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DEKADENTYZM  UTRACONY

Bez dogmatu Henryka Sienkiewicza nale¿y do tych utworów, ku którym zwo-
lennicy prostych linii zerkaj¹ z niepokojem; przyczyna jest oczywista, acz donio-
s³a: P³oszowski nie tylko w ma³ym �wiatku P³oszowa, ale i w ca³ej literaturze pol-
skiej nie znajdzie sobie podobnego 1. W tym punkcie zaczyna siê wielkie nieporo-
zumienie: od 100 lat z gór¹ umacnia siê w historii literatury przekonanie, zgodnie
z którym potomek rodu herbu Osoria jest pierwszym dekadentem w polskim pi-
�miennictwie epoki. Naj�wie¿szym przyk³adem jest wstêp w ostatnim wydaniu
Bez dogmatu w serii �Biblioteka Narodowa�, pióra Tadeusza Bujnickiego, w któ-
rym autor, co prawda, zaznacza w kilku s³owach dandysowskie rysy w portrecie
P³oszowskiego, niemniej � ostateczn¹ ocenê zamyka w sformu³owaniu: �sceptyk,
dekadent, esteta i erudyta� 2. Tymczasem kwestia u d o w o d n i e n i a  dekadenty-
zmu P³oszowskiego pozostaje wci¹¿ otwarta: przyjmuj¹c je a priori, ca³¹ energiê
skupiono na krytyce bohatera. Nieliczne g³osy zdoby³y siê na odstêpstwo 3, lecz
dziwnym trafem pozosta³y bez echa. Burza polemik rozpêtana wokó³ powie�ci nie
rzuci³a nawet cienia w¹tpliwo�ci na sprawê najbardziej problematyczn¹, jak¹ jest
to¿samo�æ g³ównego bohatera; tymczasem od czasów Monteskiusza powtarza siê
zdanie, i¿ celem ksi¹¿ki jest zmusiæ odbiorcê do my�lenia. Komentuj¹c zamiesza-
nie wokó³ Sienkiewiczowskiego dramatu Na jedn¹ kartê, Piotr Chmielowski stwier-
dzi³ w 1901 roku, ¿e jedynie po ukazaniu siê miernoty �nastêpuje w�ród publicz-
no�ci [...] zgoda zupe³na co do jej warto�ci� 4 � tym samym odpowiedzia³ po�red-
nio wszystkim tym, którzy kilka lat pó�niej krytykowali Bez dogmatu m.in. za
rzekom¹ niezborno�æ my�li. Obecnie, w czasie ponownego wzrostu zainteresowa-
nia Sienkiewiczem, warto skorygowaæ przynajmniej niektóre z opinii towarzysz¹-

1 Wskazaæ mo¿na oczywi�cie Petroniusza, ale ten bohater s³usznie postrzegany jest przez sien-
kiewiczologów jako mleczny brat P³oszowskiego, zrodzony w g³owie tego samego ojca, i jako taki,
nie mo¿e byæ uwa¿any za postaæ innego genre�u.

2 T. B u j n i c k i, wstêp w: H. S i e n k i e w i c z, Bez dogmatu. Wroc³aw 2002, s. LXII.
BN I 301.

3 Zob. J. M. � w i ê c i c k i, Bez dogmatu czy bez instynktu. �Przegl¹d Powszechny� 1953,
nr 1. � G. M ê ¿ y k o w s k i, Dandysowski feblik pana Sienkiewicza. W zb.: Sienkiewicz i epoki.
Powinowactwa. Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 1999. Pewne sugestie podaje tak¿e S. P a p é e  w pracy
Sienkiewicz jako humorysta (Poznañ 1921).

4 P. C h m i e l o w s k i, Henryk Sienkiewicz. W: Pisma krytycznoliterackie. Oprac. H. M a r-
k i e w i c z. T. 1. Warszawa 1961, s. 475.
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cych Bez dogmatu. Ostatni z rodu, kochanek, wiwisektor, dziedzic tradycji literac-
kich � oto cztery wizerunki P³oszowskiego, które mo¿e pozwol¹ uchyliæ r¹bka
tajemnicy.

1

Sk¹d u dzisiejszych historyków literatury przekonanie o dekadenckim rodo-
wodzie P³oszowskiego? P³ynie ono z opinii wspó³czesnych Sienkiewiczowi kry-
tyków, opartych na deklaracjach autora Bez dogmatu i na echach epoki. Te trzy
�ród³a (krytycy XIX-wieczni, s³owa Sienkiewicza i wspó³czesny mu �wiatopo-
gl¹d) stanowi¹ ogniwa tego samego ³añcucha, gdy¿ niew¹tpliwie i sam pisarz, two-
rz¹c powie�æ w okre�lonej intencji, materiê i teoriê czerpa³ z otoczenia. Które�
z ogniw zawiod³o. I czy tylko jedno?

W listach do Jadwigi Janczewskiej i do M�cis³awa Godlewskiego Sienkie-
wicz nie poprzestaje na ukazaniu �kawa³ka duszy z³o¿onej, chorej, ale prawdzi-
wej�, lecz pisze tak¿e wprost:

P³oszowski mo¿e mówiæ zniechêcaj¹co i jak pesymista � ale jest to cz³owiek maj¹cy cho-
robê woli i zatruty sceptycyzmem, powie�æ zatem ma byæ i bêdzie bardzo wyra�nym ostrze¿e-
niem, do czego prowadzi ¿ycie �bez dogmatu� � umys³ sceptyczny, przerafinowany, pozba-
wiony prostoty i nie wspieraj¹cy siê na niczym. [L 174] 5

Aby wype³niæ zadanie, Sienkiewicz nie omieszka³ stworzyæ �typu okazowego
i spotêgowanego� 6, daj¹c tym samym portret parenetyczny opatrzony znakiem
ujemnym. Tak wyra¿ona dezaprobata znalaz³a potwierdzenie w perypetiach g³ów-
nego bohatera Rodziny Po³anieckich, Stacha, a tak¿e w studium Listy o Zoli (1893):

W¹tpliwo�ci s¹ wrogiem ludzkiego spokoju, ale zarazem i filtrem, który nie przepuszcza
mêtnego osadu. �le, gdy ich jest za wiele, �le, gdy za ma³o; w pierwszym razie ginie zdolno�æ
do czynu, w drugim sumienie.

Powie�æ winna krzepiæ ¿ycie, nie za� podkopywaæ [...]  7.

Jak zwiê�le okre�li³ to Artur Hutnikiewicz, celem Bez dogmatu by³o �uderzyæ
w schy³kowy nihilizm i w kosmopolityczn¹ arystokracjê� 8, lecz nie on pierwszy
dostrzeg³ rozziew miêdzy intencj¹ a realizacj¹ � dokonali tego ju¿ pierwsi krytycy
tego dzie³a (m.in. Cezary Jellenta, Antoni Potocki, Stanis³aw Tarnowski i W³ady-
s³aw Bogus³awski), odczytuj¹c ow¹ sytuacjê jako s³abo�æ kreacji. Dlaczego jed-
nak, skoro zawiod³a teza powie�ci, nie zbadano konstrukcji bohatera � mo¿e i tu,
celowo lub nie, wprowadzony by³ rozd�wiêk.

5 Stosujê nastêpuj¹ce skróty lokalizacyjne, odnosz¹ce siê do tekstów H. S i e n k i e w i c z a:
BD = Bez dogmatu. Warszawa 1985; L = Listy do Jadwigi i Edwarda Janczewskich. Red. J. Krzy-
¿anowski. Oprac. M. B o k s z c z a n i n. Cz. 2. Warszawa 1996. Liczby po skrótach oznaczaj¹
stronice.

6 H. S i e n k i e w i c z, Listy do M�cis³awa Godlewskiego. Red. J. Krzy¿anowski. Oprac.
M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 1977, s. 117.

7 H. S i e n k i e w i c z, Listy o Zoli. (Le Docteur Pascal). W: Dzie³a. Red. J. Krzy¿anowski.
T. 45: Szkice literackie. Warszawa 1951, s. 127�128, 147.

8 A. H u t n i k i e w i c z, O wspó³czesnych powie�ciach Sienkiewicza. W: Portrety i szkice li-
terackie. Warszawa 1976, s. 10.
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Pierwszym niepokoj¹cym sygna³em winien byæ brak zgody miêdzy krytyka-
mi w kwestii reprezentatywno�ci g³ównej postaci; przedstawiciela swojego poko-
lenia dostrzega w P³oszowskim w³a�ciwie jeden Bogus³awski 9, a takiej interpre-
tacji zaprzecza stanowczo Chmielowski 10, z którym pó³ wieku pó�niej zgodzi siê
Julian Krzy¿anowski, ojciec wspó³czesnej sienkiewiczologii 11; inni, jak np. Wil-
helm Feldman, widzieli w P³oszowskim nie tyle odbicie rzeczywisto�ci, co od-
prysk mody. Zdecydowanie najbardziej dyplomatycznie potraktowa³ kwestiê Tar-
nowski � spytawszy samego siebie: �czy s¹ u nas tacy?� � najpierw zaprzeczy³, by
po chwili dodaæ: �ale mog¹ siê pojawiæ� 12.

Niezgoda miêdzy recenzentami Bez dogmatu jest w prostej linii pochodn¹ sporu
wy¿szego rzêdu, tocz¹cego siê wokó³ pytania, kto tak naprawdê jest dekadentem
(w roku 1890). Brak konkretnej odpowiedzi doprowadzi³ do sytuacji, w której (jak
z humorem zauwa¿a Teresa Walas) �wszyscy wszystkich wyzywali od dekaden-
tów� 13... Oczywi�cie, nawet po³owa �wszystkich� z dekadentyzmem niewiele mia³a
wspólnego, niemniej stwierdzenie to sygnalizuje, ¿e w felietonowym sporze
chodzi³o o co� wiêcej ni¿ o sam¹ literaturê. Stworzenie ze s³owa �dekadent� obie-
gowej inwektywy jest efektem b³êdnego uto¿samienia literatury z ¿yciem: nawet
mimo dekadenckich g e s t ó w  � dekadenckiej l i t e r a t u r y  jeszcze nie by³o;
chocia¿ we Wspó³czesnej literaturze polskiej Feldman wymienia powie�ci Bel-
monta i Sienkiewicza, to, zgodnie z uwag¹ Romana Zimanda, powie�ci te �mówi¹
o dekadentach, lecz nie s¹ utworami dekadenckimi� 14 � jedynie Próchno Berenta
i twórczo�æ Przybyszewskiego wiernie portretuj¹ dekadentyzm europejski (ale same
przynale¿¹ ju¿ do wieku XX). Niezgodno�æ stanu literatury ze stanem rzeczywi-
sto�ci jest tym bardziej zaskakuj¹ca, ¿e w³a�nie na prze³omie lat osiemdziesi¹tych
i dziewiêædziesi¹tych nastêpuje �ufilozoficznienie powie�ci� (termin Henryka Mar-
kiewicza 15), zrodzone z kryzysu osobowo�ci na tle scjentyzmu pozytywistyczne-
go. Czê�ciowym przynajmniej wyt³umaczeniem jest odniesienie uwagi Markiewi-
cza przede wszystkim do pokolenia pozytywistów: �sposêpnienie tonu� w ich twór-
czo�ci ju¿ wówczas nie pozostaje niezauwa¿one � niezwykle przydatna okazuje
siê tu jedna z recenzji Lalki Prusa, dla której to powie�ci Ludwik Pop³awski uzna³
za kluczowe te oto s³owa: �ziemia, prosty cz³owiek i Bóg�, odsy³aj¹ca tym samym
do krytyki w stylu raczej modernistycznym ni¿ pozytywistycznym 16. Wyt³uma-

  9 W. B o g u s ³ a w s k i  (O �Bez dogmatu�. W: Henryk Sienkiewicz. Obraz twórczo�ci. Oprac.
K. C z a c h o w s k i. Warszawa 1931, s. 171) pisze: �w ¿yciu wreszcie odczu³ [Sienkiewicz] dobê
P³oszowskich i dostrzeg³ pokolenie ich, na pewnej wy¿ynie umys³owej plennie rozrodzone�.

10 C h m i e l o w s k i, op. cit., s. 327: �Sienkiewicz za� bynajmniej nie da³ psychologii pokole-
nia [...] � lecz tylko próbê psychologii jednostki [...]�.

11 Oto, jak¿e dobitne, stwierdzenie J. K r z y ¿ a n o w s k i e g o  (Twórczo�æ Henryka Sienkie-
wicza. Warszawa 1970, s. 281): �b³êdne historycznie uogólnienie [tj. kreacja P³oszowskiego] zjawi-
ska, wbrew pozorom rzadkiego�.

12 S. Ta r n o w s k i, Trzeci okres w zawodzie Henryka Sienkiewicza. �Tygodnik Ilustrowany�
1897, nr 6, s. 162.

13 T. Wa l a s, Ku otch³ani. Dekadentyzm w literaturze polskiej 1890�1905. Kraków 1986, s. 26.
14 R. Z i m a n d, �Dekadentyzm� warszawski. Warszawa 1964, s. 62.
15 H. M a r k i e w i c z, Bezdogmatowcy i melancholicy. W: W krêgu ¯eromskiego. Warszawa

1972, s. 117.
16 J. L. P o p ³ a w s k i, �wiat marionetek. �G³os� 1890, nry 21�23. Cyt. za: Z i m a n d, op. cit.,

s. 22.
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czyæ to mo¿na pamiêtaj¹c, i¿ model kulturowy zawsze wyprzedza pr¹d literacki,
co w tym wypadku oznacza, ¿e choæ modernistyczny model kultury da siê usytu-
owaæ ju¿ na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XIX wieku, to
fakt ten nie przes¹dza niczego w kwestii literatury.

Rewelacje na temat pr¹du literackiego i modelu kulturowego nie maj¹ s³u¿yæ
wywa¿aniu otwartych drzwi, lecz � w po³¹czeniu z brakiem precyzji wokó³ termi-
nu �dekadentyzm� � winny u�wiadomiæ, ¿e w chwili ukazania siê Bez dogmatu
powie�æ ta nie powinna byæ w sposób automatyczny zapisana po stronie dekaden-
tyzmu, zw³aszcza ¿e w krytyce (i szerzej: w kulturze umys³owej) panowa³ podów-
czas chaos. Jak uj¹³ to Zimand, krytycy �mo¿e mieli c o  zwiastowaæ, lecz nie
mieli k o g o� 17. O stopniu zamieszania niech �wiadczy fakt, ¿e za pierwszych
dekadentów uznano... Asnyka z Konopnick¹, a o tak bardzo zaanga¿owanym w te-
ra�niejszo�æ Prusie napisano: �oddalony od nas o tysi¹ce mil, bardziej nam obcy
ni¿ jaki� chiñski dramaturg Lao-tsi� 18. Pikanterii dodaj¹ okre�lenia w stylu Tar-
nowskiego: �parnasi�ci, s a t a n i � c i, impresjoni�ci� 19... �Satanistów� akurat naj-
³atwiej zrozumieæ, je�li zajrzeæ np. do Kwiatu lotosu Rodziewiczówny (1889),
gdzie g³ówny bohater, Rafa³ Radwan, to, je�li wierzyæ autorce, �potêpieniec Dan-
ta� i �szatan� w jednej osobie 20 (oczywi�cie, przez ca³y czas pamiêtamy, i¿ poten-
cjalnym kandydatem do grona �satanistów� jest i P³oszowski, o którym Tarnow-
ski zauwa¿y³ z i�cie hrabiowsk¹ ³askawo�ci¹, ¿e �serce ma raczej dobre�...).

Czas bardzo szybko skorygowa³ wiele z przytoczonych opinii, ale niektóre
pokutowa³y znacznie d³u¿ej (przyk³adem nieporozumienie wokó³ terminów �déca-
dence�  i �modernité�: uto¿samione w roku 1899 przez Pop³awskiego 21, 80 lat
pó�niej postawione w opozycji przez Tomasza Burka 22). Zak³opotanie polskiej
krytyki p³ynê³o jeszcze z dwóch innych �róde³, zasygnalizowanych uwag¹, ¿e
w sporze o dekadentyzm chodzi³o o co� wiêcej ni¿ tylko o literaturê.

W latach dziewiêædziesi¹tych XIX wieku dekadentyzm by³ zjawiskiem przede
wszystkim spo³ecznym, postaw¹ �wiatopogl¹dow¹, znacznie pó�niej (w Dwudzie-
stoleciu) zaanektowan¹ przez historiê literatury. Mia³o to swoje okre�lone konse-
kwencje, z których najwa¿niejsz¹ jest wielo�æ definicji dekadentyzmu: ambicj¹
niemal wszystkich wa¿niejszych krytyków i felietonistów by³a próba podania w³a-
snej, a tym samym niedoskona³ej, skoro definiuj¹cy sami znajdowali siê w sytu-
acji pogranicznej, na styku dwóch modeli kulturowych, tote¿ próba definiowania
czegokolwiek winna byæ poprzedzona samookre�leniem siê pisz¹cego, �wiado-
mym i celowym opowiedzeniem siê za konkretnym systemem warto�ci. Nie do�æ
na tym: ka¿da z proponowanych teorii kry³a indywidualne wybory, postawy i gu-
sta swych twórców. Dochodzi do tego charakterystyczny rys � mimo ¿e nowinki
p³yn¹ce z Europy zna³o niewielu, to wedle ambicji krytyków nale¿a³o mówiæ o nich

17 Z i m a n d, op. cit., s. 28.
18 L. W[i n i a r s k i], Literatura francuska. �Prawda� 1892, nr 40. Cyt. za: Z i m a n d, op. cit.,

s. 30.
19 S. Ta r n o w s k i, O twórczo�ci polskiej ostatnich czasów. Cyt. za: W. J a b ³ o n o w s k i,

Rozprawy i wra¿enia literackie. Warszawa [1908], s. 278. Podkre�l. A. R.
20 M. R o d z i e w i c z ó w n a, Kwiat lotosu. Warszawa 1990.
21 L. P o p ³ a w s k i, O modernistach. �Melitele� 1899. Przedruk w: Szkice literackie i nauko-

we. Warszawa 1910.
22 Pisze T. B u r e k  (Janusowe oblicze modernizmu. �Teksty� 1976, z. 3, s. 67): �Dwa biegu-

ny, od których zwykle bierze imiona literatura tego okresu, to décadence i modernité [�]�.
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jak o prawdziwej inwazji. Nie trzeba by³o widma dekadencji, by przeraziæ konser-
watystów � my�lenie pozytywistyczne by³o tak zakorzenione, ¿e ka¿de odstêp-
stwo odczytywano jako chorobê; choæ zabrzmi to na tle opinii o Bez dogmatu pa-
radoksalnie, zdaniem Przybyszewskiego, dekadentem by³ wówczas �ka¿dy, kto
nie uznawa³ Sienkiewicza� 23 � rzecz nie do uwierzenia na tle ówczesnego melan-
¿u umys³owego. Ale do�æ przypomnieæ, ¿e podobnie potraktowano symbolistów
(�neuro- i psychopaci� 24), których powodzenie by³oby wiêc czym� w rodzaju zbio-
rowej hipnozy, co jest oczywistym absurdem. W tych w³a�nie latach zaznacza siê
niesamowita popularno�æ dzie³ (przewa¿nie amatorskich) traktuj¹cych o ró¿nego
rodzaju neurozach i psychopatiach, z naciskiem na powszechno�æ, ale branie ich na
serio czy postrzeganie epoki przez ich pryzmat � by³oby co najmniej niepowa¿ne.

Mimo i¿ pierwsze sygna³y dekadentyzmu pojawiaj¹ siê ju¿ w roku 1895 (Zi-
mand, za sugesti¹ Markiewicza, przytacza odczyt Stanis³awa Rzewuskiego o Bau-
delairze), jeszcze dzi� �dekadentyzm polski� to w znacznej czê�ci terra incognita,
gwarantuj¹ca badaczom dreszczyk emocji. Zjawi³ siê nagle, w aurze sporów i nie-
pokojów, a nim ktokolwiek zdo³a³ go rozszyfrowaæ, rozp³yn¹³ siê w pustych ge-
stach, mno¿¹c swe autokarykatury. 20 lat pó�niej, pisz¹c Sezonow¹ mi³o�æ, Ga-
briela Zapolska tak oto z d e f i n i o w a ³ a  dekadentyzm:

Do grupy ich przy³¹cza siê Markowska, dwóch jeszcze artystów i jaki� nieodzowny deka-
dent z w³osami rozdzielonymi po cudacku i z twarz¹ w sekrecie natart¹ t³ustym pudrem. Jest to
pan nosz¹cy siê z zamiarem napisania dwóch sonetów i nie chc¹cy w ¿aden sposób zrozumieæ,
¿e jest ju¿ bardzo n i e m o d n y 25.

2

Czym jest dekadentyzm? �Stanem braku w stosunku do jakiego� uprzedniego
stanu dostatku warto�ci� 26, �apoteoz¹ prostytutki i dandysa� 27, �zielskiem dosyæ
³adnym [...], ale w³a�ciwym tak¿e [...], o zgrozo! � rozrzedzeniu mózgu� 28. £aciñ-
ski �ród³os³ów (�cado, cadere, cecidi�) oznacza ni mniej, ni wiêcej tylko �upada-
nie�, �spadanie�, �obsuwanie� 29, a nie, jak to zazwyczaj siê t³umaczy � �upadek�.
B³aha na pozór zmiana aspektu na dokonany to potencjalne �ród³o ca³ego szeregu
nieporozumieñ, pocz¹wszy od negatywnej oceny okresu, niemal wymuszonej b³êd-
nym t³umaczeniem. Rozwojowi zjawiska prawie od pocz¹tku towarzyszy³a �wia-
domo�æ analogii z epok¹ upadku pi�miennictwa ³aciñskiego (co pierwsza dostrze-
g³a Francja), czyni¹ca z dekadencji zjawisko cywilizacyjne, a tym  samym � uni-
wersalne. Do pary: dekadentyzm ³aciñski i tzw. nowa sztuka modernistyczna,
Pop³awski dodaje ogniwo trzecie � �redniowiecze, opatruj¹c ca³o�æ uwag¹, ¿e po-
strzeganie dekadencji jako ska¿enia czy upadku ju¿ dokonanego jest �pó�niejsze

23 Wa l a s, op. cit., s. 110.
24 Z i m a n d, op. cit., s. 31.
25 G. Z a p o l s k a, Sezonowa mi³o�æ. Kraków 1980, s. 337.
26 Wa l a s, op. cit., s. 21.
27 B u r e k, op. cit., s. 71.
28 T. J e s k e - C h o i ñ s k i, Cz³owiek wspó³czesny w o�wietleniu literatury i prasy. W zb.: Pro-

gramy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu. Oprac. J. K u l c z y c k a - S a l o n i. Wroc³aw 1985,
s. 602. BN I 249.

29 S³ownik ³aciñsko-polski. Oprac. K. K u m a n i e c k i. Warszawa 1990, s. 70.
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i dorobione� 30.  Kiedy � tego ju¿ nie pisze. Mo¿na jednak z du¿¹ doz¹ prawdopo-
dobieñstwa wskazaæ schy³ek XIX wieku. Jeszcze w po³owie stulecia �dekaden-
cja� mia³a sens pozytywny, ufundowany na twórczo�ci Baudelaire�a i Gautiera 31,
ale lata osiemdziesi¹te, wraz z gwa³townym rozpowszechnieniem zjawiska, przy-
nios³y diametraln¹ zmianê frontu; odt¹d wszyscy trze�wi i zdrowi na umy�le za
punkt honoru poczytywali sobie ciskaæ gromy na g³owy �nowoczesnych barba-
rzyñców� (okre�lenie wspólne Pop³awskiemu i Tarnowskiemu) � warto w tym
miejscu przypomnieæ sformu³owanie Jellenty: �Same s³owa »bez dogmatu« zawi-
s³y w powietrzu jak kacerskie blu�nierstwo i nale¿a³o je spaliæ na placu miejskim.
Spalono je te¿� 32.

Te same lata osiemdziesi¹te El¿bieta Grabska opisuje jako czas, w którym
impresjonizm i naturalizm ustêpuj¹ symbolizmowi (teza, wed³ug której dekaden-
tyzm jest nastêpnym etapem po naturalizmie, od pocz¹tku nale¿a³a do najpopular-
niejszych), a �dekadentyzm�, �modernizm�, �estetyzm� i �fin-de-siècle� funkcjo-
nuj¹ jako terminy wymienne. Czas, którego potêpieniem i podsumowaniem by³
niemiecki Entartung (franc. dégénerescence); wtedy to w Pary¿u wychodzi pro-
gramowy �Le Décadent�, konkuruj¹cy z angielskim �The Savoy� oraz �The Yel-
low Book� (echem tego ostatniego jest �¿ó³ta ksi¹¿eczka�, w której rozczytuje siê
Dorian Gray, czyli Na wspak Huysmansa). Baudelaire�owska Pochwa³a makija¿u
otwiera epokê �sztucznych kwiatów�, o ca³¹ wieczno�æ wy¿szych nad rzeczywi-
ste. Zapanowa³y perwersja i sztuczno�æ, obie poza ocen¹ moraln¹ (gdy¿ katechizm
dekadencki piêtnuje zarówno cnotê, jak i wystêpek, jako zjawiska naturalne, a wiêc
wrogie afirmowanej sztuczno�ci 33), staj¹c siê zal¹¿kiem neohedonizmu 34, który,
po³¹czony z poci¹giem do metafizyki, kultur¹ gestu i marzenia, przybra³ kszta³t
chorobliwy, najpe³niej wyra¿ony w postaci des Esseintes�a, a nie � P³oszowskie-
go. Odt¹d naczeln¹ warto�ci¹ og³oszono dreszcz, dreszcz do�wiadczenia tego, co
nieznane, co niedostêpne. Absynt, opium i morfina uros³y do rangi symbolu.

Propozycjê nowego kszta³tu powie�ci na miarê czasu wy³o¿y³ Huysmans
w Przedmowie do Na wspak: rozumiej¹c potrzebê nowo�ci, zaproponowa³, by �sku-
piæ �wiat³o na pojedynczej postaci� 35. Pomys³ nie by³ odkrywczy � naturalistycz-
ne studium opiera³o siê na tym samym przes³aniu. Ale nowa powie�æ zak³ada³a nie
tylko ogl¹d �wiata zewnêtrznego przez pryzmat w³asnego �ja�, rozbicie fabu³y na
epizody, znaczny udzia³ monologu i dywagacji, lecz tak¿e ujêcie ca³o�ci w ramy
�wiatopogl¹du dekadenckiego (kryzys warto�ci, sceptycyzm poznawczy, nihilizm
naukowy, relatywizm systemu warto�ci). Pó³tony, zgaszone kolory, barwy okiem
nieuchwytne zapo¿yczone z malarstwa. Kolor przesta³ charakteryzowaæ przedmiot,
lecz sta³ siê wyrazem stanów wewnêtrznych (zob. �b³êkit� i �zb³êkitnienie�, za

30 P o p ³ a w s k i, O modernistach, s. 167.
31 Zob. uwagi Wa l a s  (op. cit., s. 19�21). Aprobatê, z jak¹ odnoszono siê do twórczo�ci Bau-

delaire�a i Gautiera, mo¿na tak¿e prawdopodobnie powi¹zaæ z romantycznym jeszcze uznaniem dla
dandyzmu w wydaniu bajronowskim (zob. R. O k u l i c z - K o z a r y n, Ma³a historia dandyzmu.
Poznañ 1995, s. 26�31) oraz z królowaniem estetyzmu jako �ucieczki od wulgarnej i banalnej co-
dzienno�ci� (Moderni�ci o sztuce. Wybór, oprac., wstêp E. G r a b s k a. Warszawa 1971, s. 125).

32 C. J e l l e n t a, Dwie historie kupieckie. W: Graj¹cy szczyt. Kraków 1912, s. 194.
33 Obszerniej na ten temat pisze Wa l a s  (op. cit., s. 77�90).
34 Ibidem, s. 84.
35 J. K. H u y s m a n s, Przedmowa napisana po dwudziestu latach. W: Na wspak. Prze³.

J. R o g o z i ñ s k i. Kraków 2003, s. 33.
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których pomoc¹ P³oszowski oddaje w dzienniku swoje nastroje). Tym samym w po-
wie�ci zapanowa³a synestezja, a �w synestezji [...] i w programie sztuczno�ci
wszystko jest jakim� pó³produktem lub ogniwem po�rednim [...]; prawie nigdy
surowcem w stanie naturalnym [...]� 36.

Malarski impresjonizm w literaturze rozkwit³ �konwencj¹ pó³tonu� � na po-
graniczu dekadentyzmu, symbolizmu i modernizmu. Wobec kryzysu etycznego
system warto�ci zast¹piono synkretyzmem filozoficzno-estetycznym. Nowymi
mistrzami byli: Wilde, Huysmans, Bourget, Pater, Rossetti, Barrès.

3

Spu�ciznê Zachodu przyjêli�my � nolens volens. Pewna wstrzemiê�liwo�æ
entuzjazmu p³ynê³a st¹d, i¿ jeszcze w obliczu faktu dokonanego ³udzono siê, ¿e
�zgnilizna Zachodu� nas nie dosiêgnie. Sta³o siê wprost przeciwnie; w oswojeniu
z zaistnia³¹ sytuacj¹ pomocna okaza³a siê próba okre�lenia �róde³, wyra�nie na-
znaczona determinizmem. Zimand wypowiedzi wspó³czesnych dzieli na dwie grupy
formalne 37: pierwsza uwa¿a³a dekadentyzm za reakcjê (duchow¹, intelektualn¹
etc.) na pozytywizm, druga � za kontynuacjê tego¿.  Ustalenia te s¹ jednak natury
ogólnej, lecz i w�ród pierwszych komentarzy pojawi³o siê kilka nader trafnych
diagnoz.

Eliza Orzeszkowa we wstêpie do Melancholików zapisuje spostrze¿enia, któ-
re ju¿ wówczas by³y w³asno�ci¹ ogó³u. �ród³em pesymizmu mia³o byæ przede
wszystkim rozczarowanie religi¹ i nauk¹:

Wiara religijna os³ab³a w sercach, nauka nie zadowolni³a umys³ów, idee tak zwane huma-
nitarne nie okaza³y si³y do zwalczania czynników im przeciwnych. [...] wiedza nie podaje m³o-
ta do rozbijania obrêczy tajemnic, które �ciskaj¹ nas i niepokoj¹ [�] 38.

To fundamentalne rozczarowanie mia³o przypa�æ w udziale jedynie warstwom
wykszta³conym, nie � ca³emu spo³eczeñstwu; druga z przyczyn, choæ, jak j¹ okre-
�la Orzeszkowa, �ni¿szego rzêdu�, mia³a zasiêg o wiele szerszy � by³ to stan wspó³-
czesnej cywilizacji: demokracja pospo³u z urbanizacj¹ wytworzy³y specjalizacjê
zawodow¹, konkurencjê, �³akomstwo i pychê�, ¿¹dzê u¿ycia i bezpardonow¹ walkê
o chleb, febris auri i zasadê laissez faire. Demokracja oznacza³a tak¿e ³atwiejszy
dostêp do nauki (czyli sp³ycenie) i do sztuki (czyli przeniesienie jej do kategorii
rozrywki masowej). Natomiast klasy, którym obce by³y trudy dnia powszedniego,
osi¹gnê³y stan przecywilizowania i przeestetyzowania, prowadz¹cych w prostej
linii do dziwactw i nadu¿yæ.

O destrukcyjnym wp³ywie umasowienia kultury pisa³a niedawno Krystyna
K³osiñska 39, lecz w sposób o tyle tendencyjny, ¿e z naciskiem na rzekom¹ maso-
wo�æ przypadków psychopatologicznych, w oparciu o ówczesne dzie³a z zakresu
psychologii spo³ecznej. Stanowi to bez w¹tpienia jaki� �lad, lecz przytoczona ju¿
opinia Zimanda jest bardziej miarodajna. Niemniej to w³a�nie K³osiñska wypro-

36 Moderni�ci o sztuce, s. 127.
37 Z i m a n d, op. cit., s. 38�43.
38 E. O r z e s z k o w a, Melancholicy. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzy¿anowski. T. 28. War-

szawa 1949, s. 7.
39 K. K ³ o s i ñ s k a, Powie�ci o �wieku nerwowym�. Katowice 1988.
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wadza z francuskich dzie³ teorie zasiêgu spo³ecznego ówczesnej neurozy: teoriê
elitarn¹ (choroba zatruwa jedynie �mietankê) i teoriê egalitarn¹ (�demokratyza-
cja� choroby) 40.

Przekonanie o zgubnym wp³ywie demokratyzacji na psychikê zbiorow¹
podziela³ i Pop³awski; jego zdaniem, z dekadencj¹ mamy do czynienia, ilekroæ
�w ¿yciu duchowym braæ zaczynaj¹ udzia³ ¿ywio³y �wie¿e� 41 (�wie¿o�æ oznaczaæ
ma �brak rutyny cywilizacyjnej�), co ujmuje dekadentowi z XIX wieku czê�æ jego
brzemienia. Innymi s³owy: dekadencja jest nieuniknion¹ pochodn¹ ka¿dej wiel-
kiej rewolucji spo³ecznej.

Tak wiêc przejêli�my dekadentyzm z ca³ym jego baga¿em, lecz przejêli�my
nieudolnie, niezdarnie, fragmentarycznie, nie mog¹c rozeznaæ siê w chaosie (de-
kadentyzm zst¹pi³ na nas niemal równocze�nie z naturalizmem, gdy u nas królo-
wa³a w³a�nie wielka powie�æ realistyczna). Gdy we Francji dekadentyzm ozna-
cza³ przeciwieñstwo upadku, rodzaj szczytu, dla polskich odbiorców by³ to ju¿ nie
tylko upadek, ale i sama przepa�æ. Sprzeczno�æ opinii jedynie pog³êbia³a zamie-
szanie. Aleksander �wiêtochowski nale¿a³ do tych, którzy do nowego zjawiska
odnosili siê z pewn¹, nie pozbawion¹ ironii, pogard¹: �Francuzi powiedzieli �wia-
tu, ¿e trzeba grzebaæ we w³asnej duszy, a¿eby znale�æ per³ê� 42.

Chocia¿ galijska d¿uma dotknê³a nielicznych, wina ich by³a tym wiêksza, gdy¿,
jak wskazywa³ Jeske-Choiñski, oni s¹ tymi, którzy �tworz¹ kulturê i historiê� 43.
Mimo gromów liczba dekadentów i pseudodekadentów ros³a. Dekadentyzm sta-
nowi³ dalszy ci¹g zapocz¹tkowanej przez Flauberta i Baudelaire�a �walki o auten-
tyczno�æ� (sformu³owanie Tomasza Burka), która szybko przenios³a siê na teren
literatury. Là bas, a wcze�niej Na wspak Huysmansa oraz Le Disciple Bourgeta
nie schodzi³y z jêzyków. Des Esseintes i Robert Greslou staj¹ siê prototypami pol-
skich dekadentów � tych rzeczywistych i tych literackich. Powie�æ Bourgeta po-
s³u¿y³a do u³o¿enia prostego równania, bêd¹cego wod¹ na m³yn dla obozu zacho-
wawczego: �bezbo¿ny scjentyzm� → dekadentyzm → zbrodnia 44. Wyobra¿enie
o schemacie dekadenta daj¹ Argonauci Orzeszkowej, bêd¹cy studium wziêtym ja-
koby z ówczesnej rzeczywisto�ci. �Kult prerafaelitów, demoniczny satanizm, me-
diewizm i fetyszyzm nowoczesno�ci, poszukiwanie zgrzytów i dreszczów� � tak
na temat Argonautów pisze Maria ¯migrodzka 45.

4

Czy zatem Leon P³oszowski by³ dekadentem? Pewne szczegó³y zdaj¹ siê na to
wskazywaæ, np. �b³êkit P³oszowskiego� i �teoria elitarna�, ale uwa¿ny czytelnik
niew¹tpliwie siê zorientowa³, ¿e wskazówek, przy odpowiednim nastawieniu, zna-

40 Ibidem, s. 30�35.
41 P o p ³ a w s k i, O modernistach, s. 168.
42 A. � w i ê t o c h o w s k i, M³oda staro�æ. W zb.: Programy i dyskusje literackie okresu pozy-

tywizmu, s. 613.
43 J e s k e - C h o i ñ s k i, op. cit., s. 602.
44 Zob. Z i m a n d, op. cit., s. 54�56.
45 M. ¯ m i g r o d z k a, Eliza Orzeszkowa. W zb.: Literatura polska w okresie realizmu i natu-

ralizmu. Oprac. J. K u l c z y c k a - S a l o n i, H. M a r k i e w i c z, T. ¯ a b s k i. T. 3. Warszawa
1967, s. 57. �Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku�. Seria 4.
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laz³oby siê wiêcej (podkre�lam tendencyjno�æ poszukiwañ). Je�li tak by rzeczywi-
�cie by³o, to P³oszowski nale¿a³by do typu okre�lonego przez Zimanda mianem
dekadenta �rzymsko-verlainowskiego�, a wiêc nie by³by niczym innym jak wy-
kwitem wiêdn¹cej kultury, kwintesencj¹ kontempluj¹cego estetyzmu... Silnym ar-
gumentem �za�, prócz deklaracji Sienkiewicza, s¹ s³owa samego bohatera, tym
bardziej ¿e akceptacja ze strony pierwszych czytelników pomog³a w ustanowie-
niu pewnego status quo.

Wiemy ju¿, jakie by³o potoczne wyobra¿enie dekadenta w czasie powstawa-
nia Bez dogmatu. Niezwykle pomocna w opracowaniu niniejszego szkicu okazuje
siê lektura rozwa¿añ Tadeusza ¯abskiego 46, umacniaj¹ca jedynie moje przekona-
nie o nieuleganiu przez Sienkiewicza modom literackim � wniosek niezwykle
wa¿ny dla biografii twórczej, gdy¿ powie�æ w typie Bez dogmatu jest jedynie ro-
dzim¹ odpowiedzi¹ na europejski psychologizm, nigdy wyrazem mody na deka-
dentyzm, tote¿ ta ostatnia nie mo¿e stanowiæ argumentu rozstrzygaj¹cego na ko-
rzy�æ zwolenników dekadenckiego rodowodu bohatera. Wed³ug Krzy¿anowskie-
go pisarz w miejsce dokumentów szuka³ ¿ycia, lecz takowego nie znalaz³, wobec
czego g³ównym �ród³em wiedzy na temat fikcyjnego dekadenta pozostawa³y fran-
cuskie powie�ci. Przytoczy³am ju¿ opiniê Feldmana, który w Bez dogmatu upa-
truje zapo¿yczeñ z Le Disciple. Opinii tej, maj¹cej swoich zwolenników, sprze-
ciwiali siê m.in. Bogus³awski i Tarnowski, a ostatnio Erwina Groten-Sonecka
i J. M. �wiêcicki, lecz ostatecznie w¹tpliwo�ci winna rozwiaæ tre�æ koresponden-
cji Sienkiewicza (na ogó³ przytacza siê jedynie fragment tycz¹cy siê obaw bycia
pos¹dzonym o plagiat): dopiero w pa�dzierniku 1889, a wiêc ju¿ po podjêciu de-
cyzji o kszta³cie Bez dogmatu, pisarz rozpoczyna lekturê Le Disciple. Jeszcze cie-
kawszy jest fragment listu z czerwca 1890:

Tymczasem posy³am Bourgeta [...], t o  t a k i  � w i a t  o d m i e n n y  o d  n a s z e g o  �
t a k i e  t y p y  n i e s ³ y c h a n i e  d a l e k i e  o d  t e g o, c o  j e s t  A n i e l k ¹, P ³ o s z o w-
s k i m  i   p r a w i e  k a ¿ d ¹  P o l k ¹  i   k a ¿ d y m  P o l a k i e m  �  ¿ e  p a t r z e m y  n a
n i e, j a k  n a  l u d z i  z   i n n e j  p l a n e t y. Zreszt¹ stara historia. Poeta uwiedziony przez
kokietkê [...]. Co Ciebie lub mnie mo¿e to obchodziæ! [L 290; podkre�l. A. R.]

A oto jak pisa³ Sienkiewicz na temat Huysmansa i Na wspak:

Co za szczególna ksi¹¿ka i dziwaczna � a¿ do chiñszczyzny lub potworno�ci. [...] Cz³o-
wiek w wysokim stopniu newrozy i zu¿ycia, usuwa siê od towarz〈ystwa〉 i mebluje mieszkanie
� wiêc:

I: Traktat o kolorach �cian.
II: Mebli. �
III: Rysunki, obraz. [...]
Wiêcej siê nic nie dzieje. [...] Obecnie przeczyta³em 2/3 tomu � nie wiêcej. Te n  p a n

j e s t  t a k  p r z e r a f i n o w a n y, ¿ e  a ¿  z d e p r a w o w a n y  �  a l e  w   n i m  n i c  n i e
m a. [L 222�223; podkre�l. A. R.]

Niew¹tpliwie obie powie�ci (zw³aszcza Na wspak) nie wzbudzi³y szczególne-
go zachwytu Sienkiewicza; interesowa³y go jedynie jako objaw zjawiska spoza
literatury, nie jako literatura sama. Bez dogmatu powsta³o, zanim zapozna³ siê on
z modelowym dekadentyzmem ukazanym w powie�ciach Bourgeta i Huysmansa,
wzorzec ów nie móg³ wiêc stanowiæ o genezie polskiej powie�ci, lecz � co najwy-

46 T. ¯ a b s k i, Pogl¹dy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wroc³aw 1979.
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¿ej � pe³ni³ rolê przewodnika, zbioru klisz czy nowo¿ytnego bestiarium. Je¿eli
jednak uznaæ we francuskiej powie�ci instruktora, to powiedzieæ trzeba, ¿e zadzi-
wiaj¹co ma³o przedosta³o siê z niej do dzie³a Sienkiewicza. Przede wszystkim brak
tu odpowiedniego sztafa¿u bêd¹cego czym� wiêcej ni¿ tylko dekoracj¹. Opis czar-
nej mszy i histeryczna pornografia Là bas oraz bagno wystêpnej mi³o�ci w Le Di-
sciple s³u¿¹ udokumentowaniu � czy te¿ raczej zbli¿eniu � rzeczywisto�ci fikcyj-
nej do pozaliterackiej. Tego typu ekscesów brak na polskim podwórku i, konse-
kwentnie, brak ich u Sienkiewicza � wierniejszym odbiciem literatury francuskiej
s¹ raczej Argonauci, a choæby i wspomniany wcze�niej Kwiat lotosu. Nie wy-
czuwamy w Bez dogmatu owej stê¿onej atmosfery okrucieñstwa i mistycyzmu,
eksperymentu i niezdrowej pokory. Wskazanie punktu wspólnego (oskar¿enie
wspó³czesnej nauki o osobist¹ klêskê bohatera) nie wystarcza, je¿eli jest on jedy-
ny. A na to wygl¹da. Najpowa¿niejsz¹ ró¿nic¹ jest niemo¿no�æ sprowadzenia wy-
mowy Bez dogmatu do równania: �scjentyzm → dekadentyzm → zbrodnia�, które
jest wyci¹giem z tre�ci Le Disciple. Tak o Robercie Greslou pisa³a Orzeszkowa:

Z³e postêpki, które pope³nia, nie tylko nie obudzaj¹ w nim ¿alu [...], pragnienia w³asnej
lepszo�ci [co dotyczy P³oszowskiego � A. R.], lecz przeciwnie, stanowi¹ przedmiot jego cho-
robliwej ciekawo�ci i �ród³a wewnêtrznej uciechy 47.

A tak W³adys³aw Jab³onowski o powie�ciach Huysmansa:

to trupiarnia, w której elektryzuj¹ trupów, bez wiary w mo¿liwo�æ ich zmartwychwstania, ot,
tak! � dla eksperymentu [...]. S¹ tu [...] dzie³a pychy i dzie³a pokory; jest pragnienie grzechu
i nostalgia zbawienia; jest wzgarda cia³a i wyrafinowane dogadzanie jego zmys³om, a nade
wszystko jest m e t o d y c z n e ,  z   w y s z u k a n ¹  w i r t u o z j ¹  p r o w a d z o n e, z n i e-
p r a w i a n i e  d u s z y  [...] d l a  t y m  l e p s z e g o  p r z y g o t o w a n i a  j e j  d o  s t a n u
�³ a s k i� [...] 48.

Wyró¿niony tu fragment wypowiedzi Jab³onowskiego wskazuje na drugi wy-
znacznik dekadenckiej literatury francuskiej, a zarazem na jej odmienno�æ od Bez
dogmatu. Zatarcie granicy miêdzy dobrem a z³em (Orzeszkowa), pozwalaj¹ce na
�metodyczne znieprawianie duszy� (Jab³onowski), sugeruje rodzaj systemu etycz-
no-estetycznego. Kolejno�æ wypadków jest raz na zawsze zaprogramowana: mak-
symalne upodlenie � obietnic¹ coraz wy¿szych szczytów mistycznych. Innymi
s³owy: konieczne jest zst¹pienie do piekie³, by poznaæ smak raju � nie sposób
jednak zaprzeczyæ, ¿e gwa³towne nawrócenie pachnie nie mniejszym fanatyzmem
ni¿ wcze�niejsze opêtanie, ¿e wiêcej tu podejrzanej dewocji ni¿ szczerej skruchy.
Tym samym do zaproponowanego wzoru pasuje nie P³oszowski, lecz raczej Am-
brozjo z powie�ci Matthewa Gregory�ego Lewisa (po uprzednim odwróceniu ko-
lejno�ci zdarzeñ) � warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e francuska powie�æ dekadenc-
ka w znacznej mierze powiela powie�æ gotyck¹, co natychmiast wyklucza analo-
giê z Bez dogmatu. Nie dziwi wiêc gor¹cy protest zwolenników powie�ci:

Jak to! Wiêc Robert Greslou, ten osch³y doktryner, który [...] rozkosze ¿ycia studiowa³
u szwaczki na czwartym piêtrze; ten mrukowaty, niedowarzony [...], o ciasnej g³owie i ograni-

47 E. O r z e s z k o w a, Listy z Ustronia. II 〈O powie�ci �Le Disciple� P. Bourgeta〉. W: Pisma
krytycznoliterackie. Oprac. E. J a n k o w s k i. Wroc³aw 1959, s. 307.

48 W. J a b ³ o n o w s k i, J. K. Huysmans. (Wspomnienie pozgonne). W: Rozprawy i wra¿enia
literackie, s. 214�215. Podkre�l. A. R.
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czonych horyzontach, ten ordynarny temperament, wybuchaj¹cy najzwyczajniejszymi instynk-
tami, ma byæ owym artyst¹ ¿ycia [...]? Allons donc! 49

Aby zakoñczyæ w¹tek � jak zwykle urocza w swej dobroduszno�ci � uwaga
hrabiego Tarnowskiego:

Osobliwa skwapliwo�æ, z jak¹ [...] nie tylko zestawiano i porównywano te trzy ksi¹¿ki
[Bez dogmatu, Le Disciple i Hrabiego Augusta Aleksandra Mañkowskiego], ale i genezê pol-
skiej powie�ci od francuskiego wyprowadzano romansu 50.

Nim dojdzie do zawi¹zania w³a�ciwej akcji, w introdukcji powie�ci zostaje
naszkicowana (ustami tej postaci) historia dzieciñstwa i wczesnej m³odo�ci P³o-
szowskiego zawieraj¹ca przes³anki maj¹ce t³umaczyæ pó�niejszy, deklarowany
dekadentyzm (sam termin w powie�ci siê nie pojawia) � zarówno te obiektywne,
tj. od owego bohatera niezale¿ne (np. historia rodziny), jak i wypowiedzi jego
samego. S¹ to jednak, jak s³usznie zauwa¿y³ �wiêcicki, tylko poszlaki 51 , nie wy-
trzymuj¹ce próby rozwoju fabu³y. Przyk³adem rzekomy kosmopolityzm, dla jed-
nych nie podlegaj¹cy dyskusji, dla innych nieco mniej oczywisty � do tej grupy
nale¿y Bogus³awski, lecz nie podj¹³ siê on uzasadnienia swej racji, poprzestaj¹c
na stwierdzeniu: �P³oszowski jest Europejczykiem, tylko nie jest kosmopolit¹� 52.

Która ze stron ma zatem racjê? P³oszowski jest Europejczykiem � predestynu-
je go do tego nie tylko znajomo�æ krajów i jêzyków, ale, przede wszystkim, �wia-
dome dziedziczenie schedy kultury �ródziemnomorskiej. Pewne jest to, ¿e Sien-
kiewicz chcia³ stworzyæ typ kosmopolity � kaza³ P³oszowskiemu wychowywaæ
siê w rzymskiej posiad³o�ci i obdarzy³ go parysk¹ przesz³o�ci¹. Je�li jednak przy-
j¹æ, ¿e kosmopolityzm jest kwesti¹ �wiadomego wyboru, to ta czê�æ historii Leona
pozostaje jako argument neutralna (przyk³adem rasowego kosmopolity by³by choæ-
by i ordynat Zrêbski z Pana Graby). Zauwa¿my, ¿e z P³oszowem nie ³¹cz¹ boha-
tera ¿adne emocje, ¿adne wspomnienia; rzecz siê zmienia z chwil¹ pokochania
Anielki i zacie�nienia wiêzi z ciotk¹: wówczas, w sposób naturalny, P³oszów prze-
kszta³ca siê z maj¹tku ziemskiego w dom rodzinny � stracone pod tym wzglêdem
lata m³odzieñcze zostaj¹ w jakim� stopniu zrekompensowane. Nie sposób nie za-
uwa¿yæ wzruszenia, z jakim Leon wita rodzinne strony, i che³pliwej nieco dumy,
z jak¹ pokazuje Klarze polskie pola i lasy � sentyment tak bardzo nie na miejscu
u kogo�, kto �wielokrotnie demonstruje swoj¹ niechêæ do kraju, jego pejza¿u� 53.

Przej�cie od dziennikowych zapisków do �wiata rzeczywistego jest punktem,
od którego datuje siê roz³am: intencja a realizacja. Jak podkre�la �wiêcicki, oso-
bowo�æ P³oszowskiego to �dwie odrêbne, a nawet przeciwstawiaj¹ce siê sobie czê-
�ci� 54, które najpro�ciej mo¿na zobrazowaæ jako rozbie¿no�æ miêdzy s³owem a czy-
nem, doskonale widoczn¹ ju¿ w streszczonym pokrótce ¿yciorysie. Ten przyzna-
j¹cy siê do �boskiego rozleniwienia� sybaryta ma za sob¹ romantyczn¹ ucieczkê
w szeregi powstañców (Hiszpania) i ukoñczone dwie wy¿sze uczelnie! Jedn¹ z nich
by³a Akademia Rolnicza, na któr¹ P³oszowski wst¹pi³ nie po to, by zado�æuczyniæ

49 B o g u s ³ a w s k i, op. cit., s. 175.
50 S. Ta r n o w s k i, Henryk Sienkiewicz. Cyt. za: B o g u s ³ a w s k i, op. cit., s. 173.
51 � w i ê c i c k i, op. cit., s. 24.
52 B o g u s ³ a w s k i, op. cit., s. 200.
53 B u j n i c k i, op. cit., s. LIII.
54 � w i ê c i c k i, op. cit., s. 22.
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swej pasji, lecz kieruj¹c siê poczuciem przysz³ych o b o w i ¹ z k ó w. Rzecz u praw-
dziwego dekadenta nie spotykana, gdy¿ ten, dziwnym trafem, nigdy nie jest w sta-
nie doprowadziæ swej edukacji do szczê�liwego koñca...

Pierwsze stronice Bez dogmatu nale¿y czytaæ niezwykle ostro¿nie, by nie wpa�æ
w pu³apkê szczegó³u (precyzja literackich biografii ma za zadanie przygotowaæ
grunt dla g³ównej tezy powie�ci, jak w przypadku Bez dogmatu), a tak¿e � by nie
ulec z³udzeniu, i¿ passus ten jest dla g³ównej historii zbêdny; przeciwnie, to jeden
kamyk wiêcej wrzucony do ogródka bohatera, bynajmniej nie tak bezwolnego, jak
sam by sobie ¿yczy³. Jego energia na czas rozpoczêcia powie�ci zosta³a jedynie
u�piona. Dowodem nie tylko gor¹czkowy niepokój, jaki budzi w nim tragiczna
mi³o�æ (co na ogó³ wskazuj¹ badacze), ale i rozliczne epizody jego ¿ycia, wyma-
gaj¹ce zaradno�ci, praktycyzmu i zdolno�ci organizacyjnych: urz¹dzanie domu i ga-
lerii, zorganizowanie koncertów Klary czy wycieczki do Gastein. A przede wszyst-
kim �  sztuka obracania pieniêdzmi. Nie tylko gentleman, ale i dekadent nie wie,
co to pieni¹dz. Wszystkie te f a k t y  sprawiaj¹, ¿e � mimo upodobania do kon-
templacji � P³oszowski nie jest kim�, kogo bezwolnie unosi pr¹d ¿ycia. �Ja zasad
nie mam ¿adnych, mam tylko nerwy, moje za� przygodne pogl¹dy s¹ raczej libe-
ralne� (BD 337) � tak o sobie pisze P³oszowski. Myli siê. Myli siê, lecz nie tak, jak
by tego chcia³ Ignacy Matuszewski, dla którego bohater jest �jako my�liciel �
zerem� 55. Podobna pomy³ka nie wynika z p³ytko�ci umys³u bohatera czy z niedo-
skona³o�ci Sienkiewicza-psychologa (dopiero pó�niejsze rozprawy stanowi¹ wy-
raz sprzeciwu wobec bagatelizacji � tak¿e pod wzglêdem psychologicznym � twór-
czo�ci autora Szkiców wêglem). Jedyne, co wi¹¿e P³oszowskiego z dekadentyzmem,
to jego w³asne s³owa, i to s³owa, które � co znamienne! � przynale¿¹ do pierwszej
czê�ci powie�ci. Ale widaæ tu raczej snobizm na findesieclizm: to pró¿no�æ i ego-
tyzm drapuj¹ na bohaterze szaty schy³kowca, nie fakty. Jedyne, na co mo¿na przy-
staæ, to dyletantyzm, ale dyletantyzm w takim wydaniu pozwala na pewn¹ ela-
styczno�æ umys³ow¹. Wykszta³cony i z ambicjami intelektualnymi, P³oszowski
dotrzymuje kroku umys³om swej epoki � wiele czyta, bacznie �ledzi i wyci¹ga
odpowiednie (przede wszystkim dla siebie) wnioski. Zestawiaj¹c w³asne znu¿enie
z zataczaj¹cym coraz szersze ko³a Weltschmerz�em, odkrywa podobieñstwo (po-
wierzchowne, ale za to efektowne) i odt¹d stara siê dochowaæ wierno�ci wybra-
nym wzorom, nie dostrzegaj¹c, ¿e jest to tylko stylizacja, której sekunduj¹ sybary-
tyzm i poka�ny maj¹tek; stylizacja, któr¹ rzeczywisto�æ rozbije w puch.

Wbrew temu, co pisze, P³oszowski ma zasady � czy te¿ zasadê generaln¹,
implikuj¹c¹ pomniejsze. Jest ni¹ wielokrotnie przez krytykê podkre�lane stwier-
dzenie �I am for myself �, maj¹ce jakoby �wiadczyæ o daleko posuniêtej megalo-
manii i o wybuja³ym immoralizmie. Byæ mo¿e, to na tej w¹t³ej analogii Janina
Kulczycka-Saloni opar³a tezê, wedle której Granowski zawdziêcza swój ¿ywot
P³oszowskiemu 56 � dewiz¹ bohatera Dwóch biegunów Orzeszkowej jest dogma-
tyczne �cela me plaît / cela me déplaît�. Sugestia niezbyt szczê�liwa: panicz Gra-
nowski, �podra¿nione nerwy� lecz¹cy dobrym obiadem zaprawionym dowcipami
o prowincjuszach, jest co najwy¿ej lich¹ karykatur¹ P³oszowskiego. Pozornie twar-

55 I. M a t u s z e w s k i, Henryk Sienkiewicz. W: Swoi i obcy. Warszawa 1898, s. 148.
56 Zob. uwagê J. K u l c z y c k i e j - S a l o n i  (Henryk Sienkiewicz. Warszawa 1966, s. 58):

Granowski ma przyæmiæ P³oszowskiego, któremu �zawdziêcza swe oblicze moralne�.
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dy, egoizm bohatera nie jest wyrazem rozmycia granic pomiêdzy dobrem a z³em
(jak sobie tego ¿ycz¹ zwolennicy mia³ko�ci piêknego Leona); rozwik³aæ zagadnie-
nie stara siê Bogus³awski:

egoizm P³oszowskiego ma w sobie te same, co jego ca³a natura, powik³ania: jest to nie tyle
zaspokojenie [...] samolubnych instynktów, ile wysilony rozkwit bogatej indywidualno�ci [...] 57.

� ale odpowied� ta jest tylko cz¹stkowa, za to doskonale ³¹czy siê z �nad�wiado-
mo�ci¹�, o której pisali Hutnikiewicz i Markiewicz; sam Bogus³awski w innym
miejscu zauwa¿a, ¿e �P³oszowski ma za wiele rozumu, a¿eby w co� wierzy³ [...].
Dogmat [...] ma siê o tyle, o ile jest siê w pewnym kierunku jednostronnym [...]� 58.
Pomin¹wszy egzaltacjê tej uwagi, trzeba przyznaæ, ¿e jest w niej wiele prawdy,
podobnie jak w nieco zgry�liwym zapytaniu Potockiego: czy �zbawienie w takim
razie w tym, ¿eby byæ g³upszym od niego [tj. P³oszowskiego]?� 59 Te i inne zapy-
tania, jakkolwiek przewrotne, stanowi¹ w istocie przejrzyst¹ pochwa³ê indywidu-
alizmu bohatera.

W rzeczywisto�ci zasada g³oszona przez P³oszowskiego wyrasta, paradoksal-
nie, ze zmys³u moralno�ci, takiej, jak j¹ P³oszowski pojmuje: �dobre i moralne�
jest tylko to, co �potêguje ¿ycie� (rozumowanie obce Granowskiemu) � nie spo-
sób siê oprzeæ s³uszno�ci takiego wnioskowania. Przyjêcie owej zasady jest naj-
lepsz¹ rêkojmi¹ ¿ycia �zgodnego z kodeksem karnym�, jak nieco dalej ¿artuje P³o-
szowski. Ta sama maksyma stanowi wyja�nienie nietypowego (dla dekadenta) rysu:
szukanie ukojenia w prostocie, której pe³nym wyrazem jest natura � st¹d próby
zagubienia siê w rzymskim t³umie czy opis wiosennego poranka uciele�nionego
w Anielce � nawet mimo g³oszonej (pocz¹tkowo) wy¿szo�ci sztuki (�chroni od
cynizmu�). Deklarowana przez bohatera moralno�æ, czy te¿ raczej wnioski, jakie
ze swych zasad etycznych wyci¹ga P³oszowski, s¹ niezgodne z moralno�ci¹ obo-
wi¹zuj¹c¹, co niew¹tpliwie u³atwi³o krytykom postawienie znaku równo�ci miê-
dzy Leonem a schy³kowcami, nie uznaj¹cymi praw Boskich ni ludzkich (jako przy-
k³ad jawi siê tu Greslou, a z bohaterów polskiej literatury � hrabia August). Choæ
efekt jednakowy (alienacja), to same postawy s¹ ró¿ne, o czym za chwilê.

Na stra¿y czysto�ci moralnej P³oszowskiego stoi tak¿e jego artystyczna natu-
ra. Bo P³oszowski jest artyst¹, choæ jego dyletanctwu wyrzucano ja³owo�æ; w ta-
kim ujêciu akt twórczy nie jest najwa¿niejszy, co w powie�ci potwierdza Klara
(racjê ma Grzegorz Mêdykowski, gdy wskazuje analogiczne rozwi¹zanie u Prou-
sta 60). Artystyczne spojrzenie na �wiat przeradza siê w zdeklarowany �wiatopo-
gl¹d (estetyzm), bêd¹cy odt¹d nie tylko miar¹ warto�ci sztuki, ale i probierzem
moralnym. Estetyka wch³ania etykê. Teza niebezpieczna w swym indywiduali-
zmie, ale P³oszowski nie nale¿y do potomstwa des Esseintes�a, dla którego este-
tyzm jest chorob¹: natura bohatera Bez dogmatu jest na to zbyt arystokratyczna
i zbyt rdzennie polska, by mog³y siê jej imaæ podobne chimery; tak¿e typ Doriana
Graya (drugi biegun) obcy jest mu w swym okrucieñstwie. Sam P³oszowski nie
pope³ni³by wielu uczynków �nie tyle mo¿e dlatego, ¿e s¹ z³e, ile dlatego, ¿e s¹
szpetne� � nie na rêkê konserwatywnej krytyce by³ liberalizm bij¹cy z tych s³ów.

57 B o g u s ³ a w s k i, op. cit., s. 182.
58 Ibidem, s. 168.
59 A. P o t o c k i, Henryk Sienkiewicz. W: Szkice i wra¿enia literackie. Lwów 1903, s. 35.
60 M ê d y k o w s k i, op. cit., s. 150.
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Arbitralny os¹d w³asnych uczynków � c�est incroyable, to grozi upowszechnieniem!
Z tym wiêksz¹ wiêc skwapliwo�ci¹ wrzucono P³oszowskiego do szufladki z napi-
sem: �moralni psychopaci�, nie zadawszy sobie trudu przenikniêcia tak �mia³ej de-
klaracji. A przecie¿ uczynek wielki, choæby i z³y, nie mo¿e byæ plugawy w pospoli-
tym sensie (Nietzsche) � cieñ Fausta pod¹¿a naszym �ladem. My�li P³oszowskiego
nie b³¹dzi³y jednak tak krêtymi �cie¿kami: w tej kwestii bohater jest niew¹tpliwym
rezonerem autora: piêkno zyskuje warto�æ jedynie w po³¹czeniu z dobrem. Wobec
takiej postawy zagro¿ona mo¿e czuæ siê jedynie... �moralno�æ obowi¹zuj¹ca�.

To w³a�nie w kwestii sztuki, w sk³onno�ciach do ulegania impresji, wreszcie
w rozlicznych literackich intarsjach, jakimi P³oszowski inkrustuje swe zapiski,
naj³atwiej rozpoznaæ pazur autora. Podstaw¹ artyzmu Sienkiewicza by³ �panteizm
malarsko�ci� 61, maj¹cy odd�wiêk w obrazach, jakimi P³oszowski wieñczy swe
refleksje. Owe obrazy s¹ pochodn¹ wykszta³cenia, erudycji, a przede wszystkim �
czego�, co mo¿na okre�liæ jako �chciwo�æ �wiata�. W ilo�ci cytatów, aluzji i przy-
toczeñ K³osiñska upatruje jeszcze jeden dowód dewiacji bohatera: lektura ma sta-
nowiæ najwy¿szy autorytet, zast¹piæ sposób na ¿ycie, w koñcu ¿ycie samo 62. Typ
�lektury wykonawczej�, w pe³ni akceptowany tak¿e przez Bujnickiego, ma byæ
elementem zrównuj¹cym P³oszowskiego z innymi bohaterami �wieku nerwowe-
go�, w zderzeniu z ¿yciem szukaj¹cymi ksi¹¿ki. Tymczasem literaturê nale¿y ra-
czej potraktowaæ jako bodziec w niczym nie ustêpuj¹cy innym bod�com zewnêtrz-
nym; �Sienkiewicz by³ to pisarz, który obraca³ siê nieustannie w sferze czystej
literacko�ci� 63. W rezultacie bohaterowie Sienkiewicza (jak i on sam) obracaj¹ siê
na styku tego, co literackie, i tego, co nieliterackie � pogranicze dopuszcza, ba,
nawet wymaga nieustannego przenikania siê obu sfer. Dlatego to Podbipiêta przy-
pomina Don Kichota, a papa P³awicki � Wilkinsa Micarbera. Drugi argument K³o-
siñskiej to eklektyczno�æ lektur P³oszowskiego, maj¹ca dowodziæ (pozytywistyczne:
�jeste� tym, co czytasz�) rozchwiania osobowo�ci, spowodowanego siêganiem do
zbioru �ksi¹¿ek zakazanych�, a dowodz¹ca raczej (poza wspomnianym ju¿ rysem
osobowo�ci autora) traktowania literatury w sposób ca³o�ciowy, co, jak mniemam,
jest najlepszym z mo¿liwych sposobów na literaturê (je¿eli istnieje co� takiego jak
�sposób na literaturê�). Literatura staje siê zbiorem wra¿eñ potwierdzanych przez
rzeczywisto�æ; st¹d ju¿ krok do aktu twórczego. Oto, co pisa³ Proust, nieoceniony
jako twórca zbioru portretów ró¿nego typu dyletantów:

Tylko wra¿enie [...] stanowi kryterium prawdy i z tej racji ono jedno zas³uguje, by wch³a-
nia³ je umys³, gdy¿ ono jedno potrafi, je�li zdo³a wydobyæ zeñ ow¹ prawdê, przywie�æ go do
wiêkszej doskona³o�ci i obdarzyæ rado�ci¹ czyst¹. Wra¿enie dla pisarza jest tym, czym ekspe-
rymentacja dla uczonego, z t¹ ró¿nic¹, i¿ u naukowca praca inteligencji poprzedza ekspery-
mentacjê, u pisarza za� nastêpuje ona po wra¿eniu 64.

Stworzenie z estetyki azylu doprowadzi³o w konsekwencji do tego, co krytycy
okre�lili mianem �apatycznej obojêtno�ci� (Ignacy Matuszewski) czy te¿ �aberra-
cj¹, jakiej ulega natura polska pod warunkami dzisiejszych czasów� (Tarnowski),
a co oznaczaæ mia³o p³ytko�æ intelektualn¹, brak woli i l�improductivité slave.

61 Z. F a l k o w s k i, Przede wszystkim Sienkiewicz. Warszawa 1959, s. 266.
62 K ³ o s i ñ s k a, op. cit., s. 115�122.
63 Z. F a l k o w s k i, Sienkiewicz a Szekspir. �Przegl¹d Powszechny� nr 556 (1930).
64 M. P r o u s t, Czas odnaleziony. Prze³. J. R o g o z i ñ s k i. Warszawa 1974, s. 234�235.
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S³abo�æ intelektualna zarzucana Bez dogmatu jest nieporozumieniem o tyle,
o ile oczekiwano by po P³oszowskim co najmniej nowego systemu filozoficznego.
Przystawszy na dyletantyzm, przyznali�my mu prawo decydowania, czym i jak
bêdzie siê zajmowa³ � dyletant nie ma obowi¹zku s t w a r z a n i a. Jak wskazuje
�wiêcicki, bohater powie�ci nie jest intelektualist¹, je¿eli przez to rozumieæ pasjê
poznawcz¹. Nietrudno spostrzec, ¿e analiza filozoficzna n i e  j e s t  (wbrew temu,
co s¹dzi autor Bez dogmatu) g³ównym materia³em dziennika; spojrzenie ca³o�cio-
we pozwala zamkn¹æ analizê w stwierdzeniu nieprzydatno�ci intelektu, gdy w grê
wchodz¹ podstawowe problemy egzystencjalne (brzmi to jak echo s³ów Orzesz-
kowej o wiedzy, która �nie podaje m³ota do rozbijania obrêczy tajemnic�). Boha-
ter, którego podejmowana przezeñ analiza doprowadziæ mia³a do wewnêtrznego
rozdwojenia (mo¿na te¿, nieco przekornie, dopatrzyæ siê dalekiego pokrewieñ-
stwa tego typu konstrukcji z �redniowiecznym moralitetem), w rzeczywisto�ci jest
wrogiem wszelkiej analizy (dowodzi tego romans Leona i Laury). Przyczyn¹ by³
tu estetyzm, który bynajmniej nie jest pogoni¹ za coraz to innymi wra¿eniami
(teza zwolenników dekadenckiej biografii bohatera), lecz spokojn¹, leniw¹ kon-
templacj¹ � ju¿ wspó³czesny powie�ciopisarzowi Bogus³awski zauwa¿y³, ¿e scep-
tycyzm P³oszowskiego �przesta³ byæ wojuj¹cy� 65. Tak wiêc mimo zapewnieñ Bal-
zaka (my�l jako czynnik rozk³adu) trudno w³a�nie panuj¹cy podówczas �wiatopo-
gl¹d obarczaæ odpowiedzialno�ci¹ za tragiczny fina³ losów bohatera (nie na tym
polega jego dramat), choæ niew¹tpliwie refleksja, oryginalna b¹d� przyswojona,
doprowadzi³a do porzucenia utartych kolein postêpowania.

Od pocz¹tku historii P³oszowskiego niezwykle silnie akcentuje siê fakt, ¿e jest
on ostatni z arystokratycznego rodu herbu Osoria; zwiedziony odautorskimi suge-
stiami czytelnik spodziewa siê historii w stylu Zag³ady domu Usherów lub co naj-
mniej Domu o siedmiu szczytach Hawthorne�a. Tak piêkna zapowied� (wzmocnio-
na postaci¹ ojca z³amanego �mierci¹ ¿ony) zawodzi; owo wprowadzenie ma na celu
jedynie zdeterminowanie sytuacji i pozycji spo³ecznej bohatera poprzez umieszcze-
nie go w klasie rentierów:

Z tej zamo¿no�ci skorzysta³em w ten sposób, ¿em nigdy nic nie robi³, skutkiem czego nie
mia³em i nie mam okre�lonego celu w ¿yciu. [BD 164]

Pierwszym skutkiem takiej sytuacji mia³oby byæ to, co w ¿argonie medycz-
nym okre�la siê mianem abulii � jednak �parali¿ woli� niekoniecznie stanowiæ
musia³ cechê dystynktywn¹ dekadenta; jak zauwa¿y³ Tarnowski, u �ucznia� Bour-
geta woli jest a¿ nadto: �wie doskonale, czego chce, i [...] z zimn¹ krwi¹ pope³ni
ka¿d¹ zbrodniê i pod³o�æ, byle tej swojej woli dogodziæ� 66. Zapowiedziawszy w li-
�cie do Janczewskiej opis �przyczyn, z mocy których P³oszowscy powstaj¹�
(L 175), Sienkiewicz stara siê o uwiarygodnienie tej tezy z mo¿liwie wielu stron;
dlatego te¿ wk³ada w usta ciotki P³oszowskiej s³owa, które nabieraj¹ charakteru
profetycznego w stosunku do ca³ej powie�ci; s³owa, którymi autor chcia³ przypie-
czêtowaæ los bohatera (osobnego rozpatrzenia wymaga³aby kwestia, jakie �wiat³o
na ewentualny dekadentyzm rzuca piêtno fatalizmu):

Wszyscy P³oszowscy koñcz¹ na parali¿ [...]. Ale nie warto o tym mówiæ � wola Boska!
[BD 413]

65 B o g u s ³ a w s k i, op. cit., s. 168.
66 Ta r n o w s k i, Trzeci okres w zawodzie Henryka Sienkiewicza, nr 7, s. 129.
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�L�improductivité slave�, fraza, która nie schodzi z ust P³oszowskiego, zapo-
¿yczona zosta³a, zdaniem Bujnickiego, od Turgieniewa i oznaczaæ mia³a zarówno
�nieproduktywno�æ� jako ogóln¹ cechê S³owian, jak i przypad³o�æ w³a�ciw¹ zw³asz-
cza Polakom w epoce zaborów 67. Po sprecyzowaniu termin ten, wsparty teori¹
Taine�a, oznacza dysproporcjê miêdzy stopniem konsumpcyjno�ci kulturalnej a wy-
twórczo�ci¹. Powa¿na i sucha definicja pod piórem P³oszowskiego zamienia siê
w wyznanie wyrwane z... piersi romantyka:

jest jaka� nieudolno�æ ¿yciowa do wydania z siebie wszystkiego, co siê w nas mie�ci. Mo¿na
rzec, ¿e Bóg da³ nam ³uk i strza³y, tylko odmówi³ zdolno�ci do napiêcia tego ³uku i wypuszcze-
nia strza³. [BD 14]

Rozwiniêcie tej my�li w³o¿y³ Sienkiewicz w usta profesora Waskowskiego,
nieszkodliwego dziwaka o go³êbim sercu; ta w³a�nie szczypta szaleñstwa zwalnia
profesora z obowi¹zku szerzenia �poprawnych pogl¹dów�, tym samym móg³ Sien-
kiewicz bez zbytniego ryzyka pozwoliæ Waskowskiemu g³osiæ tezy na tle Rodziny
Po³anieckich wywrotowe � s³owa niemal te same co te, które wtr¹ci³y P³oszow-
skiego miêdzy dekadentów:

bo�my najm³odsi z Ariów i wskutek tego ni rozum, ni serce nie u³o¿y³y siê w nas jeszcze do
równowagi. My [...] czujemy naj¿ywiej, bierzem wszystko do serca najgorêcej i stosujemy do
praktyki ¿ycia najzapalczywiej... Nie ma u nas miary i nie mo¿e byæ, bo u nas do zbytniego
przejmowania siê ka¿d¹ ide¹ do³¹cza siê jeszcze lekkomy�lno�æ i � wiesz co? � oto pró¿no�æ 68.

Najpowa¿niejszym atakiem, jaki mieszczañska my�l przypu�ci³a na �impro-
duktywizm� Leona, by³a... Rodzina Po³anieckich. Nie tyle jako reakcja Sienkie-
wicza na Bez dogmatu (stosunek pisarza do obu powie�ci to temat na osobne stu-
dium), lecz jako okre�lone przes³anie ideowe: s³owa Po³anieckiego kontra s³owa
P³oszowskiego. Emanuj¹ce z Po³anieckiego poczucie wy¿szo�ci nie jest obiek-
tywnym potwierdzeniem jego warto�ci, lecz raczej pych¹ p³yn¹c¹ ze �wiadomo�ci
�bycia po w³a�ciwej stronie� � ju¿ to jedno wystarcza, by ka¿dy, komu u�wiêcony
porz¹dek nie spêdza snu z powiek, ro�ci³ sobie prawo do mentorstwa. Dyspropor-
cja ta jest wynikiem uk³adu spo³ecznego, w którym warto�æ jednostki mierzy siê
jej u¿yteczno�ci¹, nie trzeba wiêc byæ dekadentem, by znale�æ siê poza nawiasem:
artysta w typie romantyczno-modernistycznym stawa³ siê pospolitym darmozjadem,
�geniuszem bez teki� � �naturae lusus�... Tu bije �ród³o refleksji Po³anieckiego:

gdy sobie przypomina³ postaæ P³oszowskiego, jego szlachetny i delikatny, a zarazem silnie za-
rysowany profil, jego wykszta³cenie, subtelno�æ i giêtko�æ umys³ow¹ [...], przychodzi³o mu na
my�l, ¿e jednak on, Po³aniecki, jest typem mniej wytwornym, mniej uszlachetnionym i w ogó-
le cz³owiekiem wyciosanym z grubszego materia³u. [...] �Ostatecznie [...] ja umiem, i dobrze
umiem, farbowaæ perkaliki, on umia³ tylko farbowaæ policzki kobiece [�]� 69.

Brutalno�æ, a nawet prostactwo porównania zdumiewa³o odbiorcê nie przygo-
towanego do tego typu wypowiedzi u bohaterów Sienkiewicza. Za swoje uznali je
tylko najbardziej wsteczni z opiniodawców. Niektórzy, m.in. Jellenta, widzieli
w tym zgo³a nierycersk¹ próbê szkalowania pamiêci zmar³ego:

67 B u j n i c k i, op. cit., s. LVIII.
68 H. S i e n k i e w i c z, Rodzina Po³anieckich. Warszawa 1958, s. 301�302.
69 Ibidem, s. 320.
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wiesza [Po³aniecki] psy na starszym [tj. P³oszowskim], nieobecnym i stara siê geniusz jego spro-
wadziæ do miary wyskrobka, dlatego jedynie, ¿e ten geniusz by³ bez teki, ¿e nie wygra³ na loterii
¿ycia wielkiego losu, jakim jest bawoli kark i zami³owanie do pieniê¿nych obrotów i spó³ek 70.

Bohater czy te¿ obywatel pokroju P³oszowskiego nie by³ zupe³nie stracony,
o ile podda³ siê spo³ecznej reedukacji, w której wyniku stawa³ siê u¿ytecznym,
a wiêc pe³noprawnym cz³onkiem spo³eczno�ci. Dlatego cieniom P³oszowskiego
przeciwstawiano miê�nie Po³anieckiego (sam fakt wykonywania konkretnej pracy
pozwala³ przeoczyæ tak w¹tpliwe szczegó³y, jak zbijanie fortuny na klêsce g³odu,
na któr¹ to hipokryzjê zwróci³ uwagê Boy-¯eleñski). Zadziwiaj¹ce, ¿e ci synowie
pozytywizmu nie brali pod uwagê ró¿nicy �rodowisk, w jakich wychowali siê obaj
m³odzieñcy � Stach i Leon. Chc¹c arystokratê, jakim by³ P³oszowski, przerobiæ na
kupca czy robotnika, zaniedbuj¹c przy tym sferê jego przekonañ, uzyska siê w re-
zultacie jedynie karykaturê, portret niepe³ny, egzemplarz u³omny.

Te sceptyczne przewidywania znalaz³y potwierdzenie trzy lata pó�niej: w ro-
ku 1894 ukazuj¹ siê Emancypantki, a w nich niezwykle silna osobowo�æ Stefana
Solskiego. Bohater ten stanowi (w pewnym uproszczeniu) efekt po³¹czenia P³o-
szowskiego z Po³anieckim. Czym naprawdê jest fabryka, której mira¿ rozpala oczy
Solskiego gor¹czk¹? Niczym innym jak � przez sw¹ pospolito�æ � wielkopañskim
kaprysem, fanaberi¹ arystokratyczn¹! Prawda, ¿e Solski po�wiêca jej wszystek
czas i energiê, ale w chwili zw¹tpienia pryska czar, nie sposób wskrzesiæ pierwot-
nego zapa³u... Kaprys, igraszka, pañska zabawka... Oto, do czego chcieli dopro-
wadziæ pozytywistyczni krytycy, niepomni na teorie, które sami g³osili (Taine).
Patrz¹c z odpowiedniej perspektywy, widzimy, ¿e P³oszowskiego z Solskim ³¹czy
o wiele wiêcej: obaj szukaj¹ celu; tej têsknoty nie zadowoli urz¹dzanie wystaw
czy budowa fabryki. Nie, je�li na tym poprzestan¹. Leon i Stefan szukaj¹ warto�ci,
które pozwoli³yby im zakorzeniæ siê w ¿yciu. Tragedia polega na tym, ¿e zaczêli
od koñca: i zwi¹zek z kobiet¹, i za³o¿enie fabryki winny nast¹piæ w efekcie odna-
lezienia warto�ci; obaj zostali ukarani za pogwa³cenie naturalnego porz¹dku � tra-
c¹ mi³o�æ, bez której czyny przeobra¿aj¹ siê w puste gesty.

Wszystko, co dot¹d powiedziano, zd¹¿a do punktu, w którym dekadentyzm P³o-
szowskiego zostanie ostatecznie odrzucony 71. Dekadentyzm w ujêciu krytyków �
i tych wspó³czesnych Sienkiewiczowi, i tych z ostatnich dziesiêcioleci � prowadz¹-
cy do sformu³owañ równie dziwacznych, jak zawarte w studium Ewy Owczarz, wedle
której mi³o�æ têskni¹ca za metafizyk¹ jest �zaskakuj¹ca w powie�ci o dekadencie�,
a szukanie wytchnienia w�ród ludzi i spraw prostych stanowi �rysê w dekadenckim
�wiatopogl¹dzie� 72. Takie i inne jeszcze zaskoczenia s¹ nieuniknione, je¿eli autor
czy autorka przyjm¹ a priori tezê tycz¹c¹ siê dekadentyzmu Leona: wówczas zmu-

70 J e l l e n t a, Dwie historie kupieckie, s. 195.
71 Je�liby przyj¹æ, i¿ Bez dogmatu jest powie�ci¹ z za³o¿enia ironiczn¹, to wówczas dekaden-

tyzm P³oszowskiego by³by ocalony; tezê tak¹ przedstawiaj¹ w swych pracach B. B o b r o w s k a
(�Na wspak� J. K. Huysmansa i �Bez dogmatu� H. Sienkiewicza � dwie powie�ci o �skomplikowa-
nych durniach�. W zb.: Sienkiewicz i epoki, s. 9�22) i  M. J a n k o w i a k  (Ironiczny melodrama-
tyzm w powie�ciach Sienkiewicza �Bez dogmatu� i �Quo vadis�. W zb.: Henryk Sienkiewicz. Twór-
czo�æ i recepcja. Red. L. Ludorowski. Lublin 1991, s. 137�148).

72 E. O w c z a r z, Miêdzy esencj¹ a egzystencj¹. �Bez dogmatu� w�ród powie�ci o �choro-
bach wieku�. W zb.: Sienkiewicz i epoki, s. 196, 198.
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szeni s¹ ponie�æ konsekwencje (czy te¿ raczej � niekonsekwencje) swojej de-
cyzji.

Ale zbyt proste by³oby poprzestanie na zanegowaniu; prawda o P³oszowskim
jest znacznie bardziej skomplikowana, ni¿ to siê krytykom zdawa³o. W rzeczywi-
sto�ci mo¿na mówiæ o dekadentyzmie Leona � i to dwojakiego rodzaju, cech¹ za-
sadnicz¹ pozostanie jednak fakt, ¿e nie bêdzie to schy³ek w stylu modernistycznym.

Jako pierwszy jawi siê dekadentyzm, który nazwaæ mo¿na Sienkiewiczow-
skim: wiêkszo�æ bohaterów w twórczo�ci tego pisarza musi przej�æ przez okres
m³odzieñczej sk³onno�ci do anarchii. Ró¿ne s¹ rodzaje tego buntu (tym samym:
ró¿ne rodzaje dekadencji), ale wszystkie sk³adaj¹ siê na edukacjê ¿yciow¹. Ich
zwi¹zek z rzeczywistym fin de siècle jest, oczywi�cie, lu�ny, niemniej istnieje,
a je¿eli przypomnimy, ¿e w czasach P³oszowskiego k a ¿ d e  odstêpstwo od obo-
wi¹zuj¹cej normy poczytywane by³o za uleganie tendencjom schy³kowym, to
w twórczo�ci Sienkiewicza znajdziemy wiêcej potencjalnych kandydatów do tego
tytu³u ni¿ jeden P³oszowski...

Druga kwestia wymaga wzmo¿onej uwagi, której zabrak³o pierwszym czytel-
nikom Bez dogmatu. G³adko prze³kniêto fakt, i¿ analizowany bohater jest rówie-
�nikiem pozytywistów, a nawet sam jest pozytywist¹. Zatem nie mo¿e byæ mowy
o wspólnocie pokoleniowej z modernistami ani z dekadentami spod znaku nowej
epoki. Je�li postawa P³oszowskiego uleg³a pewnemu wykrzywieniu, to jest to spu-
�cizna prze³omu antypozytywistycznego; bli¿sza P³oszowskiemu jest niemoc Wo-
kulskiego, nie � bunt Rudnickiego. Prus napisa³ Lalkê i Emancypantki, Orzeszko-
wa Dwa bieguny i Ad astra, Sienkiewicz � Bez dogmatu.

5

Kim zatem jest Leon P³oszowski? Hutnikiewicz proponuje, by Bez dogmatu
potraktowaæ jako studium 73 , którego analiza winna pomin¹æ zewnêtrzny balast.
Tak rozpatrywany bohater jest przede wszystkim dandysem 74 , ale dandysem ro-
dzimym, ze wszystkimi obci¹¿eniami wynikaj¹cymi z tego faktu.

Czym jest dandyzm? B³êkitnym frakiem i b³yszcz¹cym cylindrem? Wypoma-
dowan¹ bródk¹ i brylantem na palcu? W Wielkiej encyklopedii powszechnej ilu-
strowanej (1891�1903) Adam P³ug pod has³em Dandy zapisa³: �strojnisia, modni-
sia, gagatka� 75, a w swobodnej rozmowie s³ysza³o siê o �lwach� i �lwicach salo-
nowych�. O stopniu sp³ycenia przekonujemy siê, czytaj¹c Baudelaire�a: dandys
okre�lony jest jako �najwy¿sze wcielenie idei piêkna, przeniesionej w ¿ycie mate-
rialne� 76, natomiast samo okre�lenie, jak zapewnia Rados³aw Okulicz-Kozaryn, wziê-
³o swój pocz¹tek z jêzyka prowincji i szkockich piosenek, by potem zrobiæ furo-
rê w�ród wychowanków ekskluzywnej szko³y wy¿szej w Eton, ju¿ pod koniec
XVIII wieku; nieprzypadkowo w³a�nie wtedy studiowa³ tam George Bryan Brum-
mel � legenda swej epoki, dandys doskona³y.

73 H u t n i k i e w i c z, op. cit., s. 12.
74 We wspomnianym ju¿ studium Mêdykowski wyra¿a zdanie nieco odmienne od mojej w³a-

snej koncepcji � uwa¿a P³oszowskiego jedynie za dandysa, natomiast w mojej opinii dandyzm jest
jednym z wielu sk³adników osobowo�ci bohatera.

75 Cyt. za: O k u l i c z - K o z a r y n, op. cit., s. 61.
76 Ch. B a u d e l a i r e, Sztuka romantyczna. Dzienniki poufne. Prze³., wstêp, przypisy A. K i-

j o w s k i. Warszawa 1971, s. 113. Cyt. za: O k u l i c z - K o z a r y n, op. cit., s. 19.
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Dla naszych rozwa¿añ fundamentalne znaczenie bêdzie mia³ fakt, i¿ kolejne
100 lat historii dandyzmu naznaczone jest podwójnym podzia³em. Jednocze�nie
niemal nast¹pi³ roz³am na dandyzm angielski i francuski (efekt ucieczki Brumme-
la do Pary¿a) oraz na dandyzm kontemplacyjny (nale¿y siê wyrzec czynu w imiê
piêkna) i �czynny�, uosobiony w Byronie, maj¹cym za cel �prze³amaæ barierê
miêdzy my�l¹ a ¿yciem� 77. Ten zaimprowizowany tu podzia³ potwierdza Jurij
£otman; pisze, ¿e o ile w Rosji pojêcie dandyzmu s³u¿y³o okre�leniu wielu rozma-
itych zjawisk, to w Anglii zrodzi³ siê on �jako narodowa przeciwwaga dla francu-
skich mód, które przy koñcu XVIII wieku wywo³ywa³y burzliwe protesty angiel-
skich patriotów� 78. Tak wiêc francuskiej elegancji i wykwintno�ci przeciwstawia-
no angielsk¹ ekstrawagancjê i oryginalno�æ (moda na frak, dot¹d u¿ywany jedynie
do jazdy konnej), a za po�rednictwem Brummela i Byrona wulgarno�æ t³umu spo-
tka³a siê z oporem �wyrafinowania indywidualisty� i �heroicznej szorstko�ci ro-
mantyka� (okre�lenia £otmana).

Od tego momentu zaczyna siê rozkwit dandyzmu. Jego historia znaczona jest
nazwiskami takimi, jak: najs³ynniejsze z nich � d�Orsay, jak Benjamin Disraeli,
Edward George Lytton Bulwer, a wreszcie Baudelaire. Po b³êkitnych frakach zapa-
nowa³y czarne (z króciutkim interludium na rzecz czerwonych, at³asowych kamize-
lek) � ¿a³oba po �straconych z³udzeniach�... Powstaje dandysowska szko³a literacka
(tzw. �powie�æ srebrnego widelca�), któr¹ w 1828 roku zainicjowa³ Bulwer. O dan-
dyzmie pisz¹ wielcy tej epoki, m.in. Balzak i Barbey d�Aurevilly. Wreszcie, w la-
tach czterdziestych, dochodzi w Pary¿u do przewarto�ciowania zjawiska, w efekcie
czego dandyzm sta³ siê przede wszystkim stanem �wiadomo�ci. Ukoronowanie hi-
storii nastêpuje w momencie, w którym dochodzi do zetkniêcia dwóch odmiennych
kierunków dandyzmu (filozoficznego i salonowego), wywodz¹cych siê z dwóch prze-
ciwleg³ych dzielnic Pary¿a; te dzielnice to: Quartier Latin i � Faubourg Saint-
-Germain.

Te skomplikowane, a fascynuj¹ce procesy zupe³nie nasz kraj ominê³y. Brak
jest w polskiej literaturze i kulturze tradycji dandysowskiej; rozg³os zdoby³ u nas
Byron, ale nie by³o mowy o ewentualnym na�ladownictwie: podstaw¹ bajronizmu
by³ przecie¿ indywidualizm, z natury swej niemo¿liwy do powielania. Wyj¹tkiem
mo¿e byæ Juliusz S³owacki, ale jedynie w latach trzydziestych (wedle Okulicz-Ko-
zaryna nikt inny, tylko w³a�nie �piêkny Julo� u¿y³ w li�cie do matki � po raz pierw-
szy w polskiej literaturze � s³owa �dandy�), a tak¿e Chopin i Norwid w niektórych
swych rysach charakteru. By³y to jednak przywileje geniuszów, niedostêpne ogó-
³owi, a nawet niepo¿¹dane �jako propozycja ¿yciowo niepowa¿na, a patriotycznie
szkodliwa. Niewola polityczna krêpowa³a tak¿e swobodê zachowania siê� 79.

W latach siedemdziesi¹tych pojêcie dandyzmu i zawarta w nim tre�æ rozu-
miane by³y jednoznacznie. W 1872 roku Orzeszkowa wydaje Pana Grabê � pierw-
sz¹ powie�æ, która zyska³a uznanie krytyki, ale demoniczny, przera�liwie chudy
i blady Kalikst Graba jest doskona³ym przyk³adem, jak w umys³ach polskich pisa-
rzy dandyzm miesza³ siê z dekadentyzmem, pokazanym w ten sam diaboliczny
sposób co w Kwiecie lotosu (jedynie ordynat Zrêbski, jako zapalony angloman,
jest wybornym przyk³adem zarówno kosmopolity, jak i po trosze dandysa). Trze-

77 Cyt. jw., s. 31.
78 J. £ o t m a n, Rosja i znaki. Prze³. B. ¯ y ³ k o. Gdañsk 1999, s. 141.
79 O k u l i c z - K o z a r y n, op. cit., s. 60.
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ba by³o zatem jeszcze dwóch dziesiêcioleci, by ukaza³o siê Bez dogmatu. Cytujê
Okulicz-Kozaryna: �wiele rysów ³¹czy Leona P³oszowskiego z dandysami� 80. Ja-
kie to rysy ³¹cz¹ omawianego bohatera z potomstwem Brummela � autorka nie
pisze; ten punkt pomija i Mêdykowski, wskazuj¹c jedynie na �podbojowy� cha-
rakter mi³o�ci Leona. Rzecz jest jednak do udowodnienia, je�li towarzyszy temu
g³êbokie przekonanie, jak w³a�nie w tym przypadku. Sienkiewicz nie u¿y³ okre-
�lenia �dandys�. Ale nie u¿y³ i s³owa �dekadent�. Byæ mo¿e, jednym z powa¿niej-
szych b³êdów historyków literatury jest usi³owanie, by za wszelk¹ cenê przykroiæ
bohatera do w¹skich ramek schematu. Z literatur¹ wspó³czesn¹ tak nie postêpuje-
my; za oczywist¹ uwa¿a siê niejednoznaczno�æ i skomplikowanie postaci. Dla-
czego tak bardzo wzdragamy siê przed podobn¹ operacj¹, gdy w grê wchodzi lite-
ratura starsza? A przecie¿ pochylaj¹c siê nad Sienkiewiczem nie mamy do czynie-
nia z tuzinkowym pisarzem tendencyjnym czy w ogóle z talentem przeciêtnym;
dla wielu by³ on osobowo�ci¹ literack¹ wyprzedzaj¹c¹ epokê, pisarzem, którego
twórczo�æ dotrzymuje kroku kolejnym stadiom rozwoju powie�ci. Prawda, któr¹
przekazywa³, swoim skomplikowaniem co najmniej dorównuje tej wspó³czesnej.
Czy je¿eli u Prousta kto� �pos³uguje siê t¹ sam¹ liczb¹ pojedyncz¹ co Racine�,
a mrok hotelowego korytarza porównuje do �zmierzchu, w którym Rembrandt
wycina ramê okna lub korbê u studni� 81 � to czy to musi oznaczaæ, ¿e bohater
szuka w ¿yciu ksi¹¿ki, a wiêc jest jednostk¹ patologiczn¹?...

By³a ju¿ mowa o tym, ¿e autor stara³ siê zdeterminowaæ los P³oszowskiego;
temu s³u¿y zacytowana uwaga ciotki o parali¿u oraz zdanie zapisane przez samego
Leona: �Wierzê do pewnego stopnia, ¿e dyletantyzm jest przeznaczeniem wszyst-
kich P³oszowskich [...]� (BD 7); tymczasem postaæ ojca, zgodnie z teori¹ dziedzicz-
no�ci, s³u¿y kreacji dandysa, nie � dekadenta. Ojciec, ten wspania³y �Leon l�Invin-
cible�, ta �jedna z najpiêkniejszych i najszlachetniejszych g³ów�, ten �doskona³y
typ patrycjusza� jest tu prototypem; co wiêcej, jego dzieje stanowiæ mog¹ rodzaj
prefiguracji wobec historii g³ównego bohatera (zarzucenie kariery naukowej oraz
przedwczesna �mieræ ukochanej kobiety). Pasja kolekcjonera wype³nia mu ¿ycie,
ale motywy sk³aniaj¹ce P³oszowskiego-seniora do ufundowania muzeum w³a�nie
w Rzymie s¹ do�æ przejrzyste, przynajmniej dla m³odszego P³oszowskiego:

Nie wypada mi roztrz¹saæ, czy w tym nie ma trochê pró¿no�ci rodowej i czy my�l, ¿e
nazwisko P³oszowskich zostanie wyryte na marmurze w Wiecznym Mie�cie, nie by³a rozstrzy-
gaj¹c¹ w tej sprawie. Krótko mówi¹c, s¹dzê, ¿e tak by³o. [BD 9]

Wszystko siê zgadza: indywidualizm dandysa ma mu zapewniæ pamiêæ u po-
tomnych. Po ojcu dziedziczy wiêc P³oszowski elegancjê i szlachetno�æ profilu,
podobnie jak arystokratyczne zami³owania i s³abo�æ bardziej do filozofowania ni¿
do samej filozofii.

£otmanowska charakterystyka dandysa w pe³ni odpowiada osobowo�ci P³o-
szowskiego: �przedwczesna staro�æ duszy�, �bunt, cynizm, przekszta³cenie ego-
izmu w swoist¹ religiê oraz ironiczny stosunek do wszelkich zasad trywialnej
moralno�ci� 82. Wszystko to znajdziemy u P³oszowskiego, choæ w wersji nieco z³a-

80 Ibidem, s. 63.
81 M. P r o u s t, W cieniu zakwitaj¹cych dziewcz¹t. Prze³. T. ¯ e l e ñ s k i  (B o y). Warszawa

1974, s. 417.
82 £ o t m a n, op. cit., s. 145.
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godzonej (w³a�nie owo z³agodzenie decyduje, moim zdaniem, o �rodzimo�ci� dan-
dyzmu Leona). �Staro�æ duszy� znalaz³a swój wyraz w improduktywizmie, a �re-
ligia egoizmu� streszcza siê w s³ynnym �I am for myself�. Z³agodzenie polega na
odjêciu pierwiastka cynizmu � dandys by³ tym bardziej sob¹, im bardziej odstawa³
od ogólnie przyjêtych norm. Dandys by³ nieprzewidywalny. By³ prowokatorem.
Ró¿nica miêdzy d¿entelmenem a dandysem polega na tym, ¿e ten drugi mo¿e za-
chowywaæ siê jak d¿entelmen, lecz nigdy � vice versa. Czy P³oszowski to prowo-
kator? Nie, o ile rozumieæ przez to jedynie usilne d¹¿enie do skandalu; tak, je�li
uwzglêdniæ fakt, i¿ w razie potrzeby nie cofa siê przed niekorzystn¹ sytuacj¹ to-
warzysk¹ (publiczna replika skierowana do pani Koryckiej czy wyst¹pienie na
zebraniu u Stawowskiego). Stonowany, lecz pe³en rezerwy, P³oszowski przestrze-
ga towarzyskich konwenansów, jak d³ugo nie k³óc¹ siê z jego zasadami.

Ostatni punkt, dotycz¹cy �moralno�ci zastanej�, jest szczególnie interesuj¹cy;
wymieniona cecha bohatera powie�ci najpe³niej wyra¿a siê w stosunku do mi³o�ci
i jej spraw. Temat to zbyt obszerny, by móg³ byæ tu omówiony � poprzestaæ muszê
jedynie na uwadze, ¿e odrzucenie mieszczañskich standardów nie wynika z anar-
chicznych ambicji czy z braku zasad; przeciwnie, jest to jeszcze jedna konsekwencja
�obstawania przy sobie� i niezgody na kompromisy; przed ewentualnym chaosem
strzeg¹ bohatera dwa wymogi: zgodno�ci z natur¹ i estetyczno�ci, przy czym na-
tura pe³ni rolê fundamentaln¹ � czyn estetyczny ulega dyskwalifikacji, je�li jest
sprzeczny z tym, co ¿yciodajne (taki uk³ad dochodzi do g³osu przede wszystkim
w czê�ci drugiej Bez dogmatu).

Zwyk³o siê w naszej tradycji ³¹czyæ pojêcie dandyzmu z osob¹ Byrona 83 �
byæ mo¿e dlatego dandyzm P³oszowskiego pozosta³ tak d³ugo nie rozpoznany.
Je�li przeciwnicy tej tezy podnios¹ argument, ¿e nawet �bez z³agodzenia� P³o-
szowskiemu daleko do Manfreda, wska¿ê wówczas Brummela, który czyn po-
�wiêci³ na rzecz piêkna, doprowadzaj¹c do perfekcji �sztukê chwil milczenia� �
znakomicie wpisuj¹ siê tu uwagi Bogus³awskiego i �wiêcickiego na temat kon-
templacyjnego charakteru postawy P³oszowskiego. Sam wybór, nawet nie�wiado-
my, dandyzmu z pominiêciem dekadentyzmu nie mo¿e zaskakiwaæ: wiadomo, ¿e
Sienkiewicz literaturê francusk¹ czyta³, gdy tymczasem angielsk¹ � podziwia³.
Jak i S³owackiego � naszego pierwszego dandysa...

6

Pisz¹c o dandyzmie, zasugerowa³am, ¿e jest to jeden z wielu rysów bohatera;
czas spytaæ, kim jeszcze by³ P³oszowski � dopiero wielo�æ odpowiedzi da pojêcie
o bogactwie natury, dla której dandyzm i kryzys antypozytywistyczny tworz¹ je-
dynie ramê. Czy owa  z³o¿ono�æ by³a si³¹, czy s³abo�ci¹ Sienkiewicza jako pisa-
rza? Byæ mo¿e, wachlarz osobowo�ci Leona bêdzie odpowiedzi¹.

Czy Sienkiewicz stworzy³ postaæ pozytywn¹, czy te¿ wiêcej tu negatywów?
Czy kryzys duchowy, którego ofiar¹ pad³ m.in. P³oszowski, przywiód³ go np. do
pesymizmu? W 1891 roku odpowied� wydawa³a siê jasna: tak, nie tylko z powo-

83 Relacjê dandyzm�Byron podnosi³ ju¿ A. M i c k i e w i c z (Dzie³a. Wyd. Narodowe. T. 11.
Warszawa 1953, s. 32), wskazuj¹c na poetê jako na �wcielenie intuicji i poezji w czyn�. Na rewolu-
cyjny i ekstrawagancki charakter dandyzmu Byrona wskazuje tak¿e £ o t m a n  (op. cit., s. 141).
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du rzekomego dekadentyzmu, ale równie¿ dlatego, ¿e po epoce romantyzmu pol-
ski grunt wydawa³ siê szczególnie podatny na przyjêcie pesymizmu. Tu jednak
pojawiaj¹ siê dwie kwestie: pierwsza wynika z faktu, ¿e Sienkiewicz nigdy nie
przysta³ na pesymizm, druga � z konieczno�ci zbadania, w jakiej mierze P³oszow-
ski by³ romantykiem.

I na to przystano bez wahania. Sam tekst Bez dogmatu podsuwa³ tropy: lektu-
ry, typ mi³o�ci, samobójstwo... W powszechnej opinii P³oszowski sytuuje siê po-
miêdzy trzema postaciami: Hamletem, Werterem i Onieginem (z ksiêciem duñ-
skim ³¹czyæ maj¹ bohatera rozterki oraz nieustanne reminiscencje z lektury, z po-
zosta³¹ dwójk¹ � podobieñstwa fabularne). Je�li jednak wykluczyæ romantyczny
wymiar mi³o�ci Leona i Anieli (czy jest to mo¿liwe � o tym ni¿ej), to wówczas
Oniegin, a ju¿ na pewno Werter, gin¹ w dalszym tle. Niepewna jest równie¿ kwe-
stia hamletyzmu; znalaz³o siê dwóch autorów � �wiêcicki i Falkowski � którzy
odrzucili mo¿liwo�æ takiego pokrewieñstwa, choæ ka¿dy z innych przyczyn: Fal-
kowski ze wzglêdu na fakt, i¿ P³oszowski szczerze kocha³ sw¹ Anielkê, �wiêcicki
natomiast tak to argumentuje:

I z bohaterami hamletycznego pokroju [...] nic go nie ³¹czy. Rzekoma niezdolno�æ do
czynu P³oszowskiego jest w rzeczywisto�ci postaw¹, któr¹ bohater wmawia w siebie � poz¹
przybran¹ dla ukrycia istotnych motywów, które pod�wiadomo�æ jego tuszuje, bo siê wstydzi
ich pospolito�ci i ma³o�ci: zazdro�ci i dumy 84.

� wywód zamykaj¹c konkluzj¹, ¿e przecie¿ pó�niej �nie zabrak³o mu [tj. Leono-
wi] energii�.

Interpretacja romantyczna jest niezwykle kusz¹ca, gdy¿ bohater romantyczny
nie musi byæ zarazem wzorcem osobowym, co t³umi w zarodku pretensje krytyki.
Ten tak bogaty w odcienie portret w rzeczywisto�ci zawiera te¿ rysy romantyczne,
dotychczas przypisywane innym wp³ywom; prócz analizowanego ju¿ kryzysu du-
chowego i dandyzmu (zaliczaj¹cego siê do form buntu duchowego) s¹ to lektury
Leona oraz sposób, w jaki okre�la on swój dramat:

Wobec ludzi nie ma teraz zwyczaju zdradzaæ siê z takimi rzeczami. W niedawnych jesz-
cze czasach, gdy romantyzm kwitn¹³ w sercach i w poezji, nosi³o siê sw¹ tragediê jak malow-
niczo drapowany p³aszcz, obecnie nosi siê j¹ jak jegierowski kaftanik: pod koszul¹. Ale [...]
w dzienniku wolno i nale¿y byæ szczerym. [BD 14]

Fragment ów K³osiñska traktuje jako deklaracjê �choroby wstydliwej� 85; jest
to jednak raczej nie za¿enowanie, lecz ¿al wobec konieczno�ci skrywania wrodzo-
nych potrzeb; sam dziennik by³by wiêc przeobra¿on¹ tragedi¹, zmuszon¹ ust¹piæ
w cieñ.

Lektury P³oszowskiego, mimo pozornego bez³adu, maj¹ jedn¹ wspóln¹ cechê:
s¹ proweniencji romantycznej lub romantyzmowi pokrewne; tak wiêc obok Mic-
kiewicza go�ci Goethe, przy Szekspirze i Dantem � Dumas i S³owacki, Balzak
i Sand towarzysz¹ Homerowi, a za Dickensem na karty powie�ci wkracza, obok
Amiela, Schopenhauer. Symptomatyczna to lista, zahaczaj¹ca o zupe³nie now¹
kwestiê, jak¹ jest ewentualne podobieñstwo miêdzy autorem a bohaterem: nie spo-
sób zaprzeczyæ, i¿ Sienkiewicz obdarzy³ P³oszowskiego w³asnym gustem literac-

84 � w i ê c i c k i, op. cit., s. 37.
85 K ³ o s i ñ s k a, op. cit., s. 125.
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kim � pisarz wyg³asza³ odczyty m.in. o Dantem i Szekspirze, jego twórczo�æ i li-
sty pe³ne s¹ aluzji i mikrocytatów z Homera, Dickensa, S³owackiego, a przede
wszystkim � z Hamleta. Czy to przypadkowa zbie¿no�æ? Kwestiê tê podnosi³o ju¿
wielu badaczy, m.in. �wiêcicki, a chocia¿ sam mistrz pokrewieñstwu zaprzecza³,
to � jak zauwa¿y³ Krzy¿anowski � i Sienkiewicz, i S³owacki, jako twórcy postaci
P³oszowskiego i Kordiana, �przy ca³ym programowym w stosunku do nich kryty-
cyzmie, wiedzê o nich czerpali z w³asnego do�wiadczenia�,

b y l i  p r z e c i e ¿  [ci pisarze] l u d � m i  d a n y c h  e p o k  [...]. Kreacje swe bezwiednie
modelowali na w³asnych postawach i, co wiêcej, równie bezwzglêdnie ulegali czarowi ich
piêkna czy ich niezwyk³o�ci... 86

Przeciw romantycznej koncepcji postaci P³oszowskiego wyst¹pi³ �wiêcicki,
w zamian podsuwaj¹c klasycyzm. Ta nowatorska propozycja nie jest zupe³nym za-
skoczeniem: w trakcie lektury niniejszej pracy, nacisk, z jakim podkre�la³am kon-
templacyjny charakter natury Leona (wroga analizie kontemplacja jako wykwit kla-
sycyzmu), pewne jego upodobania, a tak¿e spokój, emanuj¹cy z kart powie�ci �
wszystko to powinno nasun¹æ stosowne skojarzenia. �wiêcicki, na poparcie swej
tezy, przytacza nie s³owa bohatera (te uznali�my ju¿ za snobistyczne strojenie siê
w cudze piórka), lecz jego pragnienia; zwyczajne têsknoty i marzenia (ojczyste stro-
ny, ¿ona i dzieci) dowodz¹ zdrowych instynktów, a tak¿e tego, ¿e ich podmiot wy-
znawa³ warto�ci patriarchalne, a wiêc rodzime, nawet � arcyrodzime. G³ówna czê�æ
wywodów �wiêcickiego dotyczy pojêcia szczê�cia w ujêciu P³oszowskiego:

ca³a jego zasadnicza postawa ró¿ni siê od postawy romantycznej biegunowo. [...] Bardzo cha-
rakterystyczna jest w tym wzglêdzie definicja szczê�cia podana w pamiêtniku: �szczê�cie nie
jest niczem innem jak szeregiem zaspokojeñ�. Jest to okre�lenie zupe³nie klasyczne 87.

I � dodajmy � jak najbardziej w duchu eudajmonizmu.
W tym duchu ogl¹dane, samobójstwo przestaje byæ kalk¹ z Wertera, lecz zy-

skuje samodzielne znaczenie. W swej wielokrotnie ju¿ tu przywo³ywanej ksi¹¿ce
£otman interpretuje samobójstwo na podstawie pism Radiszczewa, lecz wiadome
jest, ¿e ten czo³owy przedstawiciel rosyjskiego o�wiecenia sw¹ teoriê zaczerpn¹³
od Monteskiusza; tak wiêc samobójstwo nie jest aktem rozpaczliwej desperacji,
ale �najwy¿sz¹ gwarancj¹ wolno�ci� 88, innymi s³owy, nie ma takiej ziemskiej w³a-
dzy, która nape³niæ by mog³a strachem kogo�, kto jest gotów na dobrowoln¹ �mieræ.
Taka by³a i �mieræ P³oszowskiego, pamiêtaæ te¿ nale¿y o zapisku, w którym cie-
szy siê on sw¹ wy¿szo�ci¹ nad losem: to ja mam mo¿no�æ decydowania, jak d³ugo
jeszcze znosiæ bêdê �pociski losu�...

Dla wielu krytyków postaæ P³oszowskiego nie by³a rodzajem deus ex machi-
na, lecz konsekwencj¹ linii rozwojowej pisarstwa Sienkiewicza; starano siê poka-
zaæ, którzy wcze�niejsi bohaterowie zapowiadaj¹ typ przedstawiony w Bez do-
gmatu. Wielu z cech Leona dopatrzyæ siê mo¿na w postaci m³odego Szwarca z Na
marne, sytuacjê arystokracji rzuconej we wspó³czesny wir rozpoznawano w dra-
macie Na jedn¹ kartê, tak¿e �ma³a trylogia� oraz bohater noweli Ta trzecia dostar-
czyæ mieli P³oszowskiemu niejednego rysu.

86 K r z y ¿ a n o w s k i, op. cit., s. 285. Podkre�l. A. R.
87 � w i ê c i c k i, op. cit., s. 30�31.
88 £ o t m a n, op. cit., s. 246.
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Wspó³cze�ni doszukiwali siê w �piêknym Leonie� portretu jednej z ciekaw-
szych postaci Krakowa z tamtej epoki � Karola Potkañskiego, historyka (autora
m.in. Krakowa przed Piastami), wieloletniego przyjaciela Sienkiewicza i opieku-
na jego dzieci, subtelnego i przeintelektualizowanego �wiecznego kawalera� 89.
P³oszowski nie jest wiernym odbiciem Potkañskiego, ale sama sugestia mo¿e byæ
wa¿n¹ wskazówk¹: przypuszczalnie na tê kreacjê z³o¿y³o siê wiele barwnych po-
staci, o których Sienkiewicz s³ysza³ lub móg³ s³yszeæ; np. jedna z legend moskiew-
skich, hrabia Razumowski, który wygra³ w karty ¿onê ksiêcia Golicyna, Mariê Ga-
wri³ownê 90 (kapitalny pierwowzór próby �odkupienia� Anielki...).

W literaturze przedmiotu nigdy nie zakwestionowano jednego: Sienkiewicz
uleg³ czarowi swego bohatera. Trzeba wiêc mo¿e spytaæ: czy i os³awiony dyletan-
tyzm nie ulega w dziele przewarto�ciowaniu? ¯e jest to mo¿liwe, dowodzi nie
tylko fakt, ¿e Sienkiewicz nie zdo³a³ skompromitowaæ P³oszowskiego (Hutnikie-
wicz nazywa go �b³yskotliwym dyletantem�, a wedle Feldmana jest on wprost
�genialny�), ale i opinie na temat dyletantów i �nerwowców� wyg³aszane przez
pisarzy i my�licieli bêd¹cych mistrzami w swej dziedzinie, tworz¹ce portret �dy-
letanta pozytywnego�.

Tadeusz Boy-¯eleñski � z sobie w³a�ciwym humorem � pisa³:

Nieraz zastanawia³em siê nad rol¹ improduktywów, o wiele donio�lejsz¹, ni¿by siê zda-
wa³o. To roznosiciele py³ków inteligencji. Za innych ch³on¹, za innych trawi¹ my�li, pomagaj¹
do ich kr¹¿enia. Czytaj¹ czêsto za tych, którzy... pisz¹. Bo pisarze na ogó³ czytaj¹ znacznie
mniej, ni¿ siê przypuszcza, instynktownie broni¹c siê przed nadmiarem druku. Pisaæ i czytaæ,
to mo¿e za du¿o 91.

A Thomas Mann:

Amatorstwo jest szlachetne, a kto wytworny, ten jest amatorem. [...] Dyletantyzm! Prze-
wy¿sza was, filistrzy! Czy¿ wam siê kiedy �ni³o, ¿e dyletantyzm jest blisko spokrewniony z de-
moniczno�ci¹ i z geniuszem, bo jest niezwi¹zany i stworzony do ujrzenia �wie¿ym okiem przed-
miotu w jego czysto�ci takim, jaki jest, a nie tak, jak tradycja chce, by go widziano � i nie tak, jak
widzi go t³um, który obraz rzeczy fizycznych i moralnych ma zawsze tylko z drugiej rêki? 92

Na koniec Marcel Proust:
Niech pani raczy pozwoliæ, ¿e pani¹ nazwê neurasteniczk¹. Nale¿y pani do tej wspania³ej

i ¿a³osnej rodziny, która jest sol¹ ziemi. Wszystko, co znamy wielkiego, zawdziêczamy ner-
wowcom. To oni, a nie inni, poczêli religiê i stworzyli arcydzie³a. Nigdy �wiat siê nie dowie,
ile im zawdziêcza, a zw³aszcza, ile oni wycierpieli, aby to daæ �wiatu. Sycimy siê ich bosk¹
muzyk¹, ich piêknymi obrazami, tysi¹cem subtelno�ci, ale nie wiemy, ile one kosztowa³y bez-
sennych nocy, p³aczów, spazmatycznego �miechu [...]. Powiedzia³em pani, ¿e bez nerwowej
choroby nie ma wielkiego artysty; co wiêcej [...], nie ma wielkiego uczonego 93.

I wreszcie punkt ostatni, mo¿e jedyny n a p r a w d ê  zaskakuj¹cy, w którym
kreacja P³oszowskiego zyskuje wymiar uniwersalny. Sk¹d ten pomys³? Nie wy-
starcza tu przytoczony przez Sienkiewicza w li�cie wykrzyknik Adama P³uga: �P³o-
szowski to ja i w ogóle ka¿dy!� (L 256), bêd¹cy raczej wyrazem gor¹czkowego

89 Wiêcej o biografii Potkañskiego zob. w pracy H. B a r y c z a  Wizerunek uczonego z epoki
M³odej Polski: szlakami ¿ycia Karola Potkañskiego (w: Na prze³omie dwóch stuleci. Z dziejów pol-
skiej humanistyki w dobie M³odej Polski. Wroc³aw 1977).

90 Wiadomo�æ tê podaje £ o t m a n  (op. cit., s. 156).
91 T. ¯ e l e ñ s k i  (B o y), Znasz li ten kraj? Warszawa 1932, s. 160�161.
92 Th. M a n n, Lotta w Weimarze. Prze³. F. K o n o p k a. Warszawa 1958, s. 275.
93 M. P r o u s t, Strona Guermantes. Prze³. T. ¯ e l e ñ s k i (B o y). Warszawa 1974, s. 338.
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entuzjazmu, a nie wywa¿on¹ opini¹, niemniej to w³a�nie korespondencja autora
powie�ci jest podstawowym tropem. Na marginesie listów pojawiaj¹ siê uwagi
daj¹ce interpretatorom sporo do my�lenia; fakt, ¿e s¹ one z rzadka rozsiane, �wiad-
czyæ mo¿e o ich mimowolno�ci � trudno jednak podejrzewaæ pisarza o brak pod-
stawowej kontroli nad s³owami. Ale je¿eli dwuznaczno�æ owych przes³anek by³a-
by mimowolna lub (co bardziej prawdopodobne) je¿eli Sienkiewicz zastosowa³
zas³onê dymn¹, to ju¿ wiemy, co o tym my�leæ.

Przede wszystkim twórca Bez dogmatu przyj¹³ za cel zobrazowanie �natury
ludzkiej� (�wziêtej g³êbiej, ni¿ siê j¹ powszechnie bierze�, L 156), nie nale¿y wiêc
jej analizowaæ jako indywidualnego przypadku czy raczej � indywidualny przypa-
dek nie mo¿e zawieraæ �natury ludzkiej�, tzn. postaæ P³oszowskiego mo¿e byæ
wyrazem pojêcia wy¿szego: pod tym wzglêdem zyskuj¹ potwierdzenie deklaracje
autora, który pragn¹³ daæ postaæ syntetyczn¹, w jego mniemaniu uosabiaj¹c¹ upa-
dek wspó³czesnego cz³owieka. Zachodzi jednak podstawowa sprzeczno�æ miêdzy
ponadczasow¹ �natur¹� a okre�leniem �wspó³czesny� � trzeba szukaæ dalej: �je�li
nie ka¿dy jest zupe³nie P³oszowskim, to prawie ka¿dy jest nim do pewnego stop-
nia� 94. �P³oszowski ma tê now¹ stronê, ¿e stoi do pewnego stopnia w zwi¹zku z ludz-
ko�ci¹, cywilizacj¹ i z epok¹� (L 358).

W cytatach tych dostrzegano dot¹d jedno s³owo: �epoka�, doskonale wpisuj¹-
ce siê w kontekst interpretacji (�epoka dekadentów�) � pora wiêc przyjrzeæ siê im
bli¿ej.

Pierwszy z fragmentów jest do rozpoznania raczej prosty: nie do�æ, ¿e ka¿dy
prze¿ywa wewnêtrzne rozterki (sprzeczne zasady, wiara a rozum, etc.), to jeszcze
udzia³em znakomitej wiêkszo�ci s¹ duchowe kryzysy, przynajmniej w pewnym
okresie ¿ycia (casus Po³anieckiego). Rozszyfrowaæ nale¿y drugi z cytatów. Po-
chodz¹ce z przeciwnych sobie sfer abstrakta (opozycjê wyznacza rozci¹g³o�æ w cza-
sie) Sienkiewicz ustawi³ w jednym szeregu enumeracyjnym. Dlaczego? �Epoka�,
oznaczaj¹ca wycinek historii �ludzko�ci� i �cywilizacji�, w tym uk³adzie okazuje
siê czym� równie sta³ym, nie � przemijaj¹cym. Tylko jedno t³umaczenie wchodzi
w rachubê: to szczególna epoka � w dziejach wci¹¿ powracaj¹ca. Jest ni¹ nastêpu-
j¹cy po szczycie kryzys (niekoniecznie upadek), w pewnej mierze sygnalizowany
w Szkicach Pop³awskiego. Przeczucie takiego stanu rzeczy by³o udzia³em ju¿ ludzi
jemu wspó³czesnych, którzy z przedziwn¹ intuicj¹ wzdragali siê uznaæ w tym pesy-
mizm; przyk³adem � s³owa, jakie zapisa³ Jellenta na temat Wokulskiego:

ów ból, który szumowiny umys³owego �wiata, a¿eby go zdyskredytowaæ, nazwa³yby pewnie
pesymizmem... 95

Te cz¹stkowe przeczucia niemal doskona³¹ formê znalaz³y u Thomasa Har-
dy�ego, w Tessie d�Urberville:

Mimo swego obecnego po³o¿enia wyzby³ siê zupe³nie chronicznej melancholii ogarniaj¹-
cej zwykle cywilizowane rasy wraz z upadkiem ich wiary w dobroczynn¹ Moc wy¿sz¹.

to, co nazywamy nowymi ideami, wyprzedzaj¹cymi powszechnie uznane, jest w znacznej mie-
rze tylko nowym, modnym okre�leniem, bardziej dok³adnym i ujêtym w s³owa koñcz¹ce siê na
�logia� i �izm�, uczuæ niepokoj¹cych od ca³ych stuleci zarówno mê¿czyzn, jak kobiety 96.

94 S i e n k i e w i c z, Listy do M�cis³awa Godlewskiego, s. 117.
95 J e l l e n t a, op. cit., s. 208.
96 Th. H a r d y, Tessa d�Urberville. Prze³. R. C z e k a ñ s k a - H e y m a n o w a. Warszawa 1960,

s. 165, 173.
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Niemniej to tylko przeczucia; trzeba by³o jeszcze kilkudziesiêciu lat, by zosta-
³y opisane naukowo, tak jak to w pracy pt. Historia literatury jako prowokacja
robi Hans Robert Jauss, dla którego dzieje ludzko�ci to nieustanne przeplatanie
modernus z antiquitas 97; Sienkiewiczowska diagnoza zbieg³a siê wiêc w czasie
z kolejnym schy³kiem i w³a�nie to jest powodem wielkiego, historycznoliterac-
kiego nieporozumienia.

Czy decyzjê o melan¿u, jaki stanowi osobowo�æ P³oszowskiego, Sienkiewicz
podj¹³ �wiadomie? Byæ mo¿e, skoro w odczycie O naturalizmie zawar³ przekona-
nie o wy¿szo�ci prawdy nad fikcj¹, prawdy, której g³ównym przymiotem jest z³o-
¿ono�æ. Z drugiej jednak strony, ten sam Sienkiewicz wyrazi³ przekonanie, zgod-
nie z którym prawdziwy pisarz winien zawsze przerastaæ w³asn¹ doktrynê... Tak
siê sta³o i w tym przypadku, ale �nie jest to bynajmniej klêsk¹, lecz najwy¿szym
triumfem pisarza� 98.

DECADENCE LOST

The present sketch is an attempt at �a new look at Sienkiewicz� that Julian Krzy¿anowski called
for as early as in the mid 50s of 20th century. The novelty of this reading relies mainly on rejecting the
common schemes of interpretation, being many a time harmful for the author of Third One. In this
case the author focuses on the figure of Leon P³oszowski (Without Dogma) and analyses the problem
of the protagonist�s decadence, which is not as unambiguous as it was previously thought.

97 Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na znaczenie obu terminów, nieco odbiegaj¹ce od zwyczajo-
wego: �modernus� jest tutaj historyczn¹ tera�niejszo�ci¹, natomiast �antiquitas� � �wzorcow¹ prze-
sz³o�ci¹�.

98 H u t n i k i e w i c z, op. cit., s. 11.


