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KRYSTYNA  WIERZBICKA-TRWOGA
(Uniwersytet Warszawski)

£AMANIE  TABU  SEKRECJI
NA PRZYK£ADZIE �WSPÓLNEGO POKOJU� ZBIGNIEWA UNI£OWSKIEGO

Wypada zacz¹æ od kilku s³ów wyja�nienia, czemu akurat tabu sekrecji. Dla-
czego zajmujê siê czym�, co budzi wstrêt i obrzydzenie? Odpowied� brzmi:
z przekory. Tyle siê dzisiaj pisze o ciele, o do�wiadczeniu cia³a, pojmowanego
jednak przede wszystkim w kategoriach p³ci. Tak jakby cz³owiek redukowa³ siê do
swojej p³ci. Tak jakby ta sama sfera do³u cielesnego nie obejmowa³a równie¿ se-
krecji, wydzielin, ob³o¿onych tabu w spo³eczeñstwie, a nawet w literaturoznaw-
stwie. Tymczasem w literaturze mo¿na znale�æ wiele interesuj¹cych przyk³adów
³amania tego tabu. Interesuj¹cych dlatego, ¿e za z³amaniem tabu w sztuce mo¿e
i powinna staæ g³êbsza my�l. A je�li tak, to nale¿y w³o¿yæ pewien wysi³ek inter-
pretacyjny w odczytanie niepokornego dzie³a.

Mottem dla tych rozwa¿añ niech bêd¹ s³owa Norwida zaczerpniête z noweli
Tajemnica lorda Singelworth (1883), w której autor wykorzysta³ zreszt¹ motyw se-
krecji do stworzenia �arcyoryginalnej i �mia³ej paraboli filozoficznej� 1. Przy okazji
Norwid wypowiedzia³ siê na temat podejmowania przykrych tre�ci w sztuce:

Zdaje siê nam, ¿e jest krytycznym pewnikiem niezachwianym, i¿ takowy pisarz lub artysta,
który musi odrzucaæ tre�æ rubaszn¹, albo tre�æ mog¹c¹ powalaæ bia³o�æ papieru i sklepow¹ jego
zniweczyæ �wie¿o�æ i wonno�æ, zaiste, ¿e nie wiadomo, od czego jest artyst¹? albo pisarzem?

Dopiero umiej¹c wszystko wypowiedzieæ jest siê wolnym, a bez tej wolno�ci sztuka nie
mo¿e mieæ istotnego ruchu i ¿ycia, stawaj¹c siê powtarzaniem tylko i stosowaniem zdobytych
pierw lokucyj 2.

Wspólny pokój (1931) Zbigniewa Uni³owskiego uwa¿any jest nie tylko za pasz-
kwil na �rodowisko literackie Warszawy lat dwudziestych XX wieku (a wiêc za
powie�æ z kluczem), lecz tak¿e za prowokacjê obyczajow¹ 3. Drastyczne opisy
erotyczne oraz fizjologiczne znalaz³y siê w tym utworze, jak siê wydaje, �pour
épater les bourgois�; takie wra¿enie przynajmniej nasuwa siê po powierzchownej
lekturze. Gdy jednak prze�ledzi siê uwa¿niej motyw sekrecji w powie�ci, oka¿e

1 J. W. G o m u l i c k i, O �Trylogii w³oskiej� Norwida. W: C. N o r w i d, Trylogia w³oska.
Wyda³ z autografu i wstêpem poprzedzi³ ... Warszawa 1963, s. 20.

2 N o r w i d, op. cit., s. 106.
3 Zob. reakcje krytyki na Wspólny pokój w: B. F a r o n, Twórczo�æ Zbigniewa Uni³owskiego

w �wietle miêdzywojennej krytyki literackiej. Kraków 1966. Odbitka z �Rocznika Naukowo-Dydak-
tycznego WSP w Krakowie� (z. 24: �Prace Historycznoliterackie� III).
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siê, ¿e pos³u¿y³ on autorowi do zbudowania pewnego g³êbszego sensu, który po-
zostanie zakryty przed czytelnikami, je�li szukaj¹ w tym dziele wy³¹cznie zaszy-
frowanego obrazu konkretnych osób. A tak zazwyczaj postêpuje krytyka w wy-
padku Wspólnego pokoju. Wydawca powie�ci w serii �Biblioteka Narodowa�,
Boles³aw Faron, we wstêpie pisze:

Mo¿na oczywi�cie interpretowaæ Wspólny pokój w oderwaniu od rzeczywisto�ci pozalite-
rackiej, lecz by³oby to w wypadku powie�ci Uni³owskiego zbytnim uproszczeniem i odrzuce-
niem narzêdzia, które [...] dla interpretacji utworu oka¿e siê niezmiernie przydatne 4.

Tymczasem uproszczeniem jest w³a�nie koncentrowanie siê na zwi¹zkach
miêdzy rzeczywisto�ci¹ a literatur¹, po¿yteczne ze wzglêdów historycznolite-
rackich, lecz nie wnosz¹ce wiele do zrozumienia samego utworu. Jego przes³a-
nie, jak postaram siê wykazaæ, kryje siê za specyficzn¹ konstrukcj¹ przestrzeni,
nacechowanej u Uni³owskiego symbolicznie, m.in. za spraw¹ rozbudowanego
motywu sekrecji.

Ów motyw wprowadzony zostaje ju¿ na pierwszych stronicach powie�ci. Jej
g³ówny bohater, 21-letni Lucjan Salis, pocz¹tkuj¹cy pisarz, wraca do Warszawy
po pó³rocznym pobycie w Zakopanem, gdzie leczy³ swoje zagro¿one gru�lic¹ p³u-
ca; wysiada rano (o ósmej dziesiêæ) z poci¹gu i jedzie do kolegi, Zygmunta Stuko-
nisa, u którego ma zamieszkaæ. Zygmunt wita go w bieli�nie, nastêpnie prowadzi
go�cia przez kuchniê do tytu³owego wspólnego pokoju i prosi, ¿eby siada³. �Salis
usiad³. W nosie mia³ jeszcze zapach kawy i ustêpu � tam z kuchni� (4). Mieszanka
zapachów zapewne typowa w tego rodzaju mieszkaniach, lecz taki opis domo-
wych wra¿eñ olfaktorycznych bohatera � nie spotykany chyba dotychczas w lite-
raturze polskiej. Jest to zreszt¹ powiedziane jakby mimochodem, narracja zaraz
wraca do rozmowy przyjació³, którzy dawno siê nie widzieli. Mo¿na by pomy�leæ,
¿e ten �ustêp� znalaz³ siê tutaj przez przypadek, po prostu wypsn¹³ siê narratoro-
wi. Zygmunt je �niadanie, gawêdz¹c z Lucjanem, i na koniec mówi:

No, Lucek, rozejrzyj siê, mo¿esz nawet i�æ do drugiego pokoju, bo w tej chwili nie ma tam
nikogo � ja tymczasem pójdê do ustêpu i potem zacznê siê ubieraæ. Ale, ty� nie widzia³ mego
tomiku, przejrzyj no: pierwsza ksi¹¿ka! [6]

Od ustêpu do poezji, jednym tchem. Czy Zygmunt ³amie w tym momencie
konwencje towarzyskie? A mo¿e tego rodzaju wyszczególnienie swych zamiarów
to co� normalnego w obecno�ci go�cia, który, po pierwsze, jest starym znajomym,
po drugie, mê¿czyzn¹, po trzecie, ma zamieszkaæ w komunie i bêdzie musia³ przy-
zwyczaiæ siê do jej ¿ycia? Podobne s³owa mog³yby istotnie zostaæ wypowiedziane
w takiej sytuacji nawet w latach dwudziestych; tyle ¿e ka¿dy inny pisarz, gdyby
chcia³ tak¹ wypowied� wykorzystaæ, ocenzurowa³by j¹, choæby nie�wiadomie, gdy¿
o �tych sprawach� siê nie pisze. A przecie¿ u Uni³owskiego to dopiero pocz¹tek.

Pozostawiony sam sobie Lucjan rozgl¹da siê po pokoju, jest zmêczony.

Lucjan przymkn¹³ oczy; z kuchni dochodzi³o kapanie wody z nie dokrêconego kranu
i postêkiwania Zygmunta, zza okien � g³uchy gwar ulic. Zegar da³ za wiele uderzeñ w stosunku
do godziny, potem uszu Lucjana doszed³ szum spuszczonej wody i roze�miany Zygmunt wszed³
do pokoju [...]. [7]

4 B. F a r o n, wstêp w: Z. U n i ³ o w s k i, Wspólny pokój i inne utwory. Oprac. ... Wroc³aw
1976, s. XXXIV. BN I 224. Do tego wydania odsy³aj¹ numery stronic podane w nawiasach po cyta-
tach z powie�ci.
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Narrator nas nie oszczêdza; do wra¿eñ wêchowych dochodz¹ wra¿enia s³u-
chowe, odg³osy miasta i d�wiêki z mieszkania, które w czytelniku mog¹ budziæ
obrzydzenie. Po co opisuje siê postêkiwania Zygmunta w ustêpie, szum spuszcza-
nej wody i wreszcie powrót Zygmunta, który � by sparafrazowaæ Boya � wesó³
i letki wychodzi z klozetki? Jak widaæ, ustêp wprowadzony zosta³ na pocz¹tku
nieprzypadkowo, bo narrator wci¹¿ do niego nawi¹zuje. Czy chce obrzydziæ czy-
telnikowi Zygmunta? Albo zademonstrowaæ swój brak ob³udy? Wszystko to jed-
nak okazuje siê tylko przygrywk¹ � ukoronowanie owej porannej sceny stanowi
opis ablucji Lucjana, kiedy to nasza konsternacja siêga szczytu, albowiem staje siê
jasne, ¿e tego rodzaju szczegó³owe relacje bêd¹ regu³¹ w powie�ci:

Lucjan [...] wszed³ do kuchni, aby przy zlewie umyæ rêce � nala³ sobie jednak wody
w miednicê, zdj¹³ ko³nierzyk i umy³ twarz. Kuchnia by³a ciemna, bez okien; zapali³ wiêc �wia-
t³o i zacz¹³ wycieraæ kark i twarz wilgotnym ju¿ rêcznikiem, wziê³o go jednak obrzydzenie i �
mokry � wydoby³ z walizki swój rêcznik. Teraz uczu³ podniecenie wywo³ane nieprzespan¹
noc¹ i swêdzenie skóry na plecach; poczu³ siln¹ erekcjê i stan¹³ pod kranem � zimny strumieñ
wody uspokoi³ go, nieco tylko twarz pali³a i w ustach mia³ niesmak. [7]

I rzeczywi�cie, to, co inny autor by pomin¹³ ze wzglêdu na przyzwoito�æ, we
Wspólnym pokoju stanowiæ bêdzie istotny element narracji.

Dla przyk³adu, rozdzia³ 1 koñczy siê scen¹ rozgrywaj¹c¹ siê wieczorem pierw-
szego dnia pobytu Lucjana w Warszawie, gdy nowy lokator zaznajamia siê z miesz-
kañcami wspólnego pokoju w sposób, który du¿o o nich mówi:

W pewnej chwili w pokoju us³ysza³ g³os kobiecy, otworzy³ oczy i zobaczy³ m³od¹, do�æ
brzydk¹ dziewczynê. Zbli¿a³a siê powoli do Mieæka ze s³owami: �A spaæ, Mitasku, nie czytaæ
po nocach�. Nachyli³a siê nad nim i opar³a rêce na jego ramionach. Lucjan widzia³, ¿e chcia³a
jeszcze co� powiedzieæ, ale raptem odskoczy³a gwa³townie. Teraz powiedzia³a: �Fe, Mitasku,
jak pan psuje powietrze�. G³o�ny �miech, wycie jakie� rozleg³o siê w pokoju. Mieciek i student
zataczali siê wprost: �Hoho... hoho... ojej... jaka czu³a... hoho... ho!!!�

Dziewczyna trzasnê³a drzwiami. [20�21]

Równie¿ nastêpnego dnia Lucjan styka siê z ca³kowitym brakiem skrêpowa-
nia ze strony gospodarza:

Kto� wali³ do drzwi. Lucjan pobieg³ otworzyæ.
� Jak siê masz, Zygmusiu, co� tak rano wyszed³?
� Zaczekaj, zaraz ci powiem, tylko siê w.....ê.
Po chwili mówi³, zapinaj¹c spodnie [...]. [26]

Jak widaæ, nieprzyzwoity wyraz zosta³ wykropkowany, co zdumiewa, zwa-
¿ywszy, ¿e autor nie waha siê przed umieszczeniem w powie�ci samego motywu
wydalania (a tak¿e bardziej przecie¿ gorsz¹cych scen erotycznych), który ³¹czy
siê zreszt¹ nie tylko z osob¹ Zygmunta. Tu¿ przed powrotem gospodarza Lucjan
zacz¹³ siê myæ:

Zdj¹³ koszulê i zanurzy³ rêce w miednicy, ale pe³ny pêcherz uciska³ go; wyj¹³ rêce i uj¹³ za
klamkê drzwi ustêpowych, wszed³ do �rodka: �A niech to cholera ci�nie, mam przecie¿ mokre
rêce� � mrukn¹³ pod nosem, trzasn¹³ drzwiami i pocz¹³ siê myæ, przestêpuj¹c z nogi na nogê
z podra¿nienia. [24]

Lecz �brzydkie� s³owa bêd¹ u Uni³owskiego zawsze wykropkowane, jak
w scenie przekomarzania siê Mieæka z Teodozj¹: �� Panno Todziu? � Co? �
A g...o! Hehehe!!� (50), albo w odpowiedzi udzielonej przez Zygmunta znajome-
mu: �� Nie widzia³e� gdzie Karpia? � Owszem, widzia³em. Powiedzia³, ¿e ma
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ciê w d...e� (63). Wygl¹da na to, ¿e autorowi nie zale¿y na epatowaniu mieszczu-
cha za wszelk¹ cenê, dla przyjemno�ci gorszenia, ¿e przywo³uje te s³owa gwoli
prawdy rysunku postaci, a nie ¿eby ujrzeæ nieprzyzwoito�æ w druku. Mo¿na st¹d
wysnuæ wniosek, ¿e równie¿ opisy czynno�ci �ustêpowych� i im pokrewnych
s¹ autorowi potrzebne do czego� innego, ¿e Uni³owski ma jaki� cel, do którego
zmierza.

Czemu jednak te opisy mia³yby s³u¿yæ? Wypada w tym momencie zastanowiæ
siê nad kwesti¹ domniemanego naturalizmu Uni³owskiego. Jak twierdzi Faron:

Uni³owski nie zdawa³ sobie w pe³ni sprawy z za³o¿eñ czy nawet literackiej realizacji natu-
ralistycznej koncepcji �wiata. Echa tego pr¹du s¹ w jego dziele autonomiczne, niezale¿ne, ich
geneza jest podyktowana do�wiadczeniami ¿yciowymi pisarza, nie za� teoretycznymi czy na-
wet literackimi inspiracjami 5.

Z ostatnim zdaniem badacza mo¿na siê zgodziæ, aczkolwiek nie bez zastrze-
¿eñ; Uni³owski rzeczywi�cie chyba nie by³ wyznawc¹ naturalizmu, który zak³ada³
przecie¿ okre�lon¹ postawê �wiatopogl¹dow¹, mianowicie uznanie materialistycz-
nej zasady dzia³ania wszech�wiata, a odno�nie do jednostki ludzkiej � determini-
zmu biologicznego i spo³ecznego. Naturali�ci byli dzieæmi epoki scjentyzmu; po-
stulowali naukow¹ analizê rzeczywisto�ci, nastêpnie za� przedstawienie wyników
tej analizy bez jakichkolwiek tendencji moralistycznych. Uni³owski urodzi³ siê na
to co najmniej o jedno pokolenie za pó�no. Faron ponadto sugeruje, ¿e Uni³owski
nie by³ do�æ wykszta³cony, by zetkn¹æ siê z filozoficznymi podstawami naturali-
zmu, co mo¿e byæ prawd¹; lecz trudno jest wyrokowaæ w sprawie inspiracji lite-
rackich pisarza. Niektóre osi¹gniêcia formalne naturalistów (jak ograniczenie kom-
petencji narratora na rzecz �wiadomego subiektywizmu, fabu³a pozbawiona wyra-
zisto�ci, powie�æ jako zbiorowisko scen zamiast kompozycji przyczynowej) sta³y
siê dobrem wspólnym ró¿nych technik pisarskich 6 i Uni³owski musia³ siê z nimi
zetkn¹æ w literaturze. Wymienione w³a�ciwo�ci narracji nazwa³ Faron, niezbyt
konsekwentnie, �naturalistycznymi elementami� prozy Uni³owskiego, dodaj¹c do
nich jeszcze pesymistyczn¹ wymowê powie�ci oraz �do�æ silne akcentowanie fi-
zjologicznej strony ¿ycia ludzkiego� 7. Tyle ¿e owe punkty wspólne naturalizmu
i twórczo�ci Uni³owskiego wynika³yby w ujêciu Farona z do�wiadczenia ¿ycio-
wego autora Wspólnego pokoju.

Je�li jednak chcemy przyj¹æ podobn¹ genezê owych �naturalistycznych ele-
mentów�, jego postawê nale¿y nazwaæ raczej weryzmem, nie mieszaj¹c do tego
kategorii naturalizmu. Nie ka¿da bowiem pesymistyczna powie�æ musi byæ natu-
ralistyczna, a eksponowanie fizjologicznej strony ¿ycia tylko w potocznym zna-
czeniu tego s³owa równoznaczne jest z naturalizmem. Uni³owski mia³ wyra�ny
cel: pragn¹³ stworzyæ wierny obraz pewnego �rodowiska, wrêcz z zachowaniem
prawdziwych nazwisk, od czego ostatecznie go odwiedziono. To w imiê prawdy
nie ba³ siê wprowadzaæ ró¿nych w¹tków uznawanych wówczas za tabu. Lecz na-
wet trafne ustalenie genezy pewnych w³a�ciwo�ci prozy Uni³owskiego nie zwal-

5 F a r o n, wstêp w: ed. cit., s. XXXVII.
6 Zob. A. Z. M a k o w i e c k i, Inspiracje naturalistyczne w prozie M³odej Polski. W zb.: Pro-

blemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. Red. E. Jankowski, J. Kulczycka-Saloni. Wro-
c³aw 1984, s. 195�196.

7 F a r o n, wstêp w: ed. cit., s. XXXVII.
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nia z obowi¹zku okre�lenia funkcji tych¿e w³a�ciwo�ci w konkretnym utworze,
interpretacji ich znaczenia dla ca³o�ci. Wed³ug Farona owe �naturalistyczne ele-
menty� spe³niaj¹ nastêpuj¹c¹ rolê: �zaostrzaj¹ wymowê demaskatorsk¹ obrazu tego
moralisty bez dydaktyki� oraz �ograniczaj¹ pole widzenia do �ci�le okre�lonego
�rodowiska, izoluj¹c je niejako od realiów spo³ecznych w hermetycznie zamkniê-
tym »wspólnym pokoju«� 8. Funkcjê �zaostrzania demaskatorskiej wymowy� mia-
³yby zapewne spe³niaæ fragmenty naruszaj¹ce tabu obyczajowe, drug¹ za� funkcjê
� wybrana przez Uni³owskiego forma i technika narracyjna utworu. Z biegiem
czasu jednak wymowa demaskatorska Wspólnego pokoju s³abnie, a namys³ inter-
pretacyjny kieruje siê w stronê konstrukcji powie�ci, sensu owych zabiegów (na
które zwraca uwagê choæby sam tytu³), trafnie okre�lonych przez Farona jako izo-
lacja pewnej grupy ludzi w hermetycznie zamkniêtym mieszkaniu. Wówczas tak-
¿e naruszanie tabu uzyska nowe, nieoczekiwane znaczenie.

Motyw ustêpu powraca na samym koñcu rozdzia³u 2. Jest wieczór, mieszkañ-
cy wspólnego pokoju powoli k³ad¹ siê spaæ.

Student patrzy w ksi¹¿kê i d³ubie w nosie. Zygmunt chrapie. Jest spokój i cisza. W ustêpie kto�
stêka i szele�ci papierem � nie przeszkadza to Lucjanowi czytaæ Metamorphoseon P. Owidiusza.

In nova fert animus mutatas dicere formas
Corpora. Di coeptis, nam vos mutastis et illas,
Adspirate meis; primaque ab origine mundi
Ad mea perpetuum deducite tempora carmen. [44�45]

Ju¿ po raz drugi ustêp zosta³ zderzony z poezj¹, lecz teraz na innym poziomie.
Za pierwszym razem Zygmunt przechodzi³ w rozmowie od tematyki wydalniczej
do poezji, jakby to by³a rzecz najnormalniejsza w �wiecie; jest to jedna z charakte-
rystycznych cech Zygmunta, który pozuje na poetê-naturszczyka. Wed³ug s³ów
Lucjana � Stukonis marzy o s³awie �takiej, ¿e niby z proletariatu a geniusz, ¿e ma
prawo piæ wodê sodow¹ z butelki, bo nie ma ¿adnych tam przes¹dów, jest taki, jaki
jest� (16), co bardzo Lucjana dra¿ni. Tymczasem tutaj odg³osy wychodka s¹ aku-
stycznym t³em, od którego Lucjan potrafi siê odci¹æ, aby na przekór zewnêtrznej
rzeczywisto�ci (wprawdzie, przyznaæ trzeba, tak¿e �w pijanym widzie�) czytaæ
inwokacjê Metamorfoz Owidiusza. Czy te¿ mo¿e Salis zobojêtnia³ ju¿ doszczêtnie
i warunki ¿ycia we wspólnym pokoju nie przeszkadzaj¹ mu?

Lecz Lucjan nie jest na nie obojêtny; przecie¿ to w³a�nie jego wra¿enia s³u-
chowe i wêchowe poznajemy w trakcie narracji, prowadzonej z punktu widzenia
g³ównego bohatera. Otoczenie go przygnêbia; jak dowiadujemy siê pod koniec
rozdzia³u 3:

Rozmy�la³, jak wszystko, co od kilku dni prze¿ywa, jest nienormalne i wstrêtne, w dodat-
ku pomieszane z odrobin¹ jakiego� niezdrowego humoru. Co bêdzie dalej? Najniespodzianiej
w �wiecie znalaz³ siê w warunkach, których przedtem nie zna³. [74]

Mo¿na dopowiedzieæ, ¿e jedynie za spraw¹ poezji � czy te¿ ogólniej, sztuki �
potrafi siê z nich wyzwoliæ. Po to przecie¿ przyjecha³ do Warszawy, by pracowaæ,
by samemu napisaæ wielkie dzie³o, które przynios³oby mu s³awê i dobrobyt. Re-
fleksje Lucjana dotycz¹ce pierwszych dni w mie�cie zawieraj¹ odrazê nie tylko do

8 Ibidem, s. XLI.
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warunków ¿ycia w mieszkaniu, tak¿e do samego siebie, poniewa¿ Lucjan zd¹¿y³
ju¿ upiæ siê z przyjació³mi, doznaæ ogromnego podniecenia na widok roznegli¿o-
wanej lokatorki Stukonisów, Teodozji (zobaczy³ j¹, �pi¹c¹, przez uchylone drzwi
z kuchni do pokoju kobiet), i roz³adowaæ je w akcie masturbacji, dok³adnie opisa-
nej przez Uni³owskiego.

Lucjana mierzi to wszystko; mierzi go te¿ stosunek jego znajomych do sztuki,
co widaæ w scenie, w której g³ówny bohater obserwuje kolegê: �Czytaj¹c strofy
Reja, Zygmunt mia³ twarz zamy�lon¹ g³êboko, uduchowion¹. Obgryza³ powoli
paznokcie u prawej rêki, lew¹ wsun¹³ w spodnie� (28). Jest pewna istotna ró¿nica
miêdzy t¹ scen¹ lektury a opisem lektury Metamorfoz. W pierwszym wypadku
Lucjan z odraz¹ patrzy na Zygmunta, który w trakcie czytania zajmuje siê swoim
cia³em. W drugim wypadku to Lucjan czyta, otoczony odra¿aj¹c¹ sfer¹ cielesn¹,
od której nie mo¿e uciec � chyba ¿e zamknie siê w �wiecie wyobra�ni, nb. ukazu-
j¹cej wizje przemiany cia³ w nowe formy.

Albowiem Lucjan tak¿e jest niewolnikiem swojej cielesno�ci. Widzieli�my to
w scenach rozgrywaj¹cych siê w kuchni, s³u¿¹cej jednocze�nie za ³azienkê i ubi-
kacjê. Warto przyjrzeæ siê bli¿ej temu pomieszczeniu. Przede wszystkim kuchnia
Stukonisów jest �ciemna, bez okien� (9). Na sens tego szczegó³u zwraca uwagê
film Wojciecha Hasa, ekranizacja Wspólnego pokoju, w której, niestety, nie zosta³
zachowany uk³ad mieszkania, kluczowy dla zrozumienia powie�ci. U Hasa kuch-
nia jest widna, w oknie wisz¹ bia³e firaneczki. Nie ma w sobie nic z grozy, jak¹
przepojona jest w powie�ci, grozy, któr¹ zarazem powoduje i symbolizuje ciem-
no�æ. Otó¿ we Wspólnym pokoju ciemno�æ zakrywa wszystko, co zwi¹zane ze
sfer¹ wstydu, ze sfer¹ cia³a. Po pierwsze, w kuchni lokatorzy myj¹ siê, usi³uj¹c
zachowaæ intymno�æ, a nie jest to takie proste; widaæ to w scenie niedzielnych
ablucji drugiej lokatorki Stukonisów, Felicji, która musi budowaæ barykadê �ze
szczotek, krzese³ i mokrych ga³ganów� przy drzwiach z kuchni do wspólnego po-
koju, aby móc w spokoju wzi¹æ k¹piel. Niestety, nawet takie �rodki ostro¿no�ci
nie pomagaj¹ przy tej liczbie lokatorów, w�ród których zawsze znajdzie siê kto�
nie znaj¹cy zwyczajów panny Felicji: �powodowany nag³¹ potrzeb¹� wdziera siê
do kuchni, gdzie wali siê na niego wymy�lna barykada, lecz nie chroni to dziew-
czyny przed wstydem (94).

Po drugie, w kuchni w³a�nie znajduje siê wychodek, z którego korzystaæ mu-
sz¹ przecie¿ wszyscy. Co ciekawe, z kuchni wiedzie dwoje drzwi do dwóch poko-
jów: jeden to tytu³owy wspólny pokój, sypialnia mê¿czyzn, u¿ywana tak¿e jako
salon w ci¹gu dnia, kiedy to spotykaj¹ siê w nim przedstawiciele obu p³ci. Drugi
pokój nale¿y do kobiet, jest przestrzeni¹ dla mê¿czyzn zakazan¹; Lucjan wejdzie
do niego tylko kilka razy, w bardzo okre�lonym celu. W kuchni znajduj¹ siê te¿
drzwi wej�ciowe, tak ¿e ka¿dy, kto wchodzi do mieszkania, musi przej�æ przez
ciemn¹ sferê brudu, wydalania i wstydu. Jest to strefa obu p³ciom wspólna.

Ze sfer¹ cia³a ³¹czy siê równie¿ � i to by by³o po trzecie � przyrz¹dzane
w kuchni jedzenie, które w powie�ci ma nader ambiwalentny status. Jest ono nie-
zbêdne do ¿ycia, lecz aby je zdobyæ, trzeba mieæ pieni¹dze. Tymczasem ca³e to
�rodowisko twórcze ¿yje na kredyt, a je�li ju¿ kto� zabiera siê do jakiej� pracy,
czyni to kosztem swoich ambicji literackich. Po¿ywk¹ dla tych ostatnich s¹ zresz-
t¹ spotkania odbywaj¹ce siê w kawiarniach, gdzie siê przewa¿nie pije, jedzenie
za� jest tylko dodatkiem do wódki. M³odzi literaci sto³uj¹ siê zazwyczaj w pod-
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³ych garkuchniach; natomiast w kuchni wspólnego mieszkania gotuj¹ kobiety
i lokatorzy-studenci. Ka¿dy dla siebie. Raz dwaj studenci zdobywaj¹ siê na wspó³-
dzia³anie w tej kwestii, co koñczy siê awantur¹. Student le�nictwa Józef postana-
wia zrobiæ co� na obiad; jego my�l podchwytuje drugi student, Bednarczyk, pro-
ponuj¹c podzia³ kosztów:

� Kup pan boczku i chleba, a ja dam jajka i zrobimy sobie obiad.
� Ile jajek?
� No, po cztery, osiem.
� Zaraz, czy mi siê op³aci? [193]

Ostatecznie Józef uznaje, ¿e siê op³aci, idzie na zakupy, a nastêpnie zabiera siê
do sma¿enia; wszczyna wielk¹ k³ótniê ze Stukonisow¹, matk¹ Zygmunta, o pal-
nik, poniewa¿ Stukonisowa w tym samym czasie gotuje. Wreszcie przynosi ja-
jecznicê do pokoju:

On i Bednarczyk usiedli przy stole, po czym zaczêli je�æ.
� Lepiej by by³o rozdzieliæ to na talerzach, bo wy³apujesz mi pan co wiêksze kawa³ki

boczku.
� Ja panu... wiêksze kawa³ki. Dziêki mnie jesz pan ten obiad. Ja da³em jajka.
� Sam¿e� mi pan to zaproponowa³.
� Z lito�ci.
� A jedz pan sam, niech pana cholera �ci�nie z pañskimi jajkami. My�li pan, ¿e nie obejdê

siê bez obiadu. Ud³aw siê pan. [195]

Dziecinna k³ótnia o jajecznicê dziwnie przypomina walkê dwóch wyg³odnia-
³ych psów o ko�æ. Jedzenie wywo³uje najgorsze emocje w cz³owieku. Skomentuje
to pó�niej narrator:

W tym pokoju spotykali siê wszyscy jak w jad³odajni, w której rzadko co� jedzono. Weso-
³o�ci by³o tu niewiele, natomiast jedno drugiemu wiecznie przeszkadza³o, nie lubiano siê
i wyk³ócano. [247]

Zastanawia, sk¹d tyle wrogo�ci w mieszkañcach wspólnego pokoju. Na pew-
no jest ona zwi¹zana ze st³oczeniem na ma³ej powierzchni tak wielu ró¿nych osób.
Przedstawmy je mo¿e: w pokoju kobiet mieszka Stukonisowa, robotnica, pobo¿na
matka dwóch synów oraz w³a�cicielka mieszkania; razem z ni¹ dwie lokatorki:
Teodozja Mokucka, akuszerka, i Felicja Stodulska, sprzedawczyni w sklepie miês-
nym, osoby proste i ograniczone. Pod koniec powie�ci do³¹czy do nich matka
Bednarczyka, która przyby³a ze wsi do miasta na leczenie �kobiecych spraw�. We
wspólnym pokoju nocuj¹ studenci i literaci: Zygmunt Stukonis, mierny poeta; jego
brat Mietek, student chemii, komunista; Józef, student agronomii (le�nictwa);
W³adys³aw Bednarczyk, student prawa, który chce zostaæ adwokatem; Edward
Mokucki, brat Teodozji, student medycyny i erotoman; Stanis³aw Krabczyñski
�Dziadzia�, literat i podró¿nik z bujn¹ fantazj¹; no i Lucjan, który w tych warun-
kach chce napisaæ swoje pierwsze wielkie dzie³o. Razem dziesiêæ osób, nie licz¹c
matki Bednarczyka. I dla nich wszystkich jeden wychodek. Trzeba jednak dodaæ,
¿e w ci¹gu dnia przebywaj¹ w mieszkaniu tylko bezrobotni poeci, a reszta pracuje
albo studiuje. Warunki bytowe wydaj¹ siê jedynie katalizatorem agresji, która drze-
mie w lokatorach. Tê agresjê przynosz¹ oni do wspólnego pokoju ze sob¹; w spo-
sób symboliczny wyra¿a j¹ ciemna strefa kuchni, przez któr¹ ka¿dy musi przej�æ.

Spróbujmy podsumowaæ dotychczasowe obserwacje dotycz¹ce kuchni. Jest
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to w tym mieszkaniu miejsce zwi¹zane z cielesno�ci¹ cz³owieka, z jego naturalny-
mi potrzebami, g³odem, brudem, wydalaniem, tym wszystkim, co, jak pokazuje
Uni³owski, powoduje negatywne emocje � m.in. agresjê prowadz¹c¹ do k³ótni,
a tak¿e wstyd czy dok³adniej: poczucie poni¿enia. Do negatywnych emocji zali-
czyæ trzeba równie¿ frustracjê wywo³an¹ przez niezaspokojone popêdy; dwakroæ
widzieli�my, jak powstaj¹ one w Lucjanie, i to w³a�nie w kuchni. Raz na pocz¹tku,
gdy siê myje, i drugi raz, gdy podgl¹da �pi¹c¹ Teodozjê. Dodajmy, ¿e zaspokoje-
nie popêdu nastêpuje w pokoju kobiet; to w nim w³a�nie Lucjan kocha siê z Teo-
dozj¹, gdy zostaj¹ sami w mieszkaniu. Kuchnia symbolizuje wiêc sferê negatyw-
nych, bo wiod¹cych do frustracji, popêdów cz³owieka. Wszystkie te emocje prze-
noszone s¹ nastêpnie do wspólnego pokoju, gdzie wybuchaj¹; bardzo trudno
zachowaæ godno�æ w takich warunkach.

Scharakteryzowana w ten sposób kuchnia bêdzie scen¹ istotnych wydarzeñ
pod koniec powie�ci. Tutaj dzieje siê rzecz straszna: student Bednarczyk po obla-
niu najwa¿niejszego egzaminu na studiach (prawniczych) pope³nia samobójstwo,
i to jakie: wiesza siê w wychodku. Ustêp, jedyne miejsce zapewniaj¹ce w tym
mieszkaniu minimum intymno�ci, zostaje wykorzystany do aktu autodestrukcji.
To miejsce spowija ciemno�æ, ³askawa i gro�na jednocze�nie. Umieraj¹cy ju¿ wte-
dy Lucjan jest jedynym �wiadkiem wypadku:

Nagle obudzi³o go czyje� rzê¿enie, g³uchy ³omot, jakby kto� butami kopa³ w deskê. Otwo-
rzy³ oczy i na razie nie móg³ sobie zdaæ sprawy, co siê dzieje. [...] Usiad³ na ³ó¿ku, by³o prawie
ciemno. Teraz wiedzia³, gdzie. W ustêpie dzia³o siê co� niesamowitego. Zebra³ resztki si³ na
zwleczenie siê z ³ó¿ka i potoczy³ siê jak pijany do kuchni. Przekrêci³ kontakt. Drzwi ustêpu
trzês³y siê pod uderzeniami nóg. Szarpn¹³ za klamkê. Drzwi by³y zamkniête od wewn¹trz.
[266]

Lucjan wzywa pomoc i gdy stró¿kom udaje siê wy³amaæ drzwi od ustêpu,
oczom zebranych ukazuje siê taki oto widok:

Wewn¹trz na pasku przymocowanym do rezerwuaru z wod¹ wisia³ Bednarczyk. Lewa
noga tkwi³a w sedesie, prawa drga³a, wolno zwisaj¹c w powietrzu. Spomiêdzy ust i ociekaj¹ce-
go �lin¹ jêzyka wydobywa³ siê s³aby charkot. Kobiety przeciê³y pasek i zwlok³y cia³o na pod-
³ogê. [267]

Bednarczyk tu¿ przed �mierci¹ poszed³ do ³ó¿ka z Felicj¹; zamknêli siê
w pokoju kobiet, bo w alkowie wspólnego pokoju, obok drzwi z kuchni, le¿a³
Lucjan. Mimo to s³ysza³ odg³osy ich mi³o�ci, podczas gdy rozmy�la³:

To siê, o ile pamiêtam, nazywa gru�lic¹ rozpadow¹. Pozara¿am jeszcze tych wszystkich
ba³wanów, co siê rw¹ do ¿ycia, ale czy¿ mogê na to co� poradziæ! Przecie¿ lepiej by³oby mi
zdychaæ w miejscu, gdzie nie ma tej �mierdz¹cej nêdzy i tego wychodka, co mi ci¹gle cuchnie
pod samym nosem! �mieræ! He... bzdura! [264]

�mieræ Lucjanowi niestraszna; straszna jest �mierdz¹ca fizjologia, od której
cia³o ludzkie nie mo¿e siê wyzwoliæ inaczej ni¿ przez unicestwienie. Salis zd¹¿y
jeszcze porozmawiaæ na temat zak³ócania spokoju chorym z Bednarczykiem, gdy
ten wróci do pokoju. Potem Felicja wychodzi, a Bednarczyk: �Uwali³ siê na kana-
pê i na twarz jego wype³z³a rozpacz, nurtuj¹cych go, straszliwych zapewne my�li.
Mrok osnuwa³ jego postaæ i zdawa³ siê j¹ zatracaæ� (266). Tak go jeszcze widzi
Lucjan, zanim przysypia. Charakterystyczna jest ta wizja, w której Bednarczyka
poch³ania ciemno�æ. Po jego samobójstwie wstrz¹�niêty Lucjan rozmy�la nad tym,
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co siê wydarzy³o: �Ale ¿e siê zamkn¹³ tam, co za obrzydliwa premedytacja za-
mkn¹æ siê w takim miejscu, sam na sam z paskiem� (268). Ustêp, bêd¹c z natury
rzeczy miejscem rozk³adu, staje siê w utworze symbolem rozk³adu cz³owieka.

Pod koniec powie�ci narasta atmosfera grozy; jeszcze przed samobójstwem
Bednarczyka umiera na zatrucie jadem trupim student medycyny Mokucki. Jego
�mieræ wywo³uje w Lucjanie nastêpuj¹c¹ refleksjê:

Chcia³bym zobaczyæ to perfidnie zmru¿one oczko natury, które przypatruje siê bezna-
dziejnym mozo³om swych stworów. Ha, umys³ ludzki! To � to, a owo! Psiakrew! Jakie� skale-
czenie siê lancetem i ju¿ po umy�le, koniec ca³ego cudu. Rrrym! J...³ to pies. [229�230]

Ludzie tkwi¹ w szponach z³o�liwej natury, wydaje im siê tylko, ¿e swym umy-
s³em mog¹ j¹ pokonaæ. Wszystkie ich starania, by ograniczyæ jej w³adzê nad sob¹,
skazane s¹ na niepowodzenie; takie w ka¿dym razie jest przekonanie umieraj¹cego
Lucjana, który okazuje siê w powie�ci, jak widzieli�my, osob¹ najbardziej wra¿liw¹
na to, co cielesne. Bardzo te¿ dba o swoj¹ powierzchowno�æ � podczas niedzielnej
toalety, gdy panna Felicja pozosta³a niedomyta, Mieciek sprzecza³ siê z matk¹
o mycie nóg, a Dziadzia, zamiast umyæ nogi, natar³ je wod¹ koloñsk¹, jedynie Lu-
cjan �ubrany, czy�ciutki, jad³ �niadanie i czyta³ »Strzelca«� (95). Lucjan stara siê
broniæ swojej ludzkiej godno�ci przed natur¹, choæ przecie¿ nie mo¿e jej nie ulec
w ostatecznym rozrachunku. Za pomoc¹ takich drobnych szczegó³ów autor pokazu-
je ró¿nicê miêdzy Lucjanem a reszt¹ mieszkañców wspólnego pokoju; ale czy bo-
hatera wyró¿nia tylko stosunek do mrocznej sfery cielesnej? Wyró¿nia go tak¿e
stosunek do sztuki, dziedziny piêkna, na które Lucjan jest szczególnie wra¿liwy.

Jedyne nazwane i opisane w utworze prze¿ycie piêkna staje siê w³a�nie udzia-
³em Lucjana; pojawia siê na pocz¹tku powie�ci, rankiem drugiego dnia pobytu
Salisa we wspólnym pokoju. Co charakterystyczne, ma ono miejsce podczas po-
rannej toalety Lucjana, a wiêc zestawione zostaje z czynno�ci¹, która jest wyra-
zem oporu przeciwko w³asnym cielesnym uwarunkowaniom:

Wytar³ siê mocno rêcznikiem, a¿ mu skóra na szyi poczerwienia³a, wyczy�ci³ zêby i po-
cz¹³ szybko siê ubieraæ. Jaki� mê¿czyzna �piewa³ ariê z Aidy. G³os by³ nieuczony, lecz mocny
i jasny � pulsuj¹cy skoncentrowan¹ weso³o�ci¹. Lucjan przerwa³ sw¹ czynno�æ i podszed³ do
okna. Na dole krêcili siê ci sami ludzie. G³os niezwykle czysto odcina³ siê od tego gwaru;
brzmienie jego wibrowa³o w powietrzu razem ze stukotem m³otka, tak jak gdyby jeden cz³o-
wiek robi³ te dwie rzeczy jednocze�nie. Zdenerwowanie pierzch³o i Lucjan zas³uchany pomy-
�la³: �Z takim g³osem facet t³ucze m³otkiem � komiczne�. [24�25]

Gdy wraca Zygmunt, Lucjan opowiada mu o tym, co s³ysza³: �� S³uchaj, Zyg-
munt, zanim przyszed³e�, kto� z do³u �piewa³ tak piêknie, ¿e mówiê ci � by³em
zachwycony� (27); Zygmunt wyja�nia, ¿e to �piewa ¯yd, ku�nierz z podwórka, na
które wychodz¹ okna mieszkania, i dalej mówi:

Nieraz cholera mo¿e wzi¹æ, jak ten parszywiec zacznie wyæ, i to zawsze z rana, kiedy jest
pogoda; reszta t³ucze m³otkami � rozpinaj¹ futra na desce i wbijaj¹ gwo�dzie. Ju¿ dawno my-
�la³em tego wyjca nauczyæ, kiedy� tu pisa³em, wiesz, i cholera mnie bra³a, tak mi przeszkadza³.
Co, podoba ci siê? No, mo¿e ja nie jestem muzykalny. [27]

Stanowi to kolejn¹ ró¿nicê miêdzy Lucjanem a Zygmuntem; Salisowi ów �piew
bardzo siê podoba³, Stukonis natomiast jest g³uchy na piêkno. Lucjan us³yszy ten
�piew jeszcze dwa razy. Raz, gdy �wsta³ pó�no, z uczuciem bezcelowo�ci swego
istnienia� (123):
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Tego ranka wszystko potêgowa³o rozstrój. Ów ¯yd z do³u �piewa³ z jak¹� w�ciek³¹ rado-
�ci¹ ¿ycia. S³oñce t³oczy³o siê w pokoju, a na ulicach wszystko d�wiêcza³o metalicznie w roz-
palonym powietrzu. [124]

I raz na sam koniec, gdy bêdzie umiera³:

Wolno i z wysi³kiem obróci³ g³owê w stronê otwartych okien. Tam koncentrowa³o siê to,
od czego on siê oddala³. [...]

Nic mu nie dolega³o, nic nie czu³. By³o mu nieco zimno w nogi, ale nie m¹ci³o to jego
spokoju. S³uch tylko cierpia³, wszystko wokó³ wrzeszcza³o, ¿y³o, powietrze by³o przesycone
czyim� �piewem... Ach, to ten, i pomy�leæ, ¿e kiedy� tym siê zachwyca³em... Mog³oby byæ
trochê ciszej, ale niech tam, na ostatek. [278�279]

Lucjan nale¿y w tym momencie ju¿ do �mierci, a nie do ¿ycia, którym przepo-
jony jest �piew zza okien; dlatego odwraca siê od niego, nie odczuwa tego za-
chwytu co kiedy�. Te dwie sceny z pocz¹tku i z koñca powie�ci spinaj¹ j¹ klamr¹,
a zbudowane zosta³y na zasadzie prostej opozycji: przeciwstawienia mrocznej sfery
�mierci, która w powie�ci okazuje siê czyst¹ biologi¹ � jasnej sferze ¿ycia, pe³nej
rado�ci. Na samym pocz¹tku Lucjan jest jeszcze zdrowy i pe³en si³ do ¿ycia, do
zachwytu nad rzadkimi przejawami piêkna; gdy po raz drugi us³yszy ten �piew,
stacza siê ju¿ jak po równi pochy³ej w objêcia �mierci, która na koniec tryumfuje.
Obie te sfery, ciemna � ludzkiej cielesno�ci i �mierci, oraz jasna � ¿ycia, rado�ci
i piêkna, maj¹ swoje konkretne miejsce w przestrzeni: pierwsza ³¹czy siê z kuch-
ni¹, a przeciwwag¹ dla ciemno�ci tego pomieszczenia jest w powie�ci �wiat³o,
wpadaj¹ce do wspólnego pokoju przez okna na podwórze.

Przyjrzyjmy siê bli¿ej temu, co wpada do pokoju razem ze �wiat³em; to nie
tylko rado�æ ¿ycia, której wyrazem jest piêkny �piew, to tak¿e odg³osy pracy, �jak
gdyby jeden cz³owiek robi³ te dwie rzeczy jednocze�nie� (25). Okazuje siê, ¿e do
jasnej i radosnej sfery ¿ycia nale¿¹ PRACA i PIÊKNO, a ³¹cz¹ siê one ze �wiat³em,
darem Prometeusza dla ludzi. Czy to przypadek? Czy to przypadek, ¿e g³os, który
w p³aszczy�nie symbolicznej stanowi jakby przestrogê dla mieszkañców wspól-
nego pokoju, napomnienie do pracy, jest wyrazicielem my�li Norwida zapisanej
w Promethidionie?

Bo piêkno na to jest, by zachwyca³o
Do pracy � praca, by siê zmartwychwsta³o 9.

W dyskusjach literackich, które wiod¹ m³odzi poeci we Wspólnym pokoju,
ofiarami mia¿d¿¹cej krytyki padaj¹ w³a�ciwie wszyscy twórcy wymienieni (cza-
sami pojawiaj¹ siê ich prawdziwe nazwiska) w powie�ci Uni³owskiego. I tylko
jeden siê ostaje, i o nim mówi siê jako o genialnym: to Norwid w³a�nie. Bardzo
jednak gorzki jest ostatni wniosek powie�ci. Idea³om poety nikt ze wspólnego
pokoju nie potrafi³ sprostaæ; jego mieszkañców parali¿uje marazm i bezczynno�æ,
brakuje takiego talentu, który umia³by wydobyæ piêkno.

Ponury jest obraz przysz³o�ci polskiego spo³eczeñstwa u Uni³owskiego. �mieræ
Edwarda Mokuckiego i Bednarczyka to tylko kolejne elementy diagnozy lokato-
rów wspólnego pokoju, którzy s¹ m³odymi lud�mi, przysz³o�ci¹ narodu, chc¹ byæ
przedstawicielami ró¿nych profesji, a prawie wszyscy �le koñcz¹. Mokucki chcia³

9 [C. K. N o r w i d], Promethidion. Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem. Przez autora pie�ni
spo³ecznej czterech strón. [Wroc³aw] 1967 (reprint pierwodruku), s. 18.
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byæ lekarzem, Bednarczyk � adwokatem; Mietek, brat Zygmunta, student chemii,
zaanga¿owa³ siê w politykê, a dok³adniej � w partiê komunistyczn¹, i wyl¹dowa³
w wiêzieniu; Zygmunt zarzuci³ swoje ambicje literackie, aby robiæ karierê w ad-
ministracji; inny literat, Dziadzia, który nigdzie nie pracuje, postanawia u³o¿yæ
sobie ¿ycie, niestety na narzeczon¹ wybiera pannê Leopard, najbardziej niesym-
patyczn¹ postaæ w powie�ci, i nic z ich ma³¿eñstwa nie wychodzi, m.in. za spraw¹
Lucjana... Lucjan za� umiera. Jedynie student le�nictwa Józef spe³ni swoje ambi-
cje, lecz jest on najbardziej ograniczon¹ osob¹ z ca³ego towarzystwa.

Przestrzeñ wspólnego pokoju to przestrzeñ g³êboko symboliczna; jest ona pod-
dana wp³ywowi dwóch �cieraj¹cych siê si³, realnie kszta³tuj¹cych los cz³owieka.
Z jednej strony oddzia³uje si³a natury, tego, co cielesne, biologiczne, fizjologiczne.
Z drugiej � p³ynie si³a tego, co wed³ug Uni³owskiego powinno stanowiæ tre�æ ludz-
kiego ¿ycia, co ni¹ czasem bywa: po³¹czenie pracy i piêkna. W wypadku lokatorów
wspólnego pokoju, niestety, �wiat³o Prometeusza przegrywa. Wydaje siê, ¿e tylko
wra¿liwy Lucjan by³ postaci¹ mog¹c¹ urzeczywistniæ postulat Norwida; pracowa³
nad powie�ci¹, której niedostatki sam widzia³, a czu³ siê na si³ach, by je poprawiæ �
lecz niezdrowy tryb ¿ycia i gru�lica nie da³y mu szans. Lucjan umiera, a wraz z nim
ginie te¿ ostatnia mo¿liwo�æ stworzenia piêkna. W �wiecie odmalowanym przez
Uni³owskiego tryumfuje mroczna, nietwórcza, upodlaj¹ca sfera natury. Jest to obraz
tragiczny; Uni³owski przedstawia go jak lustro wspó³czesno�ci.

Motyw wydalania pos³u¿y³ Uni³owskiemu w tej powie�ci, jak stara³am siê
wykazaæ, za no�nik sensu, a zarazem znak � na zasadzie opozycji � sensu przeciw-
stawnego; silne eksponowanie czynno�ci objêtych tabu kieruje bowiem uwagê na
konstrukcjê przestrzeni we Wspólnym pokoju, a ponadto ³¹czy siê zwykle ze wska-
zaniem sfery pozytywnej, wyznaczanej przez my�l Norwida. Dopiero taka ca³o-
�ciowa interpretacja pozwala ujrzeæ w powie�ci Uni³owskiego g³êbszy zamys³ tre-
�ciowy i stawia we w³a�ciwym �wietle szokuj¹ce opisy fizjologiczne. Podobnego
zamys³u mo¿na tylko ¿yczyæ wszystkim autorom, którzy do swojej twórczo�ci
wprowadzaj¹ motyw sekrecji.
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BREAKING THE TABOO OF SECRETION
ON THE EXAMPLE OF ZBIGNIEW UNI£OWSKI�S �SHARING A ROOM�

In the article I put forward the idea that the drastic description of physiology in Uni³owski�s novel
Sharing a room is not its �naturalistic element�, but is meant to construct a symbolically marked space.
Analyzing the design of the flat described by Uni³owski, I conclude that it is a symbolic expression
of his anthropological beliefs referring to the nature and man�s duty. In this view a man is captivated by
his physicality and can only strive to limit its power over himself; the aim of man�s life should be
a Norwidian combination of the Beauty and Work, which Uni³owski signals by juxtaposing a gloomy
sphere of biology (put in a blind kitchen) with the light which falls into the room through the window
together with voices of a beautiful singing at work. Norwid supports, as I see it, not only the ideological
significance of the novel, but also the use of secretion motive.


