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bezpowrotnie, dlatego przesz³oæ odtwarzana jest za pomoc¹ obecnych wyobra¿eñ. Dom
staje siê fantazmatem, snem, opowieci¹ wype³niaj¹c¹ lukê po rzeczach, które na zawsze
odesz³y. Co wiêc w powieci lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku kryj¹ sny o domu dzieciñstwa i o dorastaniu?
niony dom ukazywany jest w ró¿ny sposób, jawi siê jako arkadia, utracony raj i ostoja;
stateczny, niezmienny element wród zmieniaj¹cego siê wiata. Jest tak¿e miejscem zdobywania pierwszych dowiadczeñ i wiedzy o wiecie, inicjacji w spo³eczn¹ rzeczywistoæ. Staje
siê bowiem nie tylko przestrzeni¹ biograficzn¹ bohatera i autora, a wiêc prywatnym miejscem na mapie ¿ycia, ale równie¿ elementem przestrzeni publicznej, spo³ecznej i narodowej.
Odziedziczony z poprzedniego, XIX wieku obraz dworu ziemiañskiego, jako symbolu
ojczyzny, wystêpuje te¿ w powieci pierwszej po³owy wieku XX. Nadal pozostaje miejscem
uczenia siê patriotyzmu, lecz równoczenie jest czêci¹ przemian spo³ecznych. Ponadto w powieciach z tego okresu znajduje swój obraz tak¿e dom mieszczañski. Wydaje siê interesuj¹ce spostrze¿enie Furnal, i¿ poród ró¿norodnych snów o dzieciñstwie nie ma swej opowieci dom niezwykle wa¿nej i twórczej ówczenie grupy  inteligencji. Pozosta³ nieprzedstawionym, prywatnym mitem, jak np. w twórczoci Na³kowskiej, która okiennice swego
inteligenckiego domu uchyli³a jedynie w dzienniku intymnym.
Furnal analizuje literackie sny o domu dziel¹c i przykrawaj¹c powieciopisarski materia³ na ró¿ne sposoby, przyk³adaj¹c ró¿ne miary. Przedstawia zró¿nicowanie pokoleniowe
miêdzy proz¹ lat dwudziestych i trzydziestych, jak te¿ podzia³ na dom ziemiañski i mieszczañski, ukazuje znaczenie domu w dziejach poszczególnych pisarzy i pyta o koloryt snu,
który oni opowiadaj¹. Ta du¿a ró¿norodnoæ i szeroki kontekst to jednoczenie zalety, ale
tak¿e i wady ksi¹¿ki. Zabrak³o tu nieco bardziej wyrazistego czy funkcjonalnego podzia³u.
Pewne w¹tki splataj¹ siê tak silnie, ¿e nie sposób ich wyodrêbniæ, a tytu³y proponowanych
czasem podrozdzia³ów nie zawsze jasno sygnalizuj¹ i precyzuj¹ prezentowan¹ treæ.
Ksi¹¿ka, prócz szczegó³owych analiz, zawiera tak¿e szereg ogólnych wniosków i obserwacji, które mog¹ byæ pomocne w interpretacji utworów autobiograficznych. Otwiera
te¿ prozê Dwudziestolecia przy pomocy, wa¿nej dla ca³ego XX stulecia, kategorii pamiêci. Staje siê przez to czêci¹ dyskursu dotycz¹cego podmiotowej to¿samoci autora i bohatera XX wieku i jest niew¹tpliwie interesuj¹c¹ prób¹ spojrzenia na autobiograficzn¹ prozê
miêdzywojenn¹. Prozê, jak dowodz¹ rozwa¿ania Ireny Furnal, podporz¹dkowan¹ re¿yserowanym precyzyjnie spektaklom pamiêci.
Anna Foltyniak
Abstract

(Uniwersytet Jagielloñski 
Jagiellonian University of Cracow)

The review discusses the book by Irena Furnal on the first half of 20th century autobiographical
prose from the perspective of the role of memory mechanisms, through which the self of he author
and the protagonist is recorded.

T o m a s z B o c h e ñ s k i, CZARNY HUMOR W TWÓRCZOCI WITKACEGO,
GOMBROWICZA, SCHULZA. LATA TRZYDZIESTE. (Redaktor naukowy: W³odzimierz
Bolecki). Kraków (2005). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), ss. 314, 2 nlb. Modernizm w Polsce. [T.] 11. Pod redakcj¹ W³odzimierza
Boleckiego, Ryszarda Nycza.
O twórczoci Gombrowicza, Schulza i Witkacego  ze wzglêdu na iloæ powiêconych jej rozpraw 1  pisaæ coraz trudniej. Ksi¹¿ka Tomasza Bocheñskiego  kolejna pozy1
Dotyczy to zw³aszcza twórczoci Gombrowicza, na temat której wydano w ostatnich latach
ogromn¹ iloæ rozpraw, m.in.: Gombrowicz  wieczny debiutant J. M a r g a ñ s k i e g o (Kraków
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cja w wydawanej przez Universitas serii Modernizm w Polsce  to próba odczytania
ich utworów przez pryzmat kategorii czarnego humoru. Jak zaznacza autor, nie by³a ona
dot¹d szerzej wykorzystywana w literaturoznawstwie polskim, pojawia³a siê jedynie na
marginesie rozwa¿añ o grotesce. Badacz wychodzi z za³o¿enia, ¿e czarny humor splata siê
z centralnymi problemami dzie³ trzech pisarzy; analiza tego zjawiska mo¿e wiêc byæ kluczem do rozumienia ich twórczoci.
Okrelaj¹c we wstêpie za³o¿enia metodologiczne, krytyk przyjmuje metodê badawcz¹ od szczegó³u do abstraktu, unika wstêpnych generalizacji i gotowych konstrukcji
teoretycznych; proponuje wnikliw¹ interpretacjê przyk³adów czarnego humoru, wychodz¹c¹ od analizy rodków formalnych. Fragmenty analityczne, nale¿¹ce do najlepszych
partii ksi¹¿ki, zosta³y wpisane w szeroki kontekst kulturowy i socjologiczny. Pozostaj¹c
na terenie badañ literaturoznawczych, Bocheñski wykorzystuje inspiracje p³yn¹ce z innych dziedzin, przede wszystkim z antropologii kulturowej. Interpretacji dzie³ literackich
i dyskursywnych Witkacego, Schulza i Gombrowicza towarzyszy wiêc lektura pozaartystycznych tekstów kultury. Autor recenzowanej pracy analizuje rytua³y i obyczaje zwi¹zane ze mierci¹, ale te¿ np. podrêczniki savoir-vivreu. Odwo³uje siê równie¿ do rozwa¿añ
wspó³czesnej tanatologii, które okazuj¹ siê przydatnym t³em do badania literackich przyk³adów czarnego humoru. Uwzglêdnienie zjawisk pozaliterackich pozwala krytykowi czytaæ
czarny humor w kontekcie historycznie zmiennych postaw wobec cielesnoci i mierci.
Bocheñski proponuje rozumienie czarnego humoru jako artystycznego æwiczenia duchowego, swego rodzaju wspó³czesnej formy ars moriendi  interesuj¹ go zatem tak¿e twórcze jednostki kryj¹ce siê za dzie³ami (s. 21).
Rozdzia³ otwieraj¹cy pracê  Wstêp do czarnego humoru  znakomicie wprowadza
w dwuznaczny charakter badanego fenomenu. Autor pokazuje, ¿e, z jednej strony, czarny
humor, naruszaj¹c tabu i neguj¹c ludzk¹ wspólnotê wobec mierci, niesie ryzyko nihilizmu. Z drugiej strony, bywa wyrazem heroicznego dystansu w obliczu ostatecznoci.
Mo¿na wiêc  jak cytowany przez Bocheñskiego we wstêpnym rozdziale Mi³osz  postrzegaæ czarny humor jako nieprzyzwoitoæ, a zarazem duchow¹ taniochê, lokajski
gest wobec mierci (s. 8). Mo¿na z kolei  za Freudem  przyznawaæ, ¿e ten prymitywny
przypadek humoru, ta blaga ma w sobie co na kszta³t wielkoci duchowej (s. 89) 2.
Ta dwuznacznoæ niew¹tpliwie zaciera siê w warunkach niezwyk³ej popularnoci zjawiska. Czarny humor, który w latach trzydziestych by³ jeszcze wyzwaniem rzuconym
moralnoci i zasadom dobrego smaku, w krótkim czasie sta³ siê sk³adnikiem powszechnej
wiadomoci i konwencjonalnym chwytem sztuki masowej.
Mo¿na wiêc widzieæ w czarnym humorze nihilistyczny gest lub przeciwnie: próbê
karnawa³owego odnowienia, przywrócenia wartoci, odbudowania hierarchii znaczeñ, a zarazem zabieg terapeutyczny. Czarny humor stanowi niekiedy, zdaniem autora recenzowanej ksi¹¿ki, alternatywne rozwi¹zanie wobec nowoczesnych, poowieceniowych form ob2001), Gombrowicz i nadliteratura M. G ³ o w i ñ s k i e g o (Kraków 2002), Czarny nurt. Gombrowicz, wiat, literatura M. P. M a r k o w s k i e g o (Kraków 2004), Literatura i lektura: o metakrytycznych i metaliterackich pogl¹dach Witolda Gombrowicza M. B i e l e c k i e g o (Kraków 2004 
jeden z wczeniejszych tomów z serii Modernizm w Polsce), by wymieniæ tylko kilka najwa¿niejszych tytu³ów.
2
Ambiwalencja czarnego humoru, jak trafnie wskazuje autor recenzowanej pracy, siêga zreszt¹
jeszcze g³êbiej. Ten typ humoru ma prawdziwie demoniczny charakter, gdy przejawia siê w wersji
sadystycznej  jako humor katów. Czym innym jest za humor wisielczy  niewinny, przypisany
ofiarom. Ta kwestia, potraktowana w pracy Bocheñskiego marginalnie, zas³ugiwa³aby na baczniejsz¹ uwagê, jej rozstrzygniêcie wymaga³oby jednak sformu³owania wyczerpuj¹cej definicji omawianego pojêcia. J. P a l m e r (Granice miechu. W zb.: Humor europejski. Red. M. Abramowicz,
D. Bertrand, T. Stró¿yñski. Lublin 1994, s. 327) przeprowadza analizê sadystycznego szyderstwa,
by dojæ do wniosku, ¿e mimo strukturalnego podobieñstwa zasadniczo ró¿ni siê ono od ¿artu.
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chodzenia siê z cierpieniem i umieraniem. Badacz zwraca uwagê na fakt, ¿e dzisiejszy
miech ze mierci ma inny charakter ni¿ karnawa³owy miech redniowiecza czy renesansu,
kiedy to stykano siê z ni¹ bezporednio na co dzieñ. Czarny humor, tak¿e w jego wersji
odnawiaj¹cej, nale¿a³oby zatem  jak sugeruje Bocheñski  traktowaæ jako specyficzny, typowo modernistyczny fenomen, a nie jako bezporedni¹ kontynuacjê sowizdrzalskiej tradycji miechu ze mierci.
Najbli¿szy duchowi karnawa³u jest, w ujêciu Bocheñskiego, dorobek pisarski Gombrowicza, któremu powiêcone zosta³y cztery ostatnie rozdzia³y ksi¹¿ki (Gombrowicza casus
zbrodni mentalnej; Filantrupijna biesiada; Komu kawa³ek ojca i kawa³ek matki, czyli Pamiêtnik Stefana Czarnieckiego; Iwona, czyli o istocie istoty bez istoty). Badacz podejmuje tu dyskusjê nad charakterem wczesnej twórczoci Gombrowicza. Polemizuj¹c z ujêciami
Janusza Margañskiego i Micha³a Paw³a Markowskiego, którzy interpretuj¹ j¹ w duchu Nietzschego, autor stwierdza, ¿e wczesne utwory Gombrowicza znamionuje ton salonowej
ekstrawagancji, ton naruszenia konwenansu, brzmienie skandalu towarzyskiego (s. 255),
a blunierstwa tego nihilisty salonowego s³u¿¹ niewinnej prowokacji (s. 272), maj¹ charakter zabawy. Bocheñski pisze: u Gombrowicza Nietzscheañska negacja wiêcej w sobie
ma obyczajowej prowokacji ni¿ sensu demitologizuj¹cego. To nie gra Nietzscheañska, a »gra
w Nietzschego«  zabawa z Nietzscheañsk¹ mitologi¹, [...] dobrze znana zabawa w duchu
sowizdrzalskim, wpisana w d³ug¹ tradycjê literackiego b³aznowania (s. 250).
W ujêciu badacza humor wczesnego Gombrowicza (np. w Pamiêtniku Stefana Czarnieckiego)  daleki od nihilizmu  to przede wszystkim miech wymierzony przeciw skostnia³ym rytua³om, martwym formom i konwencjom kulturowym. Twórczoæ autora Ferdydurke pokazuje  powiada Bocheñski  ozdrowieñcz¹, pierwotn¹ si³ê karnawa³owego humoru (s. 246). Podkrelenie sowizdrzalskich aspektów pisarstwa Gombrowicza wydaje siê,
zw³aszcza w odniesieniu do wczesnych utworów, jak najbardziej s³uszne. Mo¿na wszak¿e
odnieæ wra¿enie, ¿e momentami badacz zanadto ³agodzi wymowê literackich prowokacji
autora Trans-Atlantyku. Zastrzega wprawdzie, ¿e s¹ [one] niewinne jedynie jako gry literackie, trac¹ niewinnoæ, gdy staj¹ siê grami spo³ecznymi (s. 269). Wydaje siê jednak, ¿e
gry literackie Gombrowicza, tak¿e te z lat trzydziestych, s¹ równoczenie grami spo³ecznymi i  dodajmy  zupe³nie powa¿nymi grami egzystencjalnymi. Przepe³nione duchem
zabawy i pozbawione radykalizmu i patosu dzie³ Nietzschego, wpisuj¹ siê w nurt filozofii
podejrzeñ. Badacz chyba zbyt stanowczo rozgranicza te dwa mo¿liwe sposoby lektury: odczytanie w duchu Dostojewskiego i Nietzschego (które nieco pochopnie uto¿samia z odczytaniem nihilistycznym) i lekturê poprzez Rabelaisowsk¹ tradycjê literatury-zabawy.
W rozdzia³ach powiêconych Witkacemu (Zabiæ siê dla sztuki, która umiera; Po Witkacym przychodzi Sajetan) autor omawianej ksi¹¿ki koncentruje siê na utworach z lat trzydziestych. W Jedynym wyjciu i w Szewcach ród³em czarnego, wisielczego (ale i sadystycznego) humoru staj¹ siê najwa¿niejsze tematy twórczoci pisarza: motyw artysty przeklêtego, pogarda dla spyknicza³ego spo³eczeñstwa i przede wszystkim  katastroficzna
wizja przysz³oci. Witkacy projektuje tragikomiczny obraz jutra, a jednoczenie wyszydza degradacjê samego katastrofizmu, który przeobrazi³ siê w ja³owe, bezradne, komiczne powtarzanie wiecznie tych samych argumentów (s. 109). Czarny humor jest tu, jak
chce Bocheñski, znakiem wiadomoci bezu¿ytecznej, wiadomoci niezdolnej do odwrócenia upadku (s. 99). Rodzi siê  jak przekonuje badacz  z przewiadczenia o nieodwracalnej degradacji sztuki i zaniku metafizyki; ale tak¿e z poczucia ja³owoci ci¹g³ych
rozwa¿añ o degeneracji i nadci¹gaj¹cej katastrofie.
Wspó³istnienie powagi, tragizmu i humoru stanowi dla Bocheñskiego o istocie dzie³a
Witkacego. Humor jest tu zjawiskiem kluczowym, ale  jak twierdzi badacz  niejako mimowolnym. Pisarz jakby wbrew sobie stacza siê w komizm: w grafomañskie wierszyki, makabryczne koncepty, sprone kawa³y  a jednoczenie próbuje powstrzymaæ obcy swym artystycznym za³o¿eniom ¿ywio³ miechu, który prowadzi do intelektualnego sp³ycenia, za-
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gra¿a teoretycznej i metafizycznej powadze dzie³a sztuki, przeczy zasadom Czystej Formy,
jest ustêpstwem na rzecz treci ¿yciowych. Bocheñski pisze: Witkacy prze¿ywa zatem
zasadniczy problem sztuki poowieceniowej  k³opot z akceptacj¹ tradycji karnawa³owej.
Sprony, ludyczny, ziemski, anarchizuj¹cy miech postrzega jako ¿ywio³ obcy, destrukcyjny
i  paradoksalnie  »¿ywio³« trywialnej przysz³oci (s. 56).
Dlatego w Szewcach scenom komicznym towarzysz¹ dystansuj¹ce komentarze i kpiny z w³asnych ¿artów. Czarny humor Witkacego ma wiêc charakter ambiwalentny: daleki
od jednoznacznie odnawiaj¹cej roli, jak¹ spe³nia np. u Gombrowicza, nie jest te¿ tylko
nihilistycznym gestem rozpaczy. Jest prób¹ podniesienia, a nie obni¿enia wagi dowiadczeñ ostatecznych, stanowi zatem  zdaniem Bocheñskiego  skomplikowan¹, pe³n¹
sprzecznoci obronê przed si³ami rozk³adu, mierci, pospolitoci (s. 69).
W pierwszym z dwóch rozdzia³ów powiêconych Schulzowi (Schulz, czyli obrona
w³asnej suwerennoci; Sanatorium Pod Klepsydr¹) podkrelony zosta³ fakt, ¿e pisarz ten
formu³uje elementy swej koncepcji komizmu w³anie w obronie przed próbami prze³o¿enia jego twórczoci na obcy mu jêzyk teoretyczny Gombrowicza i Witkacego. Ta obserwacja pozwala Bocheñskiemu zarysowaæ odrêbnoæ humoru autora Sklepów cynamonowych na tle dwóch pozosta³ych pisarzy i prowadzi do wniosku, ¿e komizm stanowi jedn¹
z konstytutywnych cech literackiej wyobrani Schulza. Dokonuj¹c rekonstrukcji jego teorii komizmu (sam twórca mówi o panironii), badacz wskazuje na fakt, ¿e komizm jest tu
kategori¹ ontologiczn¹, wpisan¹ w sam byt: rodzi siê z poczucia wzglêdnoci wszelkich
form rzeczywistoci i absurdalnoci indywidualnego istnienia.
Jako g³ówne ród³a czarnego humoru w opowiadaniach Schulza krytyk wskazuje formy przejciowe miêdzy ¿yciem a mierci¹ oraz duchem a materi¹. Figury reifikacji ducha
i antropomorfizacji materii staj¹ siê w tej prozie rodkiem wykpienia powagi spraw ostatecznych i poni¿enia duchowych d¹¿eñ. Bocheñski pisze: Mówienie o mierci i umieraniu poprzez wiat przedmiotów pozwala na grê w obni¿anie i podwy¿szanie tonu mówienia o sprawach ostatecznych, czyli grê miêdzy konwencjonalnym, podnios³ym mówieniem o mierci i czarnym humorem (s. 170).
W utworach Schulza mamy wiêc do czynienia ze zjawiskiem podobnym jak w twórczoci Witkacego: narrator co raz upada w komizm, niskoæ i trywialnoæ, by po chwili
dokonaæ restytucji powagi i przesun¹æ punkt ciê¿koci ku sensom ostatecznym.
Tak¿e u Schulza, jak dowodzi tego analiza Wiosny, dochodzi do g³osu ambiwalentny
charakter czarnego humoru. Z jednej strony, neutralizuje on grozê mierci, pozwala znieæ
to, co nie do zniesienia (s. 186), oddziela od skandalu umierania (s. 187), ma wiêc si³ê
ocalaj¹c¹. Z drugiej jednak strony, budz¹c zdroworozs¹dkowy, kpiarski dystans do spraw
ostatecznych, zamyka mo¿liwoæ odczytania sensów, które niesie umieranie, wyklucza
zbli¿enie do sedna rzeczy i przeszkadza w odnowieniu si³y mitologizacji (s. 200).
Do najciekawszych wniosków nale¿y powracaj¹ce kilkakrotnie stwierdzenie, ¿e jedn¹ z treci czarnego humoru jest ujawnienie niestosownoci jakichkolwiek kulturowych
gestów wobec mierci, bezsilnoci wszelkich prób oswojenia i jej odpowiedniego nazwania. W Gombrowiczowskiej Zbrodni z premedytacj¹ miesznoæ rodzi siê  jak pisze
Bocheñski  z semantycznej walki o w³aciwe nazywanie zmar³ego-trupa (s. 227), rozgrywaj¹cej siê miêdzy sêdzi¹, który u¿ywa biurokratycznych, formalnych okreleñ, a rodzin¹, która, unikaj¹c biologicznego konkretu, pos³uguje siê eufemizmami. Czarny humor
to zatem miech ze mierci, ale tak¿e z, zawsze niestosownego, mówienia o niej, czy w koñcu
 jak chce badacz  to znak niemocy jêzyka (s. 208) i ukazanie nieprzystawalnoci
wszelkiej nazwy do przedmiotu, nie tylko nazw mierci i umierania (s. 209).
Jak wspomnia³em, istotny punkt odniesienia dla interpretacji czarnego humoru stanowi¹ w ksi¹¿ce Bocheñskiego refleksje na temat rozpadu tradycyjnych form obcowania
z ostatecznoci¹, procesu medykalizacji i depersonalizacji mierci w wiecie wspó³czesnym. Wprowadzenie tego kontekstu nale¿y do najwiêkszych zalet pracy. Niekiedy jednak
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mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e badacz jakby na skróty wpisuje w sw¹ lekturê utworów
literackich gotowe ustalenia teoretyczne. Np. w interpretacji Szewców krytyk stwierdza:
Przedstawiciele ludu  mistrz szewski i Czeladnicy powinni siê wobec mierci zachowywaæ w³aciwie, a zachowuj¹ niew³aciwie. Widz¹, ¿e ich gesty s¹ niestosowne, s³owa nieodpowiednie, jednak nie potrafi¹ znaleæ tonu w³aciwego (s. 105).
Trudno zgodziæ siê z konkluzj¹, ¿e autor Szewców pokazuje [...] upadek tradycyjnych
postaw wobec umierania i cierpienia (s. 105), poniewa¿ w dramatach Witkacego bohaterowie w ka¿dej sytuacji mówi¹ i zachowuj¹ siê niew³aciwie, przy czym nie ma tu zazwyczaj realistycznej motywacji psychologicznej. Z kolei analizuj¹c postawê syna wobec
mierci ojca w Zbrodni z premedytacj¹, badacz pisze: Nie wiedz¹c, co zrobiæ ze zmar³ym,
syn [...] woli ju¿ dusiæ trupa ni¿ wydusiæ z siebie prawdziwy ¿al (s. 215). Inaczej mówi¹c:
emocjonalny parali¿ sprawia, ¿e syn woli przyznaæ siê do nie pope³nionej zbrodni ni¿ przekonaæ sêdziego o swojej niewinnoci, okazuj¹c smutek z powodu mierci ojca. Tego typu
interpretacja zdaje siê ignorowaæ groteskowy wymiar utworu; pomija fakt, ¿e logika opowiadania jest zbyt absurdalna, by mo¿na by³o tytu³ow¹ zbrodniê odczytywaæ w kategoriach
psychologicznego prawdopodobieñstwa. Analizowane przyk³ady czarnego humoru s¹, jak
s¹dzê, literackimi konstrukcjami, elementami wiêkszych ca³oci formalnych i wymagaj¹
ostro¿noci, kiedy chce siê je interpretowaæ w kontekcie badañ antropologicznych. To zastrze¿enie dotyczy jednak niektórych tylko fragmentów ksi¹¿ki, zazwyczaj autor przekonuj¹co ³¹czy w¹tki tanatologiczne z dyskursem literaturoznawczym.
Kolejne rozdzia³y przynosz¹ wiele ciekawych spostrze¿eñ interpretacyjnych i dowodz¹
trafnoci wyjciowego za³o¿enia, ¿e czarny humor stanowi dobry klucz do odczytania najwa¿niejszych problemów analizowanej twórczoci. Jednak w ksi¹¿ce Bocheñskiego to w³anie ta nadrzêdna kategoria badawcza budzi najwiêksze w¹tpliwoci, nie do koñca bowiem
spe³nia rolê idei spajaj¹cej rozwa¿ania autora. We Wstêpie do czarnego humoru deklaruje
on, ¿e interesuje go przede wszystkim analiza przyk³adów czarnego humoru, abstrakcyjne
ustalenia teoretyczne na ten temat maj¹ dlañ za znaczenie drugorzêdne. Podkrela, ¿e celem
jego ksi¹¿ki nie jest [...] znalezienie kamienia filozoficznego, czyli zdefiniowanie czarnego
humoru ani humoru w ogóle. Nie chodzi te¿ o utworzenie prowizorycznej definicji na podstawie analizy czarnego humoru w twórczoci Witkacego, Schulza i Gombrowicza (s. 20).
Bocheñski przypomina tak¿e, ¿e ju¿ André Breton, autor terminu humour noir i pionierskiej Antologii czarnego humoru z 1939 roku, mówi³ o problemach z definicj¹ zjawiska. Poczyniwszy te zastrze¿enia, badacz proponuje jednak prowizoryczne okrelenie czarnego humoru: we Wstêpie do czarnego humoru czytamy, ¿e termin ten oznacza miech ze
mierci, cierpienia, kalectwa, okrucieñstwa (s. 19), miech ze spraw ostatecznych
(s. 7), który nie zawsze [...] wynika z niewiary w nic, ale zawsze ma smak degradacji
(s. 8), odwo³uje siê do tego, co gorsz¹ce, zakazane, egzotyczne i dziwaczne, bywa zazwyczaj gestem nihilisty czy cynika, ale i rozczarowanego idealisty (cyt. na s. 19). W toku interpretacji kolejnych utworów to wyjciowe pojêcie zostaje rozmyte: autor analizuje
bowiem zjawiska, które wprawdzie pozostaj¹ w cis³ym zwi¹zku z komizmem, ale niekoniecznie w jego czarnej wersji. S¹ to np. wyra¿one czêsto wulgaryzmami [...] odniesienia do jedzenia i seksu, dosadne obrazy cielesnoci zdegradowanej, trywialne dowcipy, obraliwe epitety, wyszukane przekleñstwa (s. 70, 71).
Szkoda, ¿e autor omawianej ksi¹¿ki zrezygnowa³ z próby cilejszego teoretycznego
opracowania nadrzêdnej dla swych badañ kategorii. Zw³aszcza ¿e historia  jak czytamy
we wstêpnym rozdziale  ale te¿ teoria czarnego humoru nie doczeka³y siê dot¹d wyczerpuj¹cego opisu. Kategoria ta rzeczywicie, jak podkrela Bocheñski, nie by³a dotychczas szerzej wykorzystywana; ale nale¿a³oby j¹ doprecyzowaæ, by mog³a w pe³ni potwierdziæ sw¹ funkcjonalnoæ. Tymczasem centralne pojêcie pracy pozostaje nieostre i zbiega
siê z innymi kategoriami estetycznymi opartymi na dysonansach. Rozwa¿ania o czarnym
humorze momentami staj¹ siê wariacjami na tematy zwi¹zane z grotesk¹. Kiedy badacz
pisze np. o »wspó³istnieniu powagi i humoru« w twórczoci Witkacego (s. 119) lub o na-
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piêciu miêdzy komizmem a tonacj¹ serio u Schulza  formu³uje s¹dy na temat zjawiska
natury ogólniejszej ni¿ czarny humor. Na pocz¹tku recenzowanej pracy autor wyranie
przyjmuje za³o¿enie, ¿e czarny humor jest pojêciem wê¿szym od groteski, opartym na
kryterium tematycznym. Nie przeprowadza jednak cis³ego teoretycznego rozró¿nienia;
a w toku interpretacji co raz odwo³uje siê do zjawisk o charakterze groteskowym, nie powiêcaj¹c uwagi relacji miêdzy tymi dwiema kategoriami.
Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e czarny humor jest pojêciem zbyt w¹skim dla samego
badacza, a interpretacje poszczególnych utworów nie mieszcz¹ siê w przyjêtych w tytule
i we wstêpie ramach tematycznych. Widaæ to zw³aszcza w rozdziale powiêconym Iwonie, ksiê¿niczce Burgunda. Bocheñski czyta dramat Gombrowicza jako utrzyman¹ w duchu czarnego humoru historiê o spo³ecznoci w upadku, o ludziach bylejakich, którzy
potrzebuj¹ zbrodni, by wydobyæ siê z nijakoci (s. 280). Interpretuj¹c fina³owe morderstwo w stylu buffo (s. 278), krytyk dochodzi do wniosku, ¿e czarny humor Iwony ukrywa powa¿ne znaczenia, lecz ca³kiem inne ni¿ wyra¿one wprost w Notatkach z podziemia
i Biesach (s. 278), a patetyczny schemat tragedii [...] zyskuje ton komediowy, ton czarnego humoru (s. 279). To odwo³anie siê do czarnego humoru w ostatniej scenie dramatu
pozostaje jednak na marginesie g³ównych rozwa¿añ.
Tak¿e swobodny, dygresyjny tok narracji sprawia, ¿e czarny humor bywa w pracy
Bocheñskiego jedynie punktem wyjcia do refleksji na temat mierci (nie tylko w ujêciu
buffo) lub komizmu (niekoniecznie w czarnej wersji). Otrzymalimy wiêc rozprawê napisan¹ nie tyle na temat, co raczej wokó³ zagadnienia czarnego humoru, co nie zmienia
faktu, ¿e ksi¹¿ka Bocheñskiego jest lektur¹ inspiruj¹c¹. Wpisuj¹c twórczoæ Witkacego,
Schulza i Gombrowicza w kontekst rozwa¿añ o wspó³czesnych postawach wobec mierci
i umierania, niesie istotny wk³ad do badañ nad polskim modernizmem 3.
Kajetan Mojsak

(Szko³a Nauk Spo³ecznych
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Abstract
A review of the book by Tomasz Bocheñski being an attempt to comprehend texts by Witkacy,
Gombrowicz, Schulz through the prism of the category of black humour in the context of the
attitudes towards physicality and death; it puts forward the idea of humor understanding as a peculiar
form of the contemporary ars moriendi.

M a r i a n S t ê p i e ñ, JAK GRECKA TRAGEDIA. PISARZ POLSKI W SYTUACJI WYBORU (19441948). (Kraków 2005). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, ss. 364.
Lata 19441948 to cezura zamykaj¹ca klasyczny porz¹dek historycznoliteracki twórczoci pisarzy polskich. Jest w niej niekonwencjonalnoæ polegaj¹ca na tym, ¿e obejmuje
stosunkowo d³ugi okres (od proklamowania manifestu PKWN w lipcu i wybuchu Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 do IV Zjazdu ZZLP w styczniu 1949), ale nie zmienia
to faktu, ¿e przedtem by³y standardowe epoki historycznoliterackie z Dwudziestoleciem,
zakoñczonym wojenn¹ katastrof¹, albo trzydziestoleciem, którego fina³ ma wyznaczaæ
3
Pracy Bocheñskiego przyda³aby siê wiêksza dba³oæ wydawcy o stronê edytorsk¹. Brak cudzys³owów (s. 54, 58, 88, 89, 107, 160, 229, 275) i literówki (s. 49, 51, 96, 99, 115, 149, 157, 165,
173, 217, 255, 273) na pewno nie u³atwiaj¹ lektury, a chwilami wywo³uj¹ niezamierzony efekt humorystyczny (kiedy czytamy, ¿e Gombrowicz umieci³ a k c j e na królewskim dworze, s. 273;
podkrel. K. M.).

