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O S£OWNIKU PERSONOLOGICZNYM NA£KOWSKIEJ

Przegl¹d terminologii zwi¹zanej z kategori¹ postaci literackiej przyczynia siê
do powstawania obszernego i strategicznie tworzonego s³ownika. Obszernoæ wydaje siê faktem oczywistym  wraz z ewolucj¹ jêzyka oraz przemianami w dziedzinie operacji s³ownych daj¹cych obraz nazywania istoty ludzkiej zmienia siê tak¿e
rozumienie wiata przedstawionego z wszystkimi jego konstytutywnymi elementami. Od czasów owieceniowej powieci dydaktycznej wszelkie koncepcje cz³owieka znajduj¹ swój wyraz w twórczych strategiach mówienia o postaci literackiej.
Mówienie o bohaterze utworu literackiego wyranie wystêpuje w parze z mówieniem o cz³owieku. Obszar dyskusji personologicznych pozostaje wiêc naj¿ywszym
wiadectwem sojuszu literackiego i pozaliterackiego, którego najjaskrawszym obrazem jest szereg spontanicznych czytelniczych okreleñ: postaæ jak ¿ywa, widzê
w niej siebie, ile¿ w niej prawdy, jest (nie jest) papierowa, jak z krwi i koci, warto j¹
naladowaæ (typowo szkolne). Nie by³oby w tych stwierdzeniach nic dla literaturoznawcy interesuj¹cego, gdyby nie fakt ci¹gle realizuj¹cego siê w podobnych s¹dach
³¹czenia dyskusji o cz³owieku z dyskusj¹ o elemencie literackiego wiata przedstawionego. Pierwsza i zupe³nie podstawowa uwaga dotyczy nadu¿ywania pojêcia postaæ literacka. Fundamentalne odrzucenie pojêcia bohater jako terminu zanadto
heroicznie brzmi¹cego  nacechowanego emocjonalnie (zw³aszcza w odniesieniu
do tzw. postaci t³a)  pozbawia wygody s³ownej i podstawowego synonimu, ale te¿
potwierdza wczeniejsze powi¹zania dyskusji literaturoznawczych z psychologicznymi czy socjologicznymi.
Mno¿¹ce siê ostatnio uwagi o mierci, odejciu, redukcji, relatywizacji i degradacji bohatera literackiego 1, przewartociowane (potwierdzane lub odrzucane), wiadcz¹ o niezwyk³ej popularnoci tej kategorii, co jest niew¹tpliwie konsekwencj¹ chêtnie podejmowanej tematyki podmiotowoci w literaturze (i kulturze) 2.
1
Zob. H. M a r k i e w i c z, Postaæ literacka. W: Wymiary dzie³a literackiego. Kraków 1984
(wczeniejsza wersja: Postaæ literacka i jej badanie. Pamiêtnik Literacki 1981, z. 2). Zob. te¿
E. K u  m a, Zniekszta³cenie postaci literackiej wywo³ane jêzykiem teoretycznym zastosowanym do jej
opisu. W zb.: Autor  podmiot literacki  bohater. Studia. Red. A. Martuszewska, J. S³awiñski. Wroc³aw 1983.
2
Zob. H. G o s k, Wizerunek bohatera. O debiutanckiej prozie polskiej prze³omu 1956 roku.
Warszawa 1990, s. 18.
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Nastêpstwem tego zainteresowania jest, z jednej strony, o¿ywiona dyskusja na temat udzia³u postaci literackiej w definiowaniu pojêcia podmiotu i kszta³towaniu
sfery modalnej tekstu literackiego, z drugiej natomiast  wytworzenie prawdziwej
sieci terminologicznej, nara¿aj¹cej kategoriê postaci na liczne eksperymenty,
a nawet deformacje 3. XX-wieczna dyskusja na temat statusu bohatera literackiego, zapocz¹tkowana w bardzo bezporedni sposób przez Pa³ubê 4, podjê³a nie tylko problem ró¿nostronnych ingerencji w wiat bohatera i w kwestiê jego autonomii, ale nade wszystko problem wzajemnej odpowiedzialnoci i szerzej  relacji
autorbohater 5. Biologicznie sprofilowane okrelenia postaci, wyra¿aj¹ce siê zw³aszcza w pojêciu plazmowatoci 6, zapocz¹tkowa³y d³ugotrwa³¹ walkê o bohatera czasu 7. W dyskusji na temat pozycji bohatera wród innych kategorii teoretycznoliterackich oraz elementów kultury i cywilizacji koncepcja Na³kowskiej zajê³a tym istotniejsz¹ pozycjê, ¿e pozostawa³a na pograniczu strategii stricte literackiej i stricte
¿yciowej. Postuluj¹c w Pisanej rzeczywistoci dopuszczenie postaci do prawa g³osu
oraz jej ods³oniêcie przez autora 8, swymi literackimi propozycjami Na³kowska
dawa³a dowód s³usznoci tej koncepcji i jej konsekwencji nieoczekiwanie brzemiennych w komplikacje. Jednym z najwidoczniejszych ladów toczenia przez ni¹
prawdziwego boju o podmiotowoæ postaci by³o zgromadzenie bogatego zestawu
narzêdzi s³ownych, którymi operowa³a omawiaj¹c kwestiê bohatera.
Tworz¹c s³ownik personologiczny Na³kowska potwierdza wa¿noæ powi¹zañ
miêdzy terminologi¹ teoretycznoliterack¹ a psychologiczn¹. Przenosz¹c pojêcia charakter, postaæ, cz³owiek, ludzie miêdzy wiatami literackim i pozaliterackim, z dialogu powieciowego w obszar dyskusji (refleksji) krytycznoliterackiej, daje
wiadectwo elastycznoci kategorii postaci, jej niejednoznacznoci oraz niezachwianej
pozycji w polemice literaturoznawczej. Potwierdza adekwatnoæ narzêdzi opisu postaci autentycznych do prób tworzenia wizerunków bohaterów literackich, a co za
tym idzie  swoisty fenomen wyros³y z koniecznoci, jak¹ jest uniwersalizowanie
jêzyka personologicznego, niweluj¹cego ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy postaci¹ literack¹ a cz³owiekiem 9. Nie chodzi tu jednak o zatarcie ró¿nic typowe dla strategii
realizmu, przeciwnie  raczej o wykorzystanie niektórych koncepcji XIX-wiecznych
dla ustalenia naczelnej zasady: nie os¹d, ale sam ogl¹d ma nieocenion¹ wartoæ.
Wartoæ ta jest tym wy¿sza, im pokorniejsza jest postawa narratora i autora, im bardziej widoczna jest skrupulatnoæ, ujêcie kompleksowe, gruntowna wiedza i racjonalne jej dawkowanie. Szkic Czes³awa Mi³osza dotycz¹cy Niecierpliwych 10 to
Zob. K u  m a, op. cit.
Zob. K. S i a t k o w s k a - C a l l e b a t, Trup  marionetka  Pa³uba. (O kategorii postaci
w powieci Irzykowskiego). Przegl¹d Humanistyczny 2000, nr 3, s. 6167.
5
Kwestiê tê szeroko omawia W. B o l e c k i (Relacja autorpostaæ w wiadomoci literackiej Dwudziestolecia miêdzywojennego. Ruch Literacki 1981, z. 3, s. 185189).
6
Zob. I. F i k, Co za czasy! W: Wybór pism krytycznych. Wstêp, oprac. A. C h r u s z c z y ñs k i. Warszawa 1961, s. 217.  K. W y k a, Sprawa Piêtaka. W: Stara szuflada. Kraków 1967, s. 274.
7
Zob. B o l e c k i, op. cit.
8
Z. N a ³ k o w s k a, Pisana rzeczywistoæ. W: Widzenie bliskie i dalekie. Warszawa 1957,
s. 47. Odwo³uj¹c siê do tego tomu szkiców pos³ugiwaæ siê bêdê odt¹d tytu³ami poszczególnych
fragmentów oraz skrótem W. Liczby po skrócie wskazuj¹ numery stronic.
9
Zob. B. H a d a c z e k, Bohater rozwojowy. W zb.: Postaæ w dziele literackim. Materia³y
sesji naukowej zorganizowanej w dniach 1112 listopada 1981 r. przez Zak³ad Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMK w Toruniu. Red. Cz. Niedzielski, J. Speina. Toruñ 1982, s. 8791.
10
Cz. M i ³ o s z, Piek³o owadów. Pion 1939, nr 14/15.
3
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wiadectwo takiego odczytania zamiaru Na³kowskiej, które mo¿na by okreliæ
mianem po³kniêtego haczyka. Obojêtnoæ, ch³ód i krzywdz¹ce dla postaci biologistyczne ujêcie tematu jako podstawowe zarzuty stawiane Na³kowskiej przez
Mi³osza znoszone s¹ poprzez wpisan¹ w ca³¹ jej (zw³aszcza miêdzy- i powojenn¹)
twórczoæ postawê specyficznie rozumianej empatii. Przez wielu krytyków miêdzywojennych postawa taka by³a ceniona i oceniana jako ratuj¹ca stronê artystyczn¹
utworu, który nie mo¿e odkrywaæ postaci, pozbawiaj¹c czytelnika poczucia uczestniczenia w grze lub zagadce 11.
Koncepcja Na³kowskiej, tak jak Irzykowskiego, Schulza czy Witkacego, tworzy pewien ustalony, choæ ewoluuj¹cy system twierdzeñ i pojêæ, konsekwentny
w taki sam sposób, w jaki systematycznie pisarka tworzy w³asn¹ koncepcjê widzenia cz³owieka. Wypracowanie takiego aparatu pojêæ wynika w g³ównej mierze
z wyznawanej filozofii ról, wcieleñ oraz zmian 12, które mno¿¹ i tak liczny personel jej powieci, opowiadañ i dramatów. Konsekwencj¹ takiego zwielokrotnienia postaci jest koniecznoæ przypisania im okrelonych, subtelnych, jednoczenie indywidualizuj¹cych i uniwersalizuj¹cych nazwañ. Z drugiej natomiast strony, ³atwo dostrzegalna w tej twórczoci powtarzalnoæ terminów personologicznych
wchodzi w wyrany zwi¹zek z koncepcj¹ typowoci i próbami klasyfikowania postaw ludzkich. U¿ycia okrelonych zakorzenionych w tradycji literackiej pojêæ
personologicznych potwierdzaj¹ istnienie zjawiska swoistej »wêdrówki lejtmotywów« 13, dowodz¹ ca³ociowego charakteru twórczoci Na³kowskiej.
Trudna sprawa
Kariera okrelenia sprawa w twórczoci Na³kowskiej siêga pierwszych jej
utworów i pierwszych zapisów diarystycznych. Olbrzymia czêstotliwoæ wystêpowania tego rzeczownika ³¹czy siê z wieloci¹ kontekstów, w których siê on pojawia,
zw³aszcza w Dziennikach 14: zawik³ane sprawy mojego »szczêcia« (s. 78), [Berent, który] skoñczy³ sw¹ sprawê ze wszystkimi w¹tpliwociami, [...] w istocie swojej
jest ju¿ ca³kowicie ukoñczony 15 (s. 83), sprawa Na³kowskiej z prze¿ytymi rzeczami (s. 132), sprawa Spasowskiego (s. 188), W³adys³awa (z W³adys³awem)
(s. 196197) oraz Mêdrzeckiego (s. 250), sprawa Gondzi³³a 16, Szpera (s. 317),
sprawy m³odoci (s. 269).
Ka¿dy przypadek u¿ycia terminu sugeruje istnienie kompleksu zjawisk sk³adaj¹cych siê na postaæ ludzk¹. Okrelenie imienne, którego wa¿noæ powiadczaj¹ frekwencyjnie Charaktery obydwóch serii i liczne opowiadania, nie wydaje siê
11
Zob. E. K o r z e n i e w s k a, Z zagadnieñ psychologii postaci powieciowych. ¯ycie Literackie 1938, z. 3, s. 102105.
12
E. K r a s k o w s k a, Niebezpieczne zwi¹zki. Jeszcze raz o prozie Zofii Na³kowskiej. Teksty
Drugie 1996, nr 4, s. 8283.
13
E. K r a s k o w s k a, Piórem niewiecim. Z problemów prozy kobiecej Dwudziestolecia miêdzywojennego. Poznañ 1999, s. 43.
14
Przytaczane w tym akapicie cytaty pochodz¹ z wyd.: Z. N a ³ k o w s k a, Dzienniki. Wstêp,
komentarze, oprac. H. K i r c h n e r. T. 2: 19091917. Warszawa 1976.
15
To typowy przyk³ad kontaminacji dwóch tendencji w przedstawianiu postaci: pojêcia sprawy oraz teorii cz³owieka niedokoñczonego.
16
Jest to tytu³ planowanego przez Na³kowsk¹ dalszego ci¹gu Romansu Teresy Hennert. Zob.
H. K i r c h n e r, wstêp w: N a ³ k o w s k a, Dzienniki. T. 3: 19181929. Warszawa 1980, s. 14.
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formu³¹ wystarczaj¹c¹ dla nazwania kwestii ludzkiej. Sk³adaj¹ siê na ni¹, oprócz
samego obiektu obserwacji, liczne czynniki zewnêtrzne wobec osobowoci, ale
dla niej fundamentalne  sytuacja rodzinna, zawodowa, relacje z bliskimi i dalszymi, czyli  sieæ najcilejszych zale¿noci, ról i póz, których labiryntowy uk³ad
zostaje w wyj¹tkowo czytelny sposób przedstawiony w organiczno-naturalistyczno-biologicznej metaforyce Niecierpliwych 17. Jest to sprawa, ale te¿ zagadnienie,
najczêciej (jeli nie zawsze) nie do rozwi¹zania 18.
Rozpatrzenie s³ownikowych definicji terminu sprawa zwraca uwagê na jedno ze znaczeñ, które kumuluje w sobie rozmaite zamiary pisarskie Na³kowskiej.
Otó¿ termin funkcjonuje nie tylko dla nazwania okolicznoci, które stanowi¹
wyodrêbniony przedmiot czyjego zainteresowania oraz rzeczy do za³atwienia.
W jêzyku prawniczym oznacza postêpowanie tocz¹ce siê przed s¹dem 19, innymi s³owy  proces: cykl czynnoci prowadz¹cych do rozwik³ania zdarzenia
zwi¹zanego z przestêpstwem pope³nionym przez cz³owieka lub grupê. Akta s¹dowe odnotowuj¹ fakty, które na trwa³e przesz³y do historii kryminologii, ale te¿ do
historii narodowej  jako sprawa N 20. Prawny aspekt funkcjonowania terminu
sprawa zak³ada wiêc konflikt, problem winy i ofiary, a tym samym  wykroczenia przeciw prawu. Znamienne, ¿e ka¿da postaæ Na³kowskiej, w odniesieniu do
której u¿ywa siê tego terminu, uwik³ana jest w niewyjanione wydarzenia, sama
za skrywa swoje prawdziwe oblicze i motywy postêpowania za grub¹ zas³on¹
tajemnicy i domys³ów w myl zasady: wiat ludzki, przygnêbiony wzglêdnoci¹
poznania, sam siebie nastraszy³ i ujarzmi³ niewiadomym (Pisarze polscy a Rosja
sowiecka, W 55).
Opowiadaj¹c o wejciu Zenona, El¿biety i Justyny w tê sprawê, która jest
ciê¿ka i trudna, która jest niepewna i ciemna i w której ju¿ musz¹ byæ 21, Na³kowska nie tylko wpisuje siê poniek¹d w tradycjê naukowoci imitowanej 22, ale przede
wszystkim zakrela bardzo szeroki kr¹g zagadnieñ, mog¹cych staæ siê egzemplifikacj¹ czego, co nazwa³a spraw¹. Sprawa staje siê nieodwracalna, oznacza
splot wydarzeñ przypominaj¹cych wêze³ tragedii antycznej  ka¿da z mo¿liwych
dróg prowadzi do zguby. Tyle ¿e, rzecz jasna, konflikt zaprojektowany przez Na³kowsk¹ okazuje siê tym trudniejsz¹ spraw¹, i¿ koliduje z wol¹ i charakterem
osoby, której dotyczy, doskonale natomiast wspó³gra z jej wiadomoci¹. Racje
zwalczaj¹ce siê mno¿¹ siê wraz z przyrostem samowiedzy ludzkiej, daj¹c efekt
zagadki kryminalnej, w której liczba faktów komplikuje, nie za u³atwia zadanie
detektywa. Na schemacie takiej w³anie afery oparta jest od pocz¹tku do koñca
powieæ Niecierpliwi, w której mno¿¹ siê ró¿ne ciemne sprawy pamiêci, spraZob. K r a s k o w s k a, Niebezpieczne zwi¹zki, s. 8889.
Jest to fragment okrelaj¹cy ojca Mani Sies³awskiej  jednego z bohaterów Niedobrej mi³oci Z. N a ³ k o w s k i e j (Warszawa 1979, s. 49): Z³y, dra¿liwy, tragiczny, »zmarnowany«  sam
przez siê stanowi³ zagadnienie nie do rozwi¹zania.
19
S³ownik jêzyka polskiego. Red. naczelny W. D o r o s z e w s k i. Zastêpcy red. naczelnego:
S. Skorupka, H. Auderska. T. 8: S. Warszawa 1966, s. 619, 621.
20
Warto wspomnieæ w tym miejscu chocia¿by o g³onym w latach siedemdziesi¹tych filmie
J. M a j e w s k i e g o Sprawa Gorgonowej (1977), opartym na faktach i dotycz¹cym sprawy zabójstwa oraz trudnoci ostatecznego ustalenia prawdy o przyczynach i przebiegu zbrodni.
21
Z. N a ³ k o w s k a, Granica. Oprac. W. W ó j c i k. Wroc³aw 1971. BN I 204.
22
E. F r ¹ c k o w i a k - W i e g a n d t o w a, Sztuka powieciopisarska Na³kowskiej (lata 1935
1954). Wroc³aw 1975, s. 71.
17
18
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wy z (np. Albinem), w³asne sprawy Jakuba 23, a ¿adna z nich nie jest spraw¹
zamkniêt¹ ani rozwi¹zan¹. Pozostaje jeszcze sprawa kobieca (W 98)  kolejny
sposób u¿ycia tego pojêcia, z kontekstem terminologii prawnej i feministycznej
w tle.
W recenzji Adama Grywa³da pojawia siê zastosowanie terminu sprawa, które
najpe³niej oddaje sens jego u¿ycia przez Na³kowsk¹:
Skromna prostota, z jak¹ podana jest treæ, wynika z dyskrecji i delikatnoci, z uwagi dla
s p r a w y c z ³ o w i e k a, ze szczególnego dla niej poszanowania. [W 189; podkrel. M. J.]

Z pojêciem sprawy wi¹¿e Na³kowska metaforê wêz³a, najwidoczniejsz¹ w tytule ostatniej powieci, a rozbudowywan¹ w wielu innych jej tekstach. Na³kowska
mówi³a wiêc o wêle dramatycznym powieci Ewy Szelburg-Zarembiny (rec.
Ewa Szelburg-Zarembina  Ludzie z wosku, W 183), o wêze³kach akcji w sztuce Sheriffa (Prawdziwi ludzie na wojnie, W 206), o powieci Zbigniewa Uni³owskiego nabrzmia³ej wêz³ami uczuæ sprzecznych i p o w i k ³ a ñ (rec.: Zbigniew
Uni³owski  Dwadziecia lat ¿ycia, W 201; podkrel. M. J.), wêz³ach psychologicznych w teatralnej wersji powieci Shawa (rec.: Bernard Shaw  Profesja
pani Warren, W 212). Jako pojêcie literaturoznawcze, z zakresu dyskusji krytycznoliterackiej i teatralnej, pojêcie wêz³a zak³ada sploty ró¿nych czynników, istnienie konfliktu stron, np. starcia pokoleniowego kobiet we wspomnianej Profesji
pani Warren, konsekwentnego ustalania typów zwi¹zków i zale¿noci miêdzyludzkich u Uni³owskiego. Metafora wêz³a jest bodaj najczytelniejsza sporód metafor
Na³kowskiej, ale jej czytelnoæ idzie w parze z wieloci¹ znaczeñ, wyra¿anych
tak¿e poprzez synonimiczne pojêcia splotu (rec. Spraw rodzinnych Gertrudy
Jannings granych w Teatrze Nowym, W 214), k³êbowiska (O s³uchowiskach,
W 230) lub wê¿owiska 24, a tak¿e bliskiego koncepcji Schulza zagadnienia 25.
Odnosi siê do skomplikowanych uk³adów rodzinnych i rodowiskowych, do niejasnoci psychologicznych, nat³oku wydarzeñ, w które mo¿e byæ uwik³ana postaæ,
wreszcie  do czynnoci twórczych i interpretacyjnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem dzie³a literackiego.
Jego adekwatnoæ wobec prób nazwania nienazwanego powoduje, ¿e zostaje
postawione w momentach najwiêkszych rozterek bohaterów, którzy maj¹c wiadomoæ uczestniczenia w sprawie, sami mno¿¹ sposoby rozwi¹zania problemu,
pod¹¿aj¹c kilkoma drogami:
Zrazu [Narcyza] postanowi³a sobie by³a pomówiæ z mam¹. Ale w ci¹gu nocy pojê³a, ¿e
bêdzie to niemo¿liwe. Sam fakt nie by³ jeszcze tym, czym by³ w istocie, póty, póki mama
myla³a, ¿e ona nie wie. Narcyza nie mog³a w³asnymi ustami nazwaæ tej rzeczy, bo wtedy nie
by³aby ju¿ do zniesienia. [...]
Zreszt¹  w miarê jak g³êbiej wnika³a w splot tych spraw, wszystko stawa³o siê mniej z³e,
mniej bezsprzeczne. Niew¹tpliw¹ by³a jedynie ta mêka, której doznawa³a Narcyza od wczoraj 26.

Sprawy Narcyzy, ale te¿ Gondzi³³a, Jakuba, Ziembiewicza, braci Kowyli s¹
egzemplifikacjami sprawy cz³owieka, jego ciê¿kiej sprawy ze sob¹ i z drugim
Z. N a ³ k o w s k a, Niecierpliwi. Oprac. K. J a k o w s k a. Kraków 2001, s. 59, 207, 178.
Z. N a ³ k o w s k a, Wê¿e i ró¿e. Warszawa 1977, s. 124.
25
E. K r a s k o w s k a, Na³kowska i Schulz, Schulz i Na³kowska. W zb.: Osoba w literaturze
i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 195196.
26
Z. N a ³ k o w s k a, Narcyza. Wstêp H. K i r c h n e r. Kraków 1976, s. 259260.
23
24
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cz³owiekiem (O s³uchowiskach, W 231). Jej jaskrawe ucielenienia, które zachowuj¹ wymiar indywidualny, unaoczniaj¹ ideê wieloaspektowego i wielobarwnego
traktowania kwestii ludzkiej. Sprawy bohaterów dzie³ Na³kowskiej tocz¹ siê intensywnym trybem, powracaj¹ na wokandê przy okazji dyskusji o sta³ych tematach tej twórczoci  o zgodnoci cz³owieka ze sob¹, o wp³ywie losu na charakter,
o uwik³aniu we w³asny ¿yciowy kod: genetyczny, psychologiczny, zawodowy i rodowiskowy.
Dziêki takiemu nazwaniu, takiej terminologii, to, co mog³o siê wydawaæ pojedynczym,
osobliwym przypadkiem ludzkim, nabiera wymiaru typologicznego, klinicznego, uniwersalizuje siê i staje przydatnym sk³adnikiem wiedzy o cz³owieku 27.

Spraw¹ jest odbywana przez cz³owieka powinnoæ ¿yciowa, której jedyn¹
gotow¹ i zorganizowan¹ czêci¹ chaosu okazuje siê zewsz¹d nastêpuj¹ce cierpienie 28.
Pojêcie, które dope³nia problem owych uwik³añ i jest efektem poszukiwania
sposobów jednoczesnego uniwersalizowania i indywidualizowania obserwacji
cz³owieka, to kategoria typu.
Typ
Praktyka klasyfikowania bohaterów powieciowych jako typy niesie ze sob¹
ryzyko b³êdnego ko³a, które zaczyna siê i koñczy w momencie stwierdzenia, ¿e
ka¿dy cz³owiek jest reprezentantem pewnej grupy. Jednak¿e sprawa (!) typów
tworzonych przez Na³kowsk¹ pozostaje wyzwaniem w obliczu jej fundamentalnej
propozycji traktowania ludzi jako zgodnych lub niezgodnych z w³asnym typem.
Ów w³asny typ pozostaje w opozycji do tradycyjnie rozumianego pojêcia typu,
przeczy ono bowiem samo w sobie temu, co w³asne, a wiêc niepowtarzalne. Zgodnoæ ze sob¹ jako przyczyna wymarzonej doskona³oci ludzkiej i pod³o¿e prosto
rozumianego zachwytu nad cz³owiekiem zbli¿y³a koncepcje Na³kowskiej i Schulza. U Na³kowskiej, jak zauwa¿a Ewa Kraskowska, koncepcja typu zosta³a poszerzona o kategoriê typu wewnêtrznego, opozycyjnego do zmian sytuacji zewnêtrznej i poszukiwanego poprzez pisanie Charakterów 29.
W typizacji proponowanej przez Na³kowsk¹ niewiele jest z zasad systematycznoci podzia³u dokonanego przez jej ojca w Forpocztach ewolucji psychicznej 30. Jeli mia³aby to byæ systematyzacja, to wy³¹cznie na u¿ytek obserwatora
(autora?), nigdy za  czytelnika. Cel perswazyjno-postulatywny przyæmiony jest
w tym przypadku pewn¹ strategi¹ twórcz¹ i filozoficzn¹.
Ustalanie typu, który odpowiada danej postaci, odbywa siê czêsto w trybie
dygresyjnym, czego efektem s¹ prezentacje bohaterów przypominaj¹ce konstrukcje szkatu³kowe. Przy okazji przedstawienia Nutki podlega biograficznemu trybowi relacji tytu³owa bohaterka Romansu Teresy Hennert. Tryb biografizuj¹cy zak³ada wype³nienie znacznej czêci opisu tej postaci faktami z jej ¿ycia. W toku tak
budowanego wywodu ustala siê zgodnoæ lub niezgodnoæ Teresy z typem, rozu27
28
29
30

K r a s k o w s k a, Na³kowska i Schulz, Schulz i Na³kowska, s. 196.
N a ³ k o w s k a, Niecierpliwi, s. 146.
K r a s k o w s k a, Na³kowska i Schulz, Schulz i Na³kowska, s. 191192.
Zob. na ten temat I. K a l u t a, Pisaæ Na³kowsk¹. Teksty Drugie 1999, nr 1/2, s. 208.
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mianym najpierw jako model stosunków rodzinnych i wartoci estetycznych, potem za  jako próba wrastania w nowy klan spo³eczny, z jego zbiorow¹ emulacj¹, fumami, wy³¹cznoci¹ i dum¹ 31, poznanymi dziêki mê¿owi. Charakterystyczny
jest etap walki z typem rodziny, sprzecznym z typem m³odzieñczej wie¿oci i delikatnoci, jaki reprezentowa³a Teresa. Taka zale¿noæ od przyzwyczajeñ rodzinnych i uwarunkowañ genetycznych, najszerzej omówiona w Niecierpliwych, by³a
wa¿nym tematem utworów Na³kowskiej ju¿ w pierwszych latach jej aktywnoci
literackiej. Bohaterka Kobiet z satysfakcj¹ t³umaczy³a fenomem jej mentalnej i fizjonomicznej niezale¿noci od typu, na który powinno by j¹ skazaæ pochodzenie:
Ojciec mój by³ murarzem, a w twarzy mojej, postawie, ruchach nie ma nic gminnego,
sama zamiatam swój pokój i czyszczê buty, a rêce mam delikatne jak aksamit [...], jednak umiem
myleæ m¹drze, jestem subtelna, wykwintna [...]. Wiem, ¿e w³aciwie nie jestem niczym nadzwyczajnym  ale wszystko, czym jestem, nie ci¹¿y na mnie ¿adnym wyrzutem sumienia [...] 32.

Taki wywód Janki poszerza koncepcjê typu stworzon¹ przez Na³kowsk¹ o najwa¿niejsze dla pisarki zagadnienie psychicznej autonomii i przyznania w³asnemu
typowi prymatu poród innych form. W takiej walce typów, dla której aren¹ jest
osobowoæ i ¿ycie cz³owieka, szczególnie znacz¹cym starciem okazuje siê konfrontacja w³asnego typu z w³asnym losem oraz w³asnego typu z typem rodzinnym. Ten paradoksalny uk³ad ilustruje zasadê uk³adów i zale¿noci, wród których najgroniejsze s¹ te pojawiaj¹ce siê w krêgu najbli¿szych, niespodziewane,
zawsze wystêpuj¹ce, wchodz¹ce w konflikt z ka¿d¹ inn¹ sfer¹ ¿ycia.
Szczególnie bogate w prozie Na³kowskiej typy kobiece wzbogaca pisarka o szeroko omówiony mêski typ urodzonego zbrodniarza, rozpoznawalny na sposób lombrosjañski (bracia Kowyle, Ksawery Ilecki) 33.
O typach mówi Na³kowska chêtnie zarówno w odniesieniu do w³asnych bohaterów, jak i w krytycznych uwagach o bohaterach jej licznych lektur:
Typom takim jak Aspazja i Regina przeciwstawiaj¹ siê kobiety uwiadomieniem s³absze,
za to bujniejsze rozkwitem instynktu ¿ycia. [...] Taki typ kobiecy nie znalaz³ wyrazu w twórczoci wiêtochowskiego. [...] Poniek¹d materia³em na ten typ jest lekkomylna Emilia, postaæ
tytu³owa z dramatu Piêkna. [W 97]

Operowanie pojêciem typu pozostaje tym ciekawszym eksperymentem, ¿e
wnosi do propozycji psychologicznych zaplecze wiedzy i propozycji realistów.
W koncepcji Ludwika Krzywickiego spo³eczna nietypowoæ postaci Emancypantek Prusa mia³a nastêpuj¹ce przyczyny:
[wynika³a z] nie zrealizowanego w utworze w pe³ni postulatu realizmu: dokumentacyjnej kompletnoci w odzwierciedlaniu przez tê wspó³czesn¹ powieæ t y p o w y c h n a ó w c z a s
w ¿ y c i u s p o ³ e c z n y m postaw emancypacyjnych. Mówi¹c o typach przedstawicieli ruchu emacypacyjnego, krytyk tego najnowszego utworu Prusa mia³ na myli stosowane przez
socjologiê i czêsto przez samego siebie, modelowe opisy cz³owieka i jego ludzkich sytuacji,
zwi¹zanych z wype³nianiem roli spo³ecznej 34.
31
Z. N a ³ k o w s k a, Romans Teresy Hennert. Wstêp, oprac. E. W i e g a n d t. Wroc³aw 2001,
s. 31. BN I 302.
32
Z. N a ³ k o w s k a, Kobiety. Warszawa 1976, s. 5758.
33
Zob. K r a s k o w s k a, Na³kowska i Schulz, Schulz i Na³kowska, s. 192.
34
K. K r a s u s k i, Miêdzy Zol¹ a Huysmansem. Spo³eczne aspekty literatury w publicystyce
Ludwika Krzywickiego. W zb.: Miêdzy krytyk¹ a proz¹ artstyczn¹ pozytywizmu i modernizmu. Red.
H. Bursztyñska. Katowice 1988, s. 6566. Podkrel. M. J.
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Pojêcie tak czêsto przywo³ywane przez Na³kowsk¹ ods³ania (w perspektywie
s¹du Krzywickiego) swoje podwójne oblicze. Kategoria roli spo³ecznej, o której krytyk wspomina w koñcowej czêci cytowanego fragmentu, w znacznej mierze pokrywa siê z Na³kowskiej filozofi¹ roli. Kiedy jednak autorka Narcyzy pisze o bohaterkach wiêtochowskiego, poszukuj¹c wyznaczników typów ludzkich przez owe
bohaterki reprezentowanych, pos³uguje siê ju¿ nie okreleniami przedstawicielstwa
ruchu czy dokumentacyjnej kompletnoci odzwierciedlania. Powo³uje pojêcie
kobiet rozmylaj¹cych i definiuje je poprzez subtelne nawi¹zanie do motywu g³êbi, wiat³a i ognia. Typowi kobiet rozmylaj¹cych i silnych biologicznie przeciwstawia kobiety uwiadomieniem s³absze, za to bujniejsze rozkwitem instynktu ¿ycia. Poszukuje wreszcie ucielenienia typu kobiety grzechu (W 98) i, co szczególnie warte zaznaczenia, wartociuje termin typ, podsumowuj¹c swój wywód
o dodatnich typach kobiecych wiêtochowskiego (W 99). Nadaje pojêciu typu
wymiar podmiotowoci, której Krzywicki zdecydowanie z nim nie ³¹czy³ 35.
W zestawieniu z wyranie realistycznym pojmowaniem typu propozycja
Na³kowskiej potwierdza niejednoznacznoæ terminologiczn¹ wspomnianego pojêcia, a równoczenie daje siê poznaæ jako strategia bardzo subtelnego i rzetelnego poszukiwania wyznaczników typu i typowoci. Strategiê tê okreli³abym mianem t y p i z a c j i o d w r ó c o n e j lub pozornej. Poszukiwanie typu zak³ada przecie¿ przekroczenie progu w³aciwie rozumianego uogólnienia. Dokonuje siê ono
na poziomie odczytania podobieñstwa elementów zbioru i tego¿ zbioru specyfiki.
Tymczasem typy ludzkie, które wyodrêbnia Na³kowska, s¹ czêstokroæ tak bogato
scharakteryzowane i opieraj¹ siê na tak wielu wyznacznikach, ¿e odnalezienie przyk³adu bohatera, który sprosta³by za³o¿eniom, jest prawie niemo¿liwe b¹d bardzo
trudne. Dlatego typ w ujêciu Na³kowskiej zbli¿a siê niekiedy do pojêcia indywiduum, nieustannie (do)okrelanego. St¹d w³anie pojêcie typizacji pozornej.
Pojêcie typu, definiowane w okresie miêdzywojennym jako antonim charakteru 36, zak³ada walkê o podmiotowy wymiar postaci literackiej oraz o kwestie recepcji utworów, co do których u¿ywa siê pojêcia papierowoci bohaterów i ich sztucznoci. Jeli w przypadku Irzykowskiego za³o¿eniem twórczym jest uznanie oczywistoci strategicznego charakteru konstruowania postaci 37, o tyle Na³kowska za
oczywistoæ przyjmuje sztucznoæ procesu widzenia. To nie postaæ sama w sobie
jako reprezentant typu jest przes³aniem i przestrog¹ dla czytelnika. Zasadniczym
wyzwaniem jest mechanizm samokontroli owego widzenia, poddawania go rewizji
i syntezie, relatywizacji i dyskusji. Na linii Na³kowskaSchulzIrzykowski dokonuje siê ustalenie kwestii reprezentacji i typizacji oraz autonomii postaci literackich.
Marionetkowoæ w rozumieniu Irzykowskiego polega na manipulowaniu postaci¹
w sposób uwidoczniaj¹cy jej konwencjonalnoæ, systemowoæ i kreacyjnoæ. W rozumieniu Na³kowskiej marionetkowoæ oznacza natomiast poddanie woli  instancji wy¿szej, ale tak¿e  po³¹czon¹ z ow¹ przewag¹ pokorê tej¿e instancji oraz umiejêtnoæ dyskretnego, nie za otwartego manipulowania postaci¹. W koncepcji IrzyZob. K. R. ¯ y w i c k i [L. K r z y w i c k i], Najm³odsi. Prawda 1894, nr 16. Cyt. za:
M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, wstêp w zb.: Programy i dyskusje literackie okresu M³odej Polski. Wroc³aw 2000, s. XLVI. BN I 212.
36
Zob. A. D r o g o s z e w s k i, Typ i charakter. Pamiêtnik Literacki 1936, z. 1, s. 63.
37
K. I r z y k o w s k i, Prolegomena do charakterologii. W: Pisma. Red. A. Lam. Kraków 1980,
s. 668.
35
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kowskiego kondycja postaci literackiej ustalana jest poprzez tworzenie opozycji
konstrukcjadekonstrukcja 38. Wed³ug Na³kowskiej niezale¿nie od przebiegu i kierunku widzenia jest to wy³¹cznie konstrukcja 39, nawet jeli odbywa siê poprzez detalizacjê czy rozbiór bohatera. W odniesieniu do kategorii typu jest to ponadto nieustanna walka o to¿samoæ, ci¹g³e okrelanie siebie poprzez innych. Typ jest pojêciem podnosz¹cym kwestiê to¿samoci, zak³ada bowiem przynale¿noæ do jakiej
grupy, nie zawsze natomiast daje jednoznaczn¹ wiadomoæ tej przynale¿noci. Ponadto typizacja bohaterów nie jest praktycznie nigdy kwesti¹ ich w³asnego wyboru
 wynika z przewiadczenia o podleganiu obserwacji, a niekiedy ocenie innych. Przynale¿noæ do typu to dla Na³kowskiej kwestia ustaleñ obserwuj¹cego, nie za obserwowanego, który nierzadko takiemu przyporz¹dkowaniu w bardzo wyrany sposób
siê przeciwstawia.
Empatycznie i ironicznie  Na³kowskiej koncepcja charakteru
Klemens jest zupe³nie inny, ni¿ myli, ¿e jest. I nie pozna
siebie, gdy to przeczyta 40.

Funkcjê pojêcia dialogicznego wobec kategorii typu pe³ni termin charakter,
znany w odniesieniu do twórczoci Na³kowskiej przynajmniej trójwymiarowo.
Pierwsze rozumienie wynika z równoczesnej realizacji tego¿ pojêcia jako kategorii
teoretycznoliterackiej i psychologicznej. Dwie serie Charakterów bogato ilustruj¹
koncepcjê Na³kowskiej, jeli chodzi o rozumienie charakteru w kategoriach gatunkowych. Te same zbiory miniatur daj¹ tak¿e jednoznaczn¹ odpowied na pytanie
o inny sens pojêcia charakteru wystêpuj¹cy w koncepcji Na³kowskiej. Portrety ujête
w seriach z okresu miêdzy- i powojennego staj¹ siê jednoczenie renesansem i modyfikacj¹ gatunku o tradycjach zwi¹zanych z twórczoci¹ staro¿ytnych Greków i francuskich moralistów 41. Ponadto s¹ wiadomie podjêt¹ prób¹ wprowadzenia nowego
rozwi¹zania poetyki powieciowej, w której odrêbnoæ jednostki jest z³udzeniem 42.
Powieci, które mo¿na okreliæ mianem galerii, a wiêc przede wszystkim Choucas, Dom nad ³¹kami i Niecierpliwi, realizuj¹ pomys³ widzenia cz³owieka równoczenie oddzielnie i w grupie, zgodnie z przemieszaniem typizacyjno-indywidualizacyjnym. Perspektywa widzenia bliskiego i dalekiego, pojedynczego i zespo³owego czy  portretowego i panoramicznego podkrela wagê problemu relacji narratorautorpostaæ.
Dla szeregu portretów zawartych w Charakterach, a niekiedy tak¿e w Medalionach, kluczowa pozostaje kwestia umiejêtnoci wzajemnego odnoszenia nie sytuacji, ale postaw ludzkich. Sytuacja komplikuje siê w obliczu koniecznoci zamieszczenia w tekcie ladów funkcjonowania instancji towarzysz¹cej postaciom,
ale na tyle niejednoznacznie je oceniaj¹cej, ¿e niszcz¹cej pojêcie zarówno wszechwiedzy, jak i dos³ownie rozumianego dystansu.
Zob. S i a t k o w s k a - C a l l e b a t, op. cit., s. 6871.
Odwo³ujê siê tu do tezy M. G ³ o w i ñ s k i e g o zawartej w pracy Trzy poetyki Niecierpliwych (w: Porz¹dek, chaos, znaczenie. Szkice o powieci wspó³czesnej. Warszawa 1968, s. 220).
40
Z. N a ³ k o w s k a, Charaktery dawne i ostatnie. Warszawa 1948, s. 100.
41
Zob. L. N a p i ó r k o w s k a, Charakter jako gatunek literacki w koncepcji Zofii Na³kowskiej. Litteraria 1971, s. 139145.
42
Z. N a ³ k o w s k a, Wêz³y ¿ycia. Warszawa 1984, s. 86.
38
39
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Przewity s¹dów narratora wystêpuj¹ce w Charakterach maj¹ formê komentarzy oscyluj¹cych miêdzy refleksj¹ natury filozoficznej a porad¹ czy nawet przestrog¹:
Ludzi podobnych do B³a¿eja jest wielu, ale taki, jak on, jest tylko jeden. Mo¿na powiêciæ
du¿o czasu, by o nim myleæ. O nim i o jego takim losie.
A zahamowanie ziemi w jej odstukuj¹cym lata, gorliwym i spiralnym uganianiu siê za
s³oñcem, mkn¹cym w nieskoñczonoæ, i tak nie le¿y w mocy Weroniki.
Przy odrobinie wyobrani i cokolwiek mniejszej pewnoci siebie  January zamiast ura¿aæ i odtr¹caæ, zamiast stawiaæ warunki przymierza, których cz³owiek z ambicj¹ przyj¹æ nie
mo¿e  dosiêgn¹³by m¹droci¹ swoj¹ g³upoty innych, wed³ug doskonalszych metod prowadzenia sporów. Mo¿e te¿ udzieli³by im w ówczesnej niew¹tpliwej wiedzy o sprawach ludzkich.
A m¹droæ jego sta³aby siê czym wiêcej ni¿ zapor¹ pomiêdzy nim i wiatem 43.

Takim oczywistym i wyranym próbom identyfikowania siê z postaci¹ i jednoczesnego zachowywania postawy obserwatora towarzysz¹ bardziej subtelne
metody empatycznego ujmowania spraw postaci. Problem wczucia i symulacji,
który pozwoli³by na podsumowanie zgodne z oczekiwaniem postaci, a nie instancji wobec niej zewnêtrznej, przeniesiony zostaje w obszar tych charakterów, w których wykorzystano stylizacjê jêzykow¹ na okrelony rodzaj ¿argonu rodowiskowego. Najlepszym przyk³adem  charaktery zatytu³owane Dzieciñstwo i Janowa.
Nie sam problem jêzykowej identyfikacji jest tu jednak¿e wyznacznikiem ujêcia
empatycznego. Z poczuciem jêzykowej identyfikacji wi¹¿e siê uto¿samienie ró¿nych systemów mylowych i podjêcie próby wnioskowania z przekonaniem o korzystaniu z przyjêtego wzoru mylowego. Uznanie 11-letniego Kazika pracuj¹cego od witu do zmroku w charakterze tragarza za zbytnego (pocz¹tek charakteru Dzieciñstwo) nie ³¹czy siê z tak¹ w³anie ocen¹ postaci przez narratora, choæ
z jego ust pochodzi. Konflikt racji nabiera tym wyraniejszych barw, ¿e w obrêb
jednej miniatury literackiej wkracza jednoczenie problem wspó³czucia, oburzenia, litoci, ubolewania i zrozumienia. Nie dotyczy to wy³¹cznie kwestii dziecka, rzadko podejmowanej przez Na³kowsk¹. Niedelikatna Sylwia (Sylwia albo
niedelikatnoæ) okrelona ironicznie jako osoba, która nie lubi pustych towarzyskich i wymiewa mieszczki, które licz¹ siê ze sob¹ na wizyty 44, jest taka faktycznie we w³asnych odczuciach. Proces identyfikacji s³u¿y wiêc uwidocznieniu
w obrêbie charakteru systemu wartoci i mylenia samej postaci. W zestawieniu
z ukazan¹ wczeniej sytuacj¹ zdanie postaci o w³asnej osobie budzi umiech ironii, ale te¿ litoæ, która wynika z obserwacji zarówno g³ównej bohaterki, jak i nie
przywo³anej z imienia, lecz obecnej jej towarzyszki, zdanej na towarzystwo
niedelikatnej.
Takie wnioskowanie ukryte czy niebezporednie dotyczy tak¿e tych powieci,
w których pozycja narratora wi¹¿e siê z jego obecnoci¹ wewn¹trz wiata przedstawionego, jak ma to miejsce w Domu nad ³¹kami i Choucas. Pozycja bycia od
wewn¹trz daje mo¿liwoæ operowania jêzykowymi sformu³owaniami, które pochodz¹ tylko pozornie z ust narratora, bêd¹c faktycznie wiadectwem jego wspó³odczuwania, wczuwania siê i uto¿samienia z trybem myli i postêpowania boha43
44

N a ³ k o w s k a, Charaktery dawne i ostatnie, s. 72, 77, 80.
Ibidem, s. 29.
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terów. Swoiste holistyczne podejcie do kwestii zale¿noci jêzyka od emocji, umys³u
i zachowania 45 stwarza wra¿enie ci¹g³ego poszukiwania:
 w³asnej koncepcji jêzyka mówienia i sposobu mylenia o postaci;
 koncepcji narratora, którego pozycja zdradzi jego wiedzê, ale niekoniecznie
obecnoæ;
 koncepcji charakteru i portretu jako sposobów ekonomicznego, ale wieloaspektowego widzenia i opisywania bohatera literackiego.
Znacz¹c¹ czêci¹ charakterów zarówno wydzielonych jako autonomiczne miniatury, jak i wplecionych w konstrukcje powieciowe jest portret fizjonomiczny.
Stanowi on, z jednej strony, rodzaj kontynuacji i spadku po moralistach francuskich i rosyjskich, a z drugiej  element koncepcji literackiego portretowania cz³owieka zgodnie z zasadami modnej w czasach Na³kowskiej medycyny filozoficznej spod znaku Carrela 46. Strategi¹ wa¿n¹ dla koncepcji charakteru stworzonej
przez autorkê pozostaje fakt cis³ych powi¹zañ miêdzy sposobem mówienia o somatycznej warstwie istoty ludzkiej oraz o zale¿nociach miêdzy emocjami a reakcjami i odruchami cielesnymi. Pojêcie charakteru zostaje wówczas uwieloznacznione, uwalniaj¹c siê od jego stricte psychologicznych definicji, znaczenia nabiera natomiast pojêcie wizerunku i portretu. Zostaje ono przeniesione do dyskusji
i refleksji krytycznoliterackiej oraz diarystycznych rozwa¿añ, w których pojêcia
charakter u¿ywa pisarka wymiennie ze s³owem cz³owiek oraz zastêpczo wobec terminu bohater literacki. Koresponduje to wyranie z pojêciem sprawy, które ³¹czy z koncepcj¹ charakteru fakt uznawania ka¿dego opisywanego przypadku ludzkiego za zjawisko warte uwa¿nej obserwacji, niepoznawalne i niewyra¿alne.
Po prostu (?) imiê
Je¿eli przyj¹æ, ¿e to w³anie imiê kreuje postaæ literack¹, bywa pierwszym
sygna³em jej istnienia, ogniskuj¹c wokó³ siebie dalsze informacje tworz¹ce wizerunek bohatera 47, to liczne fragmenty prozy Na³kowskiej powiadczaj¹ ogromn¹
potrzebê ci¹g³ego identyfikowania postaci i tworzenia jej wizerunku. Na tym w zasadzie opiera siê sens imiennych przywo³añ postaci w tej twórczoci. Imiona s¹
jedn¹ z wielu form powtórzeñ, których u¿ywa Na³kowska mówi¹c o ludziach.
W charakterze Agenor, albo staroæ przyk³adna autorka 12-krotnie przywo³uje imiê
tytu³owego bohatera, a 8-krotnie powraca do imion bohaterów fragmentów Chawa, czyli niem¹dra przys³uga, B³a¿ej, albo cz³owiek bezbronny oraz To, co poci¹ga
kobiety. Taka czêsta identyfikacja postaci towarzyszy, z jednej strony, pozbawieniu
ich nazwisk, a z drugiej  formu³om wyjaniaj¹cym tytu³ów o schemacie X, czyli... (cecha). Zabieg identyfikacji osoby z cech¹ jest tutaj równoznaczny z podkrelaniem swoistoci owej cechy (problemu), jej jednostkowego wariantu, który
ma niewiele wspólnego z francusk¹ i staro¿ytn¹ tradycj¹ tworzenia charakterów.
45

s. 18.

Zob. J. P ³ u c i e n n i k, Literackie identyfikacje i oddwiêki. Poetyka a empatia. £ód 2002,

Zwi¹zkom miêdzy koncepcjami Carrela i Na³kowskiej powiêcam szkic Cia³o  umys³ 
osoba. Na³kowska i Carrel, oczekuj¹cy na druk w Tekstach Drugich.
47
Zob. Z. L e s z c z y ñ s k i, Miêdzy zastêpcz¹ identyfikacj¹ postaci a nazw¹ w³asn¹ w utworze epickim. Roczniki Humanistyczne 1997, z. 1, s. 61.
46
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Imiê pozostaje tak¿e najprostszym sposobem przywo³ania bohatera, co stanowi jednoczenie wiadectwo pewnej wiedzy, a niekiedy  formê zwrotu. Lektura
Charakterów dostarcza w tej mierze przyk³adów niemal¿e nadu¿ywania imion,
takiego ich zagêszczania w tekcie, które sprawia wra¿enie wyranie zaznaczanej
strategii. Jej specyfika tkwi w fakcie równoczesnego indywidualizowania postaci
i parabolizacji. Du¿a frekwencja imion bohaterów dotyczy portretowych prezentacji tworzonych przez Na³kowsk¹, a wiêc tak¿e Domu nad ³¹kami, Choucas. Ale
nie Medalionów, a w znacznie mniejszym stopniu  cian wiata.
Myl¹c o jej ubolewania godnych b³êdach, mniej zwykle dziwi³am siê lekkomylnoci
M a g d y, uderza³o miê raczej zalepienie tych, co siê oprzeæ pokusie nie umieli.
M a g d a jako siedemnastoletnia dziewczyna mia³a pierwszego ch³opaka i nazwa³a imiê
jego Tytus. Chodzi³a wtedy do fabryki uk³adaæ ceg³ê, a ¿e od ma³ego by³a taka niezgrabna,
wiêc siê nawet rodzona matka do ostatniej chwili niczego jako po niej nie domyli³a. M a g d a
powi³a swoje dziecko cichaczem w k¹cie izby, gdzie zawsze na ziemi spa³a, i dopiero jego
pierwszy krzyk nad ranem wyda³ wiatu M a g d y mi³osn¹ tajemnicê. Stary Kwiecieñ zaraz
chcia³ córkê zabiæ ¿elazkiem od prasowania, ale tylko spra³ postronkiem Kwietniow¹ za to, ¿e
zamknê³a przed nim M a g d ê do komórki 48.

Strategia mówi¹cych nazwisk oraz egzotycznych imion (Agenor, Eutyfron,
Kalikst, Placyd, Wiench) poszerza zamys³ indywidualizacyjny, ale mo¿e jednoczenie stanowiæ jego zaprzeczenie. Wyznaczenie genera³owi Chwocikowi, panu
Nutce oraz Narcyzie pewnych ról spo³ecznych i cech psychologicznych dokonuje
siê ju¿ na etapie ich nazwania 49. Osobliwoci ich nazwisk towarzyszy jednak postawa ironizuj¹co-typizuj¹ca autora. Mówi¹ce nazwiska, które tworzy Na³kowska, pozostaj¹ subteln¹ gr¹ w ujawnianie w³asnej wiedzy, misternie tkan¹ sieci¹
domys³ów, których wiarygodnoæ i równoczesna bliskoæ z mechanizmem plotki
umieszcza je w krêgu zabiegów eliptycznych: przemilczeñ, niedopowiedzeñ, zagadek.
Swego rodzaju wariantem zastêpczym wobec imiennych nazwañ postaci s¹
w koncepcji Na³kowskiej zaimki osobowe. Tak jak imiona podlegaj¹ one powtórzeniom, wystêpuj¹cym przede wszystkim w zakresie fragmentów mowy zale¿nej, a wiêc gdy chodzi o wagê zdania wyra¿onego przez konkretn¹ postaæ:
Bóg nie chce z³a, chocia¿ na nie pozwala. To mówi³a pani de Carfort. Ona uwa¿a³a za
wielki grzech takie myli. Ona jest silna i nie w¹tpi nigdy. I jest dobra. Ona mówi³a, ¿e wiat
jest harmoni¹, równowag¹ przedziwn¹ dobra i z³a. Ona umie znaleæ dobro w cierpieniu, dla
niej jest piêkna i koj¹ca nieustanna przemiana wiata 50.

Cz³owiek
W aforystycznych zwrotach Na³kowskiej bardzo czêstym zabiegiem jest pos³ugiwanie siê okreleniem cz³owiek:
Cz³owiek jest zupe³nie inny, ni¿ myli, ¿e jest. [Granica]
Cz³owiek nie koñczy siê na w³asnej skórze. [Romans Teresy Hennert]
Z. N a ³ k o w s k a, Dom nad ³¹kami. Warszawa 1986, s. 50. Podkrel. M. J.
Krótk¹ teoriê dotycz¹c¹ dyskretnie znacz¹cych nazwisk postaci przedstawia E. W i e g a n d t
we wstêpie do ostatniego wydania Romansu Teresy Hennert N a ³ k o w s k i e j (s. LXIV).
50
Z. N a ³ k o w s k a, Choucas. Warszawa 1980, s. 129.
48
49
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Cz³owiek wci¹¿ przeplata siê ze wiatem. [Romans Teresy Hennert]
Miêdzy cz³owiekiem a cz³owiekiem jest ciemnoæ. [Dom kobiet] 51

W Medalionach dopiero ludzie ludziom zgotowali ten los. Przejcie od singularnych form aforyzmów miêdzywojennych do formu³y motta Medalionów jest
znamienn¹ ilustracj¹ pojêcia skrótu i prostoty literackiej, które Na³kowska definiowa³a wyj¹tkowo chêtnie:
Ta forma, przez krytyków nazwana p r o s t o t ¹, odpowiada takiemu widzeniu wiata,
w którym w³anie rzeczy ma³e i mali ludzie godni s¹ uwagi i wspó³czucia, a a u t e n t y c zn o  æ staje siê najwy¿szym postulatem artystycznego piêkna. [O sobie, W 14]

Uwagi dotycz¹ce cz³owieka s¹ zazwyczaj puent¹ wczeniejszych (niekiedy
póniejszych) wydarzeñ powieciowych, a poziom ich uogólnienia nie tylko zasila aforystyczn¹ stronê dzie³ Na³kowskiej, ale tak¿e powoduje wra¿enie obserwowania prawdziwie egzystencjalnej afery i niezwykle konsekwentnie tworzonej
koncepcji antropologicznej, opartej na zasadach przecz¹cych jasnoci, jednoznacznoci i w³adzy nad poznaniem 52. Jest to strategia szczególnie pojmowanej
uniwersalizacji uwag o postaciach, tym oryginalniejszej w realizacji, ¿e towarzysz¹cej wspomnianym wczeniej zabiegom czêstego imiennego przywo³ywania
bohaterów. Nie jest oparta na bezbarwnym, papierowym s³owie-wytrychu 53, raczej  to kolejny powrót do techniki unaoczniania poprzez mówienie wprost i zwyczajnie. W uwagach natury feministycznej rzeczywicie zyskuje wymowê ironiczn¹,
której odcieñ jest dostrzegalny dziêki odwo³aniom do znanych w kulturze i dowcipach przeciwstawieñ kobietacz³owiek. Jednak¿e w odniesieniu do ca³ociowej antropologicznej koncepcji pisarki kariera rzeczownika cz³owiek zdaje siê
potwierdzaæ koniecznoæ przypominania, w którym tyle¿ bana³u, ile refrenicznego zaklêcia, tyle ironii, ile filozoficznej prostoty. Strategia owej prostoty budowana jest poprzez liczne zabiegi leksykalne, zaczynaj¹ce siê od wspomnianych powtórzeñ, a koñcz¹ce na banalnych s³ownych rodkach opisu (³adnybrzydki, dobryz³y) i znacznej frekwencji zaimków wskazuj¹cych i nieokrelonych (ten, taki,
jaki). U¿ycie rzeczownika cz³owiek dla nazwania kwestii bohatera literackiego
i kwestii ludzkiej w ogóle pozostaje w pewnej mierze na poziomie swoistej trywializacji. Tak¹ sam¹ oczywistoci¹ jest czêsto przypominane motto Medalionów.
Tego typu rozwi¹zania leksykalne definiuj¹ cenion¹ przez Na³kowsk¹ prostotê i powrót do róde³ znaczenia s³owa, wprowadzaj¹c do jej filozofii twórczej postawê
pokory wobec tajemnicy cz³owieka. W zestawieniu z bogatym zbiorem zabiegów
awangardyzuj¹cych (chocia¿by metaforyzuj¹cych) pozostaj¹ elementem szeroko
rozumianego dialogu miêdzy tradycjami literackimi, ale tak¿e wiadectwem nieustaj¹cych poszukiwañ sposobów nazwania nienazwanego.
Problematyzuj¹c i systematyzuj¹c swój dorobek, w autobiografii napisanej dla
N a ³ k o w s k a: Granica, s. 122; Romans Teresy Hennert, s. 103; Dom kobiet. W: Dzie³a.
Utwory dramatyczne. Konsult. nauk. H. K i r c h n e r. Oprac. Z. M y c i e l s k a - G o l i k. Warszawa 1990, s. 78.
52
B. S m o l e ñ, Kobieta i egzystencja. Wokó³ Domu kobiet Zofii Na³kowskiej. W zb.: Krytyka feministyczna  siostra teorii i historii literatury. Red. G. Borkowska, L. Sikorska. Warszawa
2000, s. 117.
53
Polemizujê tu z propozycj¹ A. T r o f i m i u k P³eæ  uwiêzienie czy wyzwolenie? Próba
odnalezienia odpowiedzi na podstawie utworów Zofii Na³kowsikiej (Test 1997, nr 3, s. 37).
51

138

MAGDALENA JANOWSKA

monachijskiego wydawnictwa, autorka wyznacza granicê miêdzy przed- i powojennym etapem w³asnej twórczoci, przechodz¹c od licznych ujêæ abstrakcyjnych
do konkretnego (choæ przecie¿ niejednoznacznego) pojêcia cz³owiek po³¹czonego z jednym, ale zasadniczym pojêciem  psychologicznym:
W ksi¹¿kach swych pisa³am o mi³oci i myla³am, ¿e ka¿dy ma do niej prawo. Pisa³am
te¿ o sztuce, o piêknoci filozoficznego mylenia [...].
To siê zmieni³o, gdy wybuch³a wojna. wiat okrêci³ siê w swych posadach. Ujrza³am
wtedy, czym jest d r u g i c z ³ o w i e k, czym s¹ ludzie. Zobaczy³am rzecz ma³o mi dot¹d znan¹: cudze cierpienie. [O sobie, W 14; podkrel. M. J.]

Prze³omowoæ wojennego dowiadczenia, czêsto przez pisarkê podkrelana,
stanowi wa¿ny aspekt ewolucyjnego charakteru jej twórczoci, a w jej obrêbie 
terminologii dotycz¹cej postaci. W opozycji cz³owiekludzie ³¹cz¹cej wczesne
aforyzmy Na³kowskiej z mottem Medalionów dokonuje siê zmiana perspektywy,
przejcie do widzenia dalekiego, ale zastrzegaj¹cego sobie prawo do ci¹g³ego
widzenia drugiego cz³owieka. Przejcie to jest równoznaczne z realizowaniem
wspomnianych postulatów prostoty oraz z rezygnacj¹ ze stylu modernistycznego
obfituj¹cego w pojêcia abstrakcyjne.
W¹tpliwe, czy cz³owiek dla Na³kowskiej to pojêcie bezbarwne, papierowe,
s³owo-wytrych nie mówi¹ce nic konkretnego 54. Pojawienie siê tego rzeczownika
w obrêbie stwierdzeñ aforystycznych potwierdza obawê Na³kowskiej przed jego
równoczesnym uniwersalnym i jednostkowym sensem, ale te¿ ukierunkowuje czytelnika na techniki egzystencjalistów 55, byæ mo¿e, tak¿e na paraboliczne konstrukcje
powieciowe, w których na pewnym etapie interpretacji wygasa potrzeba operowania imionami, a nawet zaimkami osobowymi.
Terminologia warsztatu
P i s a n i e, w i d z e n i e i r z e c z y w i s t o  æ w i e d z i a n a...
Nie bez znaczenia pozostaj¹ czêste u Na³kowskiej u¿ycia form imies³owów
biernych: wiedziana rzeczywistoæ, cz³owiek niedokoñczony, pisana rzeczywistoæ. Nazwa imies³owu wskazuje na pasywny charakter przedmiotów lub
zjawisk, które podlegaj¹ takim imies³owowym okreleniom. Rzeczywistoæ pisana np. jest czym innym ni¿ rzeczywistoæ opisywana, opisana czy opisuj¹ca.
U¿ycie imies³owu biernego zak³ada w tym przypadku ci¹g³y charakter przedmiotu (jego niegotowoæ) oraz jego nieautonomicznoæ  forma imies³owu biernego rodzi pytanie przez kogo?.
Pisz¹c o kulcie rzeczywistoci ¿ytej (Pisana rzeczywistoæ, W 46) w odniesieniu do powieci francuskiej, precyzuje Na³kowska znaczenie form imies³owowych, akcentuje ich solecystyczn¹ czêsto konstrukcjê i osobliwoæ znaczeniow¹,
któr¹ czytelnik ustala po porównaniu zaproponowanej przez ni¹ formy z innymi
mo¿liwymi. Co innego bowiem rzeczywistoæ ¿yta, a co innego  prze¿yta lub
prze¿ywana (tak brzmia³by poprawnie utworzony imies³ów przymiotnikowy bierIbidem, s. 37.
Zob. B. S m o l e ñ, Bezcenny dreszcz porozumienia... W: Z. N a ³ k o w s k a, Romans
Teresy Hennert.  Granica. Warszawa 2001, s. 417.
54
55
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ny) 56. Jednoczesna biernoæ przedmiotu zainteresowania i jego niegotowoæ (niedokonanoæ) sugeruj¹, ¿e w obrêbie pojêcia rzeczywistoæ ¿yta mieci siê to, co
podlega komu (czemu?)  ¿yta przez kogo, tak jak myta, czytana, grana przez
kogo, i to, co podlega ci¹g³ej przemianie, ma charakter dynamiczny. Analizuj¹c
wybrane przyk³ady powieciowe, Na³kowska wymienia takie wyznaczniki owej
literackiej rzeczywistoci ¿ytej, jak: patos autentycznoci, wysokie napiêcie uwagi,
nieustaj¹ca bacznoæ, noniuszowa precyzja obserwacji 57. Postaci literackie, o których mówi przy okazji tworzenia obrazu pisanej rzeczywistoci, nie s¹ dopuszczane do g³osu, s¹ zas³aniane osob¹ autora, badane i demaskowane przez niego.
W s k a z y w a æ, a l e n i e o k r e  l a æ
Jednym z wielu (bezzasadnych zreszt¹) zarzutów Pana Krzewskiego  czytelnika i krytyka Choucas, by³o wytkniêcie nadu¿ywania w sposób niczym nie usprawiedliwiony i zastraszaj¹cy zaimków osobowych i wskazuj¹cych dla wyra¿enia
osoby trzeciej. Na³kowska odpowiedzia³a tekstem wykazuj¹cym poczucie pe³nej
wiadomoci tego zabiegu, pozwalaj¹cego osi¹gn¹æ koloryt cudzoziemski narracji czy dialogu, a ponadto w ¿adnym razie nie za daleko posuniêtego w zestawieniu z ówczesnymi praktykami pisarskimi (np. z propozycj¹ Abela Hermanta)
(W obronie stylu, W 1011).
Opisywanie postaci poprzez czêste u¿ycie zaimków wskazuj¹cych i nieokrelonych zosta³o przez Ewê Wiegandt umieszczone w szeregu takich zabiegów,
jak aluzyjnoæ, niedopowiedzenie, eufemizm, elipsa, s³ownictwo kolokwialne,
podkrelenie. Nadrzêdne wobec tych terminów pojêcie aluzyjnoci nakazuje rozumieæ zaimkowe okrelenia postaci nie tylko jako zabieg zastêpczej identyfikacji, ale nade wszystko jako koncepcjê mno¿enia niejasnoci zarówno w rozpoznawalnoci spraw bohaterów, jak i w przedstawianiu relacji miêdzy postaci¹ a narratorem i autorem, który niejednokrotnie akcentuje swój stan niewiedzy
i niepewnoci.
Jedna z dwóch podstawowych ról zaimkowych okreleñ postaci sprowadza
siê do budowania relacji kierunkowych i odleg³ociowych, które w rezultacie koñcowym niebezporednio, ale czytelnie potwierdzaj¹ metaforê wêz³a, jego centrum
czyni¹c konkretnego bohatera:
[Emil] uczu³ z niepokojem, ¿e t a m t a, Joanna, by³a pierwsza, a Nina  jest druga. ¯e t o
s¹ t e dwie najwa¿niejsze, zamykaj¹ce ¿ycie j e g o jedn¹ klamr¹ 58.

Miejsce postaci wród innych warstw
utworu literackiego
Kiedy Na³kowska w szkicu Pisarze wobec dziesiêciolecia wypowiada siê o zale¿noci miêdzy tematem utworu literackiego a rodkami wyrazu, wkracza w obszar nazywania struktur i sk³adników dzie³a literackiego. Gdyby spróbowaæ ustaNa osobliwoæ takich konstrukcji jêzykowych zwraca³ ju¿ uwagê W. M a c h (Widzenie
bliskie i dalekie, czyli powieæ utajona. Nowa Kultura 1958, nr 3, s. 34).
57
Ibidem.
58
Z. N a ³ k o w s k a, Hrabia Emil. Warszawa 1921, s. 206. Podkrel. M. J.
56
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liæ zawartoæ i budowê omawianych przez ni¹ tekstów literackich (bardzo zreszt¹
ró¿nych gatunkowo, tematycznie i warsztatowo), to z pewnoci¹ nale¿a³oby
uwzglêdniæ kategorie: treci, formy, talentu, tematu i techniki.
Praktycznie ka¿da z tych kategorii sytuuje siê wyranie w szeregu koncepcji
psychologicznych formu³owanych przez autorkê Narcyzy. Analogie aktów twórczych i zjawisk psychologicznych Na³kowska podkrela niekiedy w sposób bardzo bezporedni: Nale¿y przypomnieæ, ¿e rozwój sztuki tworzenia odbywa siê na
drodze automatyzacji  podobnie jak rozwój psychologiczny. Znamienne staje
siê w dalszej czêci tego tekstu porównanie psychologicznej i literackiej formy,
zbli¿onych do siebie poprzez kwestiê naladownictwa, kontynuacji, przymusu.
Zamys³ przerabiania cudzej treci na swoj¹ formê (O innych, W 108) zdaje siê
odwracaæ Gombrowiczowskie rozumienie formy. U Na³kowskiej forma bliska jest
typowi, ten z kolei, czêsto przybieraj¹c formê odwrócon¹, pog³êbia indywidualizm,
a z pewnoci¹ nigdy mu nie przeczy. Liberalizm pisarki wyra¿a siê w za³o¿eniu, i¿
umiejêtne korzystanie z wzorców twórczych nie jest wad¹. Forma natomiast wymaga wyzwolenia siê z pasji przepychu i bogactwa wyrazu (O Karin Michaelis,
W 113), wymaga umiaru i selekcji, która wyra¿a siê poprzez niepe³ne konstrukcje postaci i taktykê mno¿enia sugestii i aluzji. W obliczu ci¹g³ego dyskretnego
zaznaczania w³asnej (autora i narratora) kondycji i wiedzy kwestia formy staje siê
kluczowa dla ca³ej sprawy cz³owieka.
Pojêcie formy przenoszone miêdzy obszarem refleksji literaturoznawczej a obszarem wiedzy o cz³owieku nabiera cech s³owa-klucza. W zakresie realizacji technik
literackich maj¹ mu byæ podporz¹dkowane pozosta³e sk³adniki utworu, co wiêcej
 pojêcie samo w sobie jest wielowarstwowe. W recenzji teatralnej realizacji dzie³a Tadeusza Peipera Ma lat 22 Na³kowska mówi o skórze i wierzchu formy, w których obrêbie mieszcz¹ siê niestarannoci stylu okrelone architektonicznym mianem fasady. Drugi pok³ad formy dostrzega pisarka na granicy pojêæ róde³ formy,
jej moralnych i wiatopogl¹dowych determinantów. Tu¿ obok takich uwag padaj¹
wa¿kie s³owa dotycz¹ce pozycji bohatera, jego bliskoci wobec autora (W 192).
Na granicy p³ytkiego i g³êbokiego rozumienia formy literackiej rodzi siê wiêc pytanie o narracyjny dystans i barierê, poza któr¹ bohater zostaje naznaczony piêtnem naiwnoci, zwyczajnoci, a nawet bana³u.
Natomiast w zakresie spraw ¿yciowych jest pojêcie formy podstaw¹ wszelkiej poszukiwanej prawdy:
Tak tedy raz jeszcze stwierdzam wagê oficjalnoci w ¿yciu, donios³¹ rolê psychicznej
etykiety. [...]
¯yciow¹ prawd¹ stosunków miêdzyludzkich jest ich strona oficjalna, ich pozór, ich w³anie  forma 59.

Tak rozumiana forma nie jest dla Na³kowskiej jedynie kategori¹ estetyczn¹ 
jest wyrazem stosunku autora do tematu, a wiêc te¿ do ¿ycia i do cz³owieka 60.
Tak¹ sam¹ rolê ³¹cznika miêdzy pojêciami stricte literackimi a ¿yciowymi odgrywa kategoria talentu, zwi¹zana z dyskusj¹ na temat mechanizmów powstawania dzie³a literackiego. Od pocz¹tku podejmowania tego problemu pojêcie
talentu implikuje niejako temat aktywnoci twórczej i wysi³ku pisarza. Kwestia ta
59
60

N a ³ k o w s k a, Wê¿e i ró¿e, s. 189.
J. P r e g e r, Na³kowska jako krytyk literacki. Twórczoæ 1956, nr 1, s. 157.
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jest rozpatrywana zarówno ze wzglêdu na szczególn¹ funkcjê modelu wychowania i idea³ów ojcowskich maj¹cych ogromny udzia³ w kszta³towaniu osobowoci
Na³kowskiej, jak i ze wzglêdu na mo¿liwoæ podjêcia dyskusji z takim rozumieniem tworzenia i roli pisarza, w którym natchnienie i impuls góruj¹ nad wysi³kiem intelektualnym. Niezale¿nie od ewolucji, jakiej podlega proces tworzenia
przez Na³kowsk¹ postaci jej kolejnych powieci, ju¿ od pocz¹tku problem sztuki
jest cile powi¹zany z problemem wysi³ku twórczego, co daje mo¿liwoæ pogodzenia modelu artysty natchnionego i artysty-erudyty 61.
S o l i d a r n o  æ a u t o r a z b o h a t e r e m 62
Jêzyk personologiczny Na³kowskiej jest wyranym wiadectwem istnienia
instancji towarzysz¹cej postaciom 63, przyjmowania pozycji daj¹cej poczucie
bliskoci z bohaterami, swoicie rozumianego zaanga¿owania w ich sprawy, wra¿enie wielokrotnego przekraczania granicy, która winna istnieæ miêdzy postaci¹
literack¹ a jej stwórc¹. Instancja towarzysz¹ca to kategoria, która zapewnia
mo¿liwoæ porównywania wiatów powieciowych, przenikania z jednego tekstu
do drugiego, puentowania spostrze¿eñ postaci i w³asnych, czy, jak by to ujê³a Na³kowska (u¿ywaj¹c tak chêtnie przez ni¹ wykorzystywanego solecyzmu)  bliskiego przenikniêcia siê tematem (W 201) i wykluczenia literackiego dystansu.
Pozbawiona negacji i buntu, wyrozumiale konstatuj¹ca postawa 64 budz¹ca sprzeciw pisarzy m³odszego pokolenia okazuje siê powa¿nym wyzwaniem czytelniczym, pozostaj¹c na pograniczu wra¿liwoci i obojêtnoci, wspó³czucia i ch³odu,
zaanga¿owania i neutralnoci. W obliczu tak czêstego, zw³aszcza aforystycznego
wyra¿ania fundamentalnych, choæ nie do koñca oczywistych prawd, owej analitycznoci przyspieszonej 65, postawa ta budzi w¹tpliwoci co do relacji autor
bohater. W koncepcji Na³kowskiej jest ona, jak s¹dzê, ostateczn¹ odpowiedzi¹ na
pytanie o kondycjê i kszta³t ówczesnej literatury oraz o recepty na powrót do ogólnohumanistycznych prawd elementarnych 66.
Instancja towarzysz¹ca zak³ada podjêcie dyskusji z dotychczas wyznawanymi propozycjami wprowadzania narratora zdystansowanego 67. Wed³ug Na³kowskiej dystans ów zmniejsza siê z dwóch zasadniczych powodów. Pierwszym z nich
jest pozytywnie narcystyczna postawa owego narratora, który towarzysz¹c rozmaitym postaciom, okrelanym jako ka¿da ró¿na i jaka, ma pe³n¹ wiadomoæ
funkcjonowania w machinie zale¿noci i wieloci charakterów. Byæ mo¿e, dlatego tak chêtnie dr¹¿y temat w³asnego wewnêtrznego piêkna, linii ¿ycia i bioder,
sprowadzaj¹c kwestiê swoich relacji z innymi ludmi do pytania o to, w jaki sposób sam jest odbierany(-a). Druga przyczyna zawiera siê w ujêciu estetycznym
61
Obszern¹ analizê tej kwestii zamieszcza w swym artykule D. Wa c h n a (Sposoby widzenia
sztuki w Wê¿ach i ró¿ach Zofii Na³kowskiej oraz Przygodzie w nieznanym kraju Anieli Gruszeckiej. Ruch Literacki 2001, nr 5, s. 539541).
62
Z. N a ³ k o w s k a, Mi³oæ w lalce, W 144.
63
K r a s k o w s k a, Niebezpieczne zwi¹zki, s. 91.
64
F r ¹ c k o w i a k - W i e g a n d t o w a, op. cit., s. 108.
65
Ibidem, s. 101.
66
Ibidem, s. 99.
67
Zob. K. J a k o w s k a, Ewolucja narracji w miêdzywojennych powieciach Zofii Na³kowskiej. Acta Uniwersitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska, XI. Toruñ 1975, z. 66, s. 9698.

142

MAGDALENA JANOWSKA

postaci podlegaj¹cej widzeniu, a wiêc jest przyczyn¹ doznañ zmys³owych. Ich
ród³em jest  przede wszystkim  warstwa biologiczna. Analizuj¹c tworzywa
sztuki radiowej s³usznie zwraca Na³kowska tak baczn¹ uwagê na koniecznoæ
wprowadzenia w s³uchowiskach radiowych zastêpczych wariantów wobec tej
sfery ludzkiej osobowoci, która jest niedostrzegalna przy powiekach zamkniêtych:
radio skazane jest na to, aby obywaæ siê bez widomego kszta³tu ludzkiej postaci. Jest to niew¹tpliwie ograniczenie jego rodków ekspresji. Wszystko, co jest urokiem ludzkiego cia³a  prócz
g³osu  kontur, kolor, ruch, umiech, wejrzenie  dla radia jest niedostêpne. W sztukach scenicznych liczymy na pomoc, na udzia³ ¿ywego cz³owieka, jego gest, jego b i o l o g i c z n y
u r o k. Tutaj musimy zastêpowaæ, powetowaæ to i uzupe³niaæ czym innym. [O s³uchowiskach,
W 230; podkrel. M. J.]

Kategoria widzenia pozostaje jednym z zasadniczych aspektów funkcjonowania postaci literackiej (i rzeczywistej). Co wa¿ne  zak³ada empatyczno-entuzjastyczny wariant obserwacji. Jej walorem jest prosto rozumiana wiarygodnoæ.
W³asne ujrzenie urasta w koncepcji Na³kowskiej do rangi procesu poznawczego. Widzenie postaci zak³ada zaufanie w³asnemu zmys³owi, oddanie siê doznaniu estetycznemu, które nie wynika z walorów obiektu widzenia, ale z postawy widz¹cego, ulegaj¹cego zalewowi zachwytu widzenia (Mechanizm natchnienia,
W 68).
W powieci Tadeusza Brezy zachwyca Na³kowsk¹ to, co Ewa Kraskowska
nazwa³a w³anie instancj¹ towarzysz¹c¹, o specyficznie realizowanej funkcji powci¹gliwej wyrozumia³oci i g³êbokiej troski, której towarzyszy poczucie oczywistej niemo¿noci przyjcia bohaterowi literackiemu z pomoc¹ (W 189190).
W analizie techniki pisarskiej Przybyszewskiego solidarnoæ wewnêtrzna pisarza z prze¿yciami bohaterów implikuje napiêcie i ujawnienie talentu, ale te¿
stanowi bodziec dla wra¿liwoci odbiorcy (Moralnoæ Przybyszewskiego, W 134
136). W ten sposób Na³kowska ustala mechanizm rodzenia siê czytelniczych pomys³ów identyfikacyjnych, umieszczaj¹c ich ród³o w kszta³cie narracyjnym
i modalnym utworu. Potwierdza te¿ oczywist¹, nader istotn¹ dla prze³omu modernistycznego, ale pomijan¹ w rozwa¿aniach meta- i krytycznoliterackich
prawdê:
Twórca zachowuje zawsze pewn¹ postawê moraln¹ wobec swoich pisanych ludzi i pisanego ¿ycia  niezale¿nie od tego, czy jest tego wiadomy, czy dzieje siê tak bez jego wiedzy.
[Moralnoæ Przybyszewskiego, W 134]

W wywiadzie opublikowanym w Odrodzeniu Na³kowska nie tylko wyjania sens tytu³u i g³ówny problem tak ró¿nie rozumianych Wêz³ów ¿ycia, ale te¿
daje wyrany dowód tego, i¿ element autorskiego zaanga¿owania jest naturalnym
sk³adnikiem ka¿dej w³aciwie rozumianej twórczoci, nawet wyra¿anej poprzez
projekt ch³odnej, uczuciowo obojêtnej narracji:
Wzruszenie, stanowi¹ce powód pisania, powstaje zarówno przez fakt brania udzia³u w przebiegu zdarzeñ, jak dostrze¿enia czy odkrycia tkwi¹cej w nich problematyki 68.
Zofia Na³kowska o Wêz³ach ¿ycia. J. S ³ o t w i ñ s k i rozmawia z Z. Na³kowsk¹. Odrodzenie 1948, nr 46, s. 3.
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Pisaæ Na³kowsk¹ 69 i o Na³kowskiej
Budowany bohater 70, konstruowany wiat  to sformu³owania podkrelaj¹ce
prawdziwie architektoniczne podejcie Na³kowskiej do problemu warsztatu twórczego. Tak¹ koncepcjê tworzenia wyró¿nia sporód innych jeden zasadniczy problem  najcilejsza zale¿noæ miêdzy konstrukcyjnym charaktem zabiegów postaciotwórczych a strategicznym ujmowaniem wniosków dotycz¹cych postaci ludzkich, nie tylko literackich. Fastrygowaniu, tkaniu 71 i nieustannym przeróbkom 72
podlega u Na³kowskiej nie tylko sieæ powieciowych problemów i zagadek, ale te¿
jej w³asna biografia, diarystyka i jej w³asny pomys³ na ¿ycie. Potwierdzaj¹ to zabiegi korekcyjne dotycz¹ce nie tylko zapisów dziennikowych, odnotowane przez
Hannê Kirchner, ale te¿ ci¹g³ego eksperymentowania na sta³ym materiale fabularnym i pojêciowym. Jan Kott, wspominaj¹c pisarkê, tak opisuje jej warsztat pracy:
Na³kowska przyjmowa³a mnie le¿¹c w ³ó¿ku, ale w pe³nym rynsztunku, jak mówi³a.
£ó¿ko tonê³o w papierach. Ma³ych, du¿ych, w listach i wydartych stronach gazet, ale przede
wszystkim w ma³ych karteczkach przewa¿nie zapisanych drobnymi literami. By³y spiête agrafkami jak kobieca robótka, jak dopiero zaczêty sweter. Nie tyle piszê, co wykrywam rzeczy
gotowe w tych moich nieprzeliczonych, pisanych o³ówkiem w przedranne godziny karteczkach. A¿ siê dziwiê, ¿e to i tamto ju¿ jest gotowe 73.

Konstrukcje solecystyczne oraz metaforyczne wkraczaj¹ niepostrze¿enie w bardzo szerokim zakresie do jêzyka krytyki jako efekt obcowania z terminologi¹, któr¹
mo¿na okreliæ mianem ¿ywej.
Komentuj¹c cytat z Granicy o wiadomoci cz³owieka, Kraskowska przejmuje koncepcjê pojemnikowego, a w³aciwie  szerzej  przestrzennego ujmowania
zjawisk psychicznych, podsumowuj¹c: Zatem wiadomoæ n a p r z e c i w k o
¿ycia 74. Izabela Kaluta nadaje swojemu szkicowi 75 tytu³ analogiczny do konstrukcji widzieæ sob¹, ¿yæ kim, stanowi¹cych wzór licznych solecyzmów autorki Niecierpliwych, Maria Derna³owicz pos³uguje siê formu³¹ wyra¿ania wiata przez Na³kowsk¹ 76. W przypadku twórczoci Na³kowskiej dochodzi wiêc do
osobliwego zrównania dwóch zasadniczo ró¿nych kwestii  mówienia na temat
postaci w obrêbie samego dzie³a oraz poprzez interpretacje krytyczne i badawcze,
których przedmiotem jest to dzie³o 77. Terminologia warsztatu twórczego staje siê
jednoczenie s³ownikiem pojêæ zwi¹zanych z dyskusj¹ o cz³owieku, dlatego s³u¿y
zarówno do omawiania strategii literackich pisarki, jak i do ci¹g³ej dyskusji nad
koncepcj¹ ¿ycia tworzon¹ przez Na³kowsk¹.
Ju¿ miêdzywojenne komentarze do tekstów Na³kowskiej odwo³ywa³y siê do
jej ¿yciowo-twórczych analogii. W opinii Gombrowicza Na³kowska ca³a jest styOdwo³ujê siê do tytu³u szkicu K a l u t y Pisaæ Na³kowsk¹ (s. 189).
Zob. ibidem, s. 98.
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Z. N a ³ k o w s k a, Granica. Warszawa 1974, s. 56.
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K a l u t a, op. cit., s. 191192.
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J. K o t t, Stara Na³kowska. Zeszyty Literackie 1996, nr 1, s. 127.
74
K r a s k o w s k a, Piórem niewiecim, s. 45.
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K a l u t a, op. cit.
76
M. D e r n a ³ o w i c z, Mn¹ widziane i mn¹ doznane. Twórczoæ 1997, nr 2, s. 108.
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Zob. E. K a s p e r s k i, Miêdzy poetyk¹ i antropologi¹ postaci. Szkic zagadnieñ. W zb.: Postaæ literacka. Teoria i historia. Red. E. Kasperski. Warszawa1998, s. 17.
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lem i nie ma ró¿nicy pomiêdzy jej stylem ksi¹¿kowym a ¿yciowym 78. Henryk
Bereza widzi w teorii autentyzmu nie tylko koncepcjê literatury, ale tak¿e sposób
lansowania okrelonej filozofii ¿ycia 79.
Wiele lat póniej opinie te potwierdzi³a Ewa Kraskowska, mówi¹c o bezustannym przenoszeniu planu ¿ycia w plan twórczoci i odwrotnie 80. Tom szkiców krytycznych autorki Granicy, wydany kilka lat po wojnie, staje siê nie tylko
kodeksem artystycznym ca³ej szko³y literackiej w prozie polskiej 81, ale przede
wszystkim doskona³ym potwierdzeniem pisarskiej konsekwencji i zamierzonego
tworzenia wyrazistego aparatu pojêæ personologicznych, stanowi¹cego element
koncepcji pisania o cz³owieku i, jak by to ujê³a Na³kowska, pisania cz³owiekiem.
W odniesieniu do licznego orszaku stworzonych bohaterów Na³kowska sama
zdaje siê postaci¹, która, jak twierdzi Anna Miciñska nawi¹zuj¹c do s³ów Jerzego
Zawieyskiego 82, z powodzeniem mog³aby pos³u¿yæ za pierwowzór znakomitej
powieciowej kreacji lub staæ siê g³ówn¹ person¹ utworu z pogranicza tragedii,
powieci kryminalnej i obyczajowej, zawik³anego romansu i studium psychologicznego. Tak¹ w³anie powieæ o sobie samej pisze prowadz¹c diariusz. Byæ
mo¿e, na tym w³anie polega ekspansywny charakter aparatu pojêæ personologicznych, które autorka systematycznie tworzy i powtarza. Staj¹ siê one ju¿ nie
tylko domen¹ jej twórczoci i wiatopogl¹du, ale te¿ domen¹ dyskusji o Na³kowskiej i jej prozie. To swoiste przeniesienie potwierdza sugestywny charakter koncepcji pisarki, która ma wiadomoæ tworzenia takich narzêdzi opisu cz³owieka,
jakich skutecznoæ bêdzie musia³a siê sprawdziæ w dyskusji o niej samej  jako
kobiecie, cz³owieku, pisarzu, charakterze i wyj¹tkowej sprawie.
THE OTHER MAN, FOREIGN MATTER, OWN TYPE
ON ZOFIA NA£KOWSKAS PERSONOLOGICAL DICTIONARY
The article attempts at reviewing of the terminology connected with literary character referring
to Na³kowskas novels, diary, and journalistic papers. Na³kowskas composing the personological
dictionary is for the author one of the most vital element of a mans philosophy which the writer
gradually develops. An important aspect of this dictionary is the writers marked interrelation
between the literary-critical and psychological terminology. As a result, the author analyses Na³kowskas use of the terms of matter, type, character, investigates the frequency of the
characters names, and the specific use of the word man as an element of aphorisms inserted into
novels and diary.
The final part of the article refers to the terminology of Na³kowskas literary workshop with
created by Narcissas author expressions of reality of writing, experienced reality, authenticity.
In the concluding paragraph, the author notices the specifically understood expansion of
Na³kowskas dictionary. An expression of its power is pervading of Na³kowskas terminology into
the dictionary of her commentators, which proves the pertinence and autonomy of personalistic
language greatly influencing Na³kowskas portraying her characters.
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