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WOJCIECH �MIEJA
(Uniwersytet �l¹ski)

MIT  I  MUZYKA
W  FUNKCJI  EKSPRESJI  �NIEWYPOWIADALNEGO�  PO¯¥DANIA

O  �PSYCHE�  JAROS£AWA  IWASZKIEWICZA

Terytorium znanym mi, do którego najdalszych chcê pój�æ
granic, by odkryæ muzykê, jest jêzyk1.

�Palermo�Roma 1968, 1969� � z datacji autorskiej dowiadujemy siê, gdzie
i kiedy powsta³o opowiadanie Psyche2. Jaros³aw Iwaszkiewicz zamie�ci³ ten tekst
w zbiorze Opowiadania muzyczne wydanym przez oficynê �Czytelnik� w 1971
roku3. Sk³adaj¹ siê nañ obok Psyche nastêpuj¹ce utwory: Przyjaciele, Mefisto-
-Walc, Notre-Dame-la-Grande, Czwarta symfonia i Martwa Pasieka. Wspólnym
mianownikiem tych tekstów jest tytu³owa �muzyczno�æ�, podobny czas powsta-
nia4, a tak¿e wystêpowanie w nich eksponowanego na ró¿ne sposoby w¹tku ho-
moseksualnego. W¹tek ów wi¹¿e zreszt¹ Psyche z wiêksz¹ grup¹ pó�nych dzie³
autora S³awy i chwa³y, do których zalicza jeszcze badacz tego zagadnienia, Ger-
man Ritz, m.in. Sérénité, Tatarak oraz maj¹ce wspomnieniowy charakter Sny i Cie-
nie5. Psyche zaznacza sw¹ wyj¹tkowo�æ poprzez daleko posuniêty autotematyzm
i autobiografizm; opowiadanie nie jest z pewno�ci¹ homoseksualnym tekstem
coming-out, ale ³¹cz¹c w¹tki homoseksualne z nie poddan¹ dystansuj¹cej wspo-
mnieniowo�ci autobiograficzno�ci¹6, okazuje siê wa¿nym elementem przy rekon-

1 S. K i e r k e g a a r d, Stadia erotyki bezpo�redniej, czyli erotyka muzyczna. Prze³. A. B u c h-
n e r, na nowo oprac. J. I w a s z k i e w i c z. W: Albo�albo. T. 1. Wstêp J. I w a s z k i e w i c z.
Warszawa 1976, s. 72.

2 J. I w a s z k i e w i c z, Psyche. W: Opowiadania muzyczne. Warszawa 1971, s. 419. Wszyst-
kie cytaty z omawianego opowiadania pochodz¹ z tego wydania. W nawiasach podano numer stro-
nicy, z której cytat zaczerpniêto.

3 Wcze�niej opowiadanie ukaza³o siê w �Twórczo�ci� (1969, nr 7).
4 Z wyj¹tkiem pochodz¹cych z r. 1929 Przyjació³, o których mylnie pisze G. R i t z  (Jaros³aw

Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesno�ci. Prze³. A. K o p a c k i. Kraków 1999, s. 165), ¿e ich pier-
wodruk ukaza³ siê w edycji Dzie³ J. I w a s z k i e w i c z a  (Opowiadania. T. 1. Warszawa 1979).

5 R i t z, op. cit., s. 115, 296, 302.
6 Najczê�ciej w opowiadaniach Iwaszkiewicza homoseksualno�æ i autobiograficzno�æ s¹ roz-

dzielone. Inaczej jest tylko w opowiadaniach wspomnieniowych, np. w przytoczonych Snach i Cie-
niach. Zob. w ksi¹¿ce R i t z a  (op. cit.) rozdzia³y Eros i sublimacja u Jaros³awa Iwaszkiewicza,
�Brzezina� i �Panny z Wilka� jako opowiadania antyfilozoficzne oraz Podró¿ i wspomnienie. Opo-
wiadania w³oskie i ukraiñskie.
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strukcji Iwaszkiewiczowskich sposobów nazywania seksualno�ci, o których pisze
Ritz:

U Iwaszkiewicza mo¿na wyró¿niæ przede wszystkim trzy fazy [w traktowaniu homo-
seksualnego erosa]:

1. fazê wczesn¹, z siln¹ tendencj¹ do sublimacji i estetyzacji oraz zachowaniem wierno�ci
stylowi m³odopolskiemu;

2. podjêt¹ w latach trzydziestych, poniek¹d o�wieceniow¹ próbê bezpo�redniej tematyzacji;
3. now¹ sublimacjê i estetyzacjê w utworach pó�nego okresu twórczo�ci.
We wszystkich trzech fazach mamy do czynienia z homoseksualno�ci¹ w formie subli-

macji. W pierwszej [do której Ritz zalicza m.in. Zenobiê Palmurê i Wieczór u Abdona] przeno-
si ona homoseksualny tekst do kryptotekstu, w drugiej [Przyjaciele, Panny z Wilka, Zygfryd,
Nauczyciel] staje siê tematem. Trzecia faza [Opowiadania muzyczne, Tatarak, Sérénité] w skom-
plikowanej formie nawi¹zuje do pierwszej. W zale¿no�ci od funkcji sublimacji musimy mody-
fikowaæ nasz¹ lekturê7.

Ow¹ ostatni¹ fazê charakteryzuje wed³ug Ritza �triumf rezygnacji i erotyzm
cia³a mêskiego�8 � opowiadania wówczas powsta³e przedstawiaj¹ zmys³owe opi-
sy m³odych mêskich cia³, a po¿¹daj¹cy ich bohaterowie czy narratorzy u�wiada-
miaj¹ sobie w³asn¹ staro�æ i �miertelno�æ, zastygaj¹ w patetycznych gestach rezy-
gnacji, w atmosferze po¿egnania i spokoju. Piotr Mitzner zestawia tê poetykê z bio-
graficznym wstrz¹sem, jakim by³ dla Iwaszkiewicza zwi¹zek z Jurkiem, a pó�niej
jego choroba i �mieræ:

Oko³o 1953 roku w krêgu Stawiska pojawia siê m³ody, bardzo przystojny ch³opiec z Brwi-
nowa, Jurek B. Najlepszy tancerz w miasteczku, poeta niedzielny. Wielka namiêtno�æ Jaros³a-
wa. W 1958 okazuje siê, ¿e ch³opiec jest chory na gru�licê, jak Liebert, jak Szymanowski, jak
bohater Brzeziny, i na ratunek jest za pó�no.

[...]
Jurek B. umiera na pocz¹tku czerwca nastêpnego roku w szpitalu w Turczynku [...]. Gdy

przysz³a wiadomo�æ o jego �mierci, Jaros³aw wybieg³ z gabinetu na piêtrze. Na schodach sta³a
Anna, wyci¹gnê³a do niego rêce. �Nie dotykaj mnie, nie dotykaj mnie!� � zawo³a³ i wyskoczy³
przed dom9.

Przeminie [ból] i przemieni siê w literaturê. W 1961 uka¿¹ siê Kochankowie z Marony,
opowie�æ o mi³o�ci m³odego gru�lika i nauczycielki.

Dwa miesi¹ce po �mierci przyjaciela Jaros³aw mo¿e ju¿ spokojnie napisaæ w dzienniku
po d³ugim spacerze ze Stawiska w stronê Owczarni: �Skonstatowa³em, ¿e dopóki ¿y³ Jurek,
interesowa³a mnie wspó³czesno�æ, dzisiaj ju¿ tylko wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia
sprzed roku i sprzed trzydziestu lat� (Dzienniki, 8 sierpnia 1959).

I odt¹d poetyka wspomnieñ i po¿egnañ rzeczywi�cie dominuje w twórczo�ci Iwaszkiewi-
cza, w niej powstaj¹ najwa¿niejsze teksty poety, a¿ do �mierci. [...]

Zapewne nie tylko �mieræ Jurka przywróci³a Jaros³awowi smak wspomnieñ. Co� w nim
samym siê zmieni³o. Mo¿e poczu³ siê jednym z ostatnich ¿yj¹cych aktorów �wiata, który odcho-
dzi³ stopniowo w niebyt wraz ze �mierci¹ przyjació³: Lieberta, Szymanowskiego, Witkacego,
Olka Landaua, Tuwima, Lechonia10.

Po�ród wspomnieñ, po¿egnañ i rozliczeñ z w³asnym ¿yciem, jakich wiele
w pó�nej twórczo�ci Iwaszkiewicza, opowiadanie Psyche zajmuje bardzo wa¿ne
miejsce � w alegorycznej formie autor nie tyle próbuje opisaæ swój kolejny homo-

  7 Ibidem, s. 99.
  8 Ibidem, s. 115.
  9 P. M i t z n e r, Hania i Jaros³aw Iwaszkiewiczowie. Esej o ma³¿eñstwie. Kraków 2000,

s. 82�83.
10 Ibidem, s. 84�85.
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seksualny romans czy fascynacjê, ile d¹¿y do oddania ca³o�ci drêcz¹cego go za-
gadnienia, szuka wiêc odpowiednich, mog¹cych przedstawiæ niewyczerpalno�æ
tej kwestii, s³ów, d�wiêków i obrazów.

Celem artyku³u jest omówienie sposobów sublimacji i estetyzacji homoseksu-
alno�ci biograficznie ujêtej w opowiadaniu � po¿¹dania, które przechodz¹c kolej-
ne etapy sublimacji, sta³o siê elementem twórczej postawy pisarza.

Utwór sk³ada siê z czterech czê�ci. Pierwsza, Psyche, przybli¿a miejsce akcji:

Psyche wychowa³a siê w Arkadii. Arkadia by³ to kraj dziki, odleg³y od wszelkich centrów
cywilizacji, zaro�niêty lasami, a w³a�ciwie niskimi chaszczami [...]. Pomiêdzy tymi chaszczami
le¿a³y obszerne polany, na których pas³y siê krowy i owce, pilnowane przez pastuchów okrytych
baranimi ko¿uchami. Pasterze ci trzymali zazwyczaj w rêkach kije, prawie maczugi, bo to nigdy
nie by³o wiadomo, kiedy z lasu jaki zwierz wypadnie i w stadzie krzywdê zrobi. [391]

� i bohaterów: ciotkê Lucynê � �Ciotka Lucyna zastêpowa³a biednej Psyche rodzi-
ców, gdy¿ oboje umarli, kiedy by³a jeszcze zupe³nie maleñka� (391), wuja, Apolla
Kosteckiego, �który by³ lekarzem w s¹siednim miasteczku� (392). Psyche w³a-
�nie obchodzi 18 urodziny, trzeba wiêc j¹ wydaæ za m¹¿, szczególnie ¿e dysponu-
j¹cy jej maj¹tkiem wuj roztrwoni³ go. Wujostwo i siostry Psyche � Nadzieja i Wiara,
urz¹dzaj¹ w tym celu bal, na który zapraszaj¹ wymarzonego (przez nich) kandy-
data � Natrêckiego. Na balu pojawia siê tak¿e piêkny nieznajomy (oka¿e siê on
wys³annikiem boga � Erosa), który w pewnym momencie prosi Psyche do tañca:

Niechêtnie poda³a mu rêce i wziê³a go za szyjê, ale g³owê mia³a opuszczon¹ i nie patrzy³a
mu w oczy ani w ogóle nie widzia³a jego twarzy. [...] Szkoda, ¿e Psyche nie patrzy³a na swoje-
go tancerza. By³ taki piêkny. [394�395]

Po balu kawaler Natrêcki prosi ciotkê o rêkê podopiecznej. Ta oczywi�cie zga-
dza siê i na kolejny dzieñ ustala odwiedziny u pana Natrêckiego i oficjalne zarê-
czyny.

Kolejna czê�æ, Zefiry, zaczyna siê scen¹ wyjazdu niechêtnej Psyche z ciotk¹
do Natrêckiego. Przyjmuje tu Iwaszkiewicz konwencjê realistyczn¹, w której je-
dynym elementem mitologicznej stylizacji s¹ imiona bohaterów. To �scena z ¿y-
cia ziemiañstwa�. Droga do kawalera Natrêckiego wiedzie obok przepa�ci napa-
waj¹cej ciotkê lêkiem. Kareta zostaje tu w nadnaturalny sposób porwana.

Wreszcie kareta stanê³a. Ob³ok otaczaj¹cy j¹ znika³ powoli i stopniowo powróci³a zupe³-
na jasno�æ [...]. Kareta sta³a na pochy³o�ci zielonej doliny, �rodkiem której p³yn¹³ jasny stru-
myk. [...], a w oddali ja�nia³ poz³oci�cie wspania³y pa³ac.

Z pa³acu wybieg³ orszak powabnych s³u¿ebnic, nios¹cych szaty, napoje i owoce. [401]

Konwencja realistyczna za³amuje siê wraz z porwaniem karety, dalej ju¿ obo-
wi¹zywa³a bêdzie konwencja mitologiczno-ba�niowa i przynale¿na jej logika, wo-
bec których dosadna i przyziemna postaæ ciotki Lucyny musi stanowiæ dysonans.

Trzecia czê�æ, Zaczarowany pa³ac, ukazuje romans Erosa, w³a�ciciela pa³acu,
i Psyche. Iwaszkiewicz stosunkowo wiernie trzyma siê Apulejuszowskiej fabu³y:
Eros co noc odwiedza Psyche i daje jej rozkosz, lecz ona nie mo¿e boga zobaczyæ:

� ¯adne �wiat³o nie mo¿e nas dotkn¹æ � mówi³ tajemniczy przybysz � bo kiedy nas choæby
najdrobniejszy promieñ o�wietli, matka moja nas postrze¿e. A matka moja nienawidzi ciebie.
[407]

Czê�æ czwarta, Eros i Psyche, przedstawia koniec mi³osnego zwi¹zku mitolo-
gicznych bohaterów. Za namow¹ ciotki i zgod¹ Erosa sprowadza Psyche swoje
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zazdrosne siostry, Wiarê i Nadziejê. Budz¹ one w Psyche niepewno�æ i fataln¹ cie-
kawo�æ poznania cia³a kochanka. Aby uczyniæ im zado�æ, Psyche, wbrew zaka-
zowi, pewnej nocy o�wietla cia³o Erosa. Kropla wosku, która spad³a z gromnicy,
gromnic¹ bowiem kaza³y siê jej siostry pos³u¿yæ, budzi kochanka. W�ciek³y Eros
¿egna Psyche na zawsze, zamienia siê w motyla i odlatuje. W�ród wichru i burzy
pojawia siê natomiast Wenus, która stawia przed Psyche nierozwi¹zywalny dy-
lemat:

Córko ziemi � powiedzia³a bogini gromkim g³osem � za to, ¿e �mia³a� siê w urodzie
równaæ mojemu majestatowi i siêgnê³a� po niewinno�æ mojego syna, który jest jeszcze ch³o-
paczkiem, skazujê ciê na wêdrówkê po drogach i ulicach miasta, a¿ urodzisz dzieciê, którego
nasienie od dzi� dnia nosisz w sobie. Czy to bêdzie bóg, czy cz³owiek, sama zdecydujesz.
Je¿eli przez dziewiêæ miesiêcy nikomu nie powiesz, ¿e jeste� w ci¹¿y i kto jest ojcem twojego
dzieciêcia, to urodzisz boga, a je¿eli nie wytrzymasz i zdradzisz swoj¹ tajemnicê, to urodzisz
tylko cz³owieka. [414�415]

Niemal po³owê opowiadania wype³niaj¹ cztery, wystêpuj¹ce naprzemiennie
z fragmentami narracyjnymi, metatekstowe �pos³ania�, w których autor zabiera
g³os we w³asnym imieniu. Formu³uje w nich, mówi¹c jêzykiem Philippe�a Lejeu-
ne�a, pewien rodzaj paktu autobiograficznego, a tak¿e projektuje odbiór swego
utworu. Ostatnie z nich sk³ada siê z przestróg, udzielanych przez pisarza bohater-
ce, która wyrokiem Wenus skazana jest na wêdrówkê po wspó³czesnej ziemi.

Je�li Iwaszkiewicz zawiera z czytelnikiem jak¹� formê paktu autobiograficz-
nego, jest to pakt z pewno�ci¹ nieortodoksyjny i niejednoznaczny: mo¿e byæ opi-
sany w kategoriach proponowanych przez Lejeune�a, lecz tylko w ich �ulepszo-
nej� wersji przedstawionej w artykule Pakt autobiograficzny (bis), dopuszczaj¹-
cej mo¿liwo�æ powstania utworu autobiograficznego, w którym nazwisko autora
nie by³oby równoznaczne z nazwiskiem bohatera11. W �pos³aniu pierwszym�
Iwaszkiewicz pisze, komentuj¹c pocz¹tkowy fragment narracyjny:

Widzisz wiêc, Psyche, jakie ci da³em dzieciñstwo i jak¹ m³odo�æ. Sam nie wiem, jak ci
wyt³umaczyæ, dlaczego tak zrobi³em. Dlatego mo¿e, ¿e jak Cezar Franck chcia³em w twojej
m³odo�ci zobaczyæ co� z mojej, odbicie jak w krzywym zwierciadle. A przecie¿ nic w tym
opisie Arkadii, w której siê urodzi³a�, nie ma z mojej Arkadii. Raczej pomieszane wra¿enia
z niektórych obrazów Luwru i niektórych sekwencji filmowych, o których nawet nie mia³aby�
pojêcia, gdybym ci i szczegó³owo je opowiedzia³. [...]

I  t y l k o  o   s o b i e  p i s z ê. Kiedy siê pisze � czy pod³ug Apuleusza, czy pod³ug Ceza-
ra Francka � zawsze to bêdzie pod³ug mnie i z tego zaczarowanego krêgu wyj�æ niepodobna.
[395�396; podkre�l. W. �.]

W pierwszym akapicie pisarz zwraca siê, tak jak to bêdzie czyni³ jeszcze wie-
lokrotnie, do swej mitologicznej bohaterki, w drugim jednak, jakby ponad jej g³o-
w¹, kieruje swe s³owa do projektowanego � �wiadomego konwencjonalno�ci for-
my �opowiadania mitopodobnego�12 � czytelnika. Powiedziane zostaje expressis
verbis, ¿e historia Psyche jest histori¹ samego Iwaszkiewicza, ¿e mitologiczna
fabu³a s³u¿y przekazaniu pewnych istotnych, z egzystencjalnego, pisarskiego punktu
widzenia, informacji.

Trzecioosobowy narrator fabularnej warstwy utworu dokonuje w pisanych
w pierwszej osobie �pos³aniach� autodemaskacji. Historia Psyche nie by³aby zro-

11 Ph. L e j e u n e, Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Red. R. Lubas-Barto-
szyñska. Kraków 2001, s. 189 (t³um. S. J a w o r s k i).

12 Terminu u¿ywam za R i t z e m  (op. cit., s. 281�286).
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zumia³a bez jego interwencji. Okazuje siê, ¿e autor-narrator �pos³añ� sytuuje siê
miêdzy Psyche, nie�wiadom¹ wype³niania siê jej mitologicznego losu, a czytelni-
kiem nie�wiadomym sensu jej historii. Wyjdzie wnet na jaw, ¿e pozycja poufa³ego
po�rednika, jak¹ przyjmuje, nie jest bezinteresowna, daje bowiem okazjê do opo-
wiedzenia w³asnej historii:

Wesz³a�, Psyche, w mój kr¹g. I kocham ciê za to. Dzi� z³o¿y³em delikatny poca³unek na
twoich wargach, bo jeste� jeszcze bardzo m³oda. Cia³o twoje �wie¿e jest jak migda³ wyjêty
z zielonej skórki. I oto zapraszam ciê do dalszej jazdy.

A raczej to ty mnie zapraszasz. Wyruszasz przecie karet¹ z ciotk¹ Lucyn¹ w twoj¹ po-
dró¿, która tak pospolicie siê zaczyna, a tak siê dziwnie skoñczy. Pozwól mi, ¿e si¹dê z ty³u za
karet¹, na takiej ma³ej, specjalnej platforemce. Gdybym umia³ graæ na flecie, to zad¹³bym jak¹�
piêkn¹ piosenkê albo tylko jeden temat, ten temat, który mi siê od tylu lat krêci po g³owie,
a którego nie mogê wy�piewaæ.

Mo¿e go wy�piewam w³a�nie w tej podró¿y. [396�397]

Cytowany fragment wskazuje nam dwie wa¿ne kwestie: przede wszystkim
mamy tu pierwszy znak muzyczno�ci opowiadania, poza tym pojawia siê �temat,
którego nie mo¿na wy�piewaæ�. Rzeczownik �temat� wprowadza wieloznaczno�æ:
temat jest pojêciem wspólnym utworowi muzycznemu i utworowi literackiemu �
w jednym i drugim przypadku oznacza motyw przewodni, centraln¹ ideê dzie³a.
Odt¹d analiza bêdzie zmuszona pod¹¿aæ za oboma �ladami, muzycznym i literac-
kim. S³owa Iwaszkiewicza s¹, jak mo¿na podejrzewaæ, aluzj¹ do Wilde�owskiej
�mi³o�ci, która nie �mie wypowiedzieæ swego imienia� (�I am the love that dare
not to speak its name�)13, a zatem do bolesnej egzystencjalnej zadry, jak¹ jest ho-
moseksualno�æ pisarza; homoseksualno�æ, któr¹ na ró¿ne sposoby i z ró¿nym skut-
kiem próbowa³ on wyra¿aæ w swojej wcze�niejszej twórczo�ci. Jak widaæ wiêc,
Iwaszkiewicz ma nadziejê, ¿e mitologiczna fabu³a pozwoli mu ujawniæ ten wa¿ny
i osobisty problem, przypisuje opowiadaniu wyj¹tkow¹ rolê zawoalowanej konfe-
sji, podsumowania ¿yciowego.

Zanim skupimy siê na samej muzyczno�ci utworu, musimy chyba przypo-
mnieæ kilka podstawowych ustaleñ dotycz¹cych muzyczno�ci opowiadañ Iwasz-
kiewicza w ogóle. Monografista pisarza, Gronczewski, zauwa¿a:

sugestie muzyczne � podobnie jak w twórczo�ci Tomasza Manna � zosta³y g³êboko ukryte
i dopiero skrupulatna analiza rozszyfrowaæ mo¿e ów muzyczny splot w¹tków, leitmotivów,
refrenów, czê�ci harmonizuj¹cych ze sob¹ i odpychaj¹cych siê wzajem, czê�ci paralelnych i epi-
zodycznych, linii homofonicznych i polifonicznych14.

Helena Zaworska za� stwierdza:

Czêsto pisano o tym, ¿e sztuka Iwaszkiewicza zanurzona jest w kontemplacji piêkna na-
tury, w rezygnacji z daremnych buntów i walk. Równowaga, prostota, raczej smutek i rozpacz,
raczej pó³oddech i pó³ton ni¿ krzyk i dysharmonijny zgrzyt. Nie jest to jednak ani jedyny ton
Iwaszkiewiczowskiej sztuki, ani nawet g³ówny: jest tonem wybieranym nie dla uzyskania har-
monii, ale dla dysonansu w³a�nie, i to niczym nie z³agodzonego, nie rozwi¹zywanego poprzez
kolejne pó³tony na tradycyjny konsonans. To samodzielny uk³ad dysonansów stanowi kompo-
zycyjn¹ strukturê wielu jego utworów. Melancholia, kontemplacja, zgoda na ¿ycie wystêpuj¹
tu prawie zawsze w �cis³ym po³¹czeniu z buntem, rozpacz¹, namiêtno�ci¹, zbrodni¹. [...] De-

13 A. D o u g l a s, Two Loves. Cyt. za: B. R e a d e, Sexual Heretics. Male Homosexuality in
English Literarature from 1850 to 1900. New York 1970, s. 362. Zob. tak¿e na temat �niewypowiadal-
no�ci� ciekawe rozwa¿ania D. E r i b o n a  Réflexions sur la question gay (Paris 1999, s. 221�231).

14 A. G r o n c z e w s k i, Jaros³aw Iwaszkiewicz. Warszawa 1972, s. 190.
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monizm Opowiadañ muzycznych wyj¹tkowo jaskrawy nie jest jednak bynajmniej w prozie
Iwaszkiewicza czym� nowym15.

Pierwsza wypowied� koncentruje siê na skomplikowanym odbiorze elemen-
tów muzycznych, druga za� na funkcji przez nie pe³nionej. Mówi¹c o muzyczno-
�ci, musimy mieæ ci¹gle na uwadze te dwie wspó³rzêdne: Iwaszkiewicz stara siê
nam co� za pomoc¹ elementów znacz¹cych � muzycznych, zakomunikowaæ, lecz
odbiór tego komunikatu wymaga czytelniczego skupienia i egzegetycznego zapa-
³u. Przeciêtna lektura, a nawet lektura wnikliwa, niekoniecznie prowadzi do obja-
wienia sensów dzie³a. Muzyka jako sztuka najbardziej abstrakcyjna jest podatna
na przypisywanie jej obcych tre�ci, obcych emocji. Ta cecha muzyki determinuje
i problematyzuje recepcjê opowiadañ.

Spójrzmy na projektowany przez Iwaszkiewicza explicite styl odbioru utworu
Martwa Pasieka:

Tu maj¹ znaczenie elementów kompozycyjnych nie poszczególne opisy lub okresy, ale
ka¿de zdanie, ka¿de s³owo nawet, ma obmy�lon¹ specjaln¹ pozycjê w utworze. Tym samym to
moje opowiadanie, jak wiele innych, ma pewn¹ formê muzyczn¹.

Wa¿ne jest, aby czytelnik zwróci³ w³a�nie na to uwagê, nie za� na sam¹ fabu³ê, która jest
absurdalna i nie ma wielkiego sensu16.

Abstrakcyjny jêzyk muzyki jest medium przekazywania takich informacji, któ-
rych rodzaj nie pozwala wyra¿aæ ich w jêzyku Logosu. Wobec Grzesia, wampira
i homoseksualisty z Martwej Pasieki, klasyczna narracja jest bezradna, Iwaszkie-
wicz opatruje opowiadanie znacz¹cym mottem � cytatem z Diogenesa z Synopy:
�Je¿eli udajê m¹dro�æ, to w³a�nie to jest filozofia�17. Muzyka jest wiêc, byæ mo¿e,
w tekstach Iwaszkiewicza form¹ �wykluczonego jêzyka�, o której pisa³ Michel Fou-
cault:

Polega ona na podporz¹dkowaniu s³owa, pozornie zgodnego z uznawanym kodem, inne-
mu kodowi, do którego klucz zawiera samo to s³owo; w ten sposób wewn¹trz s³owa nastêpuje
podwojenie � mówi to, co mówi, ale dorzuca niem¹ nadwy¿kê, która milcz¹co wypowiada to,
co mówi, i kod, zgodnie z którym to mówi. Nie chodzi tu o szyfr jêzykowy, ale jêzyk struktu-
ralnie ezoteryczny. Oznacza to, ¿e nie komunikuje on, poprzez skrywanie, zakazanego znacze-
nia; od razu umieszcza siê w g³ównym zakolu (repli) s³owa. Zakole to dr¹¿y s³owo od we-
wn¹trz, byæ mo¿e w nieskoñczono�æ. Ma³o liczy siê zatem, co wypowiada taki jêzyk, jakie
przekazuje znaczenia. Owego mrocznego i centralnego wyzwolenia mowy wewn¹trz mowy,
jej nie daj¹cej siê kontrolowaæ ucieczki ku zawsze pozbawionemu �wiat³a ognisku ¿adna kul-
tura nie mo¿e bezpo�rednio zaakceptowaæ. Nie ze wzglêdu na sens, nie ze wzglêdu na materiê
s³own¹, ale ze wzglêdu na g r ê  taka mowa jest transgresywna18.

Warunkiem niezbêdnym wystêpowania pierwiastków muzycznych, komuni-
kuj¹cych pewn¹ �niewyra¿aln¹� tre�æ, jest ontologiczne stanowisko zajmowane
przez autora Panien z Wilka wobec muzyki. Pisze Zaworska:

Stanowisko Iwaszkiewicza wobec znaczenia w muzyce jest bliskie referencjonalistom,
muzyka wskazuje bowiem na pozamuzyczne pojêcia, przedmioty i stany emocjonalne. Ale
czyni to w sposób wynikaj¹cy z rodzaju d�wiêków i ich uk³adów, z ca³ej organizacji formy

15 H. Z a w o r s k a, Muzyka jako wtajemniczenie. (Powojenne opowiadania Jaros³awa Iwasz-
kiewicza). W zb.: O twórczo�ci Jaros³awa Iwaszkiewicza. Red. A. Brodzka. Warszawa 1983, s. 185.

16 J. I w a s z k i e w i c z, Martwa Pasieka. W: Opowiadania muzyczne, s. 289.
17 Ibidem, s. 287.
18 M. F o u c a u l t, Szaleñstwo, nieobecno�æ dzie³a. Prze³. T. K o m e n d a n t. W: Szaleñstwo

i literatura. Powiedziane, napisane. Wybór, oprac. T. K o m e n d a n t. Pos³owie M. P. M a r k o w-
s k i. Warszawa 1999, s. 155�156.
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muzycznej, której znaczenia mo¿na istotnie odebraæ tylko w kontek�cie ca³ego stylu kultury.
Idea, d�wiêk, forma stanowi¹ jedno�æ, jak to pragnie wykazaæ [...] B. Pociej, z którym autor
Opowiadañ muzycznych zapewne zgodzi³by siê w pe³ni19.

W nale¿¹cym do tego samego zbioru, co Psyche, opowiadaniu Czwarta sym-
fonia mówi jego homoseksualny narrator:

Ludzie niemuzykalni nawet nie wyobra¿aj¹ sobie, jak du¿o i jak rozmaicie mo¿na mówiæ
o muzyce. Ile rozmaitych odcieni i spraw kryje siê w odczuwaniach muzycznych, jak ten wiel-
ki temat poszerza nasze rozumienie ¿ycia, jak wzbogaca tre�æ codziennego dnia20.

Muzyka pe³ni w tym utworze funkcjê �podrozmowy�: jego narrator Talia, po-
cz¹tkuj¹cy kompozytor z prowincji, poprzez muzykê próbuje wyraziæ swe zaka-
zane, niewypowiadalne po¿¹danie wobec ubóstwianego rosyjskiego oficera.

Rozumienie funkcji muzyki u Iwaszkiewicza bliskie jest rozumieniu jej w XIX-
-wiecznej filozofii niemieckiej, szczególnie u Schopenhauera i u Nietzschego z cza-
sów Narodzin tragedii, który pojmowa³ muzykê jako sztukê wpisuj¹c¹ siê w po-
rz¹dek dionizyjski:

Podobna jest w tym [muzyka] do figur i liczb geometrycznych, które bêd¹c ogólnymi
formami wszystkich mo¿liwych przedmiotów do�wiadczenia i daj¹c siê stosowaæ do wszelkie-
go a priori, nie s¹ jednak oderwane, lecz widoczne i wszystkim dok³adnie zrozumia³e. Wszyst-
kie mo¿liwe usi³owania, wzruszenia i objawienia woli, wszystkie owe przebiegi we wnêtrzu
cz³owieka, które rozum rzuca w szerokie negatywne pojêcie �uczucia�, daj¹ siê wyraziæ przez
nieskoñczenie wiele mo¿liwych melodii, lecz zawsze w ogólno�ci czystej formy, bez tre�ci,
zawsze tylko jako rzecz sama w sobie, nie jako zjawisko, niby najwewnêtrzniejsza dusza zja-
wiska bez cia³a. Ten �cis³y stosunek istniej¹cy miêdzy muzyk¹ a prawdziw¹ istot¹ wszystkich
rzeczy wyja�nia i to, ¿e gdy jakiej� scenie, akcji, przebiegowi, otoczeniu wtóruje odpowiednia
muzyka, z d a j e  s i ê  o n a  o d k r y w a æ  n a m  i c h  m y � l  n a j t a j n i e j s z ¹  i   w y-
s t ê p u j e  j a k o  n a j w ³ a � c i w s z y  i   n a j w y r a � n i e j s z y  i c h  k o m e n t a r z [...]21.

Iwaszkiewiczowi jest jeszcze bli¿sze ni¿ Nietzscheañsko-Schopenhauerow-
skie rozumienie muzyki � pojmowanie muzyczno�ci zaproponowane przez Søre-
na Kierkegaarda. Trzeba tu wspomnieæ, ¿e tu¿ przed napisaniem Psyche Iwaszkie-
wicz t³umaczy³ Boja�ñ i dr¿enie oraz Chorobê na �mieræ. Jego przedmowa do
wspólnego wydania tych dzie³ opatrzona jest dat¹ 1966, a z pewno�ci¹ ju¿ w tym
czasie zna³ Stadia erotyki bezpo�redniej, czyli erotykê muzyczn¹, których duch
unosi siê nad wszystkimi utworami z tomu Opowiadania muzyczne, tekst wcho-
dz¹cy w sk³ad Albo�albo. U Kierkegaarda znalaz³ autor Panien z Wilka je�li nie
inspiracjê, to potwierdzenie twórczej intuicji ³¹cz¹cej w¹tki muzyczne z (homo)ero-
tyk¹ i zmys³owo�ci¹. Spójrzmy zatem na pogl¹dy kopenhaskiego filozofa.

Ka¿da ze sztuk, uwa¿a on, ma swoje specyficzne medium i ka¿da � swoj¹
nadrzêdn¹ ideê, któr¹ wyra¿a. Owe idee i media uporz¹dkowane s¹ hierarchicznie
wed³ug stopnia ich �abstrakcyjno�ci�.

Najabstrakcyjniejsz¹ ide¹, jaka daje siê pomy�leæ, jest genialno�æ zmys³owa. Jakie me-
dium mo¿e j¹ przedstawiæ? Jedynie i wy³¹cznie muzyka. Nie mo¿na jej przedstawiæ w rze�bie,

19 Z a w o r s k a, op. cit., s. 184. W cytacie mowa o znanej ksi¹¿ce B. P o c i e j a  Idea, d�wiêk,
forma (Kraków 1972).

20 J. I w a s z k i e w i c z, Czwarta symfonia. W: Opowiadania muzyczne, s. 233.
21 Cyt. z: F. N i e t z s c h e, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Prze³. L. S t a f f.

Kraków 2003, s. 72�73. Podkre�l. W. �. Odpowiadaj¹cy temu fragmentowi tekst mie�ci sie w:
A. S c h o p e n h a u e r, �wiat jako wola i przedstawienie. Prze³., wstêp, oprac. J. G a r e w i c z. T. 1.
Warszawa 1994, s. 405.
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poniewa¿ idea ta jest okre�leniem wewnêtrzno�ci samej w sobie; nie mo¿na namalowaæ, po-
niewa¿ nie mo¿na uchwyciæ jej jasnych zarysów, jest ona si³¹, burz¹, niecierpliwo�ci¹, czym�
z gruntu lirycznym; przecie¿ nie realizuje siê w jednym momencie, a w szeregu momentów,
gdyby bowiem skupia³a siê w jednym momencie, to da³oby siê j¹ odwzorowaæ lub namalowaæ.
W tym, ¿e realizuje siê ona w szeregu momentów, wyra¿a siê jej charakter epicki, a przecie¿
nie jest ona epik¹ w �cis³ym znaczeniu tego s³owa: zbyt rozleg³a, by mog³a zostaæ ujêta w s³o-
wa, przestrzeni¹ jej ruchu jest bezpo�rednio�æ. Poezja nie mo¿e wiêc jej przedstawiæ. Jedynym
medium, które mo¿e to uczyniæ, jest muzyka. Muzyka bowiem zawiera w sobie moment cza-
sowy, przebiega jednak, �ci�le bior¹c, nie w czasie w zwyczajnym znaczeniu. Historycznego
czasu nie mo¿e ona wyraziæ22.

Z dalszego rozumowania Kierkegaarda wynika, ¿e muzyka osi¹gnê³a szczyt
rozwoju w epoce chrze�cijañskiej, wraz z wykluczeniem przez chrze�cijañstwo
zmys³owo�ci: zmys³owo�æ przedchrze�cijañska by³a zmys³owo�ci¹ �okre�lon¹ psy-
chicznie�:

zmys³owo�æ okre�lona psychicznie nie jest sprzeczno�ci¹ ani wykluczeniem, lecz jedno�ci¹
i zgodno�ci¹, i w³a�nie dlatego, poniewa¿ jest ona okre�lona harmonicznie, jawi siê nie jako
zasada, lecz jako wspó³brzmi¹cy enklitikon23.

I dalej:

Zmys³owo�æ jako zasada � jak równie¿ to, co zmys³owo-erotyczne w postaci zasady �
zosta³a ustanowiona przez chrze�cijañstwo, idea reprezentacji pojawi³a siê na �wiecie dziêki
chrze�cijañstwu. Je¿eli pomy�lê sobie to, co zmys³owo-erotyczne, pod postaci¹ zasady, si³y,
dziedziny duchowo okre�lonej, tzn. w tym sensie okre�lonej, ¿e duch j¹ wyklucza, je�li pomy-
�lê to sobie w postaci skoncentrowanej w jednym indywiduum, to osi¹gam pojêcie zmys³owo-
-erotycznej genialno�ci. Jest to idea, której �wiat grecki nie mia³, a któr¹, byæ mo¿e tylko po-
�rednio, wyda³o na �wiat chrze�cijañstwo.

Je�liby teraz ta genialno�æ zmys³owo-erotyczna w ca³ej swej bezpo�rednio�ci wymaga³a
wyrazu, to powstaje pytanie, jakie medium da³oby siê tu zastosowaæ.

Trzeba tu zasadniczo jednak respektowaæ to, ¿e wymaga ona wyra¿enia i przedstawienia
w swej bezpo�rednio�ci. Po�rednio i z czynnikiem rozwagi wyra¿ona, podpada ona pod dzie-
dzinê jêzyka i podporz¹dkowuje siê okre�leniom etycznym. Natomiast bezpo�rednio mo¿e byæ
wyra¿ona jedynie w muzyce24.

Dalej Kierkegaard przeprowadza bardzo subtelne rozró¿nienie miêdzy jêzy-
kiem a muzyk¹, którego tylko finalne ustalenia wypada nam przytoczyæ:

Je¿eli wyjdziemy tu z pojêcia jêzyka, ¿eby poruszaj¹c siê w nim przychwyciæ tu muzykê
na gor¹cym uczynku � sprawa przedstawi siê nam nastêpuj¹co: Za³ó¿my, ¿e proza jest t¹ form¹
jêzyka, która muzyce jest najdalsza, ale ju¿ w popisie krasomówczym, w uk³adzie d�wiêcz-
nych okresów us³yszymy brzmienie muzyczne, które mocniej i mocniej zaznacza siê w mowie
poetyckiej, w budowie wiersza, w rymie, a¿ w koñcu muzyczno�æ rozwija siê tak potê¿nie, ¿e
mowa milknie i wszystko staje siê muzyk¹. [...] je�li pójdê w kierunku przeciwnym, natrafiê
znów na muzykê; kiedy od prozy przesi¹k³ej pojêciami pójdê wstecz, napotkam wykrzykniki,
które znów s¹ muzyczne, podobnie jak w pierwszym gaworzeniu dziecka jest muzyka. [...] Co
z tego wynika? A to, ¿e tam gdzie siê koñczy mowa, zaczyna siê muzyka. Jest to zapewne
najdoskonalszym sformu³owaniem my�li, ¿e muzyka ze wszystkich stron ogranicza mowê. [...]
Oto muzyka wyra¿a zawsze to, co bezpo�rednie w jego [tj. jêzyka] bezpo�rednio�ci [...]. Jêzyk
zawiera refleksjê i z tego powodu nie mo¿e wyraziæ bezpo�rednio�ci. Refleksja niweczy bez-
po�rednio�æ, st¹d niemo¿liwe jest wyra¿enie muzyczno�ci w jêzyku mówionym: ale to pozor-
ne ubóstwo jêzyka jest w³a�nie jego bogactwem25.

22 K i e r k e g a a r d, op. cit., s. 60.
23 Ibidem, s. 67.
24 Ibidem, s. 69�70.
25 Ibidem, s. 75�76.
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Bezpo�rednio�æ, zgodnie z dalszym wywodem filozofa, mo¿e pod panowanie
ducha podpadaæ b¹d� nie. Gdy nale¿y do regionów ducha (pozostaj¹cego w bez-
po�redniej relacji z chrze�cijañstwem, a wiêc i z jego systemem moralnym, który
� i tu wracamy do Iwaszkiewicza � represjonuje homoseksualno�æ), mo¿e byæ
wyra¿ona tak¿e jêzykiem czy � szerzej � innym ni¿ muzyka medium. Je�li nato-
miast, twierdzi Kierkegaard, bezpo�rednio�æ jest okre�lona jako z obszaru ducha
wykluczona, a taka jest, przypomnijmy, bezpo�rednio�æ �genialno�ci erotyczno-
-zmys³owej�, wtedy stanowi ona �absolutny przedmiot muzyki�26 : �Widaæ te¿ od
razu, ¿e muzyka jest medium bardziej zmys³owym od jêzyka, poniewa¿ tu d�wiêk
zmys³owo postrzegany ma o wiele wiêksze znaczenie ni¿ w jêzyku�27.

Muzyka, najró¿niejsza, jest w Psyche wszechobecna. Sam¹ sw¹ form¹ opo-
wiadanie to nawi¹zuje do poematu symfonicznego Cezara Francka: najlepiej cha-
rakteryzuj¹ je s³owa Józefa Opalskiego: �Psyche � liryczne w nastroju, skompli-
kowane w formie i  b a r d z o  c h y b a  b l i s k i e  a u t o r o w i  o p o w i a d a-
n i e  przywo³uj¹ce Psyche, bohaterkê poematu symfonicznego [...] Francka�28.

Pierwsze intensywne d�wiêki, które s³yszymy w opowiadaniu, to stukot kó³
karety nad przepa�ci¹. Uporczywy d�wiêk denerwuje ciotkê Lucynê i uniemo¿li-
wia rozmowê. Gdy po porwaniu karety rozlega siê cisza, jest to zaledwie interme-
dium przed najbardziej muzycznym fragmentem utworu. Intensywno�æ stukotu,
jak i jego pojawienie siê w momencie prze³omowym opowiadania, gdy wzglêdnie
realistyczny opis ustêpuje miejsca sekwencjom mitologiczno-ba�niowym, nie s¹,
mo¿na s¹dziæ, przypadkowe � stukot kó³ wyzwala pracê wyobra�ni. W innym opo-
wiadaniu czytamy:

Dla ludzi pisz¹cych, poetów, literatów nie ma jak podró¿. Nie tylko zmiana �rodowiska, ale
sam ruch wagonu, stuk kó³ o szyny wywo³uj¹ w umy�le pewnego rodzaju fermenty. Pomys³y
sypi¹ siê, rytm wiersza gada � i ostatecznie zamiast podziwiaæ i ogl¹daæ jakie� cudzoziemskie
cuda � podró¿uj¹cy pogr¹¿a siê we wspomnienia, a ze wspomnieñ powstaj¹ fikcje nie maj¹ce nic
wspólnego z otaczaj¹c¹ rzeczywisto�ci¹, a jednak dziêki tej rzeczywisto�ci powsta³e29.

W sekwencji dziej¹cej siê w pa³acu Erosa wa¿nym elementem �wiata przed-
stawionego jest nieustanne brzmienie tajemniczej muzyki, której �ród³a nie spo-
sób rozpoznaæ. Muzyka owa jest przy tym s³yszalna tylko dla Psyche, ciotka Lu-
cyna odbiera j¹ bardzo zniekszta³con¹:

W powietrzu brzmia³a bezustannie cudowna muzyka fletów i harf. Psyche przys³uchiwa-
³a siê pilnie tym d�wiêkom.

� Co tu tak brzêczy? � pyta³a ciotka Lucyna niecierpliwie. [404]

Dziwne d�wiêki nie budz¹ niepokoju w Psyche, co najwy¿ej rozleniwione
zaciekawienie. O wiele wiêcej miejsca po�wiêca im autor-powiernik w kolejnym
ze swych �przes³añ� � wyposa¿ony w g³êbsz¹ znajomo�æ rzeczy ni¿ jego naiwna
bohaterka, rozpoznaje naturê tonów:

Cudowna muzyka rozlega siê w twoim pa³acu. I ona jest czê�ci¹ twojego dzisiejszego
istnienia. S³uchasz jej w dzieñ, tak samo jak w nocy s³uchasz szeptu twego ukochanego. Zamy-

26 Ibidem, s. 78.
27 Ibidem.
28 J. O p a l s k i, �Sprawiedliwo�æ mieszka w piêknie�, czyli o muzyce w twórczo�ci Jaros³awa

Iwaszkiewicza. W zb.: O twórczo�ci Jaros³awa Iwaszkiewicza, s. 200. Podkre�l. W. �.
29 J. I w a s z k i e w i c z, Koronki weneckie II. W: Opowiadania, t. 2, s. 264.
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ka siê w niej czê�æ tego boskiego oddechu, który owiewa ciê co wieczora. S³uchaj, s³uchaj tych
nieziemskich tonów, mo¿e ju¿ wkrótce nadejdzie czas, kiedy jej s³uchaæ nie bêdziesz. Zamy�l siê
nad tymi akordami, które nagle uderzaj¹ i wznosz¹ siê w górê, a potem jak gdyby pochylaj¹ siê
nad tob¹ i bior¹ ciê w ramiona, i ko³ysz¹ ciê ko³ysk¹ swych tonów, ciebie, dziecko szczê�cia.

Te d�wiêki przychodz¹ do ciebie ze �wiatów, których nie znasz, których nie pojmujesz.
Zawarte w nich s¹ boskie liczby, o których i twój kochanek niewielkie ma pojêcie. Ale zawiera
siê w nich istnienie wieczne i wieczne odradzanie siê liczb, �wiatów i istnieñ. I pomy�l sobie,
to twoje przebywanie w tym pa³acu wywo³uje te d�wiêki. [...] One siê rodz¹ z twojej mi³o�ci
i z mi³o�ci twojego boskiego kochanka. [408�409]

Okazuje siê zatem, ¿e d�wiêki te nie s¹ wykonywane przez ¿adnego muzyka
na ¿adnym instrumencie, s¹ immanentn¹ czê�ci¹ kosmosu, a nawet wiêcej � jego
zasad¹. Tony tej muzyki ko³ysz¹ do snu Psyche, która kochaj¹c, id¹c za pragnie-
niami w³asnej natury, wraz ze swym oblubieñcem wspó³tworzy ow¹ piêkn¹ mu-
zykê sfer. Zachowanie ciotki Lucyny, po�wiadczaj¹ce wyparcie siê przez ni¹
naturalnych sk³onno�ci i sztuczno�æ, uniemo¿liwia jej s³yszenie piêkna tej mu-
zyki. Nietrudno odgadn¹æ, ¿e opis muzyki sfer i jej roli w budowie wszech�wia-
ta Iwaszkiewicz zaczerpn¹³, nieznacznie go przy tym modyfikuj¹c, od pitagorej-
czyków:

Tak wiêc p a n o w a n i e  l i c z b y  o z n a c z a  p a n o w a n i e  r o z u m n o � c i
i   p r a w d y.

Je¿eli we�mie siê to wszystko pod uwagê, to znaczy to, ¿e ca³y wszech�wiat jest harmoni¹
i liczb¹ i ¿e harmoni¹ i liczb¹ jest tak¿e muzyka, to nie wyda siê czym� zdumiewaj¹cym, ¿e
pitagorejczycy uwa¿ali, i¿ cia³a niebieskie zataczaj¹c krêgi wed³ug liczby i harmonii wydaj¹
najpiêkniej brzmi¹ce tony, wytwarzaj¹ niebiañsk¹ muzykê sfer. Muzyki tej nie s³yszymy z tego
powodu, ¿e � mniemali jedni pitagorejczycy � przyzwyczajeni do niej od samych narodzin, ju¿
jej nie rozpoznajemy, albo te¿ dlatego � jak mniemali inni � poniewa¿ nasze uszy nie s¹ odpo-
wiednio dostrojone do jej odbioru30.

Psyche to chyba jedyny tekst Iwaszkiewicza, w którym rozlega siê muzyka
sfer w swej czystej, pitagorejskiej postaci. W wielu natomiast utworach pisarza
rozlega siê �muzyka natury�: szemranie deszczu, szelest li�ci, plusk wody kapi¹-
cej z dachu. Oba rodzaje muzyki ³¹czy to, ¿e powstaj¹ bez ingerencji cz³owieka.
Taka muzyka jest zawsze symbolem pe³ni ¿ycia. Tak¹ muzykê s³yszy noc¹ umie-
raj¹cy bohater Brzeziny. �D¿d¿yste gamy na dachu powraca³y czê�ciej i czê�ciej.
[...] Wyda³o siê Stasiowi, ¿e ¿ycie w tym szmerze deszczu i szele�cie mokrych
li�ci jest rozkoszne�31. Muzyka taka kontrastuje w Brzezinie z dawnymi melodia-
mi tang i slow-foxów, jakie Sta� pamiêta³ ze swego pobytu w Davos.

Skazanie Psyche na wêdrówkê, na przej�cie do wspó³czesno�ci, znaczone jest
tak¿e d�wiêkow¹ zmian¹. Miejsce idealnej, naturalnej harmonii zajmuje kakofo-
nia, ha³as i zgie³k wielkiego miasta. Pojawiaj¹ siê one nie tylko w opisie, ale tak¿e
w samej sk³adni, której rwany tok, rytmizacja, nerwowo�æ próbuj¹ oddaæ kontrast
d�wiêkowy:

Bo jak to my�leæ o tobie w t³oku, w biegu schodami metra, w zaduchu, który spada na
g³owy jak ciê¿ki kamieñ w�ród tak samo spiesz¹cych, gdzie i po co � nie wiadomo. Byle prê-

30 G. R e a l e, Historia filozofii staro¿ytnej. Prze³. E. I. Z i e l i ñ s k i. T. 1: Od pocz¹tków do
Sokratesa. Lublin 1993, s. 117. Trzeba tu przypomnieæ, ¿e ojczyzn¹ pitagorejczyków by³a Wielka
Grecja � Sycylia, na której opowiadanie powsta³o i której skomplikowana przesz³o�æ i kultura by³y
niejednokrotnie inspiracj¹ dla pisarza.

31 J. I w a s z k i e w i c z, Brzezina. W: Opowiadania zebrane. T. 1. Warszawa 1969, s. 130.
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dzej, byle dalej, byle jeszcze parê kroków zrobiæ na tym t³ocznym �wiecie, kroków, które nie
zbli¿aj¹ do ¿adnego celu. [415�416]

Pomiêdzy kolumnami greckiej �wi¹tyni do Psyche dotrzeæ mog¹ tylko �zgrzy-
tliwe tony radia tranzystorowego� (418), które skutecznie zag³uszy³o d�wiêki da-
j¹ce siê s³yszeæ w pa³acu Erosa. Muzyka tworzona przez ludzi nie jest w ¿aden
sposób odbiciem wiecznych pitagorejskich tonów:

Powiadasz, ¿e m³odzi �piewaj¹ weso³o, ¿e mo¿e mo¿na im zaufaæ. Prawda, �piewaj¹, ale
to dlatego, ¿e nie maj¹ o czym mówiæ pomiêdzy sob¹, nie maj¹ innego porozumienia prócz
g³upich s³ów piosenki. Wiêc siê wydzieraj¹, ale, moja Psyche, nie my�l, ¿e s¹ weseli. [417]

Psyche nie bêdzie mog³a z nikim siê porozumieæ, bêdzie samotna i zb³¹kana:

Mo¿esz spokojna i samotna chodziæ ulicami miasta, w piekle warkotu i zgrzytu samocho-
dów, które spiesz¹ i nie wiadomo dok¹d, i nie wiadomo po co. Jak to, nie wiadomo? Wiadomo
� do �mierci. [418]

Czy zatem nie ma we wspó³czesnym �wiecie ¿adnej mo¿liwo�ci us³yszenia
choæby nik³ego echa owej harmonii sfer? Czy Psyche musi byæ drêczona ha³asem
i jazgotem �wiatowych metropolii? Pisarz uprzedzi jej pokusê i rozwieje nadziejê
� to jeden z najbardziej zagadkowych momentów opowiadania, a zarazem i mo-
ment kluczowy:

I na koncerty nie chod�, moja Psyche, bo ju¿ Platon powiedzia³, ¿e muzyka dzia³a demo-
ralizuj¹co. Nagle pos³uchasz jakiej� symfonii i wszystko ci siê zda zrozumia³e i jasne. A nie
ma wiêkszego grzechu, moja Psyche, jak uwa¿aæ wszystko za zrozumia³e i jasne. [419]

Muzyka m¹ci i ³udzi zmys³y, sprawia, ¿e �wiat w y d a j e  s i ê  jasny i zrozu-
mia³y. Muzyka ziemska wykonywana na koncertach jest niebezpieczn¹ fatamor-
gan¹, stara siê wyraziæ to, co niewyra¿alne, wykraczaj¹ce poza w¹ski horyzont
nowoczesnej cywilizacji. Zwi¹zane z ni¹ niebezpieczeñstwo polega na tym, ¿e
gdy daje ona jak¹� intuicjê, poruszenie zmys³owe, nie daje niczego wiêcej.

Taka muzyka, najbardziej poruszaj¹ca ze sztuk, ale te¿ najbardziej niebez-
pieczna, dominuje we wszystkich utworach z tomu Opowiadania muzyczne, gdzie
³¹czy siê z powracaj¹cym na ró¿ne sposoby motywem homoseksualno�ci. W Psy-
che muzyczna warstwa utworu funduje jego zmys³ow¹ g³êbiê, rozwibrowany tekst
jest dziêki niej nie tylko tym, co napisane, ale tak¿e tym, co nie napisane. Muzyka,
zgodnie z s¹dami Nietzschego, jest dionizyjskim podglebiem32, symbolem ¿ycia
w jego biologicznej bujno�ci, forma muzyczna bezpo�rednio, tak jak to mia³o miej-
sce w Czwartej symfonii, wyra¿a zakazan¹ erotyczn¹ fascynacjê. Jêzyk, a wiêc
medium literatury poddane zapo�redniczaj¹cemu panowaniu Logosu, próbuje upo-
rz¹dkowaæ to muzyczne innere Stimme opowiadania, nadaæ mu kszta³t. Warstwa
muzyczna tekstu jest prób¹ zbli¿enia go do przedstawienia �bezpo�rednio�ci ero-
tyczno-zmys³owej�, której wykluczenie z kultury sprawia, ¿e warstwa fabularna
musi odwo³ywaæ siê do fabu³y mitologicznej, by nazwaæ, wyraziæ zmys³ow¹
fascynacjê pisarza mêsko�ci¹. Odwo³anie siê do mitu w warstwie znaczeniowej
utworu pe³ni chyba tê sam¹ funkcjê, co na ni¿szym poziomie organizacji tekstu
odwo³anie muzyczne � to próba siêgniêcia do archetypu. Mit jako gatunek lite-

32 O znaczeniu mitu dionizyjskiego i dionizyjsko�ci w prozie Iwaszkiewicza zob. £ o c h, op.
cit., passim.
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racki najbli¿szy jest niezak³amanej naturze ludzkiej, wszystko, co wa¿ne i praw-
dziwe w ¿yciu ludzkim, zosta³o opowiedziane w micie � tak zdaje siê rozumo-
waæ Iwaszkiewicz, na co dowodem choæby inne opowiadania mitologiczne: Po-
wrót Prozerpiny czy Ikar33.

Historia Erosa i Psyche inspirowa³a modernistów � do pos¹gu greckiej Psyche
odwo³uje siê m.in. Lucjan Rydel, powraca do niej Jan Kasprowicz, a przede wszyst-
kim od¿y³a ona w dramacie Jerzego ¯u³awskiego Eros i Psyche (1905), z którego
móg³ Iwaszkiewicz zaczerpn¹æ pomys³ zej�cia Psyche na ziemiê, w konkretn¹ rze-
czywisto�æ historyczn¹.

Literatura M³odej Polski chêtnie podejmowa³a temat Psyche z racji szczególnych zainte-
resowañ tej epoki. Problem m³odopolskiego pojmowania mi³o�ci w kategoriach platoñskich
i zmys³owo-erotycznych wi¹za³ siê czêsto z tendencjami mizoginistycznymi i androgynistycz-
nymi. Iwaszkiewicz jako znawca literatury epoki jego dzieciñstwa i wczesnej m³odo�ci w pó�-
niejszej swojej twórczo�ci najczê�ciej wybiera te w¹tki antyczne, których czêstotliwo�æ najwy-
ra�niej dawa³a znaæ o sobie w³a�nie w M³odej Polsce i odpowiada³a jej tendencjom filozoficz-
nym i estetycznym34.

Tendencje mizoginistyczne i androgynistyczne w literaturze czêsto id¹ w pa-
rze z zachwianiem to¿samo�ci p³ciowej pisz¹cego podmiotu lub te¿ z pragnieniem
ekspresji homoseksualizmu; tej tradycji, choæ jej nie ho³dowa³, by³ z pewno�ci¹
�wiadom Iwaszkiewicz, pisz¹c swoje opowiadanie. Jego sens nie ogranicza siê do
ekspresji po¿¹dania homoseksualnego, podjêta w nim zostaje raczej próba ukaza-
nia owego po¿¹dania w szerszym kontek�cie postawy ¿yciowej i artystycznej au-
tora. Pisze Stanis³aw Stabry³a:

O ile ba�ñ o Amorze i Psyche w Metamorfozach Apulejusza jest opowie�ci¹ o dziejach
mi³o�ci zniszczonej przez zawi�æ ludzk¹ i na nowo odbudowanej po wielu cierpieniach i udrê-
kach, [...] o tyle Iwaszkiewicz w historii Psyche zamkn¹³ swoj¹ bogat¹ wiedzê o �wiecie, o cz³o-
wieku, o mi³o�ci i o cierpieniu35.

Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e w tkance fabularnej opowiadania pojawiaj¹ siê
raz po raz znaki odsy³aj¹ce do modernistycznego kodu homoseksualno�ci � nie-
które z nich zreszt¹ nale¿¹ do repertuaru znaków najczê�ciej dla wyra¿enia tego
typu tre�ci u¿ywanych. Mo¿na zatem dostrzec, ¿e ekspresja biograficznie rozu-
mianej homoseksualno�ci warunkuje ukszta³towanie wiêkszo�ci, je�li nie wszyst-
kich, warstw znaczeniowych utworu.

Najprawdopodobniej znakiem homoseksualno�ci jest wed³ug Germana Ritza
�kojarz¹ca siê homoseksualnie dedykacja� opowiadania Jerzemu Andrzejewskie-
mu36. Nie zaprzeczaj¹c tej tezie, trzeba stwierdziæ, ¿e swego rodzaju sygna³em ho-
moseksualnej intencji utworu jest tu ca³y skomplikowany adres czytelniczy. Zdu-
miewaj¹ce s¹ rozwa¿ania pisarza ³¹cz¹ce tê kwestiê z problemami stylu i autobio-
graficzno�ci:

Jak¿e m¹dra jeste�, moja Psyche, ¿e zgodzi³a� siê na wszystko, co ci los proponowa³. To
ciê zaprowadzi³o do czarodziejskiego pa³acu.

33 S. S t a b r y ³ a  (Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Kraków 1983, s. 349�351) kwalifikuje
opowiadania Iwaszkiewicza takie, jak Zenobia Palmura, Ikar czy Psyche, jako prefiguracje: losy ich
bohaterów zosta³y ukszta³towane na wzór losów bohaterów mitologicznych.

34 E. £ o c h, Antyk w twórczo�ci Iwaszkiewicza. W: Pisarstwo Jaros³awa Iwaszkiewicza wo-
bec tradycji i wspó³czesno�ci. Lublin 1988, s. 104.

35 S t a b r y ³ a, op. cit., s. 351.
36 R i t z, op. cit., s. 115.
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Tak samo i ja chcê siê zgodziæ na wszystko, co mi Muza � siostra twoja � dyktuje i tak
spisujê twoje dzieje, jak mi siê to wydaje najsnadniej. Nie wiem, co na to powiedz¹ czytelnicy.
�Stylizacja� � zapewne i skrzywi¹ wargi, jakby co� nazbyt s³odkiego próbowali. S t y l i z a-
c j a, z a p e w n e, a l e ¿  i l e  w   t e j  s t y l i z a c j i  m a t e r i a ³ u, i l e  � l a d ó w  w ³ a-
s n y c h  i   b a r d z o  g ³ ê b o k i c h  p r z e ¿ y æ. A ¿e wyra¿onych jêzykiem, jakim siê teraz
nie pisze, to jeden z kaprysów twórcy, artysty.

Czy nie my�lisz, �moja Psysiu�, jak mówi ciotka Lucyna, ¿e arty�cie wolno dobieraæ na
palecie tych farb, które w tej chwili s p e ³ n i a j ¹  w   n a j s k r y t s z y  s p o s ó b  j e g o  z a-
m i a r y, jego my�li? ¯ e  m o ¿ n a  o d g a d n ¹ æ  w ³ a � n i e  p o  t y c h  f a r b a c h  z n a c z-
n i e  w i ê c e j, n i ¿  p o w i e d z i a ³, i ¿e mo¿na siê przywi¹zaæ w³a�nie do tych kolorów,
mo¿e nieco sztucznych, mo¿e za bardzo wyg³adzonych, ale pod których powierzchni¹ tai siê,
jak u wielkich malarzy w³oskich, kipi¹ca burza doznañ? [402; podkre�l. W. �.]

Iwaszkiewicz pisze jak gdyby na przekór gustom publiczno�ci literackiej, �wia-
dom tego projektuje niechêtny odbiór opowiadania, a nawet wiêcej � okre�la, co
bêdzie tej niechêci powodem: stylizacja, anachronizm jêzyka, niezrozumienie.
Fragment cytowanego �pos³ania drugiego� jest po czê�ci autokomentarzem, po
czê�ci za� asekuranck¹ prób¹ usprawiedliwienia siê przed czytelnikiem. Tkwi w tym
pewna sprzeczno�æ: z jednej strony, twórca nie dba o czytelnicze gusta i usprawie-
dliwia wolno�æ artysty w doborze �rodków wyrazu, z drugiej za� � próbuje przed
czytelnikami siê usprawiedliwiaæ, odwo³uj¹c siê do postaci Muzy, pod której dyk-
tando pisa³. W ka¿dym razie okazuje siê, ¿e opowiadanie zrozumia³e bêdzie tylko
dla wtajemniczonych: przede wszystkim dla tych, którzy orientuj¹ siê w proble-
mach jêzyka artystycznego i powodach stylizacji odleg³ej od p³askiego realizmu
masowej produkcji literackiej; wy¿szy kr¹g wtajemniczenia stanowiæ za� mog¹ ci,
którzy znaj¹ autora osobi�cie i potrafi¹ po³¹czyæ �barwy na palecie� z �najskryt-
szymi zamiarami�. Kim� takim niew¹tpliwie by³ Andrzejewski, któremu opowia-
danie jest dedykowane. List Iwaszkiewicza do autora Bram raju datowany 16 VIII
1969 wyja�nia, co stanowi³o bezpo�redni¹ inspiracjê do napisania utworu, a tak¿e
� nawet w wypadku tak �elitarnego� adresu literackiego � zawiera zastrze¿enia
dotycz¹ce sposobu odbioru opowiadania:

Nie wiem, czy czyta³e� moj¹ Psychê w �Twórczo�ci�, nic to nie ma wspólnego z tob¹, ale
pomys³ urodzi³ siê po naszym paryskim spotkaniu, w³óczeniu siê Bóg wie gdzie, nawet by³a
aluzja do wiadomej kawiarni w �czwartym pos³aniu�, ale potem to skre�li³em. Wiêc to dla
Ciebie na sze�ædziesiêciolecie. Przyjmij chêtnym sercem37.

Rol¹ wspó³czesnego interpretatora nie jest, oczywi�cie, odkrywanie bezpo-
�rednich odpowiednio�ci miêdzy tekstem a biografi¹, które mog³y w trakcie lektu-
ry objawiæ siê osobom z krêgu pisarza, tote¿ analiza zatrzymuje siê przy omówie-
niu pewnych strukturalnych cech tekstu.

W cytowanym fragmencie pojawiaj¹ siê przynajmniej trzy pojêcia, które
w �wietle ca³o�ci utworu konotuj¹ jego homoseksualn¹ wymowê: �sztuczno�æ�,
�skryto�æ�, �skryta burza namiêtno�ci�. W kodzie modernistycznego dyskursu ho-
moseksualno�ci s¹ one odpowiednikami �naturalno�ci�, �otwarto�ci�, �burzy na-

37 J. A n d r z e j e w s k i, J. I w a s z k i e w i c z, Listy. Oprac. A. F i e t t. Warszawa 1991, s. 122.
Rozpatruj¹c ukryte sensy opowiadania i jego homoseksualn¹ wymowê warto na marginesie zwróciæ
uwagê na fakt zastrze¿enia przez autora, ¿e opowiadanie nie ma nic wspólnego ze znanym ze swych
homoseksualnych do�wiadczeñ Andrzejewskim. Zastrze¿enie takie mog³o byæ uczynione tylko przy
uwzglêdnieniu mo¿liwo�ci osobistego, biograficznego czy biograficzno-alegorycznego odbioru tek-
stu przez obdarowanego nim Andrzejewskiego, co z kolei mog³oby wywo³aæ niechêæ tego ostatnie-
go ze wzglêdu na poruszanie bardzo osobistej tematyki.
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miêtno�ci� erosa dozwolonego w patriarchalnym spo³eczeñstwie38. Jako ¿e dwa
ostatnie z pojêæ u¿ytych przez Iwaszkiewicza odsy³aj¹ poza uniwersum dzie³a li-
terackiego, zwróæmy uwagê na pojêcie �sztuczno�ci�, którego realizacj¹ tekstow¹
jest �stylizacja�.

Historia Psyche, historia mi³o�ci, historia Iwaszkiewicza realizuj¹ siê w mi-
cie, lecz sposób jego (ich) opowiedzenia jest niezwyk³y. Obcuj¹c z opowiadaniem
mamy wra¿enie, ¿e jest ono chaotyczn¹ zbieranin¹ najró¿niejszych mitów, ba�ni,
cytatów kulturowych. Szkielet fabularny wziêty z Metamorfoz Apulejusza, ele-
menty ba�ni o Kopciuszku, historia z powie�ci realistycznej, intersemiotyczne
odwo³anie do poematu symfonicznego Francka definiuj¹ ca³o�æ lub spor¹ czê�æ
tekstu, ale tak¿e mniejsze sekwencje fabularne pe³ne s¹ odwo³añ i aluzji. Chocia¿-
by w momencie podró¿y Psyche do niechcianego amanta, Natrêckiego (nazwisko
z o�wieceniowej � Bohomolec? Niemcewicz? � komedii), jest ich sporo. Psyche
jedzie wy�cie³an¹ aksamitnymi poduszeczkami karet¹ w towarzystwie ciotki Lu-
cyny; nastêpuj¹ po sobie: po¿egnanie jak z powie�ci realistycznej, posi³ek � ciotka
proponuje Psyche kanapkê z szynk¹, jajko na twardo, ogórka, Psyche woli symbo-
liczne (Ewa, Helena, �pi¹ca Królewna) �jab³ko arkadyjskie�, jazda karet¹ we mgle
nad przepa�ci¹ przywodz¹ca na my�l powie�æ gotyck¹, czarodziejskie porwanie
karety, uniesienie jej w powietrze �jak balonu�, podró¿ na ob³oku (ba�nie wschod-
nie), opadanie karety na rajsk¹ ³¹kê w pobli¿u czarodziejskiego pa³acu Erosa-po-
rywacza.

Tyle masek, którymi okryta zostaje historia, pewna �rokokowo�æ� opisów pa-
³acu Erosa, parodystyczna konwencjonalno�æ epitetów (np. �kipi¹ca burza doznañ�)
pozwalaj¹ zakwalifikowaæ styl utworu jako �camp�. Sam przymiotnik, tak jak i es-
tetyka, pewnie Iwaszkiewiczowi nie by³y znane, lecz to, co siê w niektórych par-
tiach tekstu (sceny w domu ciotki Lucyny, podró¿, sceny w pa³acu Erosa) dzieje,
zgodne jest w du¿ej mierze z funkcjonaln¹ definicj¹ �campu�, jak¹ daje Ritz:

ulotne analogie b¹d� te¿ metonimiczne �lizganie siê po powierzchni mo¿e te¿ staæ siê samo-
kreuj¹cym siê stylem, mo¿e siê rozwin¹æ do poziomu osobnej estetyki. Zostanie ona pó�niej
zidentyfikowana jako estetyka campu. W   c a m p i e  f u n k c j ê  w y r a ¿ a j ¹ c ¹  j ê z y k a
z a s t ê p u j e  f u n k c j a  s t y l i s t y c z n a. W odniesieniu do gender stylizacja jest ekwiwa-
lentem maskowania, transwestytyzmu, transmutacji i mo¿e przegl¹daæ siê w lustrze akcji. Camp
staje siê aktywn¹ strategi¹ obalania mêskiego, neutralnego dyskursu, która w trybie procesu
wydobywa na kulturaln¹ powierzchniê paseistyczny koncept niewypowiadalno�ci, nie zama-
zuj¹c w procesie emancypacyjnym ró¿nicy, tzn. roli Innego, a jedynie sprawiaj¹c, ¿e sama siê
ona wyra¿a39.

W definicji Ritza trzeba zwróciæ uwagê na to, ¿e �camp� jako zjawisko este-
tyczne istnia³, zanim zosta³ opisany (oczywisto�æ tego stwierdzenia wcale, je�li
we�mie siê pod uwagê dzieje XX-wiecznych estetyk, nie jest taka bezsporna).
Stylizacja, twierdzi szwajcarski badacz, podwa¿a neutralny dyskurs (przypomnij-
my zwi¹zane z kwesti¹ stylu opowiadania wahania i obawy Iwaszkiewicza zawar-
te w �pos³aniu drugim�) i uwypukla wystêpowanie w tek�cie elementu �niewypo-

38 Przywo³ajmy choæby tytu³ antologii polskiej prozy homoseksualnej: Dyskretne namiêtno�ci.
Antologia polskiej prozy homoerotycznej. Wybór W. J ö h l i n g. Poznañ 1992.

39 G. R i t z, Niewypowiadalne po¿¹danie a poetyka narracji. Prze³. A. K o p a c k i. �Teksty
Drugie� 1997, nr 3, s. 49�50. Podkre�l. W. �. Najwa¿niejszym manifestem �campu� pozostaje tekst
S. S o n t a g  Notatki o kampie (Prze³. W. Wa r t e n s t e i n. �Literatura na �wiecie� 1979, nr 9).
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wiadalnego� � w praktyce jest nim homoseksualno�æ. Ten wci¹¿ umykaj¹cy ele-
ment tekstu, jego ��lepa plamka�, jest denotowany poprzez szereg stylistycznych
pseudonimizacji, przesuniêæ semantycznych, metafor i metonimii. Te s¹ uchwyt-
ne, on sam za� nie. �Camp�, zanim sta³ siê wspó³czesn¹ estetyk¹ homoseksualn¹
polegaj¹c¹ na swobodnej grze p³ci¹ kulturow¹ (gender), by³ swego rodzaju gloso-
lali¹, w której przerost formy nad tre�ci¹ sugerowa³, ¿e w³a�ciwa tre�æ utworu jest
zawarta w jego ukszta³towaniu formalnym, natomiast tre�æ wyra¿ona w dyskur-
sywnym przebiegu utworu ma znaczenie drugorzêdne, zatem we wczesnym �cam-
pie� (np. powie�ci Ronalda Firbanka) tre�æ i forma s¹ ze sob¹ bardzo �ci�le sple-
cione: �Jednym z centralnych przeinaczeñ [inversions], które dokonuj¹ siê w cam-
pie, jest ulokowanie zagadnieñ estetycznych ponad etycznymi�40. Forma znaczy,
wiêc autokomentarze Iwaszkiewicza, w których stara siê on zwróciæ uwagê czy-
telnika na ni¹, pe³ni¹ niezwykle istotn¹ rolê: pisarz stwierdza, ¿e to, co chce po-
wiedzieæ, w du¿ej mierze powiedziane jest poprzez takie a nie inne uformowanie
materii utworu (przede wszystkim poprzez muzyczno�æ, o której by³a mowa wcze-
�niej, mitologiczn¹ prefiguracjê i elementy �campu� � np. �sztuczno�æ�41).

Utwór jest �campowy� tak¿e ze wzglêdu na swój adres czytelniczy, �camp�
bowiem jest pojêciem w du¿ej mierze przynale¿nym �estetyce odbioru�:

Efekt campu wymaga dopasowania wytworu i jego percepcji, dzie³a i publiczno�ci.
By zrozumieæ to dopasowanie, musimy zrozumieæ historyczne si³y, które sprawi³y, ¿e

camp by³ nie tylko mo¿liwy, ale i konieczny. Camp pojawi³ siê wraz z pierwszymi elementami
subkultury homoseksualnej i sta³ siê sposobem radzenia sobie z wrog¹ kultur¹ dominuj¹c¹.
Wiele subkultur rozwinê³o w³asne maniery stylistyczne, by radziæ sobie z opresj¹. [...] S³u¿¹
one co najmniej dwóm celom: pomagaj¹ cementowaæ solidarno�æ pomiêdzy cz³onkami sub-
kultury w taki sposób, w jaki ka¿dy �tajemny� jêzyk wi¹¿e tych, którzy dziel¹ �tajemnicê�. Po
drugie, pomagaj¹ one cz³onkom subkultury komunikowaæ siê ze sob¹ w obecno�ci ludzi spoza
subkultury. Camp chroni cz³onków wspólnot homoseksualnych, w których pojawia siê ryzyko
rozpoznania, stygmatyzacji, nadu¿ycia42.

Je�li zatem przyjmiemy hipotezê, ¿e Psyche jest tekstem �camp� avant la
lettre43 (tekstem �quasi-campowym�, tekstem �protocampowym� b¹d� te¿ tekstem,

40 D. B e r g m a n, Camp. W zb.: The Gay and Lesbian Heritage. A Reader�s Companion to the
Writers and their Work from the Antiquity to the Present. Red. C. J. S u m m e r s. New York�London
2002, s. 124.

41 Zob. ibidem, s. 125: �Camp wyró¿nia siê samo�wiadom¹ sztuczno�ci¹ [...]�.
42 Ibidem, s. 123. Trudno oczywi�cie mówiæ o homoseksualnej subkulturze, której cz³onkiem

mia³by byæ Iwaszkiewicz, ale z pewno�ci¹ w�ród homoseksualnie zorientowanej elity kulturalnej
(kr¹g �Twórczo�ci�) istnia³y elementy jakiego� �kodu�, którego pisarz u¿ywa i który wspó³tworzy.
Mo¿emy równie¿ przyj¹æ, ¿e elementem �campowym� jest samo prowokacyjne �przebranie siê�
pisarza za m³od¹ dziewczynê: �Drag rozumiane jako wcielanie siê mê¿czyzny w role kobiece mo¿e
byæ elementem campu, ale nie wtedy, gdy siê w pe³ni udaje. Je�li transwestycka symulacja jest tak
kompletna, ¿e obserwator jest zwiedziony, element �wiadomej i wykrywalnej sztuczno�ci, bêd¹cy
podstaw¹ campu, jest stracony� (W. R. D y n e s, Camp. Has³o w: Encyclopedia of Homosexuality.
Red. W. R. D y n e s. London�New York 1990, s. 190).

43 �Camp� zosta³ opisany jako estetyka XX-wieczna, lecz badacze dostrzegaj¹ elementy posta-
wy �campowej� ju¿ w staro¿ytno�ci, np. u Petroniusza � zob. D y n e s, op. cit., s. 191. W opowiada-
niu Iwaszkiewicza mieliby�my do czynienia z �Campem Wysokim�. Rozró¿nienie na �Camp Wyso-
ki� i �Camp Niski� podajê za: W. W h i t e, �Camp� jako przymiotnik: 1909�1966. Prze³. M. U m i ñ-
s k a. �Literatura na �wiecie� 1994, nr 12, s. 327: �To, co ja rozumiem przez camp � wyznaje
Ch. Isherwood, pisarz jak najbardziej homoseksualny � to co� znacznie bardziej podstawowego [...],
to, o czym ja mówiê, to Camp Wysoki. Camp Wysoki to na przyk³ad emocjonalna podstawa baletu
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w którym mo¿na znale�æ elementy stylistyki pó�niej okre�lonej jako �camp�) �
wówczas jego forma jako element znacz¹cy wskazuje na homoseksualno�æ jako
element znaczony.

Historia Psyche jest klasyczn¹ histori¹ mi³o�ci zakazanej: w nocnej ciemno�ci
kochanka nie mo¿e cieszyæ siê widokiem ukochanego, a podczas dnia jest z nim
zupe³nie roz³¹czona � wybór tego w³a�nie mitu jako w¹tku przewodniego fabu³y
opowiadania jest nieprzypadkowy. Pozwala ona pomie�ciæ w sobie erotyczne do-
�wiadczenie pisz¹cego podmiotu, jego fascynacjê mêskim cia³em, a zarazem po-
przez istnienie zakazu w pierwotnej wersji � zasugerowaæ wystêpowanie zakaza-
nych tre�ci owej fascynacji. Mitologiczna fabu³a zosta³a, mo¿na pozwoliæ sobie
na porównanie, wybrana przez Iwaszkiewicza jako pretekst do pokazania zakaza-
nego pragnienia na takiej samej zasadzie, na jakiej renesansowi czy barokowi ma-
larze wybierali tematy mitologiczne dla usprawiedliwienia przedstawienia zaka-
zanej nago�ci (wówczas s³owa z �pos³ania drugiego� o dobieraniu barw z palety
kry³yby g³êbsze znaczenie).

Psyche jest postaci¹ kobiec¹, lecz jej rola nie ogranicza siê do symbolizowa-
nia pierwiastka ¿eñskiego, Psyche to przede wszystkim synonim duszy, ¿ycia psy-
chicznego: �L�esprit, le psychisme� � kompendium psychoanalityczne podaje krótk¹
definicjê44. Eros za� to mitologiczny kochanek, nastêpnie magiczna si³a z Platoñ-
skich Fajdrosa i Uczty, a w koñcu wci¹¿ ¿ywy symbol mi³o�ci cielesnej, zmys³o-
wej. W popularnej wyk³adni uwiedzenie Psyche przez Erosa oznacza w istocie
pod¹¿anie zaanga¿owania emocjonalnego za fascynacj¹ fizyczno�ci¹. Iwaszkie-
wicz wykorzystuje w swoim opowiadaniu niejednoznaczno�æ pojêæ �Psyche�
i �Eros�. Sobie przyporz¹dkowuje postaæ Psyche, �wiat przedstawiony utworu uka-
zany jest z jej perspektywy, co daje mo¿liwo�æ opisu fascynacji mêsk¹ cielesno-
�ci¹ Erosa w p³aszczy�nie mitu, ale tak¿e poza ni¹. Ogl¹d �wiata oczami bohaterki
pozwalaj¹cy ukazaæ zabarwiony homoseksualnym pierwiastkiem zachwyt, nie-
mal apoteozê, jest jedn¹ z powtarzaj¹cych siê figur homoseksualnego dyskursu
w prozie Iwaszkiewicza. Przypomnijmy inne figury: fascynacjê Zenobii ksiêciem
Jur¹ Mawrickim w Zenobii Palmurze, obmywanie przez kobiety cia³a Stasia w Brze-
zinie czy mniej wiêcej wspó³czesne Psyche opowiadanie Tatarak, w którym stra-
tegia ta posuwa siê na skraj drastyczno�ci.

Usytuowanie spojrzenia ma zatem istotne znaczenie w odkrywaniu homo-
seksualnej intencji tekstu. O �archeologii� spojrzenia w liryce pisze, pos³uguj¹c
siê Lacanowsk¹ terminologi¹, Robert Cie�lak:

Obrazy Innego nie zawsze wszak bêd¹ ujawniaæ siê wprost, a sublimacje odmiennego
po¿¹dania nak³adaj¹ podmiotom rozmaite maski i zas³ony. Wyra¿aæ siê bêd¹ zarówno w for-
mu³ach mitycznych, jak i biblijnych, siêgn¹ po motyw odbicia/zwierciad³a, skorzystaj¹ z na-
go�ci i bardzo ró¿nie prezentowanego cia³a, z postaci (najchêtniej) m³odego ch³opca. Specy-
ficzny sposób patrzenia na obraz Innego, umiejêtne wydobywanie z jego konstrukcji sk³adni-
ków czyni¹cych z podmiotu przedmiot porwania ka¿e zwróciæ uwagê na szczególnego typu

i, oczywi�cie, sztuki barokowej. Widzisz, prawdziwy Camp Wysoki zawsze ma w sobie ukryt¹ po-
wagê. Nie mo¿esz byæ camp w stosunku do czego�, czego nie traktujesz powa¿nie. Nie bawisz siê
tym: robisz z tego zabawê. Wyra¿asz to, co jest dla ciebie zasadniczo powa¿ne, przez �miech, arty-
styczne sztuczki i wykwint. Sztuka barokowa jest bardzo camp w stosunku do religii. Balet jest
camp w stosunku do mi³o�ci�.

44 Ch. R y c r o f t, Dictionnaire de la psychanalyse. Version française par J. K a l m a n o-
v i t s c h. Paris 1972, s. 196.
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wra¿liwo�æ oka przypisan¹ podmiotowi wypowiedzi lirycznej � specyfikê spostrze¿enia wzro-
kowego i jego ukierunkowanie, które pozwalaj¹ odczytaæ intencjê tekstu poetyckiego jako teks-
tu homoerotycznego45.

Problemy genologiczne zostawmy na boku, podana przez Cie�laka charakte-
rystyka spojrzenia i jego funkcji w liryce zachowuje sw¹ wa¿no�æ tak¿e w odnie-
sieniu do prozy poetyckiej, szczególnie do tej o autobiograficznym zabarwieniu.
Zauwa¿my homologiê zjawisk: obraz Innego w Psyche nie ujawnia siê wprost,
lecz poprzez mitologiczn¹ formu³ê; w opowiadaniu wystêpuje motyw zwierciad³a
� Psyche jest, jak ju¿ wspomnieli�my, alter ego pisarza, jest jego odbiciem; psy-
che to przecie¿ równie¿ nazwa wielkoformatowego, odbijaj¹cego ca³¹ postaæ,
zwierciad³a! Je�liby pod¹¿aæ tym tropem, okaza³oby siê jeszcze bardziej jedno-
znacznie ni¿ w toku tej analizy, ¿e opowiadanie jest opisem/odbiciem homoseksu-
alnej orientacji pisarza i wszystkich przyjêtych przezeñ masek spo³ecznych, po-
przez które siê ona uzewnêtrznia.

Ad rem, pojêcie porwania u¿ywane przez polskiego badacza nale¿y do termi-
nologii Jacques�a Lacana, a tak¿e Rolanda Barthes�a, u którego zakochanie, mi-
³o�æ jest �porwaniem poprzez obraz�46. W tek�cie Iwaszkiewicza znajduje ono
wyraz niemal dos³owny: Psyche zostaje uprowadzona do pa³acu Erosa, co prze-
k³ada siê dziêki chybotliwo�ci to¿samo�ci narratora i bohaterki prawie dok³adnie
na sformu³owan¹ zasadê, ¿e podmiot staje siê przedmiotem porwania. Oczywi-
�cie, zgodnie z mitologiczn¹ formu³¹, w tek�cie �porwanie� Psyche rozpocznie
siê, zanim zobaczy ona Erosa, jednak szybko bêdzie ona odczuwaæ niepe³no�æ
swego stanu i przemo¿ne pragnienie zobaczenia boga � mi³osnego dope³nienia:

Najdziwniejsze by³o jednak to, ¿e Psyche poczu³a gwa³town¹ ciekawo�æ. Wiedzia³a do-
brze, ¿e jej m¹¿ nie ma ani ogona, ani nietoperzych skrzyde³, ¿e ma parê skrêconych w³osków
pod pachami i gdzie indziej, ¿e skórê ma jak aksamit � ale wezbra³a w niej chêæ, aby to wszyst-
ko zobaczyæ w³asnymi oczami, widzieæ, jaki ta skóra ma kolor, jaki odcieñ w³osy i czy ma
naprawdê fio³kowe oczy, tak jak j¹ w nocnych pieszczotach zapewnia³. [413]

Moment, w którym go ujrzy, jest momentem kulminacyjnym opowiadania,
przekroczenie zakazu wywo³uje natychmiastow¹ karê47.

Zanim to nast¹pi, Psyche, a wraz z ni¹ czytelnik, pozna kochanka wszystkimi
innymi zmys³ami: najpierw, co nie mo¿e dziwiæ w �opowiadaniu muzycznym�, za
pomoc¹ s³uchu: �Do uszu jej dobieg³y ciche st¹pania; zdawa³o siê, tak lekko i won-
nie mog³y st¹paæ tylko kwiaty� (405). Zaraz potem pojawi¹ siê intensywne wra¿e-
nia dotykowe:

� Nie mog³aby� znie�æ mojego widoku � pos³ysza³a cichy g³os � ale obejmij mnie, poczu-
jesz moje cia³o. Ono jest teraz twoim cia³em.

Psyche wyci¹gnê³a rêce i poczu³a pod nimi aksamit skóry, która okrywa³a najpiêkniejsze
� jak siê jej zdawa³o � kszta³ty.

� Mê¿u � powiedzia³a � kocham ciê, chocia¿ ciê nie widzê. [...]

45 R. C i e � l a k, Cielesne gry wzrokowe. Estetyczne aspekty tematu homoerotycznego w poezji
polskiej XX wieku. W zb.: Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkow-
ska, L. Sikorska. Warszawa 2000, s. 318�319.

46 Ibidem, s. 317.
47 Eros i Tanatos, co podkre�la m.in. R. P r z y b y l s k i  (Eros i Tanatos. Proza Jaros³awa Iwasz-

kiewicza 1916�1938. Warszawa 1970), s¹siaduj¹ ze sob¹ w twórczo�ci Iwaszkiewicza. Motywowa-
ne po¿¹daniem opisy cia³ mêskich to czêsto opisy cia³ martwych.
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Psyche zach³ysnê³a siê szczê�ciem. To cia³o, które teraz do niej ciasno przylega³o, t³uma-
czy³o jej w³asne cia³o. Pojê³a w momencie, kiedy objê³a swego wspó³ma³¿onka za szyjê, po-
tem za ramiona, potem stopniowo i ³agodnie przechodz¹c na biodra, co znaczy jej szyja, jej
ramiona, jej biodra. [406]

Dalej pojawiaj¹ siê smak i wêch:

Ale czu³a tak¿e wymowê ust, które by³y jak owoc. Co� w tym ciele, w tych ustach,
w tych cz³onkach by³o tak wiotkiego, co kaza³o jej my�leæ, ¿e ma³¿onek jest jeszcze bardzo
m³ody48. [...]

� S³yszê ciebie i dotykam, pachniesz mi jak kwiat, czujê jêzykiem smak twego jêzyka �
powiedzia³a Psyche � chcia³abym ciê wiêc i widzieæ. [...]

Potem ju¿ nic nie mówili. Pieszczotom ich nie by³o koñca. Psyche, chocia¿ nie mia³a
¿adnego pod tym wzglêdem do�wiadczenia, zdziwiona jednak by³a potencj¹ wiotkiego m³o-
dzieñca. No, i uszczê�liwiona. [406�407]

Zwróæmy uwagê, Eros nie jest tu piêknie i atletycznie zbudowanym greckim
bogiem, lecz raczej wiotkim, nieco mo¿e nawet dziewczêcym efebem (st¹pa jak
kwiat, pachnie jak kwiat, ma usta jak owoc, jego skóra jest aksamitna). Obraz oraz
zmys³owe odczucie efeba jest jednym z najwa¿niejszych obrazów i najsilniej
prze¿ywanych odczuæ w erotycznej wyobra�ni Iwaszkiewicza, o czym za�wiad-
czaj¹ wcale liczne fragmenty autobiograficzne, np. z Ksi¹¿ki moich wspomnieñ49.
Decyduj¹ca rola, jak¹ wzrok gra w wybranym micie, niepowstrzymane pragnienie
ujrzenia kochanka s¹ istotnymi elementami strategii ukazywania homoseksualne-
go po¿¹dania, o którym wyra�nie pisze Ritz formu³uj¹c zasady przejawiania siê
homoseksualno�ci w tek�cie literackim: �Po¿¹daj¹cy (patrz¹cy) jest na p³aszczy�-
nie fikcji zawsze tym, który opowiada (mówi)�50.

Oto jaki obraz ukazuje siê Psyche:

Bo¿e, có¿ za widok przedstawi³ siê jej oczom! M³ody bóg we �nie by³ piêkny nieziemsko,
kolor jego rozchylonych warg by³ malinowy, a barwa skóry przypomina³a ko�æ s³oniow¹. Z³ote
w³osy rozrzucone w nie³adzie uk³ada³y siê w pier�cienie. Rozrzucone na ramiona mia³y kszta³t
marmuru. [413�414]

Czytelnik z pewno�ci¹ spostrze¿e zamierzony lapsus w narracji: wykrzyknie-
nie narratora rozpoczyna siê od �Bo¿e�, a w kolejnym zdaniu przywo³any zostaje
� �m³ody bóg�. Nastêpuje pomieszanie porz¹dków � w wysmakowanym opowia-
daniu pojawiaj¹ siê równocze�nie kolokwialna, egzaltowana eksklamacja i zgrzy-
tliwy anachronizm (powo³ywanie siê na Boga w tek�cie mitologicznym), które �
tu trzeba Iwaszkiewiczowi okazaæ minimum zaufania � musz¹ mieæ jak¹� funkcjê.
T¹ funkcj¹ jest, oczywi�cie, zbli¿enie do siebie postaci narratora i bohaterki, ich
wra¿eñ: cia³o Erosa budzi ten sam zachwyt, tê sam¹ ekstazê, to samo ol�nienie,
które bêd¹ powodem �zapomnienia siê� narracji, jêzyka. Tym, który mówi: �Bo¿e,
có¿ za widok przedstawi³ siê jej oczom!� � jest sam pisarz. Brak tu znaku zapyta-
nia, lecz sk³adnia nie k³amie � eksklamacja ma charakter pytania, na które automa-

48 Fascynacja (homoseksualna) m³odo�ci¹ wystêpuje w wielu tekstach Iwaszkiewicza, tak¿e
w autobiograficznej Ksi¹¿ce moich wspomnieñ czy w Spotkaniach z Szymanowskim, czemu np. spo-
ro miejsca po�wiêci³ w swojej ksi¹¿ce R i t z.

49 Zob. m.in. G. R i t z, Literatura w labiryncie po¿¹dania. Homoseksualno�æ a literatura pol-
ska. Prze³. A. K o p a c k i. �Pogranicza� 1998, nr 1, s. 93.

50 Ibidem, s. 98.
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tyzm jêzyka sugeruje od razu odpowied�: �cudowny�. A �cudowny� to wyraz nie-
zwyk³y, wyraz �bêd¹cy ulotnym �ladem zmêczenia, bêd¹cego zmêczeniem jêzy-
ka�51. �Cudowny� jest elementem ka¿dego �dyskursu mi³osnego�, jest jednym z je-
go granicznych sformu³owañ, z racji czego sporo uwagi po�wiêca temu s³owu
Barthes w swojej s³ynnej analizie:

Kszta³t paznokcia, z¹b nad³amany lekko, uko�nie, kosmyk, sposób, w jaki rozci¹ga palce,
gdy mówi, pali? O wszystkich tych f a ³ d a c h  cia³a mam ochotê powiedzieæ, ¿e s¹ c u d o w-
n e. C u d o w n y  znaczy: oto moje pragnienie, gdy¿ jest ono ca³kiem jednostkowe: �W³a�nie
to! W³a�nie to (kocham)!� Jednak im bardziej odczuwam osobliwo�æ mego pragnienia, tym
mniej mogê je nazwaæ, z dok³adno�ci¹ celu spotyka siê migotliwo�æ nazwy; w³a�ciwo�ci¹ pra-
gnienia jest to, ¿e wytworzyæ mo¿e jedynie wypowied� niew³a�ciw¹. Z tej klêski jêzyka po-
zostaje wy³¹cznie jednak �lad: s³owo �cudowny�52.

Do�wiadczamy tu Kierkegaardowskiej granicy jêzyka, granicy, za któr¹ znaj-
dowaæ siê mo¿e ju¿ tylko muzyczna bezpo�rednio�æ przedstawienia, wystêpuj¹ca
w opowiadaniu w postaci zmys³owego, �podskórnego� muzycznego rozwibrowa-
nia tekstu. Przeciwieñstwem muzycznej bezpo�rednio�ci jest w warstwie fabular-
nej zapo�redniczaj¹ca komplikacja stylu sytuuj¹ca utwór jako �quasi-camp� �
widomym znakiem homoseksualno�ci jest w tej warstwie funkcja spojrzenia, dziêki
której mamy ju¿ w³a�ciwie niezbit¹ pewno�æ, ¿e najistotniejsz¹ motywacj¹ i funk-
cj¹ tekstu jest ekspresja autobiograficznie rozumianego homoseksualnego po¿¹-
dania. Aby obraz sta³ siê kompletny, konieczne jest odkrycie wystêpowania w opo-
wiadaniu kolejnych wa¿nych tropów nierozerwalnego splecenia ¿ywio³u autobio-
graficznego i literacko�ci w ekspresji �innego po¿¹dania�.

Po raz pierwszy skonstatowa³em wtedy rewelacyjny dla mnie zwi¹zek pomiêdzy twór-
czo�ci¹ i erotyzmem. Pierwsz¹ ksi¹¿k¹, jak¹ kupi³em sobie na w³asno�æ jako zacz¹tek mojej
biblioteki, by³a Uczta Platona w lwowskim wydaniu Altenberga. Poprzez lekturê tej ksi¹¿ki
i poprzez czarown¹ postaæ Masliejewa odkry³y mi siê perspektywy sublimacji instynktu, z któ-
rym nie wiedzia³em, co pocz¹æ. Mi³y, g³upiutki ch³opiec, otoczony jak nimfami chórem prze-
piêknych sióstr, sta³ siê dla mnie objawieniem nowego �wiata53.

Uczta � architekst literatury sublimuj¹cej homoseksualno�æ, g³ównie moder-
nistycznej (Korydon André Gide�a, Efebos Karola Szymanowskiego) � jest dzie-
³em szczególnie wa¿nym dla autora Panien z Wilka. Lektura Uczty, jak wynika
z cytowanego fragmentu, by³a w przypadku Iwaszkiewicza lektur¹ na wskro� mo-
dernistyczn¹ i sublimuj¹c¹ homoseksualno�æ. Bez kontekstu, jakim jest dialog Pla-
tona, nie sposób zrozumieæ nie tylko dziejów ekspresji homoseksualno�ci w twór-
czo�ci pisarza, ale tak¿e jego wyborów ¿yciowych.

W omawianym opowiadaniu nie ma bezpo�redniej aluzji do Uczty, choæ pro-
blematyka dialogu pojawia siê tu i gra bardzo wa¿n¹ rolê. Pisane z perspektywy
pó³wiecza aktywno�ci literackiej opowiadanie ma mocno autobiograficzny cha-
rakter: ¿yciorys Psyche w najogólniejszych rysach przypomina ¿yciorys Iwasz-
kiewicza. Jej arkadyjsko-ziemiañskie dzieciñstwo to w istocie wspomnienie ukra-
iñskiej m³odo�ci twórcy, spotkanie z Erosem to m³odzieñcze homoseksualne do-

51 R. B a r t h e s, Fragmenty dyskursu mi³osnego. Prze³. M. B i e ñ c z y k. Wstêp M. P. M a r-
k o w s k i. Warszawa 1999, s. 62.

52 Ibidem, s. 61�62.
53 J. I w a s z k i e w i c z, Ksi¹¿ka moich wspomnieñ. Kraków 1957, s. 237.
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�wiadczenie autora, a b³¹kanie siê we wrogiej i niezrozumia³ej wspó³czesno�ci z za-
kazem wyjawienia swej tajemnicy to odbicie pesymizmu i wyobcowania starego
poety. Czy utwór jest wynikiem jakiego� rachunku sumienia? Nie nale¿y tego
wykluczaæ, byæ mo¿e, wskazuje na to nasycenie wyrzutami i emocjonalno�æ za-
mykaj¹cego tekst ostatniego �pos³ania�:

Nigdy ju¿ nie zapalaj lampy, moja droga Psyche, bo patrz, co twoje �wiat³o zrobi³o! Nie
tylko obudzi³a�, ale i oparzy³a� Erosa! A on mia³ tak¹ piêkn¹ skórê! Mo¿e dlatego tak siê roz-
gniewa³, ¿e go bardzo bola³o to miejsce, na które kapn¹³ wosk twojej �wiecy, zapalonej za rad¹
Wiary i Nadziei. A mo¿e to one poda³y ci ogieñ cichaczem? A teraz siedz¹ niechybnie na tara-
sie kawiarni w wielkim mie�cie � i niechybnie maj¹ wyraz triumfu na twarzy, choæ patrz¹ na
ciebie z politowaniem. [418�419]

Zak³adaj¹c, ¿e los Psyche jest ilustracj¹ losu pisarza, nale¿y przyj¹æ, ¿e dyle-
mat, który Wenus stawia przed Psyche, jest równie¿ jego dylematem:

Córko ziemi � powiedzia³a bogini gromkim g³osem � za to, ¿e �mia³a� siê w urodzie
równaæ mojemu majestatowi i siêgnê³a� po niewinno�æ mojego syna, który jest jeszcze ch³o-
paczkiem, skazujê ciê na wêdrówkê po drogach i ulicach miasta, a¿ urodzisz dzieciê, którego
nasienie od dzi� dnia nosisz w sobie. Czy to bêdzie bóg, czy cz³owiek, sama zdecydujesz.
Je¿eli przez dziewiêæ miesiêcy nikomu nie powiesz, ¿e jeste� w ci¹¿y i kto jest ojcem twojego
dzieciêcia, to urodzisz boga, a je¿eli nie wytrzymasz i zdradzisz swoj¹ tajemnicê, to urodzisz
tylko cz³owieka. [414�415]

S³owa Wenus skomentowane zostaj¹ w ostatnim �pos³aniu�:

Nie sama jednak wêdrówka by³a ciê¿k¹ prób¹, ale dylemat, który przed tob¹ Wenus swo-
im wyrokiem postawi³a: opowiedzieæ wszystko i urodziæ tylko cz³owieka, milczeæ przez tak
d³ugi czas i mêczyæ siê, ale za to urodziæ boga? [415]

Motywom milczenia i urodzenia boga wystêpuj¹cym na p³aszczy�nie mitu
odpowiada wybór homoseksualnego erosa w ¿yciu, Uczta okre�la sprawê jasno,
gdy Sokrates w swej mowie przeciwstawia zap³adnianie kobiety zap³adnianiu du-
szy, które mo¿e dokonaæ siê tylko poprzez cia³o m³odego efeba i doprowadza do
najwy¿szego dobra:

I ci, którzy cia³a zap³adniaæ by radzi, do kobiet siê wiêcej zwracaj¹; tam ka¿dy z nich swoj¹
mi³o�æ zaspokaja, bo my�li, ¿e p³odz¹c dzieci �nie�miertelno�æ i pamiêæ, i szczê�cie� sobie zdo-
bêdzie. Taki to �wszelkie zapasy na jutro � dzisiaj ju¿ pragn¹³by mieæ�. Ale s¹ te¿ tacy � powiada
� co wol¹ zap³adniaæ dusze, tacy, których dusze s¹ jeszcze bardziej pe³ne nasienia ani¿eli cia³a:
nasienia, które siê w duszy rodziæ winno i w dusze ludzkie trafiaæ. A có¿ siê winno rodziæ w du-
szy? Rozum i wszelkie inne dzielno�ci. To nasienie naprawdê siej¹ twórcy wszelkiego rodzaju,
a z wykonawców ci, którzy maj¹ dar wynalazczy. [...] Wiêc kto tego nasienia od m³odo�ci jest
pe³en, ten co� boskiego ma w duszy. A kiedy mu wiek po temu nadejdzie, on zaraz tworzyæ
i p³odziæ pragnie, i te¿ uwa¿am, zaczyna chodziæ tu i tam i szukaæ piêkna, które by zap³adnia³.
[...] I woli cia³a piêkne ni¿ brzydkie, bo ma nasienia wiele, i chêtniej spotyka dusze piêkne, dziel-
ne, zdrowe, a najwiêcej siê cieszy, kiedy w kim� spotyka jedno z drugim z³¹czone. [...] Tedy to,
co w nim têskni³o od dawna i by³o tylko nasieniem, promieniowaæ zaczyna i zap³adniaæ zarówno
wtedy, gdy obaj s¹ razem ze sob¹, jak i wówczas, kiedy ich tylko pamiêæ wi¹¿e; a co tylko który
z nich wyda, to pielêgnuj¹ razem i chowaj¹: tak ¿e bez porównania silniejszy zwi¹zek ich ³¹czyæ
zaczyna, ni¿ gdyby inne dzieci mieli, i trwalsza siê miêdzy nimi przyja�ñ zawi¹zuje, tak jak
i dzieci ich piêkniejsze s¹ i mniej podleg³e �mierci ni¿ czyjekolwiek inne54.

Rozwa¿ania swe koñczy w nastêpuj¹cy sposób:

54 P l a t o n, Uczta. Prze³. W. W i t w i c k i. Warszawa 1982, s. 111�113.
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Wiêc kto od kochania ch³opców zacz¹³, jak nale¿y, a wznosz¹c siê ci¹gle wy¿ej ju¿ to
piêkno [piêkno samo w sobie] ogl¹daæ zaczyna, ten stan¹³ prawie u szczytu55.

Kochanie ch³opców to mo¿liwo�æ uczestnictwa w piêknie, a tak¿e � poprzez
tworzenie/p³odzenie warto�ci duchowych � gwarancja nie�miertelno�ci, to mi³o�æ
prowadz¹ca do bosko�ci. Cia³a ch³opców traktuje siê jako epifaniê, drogê do naj-
wy¿szego piêkna, o czym pisze Julia Kristeva w swej analizie Uczty i Fajdrosa:

Aspiracja do unii z najwy¿szym dobrem, aspiracja w tym samym momencie do nie�mier-
telno�ci, pragnienie brakuj¹cego, które pos³uguje siê cia³em m³odzieñca, by je osi¹gn¹æ, uwa-
¿ana jest za po�rednika: Platon nazwa³ j¹ �demonem�, przez co rozumie wys³annika, twórcê
syntezy pomiêdzy dwiema oddzielnymi dziedzinami. Ten daimon t³umacz¹cy i syntetyzuj¹cy
jest wiêc przywo³ywany, by wype³niæ pustkê, by ustanowiæ ca³kowit¹ jedno�æ, apoteozê duszy
prowadzonej w ten sposób przez Erosa w kierunku jej zjednoczenia z bosko�ci¹56.

Decyzja urodzenia �dziecka piêkniejszego, mniej podleg³ego �mierci� skazu-
je Psyche na milczenie, co � je�li przenie�æ to na plan biograficzny � oznacza, ¿e
konsekwentne pozostawanie w homoseksualnej idylli skazuje tego, który pod¹¿a
ku najwy¿szemu piêknu, o�lepionego nim kochanka, na niemo¿no�æ ekspresji sie-
bie samego:

A mo¿e lepiej wyznaj od razu wszystko pierwszemu ¿ebrakowi, którego spotkasz pod
ko�cio³em. I wtedy na pewno, jak ci powiedzia³a bogini, urodzisz cz³owieka. Czy¿ nie lepiej,
¿e tak siê stanie? Przecie¿ cz³owieka urodziæ o wiele jest trudniej ni¿ boga. [419]

Urodzenie cz³owieka zak³ada rezygnacjê z udzia³u w bosko�ci i zej�cie z dro-
gi prowadz¹cej ku najwy¿szemu piêknu, ale przynosi te¿ zyski: oddala ciê¿kie
odium tajemnicy, co poci¹ga za sob¹ pewien rodzaj �socjalizacji� � Psyche nie
bêdzie ju¿ samotna, a poniesione przez ni¹ wyrzeczenia i trudy zwi¹zane z porzu-
ceniem Arkadii i ¿yciem w spo³eczeñstwie uszlachetni¹ j¹, byæ mo¿e, nie tylko
we w³asnych oczach.

Dana Psyche mo¿liwo�æ swobodnej decyzji co do obrania postawy nie istnieje
w mowie Sokratesa, gdzie kwestia wyborów i warto�ci przypisywanych poszcze-
gólnym rodzajom zwi¹zków jest postawiona bardzo jasno i nie ma tam miejsca na
moment zawahania. Wspó³czesno�æ, ostracyzuj¹c aspirowanie do najwy¿szego
piêkna poprzez homoseksualne pragnienia i odbieraj¹c mu warto�æ, dezaktualizu-
je za³o¿enia mowy Sokratesa.

Cytowane zamykaj¹ce opowiadanie s³owa nie przynosz¹ rozstrzygniêcia, za-
warte jest w nich wahanie, do koñca nie wiemy, jak post¹pi Psyche i jakie bêd¹
ostateczne konsekwencje jej decyzji. Sens fina³u okazuje siê trudno uchwytny,
niewykluczone, ¿e czai siê w nostalgicznym i pe³nym rezygnacji tonie ostatnich
s³ów narratora, który choæ ca³y czas przewodzi³, doradza³ i komentowa³ zachowa-
nie Psyche, nie potrafi nic jej powiedzieæ, dokonaæ definitywnych i jednoznacz-
nych ocen, ukazuje bowiem swe w¹tpliwo�ci w otwieraj¹cym akapit sformu³owa-
niu: �Mo¿e�.

Otwarto�æ zakoñczenia opowiadania autobiograficznego wynika, jak siê zda-
je, z charakteru samego pisarza i jego pragnieñ, które zak³ada³y, z jednej strony,

55 Ibidem, s. 115.
56 J. K r i s t e v a, Eros maniaque. Eros sublime. De la sexualité masculine. W: Histoires d�amour.

Paris 1999, s. 82.
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d¹¿enie do absolutnego piêkna, skupia³y siê na intymno�ci wyra¿anej przez swo-
isty liryzm, a z drugiej � zaanga¿owanie spo³eczno-polityczne i epicki rozmach
lokuj¹cy pisarskie zamierzenia w spo³ecznej rzeczywisto�ci swoich czasów, co
jednak zmusza³o do pewnej autocenzury i wykluczenia, maskowania i deformacji
pierwiastka homoseksualnego prowadz¹cego ku prawdziwemu piêknu57.

Opowiadanie Psyche jest tekstem zagadkowym, tekstem, który niechêtnie od-
krywa swoje tajniki przed czytelnikiem. Niemniej jednak warto siê nad nim pochy-
liæ. Przede wszystkim, o czym by³a ju¿ mowa na wstêpie, istotny jest jego intymny,
autobiograficzny ton, który pozwala uwa¿aæ je za szczególnie bliskie samemu auto-
rowi, dziêki czemu wolno uznaæ, i¿ rzuca ono �wiat³o na sposób rozumienia przez
Iwaszkiewicza zagadnieñ wa¿nych, prawdopodobnie konstytutywnych dla jego twór-
czo�ci, mianowicie jak po¿¹danie homoseksualne wp³ywa na postawê twórcz¹. Mo¿na
odnie�æ wra¿enie, ¿e autotematyzm i autobiografizm opowiadania stawiaj¹ je w rzê-
dzie utworów, dot¹d interpretacyjnie zaniedbywanych, które nakazuj¹ na nowo prze-
my�leæ niektóre zagadnienia Iwaszkiewiczowskiej estetyki.

Oczywistym oparciem dla proponowanej tu analizy tekstu Psyche s¹ ksi¹¿ki
i artyku³y Germana Ritza po�wiêcone pisarzowi i ekspresji homoseksualno�ci. Ksi¹¿-
ka szwajcarskiego badacza Jaros³aw Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesno�ci jest
bardzo aktualnym, dog³êbnym i k³ad¹cym nacisk na problematykê homoseksualno-
�ci omówieniem twórczo�ci autora Brzeziny. W zwi¹zku z tym stawia³em sobie py-
tanie o to, czy szkic ten wniesie jaki� nowy w¹tek, wska¿e nowy problem lub inny
sposób ogl¹du zagadnieñ omawianych przez Ritza. Odpowied� na tak postawione
pytanie nie le¿y, rzecz jasna, w mojej gestii, mogê tylko na koniec podkre�liæ, ¿e
stara³em siê, by moja analiza by³a w jakim� stopniu weryfikacj¹ skuteczno�ci anali-
tycznej narzêdzi badawczych i sposobu recepcji twórczo�ci Iwaszkiewicza zapro-
ponowanych przez Ritza w obrêbie nie � jak to ma miejsce w pracy Szwajcara �
szerszego korpusu tekstów, lecz w ramach jednego krótkiego opowiadania.

57 O roli deformacji pierwiastka homoseksualnego w realistycznej prozie Iwaszkiewicza piszê
w moim artykule �Dlaczego Pana powie�æ nie jest homoseksualna?� O �Zmowie mê¿czyzn� Jaro-
s³awa Iwaszkiewicza (w zb.: Proza polska XX wieku. Przegl¹dy i interpretacje. T. 1. Red. M. Kisiel.
Katowice 2005).

MYTH AND MUSIC SERVING THE FUNCTION OF THE �INEXPRESSIBLE� DESIRE.
ON JAROS£AW IWASZKIEWICZ�S �PSYCHE�

The article examines the signs of the repressed homosexuality of the writer present in J. Iwasz-
kiewicz�s short story Psyche.

Homosexual desire is seen here on various levels. The first is visible in the musical form given
to the short story. The second is the mythological skeleton used to present a biographically under-
stood fascination with masculinity. The writer�s identification with a goddess connects with the camp
aesthetics, which marks the third level of the text�s construction revealing the author�s homosexual
motivation.

Apart from the aforementioned levels, homosexuality comes into light through activating of
�secret signs� of homosexual discourse as seen in the introduction of the well-known motif of the
superiority of �symbolic motherhood� (homosexuality) over �bodily motherhood� (heterosexual-
ity) from Plato�s Feast.


