samoci regionalnej jest zatem w jakim stopniu konstytutywnym sk³adnikiem
regionu3. Badacz ten przywo³uje tak¿e podsumowanie stanu badañ dotycz¹ce funkcji regionalizmu, zebrane pod koniec lat osiemdziesi¹tych w ksi¹¿ce
Jerzego Kossaka Tradycja w polskiej kulturze wspó³czesnej (Warszawa 1988).
Do wspomnianych wy¿ej funkcji nale¿¹: upowszechnianie w regionie tego, co
cenne w kulturze ogólnonarodowej i wiatowej, aktywizacja intelektualna
i kulturalna regionu oraz ochrona, udostêpnianie i propagowanie dorobku
regionu4.
Z tymi pogl¹dami koresponduj¹ wypowiedzi wspó³czesnych. Na przyk³ad
Janusz Erenc w publikacji z 2015 roku konkluduje: Przyjê³o siê dzi s¹dziæ,
¿e ruchy regionalne o¿ywiaj¹ i usprawniaj¹ funkcjonowanie nowoczesnych
struktur w ramach pañstw narodowych, st¹d same pañstwa podejmuj¹ wysi³ki w kierunku ich wzmacniania. Wspó³czesne systemy spo³eczno-polityczne
zdaj¹ siê bowiem dostrzegaæ w ruchach regionalnych nie tylko zawarty w nich
potencja³, ale równie¿ swoisty instrument pozwalaj¹cy usprawniaæ dzia³anie
coraz bardziej z³o¿onych spo³ecznych i instytucjonalnych systemów5.
Okazuje siê zatem, ¿e te same dzia³ania, tylko ujête w inne, a mo¿e po prostu
odnowione, formy organizacyjne, prowadzone przez inne osoby, wywodz¹ce siê
2 K. Kwaniewski, Problemy regionalizmu polskiego, w: Regionalizm polski (przesz³oæ
i teraniejszoæ). Materia³y i komunikaty og³oszone na konferencji naukowej 1527 wrzenia
1989 roku, Wroc³aw  Zamek Ksi¹¿, Ciechanów 1990, s. 12.
3 Tam¿e.
4 Cyt. za K. Kwaniewski, Problemy regionalizmu polskiego..., s. 3.
5 J. Erenc, Wokó³ sporu o wspó³czesny regionalizm, w: Wokó³ regionalizmu. Formy
i odmiany kwestii regionalnej, red. J. Poniedzia³ek, Olsztyn 2015, s. 35.
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z m³odszego pokolenia, lepiej wykszta³conego i pozbawionego politycznych obci¹¿eñ, wyznaczaj¹ wspólny obszar dla ruchu regionalnego przed
1989 rokiem i wspó³czenie.

*
Idea ruchu regionalnego przywieca³a wszystkim dzia³aniom W³adys³awa Gêbika, którego postaæ nie jest dzisiaj znana nie tylko w Polsce, ale tak¿e
w Olsztynie, gdzie ten pedagog, organizator ¿ycia kulturalnego i literackiego
mieszka³ i dzia³a³ prawie czterdzieci lat6. Nie jest on jedynym, który mimo
wielu wartociowych dokonañ odszed³ w niepamiêæ. Ten sam mechanizm
zadzia³a³ w przypadku innych, przynajmniej kilkudziesiêciu, osób, które
z kulturalnym, warmiñsko-mazurskim rodowiskiem by³y zwi¹zane przed
rokiem 1989. Lista nazwisk jest d³uga i nie sposób wszystkich wymieniæ.
Byli oni pionierami, pierwszymi organizatorami rzeczywistoci spo³ecznokulturalnej na dawnych ziemiach Prus Wschodnich, którzy starali siê w niesprzyjaj¹cych politycznie warunkach stworzyæ pozory normalnoci. Ich dzia³ania musia³y wspó³graæ z naczeln¹ polityk¹ pañstwa, ale wielu z nich
znajdowa³o sposoby na to, by partyjne instytucje omijaæ i dzia³aæ samodzielnie. Dzisiaj bohaterowie tamtych lat s¹ jedynie patronami olsztyñskich ulic,
ale ich nazwiska nie kojarz¹ siê mieszkañcom stolicy Warmii i Mazur z ¿adnymi faktami.
Jak pisze socjolog, badacz spo³ecznych mechanizmów maj¹cych miejsce
na Warmii i Mazurach: Istnienie ruchów regionalistycznych oraz regionalistycznych instytucji wi¹¿e siê ze zjawiskiem istnienia regionalnych elit [ ]
Najszerszym i najbardziej efektywnym kana³em dystrybucji treci regionalistycznych [ ] s¹ media. To nie tylko kana³ dystrybucji, ale równie¿ mechanizm urealniania tych treci, albowiem w³adza mediów to w³adza ustanawiania rzeczywistoci i jej konsekrowania, tzn. uznawania za realnie
istniej¹ce i wa¿ne, media uwiêcaj¹ pewne rzeczy, jako maj¹ce specjalne
znaczenie [ ] W zwi¹zku z tym nie sposób analizowaæ wspó³czesnego regionalizmu bez uwzglêdniania regionalnych mediów7.
Utworzona w Olsztynie w 1991 roku Wspólnota Kulturowa Borussia
niechêtnie propaguje wiedzê o dzia³alnoci osób i instytucji z lat 19451989.
Nie mieci siê to w programie fundacji, której podstawowym zadaniem na
pocz¹tku istnienia mia³o byæ odk³amanie historii dawnych Prus Wschodnich.
Stoj¹cy przez d³ugie lata na czele Borussii Kazimierz Brakoniecki w mani6 Dotychczas wydano zbiór wspomnieñ pt. M¹dry przed szkod¹. Wspomnienia o W³adys³awie Gêbiku w opracowaniu Jana Ch³osty (Olsztyn 1995) oraz ksi¹¿kê powiêcon¹ dzia³alnoci W³adys³awa Gêbika, autorstwa Jana Ch³osty, pt. Warmiak z Podhala. W³adys³aw
Gêbik pedagog, folklorysta, literat (Olsztyn 2006).
7 J. Poniedzia³ek, Regionalizm i jego wymiary  zarys definicyjny, w: Wokó³ regionalizmu. Formy i odmiany kwestii regionalnej..., s. 358359.
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fecie Ponowoczesny regionalizm w 1996 roku pisa³ m.in.: Nie ma ju¿ czego
takiego, jak jedynie wierny i obowi¹zuj¹cy kod wartoci uniwersalnych, lecz
wielowymiarowoæ i p³ynnoæ licznych indywidualnych, regionalnych (w skali mikro i makro) róde³ stawania siê realnoci i spo³eczeñstwa8. Prze³om
polityczno-ustrojowy, który nast¹pi³ po 1989 roku umo¿liwi³ wprowadzenie
ró¿nych sposobów propagowania wiedzy o lokalnoci, bez narzucania centralnej ideologii. Przypominanie zatem o tym, ¿e w okresie upokorzenia kultury
by³a grupa ludzi s³u¿¹cych g³ównie innym, nieuwik³anych politycznie, pozbawionych w³asnych aspiracji, nie jest medialne, bo wiadczy o rzadkich, ale
jednak obecnych, pozytywnych aspektach minionej epoki.
W dniach od 17 do 19 lipca 2015 roku odby³o siê w Olsztynie, zorganizowane przez Borussiê, III Forum Otwartego Regionalizmu, które przebiega³o pod has³em przewodnim Filozofie miejsca. Dowiadczenia i interpretacje
to¿samoci lokalnych9. W drugim dniu odby³ siê m.in. panel dyskusyjny na
temat: Co nam zosta³o z tych lat? Rok 1945 i jego skutki z udzia³em Anny
Janko, prof. Ingi Iwasiów i Mariusza Sieniewicza. W czasie rozmowy, któr¹
moderowa³ prof. S³awomir Bury³a, nie przywo³ano jednak ¿adnej postaci,
która mia³a jakie znaczenie kulturotwórcze we wskazanym okresie.
Istniej¹c¹ lukê w mówieniu o by³ych dzia³aczach regionalnych z czasu
PRL-u stara siê wype³niæ rozg³onia Radia Olsztyn cykliczn¹ audycj¹ pt.
Kronikarz warmiñsko-mazurski, przypominaj¹c¹ ¿yciorysy bohaterów minionego, ale nie tak odleg³ego przecie¿ czasu, przy okazji wa¿nych dat z nimi
zwi¹zanych. Istotnym przedsiêwziêciem organizacyjnych mo¿e staæ siê tak¿e
powo³ane na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie w czerwcu
2015 roku Centrum Badañ nad PRL-em skupiaj¹ce humanistów, przedstawicieli ró¿nych dziedzin, m.in. historii, literaturoznawstwa i filozofii, którego
zadaniem ma byæ weryfikacja tego czasu. Zapomniane postacie przywo³ywane s¹ tak¿e w popularnonaukowych opracowaniach, które jednak maj¹ niskie nak³ady i nie docieraj¹ do wielu czytelników10 .
8
9

K. Brakoniecki, Ponowoczesny regionalizm, Nowy Nurt 1996, nr 8, s. 13.
G³ówny organizator, prezes fundacji Borussia, profesor Robert Traba, sformu³owa³
podstawowe pytania, na które uczestnicy forum mieli odpowiedzieæ: Jak kszta³tuj¹ siê
identyfikacje spo³eczeñstwa polskiego zamieszkuj¹cego rogal ziem pó³nocnych i zachodnich
od Olsztyna przez Gdañsk, Szczecin, Zielon¹ Górê, Wroc³aw do Katowic? Jak powojenn¹
pustkê wype³ni³a aktywnoæ i kreatywnoæ nowych mieszkañców? Jak dzi kreujemy
otwarte regionalizmy, ³¹cz¹c dziedzictwo miejsca z ¿yw¹, rodzinn¹ pamiêci¹ miejsc opuszczonych?
10 W przeddzieñ wiêta Niepodleg³oci, 10 listopada 2015 roku w Orodku Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego, odby³a siê konferencja naukowa powiêcona pamiêci W³adys³awa Gêbika (19001986). Obok referatów drugim wa¿nym punktem uroczystoci
by³o ods³oniêcie tablicy upamiêtniaj¹cej dr. W³adys³awa Gêbika na frontonie kamienicy
przy ulicy Wyzwolenia 9, w której mieszka³ on w latach 19461964. W tym przedsiêwziêciu
wziêli udzia³: prezydent Olsztyna, dr Piotr Grzymowicz, przedstawiciele Spo³ecznej Grupy
Inicjatywnej i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z prezesem ks. dr. Ireneuszem Bruskim na czele. Przybyli tak¿e przedstawiciele rodowisk naukowych, przyjaciele, m³odzie¿
studencka.
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Celem artyku³u jest szczegó³owa interpretacja dzia³alnoci W³adys³awa
Gêbika prowadzonej w czasach, kiedy doktryna polityczna zdominowa³a instytucje ¿ycia publicznego. Ma ona pokazaæ, ¿e stworzone przez Gêbika
struktury organizacyjne, a tak¿e wydane dziêki jego zaanga¿owaniu pionierskie wydawnictwa popularnonaukowe kry³y w sobie wartoci, które s³u¿y³y
kolejnym pokoleniom. Idee przywiecaj¹ce jego dzia³aniom mia³y wymiar
ogólnoludzki i znaczenie wykraczaj¹ce poza w¹skie rozumienie regionalizmu,
zarówno w znaczeniu przedwojennym, jak i definiowanym po 1945 roku. Jego
¿yciorys pe³en jest chwalebnych osi¹gniêæ i wydaje siê dzisiaj wrêcz nierzeczywisty. Urodzi³ siê w 1900 roku w Szczyrzycu na Podkarpaciu. Nie zd¹¿y³
wzi¹æ udzia³u w I wojnie wiatowej, ale za to po ukoñczeniu studiów na
Uniwersytecie Jagielloñskim, ju¿ jako nauczyciel, w³¹czy³ siê w 1926 roku
w zorganizowanie I Zjazdu Zwi¹zku Szczyrzyczan i zosta³ sekretarzem jego
zarz¹du. Zwi¹zek mia³ moralnie i materialnie wspieraæ kszta³c¹c¹ siê m³odzie¿ pochodz¹c¹ ze Szczyrzyca, a tak¿e pomagaæ we wszelkich dzia³aniach
owiatowo-kulturalnych. Stamt¹d w³anie zaczerpn¹³ swoj¹ definicjê regionalizmu, któr¹ pragn¹³ wprowadziæ w ¿ycie po 1945 roku w Olsztynie
i regionie. Gêbik, pisz¹c po latach o dzia³alnoci zwi¹zku, zwraca³ uwagê na
prymat owiaty we wszystkich jego poczynaniach, ale pokazywa³ tak¿e, ¿e
obok dzia³alnoci kulturalno-owiatowej wa¿ne miejsce w jego programie
zajmowa³y sprawy gospodarcze, m.in. rozwiniêcie dzia³alnoci kó³ek rolniczych, zak³adanie sadów, orodków maszynowych itp.11 Uwa¿a³ przez ca³e
¿ycie, ¿e: regionalizm, jako sprzêgniêcie serc i wysi³ków ludzkich dla dobra
jakiego ma³ego czy wiêkszego regionu, mo¿e mieæ wiele, bardzo wiele lokalnych odmian. Poza tym, jak ka¿da dzia³alnoæ ludzka, mo¿e on byæ po¿yteczny, nijaki lub szkodliwy, twórczy, napêdowy, inspiruj¹cy lub destrukcyjny,
hamuj¹cy, uziemniaj¹cy itp., itd. Wszystko zale¿y od ludzi, którzy go realizuj¹, a tak¿e od ludzi, którzy pomagaj¹ lub przeszkadzaj¹ jego rozwojowi12. Do
idei regionalizmu, rozumianego w duchu wiatopogl¹du dwudziestolecia miêdzywojennego, powróci Gêbik po II wojnie wiatowej, traktuj¹c okres szczyrzycki jako cenne dowiadczenie organizacyjne.
Po studiach zosta³ nauczycielem. W 1932 roku obroni³ pracê doktorsk¹
z zakresu biologii i uzyska³ tytu³ doktora nauk filozoficznych. Rok póniej
zatrudni³ siê w Polskim Gimnazjum w Bytomiu, a potem w Kwidzynie.
Przyby³ na tereny Prus Wschodnich i Powila, by w³¹czyæ siê w ruch maj¹cy
na celu zorganizowanie polskiego szkolnictwa. Zosta³ dyrektorem pierwszego
Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie. Gestapo jeszcze pod koniec sierpnia
1939 roku aresztowa³o dyrektora i nauczycieli gimnazjum oraz jego uczniów
i osadzi³o ich w obozach koncentracyjnych. Gêbik nie pozby³ siê tam swoich idealistycznych pogl¹dów na temat kszta³towania wzorca moralnego m³odego cz³owieka.
11
12

W. Gêbik, Prawo i piêæ, £ód 1971, s. 187.
Tam¿e.
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Znalaz³szy siê w obozie z grup¹ zaprzyjanionych nauczycieli z Kwidzyna,
pragn¹³ wprowadziæ w czyn owe teoretyczne za³o¿enia. Nie uda³o siê tego
uczyniæ od razu, gdy¿  tak jak wszyscy  najpierw podda³ siê obozowemu
terrorowi przejawiaj¹cemu siê w nieludzkim traktowaniu wiêniów. Spêdzi³ on
w obozach koncentracyjnych ca³¹ wojnê. Pocz¹wszy od Hohenbruch, Stutthof
i Sachsenhausen po Gusen dowiadcza³ najpodlejszych zachowañ oprawców
zwanych przez niego przemiewczo czarnotrupieñcami. Swoje prze¿ycia
opisa³ nastêpnie w dwóch ksi¹¿kach wspomnieniowych: Z diab³ami na ty
(Gdañsk 1972) oraz Dla nas s³oñce nie zachodzi (Olsztyn 1975). Wyra¿aj¹c
dramat milionów, Gêbik potrafi³ trzewo zdaæ relacjê z w³asnych zmagañ,
umia³ wyt³umaczyæ i uczyni³ to przekonuj¹co, ¿e utrzymanie godnoci cz³owieka przychodzi bez trudu, jeli uznaje siê, ¿e nie ma innej drogi postêpowania13. O jego nieugiêtej postawie w obozie pisa³ m.in. W³odzimierz Wnuk:
W godzinach trwogi szukalimy Jego spokoju, Jego pogody ducha w chwilach przygnêbienia14.
Gdy pojawi³ siê w olsztyñskim rodowisku zaraz po wojnie, skupi³ wokó³
siebie by³ych dzia³aczy Zwi¹zku Polaków w Niemczech. Gêbik zapewne mia³
wiadomoæ, ¿e regionalizm, jak pisze wspó³czesny badacz Krzysztof Kwaniewski, mo¿e jednak funkcjonowaæ spo³ecznie tylko o tyle, o ile istniej¹
konkretne regiony. wiadomoæ i ideologia regionalna nie mog¹ powstawaæ
same z siebie, nie nawi¹zuj¹c do obiektywnych cech jakiego okrelonego
terytorium15. Dlatego te¿ we wszystkich swoich dzia³aniach podkrela³ ³¹cznoæ z rozwijaj¹cym siê w Prusach Wschodnich przed 1939 rokiem ruchem
polskim. Wspó³pracowa³ z zaufanymi, przedwojennymi dzia³aczami, nauczycielami, pisarzami, nawi¹zywa³ do ówczesnych polskich inicjatyw i instytucji
kulturalnych.
Niezale¿ny i pewny swoich racji realizowa³ w³asny program, którego
zasady opar³ na przedwojennym patriotyzmie i wzorach wyniesionych ze
rodowiska, w którym siê wychowa³, tj. podkrakowskiego Szczyrzyca. Ju¿
w 1946 roku urz¹dzi³ w Olsztynie Gody Wiosenne, wiêto m³odzie¿y, którego tradycjê zaczerpn¹³ z rodzinnych stron. Odby³o siê ono na dzisiaj ju¿
nieistniej¹cym Stadionie Lenym w Olsztynie.
W latach 194548 Gêbik znalaz³ zatrudnienie w olsztyñskim Kuratorium Owiaty na stanowisku naczelnika Wydzia³u Szkó³ rednich. Przyczyni³ siê do otwarcia 7 listopada 1948 roku olsztyñskiego Inspektoratu Kulturalno-Owiatowego Czytelnik. Zdawa³ sobie sprawê z niskiego poczucia
wspólnotowoci nowych i przedwojennych mieszkañców regionu mazurskowarmiñskiego. Pierwsi przybyli tutaj z ró¿nych stron Polski, czêsto w wyniku
13 J. Ch³osta-Zielonka, ¯ycie literackie Warmii i Mazur w latach 19451989, Olsztyn
2010, s. 275279.
14 W. Wnuk, w: M¹dry przed szkod¹. Wspomnienia o W³adys³awie Gêbiku, pod red.
J. Ch³osty, Olsztyn 1995, s. 133.
15 K. Kwaniewski, Regionalizm, Poznañ 1986, s. 2.
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przypadku i zagubienia. Ufaj¹c propagandowym has³om nawo³uj¹cym do
osiedlenia siê na tzw. Ziemiach Odzyskanych, zastali tutaj biedê ograbionych
przez Sowietów terenów. Drudzy, wydziedziczeni materialnie i duchowo, nie
byli w stanie wspó³tworzyæ samodzielnie wartociowych inicjatyw. Gêbik prowadzi³ w Czytelniku akcjê owiatow¹ na du¿¹ skalê: zaprosi³ kilkudziesiêciu pisarzy z ca³ej Polski16, którym organizowa³ spotkania literackie w regionie. Jego celem doranym by³o przede wszystkim podniesienie poziomu
owiaty s³uchaczy, którymi byli proci ludzie w miasteczkach i wsiach Okrêgu Mazurskiego oraz uwiadomienie im rangi kultury narodowej. Przywieca³a mu tak¿e idea znacznie szersza. Zdaniem W³adys³awa Ogrodziñskiego,
W »Czytelniku« zbli¿y³ siê do profesjonalnych rodowisk literackich i zacz¹³
wprzêgaæ pisarzy w dzia³anie na rzecz tworz¹cego siê ci¹gle spo³eczeñstwa
polskiego w Olsztyñskiem. W niedalekiej przysz³oci mia³ zdobyæ w tych
krêgach niepoledni¹ pozycjê i znaczny wp³yw. Dzia³alnoæ »czytelnikowska«
u³atwia³a znajomoci i kontakty towarzyskie, które w przysz³oci mia³y zaowocowaæ na rzecz lokalnego rodowiska literackiego17. Inspektorat rozwi¹zano latem 1950 roku, a ca³oæ mienia przekazano Towarzystwu Wiedzy
Powszechnej, którego W³adys³aw Gêbik zosta³ prezesem.
Pojêcie regionalizmu, wywiedzione z okresu dwudziestolecia, towarzyszy³o Gêbikowi przy dzia³aniach prowadzonych w ramach olsztyñskiej ekspozytury Pañstwowego Instytutu Sztuki, która zosta³a zorganizowana w miecie w 1950 roku. Uwa¿a³ on, ¿e najwa¿niejsze dla umacniania wiêzi
w regionie jest pokazanie kulturowej przesz³oci jej mieszkañców. Tylko wiedza o ¿yciu codziennym, zwyczajach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie legendach czy te¿ utrwalonych w wiadomoci mieszkañców wierzeniach
potrafi zbli¿yæ siê do nich i zrozumieæ, jak wiele wspólnych cech ³¹czy ten
sporny region  le¿¹cy przecie¿ przed II wojn¹ tu¿ przy granicy z Polsk¹
 z innymi obszarami kraju.
Dlatego te¿, w ramach Instytutu Sztuki, Gêbik zorganizowa³ zespó³ kilkunastu osób sk³adaj¹cy siê z miejscowych dzia³aczy by³ego, przedwojennego
Zwi¹zku Polaków w Niemczech, m.in. ludowych poetów i nauczycieli. Samodzielnie wyruszyli oni w teren, notowali pieni lub nagrywali je na tamê
magnetofonow¹. Jak podaje Jan Ch³osta, do najbardziej aktywnych nale¿eli:
Jan Lubomirski, Janina Gliszczyñska, Marta Sendrowska, Tadeusz Stêpowski,
16 Jak podaje Jan Ch³osta, z zachowanych dokumentów wynika, ¿e w sumie zaproszono do Olsztyna 77 autorów. Pierwszymi literatami byli: Micha³ Rusinek, Lucjan Rudnicki,
Leon Kruczkowski, nastêpnie Ewa Szelburg-Zarembina, Maria D¹browska, Irena Krzywicka, Jan Brzechwa, Gustaw Morcinek, Wojciech ¯ukrowski, Igor Newerly, Jalu Kurek, Arkady Fiedler, Alina i Czes³aw Centkiewiczowie, Janusz Messner, Aleksander Rymkiewicz,
Jerzy Putrament, Jan Huszcza, Tadeusz Chrócielewski, W³odzimierz Wnuk, Eugenia Kochanowska, W³adys³aw Ogrodziñski (zanim nie zamieszka³ w Olsztynie), Igor Sikirycki,
Les³aw Bartelski, Zbigniew Herbert, Mieczys³aw Jastrun, Tadeusz Kubiak, Artur Sandauer
(J. Ch³osta, Warmiak z Podhala, Olsztyn 2006, s. 89).
17 W. Ogrodziñski, w: M¹dry przed szkod¹..., s. 83.

156

Joanna Ch³osta-Zielonka

Micha³ Lengowski, Otton Baczewski, Maria Zientara-Malewska, Fryderyk
Leyk, Maria Anielska, Jan Kawecki, Ulryk Lindner, Jan Hoch, Alfons Barczewski, Jan Dopatka, Jan Hedrych, Rita Piecocha, Tadeusz Babiñski, Antoni Jezierski, Gustaw Niszk, Edward Koz³owski, Antoni Neumann, W³adys³aw Marcinkowski i Danuta Szymczakowska18. Ca³oci¹ dzia³añ kierowa³
W³adys³aw Gêbik, który zawiera³ z ka¿dym kwartaln¹ umowê i wyp³aca³
okrelone wynagrodzenie, a¿ do koñca trwania ekspozytury, tj. do 30 czerwca
1958 roku19.
Jako animator wiêkszoci dzia³añ kulturalnych w Olsztyñskiem Gêbik
zainicjowa³ tak¿e powstanie kulturalnego dodatku o zasiêgu regionalnym do
wydawanego centralnie pisma Stowarzyszenia PAX S³owo Powszechne, pt.
S³owo na Warmii i Mazurach20. Najbardziej zale¿a³o mu na upodobnieniu
pisma do dawnej Gazety Olsztyñskiej, wydawanej w Olsztynie (wtedy Allenstein) od 1886 roku przez rodzinê Pieniê¿nych. Pisa³ o tym w szkicu
Prawo i piêæ: Oddanie go [S³owa na Warmii i Mazurach  J.CH.-Z.] do
dyspozycji zas³u¿onym wspó³pracownikom przedwojennej »Gazety Olsztyñskiej« przyjêtym do Zwi¹zku Literatów Polskich, stworzy³o im podstawê wyjciow¹ do nowego etapu ich twórczoci [ ] Na ³amach tego pisma spotkali
siê katoliccy Warmiacy i ewangeliccy Mazurzy na wiele lat wczeniej, nim
w sprawie ekumenizmu autorytatywne stanowisko zaj¹³ Sobór Watykañski
II. Dla wielu Warmiaków i Mazurów »S³owo na Warmii i Mazurach« pe³ni³o
rolê kontynuatora zas³u¿onej dla regionu »Gazety Olsztyñskiej«21. Narzuci³
pismu swoj¹ wizjê kreowania przesz³oci i teraniejszoci. Potwierdza tê jego
wydawnicz¹ politykê wypowied wspó³pracowników, m.in. W³adys³awy
Knosa³y: Gêbikowi chodzi³o o eksponowanie prawd Zwi¹zku Polaków
w Niemczech. Osobicie zaj¹³ siê adiustacj¹ nadsy³anych tekstów, czyli by³
g³ównym redaktorem. Sumiennie poprawia³, czasem nazbyt surowo, ale zawsze z korzyci¹ dla pisz¹cego. Sam du¿o pisa³, zawsze ciekawie, z namys³em i sercem. Wiêkszoæ podpisywa³ pseudonimem »Andrzej Borowik«22.
W pimie udowadniano, ¿e ziemia olsztyñska ma silne zwi¹zki z Polsk¹,
a tradycja tkwi¹ca w zwyczajach i obyczajach, obok lokalnych osobliwoci,
pochodzi ze wspólnego ród³a. cile wpisany w ow¹ tendencjê ukazywania
polskoci tych ziem by³ cykl prezentacji postaci dzia³aczy ludowych zwi¹zanych
18
19

J. Ch³osta, Warmiak z Podhala, Olsztyn 2006, s. 96.
Wedle s³ów Jana Ch³osty Akcja zbierania folkloru muzycznego przynios³a obfity
plon. W ci¹gu omioletniej pracy zapisano 6537 pieni, nagrano 5217 tekstów s³ownych
i muzycznych, sporz¹dzono 567 protoko³ów rozmów z wykonawcami (tego¿, Warmiak
z Podhala..., s. 101).
20 Eugeniusz Tryniszewski w opracowaniu Dodatek tygodniowy S³owo na Warmii
i Mazurach, w: 40 lat ze S³owem, Warszawa 1987, pisze, ¿e zebranie organizacyjne odby³o siê w padzierniku 1952 roku w mieszkaniu dr. W³adys³awa Gêbika w obecnoci Marii
Zientary-Malewskiej, Micha³a Lengowskiego, Alojzego liwy i Teofila Ruczyñskiego (s. 63).
21 W. Gêbik, Prawo i piêæ..., s. 145.
22 W. Knosa³a, w: M¹dry przed szkod¹..., s. 67.
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z plebiscytem w 1920 roku, ilustruj¹cy z kolei, jak wielka musia³a tkwiæ
w ludzie warmiñsko-mazurskim chêæ po³¹czenia z Macierz¹, skoro tak wielu
powiêci³o sprawie polskiej nawet swoje ¿ycie. Ten patriotyczny i podnios³y
ton wiêkszoci wypowiedzi wzmacniany by³ odpowiednimi treciami literackimi. Publikowano m.in. przedwojenne teksty Jana Baczewskiego czy Fryderyka Leyka. Ambicj¹ S³owa na Warmii i Mazurach by³o odnowienie przerwanej wojn¹ tradycji przedwojennej Gazety Olsztyñskiej, oddanie jej
charakteru i przypomnienie zawartoci.
W³adys³aw Gêbik chcia³ stworzyæ w Olsztynie agendê ¿ycia literackiego,
która mog³aby urzeczywistniaæ dzia³ania regionalistyczne prowadzone wed³ug stworzonej przez niego definicji. Dlatego te¿ przygotowa³ czterech poetów, mieszkaj¹cych przed wojn¹ na terenie Prus Wschodnich i pisz¹cych
w jêzyku polskim, do wst¹pienia do Zwi¹zku Literatów Polskich. Uda³o siê
ten zamiar przeprowadziæ dziêki zapowiedzi wydania w 1953 roku antologii
Poezje Warmii i Mazur, w której znalaz³o siê 28 wierszy Marii Zientary-Malewskiej, 19  Micha³a Lengowskiego, 40  Teofila Ruczyñskiego i 18  Alojzego liwy.
Zwi¹zek Literatów Polskich w 1952 roku przyj¹³ do swego grona: Mariê
Zientarê-Malewsk¹ (18941984), Micha³a Lengowskiego (18731967), Teofila
Ruczyñskiego (18961979) i Alojzego liwê (18851969), opieraj¹c siê na
uzasadnieniu Gêbika: Niezwyk³a jest u wspó³czesnych poetów warmiñskomazurskich zgodnoæ miêdzy ¿yciem i twórczoci¹, w równym stopniu powiêconymi narodowi. W pismach polskich na terenie by³ych Prus Wschodnich i ca³ych Niemiec. Bojowym wierszom odpowiada³o ¿arliwe, wype³nione
walk¹ ¿ycie. Ci poeci byli równoczenie i dos³ownie nauczycielami, jak Zientarówna i Ruczyñski; dzia³aczami politycznymi i narodowymi, jak liwa
i Lengowski; wszyscy uprawiali publicystykê dziennikarsk¹ [ ] Ka¿dy
z tych poetów jest inny: Zientara-Malewska, to przede wszystkim poetka
warmiñskiej przyrody, Lengowski  swojski satyryk i humorysta, liwa  trybun polityczny, Ruczyñski wzrusza gor¹cym przywi¹zaniem do mazurskiego
ludu, nieuczone i proste, p³yn¹ z serca do serca, przekazuj¹ w sposób bezporedni wzruszenia prawdziwe i silne23. W ten sposób Gêbik zapowiada³
charakter programu, który ma przywiecaæ tworzonemu w³anie warmiñskomazurskiemu rodowisku literackiemu, z w³asnym Oddzia³em ZLP. Jego kolejnym krokiem by³o skierowanie do Zarz¹du ZLP kandydatury Jana Dopatki, poety mazurskiego, przedwojennego autora wierszy w jêzyku niemieckim.
Dopatki do ZLP nie przyjêto, ale wskazano Gêbikowi mo¿liwoæ innej drogi
realizacji jego celu, a mianowicie za³o¿enia w Olsztynie najpierw Klubu
Literackiego. Klub powsta³ 1 lipca 1953 roku i stanowi³ czêæ sk³adow¹
warszawskiego Oddzia³u ZLP. Jak pisze Jan Ch³osta: Pierwszy Zarz¹d Klubu stanowili: Micha³ Lengowski  prezes, W³adys³aw Gêbik  sekretarz,
23
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Teofil Ruczyñski  skarbnik, a w sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodzili: Irena
Kropielnicka (przewodnicz¹ca), Henryk Dopatka i Tadeusz Stêpowski [ ]
W ramach klubu istnia³y trzy sekcje; prozy, któr¹ prowadzi³ Witold Piechocki, poezji  Henryk wiêcicki i dramatu  Adolf Liberda24. Oprócz wymienionych sta³ymi cz³onkami klubu zostali: Maria Zientara-Malewska, Alojzy
liwa, Karol Ma³³ek, Mieczys³aw Czerwiñski, Bogna Gêbikowa, Tadeusz Stêpowski, Jan Dopatka, Janina Gliszczyñska, Emilia Sukertowa-Biedrawina,
Hieronim Skurpski, Tadeusz Gutkowski, Kazimierz Boliñski, Tadeusz Sokó³,
Antoni Hans. Klub skupia³ wielu sympatyków, a ponadto dziennikarzy,
m.in.: Romana Koguckiego, Witolda Zameckiego, Edwarda Martuszewskiego,
Marynê Okêck¹-Bromkow¹, Tadeusza Willana, Krystynê Nepomuck¹, Boles³awa Zdziarskiego i wielu innych.
W dodatku do G³osu Olsztyñskiego pt. wiat i My Witold Piechocki,
pisarz-amator i prawnik z wykszta³cenia, pisz¹c 8 sierpnia 1953 roku
o utworzeniu przez W³adys³awa Gêbika Klubu Literackiego w Olsztynie,
wskazywa³ na jego uniwersalny cel, to jest: skupianie historyków literatury,
polonistów, dziennikarzy, ludzi uzdolnionych literacko lub tych, których zagadnienia literackie interesuj¹; budzenie zainteresowañ literackich, krzewienie kultury literackiej, wyszukiwanie m³odych talentów, opieka nad m³odymi
literatami oraz sta³y kontakt z instytucjami kulturalno-owiatowymi [...] zadaniem olsztyñskiego klubu jest o¿ywienie dzia³alnoci literackiej na Warmii
i Mazurach. Jednak¿e koordynuj¹cy dzia³alnoæ Klubu W³adys³aw Gêbik
du¿o uwagi przywi¹zywa³ do popularyzacji wiedzy o literaturze regionu powsta³ej g³ównie przed 1939 rokiem. Taki charakter mia³y organizowane
przez niego wystêpy w szko³ach i domach kultury województwa, w czasie
których Gêbik komentowa³ twórczoæ pisarzy, a jego córka Bogna deklamowa³a wiersze Micha³a Kajki, Marii Zientary-Malewskiej, Alojzego liwy czy
Micha³a Lengowskiego.
Dzia³alnoæ klubu budzi³a kontrowersje i ju¿ w grudniu 1953 roku pojawi³y siê w wiecie i My pierwsze zarzuty, aby rozszerzyæ jego sk³ad, wiêcej
uwagi skupiæ na m³odych literatach, korzystaæ z ³amów miejscowej prasy,
omawiaj¹c dzia³alnoæ klubu, organizowaæ spotkania literatów miejscowych
z m³odzie¿¹ w szko³ach, z robotnikami i pracuj¹c¹ inteligencj¹ oraz z artystami, re¿yserami i kierownikiem literackim Teatru im. S. Jaracza25. Klub
prowadzony przez Gêbika by³ organizacj¹ do koñca nieokrelon¹. Dzisiaj
mo¿na snuæ hipotezy, ¿e pomys³odawca chcia³, pod jego skrzyd³ami, ochroniæ
autorów od doktryny socrealistycznej, obroniæ ich, poprzez istniej¹c¹ strukturê, przed jak¹kolwiek interwencj¹ w³adzy. W³adys³aw Gêbik prowadzi³ co
prawda w ramach klubu akcjê odczytow¹, ale nie spe³nia³ innych jego zadañ
okrelonych statutem.
24
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Utworzenie klubu umo¿liwi³o wydanie kilku wa¿nych, pierwszych na
tym terenie, ksi¹¿ek pokazuj¹cych region Warmii i Mazur w literaturze
piêknej. Dziêki zaanga¿owaniu W³adys³awa Gêbika dosz³o do wydania
w 1953 roku wspomnianej wczeniej antologii Poezje Warmii i Mazur. W tym
samym roku, na podstawie materia³ów folklorystycznych zebranych wczeniej w ramach funkcjonowania Pañstwowego Instytutu Sztuki, ukaza³ siê
zbiór Pieni ludowe Warmii i Mazur pod redakcj¹ Gêbika. Do przesz³oci
regionu zaczêli siêgaæ tak¿e autorzy, którzy nie byli z nim zwi¹zani na sta³e:
w 1954 roku Igor Sikirycki opracowa³ pierwszy tomik mazurskiego poety
Micha³a Kajki pt. Wybór wierszy.
Z inspiracji Gêbika ukaza³ siê w 1954 zbiór poezji i prozy Ziemia serdecznie znajoma. Wed³ug s³ów autora przedsiêwziêcia to ksi¹¿ka, w której
lud nasz odnajdzie siebie jako cz¹stkê wielkiej spo³ecznoci, maj¹cej na imiê
Polska Rzeczpospolita Ludowa. Znajdzie w niej swoich reprezentantów oraz
przyjació³, którzy w ci¹gu minionych lat mieli sposobnoæ bezporedniego
zetkniêcia siê z Mazurami i Warmi¹26. Znalaz³y siê w niej wiersze i opowiadania zainspirowane ziemi¹ warmiñsko-mazursk¹ oraz szkice dotycz¹ce historii tych terenów. Wybór obejmowa³ zarówno teksty autorów XIX-wiecznych  Wojciecha Kêtrzyñskiego i Gustawa Gizewiusza, jak i dzia³aczy
przedwojennych  Andrzeja Samulowskiego i Fryderyka Leyka. Bogaty zbiór
poezji reprezentowali nie tylko poeci rodzimi w osobach: Marii ZientaryMalewskiej, Micha³a Kajki, Teofila Ruczyñskiego, Micha³a Lengowskiego czy
Alojzego liwy, ale te¿ Aleksander Rymkiewicz, Konstanty Ildefons Ga³czyñski i Tadeusz Kubiak.
Klub Literacki nie by³ jednak ród³em twórczoci nowej. Skupiaj¹c
w swoich szeregach twórców starszego pokolenia, nie kierowa³ uwagi na
m³odych, co mu wielokrotnie zarzucano. Ma³o tego, postêpowa³ zgodnie ze
sformu³owan¹ przez Zygmunta Lietza zasad¹, wedle której starowiecka poezja spo³ecznie wiêcej znaczy ni¿ wspó³czesne wiersze, a wiêcej wzruszeñ
dostarczaj¹ m³odzie¿y spotkania autorskie z Mari¹ Zientar¹-Malewsk¹ i Teofilem Ruczyñskim27.
Zarówno przyjêcie poetów do zwi¹zku, jak i powstanie Klubu Literackiego przyczyni³o siê do kolejnej formy organizacyjnej, w jak¹ zrzeszyli siê
w Olsztynie twórcy, tj. powstania Olsztyñskiego Oddzia³u ZLP. By³o to mo¿liwe tak¿e z powodu osiedlenia siê w Olsztyñskiem kilku nowych pisarzy:
w 1952 przyby³ Edward Martuszewski, w 1954 Klemens Oleksik i Leonard
Turkowski, w 1956 W³adys³aw Ogrodziñski. Do utworzenia oddzia³u dosz³o
w rocznicê bitwy pod Grunwaldem 15 lipca 1955 roku. Jego prezesem zosta³
Micha³ Lengowski, wiceprezesem W³adys³aw Gêbik, sekretarzem Janusz
26
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Teodor Dybowski, skarbnikiem Teofil Ruczyñski. Pozostali cz³onkowie to Maria Zientara-Malewska, Emilia Sukertowa-Biedrawina i Alojzy liwa. W nastêpnych latach do olsztyñskiego ZLP przyjêto jeszcze: Klemensa Oleksika
(który by³ ju¿ cz³onkiem ZLP w Poznaniu), W³adys³awa Ogrodziñskiego, Tadeusza Stêpowskiego, Leonarda Turkowskiego (który odnowi³ swoj¹ przynale¿noæ z okresu przedwojennego), Henryka Panasa, Edwarda Martuszewskiego, a z rodowitych Mazurów: Jana Dopatkê, Karola Ma³³ka, Fryderyka
Leyka i Gustawa Leydinga28.
W referacie wyg³oszonym podczas posiedzenia po utworzeniu Oddzia³u
ZLP w Olsztynie 15 lipca 1955 roku W³adys³aw Gêbik zawar³ program jego
dzia³ania w dwudziestu punktach. Zwraca³ w nim uwagê na koniecznoæ
podjêcia badañ z zakresu historii i kultury Warmii i Mazur i przygotowanie
na ich podstawie opracowañ i wydawnictw do u¿ytku samokszta³ceniowego
dla pracowników kultury i owiaty itp. Postulowa³ opracowanie biografii
pisarzy ludowych, dzia³aczy spo³ecznych i bojowników o polskoæ oraz wydanie ich twórczoci w postaci wyboru pism z odpowiednimi komentarzami.
Wa¿nym zadaniem by³o, zdaniem Gêbika, przywo³anie twórczoci Micha³a Kajki w postaci rocznicowych wydawnictw (100-lecie jego urodzin) oraz
opublikowanie utworów innych ¿yj¹cych pisarzy w nak³adach gwarantuj¹cych powszechn¹ dostêpnoæ. Zwraca³ uwagê na koniecznoæ opracowania
bani i legend oraz podañ kr¹¿¹cych miêdzy ludem Warmii i Mazur, a tak¿e
podtrzymania tradycji kalendarzy. Jak widaæ, program dzia³ania zwi¹zku
w g³ównej mierze zwi¹zany by³ z przesz³oci¹ regionu. W pielêgnowaniu
tradycji regionu, przywo³ywaniu jego historii Gêbik widzia³ szansê dla literatury Warmii i Mazur. Sprawy bie¿¹cej twórczoci na pocz¹tku nie wydawa³y
siê istotne, nie ceniono wyst¹pieñ m³odego pokolenia, nie widz¹c w nich
zwi¹zku z tradycj¹.
W³adys³aw Gêbik systematycznie realizowa³ w kolejnych latach swoje
zamierzenia programowe. Zgodnie z jego zainteresowaniami powsta³y ksi¹¿ki o pisarzach ludowych: o Michale Kajce pt. O cieli  co na deskach wiersze
pisywa³ (Olsztyn 1957), O Michale Lengowskim pieniarzu warmiñskim w
setn¹ rocznicê urodzin (Olsztyn 1972) i Pod warmiñskim niebem. O Michale
Lengowskim (Warszawa 1974).
Zebrane na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych przez pracowników Instytutu
Sztuki materia³y folklorystyczne zosta³y wydane jeszcze dwukrotnie: jako
Piosenki mazurskie (Kraków 1955) oraz w tomie Prace i materia³y etnograficzne (Olsztyn 1960). Gêbik przygotowa³ do druku zbiór wierszy Micha³a
Kajki pt. Wiersze wybrane (Olsztyn 1958), Kajki i Lengowskiego Opowiadania uciesne oraz wiersze Micha³a Lengowskiego pt. Mój ¿yciorys (Olsztyn
28
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1974). Kilka ksi¹¿ek powiêci³ Gêbik pasji swego ¿ycia, Polskiemu Gimnazjum w Kwidzynie, którym kierowa³ do wybuchu II wojny. S¹ to: XX lat
Gimnazjum w Kwidzynie (Olsztyn 1957), Kwidzyniacy. Opowieæ o m³odzie¿y
walcz¹cej (Gdynia 1965), Burzom dziejów nie dali siê zgnieæ (Gdynia 1967)
i Ch³opcy z rzeczypospolitej kwidzyñskiej (Olsztyn 1968).
Kiedy w 1971 roku W³adys³aw Gêbik straci³ stanowisko prezesa Olsztyñskiego Oddzia³u ZLP, dla utrwalenia swojej kulturotwórczej dzia³alnoci
opracowa³ pamiêtnikarsko-wspomnieniowy tom szkiców Prawo i piêæ (£ód
1971). Wróci³ w nim jeszcze raz do czasów gimnazjum w Kwidzynie, pobytu
w obozach, odzyskanej wolnoci. W rozdziale O, ojczysta nasza mowo! opisa³
swoje dowiadczenia z pocz¹tków tworzenia ¿ycia kulturalnego po wojnie
w Olsztynie. Znajdujemy tam informacje o powstaniu Klubu Literackiego,
a póniej Oddzia³u ZLP. Osobn¹ relacj¹ jest szkic pt. Ciela, co na deskach
wiersze pisywa³, w którym Gêbik komentowa³ twórcze dzia³ania Micha³a
Kajki oraz wspomina³ uroczyste obchody setnej rocznicy urodzin tego ludowego poety w roku 1958.
W³adys³aw Gêbik zosta³ przyjêty do ZLP w 1953 roku, raczej w imiê
uznania dla jego zaanga¿owanej pracy spo³ecznej w pierwszym dziesiêcioleciu po wojnie, bowiem przed wojn¹ wyda³ jedynie dwie broszury: pierwsz¹
 o formach pracy kulturalno-owiatowej w Niemczech w 1934 i 1935 roku
oraz drug¹  o Gimnazjum Polskim w Kwidzynie. Po 1945 roku jego zainteresowania oscylowa³y przede wszystkim wokó³ kilku wa¿nych tematów: zale¿a³o mu na podtrzymaniu tradycji wywiedzionej z okresu miêdzywojennego,
tj. uhonorowaniu dzia³aczy spod znaku Rod³a i pisarzy ludowych, a co za tym
idzie bogaceniu i pielêgnowaniu pimiennictwa powiêconego przesz³oci
(wspomnienia) oraz przywracaj¹cego pamiêæ o ju¿ nie¿yj¹cych. Z owym tematem wi¹¿e siê tak¿e jego twórczoæ publicystyczna ukazuj¹ca siê na ³amach periodyków naukowych (Komunikaty Mazursko-Warmiñskie i Rocznik Olsztyñski) i codziennych (S³owo na Warmii i Mazurach, Warmia
i Mazury), w której Gêbik domaga³ siê przeredagowania definicji regionalizmu czy raczej koniecznoci odwie¿enia jego znaczenia w duchu nowych
czasów.
Najwa¿niejsze znaczenie mia³a jednak jego dzia³alnoæ spo³eczno-kulturalna. Zaanga¿owanie w propagowanie przesz³oci regionu i jej aktualizowanie
w teraniejszoci mia³y ustaliæ na wiele lat kierunek dzia³añ literatów, podpowiadaæ tematykê utworów, rozwijaæ zainteresowania tematem warmiñsko-mazurskim. Sta³o siê jednak tak, ¿e  jak pisa³ we wspomnieniach Tadeusz
Swat  Gêbik: pozornie przegra³ wszystko. Jego idea regionalizmu nie doczeka³a siê  bo i doczekaæ nie mog³a  realizacji. Có¿ z tego, ze Micha³
Kajka, symbol mazurskiego ludu, odnaleziony na nowo przez Gêbika, by³
w 1958 roku jednodniowym bohaterem ogólnopolskich, nies³awnej zreszt¹
pamiêci obchodów? Któ¿ dzi pamiêta czwórkê poetów ziemi olsztyñskiej,
przyjmowanych z honorami do Zwi¹zku Literatów Polskich i podejmowanych
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przez prezydenta? Któ¿ czyta ich wiersze, zwyczajne rymowanki lub próbuje
zrozumieæ patos fraz? G³êboko w archiwach spoczywaj¹ zakurzone zapewne
protoko³y Pañstwowego Instytutu Sztuki z tekstami warmiñskich kurlant
i kurlantek, wydanymi do dzi w szcz¹tkowej ledwie czêci. Z rdzennych
Warmiaków i Mazurów, o których los tak Doktor walczy³, tylko nieliczni
oparli siê blichtrowi Zachodu i pokrêtnej polityce polskich w³adz29.
Dzia³alnoæ W³adys³awa Gêbika, dzisiaj prawie zupe³nie przemilczana,
jest przyk³adem konsekwentnego realizowania w³asnego programu odrodzenia poczucia przynale¿noci narodowej po II wojnie wiatowej, odbywaj¹cego
siê w duchu regionalizmu w regionie wyja³owionym przez uk³ad historycznopolitycznych zdarzeñ z polskiej tradycji. Wyj¹tkowa aktywnoæ Gêbika stanowi wzór, który mo¿e byæ naladowany, bo niesie ze sob¹ tylko pozytywne
przyk³ady zachowañ. Nawet dzisiaj, gdy próbuje siê nadaæ ruchowi regionalnemu nowe definicje i treci, okazuje siê, ¿e nie ma jednego i jedynie s³usznego sposobu postêpowania. Wa¿ne s¹ jednak osi¹gane cele, które dziêki
pracowitoci, altruizmowi i niezale¿noci udawa³o siê Gêbikowi w latach
PRL-u osi¹gaæ.
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Summary
The aim of the paper is detailed interpretation of activity carried out by W³adys³aw Gêbik in
19451970, when the political doctrine dominated institutions of the public life. It is to show
that organisational structures created by him and also pioneering academic publications published due to his engagement contained values which served the Polish who decided to live on
the area of former East Prussia. The ideas which motivated his actions had universal dimension and exceeded narrow understanding of regionalism both in the post-war meaning and the
one defined after 1945.
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W³odzimierz Kowalewski nale¿y do najwybitniejszych pisarzy wywodz¹cych siê z Warmii i Mazur. Urodzi³ siê w Olsztynku, miasteczku po³o¿onym
w po³udniowej czêci dawnych Prus Wschodnich, któr¹ po zakoñczeniu drugiej wojny wiatowej w³¹czono do Polski. W latach panowania nazizmu
w Niemczech wa¿nym wyró¿nikiem tej miejscowoci by³a bliskoæ mauzoleum niemieckiego marsza³ka Paula von Hindenburga. Natomiast po roku
1945 szczególn¹ rolê w ¿yciu publicznym tak¿e i tego miasta musia³a odgrywaæ niewielka odleg³oæ, jaka dzieli je od pól bitewnych pod Grunwaldem.
Rzecz¹ oczywist¹ by³o wiêc, ¿e przysz³y pisarz ju¿ od dzieciñstwa musia³ byæ
nieustannie konfrontowany z niemieckoci¹, choæby za spraw¹ licznych wiadectw po, nie tak znowu odleg³ej przecie¿, przesz³oci czy te¿ ze wzglêdu na
stosunkowo wysoki jeszcze w czasach jego dzieciñstwa i m³odoci odsetek
ludnoci rodzimej, g³ównie mazurskiej, wród ówczesnych mieszkañców rodzinnego Olsztynka i okolic. O wczesnym dostrze¿eniu problematyki niemieckiej zadecydowa³a tak¿e jego m³odoæ spêdzona wród grynderskiej zabudowy olsztyñskiej dzielnicy Zatorze. To tam bowiem przez d³ugie dziesiêciolecia powojenne zdo³a³ zachowaæ siê, przede wszystkim dziêki specyficznej architekturze, klimat dawnego miasta Allenstein. W opowiadaniu
Kamienica Denglera, opublikowanym w tomie wiat³o i lêk. Opowiadania
starej daty1, Kowalewski wspomina³, i¿ wraz ze swoimi ówczesnymi kolegami niezmordowanie eksplorowa³ skarby ukryte w ziemi na terenie tamtejszych podwórek. Przypadkowe znaleziska przypomina³y mu nieustannie
o tym, ¿e niegdy pod tymi samymi adresami i dachami, w tych samych
1

W. Kowalewski, wiat³o i lêk. Opowiadania starej daty, Warszawa 2003.
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miejscach, zamieszkiwali u¿ytkownicy zupe³nie innego jêzyka ni¿ jego mowa
ojczysta. Te wykopaliska obfitowa³y w takie przedmioty, jak butelki z charakterystycznymi zamkniêciami, zbutwia³e b¹d nadpalone strzêpki gazet
i ksi¹¿ek zapisanych szwabach¹, kawa³ki zardzewia³ych sprzêtów itd.
Wszystko to stwarza³o szansê na to, ¿e Kowalewski, dysponuj¹c niezwyk³¹
si³¹ talentu narracyjnego, z powodzeniem mo¿e staæ siê piewc¹ i odkrywc¹
dawno minionych Ultima Thule, by nie u¿yæ w tym kontekcie po raz kolejny
zu¿ytego ju¿ nieco porównania z Atlantyd¹ Pó³nocy. Móg³by wiêc w dziele
(od)tworzenia lokalnego genius loci niemal¿e uprzedziæ Paw³a Huellego i staæ
siê takim samym twórc¹, któremu uda³a siê nie³atwa sztuka powo³ania do
literackiego ¿ywota jakiego miejscowego, olsztyñskiego Weisera Dawidka.
Czêciowo zreszt¹ tak siê sta³o, a mianowicie za spraw¹ jego opowiadania
Powrót do Breitenheide. Kowalewski nie skupia³ siê jednak póniej tylko na
odkrywaniu spraw zwi¹zanych z zastan¹ rzeczywistoci¹ poniemieck¹. Najprawdopodobniej wynika³o to z dwóch przynajmniej powodów. Otó¿ Huelle
podaje w swych wypowiedziach autobiograficznych przyk³ady rodzinnych koneksji, ³¹cz¹cych go porednio tak¿e z niemieckim krêgiem kulturowym2, na
co wskazywa³oby równie¿ brzmienie jego nazwiska. Kowalewski nale¿y natomiast do pokolenia urodzonego wprawdzie na dawnych terenach niemieckich, ale takiego, którego przodkowie legitymowali siê dowodami osobistymi
zawieraj¹cymi adnotacjê o urodzeniu na terytorium ZSRR, co  jak wiadomo
 by³o oczywistym anachronizmem, bo w rzeczywistoci wywodzili siê oni
z polskich kresów wschodnich. Olsztyñski pisarz nie wykazywa³ ponadto
wiêkszego zami³owania do przyswajania sobie chocia¿by rudymentów jêzyka
niemieckiego, co w pewnym sensie zdeterminowa³o tak¿e jego póniejsze
wybory konkretnych autorytetów literackich. Elementem trwale ³¹cz¹cym
Huellego i Kowalewskiego zdaje siê natomiast pozostawaæ postaæ Tomasza
Manna, skoro obaj powiêcili temu prozaikowi wiêksze, jak w przypadku
Huellego (Castorp), lub mniejsze, jak u Kowalewskiego (Wieczór autorski),
opowiadania. W tym ostatnim utworze autor wykaza³ ponadto du¿¹ znajomoæ dokonañ innych twórców kultury niemieckiego obszaru jêzykowego.
Przedstawiaj¹c w nim fikcyjn¹ wizytê wybitnego pisarza niemieckiego
w miecie zwanym w tekcie konsekwentnie Allenstein, Kowalewski prezentuje miêdzy innymi liczne odwo³ania do ¿ycia literackiego w Niemczech prze³omu dziewiêtnastego i dwudziestego wieku. Okres ten zdaje siê fascynowaæ
go ze szczególn¹ intensywnoci¹, zw³aszcza niemiecki ekspresjonizm, i to
zarówno jako kierunek w malarstwie, jak i w literaturze. By uzyskaæ jak
najbardziej wiarygodne t³o dla swej opowieci o wyimaginowanej podró¿y,
jak¹ pod koniec lat trzydziestych ubieg³ego wieku mia³ odbyæ Tomasz Mann
z Monachium do Olsztyna/Allenstein, Kowalewski wplót³ do wykreowanego
2 Por.: http://teatrnn.pl/leksykon/node/4384/pawe%C5%82_huelle_ur_1957#1 [dostêp:
20.09.2015].
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przez siebie tekstu liczne odniesienia do ówczesnych realiów, ka¿¹c na przyk³ad autorowi Buddenbrooków czytaæ w podró¿y Neue Rundschau i Literarische Welt. Dziêki zastosowaniu tego typu szczegó³ów Kowalewski staje
siê uwiarygodniaj¹cym minion¹ rzeczywistoæ weryst¹ w rodzaju Marka
Krajewskiego, z wielk¹ maestri¹ odtwarzaj¹cego w swoich wroc³awskich krymina³ach z udzia³em komisarza Eberharda Mocka zaginiony wiat dawnego
Breslau.
Podstawow¹ przes³ank¹ wyprawy Manna na pó³nocno-wschodnie rubie¿e pañstwa niemieckiego, za jakie uchodzi³y odciête tzw. Korytarzem Prusy
Wschodnie, by³a idea silniejszego zintegrowania pod wzglêdem kulturowym
tej prowincji z reszt¹ pañstwa niemieckiego. Dlatego w usta ministra Gerharda von Kanitza (18851949)3, który wywodzi³ siê z maj¹tku po³o¿onego
niedaleko miasteczka Orneta/Wormditt na Warmii, Kowalewski zdecydowa³
siê w³o¿yæ argumenty cytowane poni¿ej. Przedstawione zosta³y one w rozmowie von Kanitza z Mannem maj¹cym, w ramach wyczerpuj¹cej jego si³y
podró¿y, wyg³osiæ w Olsztynie/Allenstein odczyt zatytu³owany Nietzsche
a muzyka. Mi³oæ i nienawiæ:
To s¹ tereny ca³kowicie odciête od g³ównego pnia niemieckiej kultury. Jeli
wielcy ludzie, jak pan, pañski brat Heinrich albo Toller czy Bergengruen, przynajmniej nie zamanifestuj¹ swojego nimi zainteresowania, to puste pole zagospodaruje dobrze pan wie, kto. Jestem pe³en troski. Sam pan widzi, co dzieje siê
w Republice!4

W ten sposób, wiadomie czy te¿ mo¿e mimowolnie, Kowalewski wpisa³ siê w
dyskurs dotycz¹cy patentu do sprawowania w³adzy pañstwowej nad Prusami
Wschodnimi, jaki nieustannie roznieca³ umys³y polityków i intelektualistów
polskich i niemieckich zarówno na przestrzeni niemal ca³ego wieku dziewiêtnastego, jak i póniej, zw³aszcza w okresie poplebiscytowym. Nie nale¿y przy
tym zapominaæ, ¿e Niemcy swoj¹ lekcjê po wygranym plebiscycie odrobili
znakomicie, co tak doskonale wypunktowa³ Stanis³aw Swianiewicz  polski
ekonomista zwi¹zany przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ ze rodowiskiem naukowym Królewca/Königsbergu  w swych wspomnieniach zatytu³owanych
W cieniu Katynia. Natomiast odrodzona Polska, zaprz¹tniêta innymi wa¿nymi z ówczesnego punktu widzenia sprawami, odwróci³a siê od Warmii
i Mazur i nie zabiega³a skutecznie o sprawowanie rz¹du dusz w tym regionie. Przywo³anie na kartach opowiadania hrabiego von Kanitza, stosunkowo
liberalnego pos³a do pruskiego Landtagu w czasach istnienia Republiki Weimarskiej, dowodzi sprawnego poruszania siê Kowalewskiego w realiach nie
tylko artystycznych, lecz równie¿ historycznych, zwi¹zanych z dziejami Prus
3 http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/19191933/0011/adr/adrhl/kap1_4/para2_25.html [dostêp: 19.09.2015].
4 W. Kowalewski, wiat³o i lêk..., s. 153.
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i Niemiec. Stanowi to dodatkowy walor poznawczy jego opowieci, umo¿liwiaj¹cy zetkniêcie siê  byæ mo¿e po raz pierwszy  z nazwiskiem tak wa¿nej
postaci ¿ycia politycznego pochodz¹cej z terenów Warmii.
Miejsce zakwaterowania Tomasza Manna, przyby³ego z odleg³ej wzglêdem Prus Wschodnich niemieckiej metropolii, za jak¹ niew¹tpliwie uchodzi³o
Monachium, do niewielkiego miasta Allenstein, wykazuj¹cego wszak¿e pod
ró¿nymi wzglêdami coraz wiêksze aspiracje, Kowalewski opisuje w nastêpuj¹cy sposób: Najlepszy hotel nazwano oczywicie »Deutsches Haus«, jak
w co drugim miecie tego kraju. Znajdowa³ siê przy g³ównej ulicy, tu¿ obok
ratusza5. Nieco dalej autor za dodawa³:
Apartament by³ obszerny, podobno piêæ lat temu nocowa³ tu sam Hindenburg.
Prze³adowany meblami salon o trzech wielkich oknach, w którym mo¿na by
urz¹dziæ kongres jakiej mniejszej partii politycznej. Dalej ³adny gabinet, gdzie
na mahoniowym biurku ustawiono nowiutk¹ maszynê do pisania i pude³ko
o³ówków firmy Moser. Le¿a³y te¿ miejscowe gazety, Allensteiner Volksblatt,
Allensteiner Zeitung  t³ust¹ czcionk¹ informuj¹ce na pierwszych stronach
o jego przyjedzie6.

Dziêki temu prostemu zabiegowi znakomicie uda³o siê Kowalewskiemu
uchwyciæ, coraz bardziej w ostatnich latach istnienia Republiki Weimarskiej
duszn¹, gêstniej¹c¹ atmosferê tego nieco zaciankowego miasta. Prawdopodobnie dlatego te¿ pozwoli³ on Mannowi snuæ w zaciszu hotelu Deutsches
Haus wspomnienia wokó³ wydarzeñ sprzed dziesiêciu lat, kiedy opuci³ Monachium ogarniête, jak wiele innych wielkich miast w Niemczech i Europie,
gor¹czk¹ protestów robotniczych. Autor mierci w Wenecji wyjecha³ wtedy,
by znów rozkoszowaæ siê melancholi¹ tak dobrze znanych mu adriatyckich
pla¿. Kowalewski zauwa¿a, ¿e wiat prze¿ywa³ jeszcze amok radoci po
wielkiej wojnie, a na Lido s³ysza³o siê wy³¹cznie jêzyki zwyciêskich mocarstw. By³ [Mann  G. S.] przekonany, ¿e jest jedynym Niemcem w tym
podekscytowanym t³umie, jedynym cz³owiekiem niepoddaj¹cym siê prostackiej energii pó³nagich cia³ i pragnieniu zabawy7. Dalszy ci¹g reminiscencji
Manna dotyczy gor¹cego romansu, jaki po³¹czy³ go wówczas ze znudzon¹
¿yciem ¿on¹ pewnego fabrykanta zapa³ek ze S³upska (Stolp), legitymuj¹c¹
siê cokolwiek pretensjonalnym imieniem Virna.
G³ówny punkt wizyty Manna w Allenstein, które jaki czas temu awansowa³o do rangi stolicy po³udniowej rejencji Prus Wschodnich, zaplanowany
by³ w siedzibie pobudowanego zaledwie przed kilku laty Teatru Miejskiego.
W krytycznej opinii narratora by³ to [ ] bezstylowy i brzydki budynek [ ],
Treudank dla Allenstein za zwyciêstwo w plebiscycie8. W s³owach tych do
5
6
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g³osu dochodzi zapewne odautorska niechêæ zarówno do samych przyczyn
powstania, jak i realizacji tego za³o¿enia architektonicznego, któremu rzeczywicie w du¿ej mierze przywieca³a wola zademonstrowania politycznego
i duchowego zwi¹zania regionu wschodniopruskiego z reszt¹ Niemiec. Zebrana w teatrze publicznoæ, z ca³¹ pewnoci¹ niewyrobiona jeszcze pod wzglêdem ambicji kulturalnych, zgromadzi³a siê tam nie ze wzglêdu na to, by
zapoznaæ siê z najwa¿niejszymi tezami zawartymi w wyk³adzie Manna, lecz
po to, by uczestniczyæ w wydarzeniu przerywaj¹cym nieco nudnaw¹ codziennoæ Allenstein. W ¿yciu Manna przybycie do tego miasta mia³o siê wszak¿e
zapisaæ jako niezwykle wa¿ne wydarzenie. Tu bowiem nieoczekiwanie dosz³o
do ponownego spotkania z poznan¹ niegdy w Wenecji kochank¹ Virn¹
i tak¿e tu mia³a dotrzeæ do autora Buddenbrooków i Czarodziejskiej góry
pewna wa¿na wiadomoæ wys³ana przez jego ¿onê Katiê. Zawiadamia³a ona
swego s³awnego mê¿a o przyznaniu mu nagrody Nobla w dziedzinie literatury, co  jak wiadomo  nast¹pi³o w roku 1929. Warto dodaæ, ¿e w rzeczywistoci telefon ze Sztokholmu zasta³ Manna w jego obszernym domu monachijskim znajduj¹cym siê przy Poschingerstraße9.
Niemiecki Olsztyn (Allenstein) stanowi³ wraz Prusami Wschodnimi
wdziêczne t³o tak¿e do znakomitego opowiadania Powrót do Breitenheide,
og³oszonego po raz pierwszy drukiem w pimie Borussia w roku 1995.
W utworze tym Kowalewski przedstawia nieco inne problemy ni¿ ewentualne konflikty na linii Polacy i Niemcy, koncentruj¹c siê na sprawach zwi¹zanych z rejonami wykraczaj¹cymi poza codziennoæ, takimi jak sztuka i jej
znaczenie w przededniu wybuchu pierwszej wojny wiatowej. Ogólny tenor
tej opowieci brzmi raczej eskapistycznie, dekadencko, ale jednoczenie daleki jest od doranej publicystyki. Autor umieci³ jej akcjê w miecie wtedy na
wskro niemieckim, w którym w zasadzie nie mo¿na by³o doszukaæ siê bardziej znacz¹cych ladów polskoci. A tê przez ca³y okres powojenny z tak¹
skrupulatnoci¹ i nadmiern¹ gorliwoci¹ usi³owali udowodniæ polscy naukowcy i pisarze.
Kowalewski bardzo sugestywnie zadba³ o wierne odmalowanie ówczesnych realiów miasta Allenstein i po³o¿onej w po³udniowej czêci Mazur wsi
wypoczynkowej o nazwie Nida (Nieden). G³ówny protagonista, francuski
marszand o nazwisku Chabot, przybywa poci¹giem wraz ze sw¹ towarzyszk¹
o imieniu Bernadette, równie¿ Francuzk¹, do Allenstein, by nastêpnie przesi¹æ siê do sk³adu wiod¹cego przez Szczytno (Ortelsburg) do stacji Szeroki
9 Informacja taka zawarta jest m.in. w artykule Susanne Beyer Sonderbarer Traum
opublikowanym w tygodniku Der Spiegel, 12/2005, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d
39774253.html [dostêp: 8.10.2013]. Równie¿ w ksi¹¿kowej wersji scenariusza filmu Die
Manns. Ein Jahrhundertroman (Frankfurt am Main 2001, s. 128), autorstwa Heinricha
Breloera i Horsta Königsteina, zawarta jest scena, w której w³anie w tym miejscu wiadomoæ tê przekazuje Mannowi jego ulubione dziecko, jedenastoletnia wtedy córka Elisabeth,
znana póniej pod mê¿owskim nazwiskiem Borgese.
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Bór (Breitenheide). Stamt¹d dwójka podró¿ników ma udaæ siê do siedziby
malarza Martina Stiebla przebywaj¹cego w malowniczej wiosce Nieden. Bernadette, nawyk³a do wytwornego ¿ycia na paryskich salonach, domniemana
lub rzeczywista modelka s³ynnych wówczas malarzy i rzebiarzy, utyskuje
na  jej zdaniem  niezwykle niski poziom kultury materialnej wschodniopruskiej prowincji. Mierzi j¹ ju¿ sam niewyszukany wygl¹d dworca w Allenstein i rzucaj¹ca siê w oczy pospolitoæ zachowañ miejscowej ludnoci. Narzeka nawet na nieumiejêtnoæ podawania kawy przez lokalnych restauratorów. Chabot, który z w³asnej woli odby³ studia na monachijskiej Akademii
Sztuk Piêknych, od dawna urzeczony niemieck¹ dekadencj¹ i bohem¹ artystyczn¹, jest bardziej otwarty na realia zastane podczas przerwy w podró¿y:
Za szpalerami drzew p³ynê³y do ty³u fasady dobrze utrzymanych willi i niewielkich kamienic w wypielêgnowanych ogródkach oddzielonych od trotuaru ¿elaznymi parkanami. Kaiserstraße  przeczyta³ nazwê z tabliczki umocowanej na
jednej z takich formowanych w rolinny wzór sztachet. Bezwiednie rejestrowa³
nieznane perspektywy i obce napisy  tu wypolerowany zak³ad fryzjerski, tam
wabi¹cy ciemnym wnêtrzem i stosami wonnych towarów sklep kolonialny, hotel
Königlicher z agawami w donicach wielkoci beczek przed bram¹, piwiarnia,
wreszcie w naro¿nym domu jaki Joseph Hermann Geschäft10.

Te uroki miasta Allenstein w ¿adnej mierze nie s¹ w stanie zachwyciæ Bernadette, która w trakcie póniejszych sporów natury artystycznej nie podziela fascynacji Chabota wybitnymi, a zarazem niezwykle popularnymi niemieckimi malarzami romantycznymi  Adrianem Ludwigiem Richterem
i Carlem Gustavem Carusem. Nie podoba jej siê tak¿e twórczoæ przedstawicieli innych kierunków w malarstwie niemieckiego obszaru kulturowego,
takich jak realici Adolph Menzel i Max Liebermann, impresjonista Max
Slevogt czy symbolista Arnold Böcklin. Dlatego zarzuca swemu towarzyszowi
uleganie niew³aciwym w jej przekonaniu manierom artystycznym: Ci¹gnie
ciebie do tych Niemiec . Jak mo¿na by³o, bêd¹c Francuzem, nie studiowaæ
sztuki w Pary¿u, tylko w jakim Monachium?11. Bernadette jest zdania, ¿e
Chabot w pe³ni przesi¹k³ zdradliwymi pr¹dami artystycznymi, ocenianymi
przez ni¹ ostatecznie jako ciê¿ki, niestrawny sos. Chabot odpiera te ataki:
 Nic nie rozumiesz  parskn¹³.  Monachijski sos! Guzik wiesz, co znaczy
Stimmung. Trzeba tu ¿yæ, ¿eby zrozumieæ12. Na takie dictum Bernadette
replikuje:  Co znaczy? Br¹zowo, ciemno, t³usto, lepko13. W ten niewyrafinowany, ale jak¿e dosadny sposób towarzyszka Chabota podsumowuje swe
wyobra¿enia o wk³adzie ludów pó³nocnej Europy do wiatowego dziedzictwa
kulturowego. Pewne ska¿enie ideowe Prus Wschodnich, faktyczny lub te¿
10
11
12
13

W. Kowalewski, Powrót do Breitenheide, Borussia, 10/1995, s. 202203.
Tam¿e, s. 205.
Tam¿e.
Tam¿e.
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tylko domniemany, dziedziczny defekt tej krainy, najlepiej zdiagnozowa³
zreszt¹ doktor Schwind, przyby³y tu przed laty po odbyciu studiów w po³udniowoniemieckiej Tybindze:
 Tutaj [ ] wisi w powietrzu pewna szczelna odmiana melancholii sk³aniaj¹ca
do zapatrzenia g³êboko w siebie, lecz powoduj¹ca niemo¿noæ wydobycia na
zewn¹trz tego, co wówczas odbija siê w wyobrani. [ ]  Prusy Wschodnie nie
maj¹ swojego piewcy i nie mia³y nigdy kogo, kto odkry³by ich zasup³an¹
w paskudny wêze³ tajemnicê, odczyta³ sens ponurego p³aczu tej ziemi. Gdzie
indziej wystarczy sp³achetek ugorów z paroma bajorami, ja³owe rumowisko kamieni, Alpy na przyk³ad, a ju¿ jest bard, poeta, kap³an miejscowego piêkna.
A tu? Jedyne, co Stiebl móg³ tu malowaæ, to afrykañskie pejza¿e14.

Chabot, niezra¿ony tak jednoznacznie negatywnym przedstawieniem sprawy
przez Bernadette i Schwinda, za wszelk¹ cenê pragnie odkryæ tajemnicê
malarstwa Stiebla, który wiadomie wybra³ tê nieprzyjazn¹ krainê jezior,
jak¹ by³y Mazury, by na p³ótnach obrazów tworzonych w swoim atelier
uchwyciæ ich przygnêbiaj¹c¹ melancholiê i bezbrze¿ny smutek. Starannie
skrywane przed obcym wzrokiem, ostatnie dzie³o malarza, nieszczêliwego
z uwagi na niezrozumienie otoczenia i chorobê przywleczon¹ z eskapady do
Afryki, Kowalewski opisuje nastêpuj¹cymi s³owy:
Jego centrum pokrywa³y ca³kowicie abstrakcyjne znaki, sk³êbione kszta³ty
w dzikich kolorach, motywy i formy nie przypominaj¹ce niczego, co spotyka
cz³owieka w realnym wiecie. Brak by³o jakichkolwiek symboli, jakichkolwiek
ladów konkretnego przes³ania  poza tym, ¿e ca³a ta magma sprawia³a wra¿enie, i¿ za chwilê przeleje siê przez ramy i jaskraw¹, lekk¹ mas¹ pogr¹¿y w sobie
widza15.

Ten na po³y apokaliptyczny obraz Stiebla, zatytu³owany Profety, najwyraniej stanowi wiêc artystyczn¹ i wizjonersk¹ antycypacjê nadchodz¹cego wieku totalitaryzmów, którego kulminacj¹ by³a zag³ada milionów istnieñ ludzkich. Jest te¿ odzwierciedleniem g³êbokiego urazu psychicznego malarza,
jakiego dozna³ wskutek koniecznoci ci¹g³ego przebywania w nieprzyjaznym
Nieden. Tak Stiebl przedstawia wyk³adniê swej obecnej pora¿ki jako cz³owiek i twórca:
Ten kraj niczego u mnie nie wywo³uje, do niczego nie pobudza. Próbowa³em
kiedy tutejszego pejza¿u, wychodzi³y ³zawe pocztówki. Corinna mnie opuci³a,
bo nie mog³a znieæ wilgoci, i wyjecha³a do Aachen. Ludzie mówi¹ tu ró¿nymi
jêzykami, chodz¹ do ró¿nych kocio³ów i czujê w powietrzu, jak coraz bardziej
zasadnicza jest dla nich ta innoæ, jak coraz bardziej s¹ przeciwko sobie16.

14
15
16
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W tym mazurskim mikrokosmosie dopatruje siê on tak¿e zarzewia ogólnoeuropejskich konfliktów, jakie ju¿ niebawem z wielk¹ si³¹ wybuchn¹ na niespotykan¹ dot¹d skalê.
Jeszcze w drodze z Allenstein do Nieden Chabot nieustannie przygl¹da
siê Mazurom, co mo¿e przywodziæ na myl skojarzenia z ich konterfektami
zawartymi w s³ynnej ksi¹¿ce Melchiora Wañkowicza Na tropach Smêtka:
Na ma³ych stacyjkach, zatopionych w martwocie i skwarze po³udniowej pory,
wsiadali miejscowi ludzie. Przygl¹da³ siê im z zainteresowaniem, ale prawdê
mówi¹c, nie znalaz³ w nich niczego osobliwego. Ciemno ubrane kobiety z w³osami upiêtymi w kok, g³adko wygoleni mê¿czyni, czasem odwiêtnie  w meloniku i z dewizk¹ dyndaj¹c¹ na dumnie wypiêtym brzuchu. Wszyscy sprawiali
wra¿enie czystszych i zamo¿niejszych od ch³opa spod Limoges i Besançon17.

Charakterystyczne, ¿e autor opowiadania Powrót do Breitenheide ani razu
nie u¿ywa w odniesieniu do opisywanych przez siebie tubylców okrelenia
Mazurzy, jakby chcia³ oderwaæ siê od schematycznego mylenia o tej grupie
etnicznej. Ale byæ mo¿e dzieje siê tak tylko dlatego, ¿e sam nie jest pewien,
jak oceniæ tych ludzi w kategoriach narodowych i etnicznych. Warto w tym
miejscu przypomnieæ, ¿e ju¿ kilka lat póniej ludnoæ ta zdecydowanie opowie siê za pozostaniem w obrêbie prowincji Ostpreußen, a w momencie
przy³¹czenia tego regionu do Polski przyjdzie jej en masse znikn¹æ z zamieszkiwanych od kilku wieków terenów. U progu nowego tysi¹clecia zostan¹ oni
przez wybitnego dzia³acza mazurskiego, Wiktora Marka Leyka, uznani za
cz³onków endemicznej grupy ludnociowej, porównywanej jedynie z Indianami  ostatnimi Mohikanami.
To, co ³¹czy oba opowiadania Kowalewskiego, to przeciwstawienie dwóch
ca³kowicie odmiennych modi vivendi w obrêbie tego samego organizmu pañstwowego, jakim by³y Niemcy. Prusy Wschodnie jawi¹ siê jako egzemplifikacja i inkarnacja kultury pó³nocy, zwanej zreszt¹ przez Bernadette kultur¹
smalcu. S¹ one przeciwstawione kulturze po³udnia, okrelanej przez ni¹
jako kultura oliwy. A za tak¹ uchodziæ mo¿e, czêciowo chocia¿by, po³udniowoniemiecka Bawaria wraz z jej stolic¹ Monachium. W obu utworach wyranie zarysowuje siê ponadto opozycja pomiêdzy dwoma habitusami  wielkomiejskim i rustykalno-dziewiczym. Uderza te¿ niezwyk³a wra¿liwoæ autora
w sposobie odwzorowania nawet najmniejszych detali zwi¹zanych z niemieckim obliczem dawnych Prus Wschodnich, wyra¿aj¹ca siê nie tylko znajomoci¹ lokalnej toponomastyki w jêzyku niemieckim, lecz tak¿e sprawnym poruszaniem siê w ca³ym konglomeracie kulturowym Niemiec z prze³omu
wieków. Taka precyzja zbli¿a Kowalewskiego równie¿ do Stefana Chwina,
który w powieci Hanemann (1995) wykreowanemu przez siebie bohaterowi
w podobny sposób kaza³ podchodziæ do zastanego niemieckiego dziedzictwa
17
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Gdañska. Zas³uga Kowalewskiego w odkrywaniu zapoznanych wiatów zdaje
siê byæ jednak o tyle wiêksza, ¿e dotyczy nies³usznie marginalizowanego
 tak kiedy, jak i dzi  regionu na mapie Europy, jaki stanowi¹ Warmia
i Mazury.
Swoje niemal¿e intymne odniesienie do niemieckoci w szczególny sposób zademonstrowa³ Kowalewski w przemówieniu wyg³oszonym podczas odbierania, przyznanej mu w roku 2003 przez partnerskie miasta Torunia
i Getyngi, Literackiej Nagrody im. S. B. Lindego. Autor wyzna³ wtedy:
Rozmaitych odcieni niemieckoci dowiadcza³em [ ] indywidualnie i prywatnie,
od najwczeniejszego dzieciñstwa, i choæ nie znam jêzyka niemieckiego, to niespodziewanie mocno wp³ynê³a ona na mój ogl¹d wiata, na wra¿liwoæ. Póniej
stanowi³a te¿ inspiracjê artystyczn¹: wa¿n¹, ale jedn¹ z wielu18.

Ostatnie zdanie wskazuje na to, ¿e wzajemne oddzia³ywanie na siebie ¿ywio³u niemieckiego (germañskiego) i polskiego (s³owiañskiego) nie przerodzi³o
siê w jego przypadku w jakie obsesyjne penetrowanie wprawdzie istotnego,
ale jednak w jakim stopniu ograniczaj¹cego wymiaru rzeczywistoci. W tym
samym przemówieniu pisarzlaureat zauwa¿y³ ponadto, odnosz¹c siê do
swojego miejsca urodzenia i zamieszkania:
Wszystko, co nale¿a³o do epoki przed rokiem 1945, by³o tutaj mg³¹, magm¹,
czarn¹ dziur¹, do której pasowa³oby tylko jedno uniwersalne okrelenie: niemieckoæ. Wszystko to, co z owej czarnej dziury pochodzi³o i zachowa³o siê do
naszych czasów, nazywano poniemieckim.
Niemieckoci dowiadczam zatem przez poniemieckoæ, i to na poziomie zarówno ¿ywych ludzi, jak i przedmiotów19.

To wa¿na deklaracja prozaika, który w pewnym sensie zdawa³ siê byæ cz³owiekiem wydziedziczonym z naturalnego podglebia kulturowego, jakim dysponowali mieszkañcy Polski uwa¿anej za tê w³aciw¹. Co ciekawe, takie
okrelenia jak poniemiecki, poniemieckoæ, jak¿e czêsto u¿ywane w polszczynie, w zasadzie nie maj¹ bezporedniego ekwiwalentu w jêzyku naszych
zachodnich s¹siadów. Termin postdeutsch brzmi bowiem sztucznie, przywodz¹c na myl raczej skojarzenia z takimi pojêciami, jak ponowoczesnoæ czy
postmodernizm. Wynika to oczywicie z innej optyki rozpatrywania kwestii
historycznych w Polsce i Niemczech. Z punktu widzenia by³ych mieszkañców
dawnych ziem niemieckich, nie tylko tych mog¹cych uchodziæ za nieprzejednanych w deklarowanym lub imputowanym im antypolonizmie, wszystko
to, co po nich pozosta³o, w zasadzie pozbawione jest odpowiedniego desygnatu. Z podobnym problemem z zakresu jêzykoznawstwa musieliby siê zreszt¹
18 W. Kowalewski, Poniemieckoæ, w: Spotkania. Jesieñ poetycka 2013/Begegnungen.
Poetischer Herbst 2013, Olsztyn 2013, s. 76.
19 Tam¿e, s. 78.
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zmierzyæ Polacy, dawni mieszkañcy okolic Wilna i Lwowa, gdyby o pozostawionym przez nich mieniu lub duchowym dziedzictwie ich litewscy, bia³oruscy czy ukraiñscy nastêpcy wyra¿ali siê, u¿ywaj¹c nacechowanego negatywnie, choæ na szczêcie nieistniej¹cego chyba, terminu popolskoæ.
O tym, ¿e przenikniêcie, istniej¹cego wszak¿e ju¿ raczej tylko jako fantom, wiata Prus Wschodnich nie jest mo¿liwe bez znajomoci jêzyka niemieckiego przekonany jest równie¿ Kowalewski:
Jak ju¿ wspomnia³em, nie znam jêzyka niemieckiego, ale jego ostre brzmienie
i specyficzn¹ dla polskiego ucha melodykê od dzieciñstwa traktowa³em jako
naturalny element otoczenia, nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, ¿e wychowujê siê
i dorastam, jak bymy to dzisiaj m¹drze powiedzieli: w przestrzeni wielokulturowej albo nawet na pograniczu kultur. Brat mojej Matki, wileñski partyzant,
a potem wiêzieñ syberyjskiego ³agru, o¿eni³ siê z Warmiank¹. Ciotka Anka
pochodzi³a z rodziny, gdzie dziadkowie pos³ugiwali siê jeszcze warmiñsk¹ gwar¹, rodzice ju¿ j¹ zapomnieli, natomiast liczne rodzeñstwo w po³owie przyznawa³o siê do narodowoci niemieckiej i w po³owie do polskiej. Nie by³o to jednak na
tych terenach niczym niezwyk³ym20.

Ta trafna diagnoza Kowalewskiego po raz kolejny dowodzi wyj¹tkowoci roli,
jak¹ sk¹din¹d odgrywa jêzyk ojczysty w kszta³towaniu siê osobowoci i postaw cz³owieka, nieustannie stanowi¹c wa¿ny punkt odniesienia w historycznych i wspó³czesnych relacjach pomiêdzy Polakami a Niemcami. Tych ostatnich ju¿ u zarania wzajemnych stosunków S³owianie odbierali przecie¿ jako
niemych, czyli niezrozumia³ych. Dlatego prozaik, wspominaj¹c swe dzieciñstwo spêdzone w Olsztynku, odwo³uje siê do takich faktów, jak ten, i¿ jedna
z s¹siadek, wykonuj¹c zwyk³e czynnoci domowe, uczy³a swoich synów jêzyka niemieckiego. Dodaje te¿, ¿e mowê tê s³ychaæ by³o na targowisku21.
Pewnym paradoksem zdaje siê przy tym byæ jednak to, ¿e pisarz w jakiej
mierze jakby usprawiedliwia³ siê przed zebranym w Toruniu polsko-niemieckim gremium z powodu nieznajomoci jêzyka Goethego i Schillera, w tym
przypadku bêd¹cym nie tylko rodkiem komunikacji werbalnej, ale czym
znacznie wiêcej, a mianowicie sui generis ³¹cznikiem pomiêdzy reprezentantami odmiennych krêgów kulturowych. Warto przy tej okazji zauwa¿yæ i to,
¿e nawet ci Niemcy, którzy z ró¿nych powodów opucili Polskê i osiedli
w Niemczech, z koniecznoci, czy niekiedy tak¿e z w³asnej woli, zazwyczaj
zd¹¿yli nauczyæ siê przynajmniej podstaw jêzyka polskiego. Rzadko natomiast dzia³o siê co odwrotnego, tzn. tak, ¿e nowi mieszkañcy ziem zamieszka³ych wczeniej przez ludnoæ niemieck¹ pragnêli zrozumieæ otaczaj¹cy ich
inny wiat, odbierany zreszt¹ zazwyczaj jako obcy i wrogi, ucz¹c siê jêzyka
niemieckiego. Stosunkowo czêsto by³o to oczywicie skutkiem podejmowanych odgórnie decyzji politycznych, zmierzaj¹cych do wyrugowania tego
20
21
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jêzyka z przestrzeni publicznej, ale trzeba te¿ przyznaæ, ¿e wród nap³ywowych Polaków taka potrzeba zazwyczaj po prostu nie pojawia³a siê.
W wyg³oszonym w Toruniu przemówieniu Poniemieckoæ nie mog³o zabrakn¹æ nastêpuj¹cego, jak¿e realistycznie brzmi¹cego w¹tku:
Mieszkalimy w poniemieckich domach. Wszystkie mia³y ogródki i drewniane
okiennice, których za naszych czasów nikt nie u¿ywa³, a¿ zmursza³y i odpad³y ze
cian. Moja Matka i ciotki, id¹c przed siebie nieznanymi ulicami ze stacji kolejowej, prosto z przesiedleñczego transportu, zajê³y pierwsze wolne, prawie umeblowane mieszkanie. Przyszed³em na wiat jedenacie lat póniej, ale i mnie
d³ugo otacza³y poniemieckie sprzêty. Du¿y pokój owietla³ zostawiony przez
poprzednich w³acicieli ¿yrandolpaj¹k, ogrzewa³ piec z lni¹cych, winiowych
kafli, posi³ki gotowalimy na poniemieckiej kuchence gazowej [ ]. Choæ nikt
z nas nie zna³ niemieckiego, Ojciec skupowa³ za grosze poniemieckie ksi¹¿ki,
najchêtniej wytworne, XIX-wieczne wydania romantyków, czêsto na welinowym
papierze, ze z³oconymi brzegami. Do dzi zdobi¹ pozosta³¹ po Nim biblioteczk¹.
W moim pokoju wisia³ g³onik miejskiego radiowêz³a, za³o¿onego przez Niemców, ale eksploatowanego jeszcze przynajmniej dwadziecia lat po wojnie [ ].
Mo¿e t¹ drog¹ przyszed³ rozkaz ewakuacji? Niektórzy dawni mieszkañcy naszej
ulicy uciekali w pop³ochu, s¹siedzi opowiadali o znalezionych na stole talerzach
ze zgni³¹, niedojedzon¹ zup¹ i porzuconych, skamienia³ych kromkach chleba.
Nigdy nie dowiedzielimy siê, kim byli ludzie zajmuj¹cy nasze mieszkanie przed
nami22.

T¹ niezwykle otwart¹ relacj¹ o niemal ekspiacyjnym charakterze Kowalewski wpisa³ siê znakomicie w zainicjowany po roku 1989 nurt odkrywania
zaginionego wiata na zachodzie i pó³nocy Polski, który  oprócz wspomnianych ju¿ utworów Stefana Chwina i Paw³a Huellego  wyznaczy³a chocia¿by
powieæ Eine kleine (2000) Artura D. Liskowackiego. Cytowany fragment
wietnie ilustruje codziennoæ/niecodziennoæ sytuacji, z jak¹ przysz³o siê
zmierzyæ jego bliskim, przyby³ym niegdy na olsztyneck¹ (w szerszej perspektywie: poniemieck¹) ziemiê. Co ciekawe, podobne klimaty musia³y autorowi towarzyszyæ tak¿e podczas studiów w miecie miast, za jaki nieodmiennie uwa¿a Toruñ. Nieprzypadkowo chyba akurat to miasto pos³u¿y³o
te¿ twórcom legendarnego filmu Prawo i piêæ (1964) jako kulisy odgrywaj¹ce anonimowe miasto zagubione w interiorze tzw. ziem odzyskanych. I nieprzypadkowo te¿ wspó³czeni mieszkañcy tego nadwilañskiego grodu upamiêtnili ów fakt artystyczn¹ instalacj¹ na Rynku Nowomiejskim nawi¹zuj¹c¹ do, przedstawionego w ekranizacji powieci Józefa Hena, prze³omowego momentu w historii tak wielu miast i wsi poniemieckich. Symptomatyczne jest te¿ ostatnie zdanie w cytowanej powy¿ej wypowiedzi, wyra¿aj¹ce
ca³kowity brak jakichkolwiek kontaktów z dawnymi, niemieckimi lokatorami
mieszkania w Olsztynku, zajêtego po wojnie przez rodzinê pisarza. Zazwyczaj dzia³o siê mianowicie inaczej  wczeniej czy póniej dawni mieszkañcy
22
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nawi¹zywali jakie kontakty z Polakami. Powody takiego, a nie innego stanu
rzeczy mog³y byæ w tym konkretnym przypadku dwa: albo mieræ tych Niemców w czasie ucieczki, albo te¿ ich niechêæ do powrotu w rodzinne strony,
podyktowana zreszt¹ najró¿niejszymi wzglêdami. Autor pozostawia jednak
tê kwestiê otwart¹ ju¿ chocia¿by z uwagi na to, ¿e w po³owie lat szeædziesi¹tych wraz z rodzin¹ przeniós³ siê do nieodleg³ego Olsztyna.
Mimo z³o¿onej przezeñ deklaracji, i¿ tematyka relacji miêdzy Polakami
a Niemcami stanowi³a jedynie czêæ jego zainteresowañ literackich i artystycznych, nale¿y stwierdziæ, ¿e motywy zawarte w niektórych opowiadaniach, g³ównie za w przemówieniu wyg³oszonym w roku 2003 w Toruniu,
obejmuj¹ obszerny materia³ poznawczy w tej dziedzinie. Umo¿liwia on czytelnikom wyrobienie sobie zdania dotycz¹cego wp³ywu niemieckoci i poniemieckoci na kszta³towanie siê wizerunku artystycznego pisarza. W swej
twórczoci Kowalewski wykazuje bowiem du¿e znawstwo problematyki zwi¹zanej zarówno z kultur¹ i histori¹ niemieck¹ jako tak¹, jak i jej wschodnioprusk¹ specyfik¹. Wiedzê tê prozaik umiejêtnie konfrontuje nastêpnie
z now¹ rzeczywistoci¹. Nabycie jej uwa¿a za czynnik nieodzowny dla pe³niejszego zrozumienia odrêbnoci regionu okrelanego dzisiaj jako Warmia
i Mazury. W jakiej mierze reprezentuje przy tym pogl¹d, ¿e obecnie mamy
do czynienia wrêcz z nasilaj¹cym siê procesem widocznego stapiania siê
w ca³kiem now¹ jakoæ dawniejszych tradycji i kultur z póniejszymi. Takie
przekonanie bliskie jest temu, co Alicja Bykowska-Salczyñska wyrazi³a swego czasu w komentarzu do jej s³ynnego wiersza Autobus do Mokin. Wybitna
poetka zadeklarowa³a, aczkolwiek niemia³o, ¿e po latach spêdzonych na
Warmii pragnê³aby uchodziæ za Warmiankê. To jej szczere ¿yczenie wynika
zapewne nie tylko z faktu d³ugotrwa³ego przebywania na terenie tej krainy,
lecz  jak siê zdaje  o wiele bardziej w³anie z dowiedzionej w jej twórczoci
próby wnikniêcia w g³¹b warmiñskoci, a co za tym idzie  w szerszej perspektywie  tak¿e wschodniopruskoci i niemieckoci. Wspó³czenie nic ju¿
nie stoi chyba na przeszkodzie ku temu, by nowi mieszkañcy regionu, jeli
tylko bêd¹ o to zabiegali, mogli pos³ugiwaæ siê wspomnian¹ przez ni¹ kategori¹ to¿samociow¹. A ta dotyczy oczywicie równie¿ poetów, którzy w koñcu,
jak powiedzia³ Hölderlin, ustanawiaj¹ to, co pozostaje.
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a region that belonged to Germany until 1945. Kowalewski describes the differences between
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attitude to German history and everyday life he knew as a young man. This manuscript
critically discusses the point of view presented by Kowalewski.

178

Grzegorz Supady

UWM
2016

PRACE
IV jak kij...
ISSN 23535164
179
le jest, poezjo
moja,LITERATUROZNAWCZE
¿e jeszcze / nie jeste prosta
179199

O POLSKIEJ LITERATURZE
XX I XXI WIEKU
AGNIESZKA PIEKARSKA
Wydzia³ Humanistyczny Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

le jest, poezjo moja, ¿e jeszcze /
/ nie jeste prosta jak kij1.
Elementy samokrytyki w twórczoci
Romana Bratnego, przedstawiciela pokolenia
pryszczatych
It is Bad, my Poetry, that You are Still not as Straight
as a Stick. Elements of Self-Criticism in the Works
of Roman Bratny, a Representative
of the Generation of the Spotty
S³owa kluczowe: Roman Bratny, realizm socjalistyczny, poezja socrealistyczna,
samokrytyka, pryszczaci
Key words:
Roman Bratny, socialist realism, socialist realist poetry, self-criticism, the spotty

W czasach panowania realizmu socjalistycznego literat zrozumia³, ¿e
nasta³ czas na rozprawienie siê z samym sob¹ i ze swoj¹ twórczoci¹. Krytykowa³ w³asne b³êdy (innych tak¿e), deklarowa³ poprawê i przyjêcie jedynie
s³usznej postawy poetypiewcy socrealizmu. Stawa³ siê literatem nowym2. Wówczas nie tylko poeta stary móg³ staæ siê nowy, dotyczyæ to
mog³o tak¿e tych stawiaj¹cych dopiero pierwsze swoje kroki w szeregach
ludzi pióra, poniewa¿ m³odzi te¿ mieli szansê na ponowne narodziny. Najbardziej
1
2

R. Bratny, Prosta jak kij, w: tego¿, S³owo miliarda, Warszawa 1949, s. 71.
Epitet nowy zrobi³ w latach realizmu socjalistycznego niebywa³¹ karierê. Zaj¹³ siê
tym problemem m.in. Wojciech Tomasik (W. Tomasik, In¿ynieria dusz. Literatura realizmu
socjalistycznego w planie propagandy monumentalnej, Wroc³aw 1999, s. 14), a tak¿e Dorota Tubielewicz Mattsson (D. Tubielewicz Mattsson, Recepta na u³omnoæ wiata. Krytyka
literacka a socrealizm w Polsce, Katowice 2002, s. 159162).

180

Agnieszka Piekarska

funkcjonaln¹ k³adk¹, prowadz¹c¹ ku nowemu, by³a samokrytyka. Zwracano
przy tym uwagê na osobliwy dwug³os, gdy¿ samokrytyka i krytyka, niczym
z¿yte siostry bliniaczki, nie tylko by³y do siebie podobne (mia³y du¿o cech
wspólnych), ale te¿ nie mog³y siê bez siebie obejæ i straciæ z oczu. Jak
s³usznie zauwa¿y³a Joanna Pyszny, wystêpowa³y one zawsze w takiej zbitce
s³ownej traktowanej jako jeden wyraz3.
Rola samokrytyki by³a ogromna. Sta³a siê zjawiskiem wszechobecnym, spotykanym w³aciwie na ka¿dym kroku. Zwi¹zana nie tylko z ¿yciem
literatów, ale i ca³ego spo³eczeñstwa, mia³a niepodwa¿alne uzasadnienie
w doktrynie marksizmu4. Doskonale wpisa³a siê w system totalitarnego pañstwa.
Aktu samokrytyki dokonywa³o wielu ludzi pióra, niektórzy nawet kilkakrotnie, gdy¿ okaza³o siê, ¿e nie³atwo oczyciæ siê ze stawianych zarzutów5.
Wyznania swe musieli sk³adaæ publicznie, tak wiêc najlepiej nadawa³y siê do
tego ró¿ne zjazdy, konferencje i narady, a uwieñczeniem owych aktów by³o
przedrukowywanie ich w prasie. Wymagano bowiem, by krytycznie oceniæ
nie tylko swoj¹ postawê spo³eczn¹, ale tak¿e swój warsztat twórczy. Podsumowa³ to Mariusz Zawodniak: Wszelka twórczoæ »nie-nasza«, nieodpowiadaj¹ca duchem nowym, podlega³a odwo³aniu, wykreleniu z dorobku. By³a
w tym zgoda na dotychczasowe nieistnienie, na umiejscowienie biografii
literackiej w punkcie zerowym6.
Samokrytyka to dar otrzymany przez pisarzy z r¹k polityków. Sta³a siê
rytualnym zachowaniem zwi¹zanym z komunistyczn¹ obyczajowoci¹. Jerzy
Putrament wypowiedzia³ siê na ten temat nastêpuj¹co: ceremonia³ samokrytyki by³ wa¿nym elementem obyczajowoci owej epoki. By³o w nim co
z publicznej spowiedzi wczesnego chrzecijañstwa i co z freudowskiej psychoanalizy, i co z egzorcyzmów redniowiecza7. Sam Stalin wy³o¿y³ ogólne
zasady tej nowej wychowawczej metody8. Przywo³ywanie najwy¿szego autorytetu umacnia³o nowe zjawisko. Ludzie pióra (i nie tylko) lubili powo³y3 J. Pyszny, Boje na ³amach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat piêædziesi¹tych
XX wieku. Szkice, Wroc³aw 2002, s. 24. W swojej pracy bêdê korzysta³a m.in. z pozycji:
J. Pyszny, dz. cyt.; J. Smulski, Od Szczecina do... Padziernika. Studia o literaturze polskiej lat piêædziesi¹tych, Toruñ 2002, s. 4362; G. Wo³owiec, Dwuznaczny urok samokrytyki, Teksty Drugie 2000, nr 12, s. 4359; M. Zawodniak, Literatura w stanie oskar¿enia.
Rola krytyki w ¿yciu literackim socrealizmu, Warszawa 1998; ten¿e, Samokrytyka, w: S³ownik realizmu socjalistycznego, red. Z. £apiñski, W. Tomasik, Kraków 2004, s. 302306.
4 Zob. has³o Krytyka i samokrytyka, w: Krótki s³ownik filozoficzny, red. M. Rozental
i P. Judin, Warszawa 1955, s. 305308.
5 Potwierdzi³ to w swym artykule Stanis³aw Burkot, orzekaj¹c, ¿e twórca socrealistyczny nie by³ w stanie oczyciæ siê raz na zawsze (S. Burkot, Realizm socjalistyczny
 doktryna czy wielkie wmówienie? Dokoñczenie, Zdanie 1988, nr 12, s. 54).
6 M. Zawodniak, w: tego¿, dz. cyt., s. 48.
7 J. Putrament, Pó³ wieku. Literaci, Warszawa 1970, s. 62.
8 J. Stalin, Dzie³a, t. XI, Warszawa 1951, s. 136147 (przedrukowane w Twórczoci:
J. Stalin, Przeciw wulgaryzacji has³a samokrytyki, Twórczoæ 1953, z. 6, s. 313).
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waæ siê w swych wypowiedziach na s³owa innych przedstawicieli w³adzy,
które wypowiedzi owe uprawomocnia³y9.
Poniewa¿ samokrytyka by³a sta³ym elementem ¿ycia literackiego, sk³adaæ j¹ musieli wszyscy, tak¿e ci, którzy dopiero zaczynali pisaæ. Wychodzili
bowiem z popularnego w tamtych czasach za³o¿enia, ¿e nie ma w zasadzie
dzie³ doskona³ych i w ka¿dym mo¿na wykryæ jakie uchybienia10. Tak jak nie
ma te¿ doskona³ych ludzi (poza oczywistymi wyj¹tkami)11.
Uprawiali j¹ przede wszystkim poeci starszego pokolenia. To nawet zrozumia³e, gdy¿ mieli za sob¹ d³ug¹ drogê literackiej twórczoci, wiêc wiêksze
by³o prawdopodobieñstwo pope³nienia jakich b³êdów. Ale i m³odsi te¿ mieli
niejeden grzech na swoim sumieniu, a nie zawsze usprawiedliwiæ go mogli
swoim wiekiem i niedojrza³oci¹ (ideologiczn¹ oczywicie przede wszystkim), tak jak próbowa³ to uczyniæ Wiktor Woroszylski: powinnimy zdawaæ
sobie sprawê, i¿ mamy wiêksze obowi¹zki ni¿ starsi, bo jestemy czêsto
niedouczeni. Musimy siê wiêcej uczyæ, musimy wiêcej pracowaæ i to jest
jedynym naszym przywilejem12.
Co ³¹czy³o m³odych, podejmuj¹cych trud pisania utworów jednoznacznie samokrytycznych lub takich, w których pojawi³y siê choæby napomkniêcia wiadcz¹ce o tym, ¿e maj¹ poczucie swego zapónienia czy zab³¹kania? Podstawowa by³a chyba kwestia zwi¹zana ze znajomoci¹ socrealistycznych rytua³ów. Przy³¹czali siê bowiem w ten sposób do wyznawców
Nowej Wiary. Okrelenie to, u¿yte przez Czes³awa Mi³osza w Zniewolonym
umyle, wielokrotnie stosowa³ te¿ Bohdan Urbankowski, który przy okazji
wykorzystywa³ takie sformu³owania, jak np.: wiête Ksiêgi, najwy¿szy kap³an, czerwona msza, ersatzreligia13. O wierze komunistycznej pisa³ te¿
Jacek £ukasiewicz. Pos³ugiwa³ siê takimi okreleniami, jak np.: bóstwa, obrzêd, liturgia, wiêty wizerunek, wiêta Ksi¹¿ka14. Tak¿e Dorota Tubielewicz
9 Wspomina³ o tym choæby Micha³ G³owiñski (M. G³owiñski, W³adza ludowa przemawia do pisarzy, w: Literatura i w³adza, red. B. Wojnowska, Warszawa 1996, s. 115116).
10 St¹d te¿ czêsta wariantywnoæ utworów. Kwestia ta poruszana by³a m.in. w: M. Fik,
Cenzor jako wspó³autor, w: Literatura i w³adza..., s. 131146; Z. Jarosiñski, Nadwilañski
socrealizm, Warszawa 1999, s. 225246; J. Smulski, Tekstu warianty, w: S³ownik realizmu
socjalistycznego, s. 353356; ten¿e, Trzy redakcje W³adzy Tadeusza Konwickiego. Przyczynek do dziejów realizmu socjalistycznego w Polsce, Pamiêtnik Literacki 1997, z. 4; ten¿e,
Wariantywnoæ socrealistycznego tekstu literackiego jako problem badawczy (w refleksji rusycystycznej i polonistycznej), w: Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat, red.
S. Zabierowski, Katowice 2001, s. 188199); M. Zawodniak, w: tego¿, dz. cyt., s. 6381.
11 O zasadzie niedoskona³oci ludzi pióra napisa³ m.in. Mariusz Zawodniak, zajmuj¹c
siê socrealistyczn¹ echolali¹ (M. Zawodniak, w: tego¿, dz. cyt., s. 26). Jerzy Smulski
w przypadku niektórych twórców zjawisko to okreli³ jako mechanizm kryptoecholaliczny,
gdy¿ nie informowali oni czytelników wprost o tym, i¿ w swych wypowiedziach samokrytycznych powtarzali po prostu wypowiedzi krytyczne recenzentów (J. Smulski, O polskiej
socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej, Teksty Drugie 2000, nr 12, s. 3637).
12 W. Woroszylski, [Dyskusja podczas pierwszego dnia obrad], Twórczoæ 1950, z. 8, s. 147.
13 B. Urbankowski, Czerwona msza czyli umiech Stalina, t. 2, Warszawa 1998.
14 J. £ukasiewicz, Jeden dzieñ w socrealizmie i inne szkice, Katowice 2006, s. 1168.
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Mattsson zauwa¿y³a, ¿e jednym z typów sytuacji komunikacyjnej, wystêpuj¹cych w przekazach krytycznych (zwi¹zanych z odpowiedziami samokrytycznymi), jest sytuacja sakralna. Wykorzystywano tu bowiem choæby takie
pojêcia jak wina, grzech czy sumienie. Podsumowuj¹c, badaczka stworzy³a
obrazowe równanie: wódz = nauczyciel = Bóg = Partia15. Spowied  wyznanie grzechów, proba o przebaczenie i postanowienie poprawy  wszystko
to by³o oczywiste i naturalne w wiecie zdominowanym przez doktrynê. Aby
prawdziwie przynale¿eæ, trzeba byæ praktykuj¹cym i na ka¿dym kroku prezentowaæ sw¹ czujnoæ. Nie bez znaczenia by³ tak¿e przyk³ad p³yn¹cy z góry
 to samo robi³y autorytety (politycy, krytycy, artyci). Szczególnie starsi
i czêsto podziwiani mistrzowie pióra przyci¹gali naladowców.
Wielu z nich przynale¿a³o do ró¿nie ocenianego wówczas pokolenia
pryszczatych  czêsto fanatycznych i bezkompromisowych wyznawców
realizmu socrealistycznego. Alicja Lisiecka zaprezentowa³a portrety tej grupy w ksi¹¿ce wydanej w 1964 roku. Zaliczy³a w ich poczet kilku poetów:
Wiktora Woroszylskiego, Andrzeja Brauna, Romana Bratnego i Tadeusza
Kubiaka16. Ci butni, czasem agresywni i nieokrzesani poeci i pisarze17 rzucali siê w oczy  nie tylko przez sw¹ twórczoæ, ale tak¿e zachowanie i sposób
bycia. Pryszczaci z zapa³em chwytali wszystko, co by³o s³uszne, a  neguj¹c wiêkszoæ przedwojennych wzorów  odkrywali nowe autorytety; np.
z dzie³ W³odzimierza Majakowskiego czerpali nieograniczenie. Ale i oni dostali reprymendê (przede wszystkim od starszych) za manifestacyjne naladowanie antyklasycznego straszaka i herolda partyjnej poezji18. Oskar¿eni
zostali m.in. za nies³uszne traktowanie jego twórczoci jako wyj¹tkowego
i uniwersalnego wzorca socjalistycznej poezji, a tak¿e za propagowanie koncepcji grupowoci i pokoleniowoci.
Wiêkszoæ po³¹czy³y tak¿e wspólne dowiadczenia wojenne, jakimi by³y:
konspiracja, Armia Krajowa, powstanie warszawskie czy partyzantka.
Przedstawiciele pokolenia Kolumbów nie mieli naj³atwiejszego startu, choæ
w³adza ludowa próbowa³a otworzyæ przed nimi swe przyjazne ramiona.
Pozosta³y jednak nieufnoæ i dystans. Wielu, mimo chêci przy³¹czenia siê,
mia³o trudnoci choæby ze wst¹pieniem do partii. Przeszkod¹ by³y ich nieod15
16

Tubielewicz Mattsson, dz. cyt., s. 115120.
A. Lisiecka, Pokolenie pryszczatych, Warszawa 1964. Grzegorz Wo³owiec doda³ kilka nazwisk, m.in. K. Gruszczyñskiego, A. Mandaliana, A. S³uckiego, W. Wirpszê (ten¿e,
Pryszczaci, w: S³ownik realizmu socjalistycznego..., s. 224). Piotr Kuncewicz okreli³ tym
mianem te¿ H. Gaworskiego (P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja. Literatura polska, t. II,
Warszawa 1994, s. 221). Niektórzy z twórców sami u¿ywali tej nazwy  Braun w ten
sposób podpisa³ siê pod artyku³em (A. Braun, Naiwny g³os pryszczatego, Nowa Kultura
1954, nr 24, s. 8).
17 Charakterystyczne by³o to, ¿e debiutowali oni w powojennej prasie przede wszystkim w³anie jako poeci.
18 Okrelenie Teresy Wilkoñ (T. Wilkoñ, Polska poezja socrealistyczna w latach 19491955,
Gliwice 1992, s. 89).
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powiednie ¿yciorysy. Tym widoczniejsze musia³y byæ ich gesty, tym g³oniej
musieli krzyczeæ. I staæ siê oficjalnymi wrogami swojej przesz³oci19.
Uczêszczali do szkó³ jeszcze przedwojennych, a tam przekazywano im
b³êdn¹ poetykê. Zainspirowani ni¹ pisali czêsto swe pierwsze utwory ju¿
w czasie okupacji. Teraz musieli edukowaæ siê na nowo i odkryæ piêkno
innej, jedynie s³usznej sztuki poetyckiej. Powinni przecie¿ wzorowaæ siê na
przoduj¹cej literaturze Zwi¹zku Radzieckiego20 i wyrzuciæ ze swojej biblioteki prze¿ytki literatury np. bur¿uazyjnej. Nale¿a³o oczyciæ siê z nalecia³oci
z³ej tradycji i odci¹æ od wczeniejszych praktyk. St¹d czêsto w ich samooskar¿ycielskich tekstach motywy metapoetyckie. Musieli siê bowiem zaj¹æ
swoim warsztatem, by wyeliminowaæ artystyczne b³êdy.
Poniewa¿ program socrealizmu nie by³ klarownie sformu³owany, w przypadku poezji bardzo trudno by³o rozeznaæ siê w tym, jak najlepiej pisaæ.
Przede wszystkim walczono z b³êdn¹ poetyk¹, gubi¹c siê w morzu frazesów, hase³, oskar¿eñ i deklaracji. Najtrudniej chyba by³o rozeznaæ siê w tym
pryszczatym, którym tak zale¿a³o na poprawnoci. Ci, czêsto ortodoksyjni
w ideologicznych manifestacjach, m³odzieñcy traktuj¹cy swe pisarstwo niczym misjê, mieli wiêc utrudniony start. Winiono za to wielokrotnie krytyków literackich i poetów starszego pokolenia, poniewa¿ nie wskazali m³odym
odpowiedniej drogi. Zauwa¿y³a to m.in. Janina Preger, recenzuj¹c wówczas
tomik czo³owego przedstawiciela grupy: By³a to atmosfera kompletnego chaosu pojêæ artystycznych zw³aszcza na odcinku poezji, wywo³ana formalistycznymi, nieodpowiedzialnymi koncepcjami krytyki literackiej. Ambicje poetyckie wielu m³odych poetów w tej atmosferze skrêca³y w niew³aciwym
kierunku  jaskrawych, czêsto dziwacznych obrazów i figur poetyckich21.
Wysnu³a wobec tego wniosek, i¿ debiutanci pope³niali b³êdy w³anie dlatego,
i¿ widoczne by³o niew³aciwe ustosunkowanie siê starszych, wyrobionych
pisarzy do m³odych. Pozostawieni swemu losowi szli, jak Woroszylski, chaotycznymi drogami »¿ywio³owego rozwoju talentu«22. Witold Wirpsza za b³êdy w³asne i innych m³odych poetów (m.in. Romana Bratnego) obarczy³
przede wszystkim redaktorów Kunicy i Odrodzenia, którzy w okresie b³êdnej poetyki redakcji narzucali obce ideologicznie rygory poetyckie23.
19 O dylematach twórców z tego pokolenia pisali m.in. Marian Stêpieñ (M. Stêpieñ,
Poszukiwania i obserwacje, Kraków 1982, s. 94121) i Dorota Tubielewicz Mattsson
(D. Tubielewicz Mattsson, dz. cyt., s. 3772).
20 Mieli do wyboru ca³y kanon postêpowych twórców rosyjskich i radzieckich. Ale i to
nie ustrzeg³o ich przed pope³nianiem b³êdów i z³ym wykorzystywaniem wzorców. Typowym
przyk³adem by³a burzliwa dyskusja, która mia³a miejsce po og³oszeniu przez Wiktora Woroszylskiego Batalii o Majakowskiego (Odrodzenie 1950, nr 5).
21 J. Preger, Wiktor Woroszylski: mierci nie ma!, Noc komunarda, Weekend mister
Smitha [rec.], Twórczoæ 1950, z. 7, s. 150.
22 Tam¿e, s.151.
23 Samokrytykê wyg³osi³ Wirpsza podczas zebrania sekcji ZLP w 1950 roku. Jej fragmenty przytoczy³ Bohdan Drozdowski (B. Drozdowski, Sekcja 1950, Poezja 1986, nr 12,
s. 35). W tym samym roku Ryszard Matuszewski na ³amach Kunicy próbowa³ odeprzeæ
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Najtrudniej by³o po roku 1951, gdy podjêto kampaniê na rzecz podniesienia
jakoci literatury i to na najm³odszych w³anie przypuszczono frontalny
atak24.
Celem niniejszego artyku³u jest ukazanie mechanizmu samokrytyki
w twórczoci Romana Bratnego25, jednego z czo³owych przedstawicieli pokolenia pryszczatych. Najwyraniejsze jej lady odnaleæ mo¿na w wierszach,
gdy¿ w latach powojennych (do roku 1953) zajmowa³ siê przede wszystkim
poezj¹. Na jego przyk³adzie mo¿na przeledziæ to, jak zachowywa³ siê m³ody
cz³owiek ¿yj¹cy w czasach dominowania realizmu socjalistycznego, by  korzystaj¹c ze schematów samokrytyki wypracowanych ju¿ przez innych
 potwierdziæ sw¹ chêæ przynale¿noci do nowych in¿ynierów dusz. Funkcjonuj¹c w ówczesnej Polsce, musia³ przede wszystkim zdawaæ sobie sprawê
z tego, ¿e powinien odpowiednio oczyciæ siê z b³êdów przesz³oci (najlepiej
wielokrotnie), gdy¿ tylko nowo narodzony zaistnieje w wiecie literackim
socrealizmu. Wobec tego warto przyjrzeæ siê przede wszystkim temu, co
sk³oni³o Bratnego do sformu³owania samokrytycznych wypowiedzi i do jakich b³êdów przyznawa³ siê, podejmuj¹c kolejne próby poetyckie; z czego by³
niezadowolony, gdy wczytywa³ siê w swoje wczeniejsze i aktualne wypowiedzi literackie; za co przeprasza³ swoich czytelników, a przede wszystkim
krytyków i przedstawicieli w³adz.
Twórca by³ czêsto przywo³ywany jako egzemplifikacja pewnych b³êdów
i potêpiany jako esencja tendencji drobnomieszczañsko-anarchistycznych26.
Przede wszystkim trudno mu by³o oczyciæ siê raz na zawsze z wojennej
przesz³oci, mimo ¿e by³ jednym z pierwszych przedstawicieli pokolenia Kolumbów, który otwarcie namawia³ swoich kolegów z podziemia, by ujawnili siê
i przy³¹czyli do budowniczych odzyskanej Polski. W 1946 roku na ³amach
Pokolenia wystêpowa³ w imieniu czêci akowców, wyra¿aj¹cych chêæ uznania
stawiany przez Grzegorza Lasotê zarzut, ¿e czasopismo to bojkotowa³o przez jaki czas
twórczoæ m³odych poetów, w tym przede wszystkim krytycznie odnosi³o siê do wierszy
Romana Bratnego. Krytyk przyzna³, ¿e przyczyn¹ tych omy³ek by³y b³êdy polityczne pisma, jego zespo³u redakcyjnego (R. Matuszewski, Sprawa poezji wspó³czesnej, Kunica
1950, nr 6, s. 4).
24 Ci, którzy chcieli byæ najbardziej przyk³adni i najbardziej siê starali, zostali najgorzej potraktowani przez krytykê. Podsumowa³ to Grzegorz Wo³owiec: W³adze niespodziewanie obarczy³y ich wspó³odpowiedzialnoci¹ za kryzysowy stan partyjnej literatury [ ].
Niedawni przodownicy partyjnej literatury, niemal¿e z dnia na dzieñ, stali siê pomiewiskiem du¿ej czêci rodowiska pisarskiego, a ich twórczoæ  przedmiotem licznych kpin
i parodii (G. Wo³owiec, dz. cyt., s. 229).
25 Prawdziwe nazwisko twórcy to Roman Mularczyk (Bratny to pseudonim nadany mu
w konspiracji). Informacje biograficzne zaczerpniête zosta³y m.in. z opracowañ: Z. Macu¿anka, Roman Bratny, Warszawa 1982; W. Nawrocki, Bratny, Warszawa 1972; Literatura
polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000; P. Kuncewicz, dz. cyt.; ten¿e, Leksykon polskich pisarzy wspó³czesnych, t. 1, Warszawa 1995; Wspó³czeni polscy pisarze i badacze literatury. S³ownik bibliograficzny, t. 1,
red. J. Czachowska i A. Sza³agan, Warszawa 1994.
26 R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek, Warszawa 1978, s. 87.
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nowej rzeczywistoci, wspó³pracy w imiê odbudowy ojczyzny i odciêcia siê od
b³êdnej polityki przesz³oci27. Pragn¹³ wype³niæ misjê, któr¹ okrela³ jako
reorientacjê m³odzie¿y akowskiej »na porozumienie«28, by uratowaæ j¹, jak
mu siê wówczas wydawa³o, przed ca³kowitym zniszczeniem. Ale i w tej dzia³alnoci dostrzega³ po latach swe niedoci¹gniêcia, gdy¿ pragn¹c m³odej poakowskiej inteligencji utorowaæ drogê ku nowemu socjalistycznemu spo³eczeñstwu, stosowa³ w poezji solidarystyczne frazesy i formalistyczn¹
paradoksomaniê29. Chc¹c przy³¹czyæ siê do piewców nowej Polski, postanowi³ te¿ odci¹æ siê od swoich korzeni, przede wszystkim zanegowaæ wartoci,
którymi kierowa³ siê w ¿yciu jego ojciec  legionista walcz¹cy u boku Pi³sudskiego30.
Pe³nej samokrytyki na ³amach prasy dokona³ w roku 1950 w Nowej
Kulturze. Stwierdza³, ¿e ze wstydem wraca³ do czasów, gdy jako wychowanek akowskiej wojskówki tworzy³ wiersze, w których pobrzmiewa³y ca³¹
gêb¹ nuty katastrofizmu, a o ich formie i treci decydowa³ ufryzowany
metafizycznie strach mieszczañstwa31. Rozlicza³ siê wówczas ze swojego
udzia³u w konspiracyjnym ¿yciu literackim  w latach 19431944 redagowa³
czasopismo Dwigary i debiutowa³ w roku 1944 tomem poezji Pogarda. Ale
kaja³ siê tak¿e za zbytnie skomplikowanie utworów wydanych w roku 1948
27 Ten¿e, Próba rachunku, Pokolenie 1946, nr 1, s. 1. Po latach wspomina³ sw¹ pracê
jako redaktora w tym czasopimie: Ale jestem oto »g³upi dwudziestoletni«, niewiadomy
mechanizmów polityki, mocny dziêki naiwnoci, nieprzenikniony dziêki szczeroci
 w ogniu akcji. Aby »przyspieszyæ przemiany ideologiczne« pokolenia (R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 38). Z perspektywy lat ocenia³ zaanga¿owanie siê m³odych pisarzy
i poetów jeszcze przed rokiem 1949: ¯arliwoæ, z jak¹ przyjêlimy socjalizm, by³a prawd¹
niewiarygodn¹ lub ma³o dzi wiarygodn¹. [ ] By³y to ca³e gromady ludzi, tabuny osób
sk³onnych do wyrzeczenia siê najró¿niejszych tradycji kulturalnych, filozofii ¿ycia, technik
pisarskich. Bywa³o, ¿e i Pana Boga (tam¿e, s. 50).
28 E. Sabelanka, Nie by³o mnie wiêcej, ni¿ siê da przeczytaæ, Tu i Teraz 1983, nr 46,
s. 1. W wywiadzie tym Bratny podsumowa³ swoj¹ ówczesn¹ decyzjê: Wybra³em stronê,
która pozosta³a na placu boju. Nale¿a³o podnieæ Polskê z ruin, chcia³em braæ w tym
udzia³. Uwa¿am, ¿e by³a to decyzja s³uszna i ¿e, z wyroków historii, pozostaje w jakiej
mierze s³uszna nadal (tam¿e, s. 1). W innej rozmowie umieszczonej w prasie skomentowa³
swoje zach³yniêcie siê marksizmem: Nie by³o alternatywy dla cz³owieka myl¹cego. Dla
mnie motywacje porozumienia nie by³y motywacjami filozofii spo³ecznej, dla mnie tê motywacjê stanowi³ byt narodu. Po prostu uwa¿a³em, ¿e nasz naród znalaz³ siê w sytuacji,
w której ta w³anie forma ¿ycia spo³ecznego jest mu »przeznaczona«. [ ] Wychodz¹c
z takich przes³anek próbowa³em poprzez akceptacjê filozofii spo³ecznej i politycznej znaleæ
zgodê i z systemem, i z w³asnym sumieniem (I. Sewastianowicz, Ci¹g dalszy nast¹pi ,
Przegl¹d Tygodniowy 1984, nr 21, s. 4).
29 R. Bratny, Jaka poezja?, Nowa Kultura 1950, nr 21, s. 4.
30 Po latach wspomina³ ze wstydem pracê magistersk¹ obronion¹ na ANP: Wybra³em
temat »Treci klasowe pi³sudczyzny«. Mia³em ojca legionistê »beliniaka«, pisa³em wiêc niejako o »sobie«, ca³¹ formacjê ocenia³em krytycznie. Wulgaryzuj¹c problemy, popuszczaj¹c
wodze publicystycznej wenie. [ ] By³o regu³¹ czasu, ¿e przeczylimy wszystkiemu, sk¹d
siê wziêlimy (ten¿e, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 71).
31 Ten¿e, Jaka poezja?..., s. 4.
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(tomiki Losy, 15 batalionów i W karty z histori¹32), którym daleko by³o do
sformu³owanych w roku nastêpnym dyrektyw pimiennictwa socrealistycznego. Zauwa¿a³ wówczas og³upiaj¹c¹ ja³owoæ programu i maskê prymitywnego frazesu patriotycznego33 rodowiska, z którego siê wywodzi³. Krytykowa³ siebie przede wszystkim za apolitycznoæ, bêd¹c wiadomym, ¿e
w nowym systemie nie mo¿na byæ neutralnym  nale¿y kierowaæ siê wskazówk¹, i¿ kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Oskar¿a³ siê wobec tego
i sk³ada³ deklaracjê:
[...] przez brak tej w³anie artystyczno-politycznej czujnoci ja sam, walcz¹c
o politycznoæ poezji od pierwszych swoich kroków na tym polu, by³em faktycznie, w sensie funkcji spo³ecznej, apolityczny  to jest ¿aden, bo tylko nieistnienie nie podlega polityce. By³em ¿aden, nie by³o mnie, z tej prostej przyczyny, ¿e
zwê¿a³em kr¹g spo³ecznego oddzia³ywania poezji przez komplikowanie jej rodków wyrazu. [...] za d³ugo siê uczy³em. [...] Treæ mojej roboty literackiej nie sz³a
wprost za has³em Partii. Po tym wszystkim, co napisa³em, jest chyba jasne, ¿e
chcia³bym byæ wrogiem mojej przesz³oci34.

Nie dziwi wiêc, ¿e krytykowa³ swoj¹ twórczoæ m.in. w utworze Prosta jak
kij, wydrukowanym w 1949 roku w zbiorze S³owo miliarda35. By³a to próba
potwierdzenia zaanga¿owania w sprawy aktualne (w tym konkretnym wypadku wci¹gniêcie poezji do walki po stronie pokoju i wolnoci uciskanych
narodów). Podkrela³ wiêc, ¿e ¿yj¹c w ówczesnych burzliwych czasach, nie
mo¿na staæ bezczynnie z boku, marz¹c wy³¹cznie o piêknej przysz³oci. Dotyczy³o to tak¿e poetów  ich utwory powinny byæ w tej walce broni¹ s³u¿¹c¹
armiom ludowym. Zdobywaj¹c wiadomoæ tego, ¿e jego w³asne debiutanckie
wiersze grzeszy³y zbytnim skomplikowaniem i by³y dla niektórych trudne
w odbiorze, postanowi³ odejæ od tego typu twórczoci ku prostocie i przystêpnoci,
32 W roku 1957 Arnold S³ucki okreli³ te tomiki jako najbardziej autentyczne liryczne
dokumenty tragizmu i heroizmu m³odzie¿y, w których mo¿na odkryæ literack¹ prawdomównoæ i autentycznoæ (A. S³ucki, Bratnego tornister z wierszami, Nowa Kultura
1957, nr 39, s. 34).
33 R. Bratny, Jaka poezja?..., s. 4.
34 Tam¿e, s. 4. Do tego artyku³u wróci³ Bratny tak¿e w swojej ksi¹¿ce, wspominaj¹c
moment, gdy rozlicza³ siê z b³êdów na ³amach socrealistycznej prasy: W Szczecinie w³anie »wypracowa³em swój prze³om«  artyku³ o poezji, rozliczaj¹cy mnie samokrytycznie
(co to s³owo znaczy, ju¿ naszym dzieciom wyt³umaczyæ na szczêcie nie zdo³amy) z dotychczasowych b³êdów (ten¿e, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 90).
35 Rok 1949 wspomina³ Bratny jako nieprzychylny dla jego wierszy, pisanych w zbyt
jeszcze skomplikowanej i niepopularnej wówczas poetyce: zosta³em obarczony odpowiedzialnoci¹ za demoralizowanie m³odej generacji poetów przez swoje wyuzdanie formalne,
anarchizm i w gruncie rzeczy skazany na zamilkniêcie (ten¿e, Nadzieja po raz pierwszy,
w: tego¿, Rozmowa z Anonimem, Warszawa 1988, s. 221). W wywiadzie telewizyjnym przeprowadzonym przez Tadeusza Krako w 1987 roku skwitowa³: to jest chyba ciekawy problem, dlaczego uwierzy³em w te wszystkie zarzuty, uwierzy³em, ¿e pope³niam estetyczne
elementarne grzechy? Uwierzy³em dlatego, ¿e czu³em, i¿ nie mam czytelników. [ ] To by³a
moja najg³upsza decyzja w znaczeniu motywacji: po prostu przyzna³em racjê wszystkim
swoim adwersarzom i ca³ej stalinowskiej estetyce (tam¿e, s. 221).
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do czego nawo³ywali teoretycy socrealizmu36. Jan piewak, interpretuj¹c
jego dzie³a, da³ wskazówkê: Jeli siê chce u¿ywaæ potocznego jêzyka, to
trzeba tak¿e u¿ywaæ potocznego, jasnego i zwartego zdania, inaczej utwór
poetycki staje siê niezrozumia³y i b³êdny w adresie37. Z pewnoci¹ naprowadzi³ go na odpowiedni¹ cie¿kê tak¿e artyku³, który ukaza³ siê w Odrodzeniu; potêpiona tam zosta³a jego dotychczasowa dzia³alnoæ:
Roman Bratny potrafi jasno wy³o¿yæ swoj¹ myl w artyku³ach, ale kiedy bierze
do rêki pióro poety, bodaj¿e nic, co napisze, nie ma po¿ytecznoci spo³ecznej, bo
nie jest podobne do ludzkiej mowy. Wciek³y popêd wichrzycielski, rozkosz niszczenia wszelkich hierarchii ¿ycia, pojêæ, idei, karykaturalne mieszania rzeczy
wa¿nych z niewa¿nymi tworzy dziwaczn¹ metodê poetyck¹, omieszaj¹c¹ tezy
polityczne tych wierszy. [ ] Sprawy drogie ka¿demu cz³owiekowi pracy ton¹
w k³êbowisku dzikich pomys³ów dla epatowania bur¿uja38.

Zauwa¿a³ wiêc lepotê w³asn¹ i towarzyszy, przez lata bowiem nie dostrzegali brudu za paznokciami symbolizuj¹cego wszelkie b³êdy z przesz³oci,
szczególnie pewnie z czasów wojny i swej dzia³alnoci w AK. Pomimo ¿e ju¿
w tomiku W karty z histori¹ dokona³ poetyckiej wiwisekcji lat okupacyjnych i zdemaskowa³ romantyzm partyzantki39, chcia³ wreszcie raz na zawsze oczyciæ siê, po to, by przy³¹czyæ siê do budowniczych nowego ³adu,
którzy mieli czyste rêce:
[ ] to jednak wa¿niejszy od muzeów,
obywatele przysz³oci, waszych
jest brud za naszymi paznokciami.
Ni¿ twoje, poeto przysz³ych, wiersze
wa¿niejsze to s³owo: bij!
le jest, poezjo moja, ¿e jeszcze
nie jeste prosta jak kij40.

36 W Pamiêtniku moich ksi¹¿ek Bratny przytoczy³ artyku³ wstêpny, który mia³ byæ
umieszczony w pierwszym numerze dodatku do G³osu Ludu. Redaktorem owego Do Rzeczy mia³ byæ Bratny, a skupiaæ mia³ on najm³odszych twórców, chc¹cych pisaæ tak, by
literatura mog³a dotrzeæ do wszystkich odbiorców i odpowiednio na nich oddzia³ywaæ: Gdy
m³odzi pisarze stanêli przy swoich warsztatach pisarskich z myl¹, by tworzyæ literaturê
przydatn¹ dla mas pracuj¹cych w Polsce, spostrzegli ca³¹ nieprzydatnoæ odziedziczonego
warsztatu dla produkcji takich utworów. S³owo poetyckie sta³o siê narzêdziem tak skomplikowanym, ¿e wyra¿enie nim spraw ¿ywo obchodz¹cych masy narodu sta³o siê niemal niemo¿liwoci¹. [ ] musimy wiêc przyznaæ, ¿e oprócz dziedzictwa warunków spo³eczno-ekonomicznych dawnej Polski z³o¿y³y siê na to i inne przyczyny. U podstaw ich le¿a³o z³e
uzbrojenie warsztatu pisarskiego. [ ] Dzi nowe pokolenie pisarzy chce zerwaæ z pod³ymi
tradycjami odosobnienia sztuki od mas narodu ( R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek...,
s. 6869).
37 J. piewak, Wiersze Romana Bratnego, Odrodzenie 1949, nr 35, s. 4.
38 Zob. R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 87.
39 J. piewak, dz. cyt., s. 4.
40 R. Bratny, Prosta jak kij, w: tego¿, S³owo miliarda..., Warszawa 1949, s. 71.
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W tym samym tomiku umieszczono te¿ utwór Gospoda pod Ludow¹ Polityk¹,
w którym mo¿emy odnaleæ zarówno krytykê innych twórców, jak i w³asnej
twórczoci, a tak¿e deklaracje zwi¹zane z nowym rozumieniem poetyckiego
kunsztu. Przyznawa³ siê Bratny do tego, ¿e zbyt by³ zapatrzony w lekk¹
poezjê i dot¹d spija³ tylko gazu banieczki w przezroczystej szklaneczce. Nie
umia³ odpowiednio czerpaæ ze starych wzorców starannie wyselekcjonowanych przez krytyków realizmu socjalistycznego. Rozlicza³ siê wiêc z niew³aciwego doboru lektur, na których by³ przed wojn¹ wychowywany, a które
wyrasta³y z potêpianej przez socrealistów kultury bur¿uazyjnej i mieszczañskiej:
Tak, ja te¿,
chocia¿ tradycyjna literatura
puszcza³a pêdy w innych klasach,
naje¿ony jak je¿,
ale chodzê po jej lasach,
po¿ywiam siê, choæ cierpnie pod kolcami skóra41.

Przyznaj¹c siê do zb³¹dzenia, postanowi³ wróciæ na prawomyln¹ cie¿kê
i nadal czerpaæ wzorce z tradycji, ale tym razem ju¿ bardziej ostro¿nie. Po
raz kolejny od¿egnywa³ siê od swej poprzedniej twórczoci, chc¹c pos³ugiwaæ
siê prostszymi formami, dostêpnymi dla ka¿dego odbiorcy. Z pewnoci¹ pragn¹³ te¿ pokazaæ, ¿e  mimo i¿ nadal autorytetem by³ dla niego W³odzimierz
Majakowski  ju¿ nie chcia³ naladowaæ swojego wielkiego mistrza w sposób
nieudolny, za co by³ przez wielu krytykowany. Ryszard Matuszewski ostro
potraktowa³ wczeniejsze próby pryszczatego, którego porównywano do radzieckiego poety:
[ ] ca³kowit¹, ju¿ nie tylko artystyczn¹, ale w konsekwencji polityczn¹ lepot¹
jest niedostrzeganie zasadniczych ró¿nic, nie tylko w kalibrze, ale w gatunku
wielkiego wzoru, i tego, co tu podano za wzorowi temu bliskie. Niedostrzeganie
ró¿nic miêdzy dynamiczn¹ si³¹ i ³adem, jakie reprezentuje Majakowski, a chaotycznym, rozwlek³ym i nu¿¹cym, mimo utkanych jak rodzynki w ciecie dowcipów, nieporz¹dkiem wierszy jego rzekomego naladowcy. [ ] jego dotychczasowa poetycka praktyka wiadczy moim zdaniem o jego b³êdnych za³o¿eniach
artystycznych, o opacznym pojmowaniu przez niego samej zasady utworu lirycznego42.

41
42

Ten¿e, Gospoda pod Ludow¹ Polityk¹, w: tego¿, S³owo miliarda..., s. 4142.
R. Matuszewski, dz. cyt., s. 4. Trzy lata póniej wci¹¿ wypominano poecie nieudolne
wzorowanie siê na dzie³ach rewolucyjnego artysty, co uczyni³ m.in. Andrzej Mandalian,
oceniaj¹c jego nieszczêliwe nawi¹zywanie do s³aboci wczesnej twórczoci Majakowskiego: Cechowa³y Bratnego i kosmicznoæ, i piêtrzenie metafor, absolutnie niekonieczne dla
uplastycznienia obrazu. [ ] rozlunienie, os³abienie rytmu  kiedy wiersz Majakowskiego
posiada zawsze cis³¹ organizacjê rytmiczn¹ (A. Mandalian, Majakowski i nasze spory,
Nowa Kultura 1953, nr 29, s. 5).
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Potêpiany za to, ¿e rozprowadza myli polityczne morowym jêzykiem
z pogranicza drobnomieszczañstwa i lumpenproletariatu43, chcia³ dostosowaæ siê do czytelników wywodz¹cych siê z rodowisk robotniczych i ch³opskich. To o nich i dla nich mia³ zamiar odt¹d pisaæ. Nowi adresaci mieli
wp³yw na dobór rodków artystycznych i formê przekazu:
Trzeba korzystaæ umiejêtnie z tego,
co zostawi³y klasy odchodz¹ce.
Czekaj, Bratny, wolnego,
widzê, ¿e mówi przez ciebie rozs¹dek.
[...]
Rymy, rymy! szacunek dla tych,
którzy nas ich nauczyli,
bo dziêki nim bêdziemy ca³¹ gêb¹, prostaczo
o sprawach ludu w poezji mówili.
[...]
Ale z elegancj¹, ale z wykwitem
Nie taka to wa¿na sprawa i ludu g³owa
Nie po to jest, by nosiæ starych form cylinder44.

Wielokrotnie krytykowany by³ te¿ za formalizm i pogoñ za oryginalnoci¹,
a tak¿e za eksperymenty i führerowskie zapêdy, które wywodzi³y siê
z fa³szywych, szkodliwych, nie do przyjêcia pozycji45 oraz za ci¹¿¹ce na nim
sk³onnoci antyestetyczne, czyli brutalizowanie wyrazu poetyckiego, epatowanie mieszczucha zadziornym jêzykiem i wymylnymi skojarzeniami,
które doprowadza³y idee socjalistyczne do karykatury46. Wytykano mu skoki mylowe, nu¿¹ce czytelnika i wykorzystywanie zu¿ytego sposobu metafory awangardowej47, a tak¿e romantyczne obrazowanie, abstrakcyjnoæ,
odrealnienie, natarczywy ekspresjonizm, spiêtrzenie barokowych rodków
wyrazu, niezgrabnoci stylistyczne, chropowatoci jêzykowe i gramatyczne, pok³ady starowieckiego sentymentu czy rewolucyjnoæ dekoracyjn¹48, brutalizowanie, obrazowanie typowe dla maniery wczesnego futuryzmu49. Winê upatrywano w tym, ¿e poeta reprezentowa³ wiadomoæ
ideow¹ tego od³amu inteligencji »akowskiej«, która do obozu Manifestu Lubelskiego wesz³a boczn¹ furtk¹ emocjonaln¹, nie za szeroko otwart¹ bram¹
naukowej myli50, co doprowadzi³o do b³êdów ideologicznych i artystycznych
w jego twórczoci. Mimo ¿e poszukiwa³ innych rodków wyrazu, odpowiednich
dla nowej politycznej tematyki, wci¹¿ nie odnajdowa³ tych najw³aciwszych,
43
44
45
46

Zob. R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 88.
R. Bratny, Gospoda pod , s. 4243.
B. Urbankowski, Sekcja 1954, Poezja 1986, nr 12, s. 116.
A. Wa¿yk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. Referat wyg³oszony na V Zjedzie Zwi¹zku Literatów Polskich, Nowa Kultura 1950, nr 14, s. 1.
47 W. Maci¹g, Pó³ka z poezj¹, Tygodnik Powszechny 1949, nr 25, s. 7.
48 Zob. H. Vogler, U m³odych poetów, Kunica 1949, nr 39, s. 6.
49 J. piewak, dz. cyt., s. 4.
50 Tam¿e.
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co zauwa¿a³ jeden z krytyków: Ale takie prze³amywanie siebie nie zawsze
uda³o siê poecie. W przypadku Bratnego ideologia czêsto k³óci siê z nawykami artystycznymi, które poeta naby³ w poprzednich latach. I st¹d rodz¹ siê
dysproporcje i dysonanse formalne i ideologiczne51.
Zmuszony by³ wiêc przeprosiæ swych dotychczasowych odbiorców przychodz¹cych na spotkania z nim, gdy wyrusza³ na wieczory autorskie w teren.
W przytaczanej samokrytyce umieszczonej w Nowej Kulturze pisa³ m.in.:
Sam, dowiadczaj¹c na sobie presji ze strony czytelnika, któremu w odbiorze
moich wierszy przeszkadza³y ich komplikacje formalne, za d³ugo siê uczy³em.
[ ] Widzia³em u s³uchaj¹cych mnie ludzi tyle chêci uczenia siê poezji, ¿e ta
ich chêæ uczenia siê powinna by³a staæ siê dla mnie z miejsca nauk¹ zrozumialstwa, które osi¹gn¹æ mo¿na tylko na drodze rezygnacji z rozmaitych formalnych ozdobników i wielu pokus tzw. oryginalnoci52.

Aby rzeczywicie w koñcu mówiæ otwarcie, a nie pó³s³ówkami, Bratny mia³
zamiar otworzyæ w³asn¹ pijalniê, którym to s³owem okrela³ swoj¹ twórczoæ.
Nazwa³ j¹ Gospod¹ pod Ludow¹ Polityk¹, od¿egnuj¹c siê w ten sposób od
pisarstwa niezaanga¿owanego. Gociom przedstawia³ menu, w którym serwowane mia³y byæ treci polityczne i to w szklankachwierszach. Przychodz¹cym towarzyszom podawany bêdzie napój klasowo czysty. Mia³ wiêc
nadziejê, ¿e w takim miejscu spragnieni po ciê¿kiej pracy robotnicy upij¹ siê
jego now¹ poezj¹, wyk³adaj¹c¹ program partii, za formê, wci¹¿ jeszcze niedoskona³¹, uda siê kiedy ulepszyæ:
ja do mej pijalni
za darmo proszê wszystkich towarzyszy.
Choæ brudne nieraz wierszy szklanki,
lecz napój w nich klasowo czysty.
Ten napój nowych treci
a¿ siê przelewa przez brzegi.
Powoli! cierpliwoci,
z czasem naczynia lepsze wyprodukuj¹ poeci53.

51
52

Tam¿e.
R. Bratny, Jaka poezja?..., s. 4. W roku 1978, wspominaj¹c swoj¹ samokrytyczn¹
wypowied na ³amach prasy, autor ocenia³ ówczesn¹ postawê: By³o to autentyczne. Niczym niewymuszone, poza »klimatem czasu«. Przecie¿ rodzi³a ten artyku³ autentyczna samoocena, poczucie klêski wynoszone z licznych wówczas spotkañ autorskich. [ ] Ale przecie¿ na koniec byli ludzie, którzy s³uchali, i ty, J., który musia³e do nich mówiæ
s³owami swojej poezji. I szczerze jej wówczas nienawidzi³e za tê niekomunikatywn¹, rozwichrzon¹ metaforê [ ]. Bo trzeba nam, og³upia³ym, przyznaæ tê rangê moraln¹, ¿e traktowalimy wiat i siebie serio. Ze mierteln¹ powag¹. Ale rezultaty by³y tragiczne. Po
owym artykule wyda³em wreszcie tom poezji. Ostatni (R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 92).
53 Ten¿e, Gospoda pod..., s. 4243.
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Przysz³y gospodarz, poetaagitator, by³ pewien, ¿e klientela pijalni bêdzie
odpowiednio dobrana i nie wpadn¹ tam starsi panowie, reprezentanci b³êkitnej (a nie: czerwonej) miêdzynarodówki krwi, czytaj¹cy tylko bezwartociow¹ poezjê i skazani na samotne wieczory. Bratny opowiada³ siê w ten sposób
po stronie wspólnoty spo³eczeñstwa socjalistycznego, razem pracuj¹cego
i razem wypoczywaj¹cego.
Okaza³o siê tak¿e, i¿ sprawa wolnoci, pokoju i braterstwa miêdzy walcz¹cymi o swe prawa narodami (pojmowana w duchu socjalistycznego interpretowania rzeczywistoci) by³a dla pisarza jedn¹ z najwa¿niejszych, co mo¿na zauwa¿yæ, przegl¹daj¹c omawiany tomik. Znalaz³ siê bowiem w nim
nastêpny wiersz dotycz¹cy tej problematyki, a jednoczenie zawieraj¹cy krytykê w³asnej, niezaanga¿owanej jeszcze czêsto, twórczoci. Nazwa³ siê poeta
komediantem, który zajmowa³ siê dot¹d b³ahostkami w czasie, gdy wa¿y³y
siê losy powojennego wiata. Przeprasza³ wiêc za to, ¿e nie sta³ siê jak dot¹d
¿o³nierzem, celnie mierz¹cym z broni agituj¹cej poezji:
I tak, gdy dudni faszyzm w podziemiach,
gdy górnicy strajkuj¹ we Francji,
ja marnujê amunicjê  komediant 
gdy tam milcz¹ zaatakowani54.

W tym samym roku Bratny opublikowa³ wiersz Lista p³acy i ile odk³adam.
Rozpoczyna³ go skróconym ¿yciorysem, stanowi¹cym podsumowanie kilku
ostatnich lat ¿ycia (walka, wiêzienie, obóz, czasy powojenne). Z ówczesnej
perspektywy swój udzia³ w konspiracji i powstaniu warszawskim nazywa³
dzia³alnoci¹ p³atnego zbira, której siê wstydzi³. Przyznawa³ siê przy tym,
¿e tak¿e przez cztery pierwsze lata wolnoci pope³ni³ sporo b³êdów, ale uda³o
mu siê w koñcu je przezwyciê¿yæ (nastêpne lata cztery/ to pop³och klêsk  to
zwyciêstwo). Oficjalnie przeprosiwszy za ze wybory w przesz³oci, wreszcie
odzyska³ radoæ i poczucie godnoci, co pozwoli³o mu snuæ marzenia zwi¹zane z przysz³oci¹, której nie móg³ ju¿ siê doczekaæ. Zapewnia³, ¿e sta³ siê
wiadomy tego, jak wiele zyska³, przy³¹czaj¹c siê do budowniczych nowej
Polski. Chcia³ siê za to odwdziêczyæ, maj¹c poczucie, i¿ mo¿e jeszcze w pe³ni
nie zas³u¿y³ na nagrody:
Za pierwsze dwa lata jestem op³acony
widocznie mordowa³em jako p³atny zbir,
a oto lista p³acy  do r¹k ¿ony,
¿eby nie narzeka³a, ¿em rozrzutnie ¿y³.
[ ]
Ale teraz te dwa najbli¿sze,
dwa najm³odsze przysz³oci [ ]
54

Ten¿e, Jak wyzwisko, w: tego¿, S³owo miliarda..., s. 36.
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Ja k³amiê, ¿e chcê siê z nimi
brataæ bezinteresownie
 ju¿ dzi odliczam ile ile ile
radoci dadz¹ cz³owiekowi
... i mnie55.

Mia³ te¿ twórca wiadomoæ, ¿e byæ mo¿e zdarzy mu siê za dawne b³êdy
zgin¹æ. Wci¹¿ bowiem pamiêta³ o wyroku wydanym na niego przez ¿o³nierzy
podziemia zaraz po wojnie, gdy odst¹pi³ od swoich dawnych przyjació³, pisz¹c artyku³y w Pokoleniu56. Godzi³ siê na to, wiedz¹c, ¿e i tak otrzyma³ od
nowego pañstwa wiêcej, ni¿ siê spodziewa³: now¹ wiarê i uznanie spo³eczne. Nie ¿a³owa³ dokonanego wyboru, gdy po powrocie do kraju skrytykowa³
na ³amach prasy tych, którzy  wed³ug niego  kierowali polityk¹ AK w imiê
fikcyjnych, a nie rzeczywistych interesów Polski i koncepcji londyñskiej57. Po
kilku latach zaanga¿owania w konstruowanie lepszego wiata mia³ zamiar
umrzeæ z radoci¹ (triumfuj¹cy u mety jak biegacz Zatopek), ustêpuj¹c miejsca nowym rodakom:
Wiêcej?  odpowiadaj¹. Masz i to, ¿e jeli za b³êdy
ju¿ w naszych ramionach
 tych z najbli¿szych lat 
przyjdzie ci zgin¹æ, skonaæ
to lepszy bêdzie wyrok, zrêczniejszy prokurator.
Wierzê wam!58

Poniewa¿ przez pewien czas Bratny mia³ zakaz drukowania wierszy, zaj¹³
siê prac¹ na stanowisku kierownika literackiego teatru w Szczecinie59. Gdy
móg³ ponownie pisaæ, postanowi³ siê zrehabilitowaæ i w ten sposób powsta³
tomik Cz³owieku, ¿yæ bêdziesz60. Rozpoczyna³ go twórca utworempodaniem
55 Ten¿e, Lista p³acy i ile odk³adam, w: tego¿, S³owo miliarda..., s. 6364. Wiersz ten
umieszczony by³ tak¿e w czasopimie, ale w wersji krótszej  nie ma tam kilku strof, m.in.
tej, w której autor rozlicza³ siê ze swojej dzia³alnoci w AK (ten¿e, Lista p³acy i ile odk³adam, Wie 1949, nr 45, s. 7).
56 Wspomina³ o wyroku wielokrotnie, choæby w Pamiêtniku moich ksi¹¿ek (ten¿e, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 32) i w Rozmowie z Anonimem (ten¿e, Rozmowa z Anonimem,
s. 6). Sytuacjê literacko przetworzon¹ ukaza³ te¿ w Kolumbach (historia Jerzego  alter
ego autora).
57 Zob. ten¿e, Próba rachunku..., s. 1.
58 Ten¿e, Lista p³acy , s. 64.
59 Wspomina³ o tym m.in. w Pamiêtniku moich ksi¹¿ek i w Rozmowie z Anonimem.
60 Pisarz wspomina³ po latach, ¿e tomik ten (omawiany wiersz z pewnoci¹ przede
wszystkim) mia³ byæ dowodem jego reedukacji, tak jak i akcja wyjazdu w teren, która
zaowocowa³a reporta¿ami: W roku 1950 bodaj ruszy³a pierwsza akcja, maj¹ca »zwi¹zaæ«
literaturê z ¿yciem. M³odzi pisarze rozjechali siê na wielkie budowy socjalizmu. I oto ja, niedawny wypêdek z Warszawy, poeta, którego »drobnomieszczañski anarchizm« przeszkadza³
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skierowanym do Feliksa Dzier¿yñskiego. Zwraca³ siê w nim z pokorn¹ prob¹ do wielkiego nauczyciela, by udzieli³ mu rad dotycz¹cych takiego ¿ycia,
które przynosi niemiertelnoæ61. Jak na spowiedzi wyznawa³ swe liczne
b³êdy, czyni³ rachunek sumienia. Z perspektywy czasu zauwa¿a³, ¿e by³
zbyt opiesza³y w dochodzeniu do najwiêkszej prawdy ówczesnych czasów:
stalinizm jest teori¹ najbli¿sz¹ ludzkiemu sercu. Po raz kolejny przyznawa³
siê, ¿e by³ nieukiem i nie potrafi³ na czas poj¹æ dawanych mu przez partiê
wskazówek. W Nowej Kulturze stwierdza³ m.in.:
By³o w tym jakie dziwactwo inteligenckiego tchórzostwa w wyci¹ganiu ostatecznych wniosków z sytuacji, w jakiej siê moja poezja znalaz³a. Nie umia³em
znienawidziæ w niej tego, co nale¿a³o potêpiæ. Dawa³em siê ka¿dorazowo nabraæ
na ¿ywio³ tragicznoci, jak¿e czêsto podawany w romansowym mieszczañskim
sosie. Nie umia³em dyscyplinowaæ wyobrani  i to nie w takim czy innym
szczególe poetyckiego rzemios³a, ale w generalnej linii. Treæ mojej roboty literackiej nie sz³a wprost za has³em Partii62.

Napisa³ wiêc podanie, by pozwolono mu nadrobiæ braki w edukacji. I choæ nie
czu³ siê tego godny, zaprasza³ wodza, by zamieszka³ w przygotowanej w³anie przez niego kwaterze myli, gdy¿ poczu³ siê gotowy, by oczyciæ swój
umys³ z dawnych nalecia³oci b³êdnej postawy politycznej. Dopiero wtedy
bêdzie móg³ mia³o przy³¹czyæ siê do wspólnego marszu, a nawet prêdko
biec, by ju¿ wiêcej nie zostaæ w tyle. Zadanie bêdzie mia³ jednak chyba nieco
utrudnione, bo g³owê musi mieæ wci¹¿ zadart¹  ma³y jeszcze sztubak nie
móg³ straciæ przecie¿ z oczu wielkiego mistrza:
Towarzyszu Dzier¿yñski, powiedzcie
 umielicie umrzeæ i pozostaæ z nami 
powiedzcie mi, jak ¿yæ czêciej
ni¿ raz jeden, i to z b³êdami?
wykszta³ceniu siê »prawid³owego« stylu, zostajê rozgrzeszony. Jadê, aby p i s a æ. [...] to
bezgraniczny dowód zaufania w mo¿liwoci mojej pisarskiej reedukacji. A ja ju¿ by³em
»reedukowany«. Ju¿ z³o¿y³em w »Ksi¹¿ce i Wiedzy« tomik wierszy Cz³owieku, ¿yæ bêdziesz
(R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 101102). Utwory tam umieszczone mia³y byæ,
wed³ug poety, form¹ chyba autentycznego nawrócenia siê na bardziej, przynajmniej
w poezji, dogmatyczne formy wypowiadania siê. Wydrukowa³em tom z³ych wierszy Cz³owieku, ¿yæ bêdziesz, i dopiero to mo¿na uznaæ za mój »akces«. Sk¹d siê wzi¹³? Zawsze bardziej
od akceptacji krytyków ceni³em mo¿noæ dotarcia do czytelnika. I tutaj z³apali mnie za
moj¹ achillesow¹ piêtê marksistowscy krytycy i wgryli siê w ni¹ g³êboko. Otó¿ ca³a moja
poezja by³a niekomunikatywna. [ ] Prze¿y³em swoje bankructwo formalne jako artysta,
który chce rozmawiaæ ze spo³eczeñstwem, a nie mo¿e, i do tego dorobi³em filozofiê literack¹: »A teraz bêdziemy pisaæ dla prostego cz³owieka« (I. Sewastianowicz, dz. cyt., s. 143).
61 O typowej w komunikacji socrealistycznej sytuacji szkolnej opartej na zasadach
autorytatywnej zale¿noci nauczycieluczeñ pisa³a Dorota Tubielewicz Mattsson (T. Tubielewicz Mattsson, dz. cyt., s. 112115).
62 R. Bratny, Jaka poezja?..., s. 4. O tym, ¿e wytyczne partii traktowa³ bardzo powa¿nie, przyznawa³ tak¿e po trzydziestu latach: Zawsze traktowa³em politykê, a wiêc i moj¹
przynale¿noæ, serio i nigdy tego za b³¹d nie uznam. Partia prowadzi³a do Polski, a tu
koñczy siê u mnie teren do dyskusji (R. Bratny, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 93).
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Lata!
Ile¿
siê na was z³o¿y³o
dni b³êdnie prze¿ytych!
Chwila ka¿da,
ka¿da chwila
rachunku siê domaga.
Zbyt wiele spraw musia³em poznaæ,
abym wreszcie zrozumia³,
abym wreszcie poczu³,
¿e nasza teoria
bli¿sza jest sercu ni¿ cia³u koszula.
Zbyt wielu, zbyt d³ugich
Wymaga³em nauk.
Dlatego, towarzyszu Dzier¿yñski, ¿e by³em nieukiem,
piszê oto do Was podanie63.

Zacytowany wiesz to przyk³ad utworu samokrytycznego, bêd¹cego równoczenie utworem panegirycznym. Autor wiedzia³, ¿e tego typu wiersze by³y
chêtnie przyjmowane przez krytyków i pisali je nawet najbardziej dowiadczeni poeci, jak chocia¿by Tuwim, Broniewski czy Iwaszkiewicz. Wybranie
takiego autorytetu mia³o w tym przypadku wzmocniæ deklarowan¹ chêæ
poprawy, tym bardziej ¿e dzia³alnoæ przywódcy czekistów, czerwonego
kata odpowiedzialnego za zbrodnie w Rosji Radzieckiej, by³a z pewnoci¹
znana w rodowisku, z którego Bratny siê wywodzi³.
Samokrytykê uprawia³o wielu socrealistycznych poetów  by³o to zjawisko
bardzo mile widziane przez przedstawicieli w³adzy i krytyków. Utwierdza³o
63 Ten¿e, Podanie do towarzysza Dzier¿yñskiego w: tego¿, Cz³owieku, ¿yæ bêdziesz, Warszawa 1951, s. 57. Przy okazji warto przypomnieæ, ¿e w roku 1951 przypada³o 25-lecie
mierci Dzier¿yñskiego. Nie by³o wiêc pewnie dzie³em przypadku to, ¿e Bratny w tym¿e
roku umieci³ ten wiersz w swym zbiorze (wydano wówczas te¿ antologiê Wieczny p³omieñ.
Wybór wierszy poetów radzieckich i polskich o Feliksie Dzier¿yñskim, oprac. W. Woroszylski, Warszawa 1951). Wzniesiono równie¿ w Warszawie pomnik bohatera  w kontekcie
tego wydarzenia mo¿na zinterpretowaæ strofê ostatni¹: podmiot liryczny uczestniczy³
w pochodzie rocznicowym i wysoko zadziera³ g³owê w kierunku statuy. Przywo³anie tej
postaci by³o wiêc sprytnie wykorzystane przez Bratnego, który potwierdzi³ w ten sposób
sw¹ przynale¿noæ do piewców socrealistycznych reaguj¹cych szybko na aktualne wydarzenia. Jak stwierdzi³ Zdzis³aw £apiñski: Dla ambitnego pisarza nie by³o tematu wdziêczniejszego nad postaæ Feliksa Dzier¿yñskiego. [...] szybko staje siê ulubieñcem artystów.
(Z. £apiñski, Jak wspó³¿yæ z socrealizmem. Szkice nie na temat, Londyn 1988, s. 89). Teresa Wilkoñ tak¿e wymienia Dzier¿yñskiego jako czêsto przywo³ywany przyk³ad przyjani
polsko-radzieckiej, szczególnie w poezji pryszczatych (T. Wilkoñ, dz. cyt., s. 42). Informacje o kulcie patrona s³u¿b specjalnych znaleæ mo¿na tak¿e w innych pracach, np.:
M. G³owiñski, Sprawa Dzier¿yñskiego, w: Sploty kultury, red. N. Do³owy-Rybiñska, A. Gronowska, A. Karpowicz, I. Piotrowski, P. Rodak, Warszawa 2010, s. 141156; B. Urbankowski, dz. cyt., s. 411412; J. Prokop, Wyobrania pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL, Kraków 1994, s. 1542; W. Tomasik, In¿ynieria dusz..., s. 123138; ten¿e,
Dzier¿yñskiego wizerunek, w: S³ownik realizmu socjalistycznego..., s. 4751.
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bowiem wszystkich w przekonaniu, i¿ wskazówki dawane odgórnie by³y jak
najbardziej s³uszne i akceptowane przez twórców. Deklaracje cz³onkowskie
mno¿y³y siê na potêgê. Przy³¹czali siê do wspólnej pracy tak¿e pryszczaci.
Prawie ka¿dy chcia³ udowodniæ sw¹ przynale¿noæ do nowego wiata i przeprosiæ za ewentualne b³êdy. Wiersze owe by³y pozytywn¹ odpowiedzi¹ dawan¹ nowej teorii literatury. Ch³opcy w czerwonych krawatach rozliczali siê
wiêc wielokrotnie ze swojej niechlubnej przesz³oci, przepraszali za polityczn¹ i poetyck¹ nieudolnoæ i zapewniali o chêci poprawy. Panuj¹c¹ wówczas
doktrynê traktowali bowiem bardzo powa¿nie64.
Tak¿e Roman Bratny przy³¹czy³ siê do tych, którzy  chc¹c czynnie
uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym powojennej Polski  krytycznie odnosili siê
zarówno do wyznawanych wczeniej wartoci, jak i do wczeniejszej poetyki.
Nale¿¹c do pokolenia walcz¹cego i tworz¹cego w czasach okupacji, próbowa³
przewartociowaæ dawne idea³y. Zapragn¹³ wypowiadaæ siê w imieniu tych,
którzy zaaprobowali now¹ w³adzê, i ¿arliwie przy³¹czy³ siê do wyznawców
Nowej Wiary. Neguj¹c wszystko, co stare, szydzi³ z dawnych wzorców
i postaw. Przeprowadzi³ sarkastyczny rozrachunek z mitami przesz³oci, bêd¹c byæ mo¿e rzeczywicie rozczarowanym wobec nich w pierwszych latach
po wojnie, o czym wielokrotnie zapewnia³ we wspomnieniach. Tak jak wielu
przedstawicieli pokolenia Kolumbów, prze¿ywszy klêskê powstania, a co za
tym idzie tak¿e swych m³odzieñczych idea³ów, z nadziej¹ (jak¿e naiwn¹
i zgubn¹) zaanga¿owa³ siê w realizm socjalistyczny. Jak zauwa¿y³ Andrzej
Wasilewski, próbuj¹c wyt³umaczyæ nag³y zwrot przedstawicieli tego pokolenia ku marksizmowi, byæ mo¿e zadzia³a³o tu prawo kontrastu, gdy¿ psychika, udrêczona przez koszmar wojny i polskiej historii, chwyta³a siê jak
zbawienia porêczeñ marksizmu, rysuj¹cych wizjê wiata logicznego i bezpiecznego65. Próbowa³ wiêc Bratny zaakceptowaæ now¹ rzeczywistoæ bezkrytycznie  przynajmniej takie ma siê wra¿enie, gdy przegl¹da siê jego
wiersze afirmuj¹ce socjalistyczny wiat.
W jego utworach poetyckich odnaleæ mo¿na mnóstwo elementów samokrytyki. Wynika³o to zarówno z chêci ca³kowitego podporz¹dkowania siê
zasadom funkcjonuj¹cym w ¿yciu publicznym, jak i przypodobania siê krytykom i literatom, którzy tak liczne b³êdy wci¹¿ u niego dostrzegali. Potwierdza³ wiêc wielokrotnie, ¿e i on takowe uchybienia i braki u siebie zauwa¿a.
W wierszach przeprasza³ za nalecia³oci kultury bur¿uazyjnej i mieszczañskiej, za odwo³ania do ekspresjonistycznych, romantycznych czy awangardowych wzorców, widocznych ju¿ w debiutanckim tomie, a tak¿e w póniejszych. Drwi³ z tradycji, na której wzorowa³ siê, pisz¹c swoje wczesne utwory.
64 Alicja Lisiecka stwierdzi³a m.in.: Komunizm by³ dla dwudziestolatków w czerwonych krawatach nie tylko przygod¹ intelektualn¹. Traktowali j¹ jako now¹ objawion¹ religiê; podobnie teoria marksizmu wydawa³a siê »pryszczatym« jednoczenie dekalogiem
i wspó³czesn¹ powieci¹ (A. Lisiecka, dz. cyt., s. 14).
65 A. Wasilewski, Dramaty pokolenia, Nowa Kultura 1957, nr 27, s. 6.
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Krytykowa³ siebie za to, ¿e nieumiejêtnie operowa³ s³owem i nie potrafi³
poprawnie wyra¿aæ wa¿nych myli politycznych. Chc¹c staæ siê profesjonalnym twórc¹ realizmu socjalistycznego, przeprasza³ za braki w edukacji
i obiecywa³ poprawê, za patrona obieraj¹c sobie Feliksa Dzier¿yñskiego.
Pragn¹³ porzuciæ zbyt skomplikowan¹ metaforykê na rzecz szablonowych
frazesów i banalnych powtórzeñ wzorowanych na jêzyku prasy czy propagandowych agitek. Pos³uguj¹c siê nowomow¹, najs³uszniejszym wówczas
jêzykiem w literaturze, chcia³ przybli¿yæ siê do czytelnika, który mia³ zrozumieæ przes³anie jego wierszy. Jego poezja mia³a staæ siê prosta jak kij, by
mog³a staæ siê po¿yteczna spo³ecznie.
Niew¹tpliwie Bratnemu zale¿a³o na tym, by jego utwory by³y czytane
i wydawane. Wielokrotnie wspomina³ o potrzebie akceptacji zarówno zwyk³ego czytelnika, jak i innych twórców, a przede wszystkim krytyków i tych,
w których rêkach spoczywa³a potê¿na broñ cenzury66. Z pewnoci¹ niema³¹
rolê odegra³a te¿ z³a sytuacja materialna, w jakiej siê znajdowa³. Aby siê
utrzymaæ, musia³ utwory drukowaæ i jedziæ na wieczory autorskie, a ¿eby to
robiæ, musia³ realizowaæ wytyczne programu realizmu socjalistycznego67.
Wiedzia³ doskonale, ¿e to w³anie samokrytyczne wyznania zjednaj¹ mu
przychylnoæ odbiorców i u³atwi¹ funkcjonowanie w wiecie wydawniczym.
Wielokrotnie krytykowany i wci¹¿ niezadowolony ze swojej poetyckiej
twórczoci, po wydaniu w roku 1953 tomiku Cz³owieku, ¿yæ bêdziesz, odszed³
od pisania wierszy i postanowi³ powiêciæ siê przede wszystkim pisaniu powieci. By³a to s³uszna decyzja, co czêsto podkrela³ po latach, gdy zetkn¹³
siê przypadkowo z jednym ze swoich socrealistycznych utworów, które podsun¹³ mu kolega. Nie rozpozna³ w³asnych s³ów, przypisuj¹c ich autorstwo
jednemu z najmniej cenionych przez siebie piewców socjalizmu. Wierszyk
z obrzydzeniem oceni³ jako dogmatyczny, mylowo chudy i nieudolny68,
a jego autora nazwa³ jak¹ szmat¹69.
Okaza³o siê, ¿e cena, jak¹ przysz³o zap³aciæ za bezwzglêdne podporz¹dkowanie siê doktrynie realizmu socjalistycznego, by³a wysoka. Bratny
66 Po kilkudziesiêciu latach skomentowa³: [ ] do tej pory móg³bym prezentowaæ swoje »rany«, gdyby nie fakt, ¿e sam przecie¿ da³em siê na stalinizm nabraæ. T³umaczê to
moj¹ potrzeb¹ kontaktu z czytelnikiem. Poetyka, któr¹ uprawia³em i w ramach której
zosta³em [ ] obwo³any anarchist¹, doæ dok³adnie separowa³a mnie od masowego czytelnika. Postanowi³em staæ siê komunikatywny. Nadeptywanie gard³a w³asnej pieni skoñczy³o
siê, jak zawsze, jej sp³aszczeniem (J. Marx, W czterdziestolecie debiutu poetyckiego, Poezja 1984, nr 8, s. 6).
67 Wspomina³ o tym m.in. w wywiadzie telewizyjnym (R. Bratny, Nadzieja po raz
pierwszy..., s. 220).
68 Ten¿e, Pamiêtnik moich ksi¹¿ek..., s. 47. Sytuacja ta sk³oni³a go do refleksji: Wiêc
jak to by³o, jak siê sta³o? Czy by³ w moim ¿yciorysie moment, w którym wyprowadzi³em
siê na zewn¹trz swego pisarskiego morale, swoich wyniesionych z wojny odruchów etycznych, uwarunkowañ mylowych? [ ] »przydeptuj¹c gard³o swojej pieni« zadepta³em j¹ na
mieræ (tam¿e, s. 47).
69 I. Sewastianowicz, dz. cyt., s. 143.
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wyrzek³ siê indywidualnoci i wypar³ samego siebie. Jak stwierdzi³ z gorycz¹: Zakatrupi³em j¹, poezjê, czy pozwoli³em j¹ zakatrupiæ  wychodzi na
jedno70. Przez kilka lat panowania socrealizmu, próbuj¹c wpasowaæ swoje
wiersze w po¿¹dany schemat, niszczy³ to, co w liryce powinno byæ najwa¿niejsze. Przywo³ane wy¿ej utwory by³y wiadectwem aktywnego literackiego
dopracowywania siê71.
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Zawodniak Mariusz, Literatura w stanie oskar¿enia. Rola krytyki w ¿yciu literackim
socrealizmu, Warszawa 1998.
Summary
The article presents self-criticism in the works of one of the main representatives of the
the spotty. The author proves that not only older writers strive to settle the past but also
young socialist realist poets try to apologise for their weaknesses. The aim of the article is to
show the mechanism of self-criticism in the poetry by Roman Bratny  focusing on what made
him create pieces of writing of this type and on which mistakes he admitted having made. To
reach this aim, the author analyses poems by Bratny which were published in the times of
social realism. She shows how the poet tries to adapt to the enslaved society, in which selfcriticism is a consistent element of literary life.
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Gatunki autobiograficzne wspó³tworz¹ literaturê non-fiction. Obok klasycznych autobiografii czy rozbudowanych wywiadów równie czêsto pojawiaj¹ siê formy diarystyczne. Helena Zaworska, komentuj¹c ich popularnoæ,
zauwa¿a, ¿e w dziennikach i listach obok szczeroci istnieje tak zwana maska szczeroci, która sprzyja zainteresowaniu tym gatunkiem. Badaczka
u¿ywa okreleñ upojenie ekshibicjonistyczne i próba wewnêtrznego aktorstwa1. Ma³gorzata Czermiñska z kolei dostrzega swoist¹ p³ynnoæ cech gatunków nale¿¹cych do zbioru prozy wspomnieniowej, jak¹ tworz¹ listy, notatki osobiste oraz teksty stricte literackie lub paraliterackie2.
Elementy autobiografii mog¹ staæ siê zatem podstaw¹ ró¿nych gatunków
wypowiedzi. Jednak¿e materi¹, bez której nie powsta³by ¿aden z tekstów
literatury faktu, jest pamiêæ, któr¹ interesowano siê ju¿ w staro¿ytnoci. Paul
Ricoeur zwróci³ uwagê na trudnoci w oddzieleniu pamiêci od wyobrani:
Pamiêæ, zredukowana do przywo³ywania, pod¹¿a wiêc ladem wyobrani. [ ]
W ¿ywym dowiadczeniu pamiêci musi istnieæ jaka nieredukowalna cecha wyjaniaj¹ca natarczywoæ tego uto¿samiania, które powiadcza wyra¿enie obrazwspomnienie3.
1 H. Zaworska, Szczeroæ bez granic, w: Szczeroæ a¿ do bólu. O dziennikach i listach,
Warszawa 1998, s. 6.
2 M. Czermiñska, Rola odbiorcy w dzienniku intymnym, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki i J. S³awiñski, Wroc³aw 1997, s. 105.
3 P. Ricoeur, Pamiêæ, historia, zapominanie, prze³. J. Margañski, Kraków 2006, s. 17.
Warto zaznaczyæ, ¿e na rolê i genezê wspomnieñ zwróci³ uwagê ju¿ sam Platon. Filozof
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Silna wspó³czenie pozycja literatury non-fiction kieruje uwagê czytelników
i literaturoznawców na jej ród³a, w³aciwoci oraz sposoby docierania do
informacji przez autora, na granice miêdzy prawd¹ a subiektywnym, czêsto
podsyconym emocjami, przekazem. Okazuje siê, ¿e ujednolicenie cech np.
reporta¿u czy gatunków autobiograficznych jest niemo¿liwe. Nie mo¿na ich
wpisaæ w okrelony schemat.
Archiwizowanie jest wa¿n¹ czêci¹ pracy zwi¹zanej z opisywaniem faktów. Autor zapisuje pojedyncze ludzkie losy, czasem wydarzenia w wymiarze
globalnym, na tle szczególnych, prze³omowych momentów, którymi mog¹ byæ
tak traumatyczne wydarzenia, jak np. konflikty zbrojne.
Frank Ankersmit, holenderski teoretyk historiografii, w swoich badaniach
skupi³ siê na sposobie przekazu wiedzy o przesz³oci, w którym nie pomin¹³
kwestii subiektywizmu. Scharakteryzowa³ opozycjê artystahistoryk:
Artysta jest w wygodniejszej pozycji ni¿ historyk. Mo¿emy podkrelaæ, jak to
robi³ Gombrich, niepewnoæ naszej percepcji wizualnej wiata rzeczy tak bardzo,
jak tylko chcemy, ale nigdy nie powinnimy przy tym zapominaæ, ¿e krajobrazy,
ludzkie twarze itd. s¹ nam dostêpne w sposób, w jaki przesz³oæ dostêpna nigdy
nie jest. [ ] Przedstawienie ma do czynienia z kontrastem miêdzy planem
pierwszym a dalszym, miêdzy tym, co wa¿ne, a tym, co nieistotne4.

Ankersmit broni subiektywnoci jako cechy reprezentatywnej dla pamiêci.
W rozdziale odnosz¹cym siê do tego zagadnienia  Pochwa³a subiektywnoci
 zacytowa³ s³owa Virginii Woolf: Sztuka nie jest kopi¹ rzeczy, jeden przeklêty wiat w zupe³noci wystarczy5. Badacz nie poprzestaje jednak na
samym stwierdzeniu tego faktu, lecz go ocenia. Zwraca uwagê na istotê
zachowania specyfiki przekazywanego zjawiska. Podobne kwestie akcentuje
Katarzyna Rosner w pracy Narracja, to¿samoæ, czas6.
twierdzi³, ¿e wszelka wiedza polega g³ównie na procesie przypominania. Zapominanie postrzega³ jako patologiê. W szczególnoci krytykowa³ wiadom¹ rezygnacjê z poznania. Zob.
J. Cuadrado, Cz³owiek  byt, który zapomina, w: U róde³ pamiêci. O zapominaniu
w historii, teologii i literaturze, red. P. Roszak, Toruñ 2013, s. 26.
4 F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, dowiadczenie. Studia z teorii historiografii,
red. E. Domañska, Kraków 2004, s. 158159. Ewa Domañska zauwa¿a z kolei, ¿e praca
historyka czêsto spotyka siê z nies³uszn¹ krytyk¹. Jej zdaniem nie jest on zmuszony do
stosowania sztywnych ram metodologicznych, a wzbogacanie opisu materia³u ród³owego
wiedz¹ teoretyczn¹ stanowi kwestiê jego indywidualnego wyboru. Warto przywo³aæ jej tezê,
która mówi o pewnej uniwersalnoci i atrakcyjnoci pamiêci jako punktu wyjciowego ró¿norodnych badañ: Pamiêæ sta³a siê u¿ytecznym narzêdziem analizy odmiennoci i ró¿nic,
zw³aszcza w ramach tzw. nowej humanistyki, za rozwa¿ania jej ró¿nych aspektów zwróci³y uwagê badaczy na problemy pozostaj¹ce na marginesach konwencjonalnych badañ historycznych (dowiadczenia graniczne, trauma, ¿a³oba i melancholia, »miejsca pamiêci«. Zob.
E. Domañska, Historie niekonwencjonalne, Poznañ 2006, s. 1516.
5 F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, dowiadczenie , s. 178.
6 Tak oto, przy pozorach narracyjnej rewolucji w humanistyce, otrzymujemy w gruncie rzeczy bardzo tradycyjny pogl¹d na sens pracy historyka, który rekonstruuje, co prawda, ju¿ nie obiektywny proces historyczny, lecz cudze historie, ale  tak czy owak  odtwarza co, co istnia³o uprzednio, niezale¿nie od opowieci samego historyka, a z czym
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Rozwa¿ania nad przekazem i archiwizacj¹, jak wspomniano wczeniej,
szerzej interesuj¹ równie¿ Paula Ricoeura. Badacz przedstawia w³asn¹ definicjê pojêcia archiwum:
Archiwum to moment wkroczenia operacji historiograficznej w fazê pisemn¹.
Pierwotne wiadectwo ma charakter ustny  jest s³yszane, wys³uchiwane. Archiwum to pismo  odczytuje siê je, trzeba do niego siêgn¹æ. W archiwum zawodowy historyk zostaje czytelnikiem7.

Celem artyku³u jest analiza kreacji opartej na fragmentach z przesz³oci:
wspomnieniach, dokumentach, wywiadach przeprowadzonych po up³ywie wielu lat od czasu zdarzeñ. Przedmiotem interpretacji bêdzie ksi¹¿ka o Izaaku
Bashevisie Singerze: Singer. Pejza¿e pamiêci autorstwa Agaty Tuszyñskiej.
Agata Tuszyñska to pisarka, dla której tworzywem literackim jest pamiêæ. Opublikowa³a dotychczas miêdzy innymi biografie pisarki  Ireny
Krzywickiej, aktorki  Marii Wisnowskiej, pieniarki  Wiery Gran. Jest
równie¿ autork¹ utworów autobiograficznych: Rodzinnej historii lêku oraz
Æwiczeñ z utraty. Pochlebnych uwag nie szczêdzili pisarce swego czasu Czes³aw Mi³osz i Ryszard Kapuciñski. Znany reporta¿ysta chwali³ Tuszyñsk¹
zarówno za talent literacki, jak równie¿ empatiê i dociekliwoæ8. Sama pisarka podkrela za, ¿e swój warsztat zawdziêcza Zbigniewowi Raszewskiemu9,
pod którego piecz¹ powstawa³a jej praca doktorska, powiêcona losom Marii
Wisnowskiej. To dziêki wskazówkom promotora zrozumia³a, jak wa¿ne jest,
by najdog³êbniej wnikn¹æ w minione czasy, które stanowi³y codziennoæ opisywanych bohaterów.
Pytania profesora Raszewskiego uwiadomi³y mi, ¿e ¿adnego losu nie mo¿na
wyabstrahowaæ z historii. To by³a najwa¿niejsza lekcja, jak¹ od niego odebra³am, tote¿ wszyscy bohaterowie moich póniejszych ksi¹¿ek s¹ mocno osadzeni
na scenie w³asnego ¿ycia10.
opowiadanie historyka ma pozostawaæ w zgodzie. Jest to fragment recenzji ksi¹¿ki Katarzyny Rosner, Narracja, to¿samoæ, czas w internetowym czasopimie FA-art https://
www.fa-art.pl/artykul.php?id_artykulu=187&szablon= [dostêp: 09.03.2016].
7 P. Ricoeur, Pamiêæ, historia, zapominanie , s. 220.
8 Znakomite! Agata Tuszyñska obdarzona jest niezwyk³ym s³uchem na g³osy swoich
rozmówców. Autor Cesarza podobnych pochlebstw nie szczêdzi³ równie¿ pisarce w przedmowie do jej ksi¹¿ki Kilka portretów z Polsk¹ w tle. Z kolei Czes³aw Mi³osz chwali³ pisarkê
za obiektywizm: Agacie Tuszyñskiej nale¿¹ siê gratulacje. Pisze z maksymalnym obiektywizmem, wnioski pozostawiaj¹c czytelnikom, http://tuszynska.wydawnictwoliterackie.pl/
[dostêp: 24.02.2016].
9 Teatrolog, wyk³adowca w warszawskiej PWST. Autor m.in. Krótkiej historii teatru
polskiego i Teatru w wiecie widowisk. Zmar³ w 1992 roku.
10 Korzysta³am z wywiadu przeprowadzonego przez Agnieszkê Papiesk¹ z Agat¹ Tuszyñsk¹. O tym, jak wa¿na pozostaje dla pisarki pamiêæ i jak bardzo zwi¹zana jest z jej
twórczoci¹, wiadczy konsekwentne podkrelanie tego faktu w rozmowach i spotkaniach
autorskich. Tytu³ wywiadu wymownie brzmi: Uprawiam archeologiê pamiêci, Nowe Ksi¹¿ki 2010, nr 10, s. 5.
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Noblista, Isaac Bashevis Singer, jest jednym z bohaterów, którym zajê³a siê
Tuszyñska. Pisarka nada³a swojej ksi¹¿ce podtytu³ Pejza¿e pamiêci, jakby od
razu wyznaczaj¹c jej nadrzêdny cel. Zamys³ konstrukcji biografii ¿ydowskiego pisarza na pocz¹tku by³ inny. Autorka chcia³a oprzeæ siê na rozmowach
z Singerem. Gdy mia³a wykupiony bilet do Nowego Jorku, niespodziewanie
zasta³a j¹ wiadomoæ o jego mierci. Nie zrezygnowa³a jednak z projektu
i znalaz³a drogê, by opowiedzieæ o losach autora Szatana w Goraju w inny
sposób. Biografia powsta³a na podstawie wspomnieñ i zachowanych dokumentów:
Pojecha³am do Nowego Jorku i próbowa³am odszukaæ ludzi, którzy dzielili jego
los w Warszawie. Chcia³am zrekonstruowaæ przedwojenny ¿ydowski wiat na
podstawie ich opowieci. Oczywicie pamiêæ wiadków nie jest moim jedynym
ród³em, zwykle konfrontujê j¹ z twardymi dowodami: dokumentami, mapami
czy innymi dotykalnymi elementami rzeczywistoci11.

Autorka nawi¹za³a do teorii tzw. pamiêci kulturowej12. Na przyk³adzie genealogii przodków Singera pokaza³a specyfikê ¿ydowskiej zbiorowoci, siêgaj¹c
kilkanacie wieków wstecz, a¿ do VI wieku. Nie wylicza³a samych faktów,
lecz umiejscowi³a je w szerszym kontekcie. Uwzglêdni³a wydarzenia historyczne, polityczne i kulturowe, które po³¹czone, da³y obraz minionych czasów. Tuszyñska analizowa³a, poddawa³a w w¹tpliwoæ detale, stawia³a wiele
pytañ. Kto móg³ zrobiæ fotografie? Dlaczego przedstawiaj¹ akurat te osoby,
a nie inne? Tak by³o w przypadku fotografii lubnej rodziców pisarza.
Tuszyñska opisa³a szczegó³owo nie tylko sam¹ ceremoniê zalubin, lecz przybli¿y³a równie¿ niuanse aran¿owanych wówczas w tradycji ¿ydowskiej ma³¿eñstw:
¯ydowskie ma³¿eñstwa kojarzyli zawodowo swaci. Rodzice sporz¹dzali przedlubn¹ umowê, cile okrelaj¹c¹ warunki materialne przysz³ego zwi¹zku. lubny kontrakt spisywano na pergaminie. Posag dawa³ zwyczajowo ojciec narzeczonej. Wesela nawet w niezbyt zamo¿nych rodzinach starano siê urz¹dzaæ
z wielkim przepychem. Nie mog³o zabrakn¹æ weselnego roso³u, cha³y i pieczonych placków. D³ugi ko³acz zapleciony w ozdobne warkocze dekorowano symbolami szczêcia: drabin¹, ptakami i ko³em fortuny. Pachnia³o pieczystym i cynamonem13.

Pisarka nawi¹zywa³a kontakt z osobami, które mog³y pamiêtaæ rodzinê Singerów. Nie by³o to z pewnoci¹ ³atwe zadanie, bior¹c pod uwagê chocia¿by
wiek rozmówców. Do tego grona nale¿a³a miêdzy innymi Daniela Ró¿ycka,
11
12

Tam¿e, s. 56
Szerzej pisze o formach pamiêci A. Assman, wyró¿niaj¹c obok pamiêci komunikacyjnej i zbiorowej kategoriê pamiêci kulturowej, która ma wymiar ponadpokoleniowy i opiera
siê miêdzy innymi na zewnêtrznych instytucjach. Zob. A. Assman, Pamiêæ zbiorowa i kulturowa. Wspó³czesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 55.
13 A. Tuszyñska, Singer. Pejza¿e pamiêci, Kraków 2010, s. 26.
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która wychowa³a siê w Leoncinie, miejscu zamieszkania rodziny pisarza. Nie
potrafi³a przypomnieæ sobie jednak Singerów. W ten sposób potwierdzi³a tezê
Paula Ricoeura, który twierdzi³, ¿e niedostatki pamiêci nie wiadcz¹ o jej
u³omnoci. Sprzeczne relacje wiadków, wbrew pozorom, przyczyniaj¹ siê do
wzbogacenia narracji i wiadcz¹ o obiektywizmie autorki, która daleka jest
od jednoznacznych ocen i klasyfikacji. Wspomnienia Ró¿yckiej poszerzaj¹
kontekst przedwojennej spo³ecznoci ¿ydowskiej. Kobieta szczegó³owo zapamiêta³a np. ówczesne ceny artyku³ów spo¿ywczych:
W Leoncinie mieszka³o mo¿e ze sto rodzin, a mo¿e i nie by³o tyle. Biednie ludzie
¿yli, bardzo biednie. Jak ja sobie przypomnê, w jakich warunkach mieszkali
niektórzy, to w ogóle nie do pomylenia. [ ] Kilogram chleba kosztowa³ od 20
groszy do 25, zale¿a³o z jakiej m¹ki. Bu³ka 50 groszy14.

Codziennoæ to niezwykle istotny element projektów opartych na konstruowaniu przesz³oci. Zdaniem Violetty Julkowskiej, zajmuj¹cej siê badaniem
zwi¹zków pamiêci i historii, potrzeba szczegó³owego zg³êbiania prezentowanych historii rodzinnych narodzi³a siê dziêki analizom przeprowadzonym
przez Philipea Ariesa. Autor ksi¹¿ki Cz³owiek i mieræ podkrela³ istotê prywatnego ¿ycia tworz¹cego obraz codziennoci. Stanowisko to, wówczas nowatorskie i niekonwencjonalne, spotka³o siê z krytyk¹. Julkowska wspomina,
¿e nazywano nawet Ariesa z tego powodu heretykiem historiografii.
Aries  uwa¿any wówczas za heretyka historiografii  wybra³ drogê w nieznane,
bowiem historia prywatna wymaga³a przenikliwej intuicji, odwagi i poszukiwania standardowych róde³. Aries potraktowa³ jako ród³a historycznego rodzaju
teksty kultury, nie stroni¹c nawet od literatury oraz rozmaitych wiadectw
i opowiadañ o ¿yciu prywatnym15.

Wa¿nym elementem, na który zwraca uwagê Julkowska, jest powi¹zanie
propozycji Ariesa z koncepcj¹ pamiêci w ujêciu spo³ecznym autorstwa Mauricea Halshwbasa. Badaczka prezentuje równie¿ pogl¹dy zwi¹zane z narracj¹
przekazu:
Pamiêæ staje siê czêsto w historiach rodzinnych przedmiotem refleksji, zw³aszcza wtedy, gdy traktowana jest przez autorów narracji jako metakategoria
i temat do osobnych rozwa¿añ. Wówczas jej obecnoæ zawiadcza o kulturze
historycznej tego, który rozwa¿ania prowadzi. Ponadto pamiêæ, bêd¹c ród³em
wiedzy o przesz³oci, przekazywana w formie narracji przez ró¿ne osoby, czasem
ró¿ne pokolenia, poddawana zostaje wielokrotnym zabiegom konstruowania
b¹d rekonstruowania sensu opisywanej przesz³oci16.

14
15

Tam¿e, s. 60.
V. Julkowska, Miêdzy pamiêci¹ a histori¹. Przypadek historii rodzinnych, Sensus
Historiae 2011, nr 1, s. 77.
16 Tam¿e, s. 78.
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Rozmówczyni Agaty Tuszyñskiej, Daniela Ró¿ycka, chêtnie opowiada³a o detalach ¿ycia codziennego. Opisa³a topografiê Leoncina, wymieniaj¹c poszczególne punkty handlowe, takie jak targowiska, herbaciarnie, cukiernie, zak³ady krawieckie, sklepy spo¿ywcze, cmentarz ¿ydowski. Wskaza³a domy i ulice,
gdzie mieszkali ¯ydzi i Polacy. Mo¿na tu dostrzec analogiê do rozwa¿añ
Paula Ricoeura. Autor Symboliki z³a zajmuje siê problemem, który czêsto
dotyka osobê podejmuj¹c¹ siê próby zrelacjonowania przesz³oci, mianowicie
kwesti¹ poszlak i niejasnoci oraz odszyfrowywania zatartych ladów. Id¹c
tym tokiem rozumowania, mo¿na za³o¿yæ, ¿e historyk czy biografista w pewnym sensie jest równie¿ detektywem. Ricoeur mówi nawet o paradygmacie
poszlak. Powo³uj¹c siê na Carla Ginzburga, zaznacza, ¿e poszlaki i potwierdzone wiadectwa nie pozostaj¹ wobec siebie sprzeczne17. Na zgromadzone
materia³y sk³adaj¹ siê po czêci dokumenty, akta (niekiedy równie¿ i one
mog¹ byæ sfalsyfikowane), jak równie¿ relacje innych, a wiêc ich osobiste,
subiektywne wspomnienia. Tuszyñskiej, opisuj¹cej ¿ycie Singera, niejednokrotnie przysz³o zmierzyæ siê ze sprzecznymi relacjami, poszlakami i niejasnociami.
W swojej ksi¹¿ce Tuszyñska nie pominê³a problemu z³o¿onych, czêsto
dra¿liwych stosunków polsko-¿ydowskich. Wed³ug opowieci wiadków,
w Leoncinie relacje miêdzy nacjami nie by³y szczególnie napiête. Obie narodowoci koegzystowa³y ze sob¹ dosyæ zgodnie. Dzieci pochodzenia ¿ydowskiego nie chodzi³y do oddzielnej szko³y, Polacy za chêtnie korzystali z us³ug
oferowanych przez ¯ydów oraz doceniali ich potrawy. Wymowny jest fragment, który mówi o usytuowaniu ¿ydowskiej karczmy przy kociele:
Tam mieszkali i ¯ydzi i Polacy, wszyscy razem, na parterze i na górze. Ten du¿y
dom, ten ¿ó³ty, to by³ sklep Paw³owskiego, polski. Dalej by³a tak zwana herbaciarnia ¿ydowska, w tym du¿ym drewnianym budynku po lewej stronie. [ ]
I same s³odkie rzeczy, to znaczy ciasta, herbatniczki. Jak sobie tam nasi popili
w karczmie, to potem szli tu ba³aganiæ. Karczma by³a na rogu, tu¿ przy kociele18.

Te wypowiedzi sk³oni³y Tuszyñsk¹ do wykorzystania w swoim reporta¿u tzw.
pamiêci zmys³owej. Jej obecnoæ zauwa¿y³ ju¿ Arystoteles, swoje miejsce
znalaz³a równie¿ w psychologii augustyñskiej19.
17 Tam¿e, s. 232. Fenomenologi¹ pamiêci zaj¹³ siê tak¿e Paul Ricoeur, który zachêca,
by w badaniach nad tym, co zapamiêtane, nie skupiaæ siê na jej niedostatkach i wadach.
Zdaniem filozofa czêsto jestemy zbyt wymagaj¹cy wobec pamiêci, oczekuj¹c, ¿e pozostanie
ona bezsprzecznie wierna przesz³oci, a fakt zapominania postrzegamy jako u³omnoæ.
Tymczasem badacz stwierdza, ¿e zachowanie takie nie jest patologi¹, a ciemn¹ stron¹ pamiêci, która stanowi jasny obszar ³¹cz¹cy nas z tym, co by³o. Zob. P. Ricoeur, Pamiêæ,
historia, zapominanie , s. 35.
18 Tam¿e, s. 61.
19 J. Cuadrado, Cz³owiek  byt, który zapomina, w: U róde³ pamiêci. O zapominaniu
w historii, teologii i literaturze , s. 28. W tym kontekcie warto zatem odwo³aæ siê do tez
Anny Cierpki, która w swoich badaniach zajê³a siê analiz¹ relacji zwi¹zanych z budowaniem to¿samoci narracyjnej i pamiêci autobiograficznej. S¹ one kolejnym potwierdzeniem
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Pisarka przeprowadzi³a wiele rozmów dotycz¹cych stosunków Polaków
i ¯ydów, miêdzy innymi ze Stefanem Modzelewskim, Zygmuntem Burdel¹
czy Leopoldem Wardakiem. Nie wszyscy rozmówcy Tuszyñskiej zostali jednak wymienieni z nazwiska. Ich wspomnienia okaza³y siê cenne: poszerzy³y
kontekst relacji spo³ecznych i przypomnia³y o tamtejszym ¿yciu kulturalnym. Da³y tak¿e obraz ówczesnej architektury. Nie zabrak³o jednak w tych
wypowiedziach ech antysemityzmu20 . Wszystkie rozmowy, nawet jeli nie
pojawia³o siê w nich nazwisko Singer, pog³êbi³y wiedzê na temat otoczenia,
w jakim wyrós³ póniejszy laureat najwa¿niejszej wiatowej nagrody literackiej.
Tuszyñska, tworz¹c biografiê ¿ydowskiego pisarza, nie mog³a pomin¹æ
problemu Zag³ady. Autor A Day of Pleasure unikn¹³ przeladowañ, jednak
problem Szoah pozostawi³ lad w jego twórczoci. Biografka zwraca uwagê
na paradoksalny fakt, ¿e Singer  pierwszy i jedyny pisarz ¿ydowskiego
pochodzenia, który zdoby³ literack¹ Nagrodê Nobla  nie cieszy siê uznaniem
w rodowisku ¯ydów:
Wielki cz³owiek, laureat Nobla Ja nie jestem wielki cz³owiek na pewno, ale on
te¿ nie jest. Moim zdaniem przyznanie mu Nagrody Nobla jest obraz¹ dla
¯ydów. [ ] A poniewa¿ Europa nie mo¿e siê wyzwoliæ z poczucia winy, nie mo¿e
¿yæ z przewiadczeniem, ¿e nic nie robili przeciwko zag³adzie ca³ego narodu
¿ydowskiego, to chcieli siê nareszcie jako znaleæ21 .

Isaac Bashevis Singer wyjecha³ z Polski cztery lata przed wybuchem
II wojny wiatowej do Stanów Zjednoczonych i osiad³ tam na sta³e. ¯ydzi
zarzucali pisarzowi, ¿e tworzy³ literackie opowieci wówczas, gdy jego rodacy byli wysy³ani do komór gazowych. Wytykali mu niestosown¹ spronoæ, jak¹  ich zdaniem  zawieraj¹ jego opowiadania. Uwa¿ali, ¿e to jego

s³ów Paula Ricoeura, lecz tym razem z punktu widzenia dziedziny zwi¹zanej najcilej ze
wspomnieniami  psychologii. Badaczka zwróci³a uwagê na dwa wspó³pracuj¹ce ze sob¹
systemy: pamiêci semantycznej oraz epizodycznej: Dane z pierwszego systemu stanowi¹
bazê wiedzy na temat historii ¿ycia, dane z drugiego systemu maj¹ charakter osobisty
i s³u¿¹ do dokonywania interpretacji sensu ci¹gów zdarzeñ. Nie zawsze jednostka, przypominaj¹c sobie w³asn¹ przesz³oæ, odwo³uje siê do czystych faktów, niekiedy myli je z interpretacjami, które mog¹ mieæ charakter obronny lub s¹ wywiedzione ze szczególnego kontekstu wyst¹pienia faktów. Zob. A. Cierpka, To¿samoæ i narracje w relacjach rodzinnych,
Warszawa 2013, s. 33.
20 Szerzej z³o¿one zjawisko przyczyn antysemityzmu oraz dynamikê jego odmian i nasileñ zobrazowali Micha³ £yszczarz i El¿bieta Subocz. Powo³ywali siê równie¿ na badania
przeprowadzone przez CBOS. Wyniki z 1993 roku pokaza³y, ¿e zaledwie 15% Polaków ma
do ¯ydów pozytywny stosunek. Zob. M. £yszczarz, E. Subocz, Stosunek Polaków do wybranych mniejszoci etnicznych i religijnych w Polsce. Analiza wizerunku grup marginalizowanych: Romów, ¯ydów oraz spo³ecznoci muzu³mañskiej, w: 25 lat funkcjonowania mniejszoci narodowych, etnicznych i regionalnych w demokratycznej Polsce, pod red. E. Subocz,
Olsztyn 2013, s. 153.
21 A. Tuszyñska, Singer. Pejza¿e pamiêci , s. 427.
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starszego brata, Israela Singera, równie¿ pisarza, powinno siê bardziej
ceniæ22.
Ciekawym, dostrze¿onym przez Tuszyñsk¹, zagadnieniem jest pisarstwo
Hinde³e Ester, siostry Isaaca, która  podobnie jak jej bracia (oprócz Isaaca
byli to Joszua i Israel)  podejmowa³a próby pisarskie. By³a nawet pierwsz¹
osob¹ w rodzinie, która siêgnê³a po pióro. Jej literatura mia³a byæ form¹
autoterapii, niestety  nieudan¹. Hinde³e bezskutecznie próbowa³a uciec zarówno od przesz³oci, jak i od teraniejszoci, w której dotkliwie odczuwa³a
obecnoæ mê¿a. W zapisach jej autorstwa znajduj¹ siê odwo³ania do pamiêci,
tym razem pe³nej bólu:
Przeladuje j¹ pamiêæ [ ] Pamiêæ bezlitosna, bo nie pozwalaj¹ca wyrwaæ siê
z ¿adnej z dostêpnych rzeczywistoci23.

Agata Tuszyñska w swojej ksi¹¿ce odwo³uje siê do autobiograficznych motywów w twórczoci Singera. Mo¿na znaleæ w jego spucinie inspiracje kobietami spotkanymi na drodze ¿ycia czy te¿ kreacjê alter ego  w postaci AszaHeszela, bohatera, który w odró¿nieniu od autora pozosta³ w okupowanej
przez Niemców Warszawie. Bohaterami opowiadañ s¹ ¯ydzi wierni tradycji
diaspory. Singer pisa³ swoje ksi¹¿ki g³ównie w  odchodz¹cym w zapomnienie  jêzyku jidysz. Utrwala³ pamiêæ o minionym ¿ydowskim wiecie (czêsto
kontrastuj¹c go z amerykañskim, nowoczesnym ¿yciem), do którego powracaæ mo¿e jedynie wspomnieniami:
22 Tuszyñska cytuje ostre s³owa ¯yda Chaima Finkensteina, nowojorskiego dziennikarza: W³aciwie jego brat to by³ ten wielki pisarz ¿ydowski. On tak czêsto w swoich opowiadaniach powo³ywa³ siê na brata, brat mnie prowadzi³, brat mnie nauczy³. I to jest
prawda. Dlaczego ja mówiê o nim z przek¹sem? Ja pani powiem, mo¿e pani zrozumie.
Dlaczego go tak przyjêto i dlaczego go tak t³umaczono? Za tematykê, za jego charakteryzowanie ¯ydów, tych ma³omiasteczkowych, jako chorobliwie seksualnych ludzi o diabelskich
pomys³ach, marz¹cych, ni¹cych, mówi¹cych stale o czym, co normalnie w ¿yciu ludzkim
rzadko siê spotyka. I to w czasie, kiedy te same kobiety, to spo³eczeñstwo, by³o posy³ane
do gazu, wtedy i potem. A. Tuszyñska, Singer. Pejza¿e pamiêci..., s. 426. Warto podkreliæ,
¿e przytoczony w ksi¹¿ce monolog, który pokazuje skrajnie negatywny, agresywny wrêcz
stosunek do Singera, zajmuje a¿ cztery strony. Pisarka nie komentuje tych opinii. Pozostawia dowolnoæ interpretacji czytelnikowi. Stara siê czêciej pozostawiaæ niedopowiedzenia,
ni¿ podpowiadaæ, jak nale¿y odebraæ przekazywane informacje.
23 A. Tuszyñska, Singer. Pejza¿e pamiêci , s. 132. W Antologii studiów nad traum¹,
przedstawiona zosta³a g³êboka analiza zjawiska, w której pogl¹dy badaczy potwierdzone s¹
konkretnymi przypadkami: Przechodzenie ze wiata teraniejszego do wiata traumatycznego wspomnienia, nie tylko zak³ada symultanicznoæ dwóch ca³kowicie nieprzystaj¹cych
do siebie rzeczywistoci, zwyk³ego i traumatycznego stanu umys³u. Trauma tkwi w okrelonym momencie ¿ycia dotkniêtego ni¹ cz³owieka, dlatego prowadzi je on w dwóch ró¿nych fazach, w traumatycznej przesz³oci i bezbarwnej teraniejszoci. [ ] Stanowi to
istotn¹ przeszkodê dla prób po³¹czenia obu obszarów istnienia. Zob. B. A. Van Der Kolk,
O. Van Der Hart, Natrêtna przesz³oæ: elastycznoæ pamiêci i piêtno traumy, prze³. T. Bilczewski i A. Kowalcze-Pawlik, w: Antologia studiów nad traum¹, red. T. £ysak, Kraków
2015 s. 171.
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Ca³kiem inaczej by³o w Warszawie. Kiedy ju¿ jaki ¯yd móg³ sobie pozwoliæ,
¿eby wys³aæ rodzinê na wakacje, ekspediowa³ j¹ z domu na ca³e lato. [ ] Mê¿owie przyje¿d¿ali na szabas. W pi¹tek panowa³ w poci¹gu t³ok nie do opisania.
Kobiety stroi³y siê, w co mia³y najlepszego, i sz³y na stacjê przywitaæ g³owê
rodziny24.

Dba³ o to, by nie zapomniano o ¿ydowskiej tradycji i kulturze. Odtwarza³
znane mu przestrzenie, odnajduj¹c je w labiryntach pamiêci. Monika Adamczyk-Garbowska kwestionuje s³owa Hanny Krall, która twierdzi³a, ¿e Singer
ba³ siê poruszaæ tematykê zwi¹zan¹ z Zag³ad¹ oraz podkrela, ¿e Holocaust
nie zawsze pojawia³ siê tam wprost, ale niekiedy w sposób zawoalowany,
przez ujêcie metaforyczne, np. w opowiadaniu Ostatni demon25. Tuszyñska
w reporta¿u stale podkrela³a odczuwan¹ przez ni¹ rolê ladów pamiêci oraz
trudnoci w ich selekcji i weryfikacji:
Próbowa³am wejæ w ten wiat. Przetrz¹snê³am wiat i ziemiê w poszukiwaniu
ladów. W Polsce poszukiwa³am po omacku po resztkach dawnej scenerii. Fragmenty murów, cienie ulic, ludzi. W Ameryce tylko pozornie by³o ³atwiej. Na
nowojorskim Lower East Side, w Brooklynie, na Florydzie26.

Autorka wnikliwie przedstawi³a ¿ycie pisarza, ca³y czas uwzglêdniaj¹c kontekst kulturowy i historyczny. Pokaza³a nie tylko losy samego Singera, ale
równie¿ dzieje jego przodków, rodzeñstwa i najbli¿szych. Nie pomija³a trudnych tematów, np. kwestii zwi¹zanych ze zdradzaniem ¿ony, nie gloryfikowa³a bohatera swojej ksi¹¿ki  pokaza³a z³o¿onoæ jego osobowoci. Przytoczy³a
tak¿e wspomnienia pielêgniarki, która towarzyszy³a pisarzowi w ostatnich
dniach ¿ycia. Ksi¹¿ka Singer. Pejza¿e pamiêci stanowi w ten sposób równie¿
wiadectwo pamiêci o emocjach:
By³am z panem Singerem ca³y czas, a¿ do koñca. [ ] Kiedy by³ w klinice, ju¿
nic nie mówi³. Nic. Ale wiedzia³, kiedy jestem przy nim, bo jak siê oddala³am,

24 I. B. Singer, Felietony, eseje, wywiady, prze³. T. Kuberczyk, Warszawa 1993, s. 51.
Singer czêsto w powieciach i opowiadaniach umieszcza³ swoich ¿ydowskich bohaterów
w bliskiej jego sercu Warszawie. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e utracona ¿ydowska przestrzeñ, na któr¹ sk³adali siê s¹siedzi, znajomi, jak równie¿ zwyczaje, tradycje, jêzyk, stanowi³y dla niego Arkadiê. Szczególnie wyranie dostrzec to mo¿na w powieci Spucizna:
W pokojach chasydów dworu rabiego w Marszynowie m³odzi mê¿czyni szeptali miêdzy
sob¹. Chasydzi reb Szymona, ci dezerterzy, którzy odeszli, odnieli z biegiem czasu zwyciêstwo nad Marszynowem. Syn rabiego, Cadok, zszed³ na z³¹ drogê i na³o¿y³ kusy surdut
odszczepieñców. Jego ojciec, rabbi Johanan, coraz bardziej traci³ si³y. Obecnie rzadko czu³
siê na tyle dobrze, by uczestniczyæ w mod³ach zbiorowych.Zob. I. B. Singer, Spucizna,
prze³. I. Wyrzykowska, Warszawa 1983, s. 215. Jeszcze wyraniej widaæ to zjawisko we
wspomnieniach zawartych w jego autobiograficznej powieci pt. Mi³oæ i wygnanie.
25 M. Adamczyk-Garbowska, Odcienie to¿samoci, Literatura jako zjawisko wielojêzyczne, Lublin 2004, s. 68.
26 A. Tuszyñska, Singer. Pejza¿e pamiêci..., s. 503.
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wo³a³ mnie. Jestem, ju¿ idê, mówi³am, ¿eby siê nie ba³. Od razu siê uspokaja³.
[ ] Têskniê za nim27.

Tuszyñska we wszystkich póniejszych utworach swojego autorstwa bêdzie
ju¿ zawsze opieraæ siê na pamiêci w jej ró¿nych wcieleniach. Tak sta³o siê
w Rodzinnej historii lêku prezentuj¹cej tragiczne losy jej rodziny, na której
ogromne piêtno odcisn¹³ Holocaust. O swoim ¿ydowskim pochodzeniu dowiedzia³a siê dopiero w wieku dziewiêtnastu lat. Ksi¹¿ka nale¿y do rzadko
spotykanego gatunku personal non-fiction i stanowi rozliczenie siê z rodzinnym, niezwykle trudnym sekretem. Dowiadczenie Zag³ady w sposób nieroz³¹czny powi¹zane jest z traum¹. Przodkowie, przywo³ani przez archiwalne
ród³a, stawali siê ród³em wiedzy o sytuacjach i emocjach, z którymi musieli
siê mierzyæ28. Na pamiêci opieraj¹ siê równie¿, opisane przez Tuszyñsk¹,
dramatyczne losy ¿ydowskiej pieniarki, Wiery Gran, a tak¿e przejmuj¹ca
autobiograficzna ksi¹¿ka Æwiczenia z utraty, opisuj¹ca mieræ jej ¿yciowego
partnera, Henryka Daski. O tym, jak pisarka ceni pamiêæ, wiadcz¹ s³owa
zamieszczone na pierwszej stronie Rodzinnej historii lêku:
Jestemy pamiêci¹. Tym, co pamiêtamy. I tym, co o nas pamiêtaj¹ inni29.

Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Tuszyñska podczas pisania wnika w miejsca
pamiêci opisane przez El¿bietê Miko. Badaczka ta wymienia ró¿ne kategorie: miejsca topograficzne, indywidualne dowiadczenia cz³owieka i kolejne,
zwi¹zane z dowiadczeniem pamiêci w wymiarze wspólnotowym30. Zarówno
27 Tam¿e, s. 532. Ewa Domañska twierdzi, ¿e emocje tworz¹ interdyscyplinarn¹ kategoriê analizy, która ³¹czy dziedziny humanistyczne i przyrodnicze. Staje siê wyzwaniem
dla badañ historycznych. Przypomina artyku³ Luciana Febvrea, La sensibilite et lhistoriae: Comment reconstiteur la vie affective dautrefois? w: Annales dhitoriae sociale, vol. 3,
nr 12, 1941. Szerzej: E. Domañska, Historie niekonwencjonalne, Poznañ 2006, s. 6162.
28 Z twórczoci Agaty Tuszyñskiej wynika, jak wa¿na jest dla niej pamiêæ o ¿ydowskim
wiecie. Pisarka, poznaj¹c codziennoæ swoich bohaterów, odkrywa w³asn¹ to¿samoæ. Zauwa¿yæ to mo¿na np. w ksi¹¿ce Oskar¿ona: Wiera Gran, jak i Reporta¿ach izraelskich
z Polsk¹ w tle. Przez rozmowy z ¯ydami poznaje te¿ bli¿ej sam¹ siebie i skomplikowane
relacje polsko-¿ydowskie, tak dla niej wa¿ne, poniewa¿  jak sama podkrela  nale¿y do
tych dwóch wiatów. Nasuwa siê pytanie, jak bardzo jej osobista historia  zwi¹zana
z dowiadczeniem getta, Zag³ady przez jej przodków, antysemityzmu w rodzinnym domu,
wydarzeñ zwi¹zanych z marcem 1968  stworzy³a z niej pisarkê. Warszawa, tak wa¿ne
miasto dla Singera, jest rodzinnym miastem biografki. W Rodzinnej historii lêku czytamy:
Na Sienn¹ 16, do tego samego domu, gdzie mieszka³a moja rodzina, przeniesiono Dom
Sierot Korczaka. [ ] Dopiero niedawno zda³am sobie sprawê, ¿e to ja s³ucha³am bajek
w tym miejscu. Gmach sierociñca przetrwa³ wojnê i rozebrano go dopiero pod budowê
Pa³acu Kultury. Stan¹³ tam Teatr Lalka. Mój pierwszy teatr z dzieciñstwa. W ten sposób
wszystkie drogi prowadz¹ do getta. Nie wiem, czy moja mama zdaje sobie z tego sprawê
(A. Tuszyñska, Rodzinna historia lêku, Kraków 2005, s. 265).
29 A. Tuszyñska, Rodzinna historia lêku, Kraków 2005, s. 9.
30 E. Miko, Literackie reprezentacje miejsc pamiêci (na przyk³adzie twórczoci Janusza
Szubera), w: Historia  pamiêæ  to¿samoæ w edukacji humanistycznej, pod red. Z. Budrewicz i M. Sienko, Kraków 2013, s. 204.
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te przestrzenie, jak równie¿ miejsca, nasycone wspomnieniami w znacznie
szerszym wymiarze, odnaleæ mo¿na w ksi¹¿ce Singer. Pejza¿e pamiêci. Agata Tuszyñska korzysta³a z pamiêci w³asnej, cudzej, poszukiwa³a archiwów,
dokumentów, ladów kulturowych i topograficznych. Chcia³a wnikn¹æ w opisywan¹ przesz³oæ jak najg³êbiej, pokazuj¹c jej z³o¿ony kontekst, a jednoczenie unikaj¹c jednoznacznych ocen postaw pojawiaj¹cych siê w ksi¹¿ce bohaterów.
Warto przywo³aæ w tym momencie spostrze¿enia Pierrea Nory, który
zaj¹³ siê szeroko pojêciem pamiêci, podkrelaj¹c jej istotê. Dostrzega³ opozycjê wspomnieñ i historii, które razem tworz¹ ca³oæ:
Pamiêæ jest fenomenem wiecznie aktualnym, wiêzami ³¹cz¹cymi nas z wieczn¹
teraniejszoci¹; historia stanowi natomiast reprezentacjê przesz³oci. Pamiêæ
jest afektywna i magiczna; przyswaja zatem jedynie pasuj¹ce do niej fakty;
karmi wspomnienia, które mog¹ byæ nieostre lub odleg³e, globalne lub oderwane, partykularne lub symboliczne  podatne na przekaz wszelkimi kana³ami lub
we wszelkich ramach fenomenalnych, na ka¿dy typ cenzury lub projekcji. Historia
jest wytworem intelektualnym i wieckim, domaga siê wiêc analizy i krytyki31.

Biografia noblisty opiera siê na pamiêci  czasem zawodnej, czêsto bolesnej,
jednak niezbêdnej do opisania i utrwalenia minionych czasów. Ksi¹¿ka Agaty
Tuszyñskiej jest dowodem na s³usznoæ tez Pierrea Nory i innych badaczy
pisz¹cych o fenomenie pamiêci. Pamiêæ wi¹¿e siê czêsto z traum¹, ³¹czy teraniejszoæ z przesz³oci¹, jest zbiorem indywidualnych wspomnieñ, jak i udokumentowanych ladów przesz³oci. Staje siê wreszcie niezbêdna do pokazania,
zrozumienia i przyjêcia przez autorkê w³asnej, ¿ydowskiej to¿samoci.
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Summary
The article presents the role of memory, which is a base of book Singer. Landscapes
of memory. They have been cited in the thesis theorists who deal with the issue scientifically
memory, among other things, Pierre Nora. Biography Nobel prize winner based on the traces
of the past  both material and the subjective memories. Agata Tuszyñska also analyzed
literary creation Singer. It was noted how much writing Tuszyñska is associated with her own
identity.
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Psychoanaliza  feminizm  intertekstualnoæ
Literatura polska w latach 19451989  w porównaniu z wieloma krajami Europy i Ameryki  odznacza siê doæ s³abym wykorzystaniem inspiracji
p³yn¹cych ze strony tradycji psychoanalitycznej. Po 1989 roku ten stan rzeczy uleg³ oczywicie czêciowemu przeobra¿eniu. Za niezwykle charakterystyczne dla recepcji idei Zygmunta Freuda w nowej polskiej rzeczywistoci
polityczno-kulturowej mo¿na uznaæ powiêcenie w 1998 roku fenomenowi
Powrotu psychoanalizy  jak brzmi znamiennie podtytu³  monograficznego,
podwójnego numeru Tekstów Drugich. W niniejszym artykule pragniemy
zwróciæ uwagê na kilka powsta³ych w tym czasie tekstów prozatorskich,
w których obserwujemy doæ wyrane nawi¹zania do tez autora Wstêpu do
psychoanalizy i jego nastêpców1.
W pierwszej po³owie lat 90. XX wieku psychoanaliza najsilniej by³a obecna w dzia³alnoci naukowo-pisarskiej Czes³awa Dziekanowskiego. Wystêpuj¹c w wielu rolach, autor ten wprowadza³  jak zauwa¿y³a humorystycznie
1 Kwestia recepcji psychoanalizy w Polsce by³a poruszana ju¿ przeze mnie w innych
artyku³ach (m.in. w: Pomiêdzy mod¹ a potrzeb¹ poznawcz¹, czyli o psychoanalizie w kulturze polskiej; Mody w kulturze i literaturze popularnej, red. S. Bury³a, L. G¹sowska,
D. Ossowska. Kraków 2011, s. 3768). Niektóre w¹tki zwi¹zane z literatur¹ po 1989 roku
zosta³y jednak  zmienione i uzupe³nione  w³¹czone to niniejszego tekstu nie tylko ze
wzglêdu na podjêt¹ próbê syntetycznego obrazu najnowszej prozy polskiej analizowanej
pod k¹tem obecnoci w niej motywów psychoanalitycznych. Omawiane wczeniej utwory
zyskuj¹ bowiem nowe owietlenie poprzez umieszczenie ich w kontekcie  w ogóle nieuwzglêdnianej poprzednio  kategorii intertekstualnoci.
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Inga Iwasiów  pewien zamêt do schematu ról nadawczo-odbiorczych nauczanych na uniwersytetach2. Jest przecie¿ i psychologiem, i badaczem literatury, i bohaterem wewnêtrznym swego tekstu, i podmiotem autobiograficznym  na dodatek inicjatorem dzia³añ interpretacyjnych w³asnej twórczoci
literackiej. Chodzi o zaproszenie do analizy i interpretacji wydanej w 1998 roku
powieci Zaproszenie. Skorzysta³o z niego wielu badaczy, krytyków literackich, psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów. Zbiór szkiców ukaza³ siê
w 1999 roku w oddzielnej ksi¹¿ce, zatytu³owanej Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji.
Dziekanowski jest ju¿ dzisiaj autorem kilku utworów literackich. Do
najbardziej znanych nale¿¹ Zaklête wiat³o (2003), Frutti di mare (2005),
Jasnogród (2000), Zaproszenie (1998), Projektantka intymnoci (1995). Dwie
wymienione jako ostatnie powieci autora najobficiej czerpi¹ inspiracje
z koncepcji Zygmunta Freuda. W Projektantce intymnoci psychoanaliza jest
niejako ubocznym rezultatem pobytu g³ównego bohatera utworu w druskiennickim sanatorium Litwa. Natomiast powieæ Zaproszenie wyró¿nia,
jak s³usznie zauwa¿a Inga Iwasiów, jej konwencja psychoanalityczna,
z jednej strony po czêci nawi¹zuj¹ca do rodzimej tradycji dwudziestolecia
miêdzywojennego, a z drugiej  do literatury europejskiej i amerykañskiej.
Zdaniem Iwasiów proza ta wspó³tworzy nie tylko w polskiej literaturze
wspó³czesnej nowy gatunek: jest to par exellence powieæ psychoanalityczna.
O ile  uzasadnia badaczka  lady psychoanalitycznej wiedzy odnajdziemy
u wielu autorów, to prozy, której tematem i form¹ by³aby psychoanaliza,
prawie nie ma3.
Autor ws³awi³ siê te¿  przypomnijmy przy okazji  w dziedzinie badañ
literackich pionierskimi (nie tylko po 1989 roku) w polskiej rzeczywistoci
literaturoznawczej, wykorzystuj¹cymi metodologiê psychoanalityczn¹, interpretacjami utworów: Nagi sad, Pa³ac, Kamieñ na kamieniu Wies³awa Myliwskiego4. Ka¿dej powieci powiêcona zosta³a oddzielna rozprawa. Dziekanowski siêga po rozmaite psychoanalityczne koncepcje (Freud, Jung, Klein,
Lacan). Jest to próba, jak ju¿ stwierdzono, nowatorska, przyswaja bowiem
naszej badawczej tradycji (wiadomie nawi¹zuj¹c m.in. do psychoanalizy literackiej Gustawa Bychowskiego z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego) pewien, raczej marginalny przed 1989 rokiem, model pisania o literaturze. Racjê nale¿y przyznaæ Paw³owi Dyblowi, zdecydowanie przychylnie
nastawionemu i wysoko oceniaj¹cemu przedsiêwziêcie badawcze autora Projektantki intymnoci, zauwa¿aj¹cemu, ¿e rekonstrukcja ukrytego tekstu
2 I. Iwasiów, Przeniesienia, w: Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji,
Warszawa 1999, s. 22.
3 Tam¿e, s. 23.
4 Cz. Dziekanowski jest autorem nastêpuj¹cych prac z dziedziny psychoanalizy: Proza
¿ycia w mierci. Psychoanaliza twórczoci powieciowej Wies³awa Myliwskiego, Bia³ystok
1990; W imiê Ojca i Syna, Warszawa 1993; ¯ycie janie pana, Warszawa 1994; ¯ycie
w mierci, Warszawa 1995.
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prowadzona jest w taki sposób, i¿ czêsto nie za bardzo wiadomo, w którym
miejscu dyskurs krytyczny przeobra¿a siê we w³asn¹ powieæ Dziekanowskiego5. Ale badacz zdaje sobie z tego dobrze sprawê. Analizuj¹c dzie³o
literackie w kategoriach psychoanalitycznych  wyznaje we wstêpie do studium W imiê Ojca i Syna  psychoanalityk pisze jakby nowe opowiadanie,
now¹ powieæ. Ta nowa narracja toczy siê pod jawn¹, pod t¹, która jest na
wierzchu, a której autorem jest pisarz6. Jednak  przypomnijmy  taki
sposób prowadzenia i rozwijania badawczego dyskursu znajduje swoje uzasadnienie i pierwowzór w studiach samego mistrza psychoanalizy  w³anie
literaturze powiêconych. Maria Janion w ksi¹¿ce Projekt krytyki fantazmatycznej przypomina, ¿e we Freudowskiej interpretacji opowiadania niemieckiego hoffmanisty Wilhelma Jensena Gradiva mamy do czynienia z takim
wype³nieniem licznych luk intrygi, ¿e komentarz Freuda do utworu sam sta³
siê osobliw¹ powieci¹. Na dodatek rozwa¿ania zosta³y zakoñczone wskazaniem analogii miêdzy psychoanaliz¹ a powieci¹7.
Wiedza psychoanalityczna zazwyczaj wykorzystywana jest przez pisarzy
do kreacji bohaterów. Wzglêdy rozumiane psychoanalitycznie staj¹ siê niejednokrotnie motorem ich postêpowania i warunkuj¹ zachowanie. Czasem
inspiruj¹ artystyczne sposoby ewokowania prze¿yæ wewnêtrznych. Ale odkrycia naukowe z tego zakresu w utworach, którymi mamy zamiar siê zaj¹æ
w dalszej czêci rozwa¿añ, zostaj¹ spo¿ytkowane jeszcze inaczej. I zw³aszcza
ta odmiennoæ okrela ich wyj¹tkowoæ i oryginalnoæ w stosunku do znanych  tak¿e z polskiej tradycji  relacji, jakie mog¹ zachodziæ pomiêdzy
literatur¹ i psychoanaliz¹. Bowiem czêste  mniej lub bardziej bezporednie
 przytoczenia ró¿nych ksi¹¿ek i koncepcji Freuda (tak¿e jego nastêpców,
kontynuatorów, rewizjonistów czy polemistów) nabieraj¹ niekiedy po prostu
charakteru odniesieñ intertekstualnych, czym zdaj¹ siê wpisywaæ w charakterystyczny dla polskiej prozy lat 90. XX wieku nurt literacki. Przypomnijmy, ¿e wród trzech g³ównych elementów strategii pisarskich, stosowanych
w literaturze prze³omu lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych, i konstytuuj¹cych tzw. metafikcjê, Przemys³aw Czapliñski wymienia w³anie odwo³ania miêdzytekstowe i podkrela ich olbrzymi¹ rolê w konstruowaniu wiata
przedstawionego8. Co prawda badacz ma na myli g³ównie literackie cytaty,
aluzje i pastisze, ale mo¿na z powodzeniem do³¹czyæ do tego  jako odgrywaj¹cy wa¿n¹ rolê budulec rzeczywistoci fikcjonalnej literatury tamtego czasu
 wszelkie teksty kulturowe.
5 P. Dybel, [rec. ksi¹¿ek Czes³awa Dziekanowskiego psychoanalizuj¹cych twórczoæ
Wies³awa Myliwskiego], Pamiêtnik Literacki 1997, nr 1, s. 213.
6 Cz. Dziekanowski, W imiê Ojca i Syna, Warszawa 1993, s. 45.
7 Zob. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencji ludzi i duchów,
Warszawa 1991, s. 26.
8 Zob. P. Czapliñski, lady prze³omu. O prozie polskiej 19761996, Warszawa 1997,
s. 116130.

216

Marek Lubañski

Stworzony zatem przez Juliê Kristevê termin teoretycznoliteracki, dla
opisu i analizy interesuj¹cych nas w niniejszym artykule utworów literackich, wydaje siê jedn¹ z podstawowych  obok narzêdzi psychoanalitycznych
 kategorii funkcjonalno-interpretacyjnych. Odwo³anie intertekstualne
 przypomnijmy znan¹ koncepcjê Micha³a G³owiñskiego  jest zawsze odwo³aniem zamierzonym, wprowadzonym wiadomie (choæ stopieñ owego uwiadomienia mo¿e byæ ró¿ny), adresowanym do czytelnika, który winien zdaæ
sobie sprawê, ¿e z takich czy innych powodów autor mówi w danym fragmencie swojego dzie³a cudzymi s³owami9.
Dla powsta³ej po 1989 roku twórczoci Anny Boleckiej i Olgi Tokarczuk
psychoanaliza (tak¿e w wersji Junga) stanowi jeden z wa¿nych punktów
odniesienia. Sytuuj¹ce siê na granicy literatury wysokiej i popularnej niektóre powieci obu tych pisarek s¹ solidnie podpiwniczone, wyposa¿one
w piêtro podziemne  krainê zbiorowej niewiadomoci10. Obu autorkom
patronuje zw³aszcza Jung. Bia³y kamieñ Anny Boleckiej otwiera motto z jego
pism w³anie. Natomiast w powieci Kochany Franz tej¿e pisarki jednym
z korespondentów Kafki jest freudowski psychoanalityk. Dlatego wród wielu prób rozwik³ania tajemnicy Kafki, w tym tak¿e jego zagadkowego
stosunku do kobiet, zw³aszcza do Felicji Bauer, pojawiaj¹ siê nie do koñca
przez autorkê wyzyskane, ale jednak w utworze zaznaczone, sugestie interpretacji w duchu freudowskiej tzw. sceny pierwotnej. W S³owniku psychoanalizy Jean Laplanche i Jean-Bernard Pontalis wyjaniaj¹, ¿e jest to scena
stosunku seksualnego miêdzy rodzicami, któr¹ dziecko obserwuje, której siê
domyla na podstawie pewnych oznak lub któr¹ sobie wyobra¿a. Na ogó³ jest
ona interpretowana przez dziecko jako akt gwa³tu ze strony ojca11. W utworze Anny Boleckiej ten fakt przybiera nastêpuj¹c¹ postaæ:
[ ] Wsta³em i poszed³em przez pokój jadalny, staj¹c pod drzwiami pokoju rodziców. Mimo ¿e proszono mnie, abym tam nie wchodzi³ bez pozwolenia,
tym razem, nie wiem dlaczego, uchyli³em drzwi i wsun¹³em cicho g³owê do
wnêtrza.
Ma³¿eñskie ³o¿e moich rodziców by³o rozcielone, le¿a³y na nim dwie koszule,
poduszki wznosi³y siê wysoko u wezg³owia. Zobaczy³em, jak ojciec k³adzie rêkê
na piersi matki, rozpina bluzkê i schyla g³owê, jakby chcia³ piæ niczym spragnione zwierzê, matka chwieje siê, traci równowagê i upada na pos³anie.
Chcia³em biec jej na pomoc [ ] Rano obudzi³em siê rozgor¹czkowany, chwilami
przypomina³em sobie scenê z pokoju rodziców, póniej zapomnia³em o niej, jednak obraz ten nie dawa³ mi spokoju12.

9

s. 102.

M. G³owiñski, O intertekstualnoci, w: tego¿, Poetyka i okolice, Warszawa 1992,

10 Zob. A. Sobolewska, Proza pamiêci i wyobrani, w: Sporne sprawy polskiej literatury
wspó³czesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 364.
11 J. Laplanche, J.-B. Pontalis, S³ownik psychoanalizy, Warszawa 1996, s. 299.
12 A. Bolecka, Kochany Franz, Warszawa 1999, s. 5556.
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Natomiast niekiedy eksponowany w powieci motyw ust oraz podkrelanie,
¿e np. guwernantka ma mocne zêby i mog³aby co rozszarpaæ, daje siê
interpretowaæ w duchu przejêtego przez psychoanalizê s³ynnego symbolu
kulturowego vagina dentata (uzêbiona vagina). Podobny charakter maj¹
spostrze¿enia uwydatniaj¹ce fakt, ¿e wargi kobiet w teatrze uk³ada³y siê
w kszta³t okr¹g³y jak otwór zwierzêcej jamy, a ich wnêtrze by³o mroczne
i wype³nione po brzegi zêbami.
Z kolei jednym z istotnych tematów ksi¹¿ki Tokarczuk E.E. jest  jak siê
wydaje  w³anie klasyczna psychoanaliza, uprawiana zreszt¹ przez jednego
z bohaterów  profesora Vogla. Przywo³uje siê te¿ wprost Zygmunta Freuda
i jego prace. Anna Sobolewska omawia powieæ w kontekcie amerykañskiego utworu Donalda Michaela Thomasa Bia³y hotel i traktuje jako kolejny
dowód na to, ¿e pocz¹tki psychologii g³êbi sta³y siê modnym w wiecie tworzywem literackim13.
Tytu³em nawi¹zuje Tokarczuk bezporednio, jak mo¿na s¹dziæ, do znanych z praktyki psychoterapeutycznej Freuda przypadków histerycznych pacjentek, które dostarczy³y uczonemu materia³u do zbudowania jego rewolucyjnej teorii. Te w sumie anonimowe kobiety równie¿ ukryte by³y w studiach
im powiêconych pod inicja³ami lub pseudonimami.
Tradycj¹ bardzo blisk¹ konstrukcji powieciowej Tokarczuk w E.E. jest
angielska opowieæ o duchach czy po prostu powieæ gotycka. Sporód nowszych realizacji tych form literackich najwiêcej skojarzeñ interpretacyjnych
nasuwa siê z utworem  znanym w Polsce pod wadliwie prze³o¿onym tytu³em  W kleszczach lêku Henrygo Jamesa. Równie¿ i w przypadku tekstu
polskiej pisarki podstawowa kwestia w zasadzie sprowadza siê do prób odpowiedzi na pytanie: by³y duchy czy ich nie by³o?14, a w konsekwencji rozwik³ania tajemnicy mediumicznych zdolnoci Erny.
Wspomnian¹ powieæ Jamesa  przypomina Maria Janion  starano siê
interpretowaæ psychoanalitycznie. Edmund Wilson, po przedstawieniu wyk³adni w tym duchu zaproponowanej, wywo³a³ polemiczn¹ burzê, która uczyni³a jego esej prawie tak samo s³ynnym, jak analizowany utwór. Shoshana
Felman nazwa³a powieæ pu³apk¹ dla psychoanalizy. Zjawy nie istnia³y
»obiektywnie«  streszcza Janion wywód Wilsona  s¹ to produkty chorego
umys³u guwernantki, jej halucynacje i projekcje, objawy frustracji i st³umionych po¿¹dañ seksualnych15.
Taki punkt widzenia, ale wewn¹trz powieci E.E. Olgi Tokarczuk, przyjmuje m³ody adept psychoanalizy Artur Schatzmann, który zamierza w przysz³oci doktoryzowaæ siê z tego przypadku. Powo³uj¹c siê m.in. na s³ynn¹
13
14

Tam¿e, s. 361.
W taki sposób ujmuje zasadniczy problem utworu Henryego Jamesa Maria Janion
w eseju Pu³apka Jamesa. Zob. M. Janion, Pu³apka Jamesa, w: tej¿e, ¯yj¹c tracimy ¿ycie.
Niepokoj¹ce tematy egzystencji, Warszawa 2001, s. 233252.
15 Tam¿e, s. 241.
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rozprawê Studia o histerii, zespó³ objawów Erny stara siê wyjaniæ podobnie,
jak symptomy chorobowe guwernantki  bohaterki utworu Jamesa  ujmowa³ w duchu psychoanalizy Wilson. W notatkach Artura Schatzmanna znajdujemy bowiem nastêpuj¹c¹ uwagê na temat niektórych symptomów tytu³owej E. E.:
Objawy histeryczne, jak pisz¹ Breuer i Freud w pracy Studien über Hysterie, s¹
niewiadomymi fantazjami erotycznymi, które uleg³y konwersji w sferê somatyczn¹. Jednoczenie mog¹ byæ tak¿e katartycznym odgrywaniem urazu seksualnego, o którym pamiêæ jest st³umiona.
U osoby badanej E.E. mo¿na zauwa¿yæ typowe zaburzenia histeryczne oraz
zachowania nietypowe dla tej jednostki chorobowej, które bêdziemy starali siê
rozwa¿yæ w miarê dok³adnie i ewentualnie zdiagnozowaæ16.

W powieci zostaj¹ zderzone ze sob¹ dwa przeciwstawne wiatopogl¹dy:
naukowy, czyli racjonalistyczny, z metafizycznym. Rozwi¹zanie zagadkowej
sytuacji przywodzi natomiast na myl schematy fabularne i ich zakoñczenia spotykane u Anny Radcliffe, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek powieci grozy. Psychologia i magia wspó³tworz¹ w dorobku Tokarczuk spójny wiat powieciowy pisze Anna Sobolewska. Natomiast pisarka
w wywiadzie zatytu³owanym bardzo znamiennie Nie ma mnie jednej mówi³a
m.in., ¿e Powieæ E.E. ostatecznie po¿egna³a mnie z psychologi¹. By³a prób¹
odpowiedzi na pytanie, czy mo¿liwe jest poznanie tego, co siê dzieje w ludziach do koñca, i opisanie  jêzykiem psychologii. Nie jest mo¿liwe17. Ale
w Tygodniku Powszechnym w artykule pod tytu³em wiat z odwrotnej
strony autorka dodawa³a, ¿e psychologia by³a dla niej nauk¹ tajemn¹, poszukiwaniem odpowiedzi na wszelkie istotne pytania. Pocz¹tkowo fascynowa³ j¹:
behawioryzm i socjobiologia, potem mia³am krótki romans z psychoanaliz¹,
a potem odkry³am Junga. Wydawa³o mi siê, ¿e Jung ³¹czy dwie istotne dla mnie
sprawy  zaufanie dowiadczeniu i intelektowi oraz, z drugiej strony  tym
wewnêtrznym potê¿nym intuicjom, bez których ¿ycie by³oby trudne do prze³kniêcia jak kawa³ek suchego chleba. Niezwyk³oæ filozofii Junga polega na
po³¹czeniu dwóch sposobów postrzegania wiata, które sama zawsze widzia³am
jako nie tyle roz³¹czone, co nawet sprzeczne  z jednej strony mylenia racjonalistycznego, obiektywnego, przyczynowo-skutkowego, empirycznego, mówi¹c w skrócie  dowiadczenia naukowego, oraz z drugiej  ca³ej sfery nieracjonalnej,
intuicyjnej, niesprawdzalnej, a wiêc subiektywnej, niepowtarzalnej i nieprzekazywalnej, w skrócie  dowiadczenia religijnego. I jak to zwykle bywa z przeciwieñstwami, ich po³¹czenie nie okaza³o siê prost¹ mieszank¹, ale sum¹, która
tworzy now¹, trzeci¹ jakoæ18.

16
17

s. 34.
18

O. Tokarczuk, E.E., Kraków 2006, s. 251.
Nie ma mnie jednej, Z Olg¹ Tokarczuk rozmawia Józef Baran. Sycyna 1997, nr 1,
Tam¿e, wiat z odwrotnej strony, Tygodnik Powszechny 1999, nr 46, s. 3.
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Teoria Freuda jest asymilowana równie¿  jak wiadomo  przez nurty
i kierunki feministyczne, które kultura polska przyswaja³a w latach 90.
XX wieku, ale  podobnie jak przed 1989 rokiem psychoanalizê  niechêtnie
i z du¿ymi oporami. Koneksje pomiêdzy obiema koncepcjami s¹ nader z³o¿one, niekiedy wieloznaczne, ale inspiruj¹ce i wa¿ne dla obu teorii. Freud, jak
wiemy, by³ krytykowany, nie tylko przez feminizm zreszt¹, zw³aszcza za
mizoginiczne pogl¹dy na temat seksualnoci kobiecej, niemniej jednak to on
 jako pierwszy  postawi³ w sposób bezpruderyjny i tak radykalny, szokuj¹c wielu odbiorców prze³omu XIX i XX wieku, pytania dotycz¹ce to¿samoci
seksualnej cz³owieka w ogóle. Jak pisze Anna Nasi³owska:
Postawienie problemu p³ci jest niew¹tpliwie zas³ug¹ psychoanalizy, która
w seksualnoci widzi ukrywany i poddawany kulturowej presji mechanizm ludzkiego dzia³ania. Siêgniêcie przez feminizm po psychoanalizê jest nieomal odruchem  trzeba bowiem zauwa¿yæ, ¿e wród ró¿nych kierunków dwudziestowiecznego mylenia ¿aden nie wydoby³ na jaw i nie przyzna³ a¿ takiego znaczenia
p³ci. W rezultacie nawet ostro krytykuj¹c psychoanalityczne widzenie to¿samoci seksualnej i treci zwi¹zane z kobiecoci¹ czy macierzyñstwem, nie neguje
siê struktury mylenia  tego, ¿e podmiotowoæ ma wymiar p³ci19.

Znana polska psychoanalityczka, Hanna Segal, nazywaj¹c oszustwem tezê
o tzw. kompleksie kastracji po³¹czonym z kobiec¹ (rzekom¹) zazdroci¹
o penisa, dobitnie podkrela³a, ¿e Freud w pewnym sensie jako pierwszy
uzna³ kobiety za istoty ludzkie, gdy¿ przyznawa³ w³aciwe miejsce ich seksualnoci. Nie uwa¿a³ ich za istoty aseksualne  twierdzi Segal i od razu
dodaje: S¹dzê, ¿e jeszcze wa¿niejsze jest to, i¿ uprawianie psychoanalizy
by³o pierwszym zawodem, w którym od pocz¹tku kobiety by³y traktowane
tak samo jak mê¿czyni.[ ] Ludzie czasem pytaj¹, czy kobiety s¹ bardziej
utalentowane jako psychoanalityczki ni¿ mê¿czyni, poniewa¿ s¹ bardziej
zwrócone do wewn¹trz. Nie wydaje mi siê, ¿eby tak by³o20.
Natomiast Rosemarie Putnam Tong, profesor filozofii i bioetyki w Davidson College zajmuj¹ca siê m.in. badaniami zwi¹zanymi z tzw. p³ci¹ kulturow¹, wród wielu rozmaitych odmian myli feministycznej wymienia i traktuje
jako odrêbny tzw. feminizm psychoanalityczny i  zwi¹zany z nim  feminizm
kulturowy. Oba nurty, sygnowane nazwiskami takich badaczek jak Dorothy
Dinenerstein21, Nancy Chodorow22 czy Juliet Mitchell23, w próbach dotarcia
19
20

A. Nasi³owska, Persona liryczna, Warszawa 2000, s. 280.
H. Segal, Interview, w: Elaine H. Baruch, Lucienne J. Serrano, Women Analyze in
France, England and the United States, New York and London 1988, s. 249; cyt. za:
L. Appignanesi, J. Forrester, Kobiety Freuda, t³um E. Ab³amowicz, Warszawa 1999, s. 502.
21 Zob. D. Dinenerstein, The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangements and
Human Malaise, New York 1977.
22 Zob. N. Chodorow, The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and Sociology
of Gender, Berkeley 1978.
23 Zob. J. Mitchell, Women«s Estate, New York 1971; J. Mitchel, Psychoanalysis and
Feminism, New York 1974.
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do róde³ to¿samoci i psychiki kobiecej odwo³uj¹ siê do Freudowskich pojêæ:
faza preedypalna i kompleks Edypa. Wskazuj¹ te¿ na, le¿¹ce u podstaw
nierównoci p³ciowych, dowiadczenia z wczesnego dzieciñstwa. Nie tylko
tego, ¿e mê¿czyni postrzegaj¹ siebie jako mêskich, a kobiety jako kobiece,
ale i powstania spo³eczeñstwa patriarchalnego, w którym mêskoæ jest uwa¿ana za co lepszego ni¿ kobiecoæ24.
W jednej z pierwszych prac historycznoliterackich w Polsce, wykorzystuj¹cych metodologiê feministyczn¹ do interpretacji literatury, w rozdziale Krytyka feministyczna wobec sztuki i teorii kultury Gra¿yna Borkowska równie¿
wyró¿ni³a jako zupe³nie odrêbny tzw. postfreudowski wariant krytyki feministycznej. Ale uprzywilejowanie perspektywy psychologicznej i psychoanalitycznej w sposób wolny od naladowania kogokolwiek, Zygmunta Freuda czy
Jacquesa Lacana25 zaliczy³a do cech wspólnych wielu nurtów w obrêbie
feministycznego mylenia o wiecie i kulturze26.
Bli¿sze przyjrzenie siê dwóm powsta³ym po 1989 roku utworom literackim pozwala ods³oniæ ³¹cz¹ce je podobieñstwo w³anie w punkcie, który nas
obecnie zajmuje. Sytuuj¹ca siê w zasiêgu pr¹dów feministycznych Absolutna
amnezja Izabeli Filipiak oraz napisany poza tym nurtem Gnój Wojciecha
Kuczoka wykazuj¹ pewn¹ zbie¿noæ z psychoanalitycznym sposobem mylenia. Zreszt¹ analogie owe zosta³y przez niektórych krytyków odnotowane.
Oba teksty siêgaj¹ bowiem do spraw, które do tej pory w kulturze polskiej
by³y traktowane z grymasem lekcewa¿enia. Sugestywne postacie literackie
wykreowane zarówno przez Filipiak, jak i Kuczoka grzebi¹ siê w sobie,
w swoich urazach i kompleksach. Jednak nie zatrzymuj¹ siê wy³¹cznie na
p³aszczynie niewiadomoci indywidualnej, zdaj¹ siê stawiaæ problem na
p³aszczynie ogólniejszej i, przeprowadzaj¹c analizê uwarunkowañ kulturowych, przenicowuj¹ kulturê, która sta³a siê ród³em cierpieñ. Mimo ¿e oba
utwory nie s¹ typowymi powieciami psychoanalitycznymi, to jednak pewien
charakterystyczny dla hermeneutyki freudowskiej sposób mylenia jest
w nich obecny. Ujawniaj¹ to, co g³êboko ukryte w³anie. Jak pisze Kinga
Dunin o Absolutnej amnezji w kontekcie utworu Marie Cardinal To trzeba
wyraziæ Powieæ o psychoanalizie  na pewno jest to narracja o niewiadomoci, o ¿mudnym uwalnianiu pamiêci i osobowoci spod w³adzy nieprzypadkowych zapomnieñ, a tak¿e niewoli ró¿nych spo³ecznych konwencji27.
24 R. Putnam Tong, Myl feministyczna. Wprowadzenie, t³um. J. Mikos, B. Umiñska
(przek³ad przejrza³a M. roda), Warszawa 2002, s. 172.
25 G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996, s. 7.
26 Odwo³ania do tez i kategorii obu wymienionych przedstawicieli psychoanalizy odnajdujemy w kilku polskich feministycznych pracach historycznoliterackich. Mamy na myli
takie  oprócz wymienionej przed chwil¹ rozprawy Gra¿yny Borkowskiej  nowoczesne
monografie literackie, jak Cia³o, po¿¹danie, ubranie. O wczesnych powieciach Gabrieli Zapolskiej Krystyny K³osiñskiej, Kopciuszek, Frankenstein i inne. Feminizm wobec mitu Kazimiery Szczuki czy Maria Konopnicka. Lustra i symptomy Leny Magnone.
27 K. Dunin, Polska policja menstruacyjna, Ex libris 1995, nr 80, s. 6.
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Tak samo powieæ Wojciecha Kuczoka pokazuje dramat zatrucia duszy
w dzieciñstwie i przedstawia trudne próby walki z zatruciem, ucieczki od
koszmaru dzieciñstwa w doros³ym ¿yciu. Psychoanalityczne znaczenie ma
chowanie siê bohatera w jaskiniach. Jak sobie przypominamy, jest on groto³azem.
Zauwa¿my na marginesie, ¿e psychoanaliza nie godzi³a siê na obraz
dzieciñstwa jako w pe³ni szczêliwego. Z ustaleñ naukowych Freuda i kontynuatorów jego dzie³a (m.in. Melanii Klein) wynika, ¿e jest to mit w wiêkszym stopniu stworzony przez literaturê, zw³aszcza romantyczn¹. W rzeczywistoci ten rzekomo najszczêliwszy okres naszego ¿ycia rzadko kiedy bywa
w ca³oci sielski. Znamiennie brzmi¹cym podtytu³em powieci  antybiografia  pisarz, choæ z nieco innych powodów, robi to samo. Kuczok pokaza³ 
jak to dosadnie okreli³a Maria Janion  piek³o zdrowej polskiej rodziny28.
Utwór Filipiak mo¿na uznaæ natomiast za rodzaj swoistej psychoanalizy
duszy kobiecej ukszta³towanej przez  rzekomo pozbawion¹ Cienia  polsk¹
kulturê.
W charakterystyczny dla polskiej prozy lat 90. XX wieku nurt literacki,
poprzez czêste odniesienia do licznych tekstów kultury, zdaje siê w pewnym
stopniu wpisywaæ  uznana za najg³oniejszy debiut roku i og³oszona bestsellerem padziernika 1996 roku  powieæ Ma³gorzaty Saramonowicz Siostra.
W utworze odnajdujemy wyrane lady wielu lektur autorki. Obok tekstów
psychoanalitycznych i antropologicznych zauwa¿amy mniej lub bardziej bezporedni¹ obecnoæ w¹tków zaczerpniêtych z tradycji literackiej  co bardzo
ciekawe  interpretowanych psychoanalitycznie. Na przyk³ad tezami nieortodoksyjnej psychoanalityczki, Alice Miller  która s¹dzi³a, ¿e krzywdy i urazy
doznane w dzieciñstwie staj¹ siê o wiele groniejsze dla zdrowia psychicznego i rozwoju osobowoci cz³owieka, gdy staramy siê o nich pod przymusem
zapomnieæ i nie mamy mo¿liwoci o nich powiedzieæ  jest wyjaniany stan
pi¹czki g³ównej bohaterki, ale i niektóre analogiczne fakty przywo³ywane
z biografii Franza Kafki czy Brunona Schulza:
Ból i alienacja  to cena, jak¹ zap³acili i Kafka, i Schulz za swoje wtajemniczenie. Za nadwra¿liwoæ i pozorn¹ s³aboæ, które doprowadzi³y ich do prawdy. Za
wyparcie urazów dzieciñstwa. Za odrzucenie pierwszej winy, cz³owieczego grzechu. Zostali okaleczeni i nosili znamiê upokorzenia, ale nie zamierzali przekazywaæ go dalej. I uda³o im siê. Wyrwali siê z przeklêtego krêgu, zerwali genetyczn¹ niæ ³¹cz¹c¹ ból z bólem, ofiarê z ofiar¹. Stali siê niepokonani. Poznali
przyczynê.
Ani Romana Halpnerowa, ani Felicja Bauer nie mog³y tego poj¹æ. Nie mog³y
poj¹æ ostrze¿enia zawartego w listach i p³yn¹cego ze sztuki. Widzia³y tylko
chitynowe pancerze, rozchylone skrzyd³a i d³ugie czu³ki. Czu³y wpatrzone
w siebie czarne oczy.29
[...]
28
29

M. Janion, Rozstaæ siê z Polsk¹? Gazeta Wyborcza 2004, nr 232, s. 16.
Tam¿e, s. 81.
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Metamorfoza ojca w karakona pozwoli³a Schulzowi bez przeszkód go nienawidziæ. Wyrzec siê go i myleæ o nim z najwy¿sz¹ odraz¹, na jak¹ rzeczywicie
zas³u¿y³.30

Odmienny rodzaj nawi¹zañ miêdzytekstowych i jeszcze inny typ gatunkowy
reprezentuje wydana w 2002 roku powieæ Kobieta Joanny Bator, sytuuj¹ca
siê z kolei w krêgu oddzia³ywania reinterpretacji myli Freuda, podejmowanych przez Jacquesa Lacana, Juliê Kristevê czy Luce Irigaray. Owe teorie
stanowi¹ w tym wypadku istotne tworzywo literackie. Wyj¹tkowoæ tego
tekstu  na tle do tej pory omówionych przyk³adów  tkwi w zaprojektowanym w nim, osobliwym typie odbioru. Bezporednie i porednie psychoanalityczno-intertekstualne odwo³ania nasuwaj¹ myl, ¿e utwór ten implikuje
bardzo specyficzny i niezwykle precyzyjny obraz czytelnika modelowego.
Lena Magnone, nazywaj¹c powieæ rodzajem czytad³a dla intelektualistek,
wrêcz sugeruje, ¿e jest ona kierowana do osób, które maj¹ za sob¹ te same
co autorka lektury (studia, wrêcz seminaria) lub przynajmniej aspiruj¹, by
nale¿eæ do grona piêknych, m³odych i wykszta³conych warszawianek31. Ten
typu recepcji czytelniczej  na tle innych mo¿liwych odbiorów generowanych
przez ten utwór  uzasadnia zatem biografia autorki powieci32. Bior¹c pod
uwagê pewne echa autobiograficzne, powinnimy raczej tekst sytuowaæ
w pobli¿u tzw. introwertycznej postawy autobiograficznej. W centrum narracji bowiem znajduje siê mówi¹ce ja. Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê w³asne
wewnêtrzne prze¿ycia i doznania bohaterki utworu, która  podobnie jak
powieciopisarka w tym samym mniej wiêcej czasie  pisze artyku³ o Julii
Kristevej33 . Powieæ staje siê oryginalnym zapisem wewnêtrznych dowiadczeñ. Natomiast zdarzenia rozgrywaj¹ce siê w wiecie zewnêtrznym zdaj¹
siê stanowiæ jedynie pretekst do tego, aby w³asn¹ osobowoæ potraktowaæ
jako rodzaj papierka lakmusowego, pozwalaj¹cego niejako na w³asnej skórze zweryfikowaæ m.in. studiowane teorie feministyczno-psychoanalityczne.
Impulsy p³yn¹ce z czytanych ksi¹¿ek w du¿ej mierze przecie¿ motywuj¹
rozmaite zachowania bohaterki. Jednak jednym z najistotniejszych w¹tków
utworu wydaje siê podjêcie przez pisarkê próby weryfikacji Lacanowskiego
zagadnienia obcoci jêzyka w odniesieniu do sytuacji kobiet poddanych opresyjnemu dzia³aniu tradycji patriarchalnej. Charakter ten ma byæ wpisany
ju¿ w strukturê dominuj¹cego jêzyka, który wymusza niejako podporz¹dkowanie
30
31

M. Saramonowicz, Siostra, Warszawa 1996, s. 8183.
L. Magnone, Powroty do Freuda. Psychoanaliza w literaturze polskiej od XIX do
XXI wieku, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska i B. Szleszyñski. Warszawa 2011,
s. 128.
32 Autorka studiowa³a kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Ukoñczy³a
Szko³ê Nauk Spo³ecznych przy Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Pracowa³a m.in.
jako adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w latach 20072011. W roku 2001
wyda³a, napisan¹ na podstawie doktoratu, ksi¹¿kê Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza.
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siê systemowi wartoci immanentnie w nim zawartemu. Kobiecoæ nigdy nie
mo¿ne znaleæ adekwatnego odzwierciedlenia w tak nacechowanym systemie
jêzykowym. Przypatrzmy siê na koniec tylko dwóm cytatom z tego zakresu:
Lou. Jej w³aciwego imienia nie wymówi³ ¿aden mê¿czyzna. Kolejne obce imiona, z których powsta³a opowieæ. Pragnienie Lou pad³o ³upem jêzyka Innego.
Innego jêzyka strze¿onego przez legion demonów. Lou  córka za rêkê ze starym
tatusiem genera³em. Lou  uczennica z mistrzem i mentorem. Ochrzczona przez
niego w imiê Boga. Stworzona na Jego obraz i podobieñstwo. Lou z zapieczêtowanymi ustami34.
Ambitne Ateny pocz¹tku nowego milenium! Gna je stary diabe³ z czerwonym
jêzorem i szepce w ucho o koniecznoci sukcesu, który pozwoli im zas³u¿yæ na
pochwa³ê tatusia. Obce w Królestwie Jego Rozumu. [...] Wyzwolone. Wytrenowane w orgazmach. W zgodzie z najnowszymi koncepcjami seksuologów. Niezdolne
do mi³oci. Najlepiej czuj¹ siê w mêskim towarzystwie i po pewnym czasie nie
mo¿na ju¿ odró¿niæ ich od wielkich mistrzów, którym zawierzy³y. Stoj¹ na stra¿y
ich s³ów. Pos³usznie wykonuj¹ prawo. Internalizuj¹ opresora gotowe nawet byæ
mê¿czyzn¹. Dzielne Ateny zwyciêskie. Ka¿dy tata by³by dumny z takiej córki,
która niewiele ró¿ni siê od syna35.

Wielu przedstawicieli kultury i humanistyki zwraca³o w przesz³oci uwagê
na s³ab¹ obecnoæ psychoanalizy w Polsce36. W 1928 roku Karol Irzykowski,
recenzuj¹c ksi¹¿kê czo³owego przedwojennego psychoanalityka, Gustawa Bychowskiego, ubolewa³ nad tym faktem. Ten stan nazwa³  mog³oby siê wydawaæ wówczas, ¿e nieco na wyrost  kompromituj¹c¹ luk¹ polskiej inteligencji37. Podobnie w roku 1991 Maria Janion, w obszernym wywiadzie na
³amach czasopisma Polityka, staraj¹c siê okreliæ i scharakteryzowaæ specyfikê polskiej kultury, wród naszych zaniedbañ i niedostatków wymienia³a
nieprzyswojenie sobie psychoanalizy38. Pewne odstêpstwo od tej regu³y stanowi oczywicie dwudziestolecie miêdzywojenne, ale okres pomiêdzy 1945
a 1989 rokiem w Polsce odznacza siê rzeczywicie niewielkim wykorzystaniem inspiracji p³yn¹cych ze strony koncepcji i odkryæ naukowych Zygmunta
Freuda. Wydaje siê, ¿e po roku 1989 ten stan rzeczy zacz¹³ ulegaæ czêciowemu przeobra¿eniu. Jednak najnowsza literatura polska  zauwa¿my na koniec  odwo³uj¹c siê do wielu tez psychoanalitycznych, korzysta ju¿ nie tylko
ze spucizny ojca psychoanalizy, ale i z twórczych jej przekszta³ceñ dokonywanych przez jego kontynuatorów, a czasem i polemistów.

33 J. Bator, Julia Kristeva  kobieta i symboliczna rewolucja. Teksty Drugie 2000,
nr 6, s. 726.
34 J. Bator, Kobieta, Warszawa 2002, s. 7.
35 Tam¿e, s. 9.
36 Pewnej weryfikacji tych przewiadczeñ dokonuje Pawe³ Dybel. Zob. P. Dybel, Psychoanaliza  ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 19001989. Kraków 2016.
37 K. Irzykowski, Badanie Acherontu, Wiadomoci Literackie 1928, nr 36, s. 3.
38 M. Janion, Zmiana kodu. Z prof. Mari¹ Janion rozmawia Adam Krzemiñski, Polityka 1991, nr 1, s. 17.
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Summary
The Polish literature of 19451989  compared to many countries of Europe and America
 is characterised by relatively poor use of inspirations arising from the psychoanalytical
tradition. After 1989, this situation was partially changed. Devoting a monographic, double
issue of Teksty Drugie (Second Texts) to the phenomenon of the Return of psychoanalysis
 which was its illustrative subtitle  may be regarded as extremely characteristic for the
reception of the idea of Sigmund Freud in new Polish political and cultural reality. In the
presented article, several prose texts written in the 1990s (by, among others, Olga Tokarczuk,
Ma³gorzata Saramonowicz or Joanna Bator) were analysed, in which we observe rather clear
references to many theses of the author of Introduction to psychoanalysis and his successors.
Some of the literary works were interpreted in the context of intersexuality. Frequent  more
or less explicit  references to various works of Freud (and of his successors, continuators,
revisionists or polemicists) sometimes take on the character of inter-textual references, with
which the analysed prose seems to match the literary trend which was distinctive for the
Polish output of the 1990s.
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Zmierzenie siê z pytaniem, czym jest staroæ (a przed takim stawia te¿
odbiorcê ostatnia powieæ Wies³awa Myliwskiego), czyli sprecyzowanie, co
mieci siê w zakresie pojêcia sêdziwoæ, zakrawa niemal¿e na truizm. Bo
staroæ jest przecie¿ antonimem m³odoci, jej brakiem i dokuczliw¹ pró¿ni¹.
To swoiste ¿ycie projekcj¹ tego, co minê³o, egzystencja opieraj¹ca siê na
przyzwyczajeniu do m³odoci  jak to konstatowa³a Zofia Na³kowska1.
W najlepszym przypadku staroæ jest stanem dojrza³oci, bo oba pojêcia
mog¹  choæ oczywicie nie musz¹  mieæ podobne znaczenie. W tym drugim
bowiem przypadku dojrza³oæ mo¿e byæ np. cech¹ osobowoci schy³kowej,
gdzie m³odoæ fizyczna równa siê mentalnej wiekowoci.
Wspó³czenie pojêcie staroci stawia twórcê (tak¿e Myliwskiego) w sytuacji dwojakiej: albo kieruje ku stwierdzeniu  od dawna uznanych, choæ
coraz rzadziej respektowanych  racji (co niew¹tpliwie jest oznak¹ deprecjacji autorytetów, sprzeniewierzaj¹cych siê wyznawanym niegdy wartociom),
¿e staroæ-dojrza³oæ jest m¹droci¹, albo sk³ania ku (negatywnej) definicji
sêdziwoci jako szeroko pojêtego rozpadu. Obie perspektywy s¹ w istocie
zestawieniem antytetycznym: obecnoci w ¿yciu starych ludzi cudzych postaw aksjologiczno-etycznych (bêd¹cych pochodnymi szacunku) z nieobecnoci¹
tych¿e. Przy czym to dowiadczenie absencji ujawnia siê u ludzi dojrza³ych

1 Zob. W. Wójcik, Zofii Na³kowskiej refleksje o staroci, w: Staroæ. Wybór materia³ów
z VII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu l¹skiego, red. A. Nawarecki i A. Dziadek, Katowice 1995, s. 84.
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w doznawanym bolenie sieroctwie, które rodzi siê u innych z niechêci do
tego, co brzydkie, zwiotcza³e2, z tego te¿ powodu niemieszcz¹ce siê w estetycznym kanonie m³odoci tak wspó³czenie strywializowanym, co podkrela
Agnieszka Czy¿ak w Staroci kobiet przez kobiety opisanej3.
Wspó³czesne przekazy maj¹ce za temat dowiadczenie staroci wykazuj¹, ¿e jego doznanie zrównuje ludzi obojga p³ci w prze¿ywaniu szeroko pojêtej niemo¿noci bycia jak niegdy, choæ inaczej rozk³ada ono akcenty. Kobiety d³u¿ej przecz¹ rzeczywistoci, tote¿ cielesnoæ staje siê mask¹
permanentnie naprawian¹. Przewiadczenie to zwi¹zane jest z dzisiejszym
kultem cia³a, który dokumentuje przekszta³cenie siê postawy filozoficznej
z Leib-Sein w Leib-Haben4, w wietle czego cz³owiek posiada cia³o, ale nim
nie jest. Mê¿czyni natomiast próbuj¹ oswoiæ wiat w chaosie (i zdaj¹ siê to
potwierdzaæ doznania narratora Ostatniego rozdania Myliwskiego). Wspó³czesnoæ, jawi¹ca siê jako labirynt pozbawiony wyjcia, uruchamia w nich
pamiêæ dawnego, lepszego ¿ycia zderzon¹ z ¿yciem teraniejszym, nacechowanym ujemnie, co tylko podkrela ich obcoæ, samotnoæ, wykluczenie5.
Przy tym wszystkim warto skonstatowaæ, ¿e w literaturze zaczyna pojawiaæ
siê (aczkolwiek niemia³o) postawa to¿sama z Esther Vilar6, która g³osi, ¿e
staroæ jest piêkna i tê prawdê kieruje przeciwko apoteozie m³odoci.
W Ostatnim rozdaniu Myliwskiego tak¹ opcjê postrzegania dojrza³oci
potwierdzaj¹ bohaterki zwi¹zane emocjonalnie z narratorem. Jedna z nich
wyznaje, ¿e m³odoæ jest mitem, którego atrakcyjnoæ jest co najmniej dyskusyjna. Natomiast druga  ju¿ po dowiadczeniu menopauzy  wyzwala siê od
fizjologicznych cyklów do ¿ycia wolnego, tj. uwolnionego od istoty biologicznej, któr¹ by³a. W powieci tej mowa o staroci staje siê mo¿e nawet nie
prób¹ uchwycenia jej fenomenu, ile sprecyzowaniem tego, jak staroæ wp³ywa na kreacjê wewnêtrznego ja. St¹d mo¿na jedynie mówiæ o dramacie
dojrza³oci jako pochodnej dramatu poznania, ujawniaj¹cego siê w syntezie
¿ycia bohatera-narratora. Dramat ów polega na niemo¿noci poznania prawdy o starzeniu siê, mo¿na bowiem mówiæ jedynie o jednostkowym jego doznaniu. I choæ narrator obcuje tak¿e z ludmi starymi i konotuje ich doznania,
to nadal mówimy o nadrzêdnoci poznawczej podmiotu mówi¹cego, którego
strumieñ wiadomoci przefiltrowuje ¿ycie poprzez pryzmat dojrza³oci.
Myliwski sugeruje niemo¿liwoæ mówienia o staroci jako dowiadczeniu
2
3

Zob. T. S³awek, Senilizm, w: tam¿e, s. 146156.
Zob. A. Czy¿ak, Staroæ kobiet przez kobiety opisana, w: Miêdzy s³owem a cia³em, red.
i wstêp L. Winiewska, Bydgoszcz 2001, s. 187.
4 Zob. A. Litwiñczuk, Cia³o cz³owieka w kulturze. Przekrój zagadnieñ, w: Cia³o i duch
w jêzyku i kulturze, red. M. £aszkiewicz, S. Niebrzegowska-Bartmiñska, S. Wasiuta,
Lublin 2012, s. 18.
5 Zob. A. Czy¿ak, O samotnoci, w: tej¿e Na staroæ. Szkice o literaturze prze³omu
tysi¹cleci, Poznañ 2011, s. 6092.
6 E. Vilar, Staroæ jest piêkna. Manifest przeciwko kultowi m³odoci, prze³. B. Intrator,
Warszawa 2008.
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zuniwersalizowanym, gdy¿ nie mo¿na wcieliæ siê w ka¿dego cz³owieka prze¿ywaj¹cego schy³ek ¿ycia, a tylko wtedy mo¿na by nadaæ staroci rangê
uniwersaln¹.

1. Dojrza³oæ u Myliwskiego
W prozie Myliwskiego staroæ jest niew¹tpliwie intelektualnym wyzwaniem, prowadz¹cym ku wielopoziomowej definicji dojrza³oci. Dominuj¹c¹ jej
cech¹ jest zaprzeczenie atrakcyjnoci m³odoci postrzeganej jako czas zmarnowany na z³udzenia7. Z jego powieci wy³ania siê wizerunek postaci nacechowanej powag¹ istnienia, czyli umiej¹cej zdefiniowaæ ró¿nicê pomiêdzy
¿yciem a losem, rozumianym z kolei jako zdolnoæ wyobra¿enia sobie naszego ¿ycia w wymiarach przeznaczenia (Or 30). Jego bohaterowie, a jednoczenie narratorzy (Nagi sad, Pa³ac, Kamieñ na kamieniu, Widnokr¹g, Traktat
o ³uskaniu fasoli, Ostatnie rozdanie) patrz¹ z dystansem na swoj¹ egzystencjê bêd¹c¹ jednoczenie czêci¹ cudzej, gdy¿ ¿ycie nie zaczyna siê od ich
istnienia  wszyscy wpisani s¹ bowiem w odwieczny cykl narodzin i mierci.
Bohaterowie Myliwskiego dokonuj¹ egzystencjalnej syntezy, a choæ jest ona
mo¿liwa na ró¿nych etapach ¿ycia, to przecie¿ tylko cz³owiek dojrza³y i ju¿
sk³aniaj¹cy siê ku staroci odczuwa potrzebê podsumowania8, które jest jednoczenie aktem stwarzania: porz¹dku i zgody na nowe, choæ niechciane
istnienie.
Dowiadcza tego narrator Nagiego sadu, który wysnuwa z siebie opowieæ o mi³oci nieoczywistej a najwiêkszej, powziêtej bowiem do ojca. Uczucie do matki jest nieuwarunkowane i instynktowne, do ojca natomiast musi
przejæ przez etapy poczêcia i wzrostu, by zaistnieæ, musi siê ukonstytuowaæ
poprzez narodziny w³anie. mieræ ojca jest zatem sygna³em do syntezy
¿ycia dokonywanej przez syna, ale i uwolnieniem siê jego ¿ycia do samodzielnego rytmu. Zatem do tego aktu definiowania niezbêdne okazuj¹ siê wspomnienia, które s¹ napastliwe jak osy, ¿e mieræ nawet potrafi¹ zatruæ, a có¿
dopiero ¿ycie9. Nagi sad staje siê tu metafor¹ ludzkiego losu, uchwyceniem
istoty istnienia, pniem wroniêtym w wiadomoæ cz³owieka korzeniami
bólu, a ogo³oconym ze z³udy miêdzyludzkich zale¿noci. Taka synteza jest
mo¿liwa tylko z dystansu dope³niaj¹cej siê ziemskiej wêdrówki, o czym mówi
narrator:
7 W. Myliwski, Ostatnie rozdanie, Kraków 2013, s. 97; wszystkie cytaty pochodz¹
z tego wydania, dalej zastosowano nastêpuj¹cy zapis: Or  na oznaczenie tytu³u i cyfra
arabska, odsy³aj¹ca do strony, z której pochodzi cytat.
8 Zob. L. Zaj¹c, Psychologiczna sytuacja cz³owieka starszego oraz jej determinanty,
w: Staroæ i osobowoæ, red. K. Obuchowski, Bydgoszcz 2002, s. 58.
9 W. Myliwski, Nagi sad, Kraków 2011, s. 19; wszystkie cytaty pochodz¹ z tego wydania, dalej zastosowano zapis: Ns  na oznaczenie tytu³u i cyfra arabska odsy³aj¹ca do
strony, z której pochodzi cytat.
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Pewnie ju¿ nigdy nie pozbêdê siê tego dziwnego przekonania, któremu nawet
moja pamiêæ przeczy, ¿e do tej wsi, rodzinnej przecie¿, w której dzieciñstwo moje
spêdzi³em, m³odoæ, a mogê ju¿ chyba powiedzieæ, ¿e i ca³e ¿ycie przyby³em
sk¹d, z dalekiego wiata [ ]. (Ns 5)

To dotarcie do ostatniego etapu ¿ycia jest jeszcze mocniej wyeksponowane
w biografii Szymona Pietruszki z Kamienia na kamieniu, który wznosi rodzinny grobowiec. Czynnoæ ta, a w³aciwie proces, jest wynikiem wewnêtrznego nakazu. Któ¿ zatem podejmie siê trudu budowy domu na wiecznoæ?
Przecie¿ nie Szymek, wioskowy zabijaka, czy Orze³, dowódca partyzanckiego
oddzia³u, tylko Szymonmêdrzec nieboj¹cy siê piek³a, gdy¿ przeszed³ je za
¿ycia wzd³u¿ i wszerz. To Szymkowe dojcie do wiadomoci paradoksu istnienia, jego ciê¿aru i kruchoci zarazem, rodzi siê z bolesnego doznania
w³asnego cia³a, okaleczonego i z trudem poddaj¹cego siê woli rozumu. Tak
wiêc dwuletnia rekonwalescencja bohatera w szpitalu jest dowiadczeniem piek³a czasu niewype³nionego. Jest to d³ugotrwa³a sekwencja zmagania siê z pamiêci¹ o ¿yciu, które przemienia siê w los. Aktem ocalaj¹cym cz³owieka jest
stawiany z mozo³em grobowiec, której to metonimicznie pojêtej czynnoci wznoszenia cian odpowiada konstruowanie poziomów wiadomoci samego siebie.
Mo¿e jedynie Jakub z Pa³acu nie jest sêdziwym cz³owiekiem, choæ na
pewno dojrza³ym, gdy¿ bólu i dowiadczenia ma w sobie za ca³e ch³opskie
pokolenia, a który w przestrzeni pa³acu zadziwionej i nierozpoznaj¹cej go
zjawie dziedziczki mówi: Nie poznaje mnie? No tak, wyros³em. Zmê¿nia³em.
Wiatr mi twarz pomarszczy³. S³oñce mnie spali³o. S³oty posiek³y [ ]10. Ta
konstatacja o poddaniu siê cia³a kreatywnej a niszcz¹cej sile Natury inkrustuje Jakuba tak¿e od wewn¹trz, przydaj¹c mu tym samym znamion tragizmu, bo g³ód i mieræ dowiadczane po wielokroæ obna¿¹ Jakubowe pragnienia o pañskim ¿yciu.
Narrator Traktatu o ³uskaniu fasoli jest trudny do okrelenia. Trudnoci
tej ontologicznej sprzyja symbolika wiat³a i ciemnoci. Zapalanie przez opowiadaj¹cego lampy jest powiadczeniem jego istnienia, nie wiadomo, czy
fizycznego, ale na pewno duchowego. Jak i we wczeniejszych powieciach
Myliwskiego, poprzez opowieæ prezentuje siê niem³ody ju¿ mê¿czyzna,
stra¿nik krainy pamiêci, wy³uskuj¹cy z niej prawdê o dramacie ludzkiego
istnienia. Ów narrator filozoficznej rozprawy to cz³owiek z mozo³em odnawiaj¹cy nagrobne tabliczki, bo w tym akcie ponownego stwarzania daje przecie¿ wiadectwo cudzego niegdy istnienia, tego ostatniego ju¿ znaku cia³a,
które rozpad³o siê w proch.
Ostatnie rozdanie to powieæ Myliwskiego nacechowana aksjologicznie
poprzez kres cz³owieczego ¿ycia: to ostatnia ju¿ gra o zachowanie w³asnej
to¿samoci, ci¹g³oci istnienia. Jest to powieæ zawieszona pomiêdzy m³odoci¹ a staroci¹, dawnym a teraniejszym. Tak¹ tematykê móg³ podj¹æ tylko
10

W. Myliwski, Pa³ac, Kraków 2010, s. 23.
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pisarz dojrza³y do spojrzenia na m³odoæ z widnokrêgu dope³niaj¹cego siê
¿ycia. Przy czym konstatacja ta jest tym bardziej uprawniona, ¿e Myliwski
deklaruje niemo¿noæ oddzielenia w³asnej wiadomoci od tworzonych przez
siebie postaci:
Najwa¿niejsz¹ spraw¹ podczas pisania jest dla mnie zawsze uzyskanie to¿samoci ze wiatem, który opisujê. Staram siê byæ w tym wiecie, ¿yæ tym wiatem,
czuæ siê tego wiata cz¹stk¹, jedn¹ z jego postaci. Pisz¹c Pa³ac sam by³em
Jakubem. Nie umia³bym pisaæ z zewn¹trz, z dystansu11.

Tote¿ narracjê w powieciach autora wyznacza nie czas wydarzeñ, ale przestrzeñ wewnêtrzna bohatera. W Ostatnim rozdaniu mamy wiêc do czynienia
z pamiêci¹ zmuszon¹ do ponownego zmierzenia siê z ¿yciem, w którym tkwi
kwantyfikator przesz³ego, ale i tragicznego. To niew¹tpliwy dramat niemo¿noci zracjonalizowania siebie przesz³ego, zrozumienia, dlaczego tak a nie
inaczej u³o¿y³y siê meandryczne sploty egzystencji. Narrator powieci jest
cz³owiekiem samotnym, bezskutecznie próbuj¹cym uchwyciæ sens w³asnego
¿ycia, z prawdy o sobie wywieæ ³ad i porz¹dek. Bohaterowie, z którymi siê
spotyka, nie pamiêtaj¹ jego imienia (krawiec Radzikowski) albo go nie u¿ywaj¹, a sam w notesie z adresami pod liter¹ K nie umieszcza  co oczywiste
 w³asnych danych. Mo¿e to K , które nasuwa skojarzenie z ka¿dym,
sugeruje, ¿e mieræ, poprzedzona staroci¹, dotknie wszystkich, którzy siê
narodzili, i to jest w³anie ta p³aszczyzna ich zrównuj¹ca.

2. Homo viator a doznanie chaosu,
czyli dowiadczenie wspó³czesnoci
S³ownikowe definicje chaosu przynosz¹ dwojakie jego rozumienie, jako
miejsca lub jako stanu. Jest to wiêc bez³adna, nieuporz¹dkowana materia
w pustej przestrzeni, z której to materii wy³oni³ siê póniejszy zorganizowany wiat12 i takie jego znaczenie przejête zosta³o z greckiej filozofii (Teogonia Hezjoda). W drugim sensie jest to stan ca³kowitego bez³adu, zamieszania, rozprzê¿enia. Tote¿ chaos jako proces jest niew¹tpliwie zaprzeczeniem
porz¹dku, szeroko pojêtym rozpadem, wprowadzaj¹cym podmiot doznaj¹cy
w stan niepanowania nad rzeczywistoci¹, która jawi siê jako ci¹g³a zmiana,
metamorfoza dawnego w nowe, uporz¹dkowanego w entropiê.
Narratorowi Ostatniego rozdania towarzysz¹ trzy niekoñcz¹ce siê doznania: nieuporz¹dkowania, pustki i mierci, które  obok pierwszych symptomów staroci, jak chocia¿by s³abn¹cy wzrok  wyranie wskazuj¹ na jego
11 J. Kobiel, Na pocz¹tku by³o s³owo. Z Wies³awem Myliwskim rozmowa pierwsza,
w: tej¿e, S³owa i wiaty, rozmowy Janiny Kobiel, Pruszków 2012, s. 9.
12 Has³o: Chaos, w: S³ownik jêzyka polskiego, red. H. Szki³¹d, S. Bik, C. Szki³¹d,
t. 1, Warszawa 1978, s. 250.
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dojrza³oæ. Z tego pierwszego, jakby najogólniejszego, wynikaj¹ nastêpne.
Tote¿ nie odstêpuje go poczucie dynamizmu, kipiszu czasów wspó³czesnych,
którego permanentn¹ cech¹ jest zmiana, niesta³oæ. I choæ sam radzi sobie
z labilnoci¹ wiata, to nie oznacza to, niestety, poczucia wewnêtrznej harmonii. Ta arytmia wiata jest tym dotkliwsza dla narratora, ¿e obejmuje
wszystkie poziomy rzeczywistoci, pora¿a poczuciem wewnêtrznego dyskomfortu. Dowiadczenie zewnêtrznoci prowadzi ju¿ bowiem tylko do nieuniknionej atrofii duszy, do unicestwienia wartoci, nomadyzmu. Jest on swoistym stosunkiem bohatera Myliwskiego do czasoprzestrzeni i wiadomym
przyjêciem przez niego koczowniczego trybu ¿ycia jako skutku zaniku instynktu przywi¹zania. To homo viator, który oprócz zewnêtrznego prze¿ywa
tak¿e pielgrzymowanie wewnêtrzne, dorodkowe, wiod¹ce do autopoznania,
bêd¹cego z kolei prób¹ zracjonalizowania siebie. I choæ to cz³owiecze poczucie
chwiejnej równowagi wpisane jest w ludzk¹ egzystencjê (prawo homeostazy
labilnej13), to w tym przypadku prowadzi ono do aksjologicznego rozpadu
jako skutku wci¹gniêcia w dezintegruj¹cy chaos, co narrator eksponuje
w diagnozie wiata obiektywnego:
[ ] w wiecie, którego rytm wyznaczaj¹ ju¿ tylko konwulsje, co objawia siê
choæby w naszych ci¹g³ych niepewnociach, nerwicach, depresjach, w obumieraniu w nas instynktu przywi¹zania, ¿e uwieraj¹ nas ju¿ wszelkie zwi¹zki,
a jednoczenie nie umiemy sobie poradziæ z nasz¹ samotnoci¹. Przeganiamy siê
wiêc z miejsca na miejsce w z³udnej nadziei, ¿e to nam co pomo¿e, nie zdaj¹c
sobie sprawy, ¿e w ten sposób stajemy siê coraz bardziej bezwoln¹ cz¹stk¹
konwulsyjnego wiata. (Or 29)

Ta empiria wiata jako pró¿ni stabilnoci jest doznaniem nacechowanym
ambiwalencj¹. Spróchnienie wszelkich wiêzi uwalnia z przymusu tworzenia
wspólnoty, ale konsekwencj¹ tak pojêtej wolnoci jest rozpacz samotnoci.
St¹d jedna z bohaterek, której filozofiê, a wiêc próbê zdefiniowania fenomenu ¿ycia, wy³uskuje narrator z w³asnej pamiêci, okrela bez³ad egzystencji
jako si³ê zafa³szowuj¹c¹ cz³owiecze istnienie i wymuszaj¹c¹ na nim rezygnacjê z podmiotowego aktu kreowania siebie czy wiata:
W tym chaosie, który nazywamy ¿yciem, który nas bez przerwy ubiera, przebiera, poprawia, modeluje, jakby naszym istnieniem rz¹dzi³o ju¿ tylko prawo przystosowañ, ¿e nie jestemy w stanie nawet rozpoznaæ, czy je tylko dzier¿awimy.
(Or 96)

Nie tylko wiat czy ¿ycie pozbawione s¹ sta³ych kszta³tów, a wiêc niepozwalaj¹cych na uchwycenie prawid³owoci. Poprzez amorficznoæ narrator definiuje równie¿ siebie jako zwielokrotnione doznanie ja, którego cech¹ konstytutywn¹ jest brak autentyzmu:
13 Zob. M. Go³aszewska, Na temat ens per se, w: Autokreacja cz³owieka  miêdzy
wolnoci¹ a zniewoleniem, red. J. Pawica, Kraków 1995, s. 7.
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Ale czy to taki rzadki przypadek, ¿e kto jest w czyim imieniu? Na dobr¹
sprawê ka¿dy jest w czyim imieniu, kim nie jestemy, jestemy bowiem jedynie
wyobra¿eniami samych siebie. Do tego ci¹gle zmieniaj¹cymi siê, w zale¿noci od
takich, innych okolicznoci, zdarzeñ, czasów, mody, konwencji czy nawet w³asnych kalkulacji. Jestemy nie do uchwycenia w jakiej sta³ej formie. (Or 23)

Nieokrelonoæ staje siê wiêc wiadomoci¹ dojrza³ego cz³owieka prze³omu
wieków XX i XXI, poniewa¿ wiat w rozpadzie jest li tylko wra¿eniem swojej
ci¹g³oci, ale ni¹ nie jest. To zafa³szowane wra¿enie kosmosu-³adu prowadzi
ku zatarciu granic, bo  jak konstatuje narrator  cz³owiek jest i ¿yciem,
i wiatem jednoczenie. Bezkszta³tnoæ ja, rezygnacja z jego cile okrelonych aksjologicznych czy egzystencjalnych granic daje kolejne z³udzenie,
tym razem ucieczki od bólu istnienia:
Kto wie, czy bezkszta³tnoæ nie jest naszym znamieniem, jako ¿e zatopieni
w coraz bardziej przygniataj¹cym nas wiecie, pozbywamy siê dobrowolnie w³asnego ja. Lub odwrotnie, uciekamy od w³asnego ja, z którym, przyznajê, nie tak
³atwo ¿yæ. S¹dzimy, ¿e w tej bezkszta³tnoci ukryjemy siê przed czyhaj¹cym na
nas od urodzenia do mierci wyrokiem rozpaczy. (Or 133)

Wobec paroksyzmu wiata, jego ambiwalentnoci nadmiaru z niedomiarem
dokuczaj¹cych wci¹¿ narratorowi, rodzi siê w nim zwrot ku w³asnemu wnêtrzu. To przestrzeñ otwarcia na prze¿ycie raz jeszcze w³asnego istnienia: od
m³odzieñczego zadziwienia nad wiatem do jego braku w dojrza³oci. Ta
dynamika wspomnieñ ma w sobie wiele z autowampiryzmu. To próba poszukiwania w wyobra¿eniu ¿ycia potencjalnego energii do realnego trwania,
w którym nie ma, niestety, ju¿ miejsca na zmiany, co z kolei jest wynikiem
mentalnego usztywnienia14 stoj¹cego przed staroci¹ narratora:
Jakkolwiek dla wyobrani nie ma nic niemo¿liwego, nie umia³em tak do koñca
przemóc podejrzenia, ¿e st¹d na strychu, przy oknie, próbujê siebie tam, w tym
kwitnieniu, z czego ograbiæ, co sobie przyw³aszczyæ, niemal krwi dzieciêcej
przetoczyæ w swoj¹ nadchodz¹c¹ staroæ, jak pijawka wyssaæ tamt¹ dzieciêc¹
wyobraniê, która by³a jeszcze tak wolna, tak niczym nie ska¿ona, nie pora¿ona,
¿e mog³aby u³o¿yæ sobie ¿ycie, jakiego by zapragnê³a. (Or 41)

Coraz intensywniej doznawana przepaæ miêdzy egzystencj¹ wyobra¿on¹
(wirtualn¹) a dokonuj¹c¹ siê kieruje w stronê zastêpników. Protez¹ ¿ycia
staje siê wiêc dla narratora praca, bez której dowiadczenie czasu jest udrêk¹ w³asnej wiadomoci, ciê¿arem pamiêci. Wysi³ek zawodowy stanowi formê
ucieczki od samego siebie, a tym samym skazan¹ na pora¿kê próbê wyzwolenia od siebie. St¹d, gdy bohater Myliwskiego z jakiego powodu nie pracuje,
nastêpuje zwrot jego umys³u ku przesz³oci, co skutkuje zintensyfikowaniem
14 Zob. R. D. Hill, Psychologiczne bariery pozytywnego starzenia siê, w: tego¿, Pozytywne starzenie siê. M³odzi duchem w jesieni ¿ycia, prze³. M. Lipa, Warszawa 2009,
s. 153156.
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cierpienia. Wówczas to pamiêæ przywo³uje zdarzenia z ¿ycia bez porz¹dku
chronologicznego, eksponuje niezadawnione winy, rozdrapuje niezagojone
rany, zerwane relacje, z których przychodzi zdaæ rachunek przed samym
sob¹, jednak bez mo¿liwoci zadoæuczynienia.
Obok parali¿uj¹cych bohatera Myliwskiego: bezsensu i pustki ¿ycia pojawia siê coraz intensywniejsza wiadomoæ obcowania ze mierci¹, odchodz¹
bowiem  co wpisane jest w rytm natury  jego najbli¿si (matka, Sabina,
Czarek Ramuz, szewc Mateja, ¿ona krawca Radzikowskiego). Ale ten brak
ludzi, z którymi wzrasta³, jest zbli¿aniem siê ku granicy w³asnego ¿ycia
nacechowanego lêkiem. Koñcz¹ce siê istnienie, oparte na wci¹¿ rosn¹cej rozpaczy, stawia bohatera w sytuacji pokusy zakoñczenia ¿ycia, co ujawnia siê
podczas spotkania narratora z sobowtóremsamobójc¹. Wizja mê¿czyzny wy³aniaj¹cego siê z gêstniej¹cej nad urwiskiem mg³y stawia narratora przed
pytaniem o granice wolnoci cz³owieka. Mg³a w sferze symboli wskazuje na
przejcie z etapu nieuwiadomienia do wiadomoci. Jest wiêc w istocie rozpoznaniem przez narratora najskrytszej a przera¿aj¹cej myli o celowym
uwolnieniu siê od gehenny ¿ycia poprzez samobójczy  i nacechowany fa³szem  akt. Ale pusta smycz trzymana w rêku samobójcy staje siê synonimem uwiêzienia, niemo¿noci¹ przejcia w inny wymiar egzystencjalnego
piek³a. Metafora uwiêniêcia pomiêdzy wymiarami wskazuje, ¿e piek³o istnienia zmienia tylko swój egzystencjalny status, ale siê nie koñczy. Dlatego
te¿ przera¿enie narratora jest w istocie groz¹ odkrytej o sobie prawdy. Wykazuje on tym samym pewne, choæ nieuwiadamiane, cechy osobowoci samobójczej (o czym mówi Stefan Chwin w Samobójstwie i grzechu istnienia)
 w tym wypadku niezgodê na w³asne trwanie. Wszystkie bowiem dane
o ¿yciu prowadz¹ podmiot ku konstatacji, ¿e pozbawione jest ono jakichkolwiek janiejszych stron, a wiêc doznawane cierpienie nie prowadzi do oczyszczenia15.
Zreszt¹ myli o samobójstwie wci¹¿ mu towarzysz¹. Nie mo¿e uwolniæ
siê wiêc od sugestii, ¿e tragicznie zmar³y w wypadku przyjaciel dokona³ aktu
samounicestwienia, bo skoro by³ dojrza³ym mê¿czyzn¹, to mo¿e dokuczy³a
mu w³asna staroæ, pokonana bezwstydem m³odoci jego ¿ony. Zdjêcia
z miejsca agonii Czarka Ramuza pozostan¹ niewywo³anie, z obawy przed
zmierzeniem siê z groz¹ prawdy, ¿e drogê narratora wyznaczaj¹ ju¿ tylko
umarli. O chêci samobójstwa pisze mu w licie tak¿e Maria  jego ukochana
z dawnych lat, która mierzy siê z ironi¹ ¿ycia mijaj¹cego tylko po to, by
uzmys³owiæ cz³owiekowi, co by³o dla niego szczêciem na samym koñcu istnienia.
Sytuacja podmiotu mówi¹cego przeradza siê wiêc w wielopoziomowy
koszmar. Nie znajduje on ucieczki przed w³asn¹ pamiêci¹, bo to zniewolenie
15 Zob. S. Chwin, Cz³owiek zbuntowany i skaza, w: tego¿, Samobójstwo i grzech istnienia, Gdañsk 2013, s. 67.
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samym sob¹ przenika nawet sferê snu. Bezsennoæ narratora przemieszana
z makabr¹ uwolnionej podwiadomoci nie sprzyja spójnoci trwania. Doæ
przywo³aæ sen o jubileuszu, na który narrator zaprasza wszystkich figuruj¹cych w notesie adresowym. Stopniowo  podczas sennej zmory  ogarnia go
klaustrofobiczne pragnienie uwolnienia z zacieniaj¹cej siê przestrzeni, opanowanej przez zupe³nie mu nieznanych ludzi. Tote¿ wypchniêty przez prostacki t³um do wyg³oszenia mowy  ucieka. Sen ujawnia lêk przed ludmi,
których oczekiwañ nigdy nie by³ w stanie spe³niæ, tak¿e brak zakorzenienia
w rzeczywistoci cywilizacji przyspieszenia, niepokój wnêtrza. St¹d, ustawiczne doznanie rozpaczy jako skutku wolnoci, niemo¿noæ wype³nienia pustki, dokuczliwy brak poczucia sensu popychaj¹ bohatera Ostatniego rozdania
do podjêcia próby oswojenia labiryntu chaosu, zmierzenia siê z hydr¹ przesz³oci
i wypracowania  o ile to w ogóle mo¿liwe  w³asnej wewnêtrznej ci¹g³oci.

3. Uwiêzienie w egzystencji negacji,
czyli d¹¿enie do prawdy
Powieæ rozpoczyna siê od aktu porz¹dkowania notesu z adresami, gdy¿
 pêczniej¹cy przez lata od nazwisk i wizytówek  zmierza w kierunku
rozpadu. Jego trwanie narrator przed³u¿a doranie poprzez ciniêcie ok³adek gum¹, która zreszt¹ wielokrotnie pêka, nie daj¹c tym samym pewnoci
utrzymania status quo. Jak widaæ, ka¿dy poziom interpretacyjny powieci
opiera siê na metaforze rozpadu, któremu nie mo¿na zapobiec, choæ czyni siê
starania, by go powstrzymaæ.
W swej istocie porz¹dkowanie notesu jest aktem wywiedzenia porz¹dku,
doszukania siê pocz¹tku i koñca we w³asnej pamiêci, zmuszenia jej do uleg³oci, a tym samym unicestwienia jej dyktatu nad umys³em. Ten trud ogarniêcia w³asnego ¿ycia niesie za sob¹ ryzyko pora¿ki, poniewa¿  co podkrela
Maria Go³aszewska  stworzenie z siebie postaci absolutnie jednolitej (uporz¹dkowanej?) jest niemo¿liwe do zrealizowania16, tym bardziej jeli dotyczy
to przesz³oci, z któr¹ nic ju¿ nie mo¿na zrobiæ. Tote¿ proces porz¹dkowania
nazwisk koñczy siê fiaskiem i ujawnia kolejn¹ bezradnoæ narratora. Rodzi
siê ona z udrêki niemo¿noci zapomnienia o cudzym istnieniu, bo unicestwiaj¹c tê pamiêæ, w jakim stopniu niszczymy tak¿e pamiêæ samych siebie.
To tak¿e swoista dialektyka pamiêci i niepamiêci (np. pamiêtania cz³owieka,
a niepamiêtania jego nazwiska i rodz¹cej siê st¹d mêczarni):
Tylko, niestety, przyznaj¹c racjê rozs¹dkowi, nie potrafiê mu uczyniæ zadoæ.
Niekiedy, gdy natrafiam na kogo takiego, a choæby od wielu lat nie ¿y³, mam
poczucie, ¿e gdybym zdecydowa³ siê go wyrzuciæ, musia³bym siê zmierzyæ z jego
¿yciem, które przesz³o przez mieræ, a wiêc o tyle jest bogatsze od mojego. (Or 22)
16

Zob. M. Go³aszewska, dz. cyt., s. 7.
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Ale to wielokrotne zmaganie siê z notesem prowadzi ku pozyskaniu wiedzy
o dramacie w³asnego losu. Tote¿ narrator uzmys³awia sobie, ¿e w samej idei
notatnika dokona³o siê jego przeznaczenie:
Nie pamiêtam, co sobie wyobra¿a³em, kupuj¹c ten notes, bo wcale siê nie zmartwi³em, ¿e taki du¿y, chocia¿ chcia³em mniejszy. Byæ mo¿e podwiadomie wierzy³em, ¿e sam z czasem przyci¹gnie wszystkie te imiona, nazwiska, adresy,
telefony, które bêd¹ mia³y udzia³ w moim ¿yciu. Ale kto wie, czy nie kry³a siê
we mnie i rozpacz, ¿e oto skaza³em siebie z w³asnej woli na samotnoæ i postanowi³em tê samotnoæ czym wype³niæ. (Or 28)

Notes jest form¹ lustrzanego odbicia jego w³aciciela. Poprzez zapisane nazwisko ujawnia prawdê o wzajemnych relacjach pomiêdzy zapisuj¹cym
a zapisywanym, o stopniu wzajemnej za¿y³oci. Jej lady przywo³uje pamiêæ,
np. o zwi¹zkach z kobietami. Wywo³ywany przez imiê obraz ich cia³ uruchamia pamiêæ sensualn¹ u bohatera Myliwskiego, dokumentuje jego zainteresowanie piêknem pow³oki17. Demaskuje siê tym samym u mê¿czyzny poczucie grzechu w³asnego istnienia, które ska¿a nie tylko podmiot, ale równie¿
te byty, z którymi on obcuje. Niezdolny wiêc do za³o¿enia rodziny, bo nacechowany emocjonaln¹ pustk¹, mierz¹cy kobiety ich atrakcyjnoci¹ (Sabina),
skazuje je na samotnoæ znacznie gorsz¹ ni¿ ta, której sam dowiadcza.
W jego przypadku bowiem jest to samotnoæ wybrana, a im  narzucona
poprzez wzajemny uk³ad o nietworzeniu wiêzi. Ta swoista gra o zape³nienie
pustki jest szczególnie dotkliwa w obliczu mierci, kiedy wiadomo, ¿e choroba sprofanowa³a piêkno kobiecego cia³a. Tak umar³a Sabina, któr¹ odcinano
kawa³ek po kawa³ku, a która nie informowa³a partnera od seksualnych doznañ o bólu rozpadaj¹cego siê jestestwa, bo by³o ono sprowadzone do cia³a
hedonistycznego, dawcy rozkoszy18. Notes bêd¹cy form¹ autopoznania prowadzi wiêc narratora ku wiedzy, ¿e jest zabójc¹ ducha, którego unicestwienie
doprowadza Sabinê do rozpadu niebroni¹cego siê przed infekcj¹ cia³a,
a Mariê do szaleñstwa.
St¹d pojawia siê pokusa spalenia notesu, a wraz z nim upiorów pamiêci.
Okazuje siê to jednak niemo¿liwe, poniewa¿: wszystkie te imiona, nazwiska,
adresy, telefony jakby rêkami i nogami trzyma³y siê notesu, niemal wczepione weñ do ¿y³, do krwi, do koci (Or 304). Myliwski siêga tu po topos z³a
uwiêzionego w przedmiociesobowtórze. Notesportret (przywodz¹cy na
myl Wildeowskiego Doriana Graya) to polip paso¿ytuj¹cy na wiadomoci
bohatera. Dlatego destrukcja przedmiotu by³aby w istocie aktem samounicestwienia, na co narrator siê nie zdecyduje. Sam jednak fakt odrzucenia
szatañskich podszeptów, przemienia siê w zwyciêstwo tej jego czêci osobowoci, która zmierza ku prawdzie.
17

Zob. D. Filar, Cielesnoæ i duchowoæ w jêzykowo-kulturowym obrazie cz³owieka,
w: Cia³o i duch w jêzyku..., s. 24.
18 Zob. A. Litwiñczuk, dz. cyt., s. 18.
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Innym porz¹dkiem wiod¹cym ku autopoznaniu narratora s¹ przychodz¹ce w nieregularnych odstêpach listy od Marii. Ich u³o¿enie chronologiczne
mo¿liwe jest tylko dziêki stemplom na znaczkach, poniewa¿ kobieta nie
datuje swoich wyznañ, gdy¿ nie s¹ efektem czasu trwaj¹cego. Ten rozkawa³kowany na lata monolog Eurydyki jest w istocie odwieczn¹ mow¹ mi³oci
odrzuconej, maj¹cej swój pocz¹tek, a nieposiadaj¹cej koñca. Ten epistolarny
porz¹dek równie¿ jest wartoci¹ nacechowan¹ ambiwalencj¹. Z jednej strony
prowadzi coraz g³êbiej w labirynt rozpaczy. Z drugiej jednak uporczywe milczenie narratora nieodpowiadaj¹cego kobiecie jest form¹ przyzwolenia jej na
z³udê mi³oci wiecznej, nieskonfrontowanej z niesta³oci¹ ludzkich uczuæ, bo
zniweczonych trywialnoci¹ codziennoci. To ironiczny akt mi³osierdzia wobec ¿¹dania Marii, która  przeczuwaj¹c rych³e rozstanie z ukochanym,
a zarazem adresatem póniejszych listów  prosi, by nie budziæ jej z ¿ycia
snu. Nasuwaj¹cy siê tu topos pi¹cej królewny symbolizuje zafa³szowanie
egzystencji, uwiêzienie w nierealnoci, st¹d schizofrenia Marii. I tak jak
twórca notesu zdefiniowa³ swój los, tworz¹c notatnik, tak los Marii zosta³
uwiêziony przez narratora w namalowanym niegdy przez niego obrazie
Dziewczynka ze pi¹c¹ lalk¹.
Proces porz¹dkowania podjêty przez bohatera Myliwskiego jest  mo¿e
z³udn¹, ale jedyn¹  form¹ przeciwstawienia siê chaosowi tego, co na zewn¹trz. Jest niew¹tpliwie czynem heroicznym, prowadz¹cym ku rozpoznaniu kondycji wnêtrza, a st¹d pozyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego
jego wizerunek zmienia siê w portret Doriana Graya.

4. J¹dro ciemnoci
Bezustanny proces przywo³ywania siebie z przesz³oci jest powolnym
i bolesnym gromadzeniem cz¹stkowej wiedzy o w³asnym ja. wiadomoæ
nadrzêdna, czyli zdolna do syntezy, a tak¹ charakteryzuje siê dojrza³y bohater Myliwskiego, ma za zadanie odwrócenie procesu analizy. Musi zatem
scaliæ pozyskane cz¹stki w spójn¹ opowieæ o przyczynach zdarzeñ, których
skutków  to prawda  cofn¹æ nie mo¿na, ale mo¿liwa jest jeszcze ich racjonalizacja.
Narrator Ostatniego rozdania, w odruchu przeciwstawienia siê rozpadowi mikrokosmosu wiadomoci, próbuje scaliæ to, co wczeniej podda³ zró¿nicowaniu. Ta jego sk³onnoæ do syntezy ujawnia siê na wielu etapach ¿ycia
(np. studencki epizod z tworzeniem aktu modelki, w którym zespala wszystkie formy egzystencji), choæ w gecie buntu jest w stanie rozcz³onkowaæ to, co
z mozo³em scali³ (destrukcja aktu wobec gniewu profesora, który zarzucaj¹c
mu z³e malowanie, w istocie odmawia mu prawa do to¿samoci). ¯ycie bohatera oparte jest, co widaæ dopiero z perspektywy czasu, na wzajemnej dialektyce: tworzenia i niszczenia, tote¿ próbuje on ustaliæ, co jest przyczyn¹ destrukcyjnego dzia³ania.
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Tak¹ sekwencj¹ wydarzeñ, która w ró¿nych ods³onach wci¹¿ nawraca
w jego mentalnych peregrynacjach, jest terminowanie u krawca Radzikowskiego. Z dystansu minionych lat nadaje temu etapowi ¿ycia rangê próby
nad samym sob¹, a z czynnoci prucia odzie¿y wywodzi filozoficzn¹ podbudowê dla wspó³czesnego cz³owieka w rozpadzie:
Niemal ka¿dy klient, który przychodzi³ do zak³adu, wydawa³ mi siê zszyty z tych
kawa³ków, kawa³eczków, kawal¹tek i poprzecinany grubymi szwami. Pozszywana g³owa, pozszywane w tej g³owie czo³o, oczy, wargi, nos. Czasem jedna po³ówka twarzy zszyta z tylu kawa³ków, ¿e trudno by³oby policzyæ, szew ko³o szwu,
a druga porozpruwana i w³anie po to przyszed³, ¿eby mu j¹ zszyæ, bo nie taki
mia³ byæ jego wzór, gdy na siebie w lustrze patrzy.(Or 231)

Przedstawiony tu wizerunek patchworkowego cz³owieka (frankensteina) to
istnienie zszyte z ró¿norakich elementów wiadomoci. To twór niezrozumia³y dla siebie, bo nierozumiej¹cy, ¿e negatywne namiêtnoci dezintegruj¹ jego
wewnêtrzn¹ spójnoæ. G³owa, wed³ug W³adys³awa Kopaliñskiego, symbolizuje porz¹dek, Wszechwiat, mikrokosmos19, tu pozszywana obrazuje wysi³ek
przywrócenia i utrzymania przez bohatera ³adu wiata wewnêtrznego, którego naruszenie skutkuje dysharmoni¹ osobowoci. To skutek jego zderzenia
siê z realn¹ rzeczywistoci¹. Ostatecznie cz³owiek jest poprzez cia³o po³¹czony z Natur¹, to znaczy, ¿e jego umys³ reaguje na zmys³owy, somatyczny
odbiór wiata20. Tak wiêc nieporz¹dek zewnêtrza modyfikuje ducha, ujawniaj¹c jego niesta³oæ i p³ynnoæ.
Dotykaj¹c ró¿nych ran w³asnej duszy, narrator stara siê je zdiagnozowaæ. Najwiêksz¹, a jednoczenie bêd¹c¹ praprzyczyn¹ wszystkich innych,
jest odrzucenie autentycznej mi³oci. Wpêdzenie Marii w schizofreniczne
trwanie pomiêdzy ¿yciem a z³ud¹ o szczêciu ¿ycia doprowadza bohatera do
konstatacji o dwubiegunowoci w³asnej osobowoci:
Nie zna³em siebie i pewnie nigdy nie bêdê zna³. Co siê we mnie ci¹gle miota³o,
czego chcia³em, a nie wiedzia³em czego, najg³upsza rzecz, a wyprowadza³a mnie
z równowagi, pragn¹³em siê do czego przywi¹zaæ, a wszystko odpycha³em. Ogarnia³a mnie bez powodu wciek³oæ, a za chwilê próbowa³em daremnie zrozumieæ,
dlaczego. A wszystkie têsknoty, jakie mnie nachodzi³y, wydawa³y mi siê têsknotami nienawidz¹cymi. I nie wiata, ludzi, ¿ycia, lecz samego siebie. (Or 111)

W³anie ca³a daremnoæ stworzenia z ¿ycia czego sensownego ma za swe
ród³o odrzucenie w³asnego ja. Oczywicie i tu bohater Myliwskiego musi
zmierzyæ siê ze zmor¹ przesz³oci. Wychowywany samotnie przez matkê nigdy nie wykszta³ci³ podstawowego poczucia zakorzenienia w rodzinie. Matka
bowiem, uciekaj¹c przed przepisami pañstwa komunistycznego, przemienia
dom w hotel. Idea domu dla podró¿nych staje siê wiêc ironicznym wypaczeniem
19
20

W. Kopaliñski, G³owa, w: tego¿, S³ownik symboli, Warszawa 2001, s. 92.
Zob. D. Filar, dz. cyt., s. 27.
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sensu ogniska domowego, jego prywatnoci, stabilnoci. Dlatego, kiedy narrator zabiera zestarza³¹ matkê do siebie, pozwala na ca³kowit¹ ruinê budynku. W tym wypadku topos ruiny symbolizuje spróchnienie podstaw aksjologii. Brak zakorzenienia skutkuje wiêc duchow¹ bezdomnoci¹, a narrator
staje siê wspó³czesnym nomad¹. Nie ma w³asnego domu i wci¹¿ zmienia
mieszkania. Nie jest bowiem w stanie wytworzyæ wiêzi z miejscem, bolenie
odczuwaj¹c w nim w³asn¹ obcoæ.
Enklaw¹ od wiata chaosu i przemocy by³ ogród matki. Hodowa³a w nim
ró¿e, których nigdy nie cina³a, jakby w tym rozkwitaniu, dojrza³oci i osypywaniu siê kwiatów zamkniêta by³a pe³nia wiata rajskiego, wolnego od profanuj¹cych dzia³añ cz³owieka. Raz jeden tylko obdarowa³a kwiatem Mariê,
stawiaj¹c znak równoci pomiêdzy piêknem roliny a m³odej kobiety. Ogród
symbolizuje tajemnicê duszy, raj, szczêcie21, tote¿ by³ dla matki wycinkiem rzeczywistoci nieska¿onej a stanowi¹cej przeciwwagê dla chaosu piek³a pañstwa komunistycznego.
Ró¿a dla odmiany wskazuje na przemijanie, kruchoæ, ale te¿ doskona³oæ, cnotê, dziewiczoæ22. Ró¿¹ by³a Maria, ale i ró¿ê nosi³a w sobie: by³a ni¹
mi³oæ nieska¿ona przemijaniem. W konsekwencji tego m³oda kobieta, oczekuj¹ca pe³ni szczêcia, sta³a siê obci¹¿eniem dla bohatera Myliwskiego.
Dlatego te¿ reminiscencje jej listów zmuszaj¹ narratora do zapytania, dlaczego zniszczy³ tê prawdziw¹ wartoæ, w wyniku czego nie zazna spokoju ani
stanu duchowej pe³ni:
Mo¿e dzieciñstwo to nasz wieczny stan? Z dzieciñstwem dojrzewamy, starzejemy
siê, umieramy i jako dzieci przechodzimy na tamten wiat, bo inaczej nie umielibymy go sobie wyobraziæ. Czy nie na tym polega³ mój b³¹d, ¿e stara³em siê za
wszelk¹ cenê to moje dzieciñstwo opuciæ? (Or 164)

To zdefiniowanie faz cz³owieczego istnienia jako wiecznego dzieciêctwa
i bunt przeciwko niemu staje siê przyczyn¹ wewnêtrznej pustki narratora
i nie tylko jego unicestwia. Porzucenie Marii z powodu obawy, ¿e mi³oæ
obumrze, wydaje zatrute owoce. Nadmierna odpowiedzialnoæ narratora za
cudze rozczarowania, których móg³by byæ ród³em, przeradza siê z potencjalnego w realne ród³o niekoñcz¹cego siê cierpienia. Ostatni list Marii niesie
za sob¹ sugestiê, ¿e przebywa ona w miejscu odosobnienia, mo¿e nawet
szpitalu psychiatrycznym.
Jak wynika z powy¿szych rozwa¿añ, portret dojrza³oci w Ostatnim rozdaniu mówi o dramacie poznania cz³owieka starzej¹cego siê. Wspó³czesne
psychologiczne teorie dojrza³oci wskazuj¹ na ci¹g³oæ23 b¹d nieci¹g³oæ24
21
22
23

W. Kopaliñski, Ogród, w: tego¿, S³ownik symboli , s. 269.
Ten¿e, Ró¿a, w: tam¿e, s. 362.
Ujmuj¹ one staroæ  tak jak Paul Costa i Robert R. McCrae  jako kontynuacjê
cech wypracowanych przez ca³e ¿ycie; zob. L. Zaj¹c, dz. cyt., s. 5457.
24 Za E. Eriksonem definiuj¹ staroæ jako zupe³nie odrêbny i specyficzny etap rozwoju
cz³owieka; zob. tam¿e.
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koncepcji osobowoci, albo te¿ optuj¹ za ich po³¹czeniem. W wietle prozy
Myliwskiego, a równie¿ teorii interpretacji tekstupojemnika definiowanego
przez Ryszarda Nycza25, zasadna wydaje siê koncepcja trzecia. Bohater musi
bowiem poradziæ sobie z ostatnim ju¿ zadaniem ¿ycia: samym sob¹ (st¹d
pog³êbiony portret psychologiczny). Jest zmuszony zatem przekroczyæ Rubikon i zmierzyæ siê z najwiêkszym wrogiem cz³owieka: nim samym, zaklêtym
w obrazach pamiêci, i w wyniku tego osi¹gn¹æ wreszcie wolnoæ od samego
siebie. Interpretacja Ostatniego rozdania jako tekstuwêz³a26 poprzez toposy
frankensteina, pi¹cej królewny, portretu Doriana Graya, ró¿y pozwala na
odczytanie powieci w szerokim kontekcie kulturowym.
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Ostatnie rozdanie by W. Myliwski is a novel that bears a multi-level definition of maturity. The narrator  as in authors many former novels  is not a young person and notices the
first symptoms of ageing in himself. It is much more revealed by permanent experiencing
of chaos, void of life and death by the man. Therefore making orders in the address book
 undertaken from time to time  and constituting an attempt of controlling the chaos of
reality, becomes an act of discovering oneself, an attempt to face the ghosts of remembrance, to
enter the furthest recesses of consciousness in order to draw a picture of a rootless man, who
in fact is homeless.
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Ðîñò êîëè÷åñòâà âèçóàëüíîé èíôîðìàöèè â ñîâðåìåííîé êîììóíèêàöèè
âûçûâàåò çàêîíîìåðíûé èíòåðåñ ó÷åíûõ ê ïàðàëèãâèñòè÷åñêèì (íåâåðáàëüíûì) ñðåäñòâàì, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ïèñüìåííóþ ðå÷ü.
Â ñâÿçè ñ ïåðåðàñïðåäåëåíèåì â ïèñüìåííîé ðå÷è ôóíêöèé âåðáàëüíûõ
è íåâåðáàëüíûõ êîìïîíåíòîâ ïîÿâëÿþòñÿ ñåìèîòè÷åñêè îñëîæíåííûå
òåêñòû, îðãàíèçîâàííûå êîìáèíàöèåé åñòåñòâåííîãî ÿçûêà ñ ýëåìåíòàìè
äðóãèõ çíàêîâûõ ñèñòåì. Äëÿ òàêèõ òåêñòîâ èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí «êðåîëèçîâàííûå òåêñòû», ïîä êîòîðûìè ìû âñëåä çà Þ. À. Ñîðîêèíûì è Å. Ô. Òàðàñîâûì
áóäåì ïîíèìàòü «òåêñòû, ôàêòóðà êîòîðûõ ñîñòîèò èç äâóõ íåãîìîãåííûõ
÷àñòåé (âåðáàëüíîé ÿçûêîâîé (ðå÷åâîé) è íåâåðáàëüíîé (ïðèíàäëåæàùåé
ê äðóãèì çíàêîâûì ñèñòåìàì, íåæåëè åñòåñòâåííûé ÿçûê)»1.
Ïðè ñîçäàíèè êðåîëèçîâàííûõ òåêñòîâ èñïîëüçóþòñÿ ñðåäñòâà ðàçíûõ
ñåìèîòè÷åñêèõ ñèñòåì: âåðáàëüíûå (íàäïèñü/ïîäïèñü, âåðáàëüíûé òåêñò)
è èêîíè÷åñêèå2 (ðèñóíîê, ôîòîãðàôèÿ, òàáëèöà), îáðàçóþùèå âèçóàëüíîå
è ôóíêöèîíàëüíîå öåëîå. Â ðàçíûõ òèïàõ òåêñòîâ îíè âñòðå÷àþòñÿ
â ðàçëè÷íûõ ñîîòíîøåíèÿõ.
Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ è êóëüòóðîëîãèÿ, îñîçíàâàÿ ïðîèçîøåäøèé
âèçóàëüíûé ïîâîðîò, âàæíåéøèì êîìïîíåíòîì êðåîëèçîâàííîãî òåêñòà
ïðèçíàþò èçîáðàæåíèå, êîòîðîå äîïîëíÿåòñÿ âåðáàëüíûìè ñðåäñòâàìè.
1 Þ. À. Ñîðîêèí, Å. Ô. Òàðàñîâ, Êðåîëèçîâàííûå òåêñòû è èõ êîììóíèêàòèâíàÿ ôóíêöèÿ,
«Îïòèìèçàöèÿ ðå÷åâîãî âîçäåéñòâèÿ», Ìîñêâà 1990, ñ. 180181.
2 Àìåðèêàíñêèé ôèëîñîô è ìàòåìàòèê ×. Ïèðñ âïåðâûå ðàçðàáîòàë ïîíÿòèå
èêîíè÷åñêèé çíàê, êîòîðûé, ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ ó÷åíîãî, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí
ôîòîãðàôèÿìè, ñõåìàìè, òàáëèöàìè è ò.ï.
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Èññëåäóÿ ñîâðåìåííîå èñêóññòâî, îðèåíòèðîâàííîå íà âèçóàëüíóþ
èíôîðìàöèþ, èçâåñòíûé ôèëîñîô Á. Ãðîéñ óòâåðæäàåò, ÷òî «îòíîøåíèå
ìåæäó èçîáðàæåíèåì è òåêñòîì èçìåíèëîñü. Ðàíüøå êàçàëîñü âàæíûì
õîðîøî êîììåíòèðîâàòü èçîáðàæåíèå. Ñåãîäíÿ  âàæíî õîðîøî èëëþñòðèðîâàòü òåêñò»3. Îïûòû ïî èíòåãðàöèè ÿçûêà è èçîáðàæåíèÿ, ïî åãî
ìíåíèþ, ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêîé ãëóáæå ïðîíèêíóòü â ïðîñòðàíñòâî êàðòèíû,
÷òîáû îáíàðóæèòü òàì âûòåñíåííûé ÿçûê, êîòîðûé ñêðûò ïîä èçîáðàæåíèåì4.
Äðóãèå èññëåäîâàòåëè îòìå÷àþò, ÷òî «ñìûñë èêîíè÷åñêîãî çíàêà íå
âñåãäà òàê îò÷åòëèâ, êàê äóìàþò, è ïîäòâåðæäàåòñÿ ýòî òåì, ÷òî â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ åãî ñîïðîâîæäàåò ïîäïèñü; äàæå áóäó÷è óçíàâàåìûì,
èêîíè÷åñêèé çíàê ìîæåò òîëêîâàòüñÿ íåîäíîçíà÷íî è ïîýòîìó òðåáóåò,
êîãäà íóæíî òî÷íî çíàòü, î ÷åì èäåò ðå÷ü, çàêðåïëåíèÿ â ñëîâåñíîì
òåêñòå»5. Ýòó ìûñëü ïîäòâåðæäàþò è ðàññóæäåíèÿ Ì. ßìïîëüñêîãî: «Ñëîâî
ïåðâè÷íî ïî îòíîøåíèþ ê èçîáðàæåíèþ. Èçîáðàæåíèÿ ïîëó÷àþò ýíåðãèþ
îò ñëîâà, à íå íàîáîðîò»6.
Ïîäîáíûå ðàññóæäåíèÿ ïîçâîëÿþò óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî ðèñóíîê
è âåðáàëüíûé òåêñò â ñîâðåìåííîé êóëüòóðå äîëæíû âîñïðèíèìàòüñÿ êàê
åäèíîå öåëîå. Â ëèòåðàòóðå, òàêèì îáðàçîì, ñîçäàåòñÿ èëëþçèÿ àâòîðñêîãî
ïðèñóòñòâèÿ è ïðè÷àñòíîñòè ÷èòàòåëÿ òâîð÷åñêîìó ïðîöåññó.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èññëåäîâàòåëè äàâíî îáðàùàþòñÿ ê èçó÷åíèþ
êðåîëèçîâàííûõ òåêñòîâ, ñîîòíåñåíèå èêîíè÷åñêîãî êîìïîíåíòà ñ âåðáàëüíûì òåêñòîì â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå îñòàåòñÿ ìàëîèçó÷åííûì.
Áîëüøàÿ ÷àñòü èññëåäîâàíèé ïîñâÿùåíà îáçîðó òåðìèíîëîãèè,
âûäåëåíèþ è èçó÷åíèþ êîìïîíåíòîâ êðåîëèçîâàííîãî òåêñòà,
êëàññèôèöèðîâàíèþ êðåîëèçîâàííûõ òåêñòîâ, ñïåöèôèêå èõ âîñïðèÿòèÿ.
Â ëèòåðàòóðîâåäåíèè êðåîëèçîâàííûå òåêñòû èçó÷àþòñÿ ñðàâíèòåëüíî
íåäàâíî, â îñíîâíîì íà ìàòåðèàëå òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé XIXXX âåêà:
À. Ïóøêèíà (Ð. Â. Èåçóèòîâà, 1991, Ã. À. Íåâåëåâ, 1993, Ñ. À. Ôîìè÷åâ, 1993,
Ò. Ã. Öÿâëîâñêàÿ, 1960), Ô. Äîñòîåâñêîãî (Ê. Áàðøò, 1996, Ï. Òîðîï, 1983),
Â. Õëåáíèêîâà (Ð. Â. Äóãàíîâ, 1987), À. Êðó÷åíûõ è Å. Ãóðî (Å. Áîáðèíñêàÿ,
2000), À. Ðåìèçîâà (À. Ì. Ãðà÷åâà, 1992, Å. Îáàòíèíà, 2003) è äð.
Èññëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå àíàëèçó àâòîðñêèõ ðèñóíêîâ â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå, ïîêà îòñóòñòâóþò.

3
4
5

Á. Ãðîéñ, Ïîëèòèêà ïîýòèêè, Ìîñêâà, ÎÎÎ «Àä Ìàðãèíåì Ïðåññ» 2013, ñ. 166.
Òàì æå, ñ. 186.
Ó. Ýêî. Îòñóòñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà. Ââåäåíèå â ñåìèîëîãèþ [ïåðåâ. ñ èòàë. À. Ã. Ïîãîíÿéëî è Â. Ã. Ðåçíèê], Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ÒÎÎ ÒÊ «Ïåòðîïîëèñ» 1998, ñ. 133134.
6 Ì. Á. ßìïîëüñêèé, Íîâàÿ êîíôèãóðàöèÿ êóëüòóðû è ïîýçèÿ, ýëåêòðîííûé ðåñóðñ,
ðåæèì äîñòóïà: <http://www.colta.ru/docs/20809> [äàòà äîñòóïà: 10.01.2014, ñ. 402].

Êðåîëèçîâàííûå òåêñòû â ñîâðåìåííîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå

245

Ò. Ô. Ñåìüÿí, èññëåäóÿ ñèíòåç âåðáàëüíîãî è èêîíè÷åñêîãî êàê ïðèíöèï
âèçóàëèçàöèè ïðîçàè÷åñêîãî òåêñòà, ñïðàâåäëèâî ïðåäëàãàåò äåëèòü êðåîëèçîâàííûå òåêñòû íà äâå ãðóïïû. «Ïåðâàÿ ãðóïïà  ýòî ñîáñòâåííî
àâòîðñêèå ðèñóíêè, âûïîëíåííûå â íàðî÷èòî ïðèìèòèâèñòñêîé òåõíèêå,
â ìàíåðå îò ðóêè, âòîðàÿ  ïðîèçâåäåíèÿ, âèçóàëèçèðîâàííûå
ôîòîãðàôèÿìè, ãàçåòíûìè ìàòåðèàëàìè, ò. å. âèçóàëüíûìè ñâèäåòåëüñòâàìè
ýïîõè»7.
Â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå ôåíîìåí êðåîëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç
âèçóàëüíî-ñòèëåâûõ ñòðàòåãèé. Ýòî ñâÿçàíî òàêæå è ñ âñïëåñêîì ëèòåðàòóðíîãî òâîð÷åñòâà ðîññèéñêèõ õóäîæíèêîâ (âòîðàÿ ïîëîâèíà 1990-õ
 íà÷àëà 2000-õ ãîäîâ). «Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î òâîð÷åñòâå Ä. À. Ïðèãîâà,
Ìèõàèëà Ãðîáìàíà, Þðèÿ Ëåéäåðìàíà, Ïàâëà Ïåïïåðøòåéíà, Ãîðà ×àõàëà
èëè Àëåêñàíäðà Áðåíåðà  àâòîðîâ, êîòîðûå äàâíî «ïîçèöèîíèðóþò» ñåáÿ
â áîëåå èëè ìåíåå ðàâíîé ñòåïåíè êàê ëèòåðàòîðû è àâòîðû
èçîáðàçèòåëüíûõ (ïðîñòðàíñòâåííûõ) ïðîèçâåäåíèé. Â êîíöå 90-õ ñòàëà
èíòåíñèâíî ïóáëèêîâàòüñÿ ýññåèñòèêà è ïðîçà Ñåìåíà Ôàéáèñîâè÷à,
ëèðè÷åñêèå è ìåìóàðíûå òåêñòû Âèêòîðà Ïèâîâàðîâà è Ãðèøè Áðóñêèíà
 àâòîðîâ, êîòîðûå äî ýòîãî âîñïðèíèìàëèñü êàê ÷èñòûå õóäîæíèêè»8.
Ñïèñîê ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé-õóäîæíèêîâ ìîæíî ïðîäîëæèòü:
Â. Áîðîäèí, Ñ. Ñïèðèõèí, À. Îéêî, Ï. Àíäðóêîâè÷, Ð. Ëåâ÷èí, Ä. Çèìèí,
Ý. Êóë¸ìèí, À. Áèëüæî. Ôåíîìåí êðåîëèçàöèè îñîáåííî ïîêàçàòåëüíûì
ÿâëÿåòñÿ â òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé, íå èìåþùèõ õóäîæåñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ: À. Èëè÷åâñêèé, Ì. Áîðîäèí, À. Î÷åðòÿíñêèé, Ë. Ãîðàëèê, À. Ñåí-Ñåíüêîâ, Î. Ìóõèíà, Ä. Îñîêèí è äð.
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ òâîð÷åñòâà ñîâðåìåííûõ ïèñàòåëåé áûëè
îáíàðóæåíû îáùèå ñòðàòåãèè ðàáîòû ñ òåêñòîì. Äîìèíèðóþùåé âèçóàëüíîé òåíäåíöèåé ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ ðàñïîëîæåíèåì òåêñòà íà ñòðàíèöå. Àêòóàëüíàÿ ëèòåðàòóðà ðàñøèðÿåò øðèôòîâûå âîçìîæíîñòè, îòêàçûâàÿñü îò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîïèñíûõ áóêâ,
ïðèìåíÿÿ ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà òåêñòîâûäåëåíèÿ: êóðñèâíîå è ïîëóæèðíîå
íà÷åðòàíèå, ðàçðÿäêà, ïîä÷åðêèâàíèå, èçìåíåíèå ðàçìåðà øðèôòà è ò. ä.
Êðîìå òîãî, âî âñåé íîâåéøåé ëèòåðàòóðå àêöåíòèðîâàíà òåíäåíöèÿ ñîâìåùåíèÿ âåðáàëüíûõ è èêîíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ â ðàìêàõ îäíîãî
òåêñòà.
Ñîáñòâåííî àâòîðñêèå ðèñóíêè íàõîäèì â êíèãå ïèñàòåëÿ è ïîýòà
Ë. Ãîðàëèê «Áèáëåéñêèé çîîïàðê». Ýòî öèêë ðàññêàçîâ îá Èçðàèëå è åãî
7 Ò. Ô. Ñåìüÿí, Êðåîëèçîâàííûå òåêñòû â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå, «Ëèòåðàòóðà
ñåãîäíÿ : çíàêîâûå ôèãóðû, æàíðû, ñèìâîëè÷åñêèå îáðàçû : ìàòåðèàëû XV íàó÷.-ïðàêòè÷.
êîíôåðåíöèè ñëîâåñíèêîâ», Åêàòåðèíáóðã 2011, ñ. 162.
8 Å. Ïëàâèíñêàÿ, «Ïðîçà õóäîæíèêîâ» êàê ýñòåòè÷åñêàÿ ïðîáëåìà, Ìîñêâà, Íîâîå
ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå 2004, ¹ 65, ñ. 253.
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æèòåëÿõ, íàïèñàííûõ Ë. Ãîðàëèê äëÿ êîëîíêè íà ñàéòå «Áóêíèê». Äîâîëüíî
ìèëûå è äàæå ñìåøíûå ðàññêàçû íàçâàíû èìåíàìè æèâîòíûõ, êîòîðûå
ÿêîáû íàïîëíÿëè âåòõîçàâåòíûé êîâ÷åã.

Ë. Ãîðàëèê, Áèáëåéñêèé çîîïàðê, Ìîñêâà, Òåêñò 2012, ñ. 87.

Èêîíè÷åñêèé êîìïîíåíò, èìèòèðóþùèé ðèñóíîê îò ðóêè, ïîÿâèëñÿ
â ãëàâå «Äîáðîæåëàòåëüíûå ìåäâåäè» è íèêàê íå ñâÿçàí ñ ñîäåðæàíèåì, îí
ïðîñòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åùå îäíî íàáëþäåíèå ïèñàòåëÿ. Î÷åâèäíà
êîìè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ïîäîáíîãî ðîäà ðèñóíêîâ, à òàêæå óñòàíîâêà íà
íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå ñ ÷èòàòåëåì. Âèçóàëüíûé ðÿä çäåñü äîïîëíÿåò
âåðáàëüíûé óðîâåíü, óâåëè÷èâàÿ åãî ñîäåðæàòåëüíîñòü.
Âûðàçèòåëüíûì âèçóàëüíûì îáëèêîì îáëàäàåò ðàññêàç «Íà äà÷å»,
îïóáëèêîâàííûé â æóðíàëå «Îêòÿáðü» (2008, ¹ 5) è ïðèíàäëåæàùèé ïåðó
Àëåêñàíäðà Èëè÷åâñêîãî  îòå÷åñòâåííîãî ïèñàòåëÿ è ïîýòà, ëàóðåàòà
ïðåìèé èìåíè Þðèÿ Êàçàêîâà (2005), «Ðóññêèé Áóêåð» (2007), «Áîëüøàÿ
êíèãà» (2010). Ïðîèçâåäåíèå ðàñïîëîæåíî íà ñõåìàòè÷åñêè íàðèñîâàííîé
ëàäîíè. Òåêñò îôîðìëåí âåðòèêàëüíî, êàê ñòèõîòâîðíûé. Èêîíè÷åñêèé
è âåðáàëüíûé êîìïîíåíòû çäåñü âçàèìîäîïîëíÿþò äðóã äðóãà: ðàçìåð
ëàäîíè îïðåäåëÿåò îáúåì ïðîèçâåäåíèÿ, äåëàåò ýòîò îáúåì çðèìûì.
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À. Èëè÷åâñêèé, Íà äà÷å, Îêòÿáðü 2008, ¹ 5, ñ. 84.

Ñîäåðæàíèå ðàññêàçà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïèñàíèå îêðóæàþùåé
ïîâåñòâîâàòåëÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, åãî âïå÷àòëåíèé îò óâèäåííîãî. À âèäèò
îí íåáî, áåðåçû, ëåòàþùèå íàä äà÷àìè «Áîèíãè», âûñîõøèé âÿç, ïîõîðîíû
ùåíêà ñîñåäñêèìè äåòüìè, ìàëü÷èêà, êîòîðûé ïðèåõàë èç êîíöëàãåðÿ
è æäåò ñâîåé î÷åðåäè â áàíþ: íåñêîëüêî ìîìåíòîâ, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
öåëóþ æèçíü, âèçóàëèçèðîâàíû â îáðàçå ëàäîíè. Îðèåíòàöèÿ íà óñòíîå
ïîâåñòâîâàíèå îò ïåðâîãî ëèöà âèçóàëüíî óñèëèâàåò êîðîòêèé ñèíòàêñèñ,
óïîòðåáëåíèå íîìèíàòèâíûõ ïðåäëîæåíèé, ýëëèïòè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé.
Ñî ñòèõîòâîðíîé òðàäèöèåé òåêñò ñâÿçûâàåò åãî ïðåäåëüíàÿ ñæàòîñòü,
ñóáúåêòèâíîñòü ïîâåñòâîâàíèÿ, îñîáîå ðàñïîëîæåíèå íà ïðîñòðàíñòâå
ñòðàíèöû. Îðèåíòàöèÿ íà ñòèõîâîé äèñêóðñ ñâÿçàíà ñ ïîâûøåííîé
ýìîöèîíàëüíîñòüþ òåêñòà, äâèæåíèåì îò ìàæîðíûõ èíòîíàöèé («Èþëü.
Ãàìàê. Íåáî, áåðåçû, èõ øåïîò») ê ìèíîðíûì («Êàê ìàëåíüêèé, âåñü
â ñëåçàõ, âåñü â ðâîòå, êóëàêîì óìèíàÿ ãðÿçíûå ùåêè, ÿ âèæó ìàëü÷èêà
ñ ïëþøåâûì ùåíêîì â ðóêàõ, êîòîðûé òîëüêî ÷òî ñ äîëãîãî ïîåçäà è ñåé÷àñ
ñòîèò â î÷åðåäè â áàíþ: Òðåáëèíêà»). Ãëóáîêîå ñîäåðæàíèå êîíòðàñòèðóåò
ñ ïîýòèêîé çàãëàâèÿ, íàñòðàèâàþùåãî íà îïèñàíèå êàêîãî-òî ðÿäîâîãî,
ñëó÷àéíîãî ñîáûòèÿ íà äà÷å.
Ñëåâà îò èçîáðàæåíèÿ ëàäîíè ìîæíî îáíàðóæèòü çàïèñü íà àíãëèéñêîì
ÿçûêå  «Òâîð÷åñêàÿ êðèâàÿ», îòñûëàþùàÿ, âîçìîæíî, ê èäåå îá
èçìåí÷èâîñòè ñóäüáû. Âèçóàëüíûé îáëèê ïðîèçâåäåíèÿ, òàêèì îáðàçîì,
íàïðÿìóþ ñâÿçàí ñ ñîäåðæàòåëüíûì óðîâíåì.
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Èêîíè÷åñêèé êîìïîíåíò ìîæåò ïîëíîñòüþ çàìåùàòü âåðáàëüíûé òåêñò,
êàê ýòî ïðîèñõîäèò, íàïðèìåð, â ðîìàíå Ñåðãåÿ Ñïèðèõèíà9 «Êîíèíà.
Çàïèñêè ñêîòîâîäà»10. Ðîìàí èìååò ôðàãìåíòàðíóþ ñòðóêòóðó, òàê êàê
ñîñòîèò èç ðÿäà äíåâíèêîâûõ çàïèñåé, íåêîòîðûå èç êîòîðûõ èìåþò
ôèëîñîôñêîå ñîäåðæàíèå. Ñþæåò ïðîèçâåäåíèÿ ïîñòðîåí íà ðàññêàçå
î æèçíè äâóõ õóäîæíèêîâ, Ñåðãåÿ è Èíãè, óåõàâøèõ â äîáðîâîëüíîå
èçãíàíèå â Òàøêåíò, ãäå âðåìÿ äâèæåòñÿ ìåäëåííåå, ÷åì â ìèðîâûõ
ñòîëèöàõ. Îíè îòêëàäûâàþò äàâíî óæå çàäóìàííûé îòúåçä â Âåíó.
Â ðîìàíå îòðàæåíî âîñïðèÿòèå, ñõîæåå ñ ñîçåðöàíèåì, êîòîðîå ïîìîãàåò
íàéòè ñîêðîâåííûé ñìûñë â ñàìûõ îáûäåííûõ äåéñòâèÿõ, âñòðå÷àõ,
âïå÷àòëåíèÿõ.
Â ëè÷íîì äíåâíèêå 17 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà ãåðîé äåëàåò íå ïðèâû÷íóþ
âåðáàëüíóþ çàïèñü, à âîò òàêîé ðèñóíîê:

Ñ. Ñïèðèõèí, Êîíèíà (Çàïèñêè ñêîòîâîäà), Ìîñêâà, ÍËÎ 2005, ñ. 115.

Ðèñóíîê â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿåòñÿ çàìåíèòåëåì âåðáàëüíîãî òåêñòà. Îí
äåëàåò áîëåå ÿðêîé êîìïîçèöèîííóþ ôðàãìåíòàðíîñòü ïîâåñòâîâàíèÿ
è îòðàæàåò åãî ñàêðàëüíûé õàðàêòåð. Îá ýòîì ãîâîðèò íå òîëüêî îòñóòñòâèå
êîììåíòàðèåâ â ðàñ÷åòå íà òî, ÷òî ñàìîìó àâòîðó âñå ïîíÿòíî, íî è íåâîçìîæíîñòü îïðåäåëèòü, ÷òî èçîáðàæåíî íà ðèñóíêå. Ýòî âïå÷àòëåíèå
óñèëèâàåòñÿ âåðáàëüíûì òåêñòîâûì ôðàãìåíòîì, äàòèðîâàííûì 16 ôåâðàëÿ
2001 ãîäà è, ñîîòâåòñòâåííî, ðàçìåùåííûì ïåðåä ðèñóíêîì. Â ýòîò äåíü
ãåðîé äåëàåò çàïèñü ôèëîñîôñêîãî ñîäåðæàíèÿ, ñìûñë êîòîðîé äîâîëüíî
ñëîæíî óÿñíèòü íåêîìïåòåíòíîìó ÷èòàòåëþ: «Õàðàêòåðèñòèêà ýêçèñòåíöèàëüíî
9

Ñåðãåé Ñïèðèõèí  ïðîçàèê è õóäîæíèê, ëàóðåàò ïðåìèè À. Áåëîãî (2004).
Ïóáëèêàöèè â æóðíàëàõ «Þíîñòü», «Çâåçäà Âîñòîêà», «Ìèòèí æóðíàë», «Ñóìåðêè»,
«Ìàêñèìêà» è äð. Àâòîð íåñêîëüêèõ êíèã ïðîçû. Èçâåñòåí òàêæå êàê ïåðôîðìàíñèñò,
îñíîâàòåëü õóäîæåñòâåííîé ãðóïïû «Íîâûå òóïûå» (âìåñòå ñ Âàäèìîì Ôëÿãèíûì, Èãîðåì
Ïàíèíûì è Èíãîé Íàãåëü).
10 Ñ. Ñïèðèõèí, Êîíèíà (Çàïèñêè ñêîòîâîäà), Ìîñêâà, ÍËÎ 2005.
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íàáðîñàííîãî ñîáñòâåííîãî áûòèÿ ê ñìåðòè ïîçâîëÿåò ïîäûòîæèòü ñåáÿ òàê:
çàñòóïàíèå îáíàæàåò ïðèñóòñòâèþ çàòåðÿííîñòü â ÷åëîâåêî-ñàìîñòè
è ñòàâèò åãî ïåðåä âîçìîæíîñòüþ, áåç ïåðâè÷íîé îïîðû íà îçàáîòèâøóþñÿ
çàáîòëèâîñòü, áûòü ñàìèì ñîáîé, íî ñîáîé â ñòðàñòíîé, îòðåøàþùåéñÿ îò
èëëþçèé ëþäåé, ôàêòè÷íîé, â ñåáå ñàìîé óâåðåííîé è óæàñàþùåéñÿ ñâîáîäå
ê ñìåðòè. Áðîñàåò ëè êîãäà ñåáÿ ïðèñóòñòâèå ôàêòè÷íî íà òàêîå áûòèå
ê ñìåðòè? Äà è ïðîñòî òðåáóåò ëè îíî èç îñíîâû ñàìîãî ñâîåãî áûòèÿ òàêîé
ñïîñîáíîñòè ñîáñòâåííîãî áûòèÿ, êàêàÿ îáóñëîâëåíà çàñòóïàíèåì?»11.
Â ïðîèçâåäåíèè Áîðèñà Êîíñòðèêòîðà12 «Êàê ìû ïèëè»13, îïóáëèêîâàííîì â ëèòåðàòóðíî-âèçóàëüíîì àëüìàíàõå «×åðíîâèê», ðèñóíêè íå
ïðîñòî âûïîëíÿþò èëëþñòðàòèâíóþ ôóíêöèþ, íî âèçóàëüíî îòîáðàæàþò
äâèæåíèå ñþæåòà, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â êîìèêñå. Â êîìèêñå êàæäûé ýïèçîä
îòíîñèòåëüíî èçîëèðîâàí, ëîêàëèçîâàí, öåëîñòåí è ïðè ýòîì ñþæåòíî,
ïîâåñòâîâàòåëüíî ñâÿçàí ñ ïðåäûäóùèì è ïîñëåäóþùèì. Êàæäûé ðèñóíîê
â êíèãå ïðîíóìåðîâàí, ÷òî çàäàåò îïðåäåëåííóþ ëîãèêó ñþæåòíîé ëèíèè.

Á. Êîíñòðèêòîð, Êàê ìû ïèëè, ýëåêòðîííûé ðåñóðñ, ðåæèì äîñòóïà: <http://www.chernovik.org/main.php?nom=26&main=prakt&id_prakt=23&first=25>, äàòà äîñòóïà: 15.12.2012.
11
12

Ñ. Ñïèðèõèí, Êîíèíà (Çàïèñêè ñêîòîâîäà), Ìîñêâà, ÍËÎ 2005, ñ. 115.
Ïîä ïñåâäîíèìîì Áîðèñ Êîíñòðèêòîð ïóáëèêóåò ãðàôè÷åñêèå ðàáîòû è ñòàòüè, ïîä
ïñåâäîíèìîì Áîðèñ Âàíòàëîâ  ñòèõè è ïðîçó. Ïîýò, ïðîçàèê, õóäîæíèê, êðèòèê, ïåðôîðìàíñèñò.
Êíèãà «Çàïèñêè íåîõîòíèêà» âîøëà â øîðò-ëèñò Ïðåìèè Àíäðåÿ Áåëîãî (2008).
13 Á. Êîíñòðèêòîð, Êàê ìû ïèëè, ýëåêòðîííûé ðåñóðñ, ðåæèì äîñòóïà: <http://www.chernovik.org/main.php?nom=26&main=prakt&id_prakt=23&first=25> [äàòà äîñòóïà: 15.12.2012].
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Ðèñóíîê, ïðèâåäåííûé â êà÷åñòâå ïðèìåðà, ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷èòåëüíûì
è ñèìâîëèçèðóåò ñîáîé ëîãè÷íûé ôèíàë òîãî, êòî çëîóïîòðåáëÿåò
àëêîãîëåì. Â ðèñóíêàõ Á. Êîíñòðèêòîðà îòðàæåíû òàêèå îñíîâíûå ÷åðòû
êîìèêñà, êàê èãðîâîé è ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë, ïðèìèòèâíîñòü èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, ïðèðàâíåííîñòü ïðîñòðàíñòâà êî âðåìåíè14.
Ïîýòèêà êîìèêñà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ñòèëåîáðàçóþùèì ýëåìåíòîì
ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòîâ èçâåñòíîãî îòå÷åñòâåííîãî êàðèêàòóðèñòà Àíäðåÿ
Áèëüæî15. Êíèãà «Ìîè êëàññèêè» ïîñâÿùåíà ðàññóæäåíèÿì àâòîðà î òîì,
÷òî äëÿ íåãî çíà÷àò âåëèêèå ×åõîâ, Äîñòîåâñêèé, Òóðãåíåâ, Ïóøêèí,
Òîëñòîé. Çäåñü ñìåøèâàþòñÿ âðåìåíà, ïðîñòðàíñòâà, ïèñàòåëè è èõ
ïåðñîíàæè, ñîçäàåòñÿ îñòðîóìíûé è ïîçíàâàòåëüíûé «ó÷åáíèê» ðóññêîé
ëèòåðàòóðû.

À. Áèëüæî, Ìîè êëàññèêè, Ìîñêâà, Àñòðåëü, CORPUS 2011, ñ. 124125.

Ê êàæäîé êàðèêàòóðå è ê êàæäîé ôðàçå âíóòðè íåå, äàæå ñàìîé
èçâåñòíîé, â êíèãå åñòü öèòàòà èç ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, ññûëêà íà
èñòî÷íèê, ïîäðîáíûé êîììåíòàðèé èëè ïðèìå÷àíèå àâòîðà, ïîÿñíÿþùåå
èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò. Êîìè÷åñêèé ýôôåêò ïðè ïðîñìîòðå àâòîðñêèõ
êàðèêàòóð äîñòèãàåòñÿ íå òîëüêî ïðèìèòèâíûìè èçîáðàçèòåëüíûìè
ñðåäñòâàìè, íî òàêæå èãðîé ñ ïðåöåäåíòíûì òåêñòîì, åãî òðàíñôîðìàöèåé.
Êðåîëèçîâàííûå òåêñòû, âèçóàëèçèðîâàííûå ôîòîãðàôèÿìè è äðóãèìè
ñâèäåòåëüñòâàìè ýïîõè, òîæå âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ÷àñòî. Íàèáîëåå
14
15

À. Áàðçàõ, Î ïîýòèêå êîìèêñà, Ìîñêâà, Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå 2010, ñ. 15.
Àíäðåé Áèëüæî  êàðèêàòóðèñò, õóäîæíèê, ýññåèñò, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè,
Àêàäåìèê Àêàäåìèè ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíà, âðà÷-ïñèõèàòð.
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ïîêàçàòåëüíûì ïðèìåðîì ìîæíî ñ÷èòàòü ïüåñû èçâåñòíîãî äðàìàòóðãà Îëè
Ìóõèíîé, òàê êàê â äðàìàòóðãèè òåêñòû ñìåøàííîãî õàðàêòåðà ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå÷àþòñÿ.
Æàíð ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé («Ïå÷àëüíûå òàíöû Êñàâåðèÿ Êàëóäñêîãî»,
«Àëåêñàíäð Àâãóñò», «Ëþáîâü Êàðëîâíû», «Òàíÿ-Òàíÿ») ñàì àâòîð
îïðåäåëÿåò êàê «ïüåñû ñ êàðòèíêàìè», ñîõðàíÿåò â íèõ òðàäèöèîííûé
ñïèñîê äåéñòâóþùèõ ëèö, ðåïëèêè è ðåìàðêè, íî ñîïðîâîæäàåò òåêñò
ðèñóíêàìè è ôîòîãðàôèÿìè, ïîäïèñàííûìè îò ðóêè. Îíè ìîãóò âûïîëíÿòü
êîììóíèêàòèâíóþ è ýñòåòè÷åñêóþ ôóíêöèè, âèçóàëèçèðîâàòü ýïîõó,
ïåðñîíàæåé è àòìîñôåðó.

Î. Þ. Ìóõèíà, Þ, ýëåêòðîííûé ðåñóðñ, ðåæèì äîñòóïà: <http://www.theatre.ru/drama/
muhina/u.html> [äàòà äîñòóïà: 1.09.2013]

Â ïüåñå Î. Ìóõèíîé èçîáðàæåíèå ïðèçâàíî íå òîëüêî èíôîðìèðîâàòü,
íî ÷åðåç âîçíèêàþùèå àññîöèàöèè ñ òîé èëè èíîé ýïîõîé, ñòèëåì
ðàñøèðÿòü õðîíîòîï ïîâåñòâîâàíèÿ; âèçóàëüíîå âûðàæåíèå â òàêîì ñëó÷àå
«äîãîâàðèâàåò» íåâûñêàçàííîå ñëîâàìè16. Òîò ôàêò, ÷òî ôîòîãðàôèè ìîãóò
ïîäïèñûâàòü ñ ëþáîé ñòîðîíû, óäîáíîé àâòîðó, ãîâîðèò îá èõ ëè÷íîñòíîì
õàðàêòåðå, î òîì, ÷òî îíè ñëîâíî áû íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîñòîðîííåãî
÷èòàòåëÿ-çðèòåëÿ.
Èíäèâèäóàëüíî-íåïîâòîðèìûì âèçóàëüíûì îáëèêîì îáëàäàåò ïüåñà
Î. Ìóõèíîé î «çîëîòîé ìîëîäåæè» «Ëåòèò». Äðàìàòóðã âêëþ÷èëà
16 Ò. Ô. Ñåìüÿí, Âèçóàëüíûé îáëèê ïðîçàè÷åñêîãî òåêñòà, ×åëÿáèíñê, Áèáëèîòåêà À. Ìèëëåðà
2006, ñ. 176.
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â ïðîèçâåäåíèå 15 èíòåðâüþ, âçÿòûõ ó ìîäíûõ ìîñêîâñêèõ àêòåðîâ,
äèçàéíåðîâ, ïðîäþñåðîâ, òåëåâåäóùèõ è äèäæååâ, è ñîçäàëà ïüåñó â æàíðå
âåðáàòèì. Íîâàòîðñêèé âèçóàëüíûé îáëèê ïüåñû íàïîìèíàåò ãëÿíöåâûé
æóðíàë è ñêëàäûâàåòñÿ áëàãîäàðÿ áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ôîòîãðàôèé çâåçä
è ìîäåëåé, âêëþ÷åííûõ â âåðáàëüíûé òåêñò è âèçóàëèçèðóþùèõ
ïåðñîíàæåé. Ïîäîáíûå âèçóàëüíûå îïûòû ïîçâîëÿþò Î. Ìóõèíîé ïåðåäàòü
ñïåöèôèêó ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
Àíäðåé Ñåí-Ñåíüêîâ 17 ìíîãèå ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ èëëþñòðèðóåò
ðèñóíêàìè è ôîòîãðàôèÿìè. Ôîòîãðàôèÿ êàê ÷àñòü ïîâåñòâîâàòåëüíîãî
äèñêóðñà ïðåäñòàâëåíà â ïðîçàè÷åñêîé êíèãå À. Ñåí-Ñåíüêîâà «Ñëýø»18,
êîòîðàÿ áûëà íàïèñàíà ñîâìåñòíî ñ ïðîçàèêîì è ïóáëèöèñòîì Àëåêñååì
Öâåòêîâûì. Â êíèãó âîøåë ðÿä íåáîëüøèõ ïî îáúåìó ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòîâ
â ñîïðîâîæäåíèè ñþððåàëèñòè÷åñêèõ ôîòîãðàôèé.
Îäèí èç ðàññêàçîâ, âêëþ÷åííûõ â êíèãó, ïîä çàãîëîâêîì «Èîíåñêî.
Ðåéñ 2006» ïîâåñòâóåò î çàòåå àâòîðà îðãàíèçîâàòü ôëåø-ìîá ñî ñòóëüÿìè
ïåðåä Ìàâçîëååì, ãäå îí âïîñëåäñòâèè âñòðå÷àåòñÿ «ñ òîé*, ÷òî ñèäåëà íå
íà ñêëàäíîì, êàê îñòàëüíûå, à ïðèíåñëà îãðîìíûé, ðåçíîé, ãîòè÷åñêèé ñòóë
ñî ñïèíêîé-øïèëåì». Ïðèìå÷àíèå, îôîðìëåííîå êàê ñíîñêà, âûãëÿäèò
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
*  Òàêèå êàê îíà ñíÿòñÿ ìíå òîëüêî òàê:

À. Öâåòêîâ, À. Ñåí-Ñåíüêîâ, Ñëýø, Ìîñêâà, Àðãî-Ðèñê, Êíèæíîå îáîçðåíèå 2008, ñ. 48.
17

Àíäðåé Ñåí-Ñåíüêîâ  àâòîð øåñòè ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, âêëþ÷àþùèõ âèçóàëüíûå
ñòèõîòâîðåíèÿ: «Äåðåâöå íà ñêëîíå ñëåçû» (1995), «Æèâîïèñü ìîëîçèâîì» (1996), «Òàíåö
ñ æåíùèíîé, êîòîðàÿ íåìíîãî âûøå» (2001), «Äûðî÷êè ñîïðîòèâëÿþòñÿ» (2006), «Çàîñòðåííûé
áàñêåòáîëüíûé ìÿ÷» (2006), «Áîã, ñòðàäàþùèé àñòðîôèëèåé» (2010). Äèïëîìàíò Òóðãåíåâñêîãî
ôåñòèâàëÿ ìàëîé ïðîçû (1998), øîðò-ëèñò Ïðåìèè Àíäðåÿ Áåëîãî (2006, 2008).
18 À. Öâåòêîâ, À. Ñåí-Ñåíüêîâ, Ñëýø, Ìîñêâà, Àðãî-Ðèñê, Êíèæíîå îáîçðåíèå 2008.
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Ôîòîãðàôèÿ äåëàåò àêòóàëüíîé ýìîöèîíàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ òåêñòà,
ðàñêðûâàÿ îòíîøåíèå ïîâåñòâîâàòåëÿ ê ïåðñîíàæó.
Èíîãäà ïîäîáíîãî ðîäà êîììåíòàðèè âêëþ÷àþò íå îäíó, à öåëûé ðÿä
ôîòîãðàôèé, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü, óñëîæíèòü ïîâåñòâîâàíèå, à òàêæå
ìàêñèìàëüíî íàòóðàëèçèðîâàòü òåêñò. Ìåæäó âåðáàëüíûì è èêîíè÷åñêèì
êîìïîíåíòàìè îòñóòñòâóåò íåïîñðåäñòâåííàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ñâÿçü, îíà
óñòàíàâëèâàåòñÿ òîëüêî íà êîììóíèêàòèâíîì óðîâíå.
Ðàññìîòðåâ ñëó÷àè èíòåãðàöèè âåðáàëüíîãî è èêîíè÷åñêîãî
êîìïîíåíòîâ â ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå, êîòîðûå îáðàçóþò îäíî âèçóàëüíîå
è ñìûñëîâîå öåëîå, ìû óñòàíîâèëè, ÷òî ãðàôè÷åñêèé ðèñóíîê ìîæåò
ñîïðîâîæäàòü âåðáàëüíûé òåêñò èëè ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ çàìåùàòü åãî.
Èññëåäîâàíèå êðåîëèçîâàííûõ òåêñòîâ ïîêàçàëî, ÷òî èêîíè÷åñêèé êîìïîíåíò ìîæåò âûïîëíÿòü íå òîëüêî èçîáðàçèòåëüíóþ, íî è ñþæåòîîáðàçóþùóþ ôóíêöèþ, à òàêæå íàððàòèâíóþ â ñëó÷àå, åñëè ïðîèñõîäèò
ïðàêòè÷åñêè ïîëíàÿ ðåäóêöèÿ òåêñòà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ãîâîðèòü îá îòðàæåíèè â òâîð÷åñòâå
ñîâðåìåííûõ ðóññêèõ ïèñàòåëåé îáùèõ ïðèíöèïîâ âèçóàëèçàöèè
õóäîæåñòâåííîé ïðîçû XXI â.
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Chigintceva Tatyana
Streszczenie

Artyku³ analizuje teksty nale¿¹ce do najnowszej literatury rosyjskiej, w których werbalne i ikoniczne
elementy s¹ zintegrowane w jednej przestrzeni narracyjnej. Kreolizacja dzie³a sztuki jest jedn¹ z g³ównych
tendencji wspó³czesnej literatury rosyjskiej (A. Bil¿o, L. Goralik, A. Iliczewski, O. Muchina, A. Sen-Sieñkow,
S. Spirichin i inni). W tym artykule analizowane s¹ elementy artystyczne oraz ich zwi¹zek z cechami tematyczno-kompozycyjnymi i jêzykowymi literatury piêknej. Z badañ wynika, ¿e po³¹czenie werbalnych
i ikonicznych postaci w przestrzeni semantycznej wp³ywa na performatywny charakter wspó³czesnej literatury
rosyjskiej.

Summary
The article is devoted to analysis of texts of relevant literature, in which verbal and iconic components
are integrated into a single narrative space. The creolization of the text is one of the main tendencies of
modern literature (A. Bilzho, L. Goralik, A. Ilichevsky, O. Muhina, Andrei Sen-Senkov, S. Spirihin etc.). The
article discusses the functions of figurative elements, their relationship with compositional, narrative and
language features. The study concluded that the combination of verbal and iconic signs in one semantic space
actualizes the performative nature of the modern literature.
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Prace nad edycj¹ listów wojewodzianki pomorskiej Magdaleny z Czapskich do ksiêcia Hieronima Floriana Radziwi³³a1 sk³aniaj¹ do poszukiwañ
róde³, pomocnych we w³aciwej i mo¿liwie pe³nej interpretacji tego epistolarnego zbioru. O ile bowiem adresat jest postaci¹ stosunkowo dobrze znan¹
historykom, sk¹din¹d obros³¹ czarn¹ legend¹2, o tyle nadawczyni, druga
1 Artyku³ przygotowany w ramach projektu sfinansowanego ze rodków z Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji UMO nr 2012/07/B/HS2/02322.
2 Mo¿na wymieniæ tu m.in. nastêpuj¹ce prace: E. Kot³ubaj, Galeria niewie¿ska portretów Radziwi³³owskich, Wilno 1857, s. 423432; K. Bartoszewicz, Radziwi³³owie, Warszawa
Kraków 1927, s. 101117; A. Sajkowski, Od Sierotki do Rybeñki, Poznañ 1965,
s. 175188; ten¿e, Staropolska mi³oæ. Z dawnych listów i pamiêtników, Poznañ 1981,
s. 263280; B. Królikowski, Wród Sarmatów. Radziwi³³owie i pamiêtnikarze, Lublin 2000,
s. 200219; T. Nowakowski, Radziwi³³owie, Lublin 2005. Has³o w Polskim s³owniku biograficznym pozbawione jest emocjonalnych, z³oliwych w tonie uwag, ale tak¿e w nim pojawiaj¹ siê informacje o trudnym charakterze H. F. Radziwi³³a i nie najlepszych relacjach
z rodzin¹ (H. Dymnicka-Wo³oszyñska, Radziwi³³ Hieronim Florian, w: Polski s³ownik biograficzny, t. XXX, Kraków 1980, s. 187188).
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¿ona pana na Bia³ej (dzi Bia³ej Podlaskiej), pozostaje w cieniu ma³¿onka,
uznawanego za okrutnika o rysach wrêcz psychopatycznych. Ksi¹¿ê Radziwi³³ (17151760) z linii niewieskiej by³ synem Karola Stanis³awa, kanclerza
wielkiego litewskiego, i wojewodzianki trockiej Anny z Sanguszków, a zarazem m³odszym bratem wojewody wileñskiego, hetmana wielkiego litewskiego, Micha³a Kazimierza, zwanego Rybeñko. Po mierci ojca w 1719 roku
wychowywany by³ przez apodyktyczn¹ matkê. Mia³a ona wobec niego wielkie
plany, jednak odp³aci³ siê jej w doros³ym ¿yciu niewdziêcznoci¹, któr¹ Wanda Karkuciñska wi¹¿e z jego wrêcz chorobliw¹ nienawici¹ do rodzicielki
i wszystkich kobiet rz¹dz¹cych siê3. Mimo ogromnego maj¹tku, w tym
wywalczonych przez Annê z Sanguszków dóbr tzw. neuburskich ze S³uckiem
na czele, a tak¿e posiadania w³asnych oddzia³ów wojska, nie bra³ czynnego
udzia³u w ¿yciu politycznym, nie zabiega³ te¿ szczególnie o wysokie urzêdy,
poprzestaj¹c kolejno na podczaszym, a nastêpnie chor¹¿ym wielkim litewskim4. Nie wynika³o to bynajmniej z wrodzonej skromnoci, Hieronim Florian by³ bowiem przekonany o swej niezwyk³ej wartoci i nie liczy³ siê
w rzeczywistoci z ¿adn¹ w³adz¹ zwierzchni¹.
Jego druga ¿ona, autorka interesuj¹cego nas tu zbioru epistolarnego, pochodzi³a z rodu zdecydowanie mniej zamo¿nego i znacz¹cego, choæ w XVIII stuleciu
zyskiwa³ on na znaczeniu, a jego cz³onkowie sprawowali godnoci biskupów,
kasztelanów czy wojewodów5. Jej rodzicami byli wojewoda pomorski Piotr
Jan Czapski, zmar³y w 1736 roku, oraz Konstancja z Gniñskich. Jednak
o samej Magdalenie niewiele wiadomo, ród³a s¹ skromne, czasem bywa ona
nawet mylona z pierwsz¹ ¿on¹ Radziwi³³a, Teres¹ Sapie¿ank¹6. Przyczyna
owego stanu rzeczy tkwi miêdzy innymi w tym, ¿e przez dziesiêciolecia
kobiety wieków dawnych, niesprawuj¹ce funkcji urzêdowych, nie by³y obiektem wzmo¿onej obserwacji badawczej, zw³aszcza gdy nie zaznaczy³y w jaki
wyrazisty sposób swej obecnoci w dziejach narodu i pañstwa. Magdalena
z Czapskich nie nale¿a³a do grona osób wp³ywaj¹cych na wydarzenia rozgrywaj¹ce siê w sferze publicznej, choæ  jak wiemy  nie brakowa³o ju¿ wówczas arystokratek silnie zaanga¿owanych w bie¿¹ce wypadki, wspó³decyduj¹cych o poczynaniach najwa¿niejszych w Rzeczypospolitej familii magnackich7
3 W. Karkuciñska, Anna z Sanguszków Radziwi³³owa (16761746), Warszawa 2000,
s. 3536.
4 H. Dymnicka-Wo³oszyñska, dz. cyt., s. 185186.
5 E. Walczak, Kariera rodu Czapskich w XVIXVIII wieku, Rocznik Gdañski 1996,
z. 1, s. 6585.
6 Przyk³adem mo¿e byæ wzmianka w ksi¹¿ce Karkuciñskiej, gdy badaczka przywo³uje
list Anny z Sanguszków do syna, pochodz¹cy z 1742 roku, stwierdzaj¹c, ¿e jego adresatk¹
by³a Magdalena, co by³o niemo¿liwe ze wzglêdu na datê. Wówczas Hieronim Florian by³
mê¿em Teresy z Sapiehów, a o tym, ¿e to o ni¹ chodzi, porednio wiadcz¹ te¿ informacje
zawarte w cytowanym licie (W. Karkuciñska, dz. cyt., s. 25).
7 Wród kobiet silnie zaanga¿owanych w ¿ycie publiczne mo¿na wskazaæ m.in. El¿bietê
z Lubomirskich Sieniawsk¹ (B. Popio³ek, Królowa bez korony. Studium z ¿ycia i dzia³alnoci El¿biety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 16691729, £ód 1996, a tak¿e Barbarê
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lub te¿ organizuj¹cych ¿ycie kulturalne8. Brak tego typu aktywnoci ze strony autorki badanych tu listów sprawia, i¿ róde³ przydatnych do analizy
wspomnianego zbioru epistolografii nie ma zbyt wiele.
Przechowywany obecnie w Archiwum G³ównych Akt Dawnych w Warszawie materia³ bêd¹cy przedmiotem edycji pochodzi g³ównie z lat 174417509.
Ocala³y te¿ nieliczne listy Magdaleny do Hieronima z lat nastêpnych, ale
w ich przypadku nie zawsze mo¿na mieæ stuprocentow¹ pewnoæ, czy to by³y
m¹¿ (zmar³y w 1760 roku) jest ich adresatem. W nag³ówku pojawia siê
bowiem czêsto tylko s³owo Monseigneur, a treæ nie daje ca³kowitej jasnoci,
o kim mowa, gdy¿ w ten sposób Magdalena zwraca³a siê równie¿ do szwagra,
wojewody wileñskiego Micha³a Kazimierza Radziwi³³a, z którym utrzymywa³a kontakty tak¿e po swym rozwodzie z chor¹¿ym wielkim litewskim. Jednak
zdecydowana wiêkszoæ zachowanych listów do ksiêcia Hieronima pochodzi
z okresu, kiedy wojewodzianka pomorska, córka Konstancji z Gniñskich
i Piotra Czapskiego, by³a jego narzeczon¹, a nastêpnie ¿on¹. To ma³¿eñstwo
przerwa³ wyjazd Magdaleny do Warszawy latem 1750 roku, który okaza³ siê
zaplanowan¹ ucieczk¹ od mê¿a i podjêciem dzia³añ prowadz¹cych do uznania niewa¿noci zwi¹zku. Radziwi³³ po raz kolejny uczestniczy³ w takiej
procedurze, bowiem jego pierwszy maria¿ z Teres¹ Sapie¿ank¹ zosta³ rozwi¹zany piêæ lat wczeniej, latem 1745 roku10, po d³u¿szym okresie separacji
z podskarbiank¹ nadworn¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Zanim jednak
ksi¹¿ê sta³ siê oficjalnie wolnym cz³owiekiem, nawi¹za³ bli¿sz¹ relacjê
z pann¹ Czapsk¹, co ujawniaj¹ zachowane listy wojewodzianki, w tym najwczeniejszy, choæ z pewnoci¹ nie pierwszy z wys³anych, z lipca 1744 roku
(704, s. 13). Uroczysty lub pary odby³ siê po wspomnianym wczeniej
rozwodzie (takim pojêciem wówczas powszechnie siê pos³ugiwano 11),
30 wrzenia 1745 roku w dniu imienin pana m³odego, o czym pisze w swym
diariuszu jego starszy brat12. Jednak listy Magdaleny pokazuj¹, i¿ para ju¿
z Zawiszów Radziwi³³ow¹ (T. Zieliñska, Radziwi³³owie herbu Tr¹by  dzieje rodu, w: S. Górzyñski i in., Radziwi³³owie herbu Tr¹by, Warszawa 1996, s. 19; ta¿, Wiê rodowa domu
radziwi³³owskiego w wietle diariusza Micha³a Kazimierza Radziwi³³a Rybeñki, Miscellanea Historico-Archivistica 1989, t. 3, s. 188190.
8 Zob. m.in. 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;
A. Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (17181791) i jej salon towarzyski, Poznañ 2008.
9 Archiwum G³ówne Akt Dawnych [dalej AGAD], Archiwum Radziwi³³ów [dalej AR],
dzia³ IV, sygn. 704, 705, 706. Po cytacie w nawiasie podawany bêdzie numer sygnatury
i strony.
10 Starszy z braci Radziwi³³ów, wspomniany Micha³ Kazimierz, 12 VIII 1745 roku odnotowuje w swym diariuszu (AGAD, AR, dzia³ VI, sygn. II-80a), i¿ otrzyma³ wiadomoæ
o rozwodzie brata, który stan¹³ w Rzymie (s. 1379).
11 I. Kulesza-Woroniecka, Rozwody w rodzinach magnackich w Polsce XVIXVIII wieku, PoznañWroc³aw 2002, s. 3132.
12 M. K. Radziwi³³, dz. cyt., s. 1387.
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wczeniej stanê³a przed o³tarzem, tyle ¿e potajemnie, sk³aniaj¹c duchownych
do udzielenia im sakramentu mimo braku decyzji o uniewa¿nieniu pierwszego ma³¿eñstwa Hieronima13. Sta³o siê to najprawdopodobniej 1 marca tego¿
roku, a maria¿ by³ z koniecznoci utrzymywany w sekrecie.
Po póniejszej oficjalnej uroczystoci nast¹pi³ okres piêcioletniego wspólnego po¿ycia zakoñczonego rozstaniem, po którym Magdalena nie wysz³a ju¿
ponownie za m¹¿, a Hieronim Florian w 1755 roku o¿eni³ siê po raz trzeci
z Aniel¹ z Mi¹czyñskich. Historiê drugiego zwi¹zku Radziwi³³a poznajemy
przede wszystkim z listów wojewodzianki pomorskiej, gdy¿ odpowiedzi ksiêcia w wiêkszoci nie przetrwa³y do naszych czasów14. Tym samym rozmowa
nieprzytomnych (czyli nieobecnych), jak kiedy nazywano korespondencjê15,
pozostaje dla nas z koniecznoci monologiem Magdaleny, a g³os jej partnera
mo¿emy hipotetycznie odtworzyæ z jej wypowiedzi komentuj¹cych otrzymywane od Radziwi³³a listy. Nie pierwsza to w dziejach badañ nad nasz¹ epistolografi¹ podobna sytuacja, wystarczy przypomnieæ casus Jana III Sobieskiego i Marysieñki, primo voto Zamoyskiej16. Badacze wskazuj¹, ¿e rzadko do
naszych czasów przetrwa³y obszerniejsze zbiory korespondencji wymienianej
przez ma³¿onków czy kochanków, bowiem by³y one czasem wiadomie niszczone, aby ochroniæ ich prywatny charakter17. Tym bardziej zgodziæ siê wypada z opini¹ Marie-Luise Niewodniczañskiej, ¿ony i wspó³pracowniczki niezwykle zas³u¿onego dla naszej kultury kolekcjonera, fizyka Tomasza Niewodniczañskiego (zm. w 2010 roku), i¿ Listy s¹ czym szczególnie wartociowym,
poniewa¿ ka¿dy list jest orygina³em i istnieje tylko jeden raz, a nie jak druki
czy mapy, wielokrotnie18. Dlatego te¿ jego strata jest czêsto nieodwracalna19.
13 O tym m.in. A. Sajkowski, Staropolska mi³oæ..., s. 269270; I. Maciejewska,
K. Zawilska, Magdalena z Czapskich Radziwi³³owa  potulna ¿ona czy mistrzyni intrygi?,
w: Niepokorne. Konstrukcje kobiece w literaturze, red. B. Walêciuk-Dejneka, J. Pos³uszna,
Kraków 2014, s. 3545.
14 Nieliczne listy do Magdaleny z pocz¹tków znajomoci pary przechowywane s¹
w Archiwum Radziwi³³ów, siedemnacie listów skierowanych do ¿ony, pochodz¹cych z lat
17481750 (wród nich kilka niedatowanych), skopiowa³ W³odzimierz Dworzaczek z Archiwum Czapskich znajduj¹cego siê przed II wojn¹ wiatow¹ w Bibliotece Ordynacji Krasiñskich w Warszawie (Materia³y historyczno-genealogiczne do rodziny Czapskich. Seria II
i III, Biblioteka Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Rkp. 1548).
15 P. Matuszewska, Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku owiecenia,
Wroc³aw 1999, s. 93.
16 Listów Marii Kazimiery do Sobieskiego, tych z okresu ma³¿eñskiego, zachowa³o siê
zaledwie kilka, zob. L. Kukulski, Wstêp do: Maria Kazimiera dArquien de la Grande, Listy
do Jana Sobieskiego, oprac. L. Kukulski, przek³. J. K. Sell, L. Kukulski, Warszawa 1966,
s. 6.
17 Palenie listów zaleca³a Sobieskiemu na przyk³ad Marysieñka, która by³a jeszcze
wtedy ¿on¹ Jana Zamoyskiego (Maria Kazimiera dArquien de la Grande, dz. cyt., s. 107.
18 Cyt. za: A. M. Kobos, Tomasz Niewodniczañski (19332010) i jego zbiory In memoriam. Kolekcja Marie-Luise Niewodniczañskiej  kontynuacja, Prace Komisji Historii Nauki PAU 2012, t. XI, s. 184.
19 To stwierdzenie warto opatrzyæ pewn¹ uwag¹, adekwatn¹ do staropolskiej praktyki.
Pamiêtaæ musimy o powszechnym w dawnych wiekach zwyczaju kopiowania korespondencji
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Trudno dzi odtworzyæ losy listów Hieronima Floriana do Magdaleny;
W³odzimierz Dworzaczek przez II wojn¹ wiatow¹ skopiowa³ tylko kilkanacie z nich, powsta³ych w okresie ma³¿eñskim. W tej sytuacji tym cenniejsze
s¹ ród³a, które pozwalaj¹ choæ w czêci odtworzyæ t³o wydarzeñ opisanych
rêk¹ Magdaleny, zrozumieæ relacje ³¹cz¹ce tê parê, spojrzeæ na Czapsk¹
oczami jej mê¿a, tak wytrwale przez ni¹ korespondencyjnie adorowanego. Za
materia³ bezcenny w pracy nad edycj¹ listów Radziwi³³owej nale¿y uznaæ
diariusz jej mê¿a, który w postaci rozcz³onkowanej dotrwa³ do naszych czasów. Trzy czêci wyda³a w 1998 roku Maria Brzezinowa20, ³¹cz¹c rêkopis
z Biblioteki Czartoryskich, zawieraj¹cy rok 1747 (zapis urwany na 5 stycznia
1748 roku), notatki od 6 stycznia do 31 grudnia 1748 roku, pozostaj¹ce
w³asnoci¹ Biblioteki Polskiej w Pary¿u, oraz zapiski obejmuj¹ce kolejne
2 lata, doprowadzone do 13 lutego 1751 roku, przechowywane w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych. Jakoæ edycji skrytykowa³ recenzent Przemys³aw
Romaniuk, wskazuj¹c liczne b³êdy i niedopatrzenia, jednak i on doceni³ fakt,
i¿ autorka zebra³a rozproszone ród³a, niekoniecznie wczeniej obecne
w wiadomoci badaczy21. Przyk³adowo has³o w Polskim s³owniku biograficznym wskazuje na istnienie tylko trzeciej z wymienionych czêci22. Wszystkie
one powsta³y w czasach trwania ma³¿eñstwa Hieronima z Magdalen¹ i trudno nie uwzglêdniæ tego materia³u w pracy nad listami Radziwi³³owej.
Ostatnie lata przynios³y kolejne wa¿ne uzupe³nienie  odnalaz³a siê bowiem czêæ diariusza poprzedzaj¹ca te wydane przez Brzezinow¹. Na Zamku
Królewskim w Warszawie przechowywany jest obecnie diariusz obejmuj¹cy
rok 1746, czyli okres, gdy interesuj¹cy nas tu korespondenci byli stosunkowo
nied³ugo po lubie. Ów autograf jest czêci¹ przekazanej w 2009 roku
w wieczysty depozyt kolekcji dr. Tomasza Niewodniczañskiego. Zawartoæ tej
olbrzymiej, bogatej i zró¿nicowanej kolekcji, bezcennej dla polskiej kultury, szczegó³owo omawia Andrzej Micha³ Kobos23. Dla niniejszych rozwa¿añ istotna jest jednak przede wszystkim niewielka ksi¹¿eczka oprawna
w pó³skórek, na któr¹ zwróci³a uwagê El¿bieta Wichrowska w pracy wydanej
w 2012 roku, powiêconej ewolucji polskiej intymistyki z prze³omu XVIII
jako swoistego dokumentu lub epistolarnego wzoru (Zob. m. in. E. Miozga, Osiemnastowieczne listowniki. Teoria i praktyka, Katowice 2000). Wzmianki o kopiach listów ró¿nych
osób spotkamy równie¿ w korespondencji Magdaleny z Czapskich, choæ w tym przypadku
nie chodzi³o raczej o potraktowanie ich jako wzoru, lecz o zgromadzenie dokumentacji,
m.in. w czasie batalii o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa Hieronima Floriana z Teres¹ Sapie¿ank¹. Mo¿na te¿ podejrzewaæ, i¿ czêæ listów sk³adaj¹cych siê na badany zespó³ by³a powielona przez sekretarzy (lub im dyktowana), bowiem czasem mo¿na dostrzec pewne ró¿nice
w charakterze pisma.
20 H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne, oprac. i wstêp M. Brzezinowa, Warszawa
1998.
21 P. P. Romaniuk, Recenzja: Hieronima Floriana Radziwi³³a diariusze i pisma ró¿ne,
wstêp i oprac. M. Brzezinowa, Kwartalnik Historyczny 2001, z. 4, s. 145149.
22 H. Dymnicka-Wo³oszyñska, dz. cyt., s. 186.
23 A. M. Kobos, dz. cyt., s. 149197.
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i XIX wieku24. Diariusz Radziwi³³a nie jest obiektem szerszego zainteresowania badaczki, autorka odwo³uje siê doñ g³ównie po to, by pokazaæ zmiany,
jakie zaistnia³y przez ok. 100 lat w rodzimych dziennikach. Od pocz¹tku
XVIII stulecia dokonywa³ siê, na pocz¹tku bardzo powoli, proces odchodzenia
od suchego diariuszowego przekazu, skupionego tylko na rejestracji faktów
zewnêtrznych, w stronê relacji zindywidualizowanej, subiektywnej, nasyconej uczuciami, ocenami, wra¿eniami. W takim zapisie coraz wiêkszego znaczenia nabiera³o jednostkowe prze¿ycie, intymne doznania, kontakty z bliskimi. Choæ pocz¹tki tego procesu dostrzec mo¿na ju¿ w czasach saskich25,
w których powsta³y zapiski Hieronima Floriana Radziwi³³a, to jednak zdaniem Wichrowskiej jego diariusz dzieli przepaæ od tych powstaj¹cych
w pocz¹tkach XIX wieku26. Diarysta co prawda silnie eksponuje w prowadzonych zapiskach swoje ja, a to w staropolskich dziennikach nie by³o norm¹,
jednak rzadko decyduje siê na szersze wynurzenia, ujawniaj¹ce jego indywidualne uczucia27.
W tej sytuacji zasadne wydaje siê pytanie o przydatnoæ notatek ksiêcia
w pracy nad edycj¹ listów ¿ony ksiêcia, skoro nie jest to intymny zapis jego
osobistych prze¿yæ. Nie mog¹ one z pewnoci¹ zrekompensowaæ listownych
odpowiedzi na wyznania Magdaleny, o czym ³atwo siê przekonaæ, porównuj¹c
odpisy episto³ Radziwi³³a dokonane przez Dworzaczka ze zdystansowan¹ relacj¹ dziennika. Trzeba te¿ pamiêtaæ, i¿ diariusze prowadzono kiedy z myl¹
o potomnych i liczono siê z obecnoci¹ czytelnika, czemu Hieronim w kilku
miejscach daje wyraz. To sk³ania³o pisz¹cych do pewnej powci¹gliwoci
i pomijania niektórych faktów. Natomiast list prywatny z zasady budowa³
cis³¹ wiê miêdzy korespondentami i ods³ania³ ich uczucia. Co prawda
w wiekach dawnych krêpowa³y go silnie regu³y epistolografii i rozpowszechnione stereotypowe zwroty deklaruj¹ce szacunek, podziw i przywi¹zanie do
adresata, jednak mo¿na przypuszczaæ, ¿e pisz¹cy do siebie cz³onkowie rodziny pozwalali sobie na wiêksz¹ otwartoæ, szczeroæ i uczuciowoæ ni¿ w konstruowanym dla potomnych dzienniku. Niestety, korespondencyjny dwug³os
nie mo¿e zostaæ odtworzony i w tym stanie rzeczy tym wiêksze wydaje siê
znaczenie zapisków pana na Bia³ej i S³ucku.
Ich analiza buduje wa¿ny kontekst interpretacyjny, pozwalaj¹cy lepiej
zrozumieæ listy Magdaleny z Czapskiej. Wszystkie korzyci p³yn¹ce ze znajomoci tego¿ diariusza trudno tu szczegó³owo i wyczerpuj¹co omówiæ, dla
24 E. Wichrowska, Twoja mieræ. Pocz¹tki dziennika intymnego w Polsce na prze³omie
XVIII i XIX wieku. Antoni Ostrowski, ¯ycie najlepszej ¿ony opisane przez czu³ego jej ma³¿onka dla kochanych dzieci oraz Dziennik moich uczuæ, czyli elegia serca, Warszawa
2012, s. 25.
25 Zob. H. Dziechciñska, Pamiêtniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz 1999; I. Maciejewska, Mi³oæ i erotyzm w pimiennictwie czasów saskich,
Olsztyn 2013.
26 E. Wichrowska, dz. cyt., s. 36.
27 Tam¿e, s. 30.
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przyk³adu przybli¿my kilka z nich. Badanie zbioru Radziwi³³owej utrudnia
fakt, i¿ epistolografka nie zawsze podawa³a datê i nazwê miejscowoci,
z której pisa³a. Wnikliwa lektura dziennika jej mê¿a mo¿e pomóc skojarzyæ
opisywane fakty, odtworzyæ sytuacjê, w której dana episto³a powsta³a, i ustaliæ, gdzie autorka wówczas przebywa³a i dok¹d wysy³a³a swoje wyznania.
Zbiór oznaczony sygnatur¹ 704 skupia listy datowane, wydawa³oby siê, i¿ tu
wszystko powinno byæ jasne, a jednak pojawia siê pewna w¹tpliwoæ, któr¹
pomaga rozwiaæ diariusz. Mo¿e zastanawiaæ, dlaczego nie zachowa³ siê ani
jeden datowany list z roku 1746. Notatki ksiêcia z tego okresu, prowadzone
codziennie, wyjaniaj¹ przyczyny tego stanu rzeczy:
O mojej za to proszê trzymaæ ¿enie i o mnie, jej mê¿u, ¿e nazbyt siê kochamy,
by jedno przez drugiego przebywaæ mog³o, dla czego nigdy samej beze mnie
nie zostawujê ¿ony, lecz j¹ zawsze z sob¹ maj¹c; ka¿demu ¿yczê i tak byæ
powinno28.

Na ile szczere jest to zapewnienie, trudno jednoznacznie os¹dziæ, ale niew¹tpliwie w krótkim czasie po lubie ksi¹¿ê Radziwi³³ rzeczywicie zabiera³ sw¹
ma³¿onkê w liczne podró¿e po swych w³ociach, choæ nie zawsze wyranie
o niej pisze. Wi¹¿e siê to z charakterystycznym dla jego notatek, wspomnianym ju¿ wczeniej, rozwi¹zaniem. Relacjê zdominowa³a forma 1 osoby liczby
pojedynczej, st¹d czêste stwierdzenia: przyjecha³em, wyjecha³em itp.,
mo¿na wiêc mieæ czasem w¹tpliwoæ, czy kto mu w tej podró¿y towarzyszy.
Zdarza siê te¿, ¿e ksi¹¿ê wymienia obce osoby, które s¹ w jego otoczeniu,
a o ¿onie nie wspomina. Jednak w kolejnym fragmencie pojawia siê nagle
wzmianka, ¿e w danym miejscu w jakiej uroczystoci czy np. polowaniu
uczestniczy³a tak¿e Magdalena. Skoro wiêc przez kolejne miesi¹ce ma³¿onkowie s¹ razem, trudno siê dziwiæ, ¿e z tego okresu nie zachowa³y siê ¿adne
listy. Natomiast w 1748 roku Radziwi³³owa pisze do mê¿a doæ czêsto, czasem ¿al¹c siê na brak odpowiedzi czy przed³u¿aj¹c¹ siê nieobecnoæ Hieronima. Choæ dziennik z tego roku nie wspomina o ma³¿eñskich niesnaskach,
widaæ jednak, ¿e z jakich powodów ksi¹¿ê przesta³ byæ wierny deklarowanej
w zacytowanym fragmencie zasadzie zabierania wszêdzie ukochanej ¿ony,
ale czêstych podró¿y nie zaprzesta³. To sk³ania³o Magdalenê do podejmowania regularnej korespondencji i komentowania pojawiaj¹cych siê ju¿ wtedy
pretensji ma³¿onka (wiadectwem tych¿e s¹ kopie listów ksiêcia sporz¹dzone
przez Dworzaczka). Ksi¹¿ê oczekiwa³ od swej ma³¿onki absolutnego pos³uszeñstwa, gniewa³ siê na ¿onê za jakiekolwiek przejawy samodzielnoci, jak
choæby za przed³u¿aj¹c¹ siê wbrew jego woli wizytê Magdaleny u matki.
Z ca³¹ moc¹ artyku³owa³ swe pogl¹dy na temat wzorcowych relacji miêdzy
28 H. F. Radziwi³³, Diariusz zaczêty od roku 1746 [...], rkps, Kolekcja Tomasza Niewodniczañskiego, depozyt Zamku Królewskiego w Warszawie, sygn. 100, s. 100 [numeracja
stron w³asna].
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ma³¿onkami, tak w dzienniku, jak i w listach, przywo³uj¹c stwierdzenie, i¿
w zwi¹zku m¹¿ ma byæ g³ow¹, a nie ogonem29.
Diariusz pomaga te¿ w identyfikacji osób, o których pisze korespondentka. Jest ona w swych relacjach zdecydowanie mniej precyzyjna ni¿ jej ma³¿onek, podczaszy Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Gdy w jego notatkach
pojawiaj¹ siê np. jacy gocie czy interesanci lub inne postacie, autor ma
w zwyczaju podawanie sprawowanego przez nie urzêdu, w przypadku kobiet
czêsto informuje o ich panieñskim nazwisku, czasem te¿ o poprzednim mê¿u
lub mê¿ach. Lista wymienianych osób niejednokrotnie jest d³uga, bywa, ¿e
autor t³umaczy siê potencjalnemu czytelnikowi z pominiêcia niektórych
z nich. Ta skrupulatnoæ dla edytorek30 listów pani Radziwi³³owej jest bardzo
cenna, gdy¿ dziêki niej mo¿na pozyskaæ bardzo wa¿ne informacje, pomocne
w sporz¹dzeniu objanieñ. Oczywicie, nie zawsze wiadomoci s¹ wyczerpuj¹ce, ale okrelenie kasztelanka gdañska Czapska, którego u¿ywa Hieronim Florian, mówi znacznie wiêcej ni¿ to stosowane przez Magdalenê: kasztelanka. Diarysta dodatkowo nadmienia te¿ o kasztelanicu gdañskim,
bracie wspomnianej osoby, co pozwala ustaliæ, kim by³a owa panna, przez
d³u¿szy czas mieszkaj¹ca u boku Radziwi³³owej31. To o jej odes³anie upomina
siê korespondentka, gdy w 1750 roku opuszcza ostatecznie swego mê¿a (704,
s. 189).
Hieronim Florian wielokrotnie zag³êbia siê w rodzinne koligacje, objaniaj¹c miêdzy innymi relacje ³¹cz¹ce Czapskich, ze wskazaniem poszczególnych linii, nie zapomina nawet o krewnych pierwszej ¿ony, o ile nadarza siê
okazja, by o tym napomkn¹æ. Na kartach jego diariusza pojawiaj¹ siê tak¿e
osoby mu s³u¿¹ce, sprawuj¹ce funkcje dworzan, co tak¿e pomaga rozeznaæ
siê w listach Magdaleny, zazwyczaj pomijaj¹cej takie szczegó³y, a podaj¹cej
np. tylko nazwisko, w³aciwie zawsze bez imienia (sporadycznie odwrotnie).
S³usznie zak³ada bowiem, ¿e pisze do osoby, która wie, o kogo chodzi
w danym momencie. Ta lakonicznoæ niejednokrotnie sprawia, ¿e nawet
dziennik Hieronima Floriana niczego nie wyjania, skoro jego ¿ona pisze po
prostu o np. starocinie, bez jakichkolwiek dopowiedzeñ. Z notatek ksiêcia
wynika, ¿e w ich otoczeniu pojawia³o siê wielu starostów z ¿onami, a ich
to¿samoæ autor doprecyzowuje, podaj¹c np. starosta sobowidzki32 lub wymieniaj¹c nazwisko rodowe czyjej ma³¿onki, co pozwala ustaliæ to¿samoæ
danej postaci. Magdalena czyni to bardzo rzadko, st¹d liczne niejasnoci.
Bywa, ¿e pos³uguje siê pe³n¹ nazw¹ godnoci, np. w odniesieniu do swego
29 Tam¿e, s. 31. Zob. te¿ list z 19 XII 1748[?], Materia³y historyczno-genealogiczne do
rodziny Czapskich..., s. 2.
30 Edycja jest przygotowywana przez autorkê niniejszego artyku³u i jêzykoznawczyniê
Katarzynê Zawilsk¹.
31 H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 73. Mowa tu o potomstwie kasztelana
gdañskiego Ignacego Czapskiego. Jego najm³odszym dzieckiem by³a Barbara.
32 Najm³odszy z braci Czapskich, Jan.
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brata Tomasza Czapskiego, starosty knyszyñskiego (704, s. 34), ale co ciekawsze, nigdy nie wymienia jego imienia, podobnie jak pozosta³ego rodzeñstwa. Mo¿na oczywicie przyj¹æ za³o¿enie, i¿ edycja bêdzie pozbawiona przypisów, ale to znacz¹co obni¿y³oby jej wartoæ, podobnie jak zbyt lakoniczny
indeks, niepozwalaj¹cy na identyfikacjê wymienianych przez korespondentkê osób33. Temu etapowi prac towarzyszy niepokój, czy wszystkie zagadki
zostan¹ wyjanione, lecz nale¿y zmierzaæ do sporz¹dzenia jak najpe³niejszego komentarza, w czym niew¹tpliwie pomagaj¹ zapiski Hieronima, podaj¹ce
m.in. datê dzienn¹ urodzin jego ¿ony34.
Zwróciæ nale¿y uwagê na jeszcze jedn¹, wa¿n¹ z punktu widzenia przygotowywanej edycji, cechê diariusza. Otó¿ pozwala on w pewnym stopniu
poznaæ osobowoæ jego autora i zarazem dojæ do hipotetycznych, ale prawdopodobnych przyczyn rozpadu tego¿ ma³¿eñstwa. Z jednej strony k³opoty
sprawia typowa dla dawnych diariuszy powci¹gliwoæ dotycz¹ca indywidualnych prze¿yæ czy odczuæ, ale z drugiej  relacja ksiêcia ods³ania mimowolnie rysy jego charakteru. Pierwsz¹ cech¹ opowieci o kolejnych dniach jego
¿ycia jest owo, wspomniane ju¿, natrêtnie eksponowane ja, które bardzo
rzadko wypiera zaimek my. W trakcie lektury nieodparcie nasuwa siê
wra¿enie, ¿e ksi¹¿ê jest sam dla siebie centrum wszechwiata, w kilku miejscach znajdziemy krótkie komentarze, które pozwalaj¹ stwierdziæ, i¿ jest
przekonany o w³asnej doskona³oci. Uwa¿a, i¿ nale¿y do gatunku, o który
ma³o nie jak o feniksów trudno35. W stosunku do innych, tak¿e cz³onków
w³asnej rodziny, bywa uszczypliwy, nie toleruje np. samowolnej decyzji
o kolejnym ma³¿eñstwie swej siostry Tekli36, wobec kobiet bywa szczególnie
krytyczny37 (choæ zdarzaj¹ siê czasem drobne pozytywne uwagi o której ze
spotkanych pañ38), nie toleruje, gdy ¿ona rz¹dzi siê w ma³¿eñstwie. Mo¿na
dostrzec te¿ chêæ pokazania siê, wywy¿szenia w³asnej osoby i swoist¹ rywalizacjê ze starszym bratem, z którym, mimo ³agodnego charakteru Rybeñki,
Hieronim Florian wchodzi³ niejednokrotnie w konflikty39. Diarysta miêdzy
innymi z luboci¹ opisuje wra¿enie, jakie na Michale Kazimierzu zrobi³ nowo
wymurowany w S³ucku piec do odlewania armat z rud znalezionych w dobrach poleskich m³odszego z Radziwi³³ów40.
33
34
35
36
37

Takie zarzuty stawia edycji Brzezinowej P. Romaniuk.
H. F. Radziwi³³, Diariusz zaczêty od roku 1746..., s. 226.
H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 126.
Tam¿e, s. 58.
Zob. z³oliwe uwagi o niejakiej pannie Bu³hakównie (H. F. Radziwi³³, Diariusz zaczêty od roku 1746.., s. 30) czy ¿onie królewicza Jakuba Sobieskiego, Konstancji (H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 78)
38 H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 36, tu komplementy pod adresem
starszej siostry ¿ony, Rozalii Chodkiewiczowej. Osob¹ niepowi¹zan¹ z nim poprzez koligacje rodzinne, a zas³uguj¹c¹ na rozbudowan¹ pochwa³ê, jest niejaka pani D¹bska, której
ksi¹¿ê powiêca ca³¹ notê z 15 stycznia 1750 roku. Wys³awia m.in. jej m¹droæ i wykszta³cenie, ale tak¿e bycie dobr¹ i poczciw¹ ¿on¹ (tam¿e, s. 126).
39 H. Dymnicka-Wo³oszyñska, dz. cyt., s. 186.
40 H. F. Radziwi³³, Diariusz zaczêty od roku 1746..., s. 170171.
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W dzienniku jest te¿ sporo skreleñ, w czêci pierwszej s¹ fragmenty
konsekwentnie zamazane, z których nic nie mo¿na odczytaæ (np. notatki
z 3 i 5 marca 1746 roku). To tak¿e wiadczy o osobowoci pisz¹cego, który
móg³ uznaæ, ¿e niektóre fragmenty wynurzeñ przedstawiaj¹ go w z³ym wietle albo s¹ zbyt szczere. Przyk³adem mo¿e byæ skrelony zapis z 16 czerwca
1750 roku, który Brzezinowej uda³o siê odtworzyæ:
Widz¹c z³oci mi ustawnie wyrabiane od ¿ony mojej, na co gdym innego wynaleæ nie móg³ w zabie¿eniu sposobu, umyli³em imoæ do domu odes³aæ, w czym
bosk¹ sta³oci¹ sparty w wykonaniu, prosz¹c tego¿ Stwórcy o sta³oæ bez g³upiej
pasji mi³oci, by mi j¹ daæ raczy³a [...]41.

Jest to jedna z niewielu wzmianek wiadcz¹ca o narastaj¹cych problemach,
które zakoñczy³y siê wyjazdem Magdaleny do Warszawy, odnotowanym
przez ksiêcia 14 lipca 1750 roku. Zgodnie z jego zasadami stwierdza, ¿e to on
j¹ tam wyprawi³. Wzmianki rozsiane w diariuszu pozwalaj¹ poznaæ pogl¹dy
Radziwi³³a na ma³¿eñstwo. ¯ona powinna byæ ca³kowicie podporz¹dkowana
mê¿owi i na wszystko uzyskiwaæ jego pozwolenie oraz potulnie godziæ siê,
gdy takowego nie otrzyma. To wyjania, dlaczego Magdalena t³umaczy siê
w listach np. z chêci wyjazdu do chorej matki. Niewykluczone te¿, ¿e s³aboæ
rodzicielki by³a tylko pretekstem, by pani na Bia³ej mog³a na chwilê odpocz¹æ od kontroli ma³¿onka i pobyæ w innym otoczeniu.
Wydaje siê, i¿ charakter ich relacji po kilku latach zmêczy³ i zniechêci³
kobietê, która mia³a siln¹ osobowoæ, by³a bardzo inteligentna i samodzielna.
wiadectwem tego s¹ jej listy, pe³ne nietuzinkowych stwierdzeñ, wykazuj¹ce
literackie obycie, stylistycznie wyszukane42. To, jak postêpowa³a w trakcie
starañ o sekretny lub, równie¿ dowodzi jej zdolnoci, nawet jeli zosta³y one
wówczas wykorzystane w niezbyt chwalebnym celu. Jej ma³¿onek, tak krytyczny wobec wiêkszoci kobiet, w diariuszu kilkakrotnie chwali jej elokwencjê, któr¹ mia³a m.in. wykorzystaæ w trakcie owej feralnej dla Radziwi³³a
wizyty w Warszawie, gdzie mia³a aktywnie w³¹czyæ siê w niepomylnie tocz¹ce siê sprawy brata Tomasza43. Hieronim docenia te¿ jej oczytanie, przy41
42

H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 142.
I. Maciejewska, K. Zawilska ...bo do kond bys obroci³ twoie drogi Ja choc piechot¹
wszêdzie za Tob¹ bym posz³a. O jêzyku wyznañ mi³osnych Magdaleny z Czapskich Radziwi³³owej, Barok 2011 [druk 2012], pó³rocznik XVIII/2 (36), s. 220234; 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. 307321.
43 H. F. Radziwi³³, Diariusze i pisma ró¿ne..., s. 144. Trudno na podstawie skromnej
informacji mieæ pewnoæ, o jakich problemach starosty knyszyñskiego tu mowa, ale mo¿na
przypuszczaæ, ¿e sprawa dotyczy³a skutków procesu s¹dowego inspirowanego przez hetmana wielkiego koronnego, Jana Klemensa Branickiego. Zakoñczy³ siê on 23 X 1749 r. dla
Czapskiego surowym wyrokiem skazuj¹cym za gwa³ty i rozboje, nak³adaj¹cym na niego
kary kryminalne, w tym m.in. znaczne grzywny oraz banicjê. Brat Magdaleny robi³ wszystko,

Rola diariusza Hieronima Floriana Radziwi³³a w edycji listów...

265

wo³uj¹c w diariuszu z 1746 roku sytuacjê44, gdy to jego m¹dra ¿ona wcieli³a
w ¿ycie ksi¹¿kow¹ wiedzê, zaczerpniêt¹ z uczonego dzie³a Le spectacle de la
nature45. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e okaza³a siê zbyt m¹dra, by przez kolejne
lata ulegaæ apodyktycznemu mê¿owi, który nie liczy³ siê nie tylko ze swymi
poddanymi, lecz tak¿e z krewnymi, czego dowodzi jego diariusz. Historycy
podkrelaj¹ okrucieñstwo i bezwzglêdnoæ magnata. Listy Magdaleny nie
potwierdzaj¹ co prawda, by dowiadczy³a od mê¿a fizycznej przemocy, ale
drêczenie psychiczne z pewnoci¹ nie by³o jej obce. Wielokrotnie spotykamy
zapewnienia korespondentki, ¿e podejrzenia i pretensje wysuwane pod jej
adresem s¹ nies³uszne, wyznawa³a te¿ wytrwale sw¹ mi³oæ. Czy rzeczywicie
kocha³a mê¿a? Trudno mieæ ca³kowit¹ pewnoæ, znaj¹c jej zeznania rozwodowe
i póniejsze listowne deklaracje, ¿e w jej sercu uczucia do Hieronima nie by³o,
a lub by³ na niej wymuszony46. Jednak listy Magdaleny oraz diariusz ksiêcia
w tych nielicznych fragmentach, które s¹ powiêcone po¿yciu ma³¿onków, buduj¹ przez kilka lat wizjê niezwyk³ego uczucia ³¹cz¹cego tê parê.
Zarówno listy Magdaleny z Czapskich, jak i diariusz jej mê¿a Hieronima
Floriana Radziwi³³a wymagaj¹ rzetelnych, opatrzonych obszernym komentarzem edycji jako ród³a cenne dla reprezentantów wielu dyscyplin badawczych zajmuj¹cych siê pimiennictwem czasów saskich. Stanowi¹ one wobec
siebie istotne dope³nienie, tym bardziej wa¿ne w obliczu prawdopodobnej
nieodwracalnej utraty wiêkszoci listów ksiêcia Radziwi³³a do jego drugiej
ma³¿onki, postaci dzi nies³usznie zapomnianej.
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The paper characterizes the diary of the duke Hieronim Florian Radziwi³³, as the source
used during edition of his second wifes letters to her fiancé and subsequently husband from
17441750. Due to the fact that most of Radziwi³³s answers have not been retained, the diary
lets settle doubts on issues encountered during research on his wifes collection partly. It
provides researches with chance to complement missing dates and places, recognize described
persons, solve unclear issues. The notes let decode crucial features of addressees difficult
personality, whereas for a few years the author had only spoken highly about him. Later she
ran away from him and pleaded for invalidation of the marriage.
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I
Rêkopis znaleziony w Saragossie Jana Nepomucena Potockiego nale¿y do
najbardziej tajemniczych powieci literatury wiatowej i to zarówno z powodów stricte literackich, jak i zawi³oci, które towarzyszy³y powstawaniu kolejnych wydañ i t³umaczeñ tej znakomitej prozy.
Warto mieæ na uwadze fakt, i¿ Potocki by³ pisarzem francuskojêzycznym. Do koñca 2015 roku czytelnikom w Polsce niew³adaj¹cym jêzykiem
znad Sekwany powieæ by³a dostêpna jedynie w t³umaczeniu Edmunda Chojeckiego z 1847 roku  w przek³adzie wzbudzaj¹cym tak¿e obecnie niema³e
kontrowersje1. Francuskie rêkopisy powieci do niedawna znane by³y w stanie niekompletnym. Mimo to od mierci krajczyca2 do naszych czasów opublikowano wiele wydañ Rêkopisu znalezionego w Saragossie lub jego fragmentów. Niestety, upowszechniano równie¿ plagiaty, których autorami byli:
Cousen de Courchamps, Charles Nodier i Washington Irving3. Sam Potocki
nigdy nie wyda³ drukiem swojej powieci w ca³oci. W styczniu 1805 roku zdecydowa³ siê na opublikowanie w Petersburgu jej dwóch pierwszych dekameronów,
1

Patrz. A. Wasilewska, W podziemiach Chataczu, Literatura na wiecie 2008,
nr 444445, s. 268283.
2 Jan Potocki by³ synem Józefa  wielkiego krajczego koronnego, dlatego czêsto jest
nazywany krajczycem.
3 Patrz A. Wasilewska, dz. cyt., s. 283.
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czyli dwóch rozdzia³ów zawieraj¹cych po dziesiêæ dni dziennika oficera gwardii waloñskiej Alfonsa van Wordena. By³y to prowizoryczne odbitki drukarskie. W dwóch tomach osobne historie Avadora i Alfonsa wydaje w latach
18131814 Thèophile Ètienne Gide, który by³ znajomym krajczyca jeszcze
z czasów, gdy posiada³ w Warszawie filiê swojej firmy. Wczeniej Potocki
wys³a³ mu cztery pierwsze dekamerony swojej powieci. To w³anie owe
wydania sta³y siê podstaw¹ wspomnianych plagiatów4.
Rok 2015 w polskiej recepcji dziennika oficera gwardii waloñskiej van
Wordena przyniós³ prze³om, bowiem w dwusetn¹ rocznicê mierci Jana Potockiego5 nak³adem Wydawnictwa Literackiego ukaza³a siê wreszcie kompletna wersja powieci w t³umaczeniu romanistki Anny Wasilewskiej6. Nowy
przek³ad oparty zosta³ na manuskrypcie zawieraj¹cym kopie poszczególnych
dekameronów z odrêcznymi poprawkami Jana Potockiego, odkrytym przez
badaczy Dominiquea Triairea i Françoisa Rosseta w zbiorze jarociñskim,
zdeponowanym w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu. Jak informuje
François Rosset, jest to:
[...] szeæ nieznanych rêkopisów Rêkopisu odnalezionych w 2002 roku w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, precyzyjne datowanie wszystkich 22 zebranych
dokumentów tworz¹cych materia³ ród³owy, którego materialna analiza (papier,
atrament, pisownie) pozwala ustaliæ kszta³t tekstu i odtworzyæ chronologiê powieci w kolejnych jej odmianach7.

Dociekania Dominiquea Triairea i Françoisa Rosseta potwierdzaj¹, ¿e
w okresie dwóch pierwszych dekad wieku dziewiêtnastego powsta³y przynajmniej dwie pe³ne wersje Rêkopisu znalezionego w Saragossie  jedna w roku
1804, druga w 18108. Pierwsza charakteryzuje siê lekkoci¹ i swobod¹
w opisach, zw³aszcza w podejciu do religii, drug¹ Potocki stonowa³, niewykluczone, ¿e dokonuj¹c autocenzury ze wzglêdu na zmiany w ówczesnej
sytuacji politycznej, zwi¹zane z wp³ywami Napoleona w Europie. Wersja
z 1804 roku jest bardziej materialistyczna i zbli¿ona do idei owieceniowych,
natomiast ta z 1810 roku zosta³a wyranie ugrzeczniona. Dlaczego dosz³o do
tych zmian? Na to pytanie próbuje odpowiedzieæ równie¿ François Rosset:
[...] A jeli tak, to czy wolno uznaæ, ¿e Potocki okaza³ siê pod koniec ¿ycia
jednym z rozczarowanych adeptów Owiecenia? Zarówno w jego tekstach, jak
4 A. Wasilewska, Wariacje na temat polskich przek³adów Rêkopisu, Literatura na
wiecie 2015, nr 528529, s. 373.
5 Jan Potocki 23 grudnia 1815 roku pope³ni³ samobójstwo, strzelaj¹c sobie w g³owê
z pistoletu.
6 J. Potocki, Rêkopis znaleziony w Saragossie, prze³. A. Wasilewska, Warszawa 2015,
ss. 784.
7 F. Rosset, Nowy rêkopis i co?, Literatura n wiecie 2014, nr 520521, s. 252.
8 A. Wasilewska, S³owo o przek³adzie Rêkopisu Potockiego, Literatura na wiecie
2014, nr 520521, s. 246.
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i w biografii brakuje fragmentów, które mog³yby wzmocniæ taki obraz. Lecz s¹
te¿ inne, nie mniej istotne przes³anki, sugeruj¹ce ostro¿noæ w ocenie, pocz¹wszy od wysoce skomplikowanej i niespójnej konstytucji psychicznej i intelektualnej, która ka¿e w¹tpiæ w s³usznoæ modelu linearnej progresji w odniesieniu
akurat do tego cz³owieka.9

Zatem chyba najbardziej istotn¹ determinant¹ mo¿e byæ po prostu osobowoæ
autora  jego charakter wiecznego poszukiwacza i cz³owieka ustawicznie
przepe³nionego w¹tpliwociami.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby ¿yciem i twórczoci¹ Jana Nepomucena
nie zajêli siê Dominique Triaire i François Rosset10 oraz Anna Wasilewska,
to do tej pory nasza wiedza na temat integralnej wersji Rêkopisu znalezionego w Saragossie opiera³aby siê jedynie na polskim t³umaczeniu Edmunda
Chojeckiego z 1847 roku11. Zauwa¿alny jest tu swoisty paradoks: choæ Rêkopis znaleziony w Saragossie to dzie³o znakomite, w Polsce do 2000 roku
stosunkowo niewiele mielimy ksi¹¿kowych opracowañ powiêconych twórczoci i biografii Jana Potockiego. Dominowa³y g³ównie artyku³y, teksty prasowe oraz wstêpy do kolejnych wydañ jego dzie³, w tym wstêpy autorstwa
Leszka Kukulskiego do Podró¿y (Warszawa 1959) i Parad (Warszawa 1966).
W tym kontekcie szczególnie nale¿y doceniæ prace pog³êbiaj¹ce nasz¹ wiedzê o krajczycu i jego twórczym dorobku autorstwa Micha³a Otorowskiego12,
Marii Eweliny ¯ó³towskiej13, Janusza Ryby14, Wojciecha Piotrowskiego15
9

F. Rosset, dz. cyt., s. 258.
O pocz¹tkach swojej przygody z biografi¹ Jana Nepomucena Potockiego opowiada³
Dominique Triaire w rozmowie przeprowadzonej przez Annê Wasilewsk¹: A wracaj¹c do
pytania, nasza przygoda zaczê³a siê stosunkowo niedawno, na prze³omie lat 20022003,
kiedy Flammarion poprosi³ nas obu o przygotowanie biografii Jana Potockiego. W tamtym
czasie szykowalimy wydanie dzie³ Potockiego. Rozpoczêlimy pracê w roku 2000 i trzy
pierwsze tomy mia³y siê ukazaæ w roku 2004, obejmuj¹c podró¿e, teatr, wybór tekstów
historycznych i chronologicznych oraz pisma polityczne. Bylimy w³aciwie zaskoczeni, nic
nie pozwala³o nam s¹dziæ, ¿e powa¿ny francuski wydawca zamówi u nas biografiê Jana
Potockiego (A. Wasilewska, Od Potockiego do Pereca. Piêæ rozmów o literaturze francuskiej, Warszawa 2009, s. 7).
11 Polski przek³ad Rêkopisu znalezionego w Saragossie ukaza³ siê w 1847 roku w Lipsku, na skutek starañ jednego z synów Jana Potockiego.
12 Autor m.in. ksi¹¿ek: Jan Potocki koniec i pocz¹tek. Wprowadzenie do badañ nad
Rêkopisem znalezionym w Saragossie, Warszawa 2008 i Archipelag Potockiego, Warszawa
2010.
13 M. E. ¯ó³towska, Stosunek Jana Potockiego do insurekcji. Listy Jana Potockiego do
Henryka Lubomirskiego z 1794 r., Wiek Owiecenia 1995, nr 11, s. 2141; M. E. ¯ó³towska, Rêkopis znaleziony w tezie, Kultura Pary¿ 1989, nr 11, s. 122123.
14 J. Ryba, Miêdzy wiar¹ a libertynizmem (O rozterkach religijnych Jana Potockiego),
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991, nr 31 (1368), s. 201212; ten¿e, Motywy podró¿nicze w twórczoci Jana Potockiego, Wroc³aw 1993; ten¿e, Gry osobliwe
z utworami Jana Potockiego, Pamiêtnik Literacki 1995, z. 2, s. 4557; ten¿e, Dwaj hrabiowie: Jan Potocki i Edward Raczyñski, Twórczoæ 1997, nr 8, s. 110118.
15 W. Piotrowski, Horyzonty wiatopogl¹dowe Rêkopisu znalezionego w Saragossie,
S³upsk 1993.
10
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oraz Aldony Cholewianki-Kruszyñskiej16. Dominique Triaire, który wraz
Françoisem Rossetem opracowa³ monumentaln¹ biografiê Potockiego, w rozmowie przeprowadzonej przez Annê Wasilewsk¹ uwydatni³ te¿ znaczenie
ksi¹¿ki W³adys³awa Kotwicza, istotnej dla scharakteryzowania postaci hrabiego17.
Na literacki, czasem kontrowersyjny, sposób próbowali mocowaæ siê
z Potockim Tomasz Jurasz (Rozkosze nocy, czyli ostatnia podró¿ Jana hr.
Potockiego, Warszawa 1997) i Krzysztof Rudowski (Rêkopis zapodziany w Saragossie, Poznañ 2009). W okresie powojennym du¿y udzia³ w recepcji Rêkopisu mia³, zrealizowany w roku 1965, film Wojciecha Hasa, który raczej nale¿y
potraktowaæ jako dzie³o odrêbne wobec powieci. Zakoñczenie filmowego Rêkopisu by³o przyjête krytycznie przez wielu mi³oników prozy Potockiego.
Wiêkszoæ czytelników Rêkopisu znalezionego w Saragossie nie siêga po
inne ksi¹¿ki Jana Potockiego, zarówno z dorobku pisarskiego, jak i naukowego. A przecie¿ ju¿ wspomniane Podró¿e wiadcz¹ nie tylko o lekkoci i elegancji pióra krajczyca, ale te¿ o jego ogromnej erudycji i wra¿liwoci, a przy
tym zach³annoci na ¿ycie i wiedzê.
Nasz obraz autora niew¹tpliwie pog³êbiaj¹ wydane ostatnio publikacje
Dominiquea Trairea i Françoisa Rosseta: Z Warszawy do Saragossy. Jan
Potocki i jego dzie³o (Warszawa 2005) oraz Jan Potocki. Biografia (Warszawa
2006). Obie ksi¹¿ki z jêzyka francuskiego na polski prze³o¿y³a Anna Wasilewska. Równie¿ z jêzyka francuskiego na polski przet³umaczona zosta³a
przez Stanis³awa D³uskiego (i wydana w Polsce w 2007 roku), napisana w
formie popularnonaukowej, biografia Jan Potocki. Daleka podró¿ autorstwa
Aleksandry Kroh.

II
Nie³atwo analizowaæ Rêkopis bez odniesieñ do biografii Jana Potockiego
i bez uwzglêdnienia kontekstów: historycznego, filozoficznego i religijnego,
jakkolwiek przygod¹ lekturow¹ mo¿e byæ potraktowanie tego dzie³a autonomicznie, np. interpretacja szkatu³kowej kompozycji powieci. Nowa edycja

16 A. Cholewianka-Kruszyñska, £añcuckie portrety Jana Potockiego, Spotkania z Zabytkami 2011, nr 34, s. 1421.
17 Mam zw³aszcza na myli znakomit¹ pracê W³adys³awa Kotwicza, który szczegó³owo
przeledzi³ misjê hrabiego do Chin, ale przeledzi³ tak¿e czas, który poprzedzi³ tê wyprawê
i który po niej nast¹pi³, a to daje nam pokany zasób cennych informacji. Cyt. za:.
A. Wasilewska, Od Potockiego do Pereca. Piêæ rozmów o literaturze francuskiej..., s. 10.
Mowa tu o ksi¹¿ce: W. Kotwicz, Jan hr. Potocki i jego podró¿ do Chin, Wilno 1935, dostêpne
w Internecie: http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=136780 [dostêp: 10.12.2015].
18 A. Pliszka, Legenda o wilko³aku. Rozmowa z Ann¹ Wasilewsk¹, dostêpne w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5874-legenda-o-wilkolaku.html [dostêp: 04.12.
2015].
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uruchamia mia³e hipotezy badawcze. Anna Wasilewska twierdzi, ¿e powieæ
krajczyca antycypuje nurt postmodernistyczny18.
Rêkopisu znalezionego w Saragossie trzeba broniæ przed bezwarunkowym i jednoznacznym zaliczaniem go do literatury fantastycznej, bowiem
w istocie opowiedziana tu historia jest gr¹ ukartowan¹ przez islamski ród
Gomelezów, sprawdzianem oficera gwardii waloñskiej Alfonsa van Wordena
i labiryntem intelektualnym. Leszek Kukulski, którego wk³ad w poznawanie
twórczoci Jana Potockiego (i poprawianie t³umaczenia Chojeckiego) trudno
przeceniæ, we wstêpie do Parad (1966) kwalifikuje utwór jako powieæ fantastyczno-filozoficzn¹19. François Rosset, jeden z najwybitniejszych badaczy
postaci i twórczoci Jana Potockiego, uwa¿a, ¿e do utwierdzenia w wiadomoci czytelników pogl¹du o Rêkopisie jako powieci fantastycznej przyczyni³o siê wydanie fragmentów tego dzie³a przez Rogera Caillois w 1958 roku:
[...] Caillois by³ wyrafinowanym czytelnikiem i kulturoznawc¹, zachowa³ pe³n¹
ostro¿noæ i nie siêgn¹³ po tekst Chojeckiego, by uzupe³niæ powa¿ne braki. Wyda³ fragmenty, co do których mia³ pewnoæ, ¿e zosta³y napisane przez Jana
Potockiego. W rezultacie jednak skutki jego edycji s¹ fatalne. Z jednej strony ta
fragmentaryczna wersja zainspirowa³a szereg interpretacji, które s¹ nie do
utrzymania w wietle ca³oci. I tak na przyk³ad wielu historyków literatury
nadal traktuje Rêkopis jako tekst zwiastuj¹cy powieæ grozy, albo to, co
w kulturze francuskojêzycznej okrela siê mianem literatury fantastycznej
 w kontekcie ca³ego utworu jest to oczywistym nieporozumieniem [ ]20.

Rêkopis znaleziony w Saragossie jest dzie³em wybitnym, co dosyæ emocjonalnie podkreli³ kiedy w swoim felietonie Jan B³oñski:
Czy istnieje wiele tajemnic w literackich dociekaniach? Mo¿na by powiedzieæ, ¿e
sk³adaj¹ siê one z samych zagadek, i na tym poprzestaæ. Ale na pewno istniej¹
takich zagadek ca³e skupiska... Mylê o Rêkopisie znalezionym w Saragossie,
gdzie zagadkowy jest temat, niejasne postacie, ale tak¿e autorstwo ksi¹¿ki
i wielonarodowoæ bohaterów. Pomylmy tylko: Jan Potocki by³ niew¹tpliwie
Polakiem, ale sw¹ najlepsz¹ powieæ napisa³ po francusku i nie wiemy nawet,
czy j¹ sam wykoñczy³! Wielki pan... i kapryny skryba, któremu na dodatek
przylepiono sporo rozmaitych literackich atrybucji... i uzupe³nieñ... w przewa¿aj¹cej mierze nierozs¹dnych. Z tym wszystkim uwa¿am  nie tylko ja!  Rêkopis
za arcydzie³o i jako ³apczywy Polak czyniê Potockiego najlepszym polskim powieciopisarzem, i basta!21.

To arcydzie³o by³o polskim czytelnikom znane przez dwa stulecia jedynie
w t³umaczeniu Chojeckiego. Nie jest pewne, z jakich róde³ w trakcie pracy

19

s. 7.

20
21

L. Kukulski, Wstêp do: J. Potocki, Parady, prze³. J. Modrzejewski, Warszawa 1966,

F. Rosset, dz. cyt., s. 256.
J. B³oñski, Rêkopis znaleziony w Saragossie, dostêpne w Internecie: http://www.tygodnik.com.pl/numer/278648/blonski-felieton.html [dostêp: 04.12.2015].
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nad orygina³em pierwszy rodzimy translator korzysta³. W rozmowie z Ann¹
Wasilewsk¹ Dominique Triaire wyra¿a swój pogl¹d na ten temat:
[...] Tymczasem Chojecki po³¹czy³ wszystkie te rêkopisy, ¿eby wykroiæ z nich
tekst idealny, który Potocki winien by³ napisaæ. W tamtej epoce podobny zabieg
nie by³ niczym nadzwyczajnym, w XIX wieku czêsto stosowano takie praktyki.
A zatem powsta³a wietna powieæ, tyle ¿e nie by³a to powieæ, jak¹ napisa³
Potocki22.

Chojecki swój przek³ad zatytu³owa³: Rêkopis znaleziony w Saragossie. Romans wydany pomiertnie z dzie³ hr. Jana Potockiego. W XIX wieku jego
wersja doczeka³a siê jeszcze dwóch edycji. Natomiast w stuleciu nastêpnym
mo¿na wymieniæ trzy. W roku 1917 kolejne wydanie ukaza³o siê w Bibliotece
Muz. Tym razem edytor, Jan Lorentowicz, wprowadzi³ do przek³adu Chojeckiego liczne poprawki, powielone we wznowieniu w roku 1950. Spor¹ ich
czêæ zakwestionowa³ w 1951 roku póniejszy wydawca Rêkopisu Leszek
Kukulski. Jego wersja ukaza³a siê w 1965 roku23.
Pisze o niej miêdzy innymi Anna Wasilewska:
[...] Kukulski usun¹³ blisko tysi¹c nieuprawnionych poprawek Lorentowicza,
podyktowanych, jak pisze, jego w³asnym poczuciem stylistycznej i jêzykowej
poprawnoci. Nastêpnie podda³ tekst gruntownej rewizji: skorygowa³ imiona
postaci historycznych i nazw geograficznych, usun¹³ b³êdy rzeczowe z rozwa¿añ
filozoficznych i matematycznych, przywróci³ niektóre partie tekstu, w których
pojawiaj¹ siê sceny erotyczne, ocenzurowane przez Chojeckiego. Ró¿nice miêdzy
tymi wersjami s¹ znaczne. Przekona³am siê o tym, szykuj¹c monograficzny
numer Literatury na wiecie, musia³am w jednym z tekstów krytycznych podmieniæ cytaty Rêkopisu, które t³umaczka poda³a wed³ug edycji Lorentowicza24.

Kukulski docenia³ t³umaczenie Chojeckiego, m.in. za literack¹ swadê, jednak
dokona³ w nim istotnych korekt stylistycznych, wzoruj¹c siê równie¿ na
wspomnianych edycjach paryskich, wydanych przez Théophilea Etiennea
Gidea. W nocie edytorskiej do Rêkopisu znalezionego w Saragossie wznowionego w roku 1976 Kukulski pisze o swojej pracy, odnosz¹c siê do redagowanego przez siebie wydania z 1965 roku25:
Tekst przek³adu Chojeckiego zosta³ tam przejrzany i poprawiony przy pomocy
dostêpnych cz¹stkowych wersji francuskiego orygina³u, tj. wydania petersbur22 A. Wasilewska, Od Potockiego do Pereca. Piêæ rozmów o literaturze francuskiej, Warszawa 2009, s. 6.
23 L. Kukulski, Rêkopis znaleziony w Saragossie, Jan Potocki, wstêp napisa³ Marian
Toporowski, ilustrowa³ Antoni Uniechowski, Czytelnik 1950, t. 1, s. 313, 3 nlb.; t. 2,
s. 253, 3 nlb.; t. 3, s. 268, 4 nlb. : [recenzja], Pamiêtnik Literacki 1951, nr 2, s. 615618.
24 A. Wasilewska, Wariacje na temat polskich przek³adów Rêkopisu, s. 375.
25 J. Potocki, Rêkopis znaleziony w Saragossie, t³um. Edmund Chojecki, tekst oprac.
L. Kukulski, Warszawa 1965.
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skiego, obu wydañ paryskich, oraz paru fragmentarycznie zachowanych autografów i przekazów rêkopimiennych. Nie zosta³y uwzglêdnione pierwotne redakcje tekstu, które znaleæ mo¿na w manuskryptach, a tak¿e warianty z wydañ
paryskich  z wyj¹tkiem jednego. Tekst Dnia 47. jest w wersji Avadora zupe³nie
odmienny i wydawa³o siê rzecz¹ celow¹ umieciæ go jako Dodatek po tekcie
romansu26.

Problemem badacza podczas poprawiania przek³adu Chojeckiego by³ brak
dostêpu do wykorzystanych przez tego t³umacza róde³. Z najnowszych ustaleñ wynika, ¿e pierwszy translator czerpa³ z dwóch rêkopisów Potockiego
(miejscami ró¿ni¹cych siê stylistycznie, co by³o wynikiem ¿mudnych przeróbek autora)  z roku 1804 i 1810. Wersja pierwsza ma bogato rozbudowany
w¹tek ¯yda Wiecznego Tu³acza, natomiast póniejsza redukuje go do króciutkiej wzmianki. W stosunku do wersji z 1804 roku, w tej z roku 1810
znacznie zmieniona i wyd³u¿ona zosta³a opowieæ geometry Velasqueza. Jak
twierdzi François Rosset27  Chojecki pierwsze cztery dekamerony swojego
Rêkopisu opar³ na tekcie z 1804 roku, natomiast dwa na tym póniejszym.
Istniej¹ przypuszczenia, ¿e René Radrizzani, francuski wydawca powieci
(1989), traktuj¹c tekst Chojeckiego jako kanoniczny, z braku dwóch ostatnich
dekameronów swoj¹ edycjê uzupe³ni³ o przet³umaczone fragmenty wersji
polskiej, przy tym Maria Ewelina ¯ó³towska wykaza³a, ¿e nie przek³ada³ on
tych czêci Rêkopisu bezporednio z Chojeckiego, ale z edycji niemieckiej
opartej na polskim wydaniu opracowanym przez Leszka Kukulskiego28.
Po odkryciu przez Dominiquea Triairea i Françoisa Rosseta w zbiorach
jarociñskich wspomnianego wy¿ej manuskryptu Rêkopisu29 wysz³o na jaw, ¿e
Chojecki jako t³umacz powieci Jana Potockiego nie kierowa³ siê zasad¹
wiernoci; dowolnoæ dotyczy nie tylko t³umaczenia, ale równie¿ elementów
strukturalnych, np. zwiêkszenia liczby rozdzia³ów. W przek³adzie Chojeckiego historia opowiadana jest przez szeædziesi¹t szeæ dni (powieæ ma formê
dziennika), za w wersji z 1810 roku Potocki zakoñczy³ j¹ na dniu szeædzie26 L. Kukulski, Nota edytorska, w: J. Potocki, Rêkopis znaleziony w Saragossie, t. 2,
t³um. E. Chojecki, Warszawa 1976, s. 209.
27 F. Rosset, dz. cyt., s. 255266.
28 M. E. ¯ó³towska, Rêkopis znaleziony w tezie..., s. 122123.
29 Jak informowa³a Anna Wasilewska w rozmowie przeprowadzonej na portalu dwutygodnik.com: Sytuacja zmieni³a siê dopiero, gdy w roku 2002 Dominique Triaire odnalaz³
w zbiorze jarociñskim, zdeponowanym w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, manuskrypt powieci z³o¿ony g³ównie z kopii poszczególnych dekameronów, ale za to z odrêcznymi poprawkami autora. To odkrycie pozwoli³o obu uczonym, którzy od lat zajmowali siê
¿yciem i twórczoci¹ Jana Potockiego, odtworzyæ genezê powieci A. Pliszka, dz. cyt. [dostêp: 04.12.2015].
30 Anna Wasilewska pisze o trzech edycjach przek³adu Chojeckiego: W obiegu s¹
obecnie trzy edycje przek³adu Chojeckiego, które znacznie siê miêdzy sob¹ ró¿ni¹: wydanie
oryginalne z roku 1847, które mia³o nastêpnie dwa wznowienia, edycja z poprawkami Lorentowicza z roku 1917, powielona nastêpnie w roku 1950, oraz wydanie pod redakcj¹
Kukulskiego z 1956 roku. Notabene, warto wspomnieæ o tym, ¿e w pierwszym wydaniu
przek³adu, a tak¿e w wydaniach nastêpnych, w tym Lorentowicza, zachowa³ siê lad wersji
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si¹tym pierwszym, wprowadzaj¹c wyrane zamkniêcie fabu³y; pozwoli³ van
Wordenowi opuciæ góry Sierra Morena30. Jedn¹ z charakterystycznych cech
t³umaczenia Chojeckiego by³o dowolne ³¹czenie lub dzielenie zdañ z równie
swobodnym stosowaniem interpunkcji. Nie zachowa³ on zwiêz³ego i literacko
dojrza³ego stylu orygina³u.
Najprawdopodobniej Jan Potocki prace nad swoj¹ wielk¹ powieci¹ zacz¹³ na pocz¹tku ostatniej dekady XVIII stulecia, kiedy to powsta³a pierwsza
wersja, która, niestety, nie zachowa³a siê w ca³oci. Bior¹c pod uwagê kilkakrotne ¿mudne poprawianie tekstu przez autora, konsekwencjê w prowadzeniu gry przez bohaterów powieci, dba³oæ o jêzyk, niezliczone odniesienia do
nauki, filozofii i kilku mitologii i wreszcie czas, który Potocki powiêci³ na
przeróbki, trudno jest zgodziæ siê z doæ czêsto formu³owan¹ tez¹, ¿e twórca
traktowa³ literack¹ aktywnoæ jako dzia³anie uboczne w stosunku do swojej
pracy naukowej. Taki pogl¹d znaleæ mo¿na m. in. w artykule Juliusza Kurkiewicza zamieszczonym w tygodniku Polityka. Publicysta pisze miêdzy
innymi:
Wiele wskazuje na to, ¿e Rêkopis znaleziony w Saragossie zosta³ napisany przy
okazji, na marginesie innych, istotniejszych pasji autora, który  choæ sw¹
powieæ pisa³ d³ugo  nie przywi¹zywa³ do niej wielkiej wagi31.

Tak¿e w ksi¹¿ce Triairea Dominiquea i Françoisa Rosseta Z Warszawy do
Saragossy. Jan Potocki i jego dzie³o znajdujemy takie zdanie: [...] Powieæ
[...] przynios³a w koñcu Potockiemu s³awê pisarza, chocia¿ on sam liczy³ na
s³awê uczonego32. Z kolei Janusz Ryba pisze na ten temat nastêpuj¹co:
Jakie motywy kryj¹ siê za tak¹ w³anie postaw¹ Potockiego wobec w³asnych
dzie³? Mia³o na ni¹ wp³yw niew¹tpliwie jego arystokratyczne pochodzenie. Dla
owieceniowego (nie tylko zreszt¹ owieceniowego) arystokraty pisanie literackich utworów mog³o stanowiæ tylko przedmiot rozrywki. Arystokratyczny etos
wyklucza³ pracê zawodow¹ i zarobkow¹. Z tych powodów zachowanie paraj¹cych
siê piórem nobilów by³o zdecydowanie odmienne od postawy zawodowych literatów. Ci pierwsi wrêcz manifestacyjnie akcentowali, ¿e pisanie jest dla nich
przyjemn¹ zabaw¹, traktowan¹ z przymru¿eniem oka. W tym arystokratycznym
z 1810 roku, gdy¿ ostatnie s³owa powieci brzmi¹: By³ to dziennik szeædziesiêciu pierwszych dni mego pobytu w Hiszpanii. Leszek Kukulski naprawi³, jak pisze, niedopatrzenie
pisarza, a tym samym mimowolnie usankcjonowa³ mistyfikacjê. Co znamienne, zarówno
Lorentowicz, jak i Kukulski nie podaj¹ na karcie tytu³owej nazwiska Chojeckiego, lecz na
odwrocie zamieszczaj¹ zapis: Tekst wg przek³adu Edmunda Chojeckiego (Lorentowicz);
Tekst oparto na przek³adzie Edwarda (sic!) Chojeckiego z r. 1847 (Kukulski)  A. Wasilewska, W podziemiach Chataczu..., s. 375).
31 J. Kurkiewicz, Rêkopis ponownie znaleziony, dostêpne w Internecie: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/206529,1,rekopis-ponownie-znaleziony.read [dostêp:
15.01.2007].
32 D. Triaire, F. Rosset, Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzie³o, prze³.
A. Wasilewska, Warszawa 2005, s. 160.
33 J. Ryba, Gry osobliwe z utworami Jana Potockiego..., s. 50.
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podejciu do w³asnej twórczoci mieci³o siê doskonale zarówno bezimienne publikowanie dzie³, jak i wydawanie ich w miniaturowych nak³adach33. [...]
Trudno rozszyfrowaæ motywy, które zadecydowa³y o tym, ¿e w koñcu u schy³ku
¿ycia zdecydowa³ siê publikowaæ tê powieæ w ca³oci. Skromny materia³ faktograficzny nie pozwala na bardziej precyzyjne konstatacje. Mo¿emy tylko snuæ
przypuszczenia. Moja hipoteza jest nastêpuj¹ca: Potocki u schy³ku ¿ycia doszed³
do przekonania, ¿e na pamiêæ u potomnych mo¿e liczyæ jako autor Rêkopisu
znalezionego w Saragossie, a nie erudycyjnych rozpraw z zakresu pras³owiañszczyzny czy chronologii34.

Czytaj¹c Rêkopis znaleziony w Saragossie, trudno pos¹dziæ Potockiego o brak
konsekwencji w budowaniu powieci. Owszem, mo¿na natkn¹æ siê w jego
dziele na pewne niecis³oci dotycz¹ce miêdzy innymi... nomina³ów pieniê¿nych35 lub niektórych nazw, ale zdecydowanie s¹ to drobiazgi nienaruszaj¹ce
w najmniejszym stopniu integralnoci, wielkoci i istoty dzie³a.

III
Czym wyró¿nia siê nowe polskie t³umaczenie Rêkopisu znalezionego w
Saragossie? Wspó³czesny przek³ad jest nie tylko dalszym ci¹giem fascynuj¹cej przygody literackiej, zwi¹zanej ze zmian¹ spojrzenia na  do niedawna
kanoniczn¹  polsk¹ wersjê Rêkopisu znalezionego w Saragossie, ale te¿
dalszym ci¹giem odkrywania autora.
Jedna z najistotniejszych ró¿nic wynika z faktu, i¿ Chojecki najprawdopodobniej korzysta³ z dwóch wersji Rêkopisu (1804 i 1810), natomiast Anna
Wasilewska swoje t³umaczenie opar³a na wersji z 1810 roku, ju¿ mniej materialistycznej w swej wymowie. Dlatego porównywanie przek³adu Chojeckiego
z najnowszym mo¿e byæ równie¿ w pewnej mierze pretekstem do ledzenia
ewolucji pogl¹dów hrabiego, bior¹c po uwagê choæby wyeliminowanie przez
Potockiego w¹tku ¯yda Wiecznego Tu³acza i ideow¹ zmianê w wywodach
geometry Velasqueza. Ponadto w nowej wersji ten drugi w¹tek jest znacznie
d³u¿szy.
Przek³ad Wasilewskiej jest ogromnym wyzwaniem dla czytelników, dla
których Rêkopis znaleziony w Saragossie w t³umaczeniu Edmunda Chojeckiego by³ jedyn¹ znan¹ (i w ich odczuciu t¹ w³aciw¹) wersj¹. Podczas pracy nad
now¹ wersj¹ autorka du¿o czasu powiêci³a t³umaczeniu Chojeckiego, o czym
czytamy w jej tekcie Wariacje na temat polskich przek³adów Rêkopisu:
Do orygina³u Rêkopisu znalezionego w Saragossie zagl¹da³am w trzech etapach
i dwukrotnie wycinkowo opisywa³am przek³ad Chojeckiego. Obecnie mam ju¿
34
35

J. Ryba, Gry osobliwe z utworami Jana Potockiego..., s. 52.
Anna Wasilewska o niekonsekwencjach Jana Potockiego dotycz¹cych swobodnego
traktowania nazw, geografii i niekonsekwencji w podawaniu nomina³ów pieniê¿nych informuje w przypisach do swojego przek³adu Rêkopisu znalezionego w Saragossie.
36 A. Wasilewska, Wariacje na temat polskich przek³adów Rêkopisu..., s. 371372.
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ukoñczony przek³ad wersji 1810, a tak¿e starann¹ lekturê wersji Chojeckiego,
któr¹ zdanie po zdaniu porównywa³am z tekstem francuskim36.

Anna Wasilewska, t³umacz¹c historiê Alfonsa van Wordena, prze³ama³a nawyki czytelnicze. Mamy bowiem now¹ wersjê powieci  bez zastosowania
przesadnych stylizacji, wietnie wspó³graj¹c¹ ze wspó³czesn¹ polszczyzn¹ literack¹. O swoim podejciu do przek³adu t³umaczka wypowiada siê tak:
D³ugo namyla³am siê nad kszta³tem jêzykowym, jaki powinien, czy móg³by
przybraæ dzisiaj Rêkopis. Potocki nie jest naszym wspó³czesnym, ale szereg
u¿ytych rozwi¹zañ stylistycznych i jêzykowych brzmi bardzo nowoczenie, a te¿
i to, co ma nam do powiedzenia, zas³uguje na wys³uchanie. Zgodnie z najcelniejsz¹ mo¿e definicj¹ pisarza klasyka, jak¹ poda³ Italo Calvino, klasyk to kto, kto
nigdy nie koñczy mówiæ tego, co ma nam do powiedzenia. Jeli mamy wys³uchaæ Potockiego, niechaj przemówi w jêzyku wyzbytym stylizacji, ale te¿ nie
nacechowanym nadmiernie mow¹ dzisiejsz¹37.

Wasilewska zadba³a równie¿ o to, aby czytelnik nie pogubi³ siê w obfitoci
nazw geograficznych oraz faktów historycznych. W wielu przypisach dotycz¹cych toponimii czy wydarzeñ historycznych nierzadko konfrontuje fakty
z literack¹ fikcj¹. Co wiêcej, przypisy pos³u¿y³y t³umaczce do przybli¿enia
wersji z 1804 roku, choæ (przypominam) najnowszy przek³ad Rêkopisu znalezionego w Saragossie opiera siê na ostatecznym wariancie powieci z roku
1810. Jakkolwiek Wasilewska odnosi siê w przypisach do wersji utworu
w t³umaczeniu Edmunda Chojeckiego, to zasadniczo nie polemizuje z jego
przek³adem. Jedynie w artykule zamieszczonym w Tygodniku Powszechnym decyduje siê na nastêpuj¹c¹ ocenê pracy swojego poprzednika:
Wersjê sygnowan¹ nazwiskiem Chojeckiego czyta siê doskonale jako dzie³o suwerenne, które odznacza siê barwnoci¹ i zmys³owoci¹ opisów, dopóki nie wemie siê do rêki orygina³ów38.

Dlatego najlepszym wyjciem dla czytelnika i badacza Rêkopisu znalezionego
w Saragossie jest potraktowanie obu polskich t³umaczeñ jako dzie³ odrêbnych i jednoczenie spokrewnionych, które sta³y siê ju¿ immanentnymi
elementami legendy zwi¹zanej nie tylko z Rêkopisem znalezionym w Saragossie, ale i samym Janem Nepomucenem Potockim.
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Summary
An article is about count Jan Nepomucen Potockis famous novel which is one of the most
mysterious masterpieces of world literature. It turned out that Edmund Chojecki did quite
rough novels translation from french into polish.
However late 2015 is the time of major breakthrough in polish reception of The Manuscript Found in Saragossa. On the count Potockis 200th anniversary of death a completely new
version of the novel was released  based on autographs and copies of particular decamerons,
with hand-written Potockis corrections from 1810  translated by Anna Wasilewska. Her
translation is a great challenge for readers, who knew only Chojeckis version which was
known as the right one. Modern translation overcame readers habits. New version of the novel
is not overstyled which perfectly harmonize with modern literary polish language.
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Pierwszy okres ¿ycia i twórczoci (do roku 1918) Micha³a Kajki (Kayki)
(18581940) jest mniej znany i przebadany ni¿ ten, który obejmuje dwudziestolecie miêdzywojenne. Jeden z istotnych w¹tków biografii najbardziej znanego poety mazurskiego dotyczy zwi¹zków z ojcem literatury mazurskiej,
Marcinem Gerssem (18081895). Janusz Jasiñski i Tadeusz Oracki s³usznie
wskazywali na fascynacjê Kajki t¹ postaci¹, znane mu by³y teksty oraz
wydawnictwa redaktora Gazety Leckiej i Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego. Jego wp³ywu na m³odszego o piêædziesi¹t lat Mazura nie
zauwa¿ano albo by³ on pomniejszany. Wspomniani badacze twierdzili, ¿e do
1883 roku najwa¿niejszym nauczycielem poety [Kajki  Z.Ch.], kszta³c¹cym
jego wiatopogl¹d, by³ Marcin Gerss1, ale ju¿ od roku nastêpnego jego miejsce zaj¹³ Jan Karol Sembrzycki jako redaktor Mazura, Mazura Wschodniopruskiego i kalendarzy.
Wspó³praca Kajki ze starszym o dwa lata Sembrzyckim (18561919),
która jest w du¿o wiêkszym zakresie udokumentowana ni¿ ta z Marcinem
Gerssem, tworzy wra¿enie wa¿niejszej. Za debiut mazurskiego pieniopisarza i liryka uznaje siê rymowane podziêkowanie Sembrzyckiemu za starania
na rzecz podniesienia poziomu owiaty w spo³ecznoci mazurskiej:
Dziêkujê ja Panu memu
W Tyl¿y przebywaj¹cemu,
1 J. Jasiñski, T. Oracki, Niektóre zagadnienia z ¿ycia i twórczoci Micha³a Kajki,
w: M. Kajka, Z duchowej mej niwy , wiersze zebrali i oprac. J. Jasiñski, T. Oracki, Olsztyn 1982, s. VII.
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¯e siê o nas fatyguj¹,
Mazura nam redaguj¹,
Kalendarze uk³adaj¹,
¯e ludzie pociechê maj¹.
Ach, pociechy wiele mamy,
Gdy co nowego czytamy.
I uczym siê rozumu z tego
W ksi¹¿kach co po¿ytecznego.
Choæ nie wszyscy ludzie prawie2
Ciesz¹ siê w tej zabawie3,
By w ksi¹¿kach co czytali,
Potem na to uwa¿ali;
Gdy¿ co jest jednemu lubo4,
To za jest drugiemu zgub¹.
Jedni do karczmy siê w³ócz¹,
A z drugimi tam siê k³óc¹,
A najlepsza im ksi¹¿eczka
Jest w butelce gorza³eczka.
Potem jeszcze siê spieraj¹,
¯e rozumu wiele maj¹:
Bo gorza³ka choæby dziecka
Uczy gadaæ i z niemiecka5.

Panegiryczny utwór opiera siê na modelu wierszy pochwalnych, których
autorzy z mazurskich wiosek s³awili swego redaktora i pisarza, czyli Marcina Gerssa. S¹ nimi: Jan Lutych z Ma³ych Zawad6, Wilhelm Laazer z Nowych Kiejkut7, Karl Leciñski8, Tobiasz Stullich ze Staczy9, Gottlieb Rogowski z Wielkiego Lasku10 i inni. Utwory powy¿szego typu maj¹ formê listu.
Wyrazy uznania dla osoby ³¹cz¹ siê z wys³awianiem czytelnictwa jako wartociowego sposobu spêdzania czasu. Koncept, aby po¿ytecznemu i po¿¹danemu
2
3
4
5
6

prawie  tu: rzeczywicie, naprawdê.
zabawa  tu: zajêcie, czynnoæ.
lubo  (przys³ówek od luby  mi³y, przyjemny, b³ogi).
M. Kajka, *** [Dziêkujê ja Panu memu], Mazur 1884, nr 10.
J. Lutych J., List Jana Lutycha, gospodarza w Ma³ych Zawadach w oleckowskim,
do wydawcy kalendarza tego, do M. Gerssa w Lecu, d. 26 kwietnia 1866 r., Kalendarz
Królewsko-Pruski Ewangelicki (dalej: KKPE) 1867, s. 89; tego¿, List gospodarza Jana
Lutycha z Ma³ych Zawad w Oleckowskiém do wydawcy kalendarza pana Gerssa w Lecu,
KKPE 1883, s. 140.
7 W. Laazer, List do wydawcy kalendarza, KKPE 1869, s. 9192
8 [K.] Leciñski, O kalendarzu leckim, KKPE 1873, s. 143144.
9 T. Stullich, O rzece po¿ytecznéy, KKPE 1885, s. 158; tego¿, Na dzieñ urodzin dnia
23 padziernika 1888 Redaktora Gazety Leckiéy i Wydawcy kalendarza Leckiego M. Gerssa
w Lecu, KKPE 1890, s. 120.
10 G. Rogowski, List do Redaktora i Wydawcy kalendarza napisa³ gospodarz Gottlib
Rogowski z Wielkich Lasków w powiecie ³eckim roku 1885, KKPE 1890, s. 116117.
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oddawaniu siê czytaniu przeciwstawiæ nagannemu piciu gorza³ki, stosowa³
Gerss w swoich apelach o prenumeratê Gazety Leckiej. Np. z przykroci¹
i ubolewaniem powiadamia³ o zjawisku powszechnym: Ale najwiêksza czêæ
ludu nie chce, jak siê zdaje, owiecenia, lecz lubi lepiej gorza³kê i karczmê11.
Wiersze i korespondencje przeciwko nadu¿ywaniu gorza³kistanowi¹ w pimiennictwie mazurskim liczn¹ grup¹ tekstów; antyalkoholowy temat w literaturze ludowej XIX wieku nale¿a³ do jej sta³ego repertuaru.
Kajka w cytowanym wy¿ej wierszyku podzieli³ siê z satyrycznym zaciêciem swoimi obserwacjami zachowania siê ludzi po spo¿yciu wiêkszej dawki
wódki w karczmie. Pisz¹c o awanturuj¹cych siê pijakach, zauwa¿y³, ¿e licytuj¹ siê, kto jest m¹drzejszy; zamroczeni alkoholem s¹dz¹, a w³aciwie bredz¹, ¿e jego picie, nawet jeli jest dziecki, czyli niedojrza³y, s³aby, rzekomo
sprawia, ¿e cz³owiek zdolny jest do mówienia nie tylko po swojemu (tu: po
polsku), ale jeszcze po niemiecku. Dwuwiersz: Bo gorza³ka choæby dziecka /
/ Uczy gadaæ i z niemiecka jest absurdem wypowiedzianym w pijackim
widzie, a nie sformu³owaniem przeciwko mówieniu przez Mazurów po niemiecku. Przywo³any wyimek by³ opatrywany wynikaj¹c¹ z nierozumienia
jego literalnego sensu nadinterpretacj¹. Owszem, w swoim pierwszym wydrukowanym wierszu mazurski autor ironicznie wyra¿a³ siê o tych, którzy
gubi¹ swoj¹ kulturê, swoj¹ godnoæ w wódce, ale  w moim przekonaniu
 nie sugerowa³, ¿e jednoczenie zatracaj¹ siê i poni¿aj¹ w nierozumnej
paplaninie niemieckiej12. Mazur w rzeczywistoci wytoczy³ jeszcze jeden
argument przeciwko przypisywaniu gorza³ce wyj¹tkowych w³aciwoci, rzekomo pozytywnie wp³ywaj¹cych na organizm i umys³ cz³owieka. Kajka, jak
wielu innych Mazurów pruskich, pos³ugiwa³ siê jêzykiem niemieckim.
W jego kociele parafialnym podczas mszy w. liturgia odprawiana by³a po
polsku i po niemiecku. W obu jêzykach ksiê¿a g³osili kazania. W sprawozdaniu Gerssa z powiêcenia nowo wybudowanego kocio³a w Klusach 4 listopada 1884 roku czytamy o koegzystencji polszczyzny i niemczyzny. Redaktor,
który osobicie uczestniczy³ w wiêcie parafian, relacjonowa³:
Uroczystoæ powiêceni kocio³a d.[nia] 4. Listopada zaczê³a siê o pó³ do jedenastej godziny w tymczasowym kocio³ku odwitnym13 nabo¿eñstwem w niemieckim i polskim jêzyku. St¹d uda³ siê pochód (Zug) ku nowemu kocio³owi. Na
przodku szed³ mistrz ciesielski (nie mularski) pan Keyzer (Kaiser) z E³ku, który
koció³, tak licznie wybudowa³, nios¹c na poduszce at³asowej poz³acany klucz
kocio³a nowego, a za nim wysocy panowie i duchowieñstwo, i rada kocielna,
nios¹c naczynia kocielne do nowego domu Bo¿ego. A lud tysi¹cami, szed³ za
nim albo sta³ po obu stronach id¹cych, tworz¹c ulicê. I piewano na pochodzie
pieñ nabo¿n¹ [ ].
[Po przekazaniu klucza] wst¹pili panowie do kocio³a, a wielki [w du¿ej liczbie
 Z. Ch.] lud wszed³ za nimi, a koció³ by³ ludem przepe³niony. Nabo¿eñstwo
11
12
13

[M. Gerss], Skrzynka do listów, Gazeta Lecka 1880, nr 43.
J. Jasiñski, T. Oracki, Niektóre zagadnienia z ¿ycia i twórczoci Micha³a Kajki..., s. IX.
odwitny  po¿egnalny.
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polskie i niemieckie by³o z³¹czone, gdy¿ dzieñ by³ krótki i nie mo¿na by³o
odprawiaæ nabo¿eñstwo osobno w ka¿dym jêzyku. Lud polski piewa³ pieni po
polsku, a Niemcy razem po niemiecku [ ].
Po powiêceniu zapiewa³ zbór 3 pierwsze wiersze pieni O Duchu wiêty do nas
przyjd, a tedy wst¹pi³ na o³tarz pan superintendent Siemieniowski z E³ku
i czyta³ najprzód po niemiecku, a potem po polsku liturgi¹ [ ]. Kazanie po
polsku i po niemiecku pan pleban Preus z Klus pod³ug tekstu psalmu 26 [ ].
Ca³e kazanie by³o jasne i wyrozumia³e [zrozumia³e  Z. Ch.] i serca s³uchaczów
wzruszaj¹ce14.

Od 1958 roku utrzymuje siê pogl¹d, ¿e w wydawnictwach Marcina Giersza [Gerssa
 Z. Ch.] Kajka nie zamieszcza³ swoich wierszy15. Niedatowany list redaktora
Kalendarza Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego do wierszopisarza z Ogródka uchodzi za dowód odmowy wspó³pracy z nim, tote¿ warto go przytoczyæ:
Panie Kajko!
Poemata za póno nades³ane, bo ju¿ ma³o co jest do drukowania kalendarza,
miejsca nie ma. Pierwszy poemat dobry, ale trochê d³ugi, drugi poemat nie za
têgi. Je¿eli Pan odwrotn¹ poczt¹ mi mo¿e przys³aæ poemat króciuchny, tak
4 wiersze maj¹cy, to mo¿e jeszcze znajdê miejsce. Najlepiej jest jaka króciuchna
powiastka. Pierwszy poemat umieszczê w przysz³ym roku. K³aniam siê.
M. Gerss16

Nadawca zawar³ w nim oszczêdne informacje, ale na ich podstawie mo¿na
ustaliæ, ¿e adresat nie opanowa³ sztuki sk³adania rymów na poziomie w pe³ni
zadowalaj¹cym sêdziwego redaktora. Nie mo¿na mu jednak przypisywaæ
dezaprobaty wobec nades³anych tekstów. Jeden poemat znajduje uznanie
Gerssa, co wiêcej, prosi on Kajkê o czterowierszowy utwór, a tym samym
proponuje dalsz¹ wspó³pracê. Zdarza³o siê redaktorowi nie dotrzymywaæ
sk³adanej wiejskim korespondentom obietnicy wydrukowania ich nades³anego rêkopisu w Gazecie Leckiej lub Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim. Ale przyrzeczenie dane Kajce zosta³o spe³nione, poniewa¿ jego poemat Gerss og³osi³ w Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim na rok
1894 pt. Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych17.
Jak wiadomo18, Marcin Gerss materia³y do swoich kalendarzy, zwanych:
polskimi, leceñskimi, mazurskimi, przygotowywa³ w pierwszej po³owie
14 M. Gerss, O powiêceniu kocio³a nowo zbudowanego w Klusach, w powiecie ³eckim
d. [nia] list. [opada] 1884 r., Gazeta Lecka 1884, nr 47.
15 J. Jasiñski, T. Oracki, Wstêp, w: M. Kajka, Zebra³em snop plonu , oprac. J. Jasiñski, T. Oracki, Warszawa 1958, s. 2223. Pogl¹d zas³u¿onych kajkologów niebacznie przyj¹³em za obowi¹zuj¹cy w ksi¹¿ce: Z. Chojnowski, Micha³ Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn
1992, s. 1819.
16 Rêkopis przechowuje Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie,
Zbiory Specjalne, PTH-R. 147.
17 M. Kajka, Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych, KKPE 1894,
s. 202203.
18 Zob. Z. Chojnowski, S³owo do Czytelników (przyczynek do biografii Marcina Gerssa
i wiedzy o Kalendarzu Królewsko-Pruskim Ewangelickim), w: Marcin Giersz (Gerss). Cz³owiek z pogranicza, red. Z. Chojnowski, Go³dap 2009, s. 7980.
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roku poprzedzaj¹cego. Redagowanie ksi¹¿ki rocznej koñczy³ w czerwcu lub
lipcu roku, który poprzedza³ wydanie kalendarza na dany rok. Mo¿na wiêc
przypuciæ, ¿e list Gerssa do Kajki (który ten¿e pieczo³owicie przechowywa³
przez ca³e ¿ycie) zosta³ napisany pón¹ wiosn¹ lub na pocz¹tku lata 1893 roku,
a zatem na kilkanacie miesiêcy przed mierci¹ Marcina Gerssa. Osiemdziesiêciokilkuletni, zmêczony d³ugim ¿yciem i schorowany pisarz, poeta, publicysta, redaktor w³¹czy³ trzydziestopiêcioletniego Kajkê w poczet wspó³pracowników ojca literatury mazurskiej. Nie móg³ daæ wiêcej, bo zmar³
25 marca 1895 roku. Zwrócenie siê Kajki do Gerssa nast¹pi³o wtedy, gdy Jan
Karol Sembrzycki zbli¿y³ siê do polskoci; w latach 18901893 powróci³ bowiem do wyznania katolickiego, a podczas pobytu w podpoznañskich Je¿ycach, gdzie pracowa³ jako aptekarz, zdeponowa³ w Towarzystwie Przyjació³
Nauk korespondencjê i inne materia³y dokumentuj¹ce jego dzia³alnoæ na
Mazurach.
Interesuj¹ce jest to, ¿e poemat Pociecha w utrapieniu ewangielików
w diasporze i innych ukaza³ siê nie w treci ksi¹¿ki rocznej Kalendarza
Królewsko-Pruskiego Ewangelickiego, lecz w corocznym dodatku do niego,
czyli w Karcie Lataj¹cej Zwi¹zku Ewangielickiego Zak³adu Gustawa Adolfa
Nr 76. Marcin Gerss od lat siedemdziesi¹tych propagowa³ idee i dzia³alnoæ
zwi¹zku Gustawa Adolfa (Gustav-Adolf-Verein). Jego patronem by³ król
szwedzki Gustaw II Adolf (15941632); protestanckie elity niemieckie wykreowa³y w³adcê Szwecji na Lwa Pó³nocy i obroñcê ewangelicyzmu19. Tote¿
Gerss przedstawia³ króla jako obroñcê ewangelików ucinionych i wiary
ewangelickiej przeciw wrogom ich20. Pocz¹tki organizacji siêgaj¹ roku 1832,
ale jej dzia³alnoæ w Prusach Wschodnich datuje siê od 1844 roku. Zasadniczym celem zwi¹zku by³a pomoc finansowa ewangelikom ¿yj¹cym w diasporze. Zbierane pieni¹dze przeznaczano m.in. na budowê kocio³ów, za rodki
zgromadzone przez cz³onków i cz³onkinie organizacji zbudowano pierwsz¹
wi¹tyniê ewangelick¹ w wiosce warmiñskiej (chodzi o koció³ w Nowej Wsi
pod Olsztynem). Interesuj¹ce jest to, ¿e od 1890 roku powiaty mazurskie,
takie jak: szczycieñski, nidzicki, mr¹gowski, piski, w³adze zwi¹zku prowincjonalnego uzna³y za obszar diaspory wyznawców luteranizmu, mimo ¿e
mieli oni tutaj liczebn¹ przewagê. Decyzjê podjêto ze wzglêdu na s¹siedztwo
polskich katolików21.
Marcin Gerss by³ powa¿nym sojusznikiem zwi¹zku Gustawa Adolfa.
Jak zbada³ Grzegorz Jasiñski:
[ ] w latach osiemdziesi¹tych XIX w. Gerss sta³ siê oficjalnym wspó³pracownikiem tej organizacji, zobowi¹za³ siê do t³umaczenia i drukowania (w skróconej
19
20
21

Z. Anusik, Gustaw II Adolf, Wroc³aw 2009.
Podpis pod rycin¹, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1886, s. 161.
Historiê zwi¹zku Gustawa Adolfa na Mazurach opracowa³ G. Jasiñski w monografii
Koció³ ewangelicki na Mazurach w XIX wieku (18171914), Olsztyn 2003, s. 94105.
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wersji) wydawanego przez centralny zarz¹d w Lipsku informatora. Materia³y te
w³¹cza³ do swojego kalendarza pod nazw¹ Karta Lataj¹ca Zwi¹zku Ewangielickiego Zak³adu Gustava Adolfa. Nie by³o to jednak dos³owne t³umaczenie, raczej
omówienie znajduj¹cych siê tam tekstów, zaopatrzonych przez Gerssa stosownymi wierszykami, przypisami, objanieniami, ilustracjami. Uzupe³nia³ je wyci¹gami z Gustav-Adolf Bote für Provinz Preußen, najwa¿niejszymi przemówieniami i kazaniami przedstawicieli w³adz prowincjonalnych, rocznymi sprawozdaniami Zwi¹zku oraz jego mazurskich oddzia³ów. Marcin Gerss czasami wrêcz
agresywnie wystêpowa³ w obronie ucinionych zborów w Zachodnich Prusach,
piêtnuj¹c dawniejsze postêpowanie na tym terenie Polaków i jezuitów, bêd¹cych
(jak zawsze w ludowym pimiennictwie ewangelickim) ucielenieniem wszelkiego z³a. Jednak wbrew tendencjom wyra¿anym przez polityczne i kocielne w³adze prowincjonalne, nie pisa³ o postêpach katolicyzmu i polonizacji na Mazurach, tak¿e nie widzia³ w nich zagro¿enia dla polskojêzycznych ewangelików.
Wynika³o to z ogólnych przekonañ Marcina Gerssa, znakomicie znaj¹cego realia
mazurskie, a jednoczenie w miarê uczciwie je prezentuj¹cego. Pisz¹c dla ludnoci mazurskiej nie chcia³ i nie móg³ przedstawiaæ z powodów polityczno-religijnych wyimaginowanego obrazu. Nie oznacza to jednak, ¿e nie przejmowa³ siê
problemami Prus Wschodnich i samych Mazur. Informowa³ przecie¿ o biedzie
niektórych parafii, przedrukowywa³ apele o pomoc. Nie ³¹czy³ tego jednak
z polsko-katolickim zagro¿eniem22.

Do charakterystyki Grzegorza Jasiñskiego dodajmy jeszcze jeden element.
Gerss  wród sprawozdañ, rozliczeñ finansowych, informacji o kocio³ach
zbudowanych za pieni¹dze organizacji, portretów patrona i g³ównych dzia³aczy  umieszcza³ tak¿e swoje wierszowane odezwy, pisane w imieniu luteranów mieszkaj¹cych w diasporze, a drukowane jako S³owo do Czytelników, np.:
Ocuæcie siê! G³os was wo³a,
Jak mocno tylko wo³aæ zdo³a:
D o s p r a w y p r z y ³ ¹ c z c i e ¿ s i ê c n e j .
Pan chce tego najmilejszy.
I s³awny król nasz Najjaniejszy.
Powstañcie¿ wiêc z gnunoci swej.
Przyst¹pcie¿ do tego
Zwi¹zku szlachetnego,
Który wspiera
Ucinionych,
Utrapionych,
W diasporze rozproszonych23.

Redaktor na zachêtê podawa³ do wiadomoci, ¿e hojnym cz³onkiem zwi¹zku
Gustawa Adolfa by³ cesarz Wilhelm I, a po jego mierci cesarz Fryderyk III.
22
23

Tam¿e, s. 104105.
M. Gerss, *** (Ocuæcie siê!), Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1888,
s. 181. Zob. tak¿e tego¿, *** (Jezus Chrystus, prorok wielki), Drugie s³owo do Czytelników, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1889, s. 179, 212; tego¿, Drugi g³os do
wszystkiego ludu ewangelickiego, Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki 1890, s. 206;
tego¿, Drugie s³owo wydawcy Kalendarza do Czytelników, Kalendarz Królewsko-Pruski
Ewangelicki 1891, s. 208 i inne.
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Dotychczas nie zwracano uwagi na stosunek Micha³a Kajki do organizacji, która w jaki sposób dotyczy³a tak¿e jego parafii. W powiecie e³ckim to
stowarzyszenie przejawia³o pewn¹ aktywnoæ, gdy¿ p³ynê³y st¹d (co prawda
niewysokie, du¿o ni¿sze ni¿ z powiatu gi¿yckiego) datki na jego rzecz. Jedynym ladem biograficznym, wiadcz¹cym o sympatyzowaniu Kajki ze zwi¹zkiem Gustawa Adolfa, jest to, ¿e nada³ swoim synom imiona króla szwedzkiego.
Jedynym za tekstowym potwierdzeniem pozytywnego nastawienia autora z Ogródka jest Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych. Ale trzeba tu od razu poczyniæ pewne zastrze¿enie. Tytu³ pieni, a ju¿
na pewno miejsce jej publikacji, by³y rezultatem arbitralnej decyzji redaktora. Wiersz Kajki nie jest u³o¿ony na podobieñstwo rymowanych odezw Marcina Gerssa, upominaj¹cych siê o wyznawców luteranizmu ¿yj¹cych w diasporze. Utwór by³ przeznaczony do piewania na melodiê pieni kocielnej,
zaczynaj¹cej siê od s³ów Duszy kochanku, i to z ni¹ ³¹czy go wiele cech
wspólnych; znajduje siê ona pod numerem 198 w Nowo wydanym kancjonale
pruskim, Królewiec 1741, s. 192193, w dziale O ³askawoci i dobrotliwoci
Bo¿ej w Chrystusie Jezusie. Kajka pos³u¿y³ siê wzorcem metrycznym tej
pieni; ka¿da strofa sk³ada siê z szeciu wersów, pierwsze dwa licz¹ po piêæ
sylab, dwa rodkowe po osiem i dwa ostatnie znowu po piêæ, o uk³adzie
rymów: aabbcc. Utwór jest modlitw¹ adresowan¹ do Jezusa Chrystusa jako
Ksiêcia Pokoju, a przede wszystkim tego, który poniós³ ofiarê na krzy¿u, aby
przynieæ zbawienie wszystkim ludziom. Bliskoæ ze Zbawc¹ daje si³ê, ukojenie, radoæ, zw³aszcza w trudnych chwilach ¿ycia. Wiersz Kajki nawi¹zuje
wersyfikacyjnie i stylistycznie do pieni z Nowo wydanego kancjona³u pruskiego. Idea obu utworów opiera siê na wierze w ³aski p³yn¹ce z podtrzymywania duchowej wiêzi z Jezusem Chrystusem. Mazurski poeta zachêca do
zwrócenia siê ku Chrystusowi i bycia z Nim. Przytaczane argumenty, które
obecne s¹ równie¿ w pieni 198 kancjona³u, przemawiaj¹ za rozumnoci¹
takiego postêpowania. W ujêciu Kajki Jezus jawi siê bardziej bezporednio,
a Jego dary okrelone s¹ w innym porz¹dku ni¿ w kancjona³owym tekcie.
Mazur namawia kogo do zaprzyjanienia siê z Synem Bo¿ym, gdy autor
Duszy kochanku rozbudowuje apostrofê do Niego. Wed³ug Kajki Chrystus:
pociesza (w pieni 198 modl¹cy siê prosi: poma¿ Olejkiem radoci / M¹
duszê w smutku, w ¿a³oci), daje b³ogoæ, przychodzi do prosz¹cego natychmiast, s³odzi duszê (w pieni 198 podmiot stwierdza dziêkczynnie: gorzkoci me cukrujesz), uzdrawia, ociera ³zy strapionym (pieñ 198 zwraca siê
poufale: Gdy ³zy rozlewam, / Ty je, Jezu! sam / zawsze z Twoimi prowadzisz,
/ Gdy ³zy rozlewam, / Ty je otrzesz sam), wspiera Ewangeli¹, krzepi, idzie
do tych, którzy znaj¹ nêdzê, wspomaga poni¿onych, pogr¹¿a wywy¿szaj¹cych
siê (w pieni 198 w obliczu Ukrzy¿owanego mówi siê: Bo tu zel¿enie, / Tam
wywy¿szenie), pomaga z wad (w pieni 198 autor kieruje s³owa do Zbawiciela: oczyszczasz ze wszech z³oci).

288

Zbigniew Chojnowski

Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych zawiera te¿
wyra¿enia biblijne. Np. w dwuwierszu: On za pysznym wszem w prêdkoci
/ Z³amie róg ich wynios³oci, pojawia siê aluzja do Psalmu 75. Kajkowy
wiersz jest ponadto akrostychem (Gerss nie uprawia³ tej formy). Wskazuje
on niezbicie na autorstwo Pociechy w utrapieniu
Publikowana poni¿ej wersja utworu przesz³a modernizacjê pisowni oraz
interpunkcji. Zachowane jest wyt³uszczenie liter rozpoczynaj¹cych kolejne
wersy.

***
Micha³ Kajka
Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych
Na nutê: Duszy kochanku
Myli rozrywaj!
Jezusa wzywaj!
Chcê ci przybyæ do pomocy,
A jak we dnie, tak i w nocy
£askaw ci bêdzie,
K tobie przybêdzie.
Ach! Jak b³ogo ¿yæ
I z Jezusem byæ
Ka¿d¹ ¿ycia twego chwilê
Ach! On ciê pociesza mile.
Z nim wci¹¿ b³ogo ¿yæ,
O, wiêc chciej z nim byæ,
Gdy jego wzywasz,
Rad z nim przebywasz,
On wnet ku tobie przychodzi,
Duszê twoj¹ ci os³odzi,
Kiedy go wzywasz,
A z nim przebywasz,
Zbawca jak zdo³a,
Pielgrzymów wo³a:
O przychodcie utrapieni!
Wy bêdziecie pocieszeni.
Jeszcze tak wzywa,
A z nêdznym bywa.
Ten w ka¿d¹ porê
Uzdrawia chore,
£zy strapionym swym ociera,
Ewangeli¹ ich wspiera;
Czasu ka¿dego
Krzepi biednego.
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Jezus lubi sam
Ej! Ten nêdzny stan,
Gdy¿ siê sam w biedzie narodzi³,
On i przy was w nêdzy chodzi³,
Te¿ i rad siada
On tam, gdzie biada.
Ul¿y ka¿demu
£zy lej¹cemu,
On za pysznym wszem w prêdkoci
Z³amie róg ich wynios³oci.
I pomaga z wad,
£zy lej¹cym rad. *)

*) Pierwszymi literami ka¿dego rz¹dka z wysoca do nizia czytaj¹c stoi: Micha³ Kayka z Ogrodka powiatu leckiego to u³o¿y³.
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Summary
In the article Zapomniany epizod wspó³pracy Micha³a Kajki (Kayki) z Marcinem Gerssem
i jego rezultat [Forgotten episode of cooperation between Micha³ Kajka and Marcin Gerss, and
the result thereof] the author attempts to reconstruct the circumstances in which the two
Masurian poets met, as well as their relationship. They had a 50 years of age difference. Gerss
and his works were a role model for the younger Kajka. Many Masurian authors wanted their
works to be approved by Gerss, so that they would be printed in Gazeta Lecka or Kalendarz
Królewsko-Pruski Ewangelicki. Until now, Kajka was believed to have been denied the honour
of having his works printed in either of those papers until 1895. In reality however, Gerss
included a religious hymn of Kajka Pociecha w utrapieniu ewangielików w diasporze i innych
in Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelickis 1894 edition. Uncovering this fact denies the
opinion that Kajka distanced himself from writing and publishing efforts of Marcin Gerss.
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Zbigniew Chojnowski, Wyobrania historyczna Mazurów pruskich.
Studia i ród³a, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2014, ss. 285.

2014 erschien im Verlag der Ermländisch-Masurischen Universität die
Veröffentlichung Wyobra¿nia historyczna Maurów pruskich. Studia i ród³a
[Historische Vorstellungskraft preußischer Masuren. Studien und Quellen]
von Zbigniew Chojnowski. Der Verfasser ist ordentlicher Professor am
Institut für Polnische Philologie und Logopädie dieser Hochschule. Es ist
eine Tatsache, die eingangs betont werden soll, weil seine wissenschaftlichen
Erkundungen schon seit einigen Jahren weit über das eigentliche Spektrum
der Polonistik hinausgehen. Chojnowski fokussiert also seine Interessen
immer mehr auf die Literatur Ostpreußens (darunter Masurens und des
Ermlands), die nicht nur polnisch-, sondern auch deutschsprachige Schriftsteller schufen (Siegfried Lenz, Arno Holz, Brüder Skowronnek). Zugegeben,
ihr Werk hätte eigentlich eher einheimische Germanisten beschäftigen
sollen, schon wegen des Reichtums und Vielfalt der Literatur Ostpreußens.
Doch, Natura horror vacui, so dass Chojnowski diese wichtige Aufgabe
erfolgreich selbst übernahm. Seine Bücher, besonders das hier zu
besprechende, sind ein sichtbares Zeichen dafür, dass das langjährige
Hineinwachsen in eine Region häufig dazu führen kann, dass man sich
langsam mit deren geistiger Hinterlassenschaft zu identifizieren beginnt.
Chojnowskis Abhandlung ist der erste Teil eines breit angelegten
Projekts zur masurischen Frage schlechthin. Im ersten Band unterzog der
Autor Beiträge, die in erster Linie im Kalendarz Królewsko-Pruski Ewangelicki [Königlich-Preußischer Evangelischer Kalender] und in der Gazeta
Lecka [Lötzener Zeitung] binnen des 19. und 20. Jahrhunderts veröffentlicht
wurden, einer kritischen Analyse. Meistens stammten sie aus der Feder
ihres Redakteurs, Marcin Gerss, sowie seiner Mitarbeiter (z. B. Jan
Lutych). Diesem Kreis gehörten außerdem Jan Karol Sembrzycki und
Micha³ Kajka. Im Schaffen dieser Autoren kommen politische Weltanschauungen zum Ausdruck, zum Teil auch die geistige und moralische
Verfassung fast aller Masuren. Zwar verpflichteten sie sich der masurischen
Mundart, die eine Abart des Altpolnischen war, doch in ihrem Wesen waren
sie durch und durch treue Bürger des preußischen Staates, was schließlich
eine zu erwartende Widerspiegelung in der Volksabstimmung des Jahres
1920 fand.
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Die Schwerpunkte der masurischen Dichtung fasst Chojnowski
folgendermaßen zusammen:
Geschichtliche Motive drückten sich in den Gebeten für die Obrigkeit,
Kurzgeschichten, Erzählungen oder Gelegenheitsdichtung aus und
konzentrieren sich vor allem auf die Tatareneingriffe der Jahre 1656 und
1657, den Siebenjährigen Krieg und den Napoleonischen Feldzug. Die
Nacherzählung der geschichtlichen Stoffe geht mit einer hohen Anerkennung der preußischen Herrscher einher: des Großen Kurfürsten, der
preußischen Könige (vornehmlich Friedrich II.), Wilhelm I. und Wilhelm II.
(S. 207).
Diese Schlussfolgerung zeigt die Ikonen des polnischsprachigen
Schrifttums in Masuren in einem ganz neuen Licht. Denn solche Lobgedichte auf die kaiserliche Familie wie Na dzieñ urodzin cesarza naszego
Wilhelma II, 27 stycznia 1911 [Zum Geburtstag unseres Kaisers Wilhelm II.
am 27. Januar 1911, 1911] oder Na dzieñ srebrnego wesela cesarskiej pary
[Zur Silbernen Hochzeit des Kaiserpaares, 1906] wären dem bislang nur als
Verfechter des Polentums in Masuren angesehenen Micha³ Kajka eher nicht
zuzutrauen. Chojnowskis Herangehensweise ist aber jede Parteilichkeit
fremd, auch wenn er die deutsche Vergangenheit seiner eigenen Heimat erst
mal für sich selbst entdeckt. Ferner wird von ihm dargelegt, dass die
polnische Geschichte im Schrifttum der Masuren ebenfalls mitberücksichtigt
war. Unter den polnischen Nationalhelden zeichneten sich besonders
Johannes III. Sobieski und Tadeusz Kociuszko aus, was nicht verwunderlich war, weil ihre Heldentaten und Bravour weit über die Grenzen
Polens (Europas) hinausgingen.
Zu den anderen Persönlichkeiten, die unter den Masuren ein enorm
hohes Ansehen genossen, zählten vor mehr als einhundert Jahren Otto von
Bismarck und Paul von Hindenburg. Dem ersteren kam hier allerdings
weniger Ehre als im übrigen Teil des Deutschen Reiches zu, weil der von ihm
initiierte Kulturkampf mit Reserviertheit im südlichen Ostpreußen
aufgenommen wurde (S. 139). Dafür wurde der andere stets verherrlicht und
sogar zu einer Kultfigur stilisiert (S. 142), weil vor allem ihm der glorreiche
Sieg über das russische Heer im Ersten Weltkrieg zu verdanken war.
Als ein relevantes, wenn nicht ganz entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, gilt bei einer Ethnie immer die Sprachfrage. Im Falle der
Masuren diente sie stets zur Hervorhebung ihres angeblich verdrängten,
polnischorientierten Nationalbewusstseins. Abgesehen davon, dass sich die
masurischen Intellektuellen im Laufe der Zeit immer mehr zum Hochdeutschen bekannten, um im Beamtenwesen oder in der geistigen Welt
aufsteigen zu können, soll darauf hingewiesen werden, dass die Grenzlandsprache ihren unverkennbaren Reiz bis heute bewahrte. Interessanterweise sagt man ihr nur selten das negative Prädikat Wasserpolnisch
nach, als ob sie doch etwas Eigenständiges dargestellt hätte. Dies wird
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ebenfalls von Chojnowski ausgeforscht und mit etwas überraschenden
Beispielen belegt. Was solche Wörter und Wendungen wie dokaz, margn¹æ,
obleta, przykliniæ u. a. zu bedeuten haben, soll der Unwissende selbst auf
den Seiten 107-108 nachschlagen.
Ein anderes Charakteristikum der Masuren war bekanntlich ihr
evangelischer Glaube. Aus diesem Grunde erörtert Chojnowski die stetige
Anwesenheit der Bibel nicht nur im religiösen, sondern auch in ihrem
Alltagsleben. Das Bibelstudium war allerdings unterstützt durch eine
vertiefte Lektüre der Biografien von protestantischen Kirchenvätern mit
Jan Hus und Martin Luther an der Spitze. Im Buch wurde dafür ein
Beispiel angeführt, und zwar dieses: ein besonders lesedurstiger Masure
habe mehrere Kilometer in ein Nachbardorf zu Fuß zurückgelegt, um dort
nur eine bezügliche Neuerscheinung ausleihen zu können!
Der wissenschaftliche Wert des neuen Buches von Chojnowski wird noch
mehr durch eine Reihe einleuchtender tabellarischer Übersichten bekräftigt,
die allen Interessierten das Kennenlernen der masurischen Geistesgeschichte erleichtern können. Der Teil ¯ród³a [Quellen] enthält folgende
Auszüge: von Jan Karol Sembrzycki: Jak Starzy Prusacy na Mazurach
wyginêli, a którzy ludzie potem tu przybyli [Wie die Altpreußen in Masuren
verlorengegangen waren und was für Menschen dann hierher kamen], Jaka
praca, taka p³aca. Powieæ mazurska z czasów wojny siedmioletniej [Wie der
Fleiß, so der Preis. Ein masurischer Roman aus dem Siebenjährigen Krieg],
O okropnym morderstwie, pope³nionym w Olecku przez jednego ¿o³nierza na
pocz¹tku [XIX] wieku [Über einen furchtbaren Mord, der Anfang des 19.
Jahrhunderts an einem Soldaten in Oletzko begangen wurde] und Figiel
kozaka [Ein Kosakenstreich], von Marcin Gerss: Jan Hus który za prawdê
ewangeliczn¹ ¿ycie swoje po³o¿y³ [Jan Hus, der sein Leben für die
evangelische Wahrheit opferte], O wtargnieniu Tatarów i Polaków do starych
Prus [Über den Eingriff der Tataren und Polen ins Altpreußen], Jan III, król
polski, zwyciêzca i obroñca ca³ego chrzecijañstwa w Europie [Johannes III.
Sobieski, König von Polen, Sieger und Verteidiger des ganzen Christentums
in Europa] und Króciuchny opis ¿ycia Najjaniejszego cesarza niemieckiego
i króla pruskiego Wilhelma I, który dnia 22 marca 1879 r. 82 lat wieku
swojego dokoñczy³ [Kurze Beschreibung des Lebens Ihrer Durchlaucht, des
Deutschen Kaisers und preußischen Königs Wilhelm I., der am 22. März
1879 82 Jahre alt geworden war]. Eine literarische Vorlage dafür lieferte
übrigens das Lied von Bernhard Rostock [Rostowski] aus dem Jahr 1738
Das Feld ist weiß, die Ähren all sich neigen], von Otto Gerss: Król Wilhelm I.
w grobowcu w Szarlottenburgu dnia 19go lipca 1870 roku [König Wilhelm I.
am Grabe in Charlottenburg am 19. Juli 1870], von Jan Lutych: O ¯ydach,
dawniejszej wsi, teraniejszym maj¹tku w Oleckowskiém [Über ¯ydy, ein
ehemaliges Dorf, den heutigen Gutshof bei Oletzko] und von Wilhelm
Dmuss: O Starych Prusach [Über Altpreußen].
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In Anknüpfung an Otto Gerss Gedicht, in dem der Besuch Wilhelm I.
am Grab seiner heiß geliebten Mutter, der Königin Luise, thematisiert
wurde, sei noch auf Folgendes hingewiesen werden. Der alte Kaiser
besuchte seine Mutter anlässlich ihres 60. Todestages und legte auf ihre
Grabstätte einen Kornblumenstrauß, der eine Erinnerung an eine Episode
aus seiner Kindheit war. Auf der Flucht vor Napoleon brach nämlich ein Rad
an der Kutsche, mit der der Thronfolger und seine Nächsten damals in aller
Eile nach Ostpreußen reisten. Während der Reparatur wand Luise einen
Kranz aus Feldblumen und überreichte ihn ihrem kleinen Sohn, der künftig
zum Kaiser ausgerufen werden sollte. Der nach sechs Jahrzehnten
abgestattete Besuch des sichtlich gerührten Kaisers am Sarkophag Luises
diente dann dem Künstler Anton von Werner als ein Malermotiv. Sein
Gemälde war bis 1945 in Breslau ausgestellt, heute ist es im Nationalmuseum
zu Warschau zu bestaunen (http://www.slaskiekolekcje.eu/Dziela/malarstwo/
/Werner-Anton-von-Krol-Prus-Wilhelm-I-przy-sarkofagu-swej-matki-krolowejLuizy-w-mauzoleum-w-Charlottenburgu, Zugriff: 7.11.2015).
Grzegorz Supady

Edward Ma³³ek, Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, oprac.
tekstu, wstêp, redakcja tomu Jaros³aw £awski, przeds³owie ks. Dariusz
Zuber, Wydawnictwo Prymat, Bia³ystokE³k 2016, ss. 722.

Pimiennictwo mazurskie w jêzyku polskim na ¿adnym etapie swojego
rozwoju nie charakteryzowa³o siê bogactwem tekstów, zw³aszcza takich, których autorzy nie byliby skrêpowani jak¹ cenzur¹ czy poprawnoci¹ polityczn¹. Ograniczenia wynika³y te¿ z niepe³nej wiedzy czy z braku wyrobienia
pisarskiego. Tote¿ udostêpnienie prozy wspomnieniowej Edwarda Ma³³ka
uwa¿am za obowi¹zkowy i udany czyn edytorski.
Odpowiedzialne mylenie o Mazurach pruskich domaga siê bowiem róde³, które odpowiadaj¹ nie tyle polskim czy niemieckim ¿yczeniowym wyobra¿eniom o dziejach ludnoci mazurskiej, ile utrwalonym przez nich samych dowiadczeniom. Od dawna wiadomo, ¿e przykrawanie mazurskoci
do polskoci albo niemieckoci musi skoñczyæ siê popadniêciem w jednostronnoæ, a nawet w stronniczoæ, a ostatecznie mijanie siê z prawd¹.
Za Mazurów przez wieki chêtnie wypowiadali siê przedstawiciele innych
nacji. Ka¿dy wiêc zapis autora mazurskiego, który osi¹gn¹³ g³êbsze zrozumienie swej genealogii, a jednoczenie ujawni³ oryginalnie (czytaj: ród³owo)
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poczucie w³asnej to¿samoci poprzez zmagania z losem, powinien byæ uwa¿nie przeczytany.
S³uszne i dramatyczne skargi Mazurów pruskich w ich pimiennictwie
nie ograniczaj¹ siê, jak niektórzy s¹dz¹, do utraty przez nich ojczystej mowy
z winy germanizatorów (w celu zilustrowania tego procesu przywo³uje siê
twórczoæ Micha³a Kajki, która obejmuje równie¿ wiele innych problemów).
Wspomnienia Edwarda Ma³³ka sprawiaj¹, ¿e losu Mazurów ju¿ nikt nie
powinien kwitowaæ uspokajaj¹cymi i eufemistycznymi stwierdzeniami, ¿e
historia z autochtonami obesz³a siê le, ¿e trudne dzieje ich wspólnoty by³y
obiektywnym skutkiem rozmaitych koniecznoci. Mazurska sylwa, jak
trafnie okrela formê wypowiedzi Ma³³kowej prof. Jaros³aw £awski, powiadcza, ¿e u podstaw ka¿dej niesprawiedliwoci i krzywdy, ale tak¿e uczynionego dobra, stoj¹ konkretne osoby.
Edward Ma³³ek czêsto z drobiazgowym uszanowaniem dla istotnych
szczegó³ów biegu swojego ¿ycia prowadzi narracjê anegdotyczn¹ i doprowadza j¹ do sytuacji, sentencji, wymownego cytatu. Owszem, mo¿e niekiedy
irytowaæ sk³onnoæ Autora do formu³owania radykalnych ocen i wizji, do
snucia domys³ów, tworzenia utopii politycznych i ulegania pewnym (nie zawsze usprawiedliwionym) obsesjom, ale przecie¿ obudowane s¹ one realistyczn¹ materi¹ i niedaj¹c¹ siê przeceniæ faktografi¹ codziennoci. Obejmuje
ona niemal ca³y XX wiek. Pocz¹tkami tkwi jeszcze w okresie przed 1914,
a urywa siê w 1994  w roku mierci Autora. Przestrzeñ do interpretacji
pozostawia skupienie siê przez niego na okresie zamieszkiwania Polski (do
momentu wyjazdu do Kanady w 1973 roku) i na ostatnich latach ¿ycia, kiedy
to zmiany polityczne umo¿liwi³y przyjazdy do stron ojczystych.
Mazurskie poszukiwania to¿samoci zaabsorbowa³y mnóstwo realiów,
które portretuj¹ i wywietlaj¹ epokê. Np. Polska Ludowa rysuje siê tu jako
kraj permanentnej, choæ prymitywnej i nachalnej, inwigilacji. Jedn¹ z niezaprzeczalnych wartoci tej prozy s¹ nie tylko jej walory dokumentalne, lecz
równie¿ etnograficzne; reprezentuje ona bowiem w ca³ej rozci¹g³oci kulturê
Mazurów pruskich, przywi¹zanych do kraju ojczystego mnóstwem widzialnych i niewidocznych korzeni. Znajduje w niej wyraz mylenie Bibli¹, zami³owanie do piewania pieni religijnych z Nowo wydanego kancjona³u pruskiego, maj¹ tu ujcie podstawowe elementy obyczajów, wyobrani historycznej, a przede wszystkim mentalnoci i duchowoci Mazurów. W sposób
oczywisty pokazuje siê ich istnienie na pograniczu dwóch jêzyków: polskiego
i niemieckiego (spisanie swej autobiografii w tym pierwszym, choæ nie przes¹dza o niczym, jest wymowne).
Trudno by³oby znaleæ w pimiennictwie mazurskim odpowiednik dzie³a
Edwarda Ma³³ka. Pisze on w sobie w³aciwy sposób, jakby wed³ug zasady:
jeli ju¿ o czym pisaæ, to tylko o tym, co wydarzy³o siê naprawdê i w czym
uczestniczy³ Autor.

296

Recenzje

Z kart wspomnieñ i refleksji (przybieraj¹cych czasem postaæ roztrz¹sañ
historiozoficznych i futurystycznych) wyziera cz³owiek z temperamentem,
mê¿czyzna praktyczny i twardo st¹paj¹cy po ziemi, wci¹¿ zatroskany o przetrwanie w sensie socjalnym, spo³ecznym, moralnym, niekiedy nawet biologicznym. Pracowitoæ i zaradnoæ Mazura idzie tu w parze z energiczn¹
zapobiegliwoci¹ o utrzymanie rodziny.
To, co boli Edwarda Ma³³ka najbardziej, to to, ¿e jego sumienne starania
o wykonywanie swoich obowi¹zków spotyka³y siê w Polsce miêdzywojennej,
jak i powojennej z niesprawiedliwymi ocenami i decyzjami ludzi oraz instytucji. Wspomnienia Autora i jego namys³ nad losem przepe³nia poczucie
niesprawiedliwoci i gorycz; nie zamienia siê ona w u¿alanie siê nad sob¹.
Doznane krzywdy, jak siê dowiadujemy z kolejnych rozdzia³ów, wynikaj¹
z nietolerancji, religijnych uprzedzeñ, z³ych charakterów pozornie ¿yczliwych
ludzi, nieporozumieñ miêdzy swoimi, nacjonalizmu polskiego i niemieckiego,
presji niedemokratycznego systemu PRL-u. Si³ê do pokonywania trudnoci
i upokorzeñ Edward Ma³³ek czerpa³ ze swojej chrzecijañskiej wiary, ukszta³towanej przez ruch gromadkarski w Prusach Wschodnich.
W obszernej narracji powtarzaj¹ siê opinie czy wspomnienia zdarzeñ,
postêpków, zajæ, przytaczane s¹ ró¿nej d³ugoci cytacje fragmentów ksi¹¿ek,
artyku³ów i urzêdowych pism. Autor dba o wiarygodnoæ swojego przekazu,
ale i bez ogródek przedstawia swoje racje, nadzieje, pretensje, zwi¹zane
z utracon¹ i jakby coraz trudniejsz¹ do zdefiniowania i umiejscowienia Ojczyzn¹.
Spisane przez Edwarda Ma³³ka czyny i rozmowy bêd¹ przedmiotem
polemik, sprostowañ, ucileñ, mo¿e nawet oburzenia, zw³aszcza ze strony
historyków. Bêdzie to dowód na to, ¿e sprawa mazurska nie jest ostatecznie zamkniêta.
W tej prozie wspomnieniowej czytelnicy znajd¹ materia³ do rekonstrukcji dziejów Prus Wschodnich, ruchu polskiego w Niemczech, Zwi¹zku Mazurów oraz do zg³êbiania wielu zagadnieñ regionalnych i szerszych.
Redaktor tomu s³usznie zrezygnowa³ z redagowania aparatu krytycznego, mno¿enia odsy³aczy i objanieñ. Utworzy³by siê z nich spl¹tany g¹szcz
wiedzy, która nie zawsze ma jedn¹ wyk³adniê. Kluczowe kwestie edytorskie,
a zw³aszcza te zwi¹zane z rozumieniem wspomnieñ Edwarda Ma³³ka, podnosi kompetentnie i systematyzuje wyczerpuj¹co autor opracowania tekstu,
wstêpu i redakcji tomu, prof. Jaros³aw £awski. Niebagatelnym dopowiedzeniem w sprawach udzia³u Autobiografisty w ¿yciu Kocio³a ewangelickometodystycznego jest przeds³owie ks. Dariusza Zubera.
Upublicznienie wspomnieñ Edwarda Ma³³ka jest wyj¹tkowym osi¹gniêciem edytorskim. Ksiêga pamiêci jednego z najbardziej rzutkich Mazurów
swojego czasu, wychodz¹c dziêki staraniom literaturoznawcy ¿ywo zainteresowanego kulturowym dziedzictwem kraju mazurskiego, w którym siê urodzi³, nabiera znaczenia symbolicznego: jest rodzajem aktu rozumienia Mazurów
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pruskich przez pokolenia urodzone po dacie granicznej i finalnej dla Prus
Wschodnich, czyli po 1945 roku. Imponuj¹ca objêtoci¹ ksiêga, która poch³onê³a dwuletni trud edytorski Jaros³awa £awskiego, otwiera redagowan¹
przez niego seriê Studia Mazurskie.
Edward Ma³³ek publikacj¹ swej autobiografii pomiertnie do³¹cza do szeregu dwudziestowiecznych twórców literatury mazurskiej: Karola Ma³³ka,
Kurta Obitza, ks. Alfreda Jaguckiego, Hieronima Skurpskiego, Gerarda Skoka, Janusza Ma³³ka, Tadeusza Zygfryda Willana, Erwina Kruka i nielicznych
innych. Z pe³nym przekonaniem i pewn¹ dum¹ stwierdzam, ¿e pisarskie
dzie³o ¿ycia Edwarda Ma³³ka Gdzie jest moja ojczyzna? Wspomnienia, opracowane przez Jaros³awa £awskiego i z przeds³owiem ks. Dariusza Zubera,
zosta³o wydane.
Zbigniew Chojnowski

Anna Mackowicz, Ocaliæ od zapomnienia. Wspomnienia z ¿ycia literackiego, dydaktycznego i spo³ecznego [nak³adem w³asnym autorki],
Olsztyn 2015, ss. 278, il. [nieliczbowane].

Wspomnienia, wspomnienia Z szacunkiem pochylam siê nad ksi¹¿k¹ bardzo osobist¹  jedn¹ z wielu podobnych, które ukazuj¹ siê ostatnio na
polskim rynku wydawniczym, tak¿e tym ca³kowicie prywatnym. Ka¿dy ma
prawo do wspomnieñ i jest to dziedzina tak g³êboko umocowana w przesz³oci od wielu pokoleñ, ¿e chcia³oby siê natychmiast zawo³aæ o przepustkê: Non
omnis moriar! Mechanizm takich przebudzeñ wiadomoci jest w gruncie
rzeczy doæ prosty, choæ wywo³uje zró¿nicowane reakcje w nas, czytelnikach.
Impulsem do chwytania za pióro bywaj¹ prze³omowe wydarzenia w dziejach
spo³eczeñstw i w ¿yciu prywatnym: pozorny lub rzeczywisty chaos, przerost
emocji, zawirowania polityczne, zmiany wiatopogl¹dowe, a tak¿e rozdwiêki
miêdzypokoleniowe i poczucie zagro¿enia dla ³adu spo³ecznego p³yn¹ce
z zewn¹trz, z bliska lub z bardzo daleka. Jeszcze jeden okrzyk ostrzegawczy
daje siê s³yszeæ: O tempora, o mores!
Tonacja wspomnieniowa dzia³a koj¹co: Autorka  doktor nauk humanistycznych, utalentowana nauczycielka jêzyka polskiego o wielorakim dorobku publicystycznym, zas³ugach metodycznych i zmyle organizacyjnym
w dziedzinie propagowania kultury Warmii i Mazur; recenzent, habilitowany
historyk literatury ojczystej, zw³aszcza poezji melicznej. Pobratymstwo zawodowe pozwala obojgu osi¹gn¹æ jednomylnoæ w podstawowych kwestiach
dydaktycznych i spo³ecznych. Nasz¹ ojczyzn¹ jest polszczyzna. Gdy mowa
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o rodowisku edukacyjnym, buduje siê je zawsze na fundamencie historii,
kultury i tradycji regionu, zwanego piêknie, lecz zobowi¹zuj¹co mniejsz¹
ojczyzn¹. Maj¹c na myli wszystkie szczeble nauczania, zamierzamy naszych uczniów i s³uchaczy w anio³ów przerobiæ. Moglimy niekiedy ró¿niæ
siê w wyborze metod i narzêdzi prowadz¹cych do tego celu, jednak nigdy nie
dosz³o do sporu dla samego sporu. Tak bywa³o podczas realizacji wynalazku
Autorki  wielokrotnie sprawdzaj¹cych siê, zawsze udanych Plenerów Literackich i Dydaktycznych. Tak te¿ siê potwierdzi³o w programie konferencji
miêdzynarodowej polsko-litewsko-francuskiej z okazji 200-lecia urodzin Adama Mickiewicza, w dniach 89 grudnia 1998 roku w Lyoñskim Uniwersytecie Katolickim (LUniversité Catholique de Lyon). Gdy wyg³aszalimy tam
swoje kwestie, Anna Mackowicz mówi³a o Mickiewiczu w wybranych koncepcjach nauczania szko³y polskiej; Wojciech J. Podgórski prowadzi³ s³uchaczy od Colon-Aspinwall do Nerczyñska, czyli rekonstruowa³ ró¿ne modele
czytania Pana Tadeusza m.in. z pomoc¹ Sienkiewiczowskiego Latarnika.
(Nb. zespó³ wyk³adowców z Polski wzbogacili tam wtedy prof. Jerzy Starnawski, prof. Krystyna Poklewska, prof. Zofia Trojanowiczowa, dr hab. Maria Prussak i prof. Jacek £ukasiewicz).
Wracaj¹c do Warmii i Mazur  pamiêtam odwiedziny w Praniu
(i pochlebiam sobie, ¿e zd¹¿y³em obejrzeæ autentyczn¹ sypialniê Ga³czyñskiego, a wiêc jego metalowe ³ó¿ko na trzech nogach, bo czwart¹ nogê stanowi³o
piêæ tomów Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej). Pamiêtam te¿ moj¹ krótk¹
wspó³pracê z ówczesn¹ olsztyñsk¹ WSP i obowi¹zkowe odwiedziny w antykwariacie, sk¹d kiedy przywioz³em Nowo wydany Kancyona³ Pruski zawieraj¹cy w sobie Wybór Pieni Starych i Nowych (Królewiec 1918), ksi¹¿kêcacko, zamykan¹ na skórzane sprz¹czki, której ok³adki zdobi³y miniaturowe
metalowe guzy. Kiedy nadesz³a pora sesji naukowej Tradycja czarnoleska
w szkolnym kszta³ceniu literackim, organizowanej przez Annê Mackowicz
z okazji 450. rocznicy urodzin Jana Kochanowskiego (Olsztyn 1983), czyta³em publicznoci z owego Kancyona³u przepiêkne wersy:
Kto siê w opiekê poda Panu swemu,
a ca³ym prawie sercem ufa Jemu,
miele rzec mo¿e: Mam Obroñcê Boga,
nie bêdzie u mnie straszna ¿adna trwoga
Kancyona³ Nr 798

Ocaliæ od zapomnienia jest w du¿ej mierze antologi¹. Autorka z w³asnego
i kole¿eñskich archiwów przywo³uje wa¿kie, nies³usznie zapomniane publikacje. Oto has³a wydarzeñ: Mickiewicz, Norwid, Krasicki, Warmia i Mazury
w poezji, bani i legendzie Spor¹ czêæ wspomnieniow¹ zajmuj¹ wartociowe relacje z rozmów, spotkañ i rozmaitych uroczystoci jubileuszowych, których bohaterami byli ludzie pomnikowi: Maria Zientara-Malewska, dr W³adys³aw Gêbik, Maryna Okêcka-Bromkowa  i Jadwiga Lindner, za³o¿ycielka
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olsztyñskiego Oddzia³u Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
(nb. oddzia³ olsztyñski Zwi¹zku Literatów Polskich da³ siê Towarzystwu
Literackiemu wyprzedziæ!). Wspominaj¹c bohaterów, szczególnie ciep³o Mariê Zientarê-Malewsk¹, dzielnie piórem i pami¹tkowymi fotografiami wspomaga ¿onê prof. Roch Mackowicz. Jest to dla nas dodatkowa okazja do
przywo³ania jego wzorowego tomu autobiograficznego Dziedzictwo (Olsztyn
2010), którego egzemplarz z dedykacj¹ Autora jest w moim posiadaniu. Zapewne niespodzianie dla obojga, Anny i Rocha Mackowiczów  lecz w pe³ni
zas³u¿enie  nadchodzi ta sama pora pomnikowa. Oto uzasadnienie wziête
w³anie z Dziedzictwa: W 2006 roku minê³o piêædziesi¹t lat naszego ma³¿eñstwa. Moja Hania, humanistka, m³odziutka absolwentka polonistyki poznañskiej, gotowa by³a iæ ze mn¹  pisze z dum¹ Roch Mackowicz  w lene
ostoje  (s. 6). Szczêliwie dla Warmii i Mazur pod koniec 1968 roku rodzina
Mackowiczów zadomowi³a siê na dobre w Olsztynie.
Nasze czasy przemian polityczno-ustrojowych, rozchwiania zasad,
wzglêdnoci ocen, upadku autorytetów i rezygnacji z kszta³towania charakterów  jak czasy wielkich prze³omów  wymagaj¹ teraz adekwatnej moralistyki. Wybitnym moralist¹ na skalê wiatow¹ by³ nasz wiêty papie¿ Jan
Pawe³ II. Czerpiemy jednak z Jego nauczania ci¹gle za ma³o, a rezonansowi
w Jego ojczynie przez d³ugie lata nak³adano rozmaite wêdzid³a. Zyskuj¹c
powrót do korzeni naszej kultury  ³aciñskiej, chrzecijañskiej, ródziemnomorskiej  przejmowalimy jednak z Zachodu wszystko, ³¹cznie ze szlamem i
szumowinami, pod p³aszczykiem postêpu i nowoczesnoci. Szko³a ju¿
dawno przesta³a byæ placówk¹ dydaktyczno-wychowawcz¹. Odnios³a pora¿kê
wraz z systemem komunistycznym, któremu w dziele wychowania by³a podporz¹dkowana  i nie bardzo teraz wie, jak podnieæ siê z upadku. Pedagogika teoretyczna prze¿ywa wszak g³êboki kryzys ogólnowiatowy. Có¿ pozostaje na placu boju? Dwie si³y: spo³eczna nauka Kocio³a walcz¹ca o rz¹d dusz
i ofensywa rodowisk laickich walcz¹ca o rz¹d cia³ metodami, byæ mo¿e,
prymitywnymi, ale krótkowzrocznie skutecznymi. Na wolnym rynku króluje
oczywicie to, co siê dobrze sprzedaje. Jak mawia³ i pisa³ nasz ks. kanonik
Miko³aj Kopernik, z³a moneta wypiera dobr¹. Dzi powtórzy³by to samo
o dobrej polszczynie, dobrej literaturze, dobrym teatrze, dobrej muzyce.
W sytuacji katastrofy edukacyjnej wyj¹tkowo trudno dyskutowaæ o gustach,
poniewa¿ 30% konsumentów kultury stanowi¹ absolwenci pomy³ki dydaktycznej, czyli 6-letniej szko³y podstawowej
Komu przeszkadza hymn warmiñski?  pyta³a Anna Mackowicz
w jubileuszowym 2000 roku na ³amach pisma Nazaret (nr 6), przywo³uj¹c
jednoznaczn¹ opiniê historyka, prof. Janusza Jasiñskiego: Hymn warmiñski
w ca³oci ma charakter patriotyczny, wyra¿a mi³oæ do bli¿szej ojczyzny
(»My, Warmii wierne dzieci, kochamy drogi kraj«). Powsta³ w okresie walki
przedplebiscytowej, uzewnêtrznia ducha swojej epoki, podobnie jak Mazurek
D¹browskiego ducha tych Polaków, którzy nie chcieli siê pogodziæ z utrat¹
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niepodleg³oci Polski. W dniu 20 czerwca 2000 roku, w odpowiedzi na wniosek szesnastu radnych, g³ównie z klubu AWS, odby³a siê sesja nadzwyczajna
w sprawie wznowienia g³osowania nad przyjêciem hymnu i hejna³u Olsztyna. Nazajutrz Gazeta Olsztyñska cytuje wypowied przewodnicz¹cego Rady:
Zdecydowalimy siê przyj¹æ hymn dla wiêtego spokoju  A wiêc niebezpieczeñstwo utraty hymnu zosta³o za¿egnane, choæ Anna Mackowicz wypowied
przewodnicz¹cego nazywa nie bez racji kropl¹ dziegciu
Oto jeszcze jeden w¹tek, szczególnie bliski pisz¹cemu te s³owa. Pytanie,
które wymaga zast¹pienia przez inne: za którym hymnem warmiñskim oddamy g³os? I kto jest jego autorem lub parafrazatorem? Bardzo mo¿liwe, i¿
olsztynianom przeszkadza nie konkretny tekst hymnu jako taki, lecz brak
jednoznacznych znamion autorstwa; ponadto mnogoæ jego odmian tekstowych, a tak¿e brak pewnoci, kto by³ jego pierwotnym autorem. Z tak¹
sytuacj¹  w sposób paradoksalny  mo¿emy mieæ do czynienia, gdy prawowita firma autorska przez pewien czas ukrywa³a siê w obawie przed konsekwencjami ujawnienia nazwiska. Casus Marii Paruszewskiej, która pozostawa³a w naj¿ywszych kontaktach z Feliksem Nowowiejskim w okresie od
1919 roku, gdy kompozytor zamieszka³ na sta³e w Poznaniu, za w roku
nastêpnym uczestniczy³ w akcji plebiscytowej na Warmii, zdaje siê nam
podpowiadaæ, i¿ w³anie z inicjatywy Nowowiejskiego czy wrêcz na jego probê, poetka napisa³a swój ¿arliwy wiersz. Tekst ów trzyma³a w rêkopisie a¿ do
schy³ku ¿ycia, do roku 1934. Takie jest zdanie recenzenta. Reszta nale¿y do
specjalistów mocniej zwi¹zanych z zasobami archiwalnymi i z warsztatem
badawczym obszaru Warmii i Mazur1.
Wojciech J. Podgórski

Tomasz Kuko³owicz, Raperzy kontra filomaci, Narodowe Centrum
Kultury, Warszawa 2014, ss. 446.

Tomasz Kuko³owicz w swoich badaniach zajmuje siê szeroko rozumian¹
kultur¹ wspó³czesn¹. Du¿y nacisk k³adzie szczególnie na analizê polskiej
kultury hiphopowej, w zwi¹zku z czym sam siebie okrela ¿artobliwie jako
pierwszego rodzimego hip-hopologa. Efektem jego zainteresowañ jest praca
1 Tekst hymnu warmiñskiego zob. m.in. Maria Paruszewska, Moje pieni, Poznañ
1934, s. 7. Obszerny biogram autorki zob. Paruszewska z Kramarkiewiczów Maria, w: Czy
wiesz, kto to jest?, red. S. £oza, Warszawa 1938, s. 554; A. G¹siorowski, Maria Paruszewska, w: Wielkopolski s³ownik biograficzny, red. Jerzy Topolski, WarszawaPoznañ, PWN
1981, s. 554-555. Por. tak¿e Grunwald  Rota  Nowowiejski, red. J. Ch³osta, J. Jasiñski,
Z. Rondomañska, Olsztyn 2010.

Recenzje

301

doktorska Wspólnota wyobrani? Studium porównawcze twórczoci filomatów i wspó³czesnych polskich raperów. Pod zmienionym tytu³em  Raperzy
konta filomaci  ksi¹¿ka ukaza³a siê na rynku w 2014 roku.
Omawiane studium porównuje wspó³czesnych polskich raperów i cz³onków tajnego Stowarzyszenia Filomatów. Autor stara siê znaleæ podobieñstwa i ró¿nice miêdzy  zdawaæ by siê mog³o  zupe³nie nieprzystaj¹cymi do
siebie grupami twórców. Stwierdza, i¿ takie porównanie mog³oby wp³yn¹æ na
zmianê sposobu postrzegania zarówno wykonawców muzyki rapowej, jak
i Towarzystwa Filomatów:
[ ] o filomatach, ich tajnym zwi¹zku, przyjani, twórczoci literackiej i wprawkach naukowych wiemy naprawdê du¿o. Zdecydowanie s³abiej zbadanym elementem kultury jest dzia³alnoæ wspó³czesnych polskich raperów. Chocia¿
w Polsce doczekali siê kilkudziesiêciu artyku³ów oraz kilku ksi¹¿ek, to wiele
pytañ wci¹¿ zostaje bez odpowiedzi (s. 16)1.
[ ]
Zestawienie filomatów z raperami pozwala spojrzeæ na tych pierwszych w nowy
sposób, a mam tak¿e nadziejê, ¿e dziêki niniejszej ksi¹¿ce polski spór o twórczoæ raperów stanie siê trochê ambitniejszy, intelektualnie wymagaj¹cy [s. 17].

Pierwszy rozdzia³ pracy zatytu³owany jest Historia wyobrani i przedstawia
dziejowy rozwój pojêcia wyobrania od staro¿ytnoci do czasów nam wspó³czesnych. Autor twierdzi, i¿:
Trafne okrelenie relacji miêdzy twórczoci¹ raperów i filomatów nie by³oby
mo¿liwe bez uwzglêdnienia historycznej ewolucji idei twórczej wyobrani, poniewa¿ narodziny rapu pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku ze spo³ecznymi wyobra¿eniami
na temat twórczoci (s. 18).

Swoje rozwa¿ania na temat wyobrani Kuko³owicz rozpoczyna od staro¿ytnych tez Platona i Arystotelesa, których uwagi trudno jednak nazwaæ teori¹.
By³y raczej swobodnymi twierdzeniami, wyg³oszonymi przy okazji poszukiwania prawdy i istoty poezji przez ojców filozofii. Podobnie by³o w przypadku
póniejszych filozofów greckich i rzymskich. Temat wyobrani istnia³ w ich
utworach, lecz nie stanowi³ osobnego problemu. Pierwszym, który to zmieni³,
by³ Plotyn  idea wyobrani by³a wed³ug niego si³¹, wykorzystywan¹ przez
artystê do przekszta³cania otaczaj¹cego go wiata zgodnie ze swoj¹ wol¹.
Nowo¿ytnej Europie ideê wyobrani zaszczepi³ w³oski filozof, Marsilio
Ficino, jednak pierwszym, który przyzna³ jej centralne miejsce w swoim
dziele, by³ Francis Bacon. Brytyjski myliciel pojmowa³ wyobraniê jako
jedn¹ z trzech g³ównych funkcji umys³u (obok rozumu i pamiêci), odpowiadaj¹c¹ za tworzenie wymylonych historii  fikcji. Fikcyjnoæ oznacza³a
1 T. Kuko³owicz, Raperzy kontra filomaci, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa
2014. Wszystkie cytowane fragmenty pochodz¹ z tego wydania, w nawiasach podajê numer
strony.
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³¹czenie elementów, które w rzeczywistoci nigdy siê nie ³¹cz¹, dopuszcza³a
wydarzenia nigdy nie zaistnia³e, a rzeczom zwyczajnym  nadawa³a niezwyk³¹ miarê (s. 38).
Szczególnie wa¿ne miejsce wyobrania zajmowa³a w twórczoci filozofów
romantyzmu. Wed³ug Kuko³owicza tacy myliciele jak Friedrich Schelling
i Samuel Coleridge przyczynili siê do rozwoju naszej wiedzy o wyobrani. Jej
róde³ obaj upatrywali w pierwiastku boskim  mo¿liwoci poznawania
prawdziwej, niewidocznej go³ym okiem natury wiata.
W dalszej czêci pierwszego rozdzia³u autor przedstawia XX-wieczne
ustalenia na temat pojêcia wyobrani oraz wyjania znaczenia terminów
geniusz oraz kreatywnoæ. Prowadzi to do ustalenia dwóch finalnych definicji
pojêcia wyobrania  szerokiego (wyobrania jest po prostu twórczym myleniem) i w¹skiego (wyobrania jako zdolnoæ posiadania wewnêtrznych
wra¿eñ bez zewnêtrznego pobudzania zmys³ów).
Druga czêæ pracy zatytu³owana jest Raperzy kontra filomaci i stanowi
kluczowy element omawianego dzie³a. Rozdzia³ rozpoczyna siê od porównania rodowiska wspó³czesnych raperów oraz m³odych romantycznych poetów
na podstawie kilku cech: wieku, funkcji przyjani, przynale¿noci do tajnych
stowarzyszeñ i subkultur czy te¿ zjawiska buntu i odwo³ywania siê do zagranicznych wzorców.
Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ jest jednak wyodrêbnienie kategorii porównañ
i zbadanie podobieñstw i ró¿nic miêdzy obiema grupami. Korzystaj¹c z dwutomowej Poezyi filomatów oraz zbioru tekstów rapowych zawartych na portalu internetowym tekstyhh.pl Tomasz Kuko³owicz przeprowadzi³ dog³êbn¹
analizê utworów filomatów i raperów pod k¹tem wystêpuj¹cych w nich porównañ. Podzieli³ je na kilka kategorii: np. odnosz¹ce siê do przyrody, przestrzeni miejskiej, gier i zabaw, materia³ów, u¿ywek, tytu³ów, miejsc.
Na podstawie dog³êbnej analizy autor doszed³ do wniosku, i¿ najczêciej
pojawiaj¹c¹ siê kategori¹ porównañ, wystêpuj¹c¹ zarówno w utworach filomatów, jak i wspó³czesnych raperów, s¹ ludzie:
Jej popularnoæ wi¹¿e siê z opisywanym przez interakcjonizm symboliczny mechanizmem kszta³towania siê to¿samoci przez relacjê. ¯eby byæ sob¹, trzeba
byæ do pewnego stopnia takim samym jak inni. Dotyczy to nie tylko m³odzie¿y,
ale ka¿dego cz³owieka (s. 294).

Kategoria, która z kolei w najwiêkszym stopniu dzieli obie grupy, to porównania odnosz¹ce siê do przyrody. Jest to w pe³ni zrozumia³e, jeli spojrzymy
na fakt, i¿ fascynacja przyrod¹ by³a istotnym elementem epoki romantyzmu,
natomiast raperzy wywodz¹ siê w wiêkszoci z miejskich blokowisk.
Ostatnia czêæ pracy Tomasza Kuko³owicza to Refleksje metodologiczne
 krótki rozdzia³ mówi¹cy o tym, w jaki sposób porównania sta³y siê centralnym pojêciem niniejszej ksi¹¿ki.
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Raperzy kontra filomaci to bardzo ciekawa i nieszablonowa praca. Autor
postanowi³ przeprowadziæ studium porównawcze dwóch, zdawa³oby siê zupe³nie sprzecznych ze sob¹, wiatów  m³odej polskiej poezji romantycznej
Towarzystwa Filomatów i, wci¹¿ traktowanej z lekcewa¿eniem, twórczoci
wspó³czesnych polskich raperów. Okaza³o siê, ¿e obie grupy nie s¹ sobie tak
dalekie, jak mog³oby siê pocz¹tkowo wydawaæ.
Bardzo wa¿nym elementem, dziêki któremu nale¿y pozytywnie oceniæ
pracê Kuku³owicza jest fakt, i¿ badacz odkrywa nowe pole interpretacyjne
poezji filomatów. Do tej pory istnia³o bowiem przekonanie, i¿ m³odzi twórcy
 z Adamem Mickiewiczem i Tomaszem Zanem na czele  tworzyli tylko
poezjê patriotyczno-martyrologiczn¹. Kuko³owicz udowodni³, i¿ byli to tak¿e
m³odzi ludzie, z krwi i koci, którzy swoje umiejêtnoci wykorzystywali do
zwyk³ej zabawy  pisali wiersze imieninowe, pe³ne humorystycznych porównañ i przytyków w stosunku do przyjació³. Organizowali tak¿e swoiste bitwy na wiersze  wybrany poeta wyg³asza³ publicznie swój utwór, który
mia³ byæ pe³en barwnych i kunsztownych rodków stylistycznych, na nastêpnym za spotkaniu zadaniem kolejnego cz³onka Towarzystwa Filomatów by³o
napisanie jeszcze lepszego dzie³a, najlepiej nawi¹zuj¹cego do utworu poprzednika. Jest to kolejne pole porównawcze miêdzy filomatami i raperami
 pojedynki m³odych poetów przypominaj¹ bowiem dzisiejsze beefy, czyli
bitwy miêdzy raperami.
Elementem, który pozytywnie wp³ywa na odbiór tego opracowania, jest
tak¿e g³êbokie osadzenie go w dzisiejszej kulturze m³odzie¿owej. Mnie osobicie  jako fana kultury hiphopowej  niezmiernie ucieszy³o, ¿e ksi¹¿ka
porusza w powa¿ny i naukowy sposób tematykê muzyki rapowej i  szerzej
 kultury hip-hop. Wokó³ tego zjawiska wytworzy³ siê bowiem bardzo krzywdz¹cy stereotyp, i¿ rap to nie muzyka i nie niesie za sob¹ ¿adnej wartoci
artystycznej, a hip-hop nie jest kultur¹, a jedynie wymys³em rodowiska
przestêpczego lub s³abiej wykszta³conej, bezrobotnej m³odzie¿y. Byæ mo¿e
ksi¹¿ka ta przyczyni siê do wzrostu zainteresowania kultur¹ hip-hopow¹
wród badaczy i uznania jej za wartociowy, pe³noprawny element dzisiejszej
mozaiki kulturowej.
Autor wykona³ niezwykle czasoch³onn¹ pracê, która przynios³a skutek
w postaci ciekawej ksi¹¿ki: z jednej strony rzucaj¹cej nowe wiat³o na zjawiska, wydawa³oby siê, ju¿ zbadane, z drugiej  daj¹cej asumpt do kontynuowania badañ na penetrowanym przez niego polu. Dobrze by³oby, ¿eby powstawa³o wiêcej prac, w których idea wyobrani  omawiana zreszt¹
w lekturze  zostaje spo¿ytkowana w tak oryginalny sposób. Autor musia³
mieæ bowiem naprawdê wiele wyobrani, aby po³¹czyæ zjawiska, które dzieli
prawie dwiecie lat, i znaleæ miêdzy nimi zbie¿noci oraz ró¿nice. W pe³ni
jednak mu siê to uda³o.
Pawe³ Skorupski
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W rytmie zegara . Wokó³ zagadnieñ chronozoficznych, pod red.
Zbigniewa Chojnowskiego, Beaty Kurz¹dkowskiej, Anny Rzymskiej,
Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2015, ss. 266.

Wydana przez Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ksi¹¿ka
W rytmie zegara . Wokó³ zagadnieñ chronozoficznych to zbiór artyku³ów
powiêconych szeroko pojêtej temporalnoci. Jest to tom, bêd¹cy plonem
Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej W rytmie zegara . Interpretacje, która odby³a siê 2425 kwietnia 2015 roku w Olsztynie.
Zas³uguje on na uwagê przede wszystkim dlatego, ¿e do tej pory nie ukaza³o
siê dzie³o w tak obszerny sposób traktuj¹ce zagadnienia chronozofii z punktu
widzenia ró¿nych dyscyplin naukowych. I chocia¿ dominuj¹ tu rozwa¿ania
literaturoznawcze (dotycz¹ce literatury realistycznej, dokumentalnej i fantastycznej), pojawiaj¹ siê tak¿e zagadnienia zwi¹zane z technik¹, filozofi¹,
teologi¹ i sztuk¹ (architektur¹, filmem, teatrem, muzyk¹).
Jest to dzie³o interesuj¹ce dla ka¿dego, kto choæ przez chwilê zastanawia³ siê nad kwesti¹ czasu, pragn¹c zg³êbiæ jego tajemnicê i zadaj¹c podstawowe pytania natury eschatologicznej. Poniewa¿ postrzegamy siebie i otaczaj¹c¹ nas rzeczywistoæ w wymiarze czasowoci, w której funkcjonujemy
i poza któr¹ trudno nam sobie wyobraziæ istnienie, próbujemy j¹ w jaki
sposób oswoiæ, zrozumieæ i wyt³umaczyæ, a przede wszystkim nadaæ jaki
sens. Próbujemy zdefiniowaæ czas, pos³uguj¹c siê narzêdziami z tak ró¿nych dziedzin nauki i sztuki, w ujêciu teoretycznym i praktycznym. I  jak
potwierdzaj¹ to umieszczone w ksi¹¿ce teksty  nie jest to w³aciwoci¹
wy³¹cznie ludzi XX czy XXI wieku.
Pojawiaj¹cy siê w wiêkszoci artyku³ów zegar sta³ siê nie tylko mechanicznym lub elektronicznym narzêdziem do pomiaru czasu, ale impulsem do
szerszych rozwa¿añ natury filozoficznej, religijnej, historycznej czy egzystencjalnej. Ró¿ne koncepcje czasu w ujêciu interdyscyplinarnym, przedstawione
w tomie pokonferencyjnym, przyczyniaj¹ siê do g³êbszego przyjrzenia siê
zagadnieniom chronozoficznym.
Monografia podzielona jest na trzy nierówne czêci (najobszerniejsza
powiêcona jest studiom literaturoznawczym), które w sposób przemylany
oddzielaj¹ bloki tekstów o ró¿nym charakterze. We wstêpie profesor Zbigniew Chojnowski umieci³ zaproszenie do refleksji chronozoficznej, które
ma zainspirowaæ czytelnika do zapoznania siê z rozwa¿aniami na ten temat
w polskiej myli humanistycznej.
Czêæ pierwsz¹, zatytu³owan¹ Pamiêæ, czas i czasomierze  od mechaniki
do metafizyki, rozpoczyna artyku³ £ukasza Bia³ego Historia rozwoju zegara,
dotycz¹cy ewolucji chronometrów na przestrzeni wieków, pocz¹wszy od zegarów s³onecznych, wodnych i ogniowych po mechaniczne. Anna Kazimierczak-

Recenzje

305

-Kucharska zajmuje siê w swym artykule kilkoma kwestiami dotycz¹cymi
czasu  rozumianego w sposób czysto przyrodniczy, a tak¿e metafizyczny.
Celina Strzelecka, zainspirowana s³owami francuskiego filozofa Bernarda de
Fentenellea Wszechwiat to tylko ogromny zegar, przygl¹da siê rozwojowi
mylenia mechanistycznego, które reprezentowali m.in. Kartezjusz, Robert
Boyle, Izaak Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz. Religijn¹ literatur¹ polemiczn¹, wywo³an¹ kontrowersjami wokó³ nowego kalendarza wprowadzonego przez papie¿a Grzegorza XIII w roku 1582, ukazuje Emilia Janowska.
Fenomenologicznej interpretacji czasu podejmuje siê Pawe³ Graf. Interpretuj¹c powieci Frederica Beigbedera, Stanis³awa Lema i Nicka Montforta, ukazuje funkcjonowanie jednej minuty jako osobnego fenomenu temporialnego.
Funkcjê zegara w koncepcji zarz¹dzania czasem przedstawia Marcin Karwowski. Ma³gorzata Gny-Nidecka rozpatruje kwestiê czasowoci na podstawie tekstów epitafijnych i nagrobnych z kwerendy metod¹ in situ i in oculio
w kilkudziesiêciu kocio³ach i cmentarzach Powila.
Czêæ druga, zatytu³owana Sposoby prze¿ywania czasu w literaturze
i filmie, sk³ada siê z kilkunastu szkiców, interpretuj¹cych konkretne dzie³a,
umieszczonych wed³ug kolejnoci powstawania omawianych utworów (wyj¹tkiem jest usytuowanie artyku³u Beaty Ha³as, dotycz¹cego powieci fantastycznej dla dzieci). Motywem zegara (przede wszystkim klepsydry) w alegoriach i utworach redniowiecza i baroku zajmuje siê Marta Ma³yska,
dostrzegaj¹c, ¿e ¿yj¹cych wówczas ludzi cechowa³a mentalnoæ symboliczna. Katarzyna Zieliñska skupia siê na refleksjach o czasie w dzie³ach Miko³aja Reja, które mia³y oswoiæ ludzi z prawd¹ o przemijaniu. Nietzscheañsk¹
naukê afirmacji odnajduje Grzegorz Igliñski w sonecie Leopolda Staffa Ja,
dowodz¹c, ¿e nauczycielem okazuje siê w tym przypadku samo ¿ycie.
Funkcjonowanie motywu zegara w powieciach Stanis³awa Przybyszewskiego przedstawia Agnieszka Grzelak, dostrzegaj¹c zastanawiaj¹ca czêstotliwoæ, z jak¹ pojawia siê on w tych utworach. Temat zegarów i (nie)czasu
w wybranych utworach Theodora Fontanego i Thomasa Manna podejmuje
Estera G³uszko-Boczoñ. Ewelina Pude³ko interpretuje poemat Deszcz zimowy Stephanea Mallarmego, w którym wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ stare zu¿yte
przedmioty, miêdzy innymi zegar z saskiej porcelany. Ide¹ Nieskoñczonoci
jako ród³em innej miary czasu w opowiadaniach Zygmunta Haupta zajmuje
siê Jacek Krawczyk. Telewizyjnej realizacji sztuki Jerzego Szaniawskiego
Zegarek powiêca sw¹ pracê Kamila Bialik. Autorka szczegó³owo omawia
relacje miêdzy tekstem dramatycznym a inscenizacj¹ w re¿yserii Jerzego
Antczaka. Problemowi przemijania w prozie Jaros³awa Iwaszkiewicza przygl¹da siê Barbara Zwoliñska. Interesuj¹c¹ koncepcjê mocy zegara przedstawia Zbigniew Chojnowski, interpretuj¹c groteskow¹ powieæ Witolda
Wirpszy Pomarañcze na drutach. Okazuje siê, ¿e w³adza nad czasem jest
niemo¿liwa  to jedynie utopijne i absurdalne rojenia zegarmistrzów (cza-
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sowników). W artykule Kobiecy zegar ¿ycia a sakrament czasu w powieci
Sigrid Undset Krystyna córka Lawransa Ewa Krawiecka ukazuje losy
g³ównej bohaterki odmierzane przez odwieczny zegar natury  od m³odoci
do mierci. Motywem zegara w powieci Bohiñ Tadeusza Konwickiego zajmuje siê Anna Rzymska (spostrzega przy tym, ¿e pisarz by³ bardzo wyczulony na kategoriê czasu, o czym wiadczyæ mog¹ tytu³y jego ksi¹¿ek).
Kolejne artyku³y dotycz¹ przede wszystkim literatury fantastycznej
przeznaczonej dla dzieci i m³odzie¿y. Lidia Urbañczyk prezentuje cykl Abarat Clivea Barkera, w którym czas pe³ni ogromn¹ rolê. Literaturê dla najm³odszych reprezentuje The Cuckoo Clock Mary Louisy Molesworth, której
interpretacji podejmuje siê Beata Ha³as. Próby cofniêcia czasu dostrzega
Beata Kurz¹dkowska w powieci Mariusza Sieniewicza Rebelia. Wycig
z czasem prowadz¹ bohaterowie filmu Andrew Niccola, którego omówienia
podj¹³ siê £ukasz Wróblewski. Ostatni artyku³ umieszczony w tej czêci
ksi¹¿ki dotyczy refleksji Joanny Ro na temat zegara, pojawiaj¹cego siê
w wierszu Ewy Filipczuk Modlitwa Alberta Camusa (w znacznej czêci opartego na fragmentach cytowanych z Notatników pisarza).
W czêci trzeciej, Motyw zegara w utworach muzycznych i ich odniesienia
literackie, umieszczone s¹ trzy artyku³y. Andrzej Kotliñski i Karolina Karpiñska zajmuj¹ siê ari¹ z kurantem z III aktu Strasznego dworu Stanis³awa Moniuszki. Rozwa¿ania o zegarze koñczy Joanna Ch³osta-Zielonka, która
w swym rekonesansie zestawia teksty piosenek popularnych po roku 1945
i analizuje pojawiaj¹ce siê w nich przedstawienia p³yn¹cego czasu.
Podjêcie tematu zagadnieñ chronozoficznych zwi¹zane jest z indywidualnymi zainteresowaniami autorów artyku³ów umieszczonych w tomie pokonferencyjnym. Jest to bogaty zestaw tekstów przedstawicieli ró¿nych dyscyplin naukowych. Monografia prekursorska i wartociowa, chocia¿ niewyczerpuj¹ca problemu interdyscyplinarnego podejcia do kwestii pojmowania
i opisywania czasu. Poniewa¿ zdecydowanie dominuj¹ w ksi¹¿ce rozwa¿ania
literaturoznawców, najbardziej przys³u¿y siê ona badaniom z zakresu chronozofii literackiej, która do tej pory nie doczeka³a siê zwartego i szerokiego
opracowania.
Agnieszka Piekarska
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To¿samoæ kobiet w Polsce. Interpretacje, t. 1: Od czasów najdawniejszych do XIX wieku, pod red. Iwony Maciejewskiej, ss. 257;
t. 2: W XX i XXI wieku, pod red. Joanny Ch³osty-Zielonki, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, ss. 294.

W Metamorfozach Owidiusza znajdziemy tak¹ oto sytuacjê. Zgwa³cona
przez szwagra Tereusa Filomela, z³orzeczy mu i obiecuje wyjawiæ krzywdê
ca³emu wiatu. Ten w obawie przed upublicznieniem zbrodni, wyrywa jej
jêzyk. Kobieta zapisuje swoj¹ narracjê w hafcie, wierz¹c w moc poznawcz¹
i sprawcz¹ tego przekazu. Kto zechce pochyliæ siê nad tym tekstem kultury,
kto rozpozna historiê, odczyta emocje skrzywdzonej? Zadanie to nie³atwe,
sens jest czêsto ukryty od powierzchni¹ zdarzeñ, zamaskowany, implicitny.
Te pytania pojawiaj¹ siê, gdy bierzemy do rêki recenzowane w tym miejscu
dzie³o.
wiadkujemy przemianie sposobów postrzegania p³ci kulturowej i biologicznej. Nowe instrumentarium poznawcze wspó³czesnej humanistyki daje
szansê ponownego odczytania znanych tekstów kultury. wiadectwem tej
sytuacji poznawczej s¹ prezentowane czytelnikowi dwa obszerne tomy
pt. To¿samoæ kobiet w Polsce. Interpretacje, wydane przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w 2016 roku. Badacze i badaczki
szukaj¹ ciszonych g³osów kobiet w przesz³oci, przygl¹daj¹ siê mia³ym
artykulacjom kobiecym wspó³czesnoci, podejmuj¹ refleksjê nad literackim,
kulturowym, spo³ecznym, politycznym, ekonomicznym wizerunkiem p³ci.
Prezentowane w tym miejscu wieloautorskie monografie penetruj¹ olbrzymi obszar chronologiczny, dziêki czemu mo¿liwe jest przeledzenie
i zbadanie dynamiki mylenia o to¿samoci kobiet w Polsce. Ta procesualnoæ jest w oczywisty sposób zwi¹zana z przemianami spo³ecznymi, kulturowymi, historycznymi, co czyni prowadzone tu refleksje bogatymi w interesuj¹cy kontekst ¿ycia codziennego minionych epok. Szczególnie pasjonuj¹co
wybrzmiewaj¹ refleksje rekonstruuj¹ce atmosferê jesieni redniowiecza,
wraz z estetyk¹ i obyczajowoci¹ kultury dworskiej, specyficzn¹ hierarchi¹,
systemem aksjonormatywnym, rozmaitymi kodami komunikacji. Czytane linearnie artyku³y pozwalaj¹ potwierdziæ tezê, ¿e najwa¿niejsz¹ cezur¹
w dziejach mylenia o kobiecym dowiadczaniu wiata jest moment, gdy
kobiety mog³y wreszcie przemówiæ swoim g³osem, w swoim imieniu, w swojej
sprawie. Teksty dowodz¹, ¿e d¹¿enia emancypacyjne kobiet nie s¹ zdobycz¹
kolejnych fal feminizmu. Od zawsze towarzyszy³y kobietom, ale poddane
restrykcyjnej polityce mêskiej dominacji, skazane by³y na st³umienie, ukrycie, wykluczenie. W przywo³anych materia³ach odnajdziemy wiele biografii
kobiet nietuzinkowych, przekraczaj¹cych schematy swojej epoki. Te wy³aniaj¹ce siê z mroków dziejów kobiece sylwetki zaskakuj¹ imponuj¹cym rozmachem swoich przedsiêwziêæ i  sam¹ swoj¹ obecnoci¹. Tak ma³o wiemy
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o protoplastkach dzisiejszych pos³anek, lekarek, pilotek, badaczek. Zmaskulinizowany dyskurs zepchn¹³ je na margines narracji, wpisa³ w niezatomizowane i niewa¿ne t³o, odmówi³ podmiotowoci. Budowa³ iluzjê, ¿e kobiet
w dziejach nie by³o, b¹d odgrywa³y rolê li tyko dekoracyjn¹1. Sprawa to
o tyle bulwersuj¹ca, ¿e  jak pisze Jerzy Strzelczyk 
Nie wydaje siê pozbawiony s³usznoci pogl¹d, ¿e w tym wczesnym okresie
[mowa jest o redniowieczu  J.S.] przeciêtna dama z wy¿szych sfer na ogó³ by³a
lepiej wykszta³cona, a przynajmniej pe³na kulturalnej og³ady, ni¿ ówczeni na
ogó³ nieokrzesani mê¿czyni  rycerze czy wojowie, których ¿ycie mija³o w niekoñcz¹cych siê walkach i gor¹czkowych zabiegach o utrzymanie b¹d poprawê
sytuacji materialnej2.

Symbolem limitowania obecnoci kobiet w ¿yciu publicznym i determinacji
pojedynczych biografii jest Nawojka  przywo³ana w otwieraj¹cym tom
pierwszy artykule Krystyny Stasiewicz. To dziewczyna w stroju ¿aka, która
u progu XV wieku potajemnie pobiera³a naukê na Akademii Krakowskiej.
Proceder zosta³ wykryty i napiêtnowany, a kobietê skazano na ³agodn¹ (sic!)
karê do¿ywotniej ekskluzji w klasztorze. Paradoksalnie wykluczenie to by³o
rodzajem ³aski, jako ¿e klasztory stanowi³y w tym czasie enklawê, gdzie
mo¿na by³o realizowaæ pokusê zdobywania wiedzy. W tomach czytamy
o kobiecym profilu wiêtoci czasów redniowiecza (t. 1: Bernadetta Puchalska-D¹browska), o kobietach w polityce i dyplomacji (t. 1: Sylwia Skiendziul), o malarkach, dziennikarkach, aktorkach (t. 1: Krystyna Stasiewicz,
t. 2: Kamila Bialik), kolekcjonerkach sztuki (t. 1: Kamila K³udkiewicz),
translatorkach (t. 1: Karolina Dêbska), obiektach mêskich westchnieñ, femme fatale i kobietach wyemancypowanych (t. 1: Sylwia Kawska, Beata Walêciuk-Dejneka,Magdalena Dziugie³-£aguna), o badaczkach (t. 1: Daria Domarañczyk), kobietach aktywnych zawodowo (t. 1: Alicja Urbanik; t. 2: Urszula
Æwik; t. 2: Maria Szegda), o matkach podejmuj¹cych trud macierzyñstwa
(t. 1: Bo¿ena Adamkowicz-Igliñska, t. 2: Joanna Ch³osta-Zielonka, t. 2:
Agnieszka Gawron), artystkach tematyzuj¹cych kobiecoæ (t. 2: Anna Steliga,
t. 2: El¿bieta Pietluch).
Zgromadzone materia³y ilustruj¹ fakt, ¿e problematyka p³ci ma znaczenie spo³eczno-polityczne, ekonomiczne, polityczne, ale tak¿e zdrowotne czy
estetyczne. Artyku³y dokumentuj¹ proces ewolucji spo³eczno-kulturowej roli
kobiet w Polsce na przestrzeni wieków, portretuj¹ monopol i konsekwencje
maskulinizacji przestrzeni publicznej oraz pierwsze sygna³y kruszenia siê
tego monopolu. W³adzê ma ten, kto ma jêzyk, kto mo¿e patrzeæ i formu³owaæ
oceny  przekonywa³ Foucault. Przez wieki obiektem recenzowanym by³y
1 M. Bogucka, Bia³og³owa w dawnej Polsce. Kobieta w spo³eczeñstwie polskim XVI
 XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
2 J. Strzelczyk, Kobieta w kulturze europejskiej, w: Przemys³owie wielkopolscy. Od ksiêcia dzielnicowego do króla polski, pod red. H. Kóèki-Krenz, Poznañ 2008, s. 70.
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oczywicie kobiety. Droga do uwolnienia siê od dyktatu biow³adzy w znaczeniu Giorgio Agambena, by³a/jest d³uga i wyboista. Przyk³adem niech s³u¿y
artyku³ konceptualizuj¹cy problematykê aktywnoci zawodowej kobiet
w XIX wieku. Dlaczego robotnica fabryczna nie sta³a siê symbolem emancypacji?  stawia pytanie badawcze Alicja Urbanik. I odpowiada w oparciu
o analizê spo³eczno-kulturowego sensu pracy zarobkowej kobiet zatrudnianych g³ównie w przemyle w³ókienniczym. Ich praca by³a zamachem na
familijny patriarchat i mog³a zostaæ uzasadniona wy³¹cznie walk¹ o ekonomiczne przetrwanie rodziny. W dyskursie publicznym ekskluzji podleg³a kategoria satysfakcji zawodowej kobiety, na rzecz eksplikacji negatywnych
aspektów aktywnoci zawodowej (zaniedbanie obowi¹zków wobec mê¿a
i dzieci, kwestionowanie moralnoci robotnic nara¿onych na mobbing i molestowanie mêskich prze³o¿onych). Zgo³a inaczej malowa³a siê aktywnoæ zawodowa kobiet pocz¹tku XX wieku, gdy wybuch pierwszego ogólnowiatowego konfliktu zbrojnego wypchn¹³ z domów tysi¹ce kobiet. Sytuacja konkludowa³a redefinicj¹ roli spo³ecznej kobiet, zwiêkszeniem ich aktywnoci
w ¿yciu publicznym, nowoczenie re¿yserowan¹ stratyfikacj¹ zawodow¹ kobiet (interesuj¹co o feminizacji niektórych zawodów, bodcach ekonomicznych i regulacjach prawnych pocz¹tku wieku pisze Maria Szegda), co uchwyci³a literatura modernistyczna (o symbolicznym wyzwoleniu kobiet okresu
modernizmu pisze Jan Zdunik).
Artyku³y tomu pierwszego (zorientowanego na interpretacje historycznych tekstów kultury) czytaæ trzeba ze wiadomoci¹ ograniczonego zaufania
do róde³. Ma³o jest kobiet w ród³ach, ich obecnoæ jest czêsto przypadkowa,
st¹d wypada skonstatowaæ, ¿e wspó³czesne rozpoznania badaczy na temat
roli kobiet w dziejach s¹ skazane na niekompletnoæ i przypadkowoæ w³anie. To jednak nie umniejsza ich znaczenia poznawczego. Bardzo interesuj¹co rezonuje trop specyfiki kobiecego wytwarzania tekstów kultury  kobiecego pisania (w ods³onie epistolografii omawiaj¹ j¹ m.in. Urszula Kiciñska
i Iwona Maciejewska), kobiecego zbieractwa (jak dowodzi artyku³ Kamili
K³udkiewicz, kobiety zbieraj¹ inne rzeczy ni¿ mê¿czyni i w innych celach),
skierowanego g³ównie do kobiet poradnictwa (Karolina Jêdrych). Podziw
wspó³czesnego czytelnika wywo³uje odwaga niewiast prze³amuj¹cych powszechn¹ w przesz³oci niechêæ do kszta³cenia siê kobiet; miesz¹ (ale
i oburzaj¹) stereotypy przekonuj¹ce o s³abej i podatnej na pokuszenie naturze kobiet, dla których pismo mo¿e byæ narzêdziem niebezpiecznym. Mit
translatorki jako nieposiadaj¹cej g³osu i wypowiadaj¹cej siê ustami innych
obala Karolina Dêbska i przekonuje, ¿e aktywnoæ polskich t³umaczek na
polu dzia³alnoci publicznej by³a powa¿na. By³y wród nich dziennikarki,
nauczycielki i pisarki, które potrafi³y przemówiæ w³asnym jêzykiem. Z tymi
refleksjami koresponduje artyku³ Agnieszki Karliñskiej powiêcony histerii
jako chorobie zorientowanej na autoekspresjê kobiecego podmiotu, której pragmatyka realizuje siê w funkcjach terapeutycznych i to¿samociotwórczych.
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W boomie histerii drugiej po³owy XIX wieku badaczka widzi kryzys systemu
patriarchalnego, wyraz tajonych pragnieñ, zakazan¹ ekspresjê, aspiracje kobiet do wyrwania siê z opresyjnego systemu kontroli i przemocy symbolicznej. W tym rozumieniu histeria to proto-jêzyk, narracja o tym, co nie mo¿e
byæ zwerbalizowane. Tak¿e i w tym wypadku narracja o histerii, zaw³aszczona przez mêski punkt widzenia, by³a wyrazem sprawowania mêskiej kontroli nad kobiecym dowiadczeniem.
Zgromadzone materia³y przekonuj¹, ¿e mêskoæ i kobiecoæ to bardzo
skomplikowane znaki kulturowe. Fundamentalne ustalenia w tym zakresie
przynios³y prace Judith Butler, Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Michaela
Foucaulta, do których autorzy i autorki monografii odwo³uj¹ siê bardzo czêsto. Wiele refleksji dotyczy rekonstrukcji kszta³towania siê to¿samoci p³ciowej w procesach wychowania, uczenia siê, naladowania. Pisze siê
o gender jako projekcie spo³eczno-kulturowym przekazywanym przez pokolenia i konfrontuj¹cym siê (nieraz bolenie i dramatycznie) z projektem p³ci
biologicznej. Przypadek transgresji p³ci w prozie Józefa Ignacego Kraszewskiego tropi artyku³ Beaty Walêciuk-Dejneki. Badaczka portretuje nowoczesn¹ kobietê, wiadomie zarz¹dzaj¹c¹ sw¹ p³ciowoci¹, otwart¹ na wiedzê
i wy³amuj¹c¹ siê z przyjêtych norm spo³ecznych i kulturowych. Marek Lubañski dokumentuje problematykê renegocjacji ról spo³ecznych i kulturowych determinowanych p³ci¹; udowadnia, ¿e mizoginizm to zjawisko uniwersalne. Obecne w ka¿dym czasie i pod ka¿d¹ szerokoci¹ geograficzn¹,
wiadczy o mêskich lêkach wobec kobiet. Justyna Ratkowska-Pasikowska
za ledzi w tekstach reprezentacje androgynii, które rozpatruje w kontekcie wzorców kulturowych i formacji dyskursywnych kwestionuj¹cych paradygmat arbitralnoci p³ci. Zbigniew Chojnowski na marginesie refleksji
o kobietach w luterañskich Prusach, pasjonuj¹co opowiada o p³ci jako konstrukcie spo³ecznym zdefiniowanym biblijnie. Kwestie etnostereotypów i ró¿nic kulturowych pojawiaj¹ siê w tekcie powiêconym zwi¹zkom polskich
kobiet z Niemcami (Renata Trejnowska-Supranowicz) oraz w artykule na
temat wieloznacznej to¿samoci kobiet muzu³mañskich w Polsce (Iwona
Anna NDiaye).
W zgromadzonych materia³ach mocno rezonuj¹ echa dyskursu macierzyñskiego, ciesz¹cego siê dzi ogromnym zainteresowaniem wspó³czesnej
humanistyki. Obserwujemy boom wspomnieñ macierzyñskich, które ostatecznie rozprawiaj¹ siê z mitem Matki Polki. Jak dowodzi Joanna Ch³ostaZielonka, kobieta wci¹¿ nie mo¿e siê uwolniæ od monolitycznego wizerunku
reproduktorki cz³onków wspólnoty, od prymatu roli stra¿niczki domowego
ogniska, znaku wspólnoty i trwa³oci wiêzów rodzinnych i narodowych.
Wspó³czesna matka to wci¹¿ milcz¹ca Inna, obiekt modyfikowany w recepcji
prywatnej, spo³ecznej i kulturowej przez dziecko, od niego zale¿ny i przez nie
dookrelany. Intymne teksty kobiet powiêcone macierzyñstwu, czytane jako
zapisanie siebie jako matki s¹ tak¿e oryginalnym katalogiem najró¿niejszych
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zespo³ów nadzorów nad matk¹: nieustannie kontrolowan¹, recenzowan¹,
skazan¹ na doskonalenie siê w wiedzy eksperckiej (Agnieszka Gawron). Bardzo wyranie rysuj¹ siê tu propozycje przedefiniowania sposobów reprezentacji wizerunku matki w tekstach kultury (napiêcia miêdzy histori¹ prywatn¹ a zintytucjonalizowanymi narracjami macierzyñstwa). wiadectwa modyfikacji mylenia o statusie kobiet i o opresyjnoci familiocentrycznego dyskursu obserwujemy równie¿ w przestrzeni wspó³czesnej dramaturgii (Beata
Popczyk-Szczêsna). Badacze podnosz¹ problematykê represjonowania kobiet
w dyskursie estetyki i medycyny, pisz¹ o dyktacie biow³adzy i sposobach jego
zakwestionowania (w tekcie El¿biety Pietluch powiêconym kobiecej to¿samoci wobec uzale¿nieñ, cia³o czytane jest jako narzêdzie przyjemnoci
i bólu).
Prezentowane w tomach refleksje maj¹ charakter interdyscyplinarny,
ale zdecydowanie dominuje namys³ historycznoliteracki. W³¹czenie do zbiorów szerszej reprezentacji artyku³ów wykorzystuj¹cych instrumentarium antropologiczne, socjologiczne, psychologiczne mog³oby wzbogaciæ zbiory o nowe
sensy interpretacyjne. To zadanie na przysz³oæ. Bowiem temat daleki jest
od wyczerpania. Zaskakuje na przyk³ad nieobecnoæ problematyki zwi¹zanej
z po³o¿nictwem i ginekologi¹. To sfery od wieków zarezerwowane dla kobiet,
ale  jak siê wydaje  skromne w sferze tekstowego zapisu tego dowiadczenia. Zgromadzone materia³y dokumentuj¹, ¿e p³eæ jest wa¿nym kryterium
kategoryzacji ludzi. Implikacje kulturowe i spo³eczne wp³ywaj¹ na to, w jaki
sposób konstruujemy swój wizerunek jako okrelonej p³ci. Recenzowany
zbiór tekstów jest w tym zakresie cennym poznawczo materia³em naukowym
i dydaktycznym.
Joanna Szyd³owska
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KRONIKA NAUKOWA
Doktorat honoris causa dla Erwina Kruka

Podczas wiêta Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, w dniu 1 czerwca 2016 roku, Senat UWM nada³ tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie Erwinowi Krukowi m.in. za mazurski
trwa³y wk³ad do skarbca literatury polskiej; tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi warmiñsko-mazurskiej oraz
upowszechnianie go na forum ogólnopolskim; budowanie to¿samoci i rozwój
dziedzictwa kulturowego regionu w wymiarze uniwersalnym; trwaj¹ce pó³
wieku skuteczne inspirowanie badañ regionalistycznych w zakresie nauk
humanistycznych i spo³ecznych; piêkne owoce dzia³añ podjêtych z myl¹
o dobru wspólnym spo³eczeñstwa Warmii i Mazur, Polski i Europy.
Propozycjê przeprowadzenia przewodu doktorskiego, z inicjatywy profesora Zbigniewa Chojnowskiego, zg³osi³ Instytut Polonistyki i Logopedii,
a nastêpnie, po pozytywnej opinii Rady Naukowej Wydzia³u Humanistycznego UWM, przyj¹³ j¹ Senat uczelni. Nad procedurami przewodu doktorskiego
czuwa³ jego promotor  prof. Zbigniew Chojnowski, który w dniu wiêta
Uczelni wyg³osi³ uroczyst¹ laudacjê. Recenzentami dorobku Erwina Kruka
byli: prof. Andrzej Sakson z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Janusz Ma³³ek z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
i prof. Jaros³aw £awski z Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
Poni¿ej przedstawiamy treæ trzech recenzji, laudacjê i przemówienie
Erwina Kruka.
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Recenzja prof. dr. hab. Andrzeja Saksona, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Erwin Kruk urodzony 4 maja 1941 roku w Dobrzyniu ko³o Nidzicy na
Mazurach jest wybitnym poet¹, prozaikiem, eseist¹ i dzia³aczem spo³ecznym.
W 1966 roku ukoñczy³ polonistykê na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, po czym zamieszka³ na sta³e w Olsztynie, gdzie podj¹³ pracê jako redaktor Gazety Olsztyñskiej (19661980).
Erwin Kruk jest indywidualnoci¹ o wyj¹tkowej osobowoci i wielkim
zaanga¿owaniu w sprawy publiczne. To tak¿e wielki chrzecijanin o wszechstronnych zainteresowaniach. Po 1982 roku niezale¿ny twórca i publicysta.
Niez³omna postawa oraz niekwestionowany talent sprawiaj¹, i¿ uznawany
jest on za mazurskie sumienie, za osobê, której g³os zawsze brany by³ pod
uwagê, za autorytet moralny. Jako twórca i obywatel aktywnie dzia³a na
rzecz kultury mazurskiej i poszanowania praw mniejszoci, w tym szczególnie mniejszoci narodowych i etnicznych.
Tragiczne losy spo³ecznoci mazurskiej, z której siê wywodzi, stanowi¹
rdzeñ Jego twórczoci i aktywnoci publicznej. W ponad dwudziestu wydanych ksi¹¿kach: poezji, prozie, esejach, publicystyce, studiach historycznych,
szkicach, zarysach monograficznych, t³umaczeniach, redakcjach prac zbiorowych i wydawnictwach albumowych, sprawy Mazurów s¹ stale obecne (ogó³
dorobku za lata 19582005 obejmuje 1126 pozycji).
Ze starych ksi¹g, z zas³yszanych legend
Z mojej ciemnoci, która wci¹gnê³a mnie w g³¹b
Ku cieniom ch³odnego wiat³a
Z mojej przekory, z wiary
Dawnych astrologów
Budujê
Moj¹ mityczn¹ ojczyznê.
(Erwin Kruk, Moja Pó³noc, 1977)

Erwin Kruk to najwybitniejszy pisarz mazurski, którego dokonania porównywane s¹ z dzie³ami innych prozaików urodzonych na Mazurach: Ernstem
Wiechertem, autorem Dzieci Jerominów oraz Siegfriedem Lenzem, twórc¹
Muzeum ziemi ojczystej. Stra¿nik mazurskiego dziedzictwa kulturowego
pierwszy tom poetycki pt. Rysowanie z pamiêci opublikowa³ w 1963 roku.
Kolejne zbiory poetyckie: Zapisy powrotu (1969), Moja Pó³noc (1977), Powrót
na wygnanie (1977), Z krainy Nod (1987), W cieniu (1988), Znikanie (2005)
oraz Nieobecnoæ (2015) cieszy³y siê zas³u¿onym uznaniem krytyków i czytelników, by³y wielokrotnie nagradzane i wyró¿niane.
Wysoko ceniona jest tak¿e twórczoæ prozatorska. Dotyczy ona pogmatwanych losów Mazurów. Dramat dezintegracji i rozpadu spo³ecznoci,
z której wywodzi siê Erwin Kruk, ukazany jest w kontekcie uniwersalistycznych
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prawid³owoci dziejowych. Trudne wybory, przed którymi stali ewangeliccy
Mazurzy, nazywani autochtonami, ludnoci¹ rodzim¹ czy te¿ tutejszymi,
przejmuj¹co ukazane s¹ w takich powieciach jak: Drogami o wicie (1967),
Na uboczu wiêta (1967), Rondo (1971), Pusta noc (1976), £aknienie (1980),
Kronika z Mazur (1989)  uchodz¹ca za najwybitniejsze osi¹gniêcie prozatorskie, czy te¿ Spadek. Zapiski mazurskie 20072008 (2009). Erwin Kruk jest
m.in. laureatem Wawrzynu 2005  literackiej nagrody Warmii i Mazur, Nagrody Literackiej im. W³adys³awa Reymonta  Ksi¹¿ka Roku 2009 oraz wielu
innych wa¿nych nagród literackich.
Poczucie osamotnienia, krzywdy, obcoci i wykluczenia wpisuj¹ siê
w regionalizm tragiczny, stale obecny w pisarstwie Erwina Kruka. Wynika
on z historii, tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz wspó³czesnych przemian
dokonuj¹cych siê na Warmii i Mazurach.
Jest jeszcze kraina,
W której ¿yli Mazurzy
Widzia³em, jak odchodzili
nie byli z siebie dumni.
A teraz ju¿ nic nie ma.
Widzê: s¹ Mazury  cud natury.
I jest niema kraina,
Pe³na ha³aliwych ludzi.
(Erwin Kruk, Kraina, 2015)

Erwin Kruk to osoba publiczna, dzia³acz spo³eczny i popularyzator przesz³oci i kultury Warmii i Mazur. W czerwcu 1981 roku zosta³ wybrany na
cz³onka zarz¹du regionu warmiñsko-mazurskiego NSZZ Solidarnoæ. W latach 19891991 by³ senatorem RP z ramienia ruchu solidarnociowego.
Wspó³za³o¿yciel, a od 1993 roku wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, od 1991 roku wchodzi w sk³ad zarz¹du polskiego PEN Clubu. Cz³onek
Synodu Kocio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP (19972007)  najwy¿szej w³adzy polskich luteran, Honorowy Obywatel Olsztyna (2001). Odznaczony m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, odznak¹ Zas³u¿ony dla Warmii i Mazur, laureat Nagrody Ministra Kultury i Sztuki w dziedzinie literatury.
Problematyka mazurska stanowi rdzeñ twórczoci i dzia³alnoci spo³ecznej Erwina Kruka. W sprawach mazurskich zabiera g³os na ró¿nych forach,
m.in. podczas Kongresu Kultury w Warszawie, przerwanym 13 grudnia 1981
roku przez wprowadzenie stanu wojennego. Na fali burzliwych przemian lat
19801981 jest wspó³twórc¹ Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego. Jego autorstwa jest tekst programowy, swoiste mazurskie credo zatytu³owane Deklaracja ideowa  memoria³ Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego. Ówczesne
w³adze nie wyrazi³y zgody na zarejestrowanie stowarzyszenia. By³a to kolejna próba samoorganizacji Mazurów w Polsce. Wielka zmiana spo³eczna zapocz¹tkowana w 1989 roku ponownie aktywizuje Go do dzia³ania w sprawach
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mazurskich. W 1999 roku jest wspó³twórc¹ i wieloletnim przewodnicz¹cym
Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego (MTE). Stowarzyszenie zmierza
do integracji ¿yj¹cych w diasporze ewangelików na Warmii i Mazurach.
Erwin Kruk by³ twórc¹ i redaktorem naczelnym czasopisma Kartki Mazurskie. Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie. MTE
odgrywa istotn¹ rolê w kultywowaniu kultury mazurskiej. Erwin Kruk jest
twórc¹ internetowej wersji Ma³ego s³ownika gwary mazurskiej oraz serii
opracowañ pt. Mazurskie ¿yciorysy. Z jego inicjatywy odby³o siê wiele spotkañ, debat i konferencji naukowych na tematy mazurskie.
Erwin Kruk jest autorem cenionej pracy pt. Warmia i Mazury, która
ukaza³a siê w renomowanej serii A to Polska w³anie Wydawnictwa Dolnol¹skiego (Wroc³aw 2003). Problematyce mazurskich ewangelików powiêcona jest praca Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 17722002
(Olsztyn 2002) oraz Szkice z mazurskiego brulionu (Olsztyn 2003). Pod Jego
redakcj¹ lub w opracowaniu ukaza³y siê takie prace jak: Ewangelicy na
Warmii i Mazurach (2001), Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne
lata w Olsztynie i na Mazurach (2007) czy te¿ praca ks. dr. Alfreda Jaguckiego pt. Mazurskie dole i niedole. Wspomnienia i refleksje z lat pracy na Mazurach (2004) oraz album Hieronima Skurpskiego (2004).
Artyku³y publikowane na ³amach dzienników i czasopism a dotycz¹ce
spraw mazurskich (m.in. w Tygodniku Solidarnoæ, Tygodniku Powszechnym czy Rzeczpospolitej) by³y zaczynem wa¿nych, ogólnopolskich debat
i dyskusji.
Dopóki pêkaj¹ granice pamiêci
I rosn¹ zapomniane wzgórza
Na których grzebano Mazurów
Dopóki nad lasami osaczaj¹cymi mnie
Jak wietlisty cieñ, rdza wschodzi 
Na nic beztroska.
(Erwin Kruk, Na moje urodziny, 1974)

Dotychczasowe dokonania Erwina Kruka w dziedzinie literatury piêknej
oraz dzia³alnoci spo³ecznej w pe³ni zas³uguj¹ na przyznanie Mu zaszczytnego tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Z takim wnioskiem z ca³ym przekonaniem wystêpujê do Wysokiego Senatu.
Poznañ, 6 kwietnia 2016 roku
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Recenzja prof. dr. hab. dr. h.c. Janusza Ma³³ka, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego,
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, w licie z 23 marca 2016 roku powiadomi³
mnie o wszczêciu przez Senat UWM postêpowania w sprawie nadania tytu³u
doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego pisarzowi
i poecie Erwinowi Krukowi oraz poprosi³ o przygotowanie oceny zasadnoci
tego wniosku. Na wstêpie pragnê stwierdziæ, i¿ wniosek ten zas³uguje
 w moim g³êbokim przekonaniu  na uznanie i pe³n¹ aprobatê. Moja recenzja sk³ada siê z trzech czêci. S¹ to: 1. Skrócony ¿yciorys Kandydata
2. Ocena jego dorobku literackiego, publicystycznego i popularnonaukowego
3. Zas³ugi Erwina Kruka dla rozwoju regionu Warmii i Mazur, literatury
i kultury polskiej.
1. Skrócony ¿yciorys Kandydata
Erwin Kruk urodzi³ siê 4 maja 1941 roku we wsi Dobrzyñ (wówczas
Gutfeld w Prusach Wschodnich) ko³o Olsztynka w powiecie nidzickim. Jego
rodzice, Herman Kruk i Meta ze Stachów, byli rolnikami. Zajêcie Prus
Wschodnich w styczniu 1945 roku odbi³o siê tragicznie na losach rodziny
Kruków. Ojciec zosta³ wywieziony na roboty do Zwi¹zku Radzieckiego,
gdzie zmar³ 25 kwietnia tego¿ roku. W tym samym roku, 26 lipca, na tyfus
zmar³a jego matka. Epidemia ta nie oszczêdzi³a tak¿e innych cz³onków rodziny (15 lipca zmar³ jego dziadek Karol Kruk, a 30 wrzenia 1945 roku babcia
Augusta Kruk). Erwin i jego bracia, 7-letni Werner i 3-letni Ryszard, zostali
osieroceni. Zaopiekowa³a siê nimi babcia Augusta Stach i wujostwo Ida
i Wilhelm Tybussek z pobliskiego Elgnówka. W latach 19481955 Erwin
chodzi³ do szko³y podstawowej w tej wsi. W roku szkolnym 1955/56 by³
uczniem szko³y zawodowej w Ostródzie, gdzie kszta³ci³ siê na lusarza wagonowego. Wiosn¹ 1956 roku wujostwo Tybusskowie ze wzglêdu na trudn¹
sytuacjê materialn¹, za zgod¹ podopiecznych siostrzeñców, podjêli starania
o umieszczenie ch³opców w domu dziecka We wrzeniu i padzierniku 1956 roku
Erwin przez 6 tygodni by³ uczniem Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Olsztynku.
W padzierniku 1956 roku zosta³ przyjêty do internatu Pañstwowego Domu
M³odzie¿owego w Mor¹gu. 1 grudnia 1956 roku zmar³a jego babcia Augusta
Stach, która przez 11 lat zastêpowa³a mu rodziców. Tutaj w miejscowym
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w roku 1960 Erwin Kruk uzyska³ maturê. Erwin
Kruk ju¿ od lat dzieciêcych i m³odzieñczych by³ mi³onikiem ksi¹¿ki. Poch³ania³ ich wiele. Z natury ma³omówny, stosunkowo wczenie odnalaz³ swoje
miejsce w literackiej poezji i prozie. Swoje rozterki z tym zwi¹zane opisa³
w eseju Przygody z debiutem w tomie Szkice z mazurskiego brulionu (Olsztyn
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2003, s. 9296). Debiutowa³ w roku 1958 jako 17-latek, bêd¹c uczniem liceum, wierszem W ho³dzie matce, opublikowanym w dzienniku harcerskim
Na prze³aj. Potem coraz czêciej publikowa³ swoje wiersze, prozê, recenzje i
t³umaczenia w czasopimie Warmia i Mazury. W roku 1963, ju¿ w latach
studenckich, Erwin Kruk uczyni³ kolejny krok na swojej literackiej drodze,
a by³o to opublikowanie w Wydawnictwie Pojezierze nie pojedynczych wierszy, ale ju¿ ca³ego tomiku pt. Rysowane z pamiêci. W latach 19601966
Erwin Kruk studiowa³ na kierunku filologia polska, na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, w miejscu studiów jego wielkiego poprzednika,
poety Zbigniewa Herberta. W roku 1966 Erwin Kruk uzyska³ magisterium,
ocenione na bardzo dobrze, na podstawie pracy pt. Spór o poezjê proletariack¹ w dwudziestoleciu miêdzywojennym, przygotowan¹ na seminarium wybitnego znawcy literatury M³odej Polski, profesora Artura Hutnikiewicza.
W czasie studiów w Toruniu Erwin Kruk by³ kierownikiem literackim
w Studenckim Studio Radiowym, wspó³za³o¿ycielem grupy literackiej Kadyk, redaktorem naczelnym Studenckiej Agencji Informacyjno-Fotograficznej oraz wspó³autorem ksi¹¿ki Almanach poezji. Utwory poetów studiuj¹cych
na UMK w latach 19451965. W roku 1966 Erwin Kruk zawar³ zwi¹zek
ma³¿eñski z kole¿ank¹ ze studiów polonistycznych w Toruniu, Swiet³an¹
z domu Naumnik. Pañstwo Krukowie maj¹ dwoje dzieci: Tomasza Jordana,
dra nauk technicznych, informatyka i Elizê  polonistkê. Po ukoñczeniu
studiów ju¿ w czerwcu 1966 roku. Erwin Kruk rozpocz¹³ sta¿ w redakcji G³osu
Olsztyñskiego (od roku 1970 po zmianie nazwy w Gazecie Olsztyñskiej).
W gazetach tych pracowa³ przez 14 lat, do czerwca 1980 roku. Wczeniej,
w marcu tego¿ roku, a wiêc na kilka miesiêcy przed strajkami na Wybrze¿u,
z³o¿y³ podanie o zwolnienie z pracy nie godz¹c siê na kreowany przez ówczesn¹ prasê obraz rzeczywistoci. Od sierpnia 1980 roku Erwin Kruk bra³
udzia³ w tworzeniu struktur Solidarnoci; w czerwcu 1981 roku zosta³
wybrany cz³onkiem Zarz¹du Regionu Warmiñsko-Mazurskiego Solidarnoci. Od czerwca 1981 do marca 1982 roku, tj. do rozwi¹zania Miesiêcznika
Krytycznego Meritum w Warszawie, by³ jego redaktorem naczelnym.
W roku 1980, wraz z innymi dzia³aczami mazurskimi, wspó³tworzy³ Mazurskie Zrzeszenie Kulturalne, którego celem by³o ocalenie przed zniszczeniem resztek kultury mazurskiej. W grudniu 1981 roku zrzeszenie to nie
otrzyma³o zgody na rejestracjê. W³adze motywowa³y tê decyzjê nastêpuj¹co:
stowarzyszenie nie s³u¿y integracji spo³ecznej regionu. W dniach od 11 do
13 grudnia 1981 roku Erwin Kruk  jako jedyny twórca z Warmii i Mazur
 uczestniczy³ w Kongresie Nauki Polskiej w Warszawie. Po wprowadzeniu
stanu wojennego, wraz z 250 uczestnikami tego kongresu, podpisa³ protest
przeciwko tej decyzji ówczesnych w³adz. Lata 80. by³y niezwykle trudne,
zarówno dla Erwina Kruka, jak i jego rodziny. Przejawia³o siê to w nêkaniu
przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa i aluzyjnym nak³anianiu go do wyjazdu na
sta³e do Niemiec. Do tego dosz³y powa¿ne problemy materialne, wynikaj¹ce
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z braku sta³ej pracy, a tak¿e k³opoty ¿ony zwi¹zane z jej dzia³alnoci¹
w Solidarnoci w Wydawnictwie Pojezierze i pozostawanie jej bez zatrudnienia przez kilka miesiêcy w roku 1982. Potem to na Ni¹ spad³ g³ówny
ciê¿ar utrzymania rodziny, dziêki zatrudnieniu w Warmiñskim Wydawnictwie Diecezjalnym od roku 1982 do roku 1991. Z kolei Erwin Kruk w latach
19821986 wspó³pracowa³ z redakcj¹ katolickiego czasopisma Pos³aniec
Warmiñski. W styczniu 1989 roku Erwin Kruk wszed³ do komitetu za³o¿ycielskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; w latach 19931996 pe³ni³ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Zarz¹du G³ównego. Wiosn¹ 1989 roku Komitet Obywatelski Solidarnoæ Regionu Warmiñsko-Mazurskiego wysun¹³
kandydaturê Erwina Kruka na senatora RP. Erwin Kruk nie uwa¿aj¹c siê za
polityka i zaznaczaj¹c, ¿e gotów jest pe³niæ tak zaszczytne stanowisko tylko
przez jedn¹ kadencjê, w ówczesnej sytuacji politycznej uzna³ kandydowanie
za obowi¹zek obywatelski. W wyborach 4 czerwca 1989 roku uzyska³ mandat
senatorski z listy Komitetu Obywatelskiego liczb¹ 142 315 wa¿nych g³osów
(58,2%). Potem przeszed³ do klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej.
W Senacie wykazywa³ siê du¿¹ aktywnoci¹ przy opracowywaniu projektów
likwiduj¹cych krzywdy ludnoci miejscowej na Ziemiach Zachodnich oraz
o traktowaniu Kocio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na
równi z Kocio³em rzymsko-katolickim. W wyborach na kolejn¹ kadencjê
w Senacie Erwin Kruk, zgodnie z wczeniejsz¹ zapowiedzi¹, nie kandydowa³
i powiêci³ siê twórczej pracy literackiej. W l. 19931996 by³ cz³onkiem zarz¹du Polskiego PEN Klubu. W roku 1997 zosta³ wieckim cz³onkiem Synodu Kocio³a ewangelicko-augsburskiego RP. W roku 1999 by³ inicjatorem
utworzenia Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie, którego
celem jest integracja rodowisk ewangelickich na Warmii i Mazurach.
W roku 2006 obchodzi³ 65. rocznicê urodzin, z okazji której koledzy i przyjaciele obdarowali Jubilata ksiêg¹ Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny
twórcy (redakcja i wprowadzenie Zbigniewa Chojnowskiego, Polskie Towarzystwo Czytelnicze, Olsztyn 2006). Minê³o kolejne 10 lat. 4 maja 2016 roku
Erwin Kruk obchodzi³ piêkn¹ rocznicê 75. urodzin.
2. Ocena dorobku literackiego, publicystycznego
i popularnonaukowego Kandydata
Bibliografia prac Erwina Kruka opublikowanych do roku 2006 obejmuje
1126 pozycji bibliograficznych, w tym 15 tomów prozy i poezji. Z kolei bibliografia opracowañ traktuj¹cych o jego ¿yciu i twórczoci obejmuje 102 pozycje
(zob. Erwin Kruk, Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Opracowanie: Katarzyna Manika³o-Obidziñska, Anita Romulewicz, Anna Wysocka pod kierunkiem Bo¿eny Wasilewskiej, w: Z dróg Erwina Kruka, Olsztyn 2006, s. 227326).
Wród 19-tu pozycji zwartych jest dziewiêæ tomików poezji: Rysowane z pamiêci (Pojezierze, Olsztyn 1963), Zapisy powrotu (PIW, Warszawa 1969),
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Tam, gdzie o poranku czyhaj¹ na nas sny (Studenckie Centrum Kultury,
Toruñ 1975), Moja Pó³noc (Pojezierze, Olsztyn 1977), Powrót na wygnanie
(PIW, Warszawa 1977), Poezje wybrane (Lud. Spó³. Wyd., Warszawa 1984),
Z krainy Nod (PIW, Warszawa 1987), W cieniu (Pojezierze, Olsztyn 1988),
Znikanie (Mazurskie Tow. Ewang., Olsztyn 2008), szeæ powieci: Drogami
o wicie (Pojezierze, Olsztyn 1967), Na uboczu wiêta (Lud. Spó³. Wyd., Warszawa 1967), Rondo (Lud. Spó³. Wyd., Warszawa 1971), Pusta noc (PIW,
Warszawa 1976), £aknienie (PIW, Warszawa 1980), Kronika z Mazur (PIW,
Warszawa 1989) oraz trzy ksi¹¿ki z zakresu historii i biografistyki o charakterze popularnonaukowym: Teofil Ruczyñski  dzia³acz i poeta (Wydz. Kult.,
Olsztyn 1971), Ewangelicy w Olsztynie  z dziejów parafii w latach 17872002
(Mazur. Tow. Ewang., Olsztyn 2002), Warmia i Mazury (Wydawnictwo Dolnol¹skie, Wroc³aw 2003) oraz jeden tom esejów  Szkice z mazurskiego brulionu (Mazur. Tow. Ewang., Olsztyn 2003). Erwin Kruk jest te¿ autorem przek³adów z jêzyka niemieckiego na jêzyk polski wierszy m.in. Johannesa
Bobrowskiego, Wojciecha Kêtrzyñskiego, Ernsta Wiecherta. W ostatnim dziesiêcioleciu Erwin Kruk opublikowa³ kolejne ksi¹¿ki: powieæ Spadek: zapiski
mazurskie (Wydawnictwo Retman, D¹brówno 2009) i tomik poezji Nieobecnoæ (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Olsztyn 2015). W twórczoci Erwina
Kruka odnajdujemy pewn¹ regularnoæ. Co dwa lata na pó³kach ksiêgarskich pojawia³a siê jego nowa powieæ czy tomik wierszy. Jedynie dla lat 80.
bibliografia jego prac odnotowuje pewien zastój (tylko kilka artyku³ów), co
spowodowane by³o ówczesn¹ sytuacj¹ polityczn¹ i niew¹tpliwie cenzur¹. Biogramy Erwina Kruka znalaz³y swoje miejsce zarówno w regionalnych s³ownikach biograficznych takich jak: Olsztyñskie biografie literackie 19451988.
Praca zbiorowa pod redakcj¹ Jana Ch³osty, Olsztyn 1991, s. 4042; Józef
Jacek Rojek, Literaci i literatura Warmii i Mazur. Przewodnik eseistyczny,
Olsztyn 2008, s. 133136; Mazury. S³ownik stronniczy, ilustrowany, pod redakcj¹ Waldemara Mierzwy, Retman, D¹brówno 2008, s. 83, jak i encyklopediach: Wielka Encyklopedia Powszechna, t. 15, Warszawa 2003, s. 49. Twórczoæ Erwina Kruka zosta³a wysoko oceniona przez krytykê literack¹.
Powiêcono jej ju¿ dwie monografie. S¹ to nastêpuj¹ce ksi¹¿ki: El¿biety
Konoñczuk, Mazurska obecnoæ Erwina Kruka (Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, Bia³ystok 1993) i Anny Matysiak, O poezji Erwina Kruka: miêdzy
regionalizmem a uniwersalizmem (Semper, Warszawa 1995). Niezwykle cenny jest przy ocenie twórczoci Erwina Kruka artyku³ prof. Zbigniewa Chojnowskiego pt. Erwin Kruk, czyli stwarzanie Mazur / http://pisarze.pl./eseje/.
Erwin Kruk by³ wielokrotnie nagradzany i odznaczany za swoj¹ twórczoæ.
Trudno wymieniæ wszystkie wyró¿nienia. By³y to m.in. Nike Warszawska
(1966), Nagroda im. S. Piêtaka (1977), nagroda Literatury(1989), nagroda
Ministra Kultury i Sztuki (1989), nagroda Prezydenta Olsztyna (2001), nagroda im. ks. Leopolda Otto i statuetka w. Jakuba dla wybitnej osobowoci
pracuj¹cej na rzecz miasta Olsztyna (2004). Wród odznaczeñ nale¿y wymieniæ,
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obok Z³otego Krzy¿a Zas³ugi (1977), przyznanie Mu tytu³u Honorowego
Obywatela Miasta Olsztyna (2001), tytu³u Najlepszy z Najlepszych, za
zas³ugi w promowaniu Warmii i Mazur (2004) i tytu³u Osobowoci Roku
Warmii i Mazur (2005). Przy ocenie twórczoci Erwina Kruka pos³u¿ê siê
opiniami kompetentnych krytyków literackich. Anna Matysiak pisa³a w roku
1995, w ksi¹¿ce O poezji Erwina Kruka:
Twórczoæ Erwina Kruka jest w literaturze polskiej zjawiskiem niezwyk³ym
i wyj¹tkowym. Jest on niemal jedynym polskojêzycznym poet¹ o prawdziwie
mazurskim rodowodzie, który swym tworzeniem zawiadcza o zwi¹zku cz³owieka z ziemi¹, jedynym, który podj¹³ siê ukazania tego brzemienia tragizmu,
jakim historia tê krainê obci¹¿y³a. Istnieje uzasadniona obawa, ¿e fenomen
twórczoci Erwina Kruka jest ostatnim w swym rodzaju, gdy¿ jest on przedstawicielem ludu, który jako spo³ecznoæ ginie, rozpada siê, zatraca wiadomoæ
wspólnoty oraz poczucie przynale¿noci do geograficznie i historycznie okrelonej krainy1.

Z kolei Zbigniew Chojnowski (w cytowanym wy¿ej artykule) stwierdza, i¿
formu³a Anny Matysiak o twórczoci Kruka regionalizm tragiczny, mimo
trafnoci, jest niewystarczaj¹ca. Odnajduje on  obok pesymizmu w poezji
i prozie Kruka, tak¿e to, co moglibymy nazwaæ optymizmem. Chojnowski
pisze:
Persona poetycka, jak równie¿ narrator Kruk jest kim, kto nie poddaje siê
presji, aby opuciæ strony ojczyste, zatraciæ w sobie wiadomoæ swego kulturowego pochodzenia. Jest konsekwentnie pozostañcem. Imperatyw bycia jak najbli¿ej krainy urodzenia, mimo ¿e zmieni³a ona w³aciciela, przynale¿noæ pañstwow¹, ustrojow¹, wyznaniow¹, jest wynikiem trudnej do zracjonalizowania
i niebywa³ej wiernoci, uto¿samiaj¹cej siê z Herbertowskim przes³aniem Pana
Cogito: B¹d wierny. Id. Krukowa wyobrania i pamiêæ przemierza drogi
i cie¿ki, aby unaoczniæ i ponowiæ decyzjê o pozostaniu w krajobrazie przeznaczenia swoich przodków. Mazury jawi¹ siê wiêc jako los, rozpraszaj¹ce siê dziedzictwo, wspólnota coraz mniej licznych ¿ywych i coraz bardziej licznych umar³ych, a wreszcie jako krajobraz niejako porêczaj¹cy istnienie podmiotu
mówi¹cego. Utrata domu (wspólnoty rodzinnej) jest znakiem trudnoci z odnalezieniem trwa³ego odniesienia (np. topograficznego) dla egzystencji, tote¿ bohater
Kruka jako byt pomiêdzy pyta obsesyjnie: sk¹d wróci³em i dok¹d idê?2

Wreszcie El¿bieta Konoñczuk w ksi¹¿ce Mazurska obecnoæ Erwina Kruka
napisa³a: Erwin Kruk jako pisarz i publicysta utrwala i przekazuje wartoci
w³asnej, domowej kultury, a tym samym przed³u¿a w duchowej przestrzeni
egzystencjê zbiorow¹ mazurskiej spo³ecznoci3. Niemniej cenny jest dorobek
Erwina Kruka w zakresie publicystyki i prac popularnonaukowych, w obszarze
1 A. Matysiak, O poezji Erwina Kruka: miêdzy regionalizmem a uniwersalizmem, Warszawa 1995, s. 62.
2 Z. Chojnowski, Erwin Kruk, czyli stwarzanie Mazur, http://pisarze.pl/eseje/8719-zbigniew-chojnowski-erwin-kruk-czyli-stwarzanie-mazur.html [dostêp: 4 kwietnia 2106].
3 E. Konoñczuk, Mazurska obecnoæ Erwina Kruka, Bia³ystok 1993, s. 19.
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których czuje siê bardziej kompetentny do oceny z racji uprawianego zawodu
historyka. Otó¿ ksi¹¿ki Warmia i Mazury. A to Polska w³anie i Szkice
z mazurskiego brulionu uwa¿am za znakomite. Wynika z nich troska Autora
o to, aby spo³eczeñstwo Warmii i Mazur, ale i ca³ej Polski, uzyska³o wiedzê
o dziejach jego ma³ej Ojczyzny i aby sta³a siê im bli¿sza.
3. Zas³ugi Erwina Kruka dla rozwoju regionu Warmii i Mazur,
literatury i kultury polskiej
Twórczoæ Erwina Kruka stawia Go w szeregu tych pisarzy, dla których
Mazury by³y kolebk¹  jak Ernst Wiechert, Siegfried Lenz czy Robert Budzyñski, ale tak¿e wród tych, na których Mazury odcisnê³y wyrany lad,
jak Konstanty Ildefons Ga³czyñski, Eugeniusz Paukszta, Igor Neverly czy
Agnieszka Osiecka. Jego dzia³alnoæ polityczna, spo³eczna, literacka i publicystyczna zmierza³a do tego, aby nowe spo³eczeñstwo naszego regionu, które
ma ju¿ 70-letni¹ metrykê, nawi¹za³o do dorobku kulturalnego Mazurów
i Warmiaków. Jego twórczoæ stanowi trwa³y wk³ad do skarbca polskiej literatury. W wietle przedstawionej opinii zarówno biografia Erwina Kruka,
jak i jego twórczoæ predestynuj¹ Go do nadania Mu najwy¿szej godnoci,
jak¹ mo¿e nadaæ Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, czyli tytu³u doktora
honoris causa.
Toruñ, 4 kwietnia 2016 roku

Recenzja prof. dr. hab. Jaros³awa £awskiego, Uniwersytet w Bia³ymstoku
1.
Erwin Kruk nale¿y do tych tytanicznych osobowoci, które w kulturze
polskiej utrwali³y g³os Warmii i Mazur, regionu, w którym po drugiej wojnie
wiatowej dokona³a siê niespektakularna, cicha tragedia wyniszczenia ostatnich autochtonicznych mieszkañców tych ziem4. Jako pisarz, spo³ecznik, osobistoæ ¿ycia publicznego Erwin Kruk wielokrotnie dawa³ wyraz stanowisku
ostatnich Mazurów i Warmiaków, których procesy historyczne, geopolityczne
zmiany i przekszta³cenia spo³eczne, zachodz¹ce na tych ziemiach po 1945 roku,
usunê³y z kultury i dziejów prawie ca³kowicie.
4 wiadectwem i wyrazem uznania dla dokonañ Erwina Kruka pozostaje tom studiów:
Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny twórcy, red. i wprowadzenie Z. Chojnowski, Olsztyn
2006, ss. 335.
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S³owo prawie jest tu kluczowe  mieci siê w nim bowiem g³os ocalenia
tych nielicznych twórców nauki i kultury, którzy wywodz¹c siê z mazurskich
i warmiñskich rodzin, podjêli misjê wyra¿enia dramatu ziemi i ludzi j¹
zamieszkuj¹cych. Piewc¹ tej krainy, mazurskiej ziemi Nod, jest Erwin
Kruk. Piewc¹ wybitnym, o takiej skali talentu i jêzykowego mistrzostwa, ¿e
jego dorobek literacki i publicystyczny w sposób istotny wzbogaci³ dorobek
kultury polskiej. Da³ jej tê jedn¹ jedyn¹, autentyczn¹, swoist¹ i regionaln¹
nutê mazursk¹, bez której by³aby ubo¿sza. Kultura polska od wieków rozwija³a swe pó³nocne to¿samoci regionalne: Wileñszczyzny, Bia³ej i Czarnej
Rusi, Inflant Polskich, Pomorza. Kruk osadzi³ we wspó³czesnej wiadomoci
Polaków g³os regionu, po wojnie manipulatorsko nazywanego odzyskanym,
a który zaledwie przez kilkadziesi¹t lat po obu stronach polsko-rosyjskiej
granicy zmieniono nie do poznania, niszcz¹c istotne pomniki kultury i cywilizacji Warmiaków, Mazurów, Niemców, tak¿e Polaków i Litwinów.
Erwin Kruk da³ g³os tej bliskiej zniknienia kulturze. Da³ talent i  co
trzeba tu podkreliæ ze zdwojon¹ si³¹  polski jest wyg³os, przemawiaj¹cego
w imieniu wszystkich ludów i cywilizacji przybywaj¹cych na ziemie prastarych, ba³tyckich Prusów, do Ostpreußen, do Prus Wschodnich. Jak pokolenia
Mazurów przed nim, Kruk przemówi³ polszczyzn¹ zakorzenion¹ w szesnastowiecznej tradycji pierwszych t³umaczeñ Biblii rodem z Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, kraju, który swych najzdolniejszych pisarzy i twórców posy³a³ po nauki tak¿e do Królewca i jego uniwersytetu5. Polszczyzna Kruka
 nieprzypadkowo tu o niej piszê  wydoby³a siê jednak z tego, mówi¹c po
Mickiewiczowsku, k¹tka lokalnoci.
Erwin Kruk o kulturze Mazur powiedzia³ wspó³czesnym Polakom polszczyzn¹ wspó³czesn¹, nowoczesn¹, bogat¹, krystalicznie czyst¹, a przecie¿ inkrustowan¹ s³owami Prusów, Niemców, leksyk¹ Mazurów. Z mistrzostwem
w³aciwym dojrza³emu twórcy autor Spadku wywa¿y³ proporcje: wspó³czesna polszczyzna  jak najs³uszniej  obrana przezeñ zosta³a na medium tego
gorzkiego przekazu nie tylko z przesz³oci, ale i z teraniejszoci, bo niszczenie i zaw³aszczanie tego, co istotnie warmiñskie i mazurskie, dokonywa³o
siê, w g³êbokim przekonaniu pisarza, tak¿e na jego oczach. Mia³ do swego
nie prawo. Nie tylko mia³ prawo, lecz tak¿e sta³ siê jednym z tych niezbyt
licznych twórców kultury, którzy temat mazurski podnieli na tak wysoki
poziom artystycznej samowiadomoci i jêzykowego w polszczynie wyrafinowania, ¿e sta³ siê tematem uniwersalnym. Temat mazurski zamieni³ w temat
ogólnoludzki, wyraz rozpaczy, wynikaj¹cej z wykorzenienia, bezdusznej presji historii i geopolityki, które nie szanuj¹ i jednostkowego istnienia, i dziejów wspólnot takich jak Mazurzy i Warmiacy.
G³os Erwina Kruka pozostaje g³osem polskiego Mazura, zarazem jednak
w d¹¿eniu do artystycznej doskona³oci staje siê g³osem cz³owieka
5

Zob. Królewiec a Polska, red. M. Biskup, W. Wrzesiñski, Olsztyn 1993.
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XX i pocz¹tku XXI wieku. Mazurska odyseja Erwina Kruka staje siê odysej¹
cz³owieka cierpi¹cego  wygnañca, wypchniêtego, zaw³aszczanego, cz³owieka
mo¿e nie zawsze bez domu, lecz najczêciej bez w³asnego nieba nad g³ow¹.
Wykorzenionego. Z krainy Nod. Któremu odjêto domostwo jego w³asnej kultury, otulinê tradycji.
Ale to wszystko nie znaczy  by przywo³aæ s³owa innego poety opiewaj¹cego odchodz¹c¹ w przesz³oæ kulturê polsko-bia³oruskiego pogranicza, Jana
Leoñczuka  ¿e ta dusza odesz³a bez po¿egnania6. Mazurska dusza nie
odesz³a bez po¿egnania. Gdzie¿ wiêc jest?
Daleki jestem od idealizowania wszystkich pogl¹dów, s¹dów, strategii
twórczych Erwina Kruka, ale to ten pisarz w³anie jest g³osem mazurskiej
duszy, medium kultury, siêgaj¹cej redniowieczno-staropolskich praczasów.
Przez niego, w jego lirycznym g³osie wyra¿a siê imaginarium Mazur: krainy
Prusów, Mazurów, Niemców, licznych mniejszoci, które tu przebywa³y
i  teraz te¿  Polaków. Oczywiste, dla Kruka jest to imaginarium Mazur
jako wiata zamieszka³ego przez pruskich Mazurów, lecz, nolens volens, tak¿e przez polszczyznê, której wybór okreli³ los pisarski autora wiersza o
Nadziei. Jest to te¿ imaginarium szersze: polskie, ludzkie, historycznie wkorzenione w XX wiek. Erwin Kruk ten XX wiek opowiedzia³ jako jeden z
nielicznych oczyma Mazurów (obok Siegfrieda Lenza, Johannesa Bobrowskiego, Karola, Edwarda i Janusza Ma³³ków; i tylu innych...).
2.
W biografii Erwina Kruka zapisuje siê ogromna czêæ dowiadczeñ dwudziestowiecznego cz³owieka, którego los determinowa³a historia. Determinowa³a, ale nie zdeterminowa³a. Urodzony w 1941 roku w mazurskiej rodzinie
syn Hermana Kruka i Mety ze Stachów, ju¿ w 1945 roku zostaje sierot¹:
Traumatyzuj¹ce by³y wydarzenia z roku 1945. Po zakoñczeniu Wielkiej
Wojny, gdy mia³ cztery lata, traci najbli¿szych: 15 lipca 1945 roku umiera
dziadek, 26 lipca matka, 30 wrzenia babcia. Ojca, który nie by³ ¿o³nierzem,
tak jak wszystkich innych mê¿czyzn w wieku 1755 lat deportowano na
Wschód, gdzie 25 kwietnia 1945 roku umiera na »terytorium Zwi¹zku Sowieckiego«. Przez dziesiêæ lat mieszka u krewnych, którzy mówili gwar¹
mazursk¹. Szko³ê podstawow¹ koñczy w Elgnówku, przez rok uczy siê w
zawodówce w Ostródzie7.
Wychowywany w mazurskiej rodzinie krewnych ch³opiec, krocz¹c krêtymi szlakami edukacji w PRL-u, trafia pod skrzyd³a prof. Artura Hutnikiewicza, postaci potê¿nej, której pamiêæ rodowisko Uniwersytetu Miko³aja
6 J. Leoñczuk, *** opisuj¹c umieranie poety, w: tego¿, jeszcze jedna chwila, Bia³ystok
2012, s. 8.
7 Zob. A. Sakson, Erwin Kruk  badacz i dzia³acz mazurski, w: Z dróg Erwina Kruka...,
s. 166.

Kronika naukowa

325

Kopernika honoruje w³anie okaza³ym tomem8 . Prof. Hutnikiewicz, jak wielu cz³onków toruñskiej spo³ecznoci akademickiej, sam jest przesiedleñcem
 ze Wschodu, ze Lwowa. Erwin Kruk i jego ¿ona, pani Swiet³ana Naumnik,
broni¹ w 1966 roku prace magisterskie w³anie u prof. Hutnikiewicza. Kruk
zaczyna szczêliwie po studiach mozoln¹ drogê, w której to ju¿ on sam
okrela coraz czêciej wybory w³asne. Nie uwolniwszy siê od losu mazurskiego, uwalnia siê od braku wyborów, od determinizmów ¿ycia w peerelowskim
systemie pañstwowym. Staje siê pisarzem.
Od tego¿ 1966 roku wi¹¿e siê z Olsztynem i jego rodowiskiem intelektualistów, dla których Warmia i Mazury, warmiñskoæ i mazurskoæ pozostaj¹
wa¿nym, przecie¿ jednak ró¿nie rozumianym dziedzictwem, co przez nastêpne dziesiêciolecia wyznaczaæ bêdzie los Erwina Kruka jako wspó³obywatela
olsztyñskiej republiki pisarzy, jej polemistê, znak rozpoznawczy, a czasem
te¿ postaæ skryt¹ za marginesem rodowiskowej samotnoci9.
Imponuj¹ca pozostaje iloæ ról, w których od lat 60. spe³nia siê Erwin
Kruk. Jest pisarzem. Animatorem ruchu literackiego, wspó³twórc¹ grup poetyckich takich jak Kadyk, dziennikarzem, publicyst¹ Gazety Olsztyñskiej, radiowcem. Zdobywa nazwisko jako poeta, potem prozaik, realizuj¹cy
siê i w powieci, i w eseju, prozie wspomnieniowej. Od 1969 do 1981 roku
nale¿y (i pe³ni tu wa¿ne funkcje) do Zwi¹zku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 1981 roku dokonuje istotnych wyborów,
opowiadaj¹c siê za nadziej¹, któr¹ niesie Solidarnoæ. To okrela te¿ jego
inn¹ rolê: ju¿ jako cz³onek opozycji pisze s³ynny memoria³ w sprawie losu
Mazurów i Warmiaków, staje siê cz³onkiem Zarz¹du Regionu NSZZ S,
zak³ada  niezarejestrowane przez w³adze  Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne (1980), pe³ni ju¿ póniej funkcjê wiceprezesa Zarz¹du PEN Clubu.
Jego pozycjê spo³ecznika istotnie zmienia wybór na senatora pierwszej kadencji w Klubie Komitetu Obywatelskiego (potem zmienia tê przynale¿noæ
na Uniê Demokratyczn¹). Dodajmy do tego rolê redaktora i autora pism
regionalnych (Meritum, Kartki Mazurskie), a tak¿e dzia³alnoæ w Kociele ewangelicko-augsburskim w RP, którego synodu by³ cz³onkiem.
Kruk ³¹czy przez dziesiêciolecia  tak¿e w czasie, w którym dokonuje siê
prze³om 89 roku w Polsce i Europie  zaanga¿owanie pisarskie i du¿¹ aktywnoæ spo³ecznika, którego fala przemian niesie a¿ na fotel senatorski
w wolnym Senacie Rzeczypospolitej. Pisarz i spo³ecznik na prze³omie XX
i XXI wieku staje siê niekwestionowanym autorytetem (co nie znaczy, ¿e
zawsze jest s³uchany, lecz nikt nie jest prorokiem miêdzy swemi...). O tej
roli autorytetu przes¹dza przede wszystkim jego pozycja wybitnego mazurskiego
8 Litteraria Copernicana 3 (19) 2016, Artur Hutnikiewicz  cz³owiek i dzie³o, red.
B. Burdziej, M. Kalinowska, Toruñ 2016.
9 Zob. M. Orski, Tren mazurski; A. Sakson, dz. cyt., w: Z dróg Erwina Kruka..., s. 162
i 175176.
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Twórcy, najwybitniejszego mazurskiego pisarza10. W wiadomoci polskiej
Erwin Kruk zostaje przyporz¹dkowany do tej mazurskiej to¿samoci kulturowej w polszczynie, która, jak pisa³em, staje siê wartoci¹ pisarsk¹ o znaczeniu ponadregionalnym. Erwin Kruk staje siê  jako autorytet  reprezentantem tego g³osu, który zdawa³ siê nikn¹æ, zbli¿aæ do kulturowego zera to
jest g³osu dawnych i wspó³czesnych mieszkañców piêknej i niebezpiecznej
krainy: ziemi ba³tyckich Prusów, zakonu krzy¿ackiego, Prus Wschodnich,
Warmii i Mazur, terytorium obwodu kaliningradzkiego.
Wszyscy, którzy w tej przestrzeni miêdzy K³ajped¹ a E³kiem, Królewcem
a Olsztynem zamieszkiwali, odchodzili st¹d, zazwyczaj zmieceni przez ¿ywio³
nieabstrakcyjnej, upostaciowanej w imperiach, pañstwach, ustrojach Historii.
Erwin Kruk nie przemawia g³osem wszystkich i ka¿dego. Przeciwnie.
Mówi z g³êbi zapomnienia i wygnania, jakie dane by³o Mazurom i Warmiakom, a wczeniej tym wszystkim, którzy ju¿-ju¿ myleli, ¿e osiedli tu na
zawsze, jak Prusowie, jak mieszkañcy Ortelsburga/Szczytna, Gutfeld/Dobrzynia. Dlaczego wiêc g³os Kruka by³ silniejszy, s³yszalny, dlaczego dobywa
i odzywa siê echem tam nawet, gdzie  zdawaæ by siê mog³o  wra¿liwoæ na
temat mazurski nie powinna by³a istnieæ? W odpowiedzi na to pytanie le¿y
tajemnica pisarstwa Erwina Kruka.
Pisarz, spo³ecznik, autorytet, reprezentant  we wszystkich tych rolach
spe³niony, jest Kruk twórc¹  dla mnie  obdarzonym darem, jaki otrzymuj¹
twórcy tylko pierwszorzêdni: w jego literackim s³owie i tak samo w jego
osobowoci tkwi pierwiastek tej Tajemnicy, która definiuje wybitny talent.
3.
D³ugo mo¿na by wymieniaæ dokonania literackie Kruka. Jako badacz,
historyk literatury, przede wszystkim w twórczoci pisarskiej widzê widomy
znak talentu spe³nionego Kruka. W jego tomach poetyckich, takich jak: Rysowane z pamiêci (1963), Moja Pó³noc (1992), Z krainy Nod (1987), Znikanie
(2005); w jego powieciach: Drogami o wicie (1967), Pusta noc (1976), £aknienie (1980), Kronika z Mazur (1989); wreszcie w eseistyce, publicystyce,
prozie wspomnieniowej, których przyk³ady mamy w opracowaniu Warmia
i Mazury (2003) lub g³onym Spadku (2009)11.
Zwraca uwagê gatunkowa ró¿norodnoæ dokonañ pisarza: liryka i prozaika, eseisty i publicysty12. Ale poza tym zró¿nicowaniem Dzie³o Erwina Kruka
10

s. 167.
11
12

Z dróg Erwina Kruka..., nota poprzedzaj¹ca stronê tytu³ow¹; A. Sakson, dz. cyt.,

Zob. E. Kruk, Spadek. Zapiski mazurskie 20072008, D¹brówno 2009.
Tê wielokszta³tnoæ dokonañ Kruka wydobywaj¹ prace naukowe o nim. Zob. A. Matysiak, Miêdzy regionalizmem a uniwersalizmem. O poezji Erwina Kruka, Warszawa 1995;
E. Konoñczuk, Literatura a pamiêæ na pograniczu kultur (Erwin Kruk  Ernst Wiechert
 Johannes Bobrowski), Bia³ystok 2000; S. Sobieraj, Mazurski wajdelota. Rzecz o pisarstwie Erwina Kruka, Ogród 2003, nr 3/4.
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wyró¿nia siê, jak s¹dzê, wyj¹tkow¹ jednorodnoci¹, jednolitoci¹ idei, estetyki i aksjologii. Zarazem jest to dokonanie wielostronnie otwarte. W tej otwartoci na wra¿liwoæ ró¿nych odbiorców widzê podstawê pisarskiego sukcesu.
Po pierwsze, jest wiêc wszystkim znany KrukMazur, którego czytaj¹
ludzie z Olsztyna, Warmii i Mazur, budz¹cy zainteresowanie w Niemczech,
¿ywo i polemicznie odnosz¹cy siê do Wspólnoty Kulturowej Borussia, aczkolwiek stanowi¹cy dla cz³onków owej Wspólnoty jeden z fundamentalnych
punktów odniesienia. To Krukregionalista, któremu wró¿yæ mo¿na d³ug¹
i wietn¹ karierê w badaniach literacko-kulturowych zorientowanych na regionalizm, nowy regionalizm, geopolitykê, teorie pogranicza, wielokulturowoæ i nawet jaki przysz³y neoregionalizm. Kruk jest tu przede wszystkim
poet¹: dziedzicem ponadindywidualnej, tajemniczej mowy wszystkich wyniszczonych ludów z mazurskiej krainy Nod:
[ ]
Jaka to radoæ  ¿yæ
Nad naszym milczeniem.
Jaka to chwa³a  cieszyæ siê
Nasz¹ udrêk¹ i odwiecznym odtr¹caniem.
Wyzwolono nas z g³osu.
W lad za oddechem zabiera siê cienie.
Do¿ywamy na lesistych zboczach wzgórz
I w cienistych dolinach,
Wród piasku i wód szemrania.
My ostatni z ¿yj¹cych,
Ukradkiem, by nasz grzech ¿ycia
Na jaw siê nie wyda³,
Cicho i d³ugo umieramy w tej stronie.
[ ]
(1983) 13

W liryce i prozie zapisuje on ci¹g³e, ale jakby niedostrzegalne zamieranie
kultur takich, jak mazurska, warmiñska, dla których miêdzy ródziemnomorzem a mityczn¹ Pó³noc¹ europejsk¹, miêdzy pogañstwem a chrystianizmem, miêdzy plemiennoci¹ a narodowoci¹ zabrak³o miejsca. Ich ludowa
kultura uleg³a zmianie  niezmienny i nienaruszalny pozosta³ tylko moment
wieczny mazurskoci: Natura krainy, do której odnosz¹ siê kolejne przybywaj¹ce tu ethnosy, konfesje, jêzyki, tradycje. Kruk rejestruje  czasem refleksyjnie op³akuje  kolejne burze historyczne, lecz nade wszystko dowiadczenie bezszelestnego znikania Mazurów i ich kultury, ujêtego w zdradliwe
metaforyeufemizmy: przesiedleñ, wysiedleñ, emigracji, wyjazdu, ³¹czenia
(rodzin), migracji (zarobkowej). Jego wizjê historii okrelaj¹ wielkie mity
kultury, a jego obraz wspó³czesnoci zapisuje siê w tym niespektakularnym
13

E. Kruk, Z krainy umar³ych, cyt. za: Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka,
red. K. Brakoniecki, W. Lipscher, Olsztyn 1999, s. 209.
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dramacie, tragedii znikania-wyniszczania mazurskoci. S³owami samego
Kruka, odnosz¹cymi siê i do jego przyjació³, i do bohaterów lub ja lirycznego: Mazurskoæ by³a jego losem14.
Po drugie, Krukowi udaje siê przecie¿ i co wiêcej: w³¹czanie tematu
mazurskiego w ponadregionalny dyskurs kulturowy o Polsce, jej modelu
kultury, w którym chyba jednak niemo¿liwe okaza³o siê zdobywanie w procesie edukacji to¿samoci równoczenie polskiej i mazurskiej. Jest to te¿ rozmowa Kruka o pogranicznoci, pograniczach, których nie chce on sprowadzaæ do poziomu rozgrzeszaj¹cej przesz³oæ metafory (mieræ wiata
Mazurów) albo utopii przysz³oci (Atlantyda, któr¹ godz¹, pielêgnuj¹ i konserwuj¹ mitem odkrywcy z innych kulturowo wiatów). Zarazem ów g³os
z Pó³nocy i inne wspó³czesne g³osy ze Wschodu wyranie pozwalaj¹ rozpoznaæ w poja³tañskiej Polsce zapomnian¹ jej kulturow¹ ró¿norodnoæ, duchow¹ wielokszta³tnoæ, która z jednej do drugiej formy znajduje przejcie, pomost w jêzyku: polskim. Kruk  pisarz mazurski i polski  jest po prostu
artyst¹, który wszystkie te tematy wnosi do ogólnopolskiego panteonu kultury. W tym wymiarze Erwin Kruk jest twórc¹ spe³nionym.
Po trzecie, pisarz uniwersalny. Przypisanie do mazurskoci i polskoci
wy³¹cza jednak z pola dyskusji ten element twórczoci, który dla mnie osobicie znaczy najwiêcej. Nie mogê tu uciec od osobistego wspomnienia. Twórczoæ Kruka pozna³em i uwewnêtrznia³em jako wa¿ny moment kultury polskiej nie przez jego kronikê poetyckiego znikania dawnych Mazur, lecz przez
wspania³y wiersz Nadzieja, który znalaz³em w pracy naukowej z 1993 roku
o Kruku. Pozwalam go tu sobie przywo³aæ:
Bezmiar cierpienia
Pozwala nam ¿yæ.
Jest w tym ciekawoæ,
Do jakich klêsk
Zdolny jest cz³owiek,
Do jakich zwyciêstw
Poprowadzi go próba wiary,
Kiedy zejdzie w mroki,
I ku jakim wiatom
Liche dni go ponios¹.
I w jakim wietle
Obmyje siebie i dostrze¿e
Przejrzystoæ rzeczy,
Która go z sob¹ zagarnia.
Cierpienie jest nadziej¹
Na rzeczy niestworzone.
13 V 198315
14
15

E. Kruk, Kronika z Mazur, cyt. za: Borussia..., s. 432433.
Spotkanie z tym wierszem, a tym samym z Krukiem, zawdziêczam ksi¹¿ce Mazurska obecnoæ Erwina Kruka (Bia³ystok 1993) mojej bia³ostockiej Kole¿anki, El¿biety Konoñczuk. W opracowaniu tym pomieszczono na s. 98 zdjêcie rêkopisu cytowanego wiersza.
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Stale kr¹¿¹c miêdzy rodzinnym Szczytnem, Spychowem, E³kiem a Bia³ymstokiem (z bogactwem i garbem jego wschodnioci), zanim ju¿ jako dojrza³y
cz³owiek powróci³em do jego pisarstwa, zapamiêta³em na lata Erwina Kruka
jako autora niemiertelnej, niepokoj¹cej frazy: Cierpienie jest nadziej¹ // Na
rzeczy niestworzone. Obraz Kruka jako poety metafizycznego domkn¹³ mi
siê w roku 2016, kiedy czytaj¹c ostatni jego tom pod tytu³em Nieobecnoæ,
znalaz³em w nim czysty, ontologiczny, rzek³bym: lozañski liryk, o zmianie
i sta³oci, o mijaniu bytu, cz³owieka, przemianach ludzkiego patrzenia i jego
niezmiennoci zarazem. Liryk przemawiaj¹cy z równie doskona³¹ dykcj¹
oszczêdnej, trafnej pewnoci, rozpoznania wielkich Praw Istnienia:
To samo niebo za³atane innymi ob³okami,
Pod dachami inne æwierkaj¹ wróble
I w otwartych stajniach tupot innych koni
Inne p³oszy jerzyki.
Nad podwórkami inne gruchaj¹ go³êbie
I inny jest ich ³opot nad starymi drzewami.
Inni ludzie id¹ innymi drogami,
A wszystko jest takie samo.
A wszystko jest nie tak.
Innym niebem p³yn¹ te same ob³oki.
Pod innymi dachami æwierkaj¹ te same wróble.
W innych stajniach tupot tych samych koni
P³oszy jerzyki o po³yskliwych i czarnych skrzyd³ach.
Nad podwórkami, które zna³em,
Znajome go³êbie gruchaj¹.
(To samo i inne)16

Erwinowi Krukowi nie tylko w tym jednym miejscu uda³o siê w artystycznie
doskona³ej formie wyjæ poza mitosferê, polskoæ i mazurskoæ, poza region
i wiat, w którym zamieszka³ s³owem, zdawa³oby siê, na zawsze. Oto jest ten
rdzeñ Kruka logozofii: wpatrzenie w Istniej¹ce, które przemija i trwa. To
w³anie Kruk jako poetafilozof17. W tym wymiarze widzê porêkê teraniejszej i przysz³ej obecnoci Erwina Kruka w kulturze: jako pisarza otwartego
na spotkanie, uniwersalnego. Jak pisze wybitna antropolo¿ka literatury:
Kto pisze wiersze, ten projektuje wiat. Na progu wiersza i wiata staje
czytelnik, gdy zjawia siê przywo³any gocinnym gestem mowy (ona to bowiem poprzedza pismo, które  inaczej, ni¿ powiedzieliby literaturoznawcy
id¹cy za najnowsz¹ mod¹  jest tylko i a¿ jej narzêdziem). Czeka nas wiêc
lektura jako sytuacja spotkania. Ale to tylko mo¿liwoæ. Do rzeczywistego
spotkania dojdzie wtedy, je¿eli podczas lektury otworzy siê przed nami wiat,
który wyda siê nam zarazem obcy i bliski. Obcy  to znaczy na tyle inny od
16
17

E. Kruk, To samo i inne, w: tego¿, Nieobecnoæ, Olsztyn 2015, s. 65.
Tak¹ te¿, trafn¹ interpretacjê Muzy Kruka, posi³kuj¹c siê filozofi¹ Karla Jaspersa,
daje Zbigniew Chojnowski. Zob. tego¿. Wprowadzenie, w: Z dróg Erwina Kruka..., s. 9.
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naszego, ¿e zrozumienie go wymaga wysi³ku wyjcia poza granice wiata
dowiadczanego jako swój. Bliski  to znaczy na tyle podobny do tego, co
znajome, ¿e niejeden z jego widoków rozpoznajemy jako obraz naszej w³asnej
pamiêci18.
Ostatecznie: dla mnie tym miejscem, gdzie spotykam Kruka na pocz¹tku
i na koñcu, pozostaje jego liryczne wyznaczenie i dostrze¿enie przejrzystoci
rzeczy (Nadzieja), przepatrzenie wiecznych: zmiany i trwania (To samo
i inne).
Oczywicie: dla kultury wartoci¹ nieocenion¹ i godn¹ najg³êbszej refleksji pozostaje ca³e imaginarium Erwina Kruka: jego mityczny, mazurski erudicon, zapis tragedii znikania i wiadectwa uniwersalnoci losu ludzkiego,
który skazany jest na przemijanie (ale czy tylko rozpacz?) i wiarê (ale czy
tylko pewn¹?): I idê wzd³u¿ rzeki, gdzie mokre piaski // znacz¹ fale. To jest
mazurskie i to jest uniwersalne: s³owo prawdziwego Poety.
4.
Dorobek literacki, dzia³alnoæ spo³eczna, rola autorytetu i reprezentanta
Nieobecnych  wszystko to okrela donios³e miejsce Erwina Kruka nie tylko
w kulturze Warmii i Mazur, lecz tak¿e w kulturze polskiej i europejskiej.
Jako tak¿e badacz XIX wieku wiem, ile dla reprezentantów kultury polskiej
rozsianych po wiecie znaczy³a wiadomoæ, i¿ na Mazurach, Warmii, l¹sku
mieszka lud mówi¹cy po polsku. Wiele znaczy³a na przyk³ad dla Adama
Mickiewicza. Dziedzictwo tego ludu, tych ludów  w tym Mazurów i Warmiaków  zosta³o w wielkiej czêci zniszczone. Nie zosta³o zapomniane do szczêtu, lecz wydoby³o siê na poziom ogólnokulturowej pamiêci dziêki takim Osobowociom i Osobistociom, jak pisarz z Bo¿ym talentem: Erwin Kruk.
Recenzj¹ t¹ chcê Mu za dzie³o ¿ycia podziêkowaæ, u¿ywaj¹c s³ów prostych z listu Adama Mickiewicza do Krystyna Lacha Szyrmy, te¿ syna Mazur. Jak Szyrmie poeta, tak Erwinowi Krukowi, nie znajduj¹c s³ów w³asnych, chcia³bym podziêkowaæ symbolicznie z a g o r l i w ¹ w y t r w a³ o  æ j e g o w p r a c y i z a b o g a t e p o m n o ¿ e n i e w s p ó ln y c h z b i o r ó w n a s z y c h19.
Wspólne nasze zbiory dóbr kultury Erwin Kruk pomno¿y³ obficie
i piêknie.

18 E. Feliksiak, Poezja róde³ i ethos pogranicza, w: tej¿e, Antropologia literatury.
Interpretacje i studia, Kraków 2014, s. 230.
19 A. Mickiewicz, Do Krystyna Lacha Szyrmy, Pary¿, 1 lipca 1843, w: tego¿, Dzie³a.
Wydanie rocznicowe 18981998, t. 16, Listy. Czêæ trzecia 18421848, opr. M. Derna³owicz,
E. Jaworska, M. Zieliñska, Warszawa 2004, s. 186.
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Laudacja prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego
Mazur, twórca, autorytet.
Laudacja wyg³oszona podczas uroczystoci wrêczenia
doktoratu honoris causa Erwinowi Krukowi
Erwin Kruk na Mazurach od zawsze by³ i jest wierny sobie; opar³ siê
presji, aby porzuciæ swoje rodzinne strony. Jego aktywnoci¹ twórcz¹ rz¹dzi³
i rz¹dzi ten sam obowi¹zuj¹cy w wiecie nauki i literatury imperatyw  wola
bezinteresownego poszukiwania prawdy o cz³owieku i jego otoczeniu w nurcie wci¹¿ pêdz¹cego czasu. Twórca ponadto doskonale wie, ¿e: Poezja aby
by³a sob¹ / musi dialog toczyæ z prawd¹20.
Dorobek Erwina Kruka, nieprzeciêtnie utalentowanego Poety, Pisarza,
Eseisty, Publicysty, T³umacza, a jednoczenie wybitnego spo³ecznika, jest
wyj¹tkowo donios³y i znacz¹cy ze wzglêdu na ludzki i etyczny ciê¿ar podjêtych tematów. By³y i s¹ one kluczowe nie tylko w kontekcie powojennej
historii Warmii i Mazur, przemian Polski, które nast¹pi³y pocz¹wszy od 1980 roku
i trwaj¹ a¿ do dzi. Erwin Kruk od bez ma³a szeædziesiêciu lat pisze pamiêtnik artysty  / Ogryzmolony i w siebie pochylon  / Ob³êdny!... ale¿
 wielce rzeczywisty!21.
Mimo ¿e dzia³alnoæ naukowa i edytorska stanowi jedynie cz¹stkê dokonañ Erwina Kruka, to zarówno jego twórczoæ pisarska, jak i bezporedni
udzia³ w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym mia³y i maj¹ ogromn¹ si³ê inspiruj¹c¹
badania regionalistyczne w zakresie nauk humanistycznych i spo³ecznych.
Prof. dr hab. i doktor honoris causa UWM Janusz Ma³³ek (Instytut
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu), prof.
dr hab. Andrzej Sakson (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Jaros³aw £awski (Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytetu w Bia³ymstoku) zgodnie i w pe³ni potwierdzili zasadnoæ decyzji Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, aby nadaæ
znamienitemu Poecie i Pisarzowi godnoæ doktora honoris causa  w swoich
opiniach, niezale¿nie od siebie, szczególnie wyeksponowali:
 trwa³y wk³ad Kruka do skarbca literatury polskiej,
 tworzenie prawdziwego, sumiennego i wielowymiarowego obrazu ziemi
warmiñsko-mazurskiej oraz upowszechnianie go na forum ogólnopolskim,
20

s. 229.

M. Jastrun, Poezja i prawda, w: tego¿, Z ró¿nych lat. Wybór wierszy, Kraków 1981,

21 C. Norwid, Vade-mecum, w: tego¿, Vade-mecum, tekst ustali³ i wstêpem opatrzy³
J. W. Gomulicki, Lublin 1984, s. 26.
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 budowanie to¿samoci i rozwój dziedzictwa kulturowego regionu w wymiarze uniwersalnym,
 trwaj¹ce pó³ wieku skuteczne inspirowanie badañ regionalistycznych
w zakresie nauk humanistycznych i spo³ecznych,
 piêkne owoce dzia³añ podjêtych z myl¹ o dobru wspólnym spo³eczeñstwa
Warmii i Mazur, Polski i Europy.
Prof. Janusz Ma³³ek, nakreliwszy szczegó³owo obfit¹ w fakty i dramatyczn¹ biografiê Kruka, zwróci³ uwagê na jego umi³owanie ksi¹¿ek, rozbudzon¹ wczenie i uparcie praktykowan¹ pasjê poznawcz¹.
Przysz³y Poeta urodzi³ siê 4 maja 1941 roku w Dobrzyniu k. Nidzicy
 wie nazywa³a siê wówczas Gutfeld (choæ do 1938 roku Dobrziennen). Jego
rodzice, Herman Kruk i Meta ze Stachów, byli rolnikami. Zajêcie w styczniu
1945 roku przez Armiê Czerwon¹ Prus Wschodnich wp³ynê³o tragicznie na
losy rodziny. Tego samego roku ojciec, podczas wywo¿enia go na roboty do
Zwi¹zku Sowieckiego, zmar³ 25 kwietnia, a matkê zabra³ tyfus 26 lipca.
Osierocony czteroletni Erwin, a tak¿e jego bracia, siedmioletni Werner
i trzyletni Ryszard, nale¿eli do paru tysiêcy mazurskich dzieci, które po
wojnie zosta³y bez rodziców i bez domów22. Ch³opcami zaopiekowali siê
babcia, Augusta Stach, oraz siostra matki wraz z mê¿em, Ida i Wilhelm
Tybussek z Elgnówka. W latach 19481956 Kruk uczêszcza³ do tutejszej
szko³y podstawowej. W okresie 1955/1956 kszta³ci³ siê w szkole zawodowej
w Ostródzie na lusarza wagonowego.
Od 1956 roku by³ wychowankiem Pañstwowego Domu M³odzie¿owego
w Mor¹gu, gdzie ukoñczy³ w 1960 roku Liceum Ogólnokszta³c¹ce. Po zdobyciu na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu magisterium na podstawie pracy napisanej na seminarium wybitnego historyka literatury, prof.
Artura Hutnikiewicza, pisarz w czerwcu 1966 roku osiedli³ siê w Olsztynie,
do którego przyby³ ze wie¿o polubion¹ ma³¿onk¹, Swiet³an¹, równie¿ absolwentk¹ toruñskiej polonistyki. Kilka lat póniej przysz³y na wiat dzieci:
Tomasz Jordan i Eliza.
W stolicy Warmii i Mazur do 1980 roku by³ redaktorem regionalnego
dziennika (G³osu Olsztyñskiego przemianowanego w 1970 roku na Gazetê
Olsztyñsk¹). Pó³wieczny okres olsztyñski skomentowa³ trafnie prof. Jaros³aw £awski:
Od tego¿ 1966 roku wi¹¿e siê z Olsztynem i jego rodowiskiem intelektualistów,
dla których Warmia i Mazury, warmiñskoæ i mazurskoæ pozostaj¹ wa¿nym,
przecie¿ jednak ró¿nie rozumianym dziedzictwem, co przez nastêpne dziesiêciolecia wyznaczaæ bêdzie los Erwina Kruka jako wspó³obywatela olsztyñskiej republiki pisarzy, jej polemistê, znak rozpoznawczy, a czasem te¿ postaæ skryt¹ za
marginesem rodowiskowej samotnoci.

22

E. Kruk, Kronika z Mazur, Warszawa 1989, s. 414.
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W 1980 roku, nie godz¹c siê na kreowany przez ówczesn¹ prasê obraz
rzeczywistoci, w³¹czy³ siê w tworzenie struktur NSZZ Solidarnoæ i aktywnie w nich dzia³a³. Kruk  jako jedyny twórca z Warmii i Mazur
 uczestniczy³ w bardzo istotnym dla ¿ycia umys³owego spo³eczeñstwa Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie, a ponadto by³ jednym z dwustu piêædziesiêciu sygnatariuszy memoria³u sprzeciwiaj¹cego siê wprowadzeniu stanu wojennego. W latach osiemdziesi¹tych Kruka inwigilowa³a S³u¿ba Bezpieczeñstwa.
Wiosn¹ 1989 roku Komitet Obywatelski Solidarnoæ Regionu Warmiñsko-Mazurskiego wysun¹³ kandydaturê Erwina Kruka na senatora RP. Pisarz uzna³ kandydowanie za obowi¹zek obywatelski. W pamiêtnych czerwcowych wyborach otrzyma³ 142 315 g³osów, czyli uzyska³ 58,2% poparcia. Po
zakoñczeniu kadencji 25 listopada 1991 roku powróci³ do pracy twórczej i
spo³ecznikowskiej w Olsztynie.
Sporód licznych zas³ug organizacyjnych i funkcji Kruka przypomnieæ
trzeba poni¿ej wymienione:
 cz³onek Zwi¹zku Literatów Polskich (w latach 19691983),
 cz³onek Zarz¹du Regionu Warmiñsko-Mazurskiego NSZZ Solidarnoæ (od
sierpnia 1980 r.),
 redaktor Miesiêcznika Krytycznego Meritum (19811982),
 wspó³inicjator zawi¹zania Mazurskiego Zrzeszenia Kulturalnego i autor
Deklaracji ideowej tego stowarzyszenia (1981 r.),
 w latach 19821986 wspó³pracownik rodowiska skupionego wokó³ redakcji Pos³añca Warmiñskiego,
 cz³onek-wspó³za³o¿yciel Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (w latach 19931996 pe³ni³ funkcje wiceprezesa
Zarz¹du G³ównego SPP),
 cz³onek wiatowej organizacji poetów, eseistów i pisarzy PEN Club,
 wiecki cz³onek  najwy¿szego organu w³adzy polskich luteran  Synodu
Kocio³a EwangelickoAugsburskiego (od 19972007),
 wspó³za³o¿yciel i wieloletni prezes Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie (od 1999 r.),
 redaktor biuletynu Kartki Mazurskie publikowanego na stronach internetowych Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego od 1999 do 2011 r.
Wymienione i niewymienione formy aktywnoci bezsprzecznie potwierdzaj¹ opiniê prof. Andrzeja Saksona, ¿e:
Erwin Kruk jest indywidualnoci¹ o wyj¹tkowej osobowoci i wielkim zaanga¿owaniu w sprawy publiczne. To tak¿e wielki chrzecijanin o wszechstronnych
zainteresowaniach [ ]. Niez³omna postawa oraz niekwestionowany talent sprawiaj¹, i¿ uznawany jest on za mazurskie sumienie, za osobê, której g³os zawsze brany by³ pod uwagê, za autorytet moralny. Jako twórca i obywatel aktywnie dzia³a na rzecz kultury mazurskiej i poszanowania praw mniejszoci, w tym
szczególnie mniejszoci narodowych i etnicznych.
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Prof. £awski dope³nia tê opiniê stwierdzeniem: Pisarz i spo³ecznik na prze³omie XX i XXI wieku staje siê niekwestionowanym autorytetem (co nie znaczy,
¿e zawsze jest s³uchany, lecz »nikt nie jest prorokiem miêdzy swemi« [...].
Naszkicowany tu ogólnie dorobek organizatorsko-spo³eczny Erwina Kruka jest nie do przecenienia, ale przecie¿ to Jego dzie³a poetyckie i pisarskie
s¹ uznawane za najwiêksz¹ wartoæ stworzon¹ przez Znakomitego Autora.
Przypomnijmy tytu³y Jego zbiorów wierszy i powieci: Rysowane z pamiêci
(1963), Zapisy powrotu (1969), Moja Pó³noc (1977), Powrót na wygnanie
(1977), Poezje wybrane (1984), Z krainy Nod (1987), W cieniu (1988), Znikanie (2005), Nieobecnoæ (2015) oraz Drogami o wicie (1967), Na uboczu
wiêta (1967), Rondo (1971), Pusta noc (1976), £aknienie (1980), Kronika
z Mazur (1989), Spadek. Zapiski mazurskie 20072008 (2009).
Prawie ka¿da ksi¹¿ka Kruka spotyka³a siê z bardzo wysokimi ocenami
krytyków literackich i zosta³a nagrodzona. Gdy pojawi³ siê jego debiutancki
tomik Rysowane z pamiêci, w londyñskich Wiadomociach z 30 maja 1965
roku dostrze¿ono przedziwnie dojrza³¹ jednorodnoæ [ ] wierszy Poety23.
Prof. Ma³³ek z przekonaniem stawia Go:
w szeregu pisarzy, dla których Mazury by³y kolebk¹  jak Ernst Wiechert,
Siegfried Lenz czy Robert Budzyñski [Budzinski], ale tak¿e wród tych, na
których Mazury wycisnê³y wyrany lad, jak Konstanty I. Ga³czyñski, Eugeniusz Paukszta, Igor Newerly czy Agnieszka Osiecka.

Jeszcze dobitniej i wysoko ocenia rangê twórczoci Kruka prof. Sakson: najwybitniejszy pisarz mazurski, stra¿nik mazurskiego dziedzictwa kulturowego. Recenzent wskazuje na intelektualn¹ otwartoæ Pisarza, który dramat dezintegracji i rozpadu spo³ecznoci autochtonicznej ukazuje w kontekcie
uniwersalistycznych prawid³owoci dziejowych.
Prof. £awski z sobie w³aciwym rozmachem akcentuje ró¿norodnoæ
Dzie³a przy jednoczesnej wyj¹tkowej jednorodnoci, jednolitoci idei, estetyki i aksjologii. Zarazem jest to  stwierdza Recenzent  dokonanie wielostronnie otwarte.
Wed³ug Prof. £awskiego [Kruk] Temat mazurski zamieni³ w temat ogólnoludzki, wyraz rozpaczy, wynikaj¹cej z wykorzenienia, bezdusznej presji
historii i geopolityki, które nie szanuj¹ i jednostkowego istnienia, i dziejów
wspólnot takich jak Mazurzy, Warmiacy. Bia³ostocki profesor charakteryzuje Erwina Kruka z niezwyk³¹ estym¹ i uznaniem, pisz¹c, ¿e:
nale¿y [On] do tych tytanicznych osobowoci twórczych, które w kulturze polskiej utrwali³y g³os Warmii i Mazur, regionu, w którym po drugiej wojnie wiatowej dokona³a siê niespektakularna, cicha tragedia wyniszczenia ostatnich autochtonicznych mieszkañców tych ziem. Jako pisarz, spo³ecznik, osobistoæ ¿ycia
23

K. Sowiñski, Trójg³os o m³odych poetach z Kraju, Wiadomoci 1965, nr 22, s. 8.
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publicznego Erwin Kruk wielokrotnie dawa³ wyraz stanowisku ostatnich Mazurów i Warmiaków, których procesy historyczne, geopolityczne zmiany
i przekszta³cenia spo³eczne zachodz¹ce na tych ziemiach po 1945 roku zmiot³y
z areny kultury i dziejów prawie ca³kowicie.

Ten sam Recenzent (literaturoznawca), podnosz¹c kwestiê jêzykowego mistrzostwa Poety i Pisarza, zauwa¿a, ¿e Jego dorobek literacki i publicystyczny w sposób istotny wzbogaci³ dorobek kultury polskiej. Da³ mu tê
jedn¹ jedyn¹, autentyczn¹, swoist¹ i regionaln¹ nutê mazursk¹, bez której
by³by ubo¿szy. A tak¿e:
Jak pokolenia Mazurów przed nim, Kruk przemówi³ polszczyzn¹ zakorzenion¹
w XVI-wiecznej tradycji pierwszych t³umaczeñ Biblii rodem z Rzeczypospolitej
Obojga Narodów, kraju, który swych najzdolniejszych pisarzy i twórców posy³a³
po nauki tak¿e do Królewca i jego uniwersytetu. Polszczyzna Kruka  nieprzypadkowo tu o niej piszê  wydoby³a siê jednak z tego, mówi¹c po Mickiewiczowsku, k¹tka lokalnoci.

Trzej Recenzenci z dawien dawna, aczkolwiek z pewnej oddali, ledz¹
¿ycie umys³owo-spo³eczne Warmii i Mazur, tote¿ doæ obiektywnie widz¹ jego
temperaturê i kierunki rozwoju. W ich opinii znaczenie Kruka dla kultury
intelektualnej i duchowej regionu, a przede wszystkim Olsztyna, jest inspiratorskie i kluczowe, tak¿e w badaniach w zakresie nauk humanistycznych
i spo³ecznych.
Prof. £awski zauwa¿a:
jest wiêc wszystkim znany Kruk-Mazur, którego czytaj¹ ludzie z Olsztyna, Warmii i Mazur, budz¹cy zainteresowanie w Niemczech, ¿ywo i polemicznie odnosz¹cy siê do Wspólnoty Kulturowej Borussia, aczkolwiek stanowi¹cy dla cz³onków owej Wspólnoty jeden z fundamentalnych punktów odniesienia. To
Kruk-regionalista, któremu wró¿yæ mo¿na d³ug¹ i wietn¹ karierê w badaniach
literacko-kulturowych zorientowanych na regionalizm, nowy regionalizm, geopolitykê, teorie pogranicza, wielokulturowoæ i nawet jaki przysz³y neoregionalizm.

Trzech profesorów dostrzega, ¿e Erwin Kruk by³ nagradzany za twórczoæ
i dzia³alnoæ w regionie i kraju. Wymieñmy niektóre wyrazy uznania dla
Pisarza i Spo³ecznika:
 Nagroda Pióra za debiutancki zbiór poezji Rysowane z pamiêci (1964),
 I nagroda i Medal Nike Warszawska za poemat Znowu obecna (1965),
 odznaka Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury (1976),
 Nagroda im. Stanis³awa Piêtaka za powieæ Pusta noc (1977),
 nagroda Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie za upowszechnianie kultury
(1977),
 nagroda artystyczna miesiêcznika Warmia i Mazury za twórczoæ zwi¹zan¹ z regionem (1977),
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 Z³oty Krzy¿ Zas³ugi oraz Odznaka Zas³u¿onym dla Warmii i Mazur
(1979),
 nagroda Niezale¿nej Fundacji Popierania Kultury Polskiej z Australii Polcul Foundation (1988),
 tytu³ Ksi¹¿ka Roku 1988 w dziedzinie poezji (wed³ug miesiêcznika Literatura)  Z krainy Nod (1988),
 nagroda Funduszu Literatury za tom poezji W cieniu (1989),
 nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia w dziedzinie literatury (1989),
 tytu³ Ksi¹¿ka Roku 1989 w dziedzinie prozy (wed³ug miesiêcznika Literatura)  Kronika z Mazur (1990),
 medal Marcina Lutra (1991),
 Nagroda Czes³awa Seyferta przyznana przez Polski PEN Club (1993),
 Regionalna Nagroda im. Micha³a Lengowskiego za ca³okszta³t twórczoci
literackiej (1998),
 siódme miejsce w rankingu najwybitniejszych postaci szczególnie zas³u¿onych dla Olsztyna w minionym stuleciu (2000),
 tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Olsztyna (2001),
 nagroda Ministra Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury (2003),
 Nagroda im. ks. Leopolda Otto (2004),
 statuetka w. Jakuba dla wybitnej osobowoci pracuj¹cej na rzecz Olsztyna
(2004),
 tytu³ Najlepszy z Najlepszych za zas³ugi w promowaniu Warmii i Mazur (2004),
 Nagroda im. Profesora Hugona Steinhausa za najlepsz¹ polsk¹ ksi¹¿kê
popularnonaukow¹ wydan¹ w latach 20012003  Warmia i Mazury (2004),
 tytu³ Osobowoæ Roku Warmii i Mazur (2005),
 Wawrzyn  Literacka Nagroda Warmii i Mazur (nagroda g³ówna) za
Znikanie (2006),
 Nagroda Literacka im. W³adys³awa Reymonta w kategorii ksi¹¿ka roku za
Spadek. Zapiski mazurskie 20072008 (2011),
 Medal im. dr. Kurta Obitza za podejmowanie tematyki mazurskiej i dzia³alnoæ spo³eczn¹ na rzecz Warmii i Mazur (2016),
 Poznañska Nagroda Literacka im. Adama Mickiewicza za wybitne zas³ugi
dla polskiej literatury i kultury (2016),
 Wawrzyn  Literacka Nagroda Warmii i Mazur (nagroda g³ówna)  za tom
wierszy Nieobecnoæ (2016),
 Medal im. ks. Jana Twardowskiego za ca³okszta³t twórczoci (2016),
 ORFEUSZ MAZURSKI za tom Nieobecnoæ (2016).
Konkluzje Recenzentów w pe³ni potwierdzaj¹ s³usznoæ wniosku o nadanie tytu³u doktora honoris causa Erwinowi Krukowi.
Prof. Ma³³ek: W wietle przedstawionej opinii zarówno biografia Erwina
Kruka, jak i Jego twórczoæ predestynuj¹ Go do nadania Mu najwy¿szej
godnoci, jak¹ mo¿e nadaæ Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, czyli tytu³u
doktora honoris causa.
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Prof. Sakson: dokonania Erwina Kruka w dziedzinie literatury piêknej
oraz dzia³alnoci spo³ecznej w pe³ni zas³uguj¹ na przyznanie Mu zaszczytnego tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Z takim wnioskiem z ca³ym przekonaniem wystêpujê do Wysokiego Senatu.
Prof. £awski: Dorobek literacki, dzia³alnoæ spo³eczna, rola autorytetu
i reprezentanta Nieobecnych  wszystko to okrela donios³e miejsce Erwina
Kruka nie tylko w kulturze Warmii i Mazur, lecz tak¿e w kulturze polskiej
i europejskiej [ ]. [...] wniosek Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie o nadanie panu Erwinowi Krukowi tytu³u doktora honoris
causa tej¿e uczelni wspieram jednoznacznie.
Dorobek i los Erwina Kruka wyp³ywaj¹ zarówno z wiernoci sobie, jak
i rozwiniêtej umiejêtnoci bycia dla innych, a wreszcie z pracy twórczej
zgodnej z sumieniem i wyznawanymi wartociami. Mazur, Twórca i Autorytet w pe³ni zas³uguje na godnoæ doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przemówienie Erwina Kruka
Wobec przysz³oci
Szanowni Pañstwo!
Chcia³bym powiedzieæ parê s³ów. Zawsze uczestniczymy w ró¿nych formach kultury, korzystamy z jej dziedzictwa i wartoci. ¯yjemy przecie¿
w otoczeniu, które zosta³o ukszta³towane prac¹ ludzkich r¹k i umys³ów.
Przez wieki nak³ada³y siê i zrasta³y ze sob¹ rozmaite warstwy, powstawa³y
amalgamaty kulturowe. Wokó³ siebie mamy krajobraz stworzony przez przyrodê, ale zmieniony i wzbogacony przez ci¹g ludzkich pokoleñ. Nigdy
w regionie Warmii i Mazur, gdzie oprócz plemion pruskich wszyscy byli
przybyszami, mieszkañcy nie ¿yli pod kloszem. Jak gdzie indziej w Europie,
trwa³a wymiana idei, towarów, ludzi. W ró¿ny odbywa³o siê to sposób i to a¿
po czasy, gdy rozbudzone nacjonalizmy, a potem totalitaryzmy, k³ad³y nacisk
na homogenizacjê kultury lub podporz¹dkowanie jej polityce. W ka¿dym
razie historia i w naszym regionie wyznacza³a szlaki tych wêdrówek. Tradycje spotyka³y siê z kontestacj¹ i konfrontacj¹. Ludzie  zale¿ni od si³ przyrody i rodowiska, od wyzwañ cywilizacyjnych  ulegali ró¿norakim cinieniom, które z czasem nada³y im inny odcieñ duszy.
Dla nas, wspó³czesnych, ta kultura znaków i znaczeñ, nazywana te¿
kultur¹ semiotyczn¹, choæ pozwala na odczytywanie obrazu duchowego przesz³oci,
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nie jest ród³em najlepiej postrzeganym. Dla tych, którzy na Warmiê i Mazury przybyli po wojnie, na ogó³ nie by³ to krajobraz bliski. Uwarstwienie
historyczne i odmiennoæ dziejów ju¿ na pierwszy rzut oka budzi³y potrzebê
emocjonalnego stosunku, a czêsto i potrzebê sprzeciwu. Potoczne wartociowanie obejmowa³o zarówno sposoby bytowania ludzi, jak i ocala³¹ po zniszczeniach infrastrukturê. Na ogó³ ów pierwszy ogl¹d nie wykracza³ poza
stwierdzenia, co w tym krajobrazie jest swojskie, a co obce.
Rozpoznawalne znaki swojskiej kultury mimo wszystko stanowi³y tylko
cieniutk¹ warstwê swojskoci. Aby zaanektowaæ ten krajobraz dla siebie,
a przynajmniej nadaæ mu swojskie rysy, trzeba by³o go zmieniæ i na nowo
nazwaæ, uczyniæ go mniej dra¿ni¹cym. Ten proces nie obywa³ siê bez chêci
poprawiania przesz³oci w krajobrazie i dziejach. Mniejsz¹ uwagê zwracano
przy tym na ca³ociowy rozwój i towarzysz¹ce mu procesy historyczne. Wydobywano z przesz³oci raczej te elementy dziedzictwa, niekiedy zreszt¹ wyolbrzymiaj¹c ich znaczenie, które mog³y wiadczyæ o ci¹g³oci tak¿e polskiej
kultury. Jednoczenie podejrzliwie traktowano tych, którzy zostali na miejscu, a którzy mow¹, zachowaniem, ubiorem, zwyczajami, sposobem gospodarowania dawali wyrane dowody na to, ¿e nie s¹ tacy sami jak my.
Nie by³o mowy o dialogu kultur, raczej nastêpowa³o zderzenie i niwelowanie tego, co stanowi³o o to¿samoci nie doæ swojskiego regionu. Z perspektywy lat, gdy bez wiêkszych emocji spogl¹damy na obraz naszej krainy,
mimo wszystko nie jest ³atwo oceniæ i wskazaæ sk³adniki regionalnej to¿samoci. S¹ nimi, jak w ka¿dym regionie, elementy regionalnego wk³adu
w ogólnonarodowe dziedzictwo. Ka¿dy, na miarê swej wra¿liwoci i wiedzy,
mo¿e wyliczaæ inne zjawiska, fakty czy dzie³a. Coraz powszechniej mówi siê
dzi o regionie, ¿e naszym atutem jest ró¿norodnoæ kulturowa. To jest pewien potencja³, raczej nie rzutuj¹cy na ca³okszta³t ¿ycia, ale wiadcz¹cy
o naszym stosunku i do historii, i do wspó³czesnoci. Najogólniej mówi¹c,
zgodzilimy siê na to, ¿e w naszym regionie narasta³y i zrasta³y siê ze sob¹
ró¿ne warstwy kultury.
Region Warmii i Mazur by³ i jest niezwykle interesuj¹cy poprzez sk³ad
ludnociowy i urodê krajobrazu. Wydaje siê wci¹¿ ciekawy nie tyle przez
dokonania, ile przez bogactwo ludzkich losów i dowiadczeñ. Potrzebne mu
jest wszelako o¿ywienie postaw obywatelskich. Obok ludzi, dziedzictwem
pokoleñ zwi¹zanych z t¹ ziemi¹, których jest bardzo ma³o, region sta³ siê
domem dla licznych grup etnicznych i narodowociowych. Najwa¿niejszym
zagro¿eniem  nie tylko dla kultury, ale i dla przysz³oci regionu  jest
niedostateczny wci¹¿ rozwój cywilizacyjny i s³aboæ wiêzi spo³ecznych. Z tego
wzglêdu myl o rozwoju musi siê wi¹zaæ z szerszym spojrzeniem na sprawy
edukacji i kultury. Po wojnie nie by³o warunków dla dialogu kultur. Wszyscy,
którzy mieli pamiêæ o dawnych formach ¿ycia duchowego i swoich tradycjach, poprzez rozwój wydarzeñ i odgórnie zaplanowan¹ integracjê, z biegiem lat wyzbywali siê swoistych cech, gdzie trwa³y lady w³asnej kultury.
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W przeciwieñstwie bowiem do starych regionów, gdzie trwa³y pewne wypracowane wzorce zachowañ i gospodarowania oraz ustalone formy ¿ycia, tu nie
by³o takich rodowisk, które stanowi³yby oparcie i model, zarówno dla takich
zachowañ, jak i dla gospodarowania.
Zdaniem badaczy i teoretyków kultury, ka¿da gospodarka narodowa,
a tak¿e ka¿dy region ma swój w³asny kapita³ kulturowy. W postrzeganiu
tego, co swojskie, a co obce, decyduj¹ce s¹ takie czynniki, jak: podstawowe
struktury religijne, mity, stosunek cz³owieka do natury, do sfery nadprzyrodzonej, do mierci, postawa wobec rodowiska naturalnego, stosunek do czasu, do ziemi, do w³asnoci, do uznania autorytetu i w³adzy, do wzrostu
gospodarczego i wydajnoci. Wa¿nym sk³adnikiem to¿samoci, ukazuj¹cej
rodzaj mobilnoci spo³eczeñstwa, jest nie tylko dziedzictwo przesz³oci, ale
równie¿ podatnoæ na procesy modernizacyjne, poczucie wizji przysz³oci,
umiejêtnoæ tworzenia elit.
S¹ to zagadnienia wykraczaj¹ce poza region. Mieszcz¹ siê w krêgu kultury polskiej i europejskiej. Warto siê czasem na tak¹ refleksjê zdobyæ. Bez
niej bowiem, zamiast kultury, krajobraz wype³ni rozrywka kulturalna, swoista macdonaldyzacja wiata.
Na Mazurach i na Warmii rozpad grup i ³¹cz¹cych je wiêzi kulturowych,
choæ z wolna znów wi¹zanych, odczuwany jest po dzi dzieñ. Trudno wiêc
marzyæ o spo³eczeñstwie ju¿ zakorzenionym. Prze³amywanie zjawisk inercji,
odbudowywanie tkanki spo³ecznej, mo¿liwe sta³o siê dopiero w warunkach
transformacji ustrojowej i powstawania struktur demokratycznych. Jak na
razie oswoilimy siê z krajobrazem kulturowym: z gotyckimi zamkami, gotyckimi i barokowymi kocio³ami. Dyskutujemy o naszych miastach, które
by³y lokowane w odleg³ych epokach, i o twórcach ró¿nych kultur, których
dzie³a przyda³y regionowi odrobiny blasku czy s³awy. Przypominamy sobie,
¿e w regionie rozegra³y siê wydarzenia historyczne o ró¿nej randze. W zale¿noci od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na nie, jedne s¹ sk³adnikiem
naszej pamiêci, a inne  naszego milczenia. W tym krajobrazie, jaki zastalimy i jaki zmieniamy, kszta³tujemy nasz gust estetyczny. Szukamy potwierdzenia, ¿e jestemy u siebie. I jak wiele pokoleñ przed nami, mamy nadziejê,
¿e przez wszystkie te przedsiêwziêcia i rodki, jakie podejmujemy, równie¿
naszemu ¿yciu nadajemy sens.
Tak jak gdzie indziej, ¿yjemy w wielu równoleg³ych wiatach, które
stykaj¹ siê ze sob¹ w ró¿nych punktach. To zrozumia³e, ¿e ¿adne pañstwo
i jego kultura nie mog¹ odizolowaæ siê od obcych wp³ywów. Równie¿ nasz
region postrzega siê  tak w dziejach, jak i obecnie  jako pogranicze kultur.
Niektórzy pytaj¹: czy zanika stopniowo ró¿norodnoæ tradycji i wartoci? Czy
kultura  stoj¹c wobec procesów globalizacji  nie spowoduje narastania
konfliktów miêdzy nimi? Rozumna polityka pañstwa mo¿e umacniaæ kulturow¹ i narodow¹ to¿samoæ. Mimo trudnych dowiadczeñ XX wieku spo³ecznoæ regionu przejawia tolerancjê i otwartoæ. Kto dostrzega, ¿e wokó³ ¿yj¹
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inni, musi sobie uwiadomiæ, ¿e sam równie¿ jest inny. To tak¿e potwierdza
wa¿noæ kultury. Przede wszystkim kultura tworzy podstawê naszej to¿samoci, a ona nie jest dana raz na zawsze. Jest to jednak jej decyduj¹ce
zadanie. Tote¿ upowszechnienie i rozwój kultury, tworzenie warunków dla
twórczoci, dba³oæ o dziedzictwo, a tak¿e dostrzeganie tej dziedziny ¿ycia
w dzia³alnoci samorz¹dowej, trzeba rozpatrywaæ jako tworzenie nowego
obrazu wspólnoty regionalnej. I trzeba byæ wra¿liwym na funkcje, normy
i wartoci, które s¹ sk³adnikami wiêzi miêdzy ludmi i maj¹ wp³yw na
zbiorow¹ wiadomoæ. Dla spo³eczeñstwa bowiem celem organizowania siê
jest rozwój ¿ycia ludzkiego w kulturze. To ona ukazuje sens ludzkiej pracy.

Sprawozdania
Beata Kurz¹dkowska
V konferencja z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich
pod has³em Regionalizm literacki wobec historii i pamiêci, Olsztyn,
1314 kwietnia 2016 roku
W dniach 1314 kwietnia 2016 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê ogólnopolska konferencja pod has³em Regionalizm literacki wobec historii i pamiêci. By³a to
ju¿ V. konferencja z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich. Organizacji kolejnej konferencji podjêli siê cz³onkowie Zak³adu Literatury XX
i XXI wieku Instytutu Polonistyki i Logopedii na Uniwersytecie WarmiñskoMazurskim w Olsztynie oraz reprezentanci Komitetu Nauk o Literaturze
Polskiej Akademii Nauk.
Przedmiotem dyskusji by³a obecnoæ problematyki historii i pamiêci
w literaturze, wzajemne relacje pomiêdzy histori¹ polityczn¹, pamiêci¹ zbiorow¹ oraz indywidualn¹ a literatur¹ regionaln¹. Podjêto równie¿ tematy
dotycz¹ce roli pisarza w tworzeniu, podtrzymywaniu i przekszta³caniu historii i pamiêci w spo³ecznoci danego regionu.
Inauguracyjny dzieñ konferencji rozpoczê³y obrady plenarne. Jako
pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (Wydzia³ Artes Liberales
Uniwersytetu Warszawskiego), który wyg³osi³ niezwykle interesuj¹cy referat
o tradycji Mickiewiczowskiej w miêdzywojennym Wilnie. Kolejny prelegent
prof. dr hab. Andrzej Baranow (Litewski Uniwersytet Edukologiczny) w swoim
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wyst¹pieniu skupi³ siê na kategorii ma³ej ojczyzny we wspó³czesnej polskiej literaturze Litwy. Dr hab. Zbigniew Kopeæ, prof. UAM, opowiada³ s³uchaczom konferencji o sposobach przedstawiania Syberii w literaturze najnowszej. Podczas drugiej czêci obrad plenarnych skoncentrowano siê na
zagadnieniach metodologicznych. Rozpocz¹³ prof. dr hab. Robert Traba (Centrum Badañ Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie), który przekrojowo scharakteryzowa³ regionalizm i historyczne badania regionalne
z perspektywy ostatnich 25 lat. Nastêpnie prof. dr hab. Jaros³aw £awski
(UwB) odniós³ siê krytycznie do kategorii pogranicza, dr hab. El¿bieta
Rybicka (UJ) za rozwa¿a³a aspekty biopamiêci i bioregionalizmu.
Po przerwie uczestnicy konferencji obradowali w dwóch sekcjach.
W sekcji pierwszej wyst¹pi³a dr hab. Joanna Szyd³owska, prof. UWM, która
analizowa³a redystrybucjê motywów to¿samociowych w prozie Artura
Beckera. Nastêpnie dr hab. Joanna Ch³osta-Zielonka, prof. UWM, podda³a
krytyce obraz wojny z Zakonem na ziemiach pruskich w polskiej powieci
historycznej z lat 19451989, dr Arkadiusz Kalin (PWSZ im. Jakuba z Parady¿a w Gorzowie Wielkopolskim) omówi³ pamiêæ mitu Ziem Odzyskanych
w literaturze polskiej po 1989 roku. Tematykê tzw. Ziem Odzyskanych
podjê³a równie¿ mgr Kinga Siewior (UJ), która porówna³a pamiêæ regionu
z pamiêci¹ urzêdow¹. Obrady zakoñczy³a mgr Beata Kurz¹dkowska
(UWM), omawiaj¹c przejawy patriotyzmu lokalnego wród m³odzie¿y
w zwi¹zku z ob³aw¹ augustowsk¹ 1945 roku.
W drugiej sekcji tematyka wyst¹pieñ referentów skupi³a siê na problematyce l¹skiej. Dr hab. El¿bieta Dutka, prof. U, porówna³a treæ fotografii
Stanis³awa Bobera z powieci¹ Spotkanie z jutrem Aleksandra Baumgardtena,
mgr Tomasz Gêsina (U) scharakteryzowa³ obraz Gliwic w twórczoci Horsta
Bienka, mgr Krzysztof Muszyñski (U) omówi³ dysharmoniê pamiêci
w prozie Feliksa Netza na przyk³adzie zbioru opowiadañ Dysharmonia Caelestis, mgr Marek Miko³ajec (U) analizowa³ regionalizm Szczepana Twardocha.
Po przerwie obiadowej kontynuowano obrady w dwóch sekcjach.
W pierwszej z nich wyst¹pili: dr hab. Jerzy Madejski, prof. U, z referatem
pt. Konceptualizacje regionalizmu w powojennej historiografii zachodniopomorskiej, dr hab. Beata Tarnowska, prof. UWM, z tematem Zabawa w chowanego. Jerozolima i jej metamorfozy w wierszach Jehudy Amichaja oraz
w powieci Amosa Oza Mój Micha³. Dr Krystyna Krawiec-Z³otkowska (AP
w S³upsku) analizowa³a opinie uczonych Lwowa, Krakowa i Warszawy
o poemacie Hieronima Derdowskiego w kontekcie emancypacji literatury
kaszubskiej. Referat pt. Konwencja bani wobec historycznej pamiêci  to¿samoæ regionalna w Baniach kurpiowskich zaprezentowa³a dr Kamila Bialik (UWM).
Drug¹ z popo³udniowych sekcji rozpocz¹³ dr hab. Zbigniew Kamierczyk,
prof. UG, omawiaj¹c regionalizm filomatów. Nastêpnie dr Grzegorz Czerwiñski (UwB) uporz¹dkowa³ kwestie islamu w wyst¹pieniu wiat muzu³mañski,
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panturkizm i Polska. Wokó³ miêdzywojennej eseistyki historycznej Tatarów
polskich, dr Jacek Krawczyk (UWM) snu³ rozwa¿ania o w¹tkach regionalnych i procesie redefiniowania przesz³oci w opowiadaniach Zygmunta
Haupta, mgr Kamila Cybulska (UJK w Kielcach) omawia³a ma³e spo³ecznoci i ich ma³e ojczyzny we Wspomnieniach Heleny Kozickiej z lat 18671914,
a mgr Miros³awa Szott (UZ) przedstawi³a prywatn¹ geografiê Eugeniusza
Kurzawy.
Kolejnego dnia konferencji obrady ponownie odbywa³y siê w dwóch sekcjach. Pierwsz¹ rozpoczê³a dr hab. Ewa Szczepkowska, prof. UWM, referatem
o literackiej podró¿y na kresy w perspektywie postpamiêci. Dr Jerzy £apo
(Muzeum Kultury Ludowej w Wêgorzewie) opowiada³ o tym, jak literatura
i publicystyka staj¹ siê ród³ami historycznymi na przyk³adzie piramidy
w Rapie, mgr Janusz £astowiecki (UZ) zinterpretowa³ s³uchowisko Alicji
Bykowskiej-Salczyñskiej, w którym odbiornik radiowy dzia³a jako stymulator i zag³uszacz pamiêci.
Posiedzenie drugiej porannej sekcji zainaugurowa³ prof. dr hab. Roman
Dziergwa (UAM) referatem pt. Ci¹g³oæ mimo zmiennoci? Dowiadczenie
ostrowskiego okresu ¿ycia a etyczne przes³anie twórczoci Edwarda Schapera
(19081984). Dr hab. Agnieszka Czy¿ak, prof. UAM, zreferowa³a oswajanie
pamiêci zbrodni w dawnym Poznaniu w sferze kultury popularnej, dr hab. Jan
Galant, prof. UAM, rozwa¿a³ temat literackich opowieci o ostrowskiej historii lokalnej, a dr Marta B¹kiewicz (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy
w Collegium Polonicum w S³ubicach) scharakteryzowa³a województwo lubuskie w drodze ku dialogicznoci pamiêtania.
Po przerwie w sekcji pierwszej referat pt. Pan Samochodzik eksploruje,
czyli region konsolidowany czy region drenowany wyg³osi³ dr hab. Dariusz
Skórczewski, prof. KUL. Nastêpnie mgr Marta Ma³yska (UWM) przedstawi³a dzia³alnoæ wydawnicz¹ Antoniego Alojzego G¹siorowskiego na Mazurach, mgr Agnieszka Piekarska (UWM) skonkretyzowa³a wizjê historii Warmii i Mazur w literaturze pisanej w okresie socrealizmu, za lic. Dawid
Kraszewski (UWM) omówi³ dramat pamiêci w poezji Erwina Kruka.
W trakcie obrad sekcji drugiej mgr Kamila Gieba (UZ) omówi³a kwestie
antologii poezji i prozy ziemi lubuskiej, mgr El¿bieta Stachowiak (UAM)
zajê³a siê mitologi¹ lokaln¹, a mgr Katarzyna Christianus-Gileta (UWM)
analizowa³a oceny czynu zamachowca Herschela Grynszpana w wybranych
relacjach prasowych z 1938 roku. Mgr Justyna Zaborowska (UWM) nawietli³a obraz spo³ecznoci ¿ydowskiej ukazany w utworze Singer. Pejza¿e
pamiêci Agaty Tuszyñskiej.
Dr hab. Tomasz Cielak, prof. U£, przedstawi³ (nie)obecny mit za³o¿ycielski £odzi w literaturze regionu. Mgr Monika Jurkowska (UwB) zestawi³a pamiêæ tradycji z ide¹ modernizacji, bior¹c pod uwagê utwory Jana
Ludwika ¯ukowskiego O pañszczynie i Wyj¹tek z pisma o pieniach ludu.
Dr Janusz Mosakowski (UG) spenetrowa³ beletrystykê gdañsk¹ Zenona
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Go³aszewskiego. Dr Katarzyna Sawicka-Mierzyñska (UwB) rozwa¿a³a literacki obraz Hajnówki. Pozosta³e dwa wyst¹pienia równie¿ dotyczy³y regionu Podlasia: dr hab. El¿bieta D¹browicz, prof. UwB, wyg³osi³a referat
pt. Podlasie jako resztka. Tabuizowanie pamiêci, dr Aleksandra KmakPamirska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) swoj¹ refleksj¹
objê³a motyw historyczny w kontekcie wizerunku Podlasia w dyskursie
literackim.
Drugi dzieñ konferencji zakoñczy³ siê obradami plenarnymi, którym
przewodniczy³a prof. dr hab. Ma³gorzata Czermiñska. Dr hab. Danuta Zawadzka (UwB) zajê³a siê tematem Pomiêdzy archiwum i kanonem. Praca
pamiêci w literaturze regionu podlaskiego na przyk³adzie ksi¹¿ek z 2015 roku,
dr hab. Wojciech Browarny, prof. UWr, charakteryzowa³ kulturowe dziedzictwo Gór l¹skich w prasie regionalnej i pracach historyczno-krajoznawczych po 1989 roku, dr hab. Daniel Kalinowski, prof. AP w S³upsku, analizowa³ literaturê kaszubsk¹ w kontekcie socrealizmu, prof. dr hab.
Ma³gorzata Miko³ajczak (UZ) przekrojowo omawia³a dzieje idei regionalistycznej w PRL-u. Jako ostatni wyst¹pi³ prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
(UWM), g³ówny organizator konferencji. W swoim referacie scharakteryzowa³ Puszczê Pisk¹ jako literacki obszar pamiêci i historii.
Obrady plenarne zwieñczy³a burzliwa dyskusja. Opinie badaczy prowadzi³y do kilku wspólnych wniosków. Zauwa¿ono, ¿e odzwierciedlona w literaturze problematyka pamiêci, jak i przebieg dziejów, w wymiarze lokalnoregionalnym wygl¹da inaczej ni¿ z perspektywy g³ównego nurtu. Narracje
oraz kreacje lokalne i regionalne maj¹ swoj¹ specyfikê, polegaj¹c¹ m.in. na
d¹¿eniu do utrwalania i uczestnictwa w wielkiej historii na swój sposób,
pamiêæ i dzieje podlegaj¹ tabuizacji i detabuizacji. W zapisach literackich
widoczne s¹ rozdwiêki pomiêdzy wielk¹ i ma³¹ histori¹. Wersje zdarzeñ
podawane przez jedn¹ i drug¹ stronê zazwyczaj nie nak³adaj¹ siê dok³adnie, lecz niekiedy rywalizuj¹ ze sob¹ lub s¹ wzglêdem siebie alternatywne.
Wielka historia wi¹¿e siê z oficjaln¹, obiektywn¹, upañstwowion¹, poprawn¹ wyk³adni¹ dziejów, ta ma³a za ma charakter niszowy i kontrowersyjny.
Temat dyskusji nie zosta³ jednak wyczerpany, jak równie¿ inne zagadnienia podejmowane w ramach nowego regionalizmu. Dlatego te¿ cykl konferencyjny Nowy regionalizm w badaniach literackich bêdzie kontynuowany.
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Alina Naruszewicz-Duchliñska
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Seriale w kontekcie kulturowym. Wi(e)dzieæ wiêcej  próba bilansu, Olsztyn, 57 maja 2016 roku

Trzecia ods³ona serialowego sympozjum, zatytu³owana Seriale w kontekcie kulturowym  wi(e)dzieæ wiêcej. Próba bilansu, zorganizowana przez Instytut Polonistyki i Logopedii oraz Katedrê Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, by³a prób¹ podsumowania stanu
wiedzy o serialach, ale te¿ okazj¹ do refleksji nad przeobra¿eniami, jakim
mo¿e/powinna ulec ta dziedzina badañ. Przesz³o dziewiêædziesiêciu uczestników z ró¿nych orodków akademickich rozwa¿a³o przez trzy dni ró¿ne aspekty problematyki serialowej na szerokim tle kulturowym. Wydarzeniom stricte naukowym towarzyszy³ wystêp znanej aktorki Ireny Telesz-Burczyk oraz
dyskusja panelowa z udzia³em uczestników konferencji, studentów i zaproszonych wybitnych specjalistów: Miros³awa Filiciaka (Uniwersytet SWPS
w Warszawie), Katarzyny Czajki (blogerki znanej jako Zwierz Popkulturalny) i Artura Majera (PWSFTviT w £odzi/TVP SA).
Obrady zainicjowa³ Miros³aw Filiciak (Uniwersytet SWPS w Warszawie),
który zaprezentowa³ interdyscyplinarne rozwa¿ania o serialach, stylu ¿ycia
i gucie kulturowym. Katarzyna Czajka (Uniwersytet Warszawski) skupi³a
siê na tym, jak platformy streamingowe wp³ywaj¹ na formê seriali. Nastêpnie uczestnicy konferencji wziêli udzia³ w sekcjach tematycznych: I. Krytyka
spo³eczna, II. Ukrywanie, obna¿anie, III. Sprawy kobiece, IV. Para(?)gatunkowo, w których wyg³oszono wiele interesuj¹cych referatów, m.in. Krzysztof
Arcimowicz (Uniwersytet w Bia³ymstoku) mówi³ o mêskoci hegemonicznej
i granicach dyskursu w serialu Breaking Bad, za Adam Domalewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) o Wznios³ych fantazjach globalnego imperium w serialu Homeland. Pola Soba-Miko³ajczyk (Uniwersytet Warszawski) zaprezentowa³a wyniki badañ amerykañskich seriali
feministycznych ostatniej dekady, a £ukasz Str¹kowski (Uniwersytet £ódzki) przeanalizowa³ Trudne sprawy i Ukryt¹ prawdê jako seriale paradokumentalne.
Obrady drugiego dnia by³y równie¿ podzielone na sekcje tematyczne.
Pierwszy blok stanowi³y: I. Wizje spo³eczeñstw, II. Jêzyk humoru, III. Od
polskiej kuchni, IV. wiaty alternatywne. Przedmiotem wyst¹pieñ by³y
m.in.: klimatologia, neokolonializm i The Expanse  przedstawienia nierównoci spo³ecznych w jêzyku i scenografii (Micha³ Ró¿ycki, Uniwersytet Warszawski); t³umaczenie nieprzet³umaczalnego, czyli techniki przek³adania ¿artów z kontekstem kulturowym w amerykañskich serialach (Karolina
Burnagiel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu); miejsca akcji
seriali, czyli moda na city placement w polskim przemyle serialowym (Joanna
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Sosnowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski); tradycja w zwierciadle serialu.
Mechanizmy renarracyjne bani, mitów, legend i klasyki literackiej na przyk³adzie serialu Dawno, dawno temu (Kamila Kowalczyk, Uniwersytet Wroc³awski).
Kolejne rozwa¿ania pogrupowano w kategorie: I. Reboot, remediacja,
dekonstrukcja, II. HBO a sprawa polska, III. Muzyka, kultura, religia, tradycja, IV. (Nie)poprawnoæ. Usytuowano tu m.in. nastêpuj¹ce referaty: Nostalgia i niesamowitoæ: serial telewizyjny jako przedmiot remediacji we
wspó³czesnej kulturze (Aleksandra Musia³, Uniwersytet l¹ski), Seriale HBO
 wiatowy fenomen, polska zwyczajnoæ (Mateusz Janik, Uniwersytet Warszawski), Muzyczna strona serialu, czyli rzecz o wykorzystywaniu sztuki
w sztuce (Dariusz Baran, Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego),
Strach otworzyæ lodówkê: o reprezentacjach Michaela Jordana w serialach telewizyjnych (Tomasz Jacheæ, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie).
Nastêpne sekcje powiêcone by³y: I. Miasteczku Twin Peaks, II. Historii
w serialach, III. Krymina³om, czarnym charakterom, IV. Hybrydom/mutacjom. Objê³y one m.in. nastêpuj¹ce wyst¹pienia: Intersemiotyczne odniesienia do serialu Twin Peaks w trylogii kryminalnej Miasteczko Palokaski
J.K. Johansson (El¿bieta Pietluch, Uniwersytet Opolski), Wizerunek kobiety
w serialach kostiumowych a prawda historyczna (na podstawie seriali Dynastia Tudorów, Bia³a Królowa, Wikingowie), Agnieszka Kurzyñska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Bohater zwyczajny w wiecie niezwyczajnym. Postawy moralne bohaterów serialu Fargo wobec nadzwyczajnych okolicznoci rzeczywistoci (Jacek Sobota, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, Czy telenowela mo¿e byæ jakociowa? Telewizja, gatunkowe hybrydy i niepokalane poczêcie (Olga Szmidt, Uniwersytet Jagielloñski).
Ostatniego dnia konferencji referaty wyg³aszano pocz¹tkowo w nastêpuj¹cych sekcjach: I. Zawodowcy, II. Psychologizmy, III. Polskie klimaty,
IV. Nowe media/seriale. Przedmiotem dociekañ by³y m.in. Nie tylko Ally: kto
mo¿e i kto nie mo¿e byæ prawnikiem w telewizji (Nelly Strehlau, Uniwersytet
Miko³aja Kopernika w Toruniu), Rytua³ przejcia w serialach telewizyjnych
(Sylwia Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Serialowy bohater na podstawie serialu radiowego Filip (Krzysztof Boczek, Uniwersytet £ódzki), Popularne seriale w nowych mediach  obecnoæ i zawartoæ (Szymon ¯yliñski, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie).
Kolejne sekcje odnosi³y siê do: I. Hannibalizmów, II. Nostalgii, III. Animacji, IV. Po¿ytków z seriali. Wyg³oszono w nich m.in. nastêpuj¹ce referaty:
Trzeba zabiæ (i zjeæ) tê mi³oæ. Fanowskie sposoby (nie)radzenia sobie z utrat¹ na przyk³adzie fandomu Hannibala (Agata Sutkowska, Uniwersytet
Warszawski), Zmiany spo³eczno-kulturowe w Downton Abbey (Micha³ Sadowski, Uniwersytet £ódzki), Koniec Bolka i Lolka, czyli o upadku Studia
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Filmów Rysunkowych w Bielsku-Bia³ej (Joanna Kiedrowska, Uniwersytet
Gdañski), Seriale jako przedmiot i narzêdzie promocji (Sylwia Jankowy, Uniwersytet Wroc³awski).
Interesuj¹cym wyst¹pieniom konferencyjnym towarzyszy³y ciekawe
i wartociowe merytorycznie dyskusje, pozwalaj¹ce wymieniæ pogl¹dy i dowiadczenia przedstawicieli ró¿nych dyscyplin. Olsztyñska konferencja potwierdzi³a, ¿e ró¿norodne aspekty kultury popularnej stanowi¹ istotny i zyskuj¹cy na popularnoci i znaczeniu obiekt badañ naukowych.

Klaudia Koniecko
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dekada YouTube zorganizowana
przez Ko³o Badaczy Nowych Mediów Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu £ódzkiego, £ód, 2021 czerwca 2016 roku

Konferencja Dekada YouTube, zorganizowana z okazji dziesi¹tej rocznicy powstania serwisu internetowego udostêpniaj¹cego pliki wideo, odby³a
siê w dniach 2021 czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu £ódzkiego. Jej pomys³odawc¹ by³o Ko³o Badaczy Nowych Mediów U£. W ci¹gu
dwóch dni odby³o siê siedem paneli. G³ównymi celami konferencji by³y: wymiana dowiadczeñ naukowych dotycz¹cych tematyki YouTube miêdzy akademikami z ca³ej Polski, przybli¿enie trendów badawczych oraz przedstawienie dotychczasowych wyników badañ. Zakres tematyczny dotyczy³ szerokiego
spektrum dzia³alnoci internetowych twórców wideo, rozwoju technologicznego umo¿liwiaj¹cego precyzyjniejsze dotarcie do odbiorcy, kultury Web 2.0,
czyli kultury partycypacji (uczestnictwa), nowej/starej roli krytyków kultury
w sieci czy samego kreowania kultury.
Konferencjê rozpocz¹³ prof. Ryszard Kluszczyñski, kierownik Zak³adu Mediów Elektronicznych oraz Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej. Profesor na otwarcie przytoczy³ anegdotê o roku 1995, który to mia³ byæ schy³kiem
ery wideo  jak wówczas przepowiada³o wielu badaczy, mia³y je wkrótce wyprzeæ nowoczeniejsze technologie przekazu danych. Dziesiêæ lat póniej
YouTube da³ materia³om audiowizualnym drugie ¿ycie  umo¿liwi³ nowe sposoby dzia³ania na ró¿nych p³aszczyznach, ukaza³ twórcom nowe przestrzenie
kulturowe, w których mogli siê wypowiedzieæ, nada³ nowy ton transmedialnemu storytellingowi i konwergencji mediów. Medioznawca podkreli³, ¿e problematyka YouTube i innych serwisów jest znacz¹ca nie tylko dla starszych, ale
równie¿ dla m³odszych badaczy, i dlatego w³anie dzielenie siê dowiadczeniem
w badaniu tego zaledwie dziesiêcioletniego medium jest niezwykle istotne.
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Pierwszy panel otworzy³ B³a¿ej Filanowski, absolwent Uniwersytetu
£ódzkiego. Wyst¹pi³ z referatem Videokrytycy kultury. Przybli¿y³ s³uchaczom
rolê krytyka we wspó³czesnej rzeczywistoci medialnej, która odbiega znacznie od swojego pierwowzoru. Podstawow¹ misj¹ krytyka jest animowanie
dyskursu kulturowego i proponowanie zjawisk, a przeszkod¹ w krytycznym
wypowiadaniu siê jest obecnie wieloæ publikowanego materia³u i transmedialny storytelling. Badacz jako przyk³ad przytoczy³ przypadek krytyków
kulinarnych, których dotychczasowe stacjonarne odwiedzanie restauracji
i np. przyznawanie gwiazdek Michelina zosta³o zanegowane przez nowoczesnoæ  wynikiem tej negacji jest chocia¿by kana³ Foodies. Interesuj¹ce przyk³ady kana³ów zwi¹zanych z krytyk¹, ale filmow¹, opisa³a Weronika de Oliveira, studentka Uniwersytetu £ódzkiego, w prelekcji Honest Trailers,
CinemaSins, Nostalgia Critic i inni. YouTube jako obszar nowych form krytyki filmowej. Zwróci³a szczególn¹ uwagê na fakt, i¿ dekada YouTube znacz¹co
wp³ynê³a na postrzeganie przez twórców akademickiej krytyki filmowej
 w dobie Internetu to fanowska krytyka, miêdzy innymi w³anie w tym
serwisie wideo, cieszy siê wiêkszym zainteresowaniem, poniewa¿ odbiorcy
stykaj¹ siê z ni¹ o wiele czêciej ni¿ z jej naukow¹ odmian¹. Na przyk³adzie
Honest Trailers de Oliveira wysunê³a tezê, ¿e formu³a trailera sta³a siê
form¹ krytyki filmowej  twórcy kana³u przerabiaj¹ materia³y reklamowe
i fragmenty filmu w taki sposób, aby ukazaæ odbiorcom faktyczn¹, niewyg³adzon¹ fabu³ê, co czêsto prowadzi do obni¿ania wartoci dzie³a filmowego.
Nastêpnie o entermation, nowej odmianie infotainmentu w twórczoci youtuberów, mówi³a Klaudia Koniecko z UWM w Olsztynie. W referacie Entermation. Koncepcje podejmowania tematyki literackiej na YouTube omówi³a zaproponowany przez siebie nowy termin, którym okreli³a styl wypowiedzi czêsty
w produkcjach youtubeowych w formacie rozrywkowym. Zmieni³a siê zawartoæ rozrywki w informacji (infotainment) i dzi w mediach internetowych
odbiorcy czêciej ogl¹daj¹ materia³y stricte rozrywkowe, maj¹ce pewn¹ wartoæ poznawcz¹, ale nadal pozostaj¹ce w sferze rozrywki. Referentka na poparcie swojej tezy przedstawi³a trzy koncepcje podejmowania tematyki literackiej
w tym formacie: konwencjonaln¹, satyryczn¹ i artystyczn¹, omawiaj¹c przypadki: BookTube, Miecia Mietczyñskiego, Z³ych Ksi¹¿ek i Grupy Filmowej
Darwin. Do tematyki literackiej w Internecie nawi¹za³a równie¿ Inez Okulska
z UAM w Poznaniu, zwracaj¹c uwagê m.in. na istotne znaczenie komentarzy
pod wideo na YouTube jako ich obudowy paratekstowej, niekiedy kluczowej do
zrozumienia kontekstów publikacji.
Podczas drugiego panelu Piotr Kamierczak z U£ mówi³ o vlogach polityczno-spo³ecznych na YT podczas prelekcji Daily Show po polsku. Vlogi
polityczno-spo³eczne. W swej analizie porównawczej wyszed³ od programów
telewizyjnych typu daily show, za punkt odniesienia przyjmuj¹c program
Daily Show with Jon Stewart  program satyryczno-informacyjny opieraj¹cy
siê g³ównie na mocno osadzonej postaci prezentera aktora. Prelegent przed-
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stawi³ próby trawestacji tego popularnego formatu telewizyjnego na standardy rodowiska internetowego, nawi¹zuj¹c w swoim referacie do przypadków
takich polskich youtuberów jak Karol Paciorek, Ator czy Mariusz Max Kolonko. O viddersach i viddingu w zajmuj¹cy sposób opowiedzia³a mgr Alicja
Górska w prelekcji Happy endy z YouTube, czyli zakochani fani. Przybli¿y³a
s³uchaczom definicjê viddingu, który oznacza tworzenie z precyzyjnie wybranych i zmontowanych fragmentów filmów lub seriali zupe³nie nowej historii.
Za pierwszy uwa¿a siê powsta³y w 1975 roku vid dotycz¹cy serialu Star Trek.
W dobie YouTubea i mnogoci narzêdzi umo¿liwiaj¹cych monta¿ kultura
viddingu znacznie siê rozwinê³a, sprofesjonalizowa³a i objê³a swoim zasiêgiem
nowe formy audiowizualne, np. teledyski. Prelegentka zwróci³a szczególn¹
uwagê na fakt, i¿ viddersami s¹ g³ównie kobiety, które czêsto chc¹ wp³yn¹æ
na bieg historii mi³osnej ulubionej pary bohaterów, chocia¿by tylko w z³o¿onym w³asnorêcznie i opublikowanym w serwisie wideo filmie. Jakub Ku,
Rafa³ Wêgrzyn i Przemys³aw Korotusz z Uniwersytetu SWPS w referacie
Co siê co siê zepsu³o, czyli przesuwanie granic jêzyka debaty publicznej
i prywatnoci w przestrzeni YouTube poruszyli przypadek kreowania wizerunku Zbigniewa Stonogi w mediach spo³ecznociowych. Badacze zadali sobie pytanie, czy obraz tego celebryty wynika z jego naturalnych sk³onnoci
do kontrowersyjnych wypowiedzi, czy raczej jest to przemylane dzia³anie
maj¹ce na celu zgromadzenie wokó³ niego ludzi o podobnych pogl¹dach b¹d
odbiorców szukaj¹cych rozrywki.
Trzeci panel rozpocz¹³ siê od refleksji o YouTube jako audiowizualnej
podró¿y w czasie autorstwa Mariusza Janika z Uniwersytetu Wroc³awskiego,
a jako druga Hanna Doroszuk z Uniwersytetu Jagielloñskiego mówi³a o serwisie w dobie sztuki postinternetu. Nastêpnie Dagmara Rode z Uniwersytetu
£ódzkiego analizowa³a wykorzystywanie mo¿liwoci tego medium w kontekcie popularyzacji praktyk artystycznych. Jakub K³eczek z UAM w referacie
The Medium is the Message. Kilka uwag o fenomenie ASMR przybli¿y³ zgromadzonym tematykê zjawiska percepcyjnego, jakim jest ASMR (autonomous sensory meridian response), które objawia siê mrowieniem w ciele, szczególnie
w okolicach g³owy, wywo³uj¹cym uczucie przyjemnoci, a powodowaæ je mo¿e
ogl¹danie pewnego rodzaju materia³ów filmowych przed snem.
O aporii i solucjach, podczas obrad czwartej sekcji, mówi³a Dominika
Staszenko z Uniwersytetu £ódzkiego w refleksji o grach Gdy dowiadczasz
aporii  solucje gier wideo, od czasopism do internetowych platform wideo,
natomiast Kamil Jêdrasiak z Uniwersytetu £ódzkiego przedstawi³ ogólny
zarys tematyki (Gier) wideo na YouTube. Nastêpnie Marcin Chojnacki z Uniwersytetu £ódzkiego wyg³osi³ prelekcjê na temat: Performatywnoæ rozgrywki
a internetowe platformy wideo. Ostatni panel tego dnia zamknê³a Jasmina
AlDouri (U£) z referatem DIY, tutorial, vlog, narzêdziem i inspiracj¹ w pracy
z perspektywy nauczyciela edukacji artystycznej we wspó³czesnej szkole.
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Drugi dzieñ obrad otworzy³a Adriana Bernady z Uniwersytetu SWPS,
przedstawiaj¹c Studium przypadku kana³u Autostopem na Ko³ymê. Referat
dotyczy³ opublikowanych na YouTube filmów podró¿nika Micha³a Patera,
który dziêki antropologicznemu aspektowi podró¿y, za pomoc¹ narracji
i rozmów, ukaza³ odbiorcom ¿ycie ludzi w dalekowschodnich czêciach Rosji.
O youtuberce Paulinie Mikule i o wykorzystaniu YouTube do promowania
poprawnej polszczyzny mówi³a Katarzyna Burska (U£). Prelegentka scharakteryzowa³a ró¿ne role, w które wciela siê Miku³a, aby jak najefektywniej
dotrzeæ do swoich odbiorców, m.in. wizerunek nauczycielki (o czym ma
wiadczyæ stosowanie fachowej terminologii, znanych nazwisk, moralizatorskiego tonu czy nawi¹zañ intertekstualnych) i kokietki (epatowanie seksualnoci¹, flirtowanie z odbiorcami), którego to zasadnoæ stosowania na kanale
powiêconym zawi³ociom jêzyka polskiego badaczka podda³a w w¹tpliwoæ.
Jako trzeci wyst¹pi³ Piotr Kolmann z Wojskowej Akademii Technicznej, wyg³aszaj¹c referat Rola mediów spo³ecznociowych w edukacji dla bezpieczeñstwa. Prelegent rozwa¿a³ m.in. mo¿liwoci wykorzystania mediów spo³ecznociowych przez s³u¿by ratunkowe w celu informowania o zagro¿eniach b¹d
przyspieszenia odbioru zg³oszeñ.
Lidia Rudziñska Sierakowska (Uniwersytet SWPS) w szóstym panelu
charakteryzowa³a kult amatora w prelekcji Titanic zosta³ zbudowany przez
profesjonalistów, Arka przez amatorów, czyli o amatorskich twórcach programów typu web show na YouTube. Referentka mówi³a m.in. o negatywnych
aspektach tego zjawiska opisywanych przez badaczy, np. o destruktywnym
wp³ywie na kulturê czy zastêpowaniu wiedzy ekspertów wiedz¹ t³umów.
Nastêpnie Mateusz Starzak z Politechniki £ódzkiej w swojej prelekcji Przegl¹d YAPA. Kultura studencka w wersji 2.0 ukaza³ s³uchaczom ewolucjê ³ódzkiego festiwalu kulturalnego, pocz¹wszy od jego pierwszych ods³on w latach
70. po jego wersjê wspó³czesn¹, która ró¿ni siê od pierwowzoru przede
wszystkim rozmachem i streamowaniem na ¿ywo koncertów w Internecie.
Panel zamknê³a Katarzyna Smyczek (U£), wracaj¹c do tematyki zainicjowanej pierwszego dnia obrad w referacie Apokabaretastasis, czyli krótka droga
polskiej estrady od telewizyjnych tingeltangli po internetowy kabaret literacki.
W sesji siódmej, zamykaj¹cej konferencjê, wyst¹pi³y dwie referentki:
Sylwia Jankowy z Uniwersytetu Wroc³awskiego, która opowiada³a o strategiach ³¹czenia platform multimedialnych w prelekcji Gdy YouTube to za
ma³o... oraz Renata Pisarek (U£) z prelekcj¹ YouTube jako narzêdzie marketingu terytorialnego w promocji miast, dotycz¹c¹ kreowania wizerunku miejscowoci w Internecie.
Ró¿norodna tematyka podjêta przez zaproszonych na konferencjê
uczestników uzmys³owi³a wszystkim s³uchaczom, jak du¿e mo¿liwoci oferuje serwis YouTube osobom z niego korzystaj¹cym, nie tylko tym, które poszukuj¹ czystej rozrywki, ale tak¿e tym pragn¹cym poszerzaæ swoj¹ wiedzê,
dokszta³caæ siê czy u³atwiaæ to innym, proponuj¹c im nowoczesne formy
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nauki. Miniona dekada, podczas której nast¹pi³a zmiana stosunku do materia³ów audiowizualnych udostêpnianych w Internecie, a nawet do samej
telewizji, zrewolucjonizowa³a nasze podejcie do mediów. Dyskusje, które
mia³y miejsce po ka¿dym panelu, zwróci³y uwagê na istotne kwestie dotycz¹ce m.in. praw autorskich, rynku zainteresowania w mediach spo³ecznociowych czy metamorfozy ról spo³ecznych i zawodowych. Zobrazowany zosta³
równie¿ przekrój zainteresowañ badawczych tematem YouTube naukowców
z ca³ej Polski. Wiadomo jednak, ¿e w swych badaniach jestemy dopiero na
pocz¹tku drogi.

