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R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CVII, 2016, z. 2, PL ISSN 0031-0514

TOMASZ TOMASIK Akademia Pomorska, Słupsk

UWAGI DO WCIĄŻ NIE NAPISANEJ HISTORII MĘSKOŚCI W POLSCE
„Amerykańscy mężczyźni nie mają historii” – z takiego założenia wychodzi socjolog
Michael Kimmel w książce Manhood in America. A Cultural History1. To spostrzeżenie ujawnia pewien paradoks, bo oczywiście w bibliotekach zalegają całe stosy
książek napisanych przez mężczyzn i o mężczyznach – o ich dokonaniach politycznych, militarnych, ekonomicznych czy artystycznych, o wydarzeniach historycznych,
w których brali udział, o instytucjach, które zakładali i prowadzili. Rozległej wiedzy
o ich życiu prywatnym i społecznym dostarcza literatura, szczególnie teksty autobiograficzne, biograficzne oraz epistolarne. Ich wizerunki utrwaliła sztuka, ikonografia i kinematografia. Problem polega na tym, że nie zbadano historii amerykańskich mężczyzn właśnie jako mężczyzn, w ich płciowej specyfice, czyli nie został
opisany skomplikowany proces historycznego kształtowania się ich męskich tożsamości. Książka Kimmela, rzecz jasna, wypełnia tę lukę, ale też niejako przy
okazji zarysowuje metodologię i metodykę takich badań, które powinny być prowadzone w ujęciu jak najbardziej interdyscyplinarnym. W realizacji tego rodzaju
przedsięwzięcia nieodzowna staje się wiedza z zakresu historii i socjologii, lecz
także ekonomii, psychologii, historii sztuki, literatury, mediów, a nawet mody,
wojskowości czy sportu. Obszarem badawczym jest tu w istocie szeroko rozumiana
kultura w jej wymiarze symbolicznym i zarazem antropologicznym, czyli to, czym
w tradycji anglosaskiej zajmuje się dziedzina naukowa określana mianem „historii
kulturowej [cultural history]”2.
Warto zajrzeć zarówno do książki Kimmela, jak i do prac innych autorów podejmujących się takiego zadania – głównie dlatego, że nauki humanistyczne i społeczne w Polsce stoją przed podobnym wyzwaniem: polscy mężczyźni nie mają
historii. Musi ona zostać dopiero rozpoznana, opisana i zapewne nie raz zweryfikowana. Literaturoznawstwu przypada bardzo istotny udział w tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu badawczym. Piśmiennictwo, obejmujące nie tylko dzieła
literackie, ale także wypowiedzi naukowe, popularnonaukowe, publicystyczne,
propagandowo-polityczne, praktyczno-użytkowe, dokumenty życia społecznego,
stanowi ogromne tekstowe archiwum historii mężczyzn. Można, oczywiście, zrealizować ten projekt poprzez badania cząstkowe, skoncentrowane na określonych
przedziałach czasowych, analizach ograniczonych do epok historycznych, poszcze-

1
2
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gólnych autorów czy dzieł, ale celem finalnym powinna być próba wytyczenia trajektorii męskich tożsamości w Polsce (raczej wielu jej linii rozwojowych niż jednej).
Jak zatem pisać historię męskości? Przede wszystkim wypada respektować
podstawowe ustalenia socjologiczne i antropologiczne obowiązujące w men’s studies
– studiach dotyczących mężczyzn, czy też w masculinity studies, studiach koncentrujących się na męskości (a ściśle: na męskościach)3. Wszystkie te założenia są
wynikiem zdecydowanego odwrotu od esencjalistycznego postrzegania płci. Wskażmy najważniejsze z nich.
Założenia
Po pierwsze, męskość jest konstruktem socjokulturowym. W większym stopniu
zależy od kultury niż od biologii, jest wytwarzana i przetwarzana przez społeczeństwo. Nie istnieje żadna jej stała, ponadczasowa, uniwersalistyczna „istota” ani
„natura”, mimo iż w ujęciach religijnych, filozoficznych czy nawet socjologicznych
i psychologicznych, najczęściej odwołujących się do binarnej koncepcji płci, tak ją
właśnie przedstawiano. Od dualistycznej logiki esencjalizmu oraz fallogocentrycznego myślenia nie była wolna ani literatura, ani cała kultura symboliczna. To
właśnie zastosowanie perspektywy historycznej ujawnia różne sposoby kształtowania się w różnym czasie różnych odmian męskich tożsamości. Należy jeszcze
dodać, że męskość jest nie tylko konstruowana przez społeczeństwo, ale także
interioryzowana przez jednostki, ustanawia ją zewnętrzna struktura relacji płciowych, a równocześnie indywidualne doświadczenie płciowości, seksualności, cielesności, emocjonalności, intymności. Dlatego też warto posługiwać się w studiach
maskulinistycznych wprowadzonym przez Pierre’a Bourdieu terminem „habitus”,
który francuski socjolog definiował jako „system trwałych i przekazywalnych dyspozycji”4, określających sposób działania, myślenia, wyrażania emocji jednostki
zdeterminowanej przez strukturę społeczną. W tak zarysowanej perspektywie badawczej dzieła literackie należałoby traktować jako tekstowe przejawy męskiego
habitusu.
Po drugie, nie istnieje jedna uniwersalna męskość, tylko różne jej warianty,
dające się rozpoznać w przekrojach zarówno diachronicznych, jak i synchronicznych. Można ją postrzegać z punktu widzenia ewolucji historycznej, lecz także
stratyfikacji społecznej. Heterogeniczność męskości jest wynikiem konkretnych,
mniej bądź bardziej rozciągniętych w czasie, procesów dziejowych, takich jak np.
zmiana systemu ekonomicznego z feudalnego na kapitalistyczny, wojny dynastyczne i domowe, pojawienie się miast, nowoczesnej nauki, przemysłu, techniki i technologii, ale zarazem trajektorie historii mężczyzn ujawniają swą genealogię w – rozwijanej przez metodologię Fernanda Braudela – perspektywie czasowej długiego
trwania (longue durée). Z kolei w przekrojach synchronicznych różne odmiany
3
4
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Zob. M. F i l i p o w i c z, Men’s studies / masculinity studies. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć
w kulturze. Red. M. R u d a ś - G r o d z k a [i in.]. Warszawa 2014, s. 305.
P. B o u r d i e u, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów.
Przeł. W. K r o k e r. Kęty 2007, s. 197. Zob. też tego autora: Męska dominacja. Przeł. L. K o p c i ew i c z. Warszawa 2004, s. 150.
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męskich tożsamości definiują się w odniesieniu do takich kategorii, jak klasa społeczna, wiek, wyznanie religijne, rasa, narodowość czy orientacja seksualna. Hierarchię tych tożsamościowych referencji każda z epok ustanawiała w sobie właściwy sposób5. Robert W. Connell (po korekcji płci: Raewyn Connell) w klasycznej już
pracy Masculinities zauważa, że to, co potocznie zwykliśmy określać mianem męskości, w istocie jest jej dominującym w danym społeczeństwie wariantem, zajmującym uprzywilejowaną pozycję w złożonej i wciąż ewoluującej strukturze relacji
płciowych. Pozycję – dodajmy – zarazem na wiele sposobów legitymizowaną, jak
i kwestionowaną6. Australijska badaczka klasyfikuje cztery możliwe warianty relacji zachodzących między odmianami męskości: hegemonia, podporządkowanie,
współudział, marginalizacja. Wskazuje też na cztery struktury, w ramach których
ustanawiają się owe relacje: pierwsza – władza, czyli polityka; druga – produkcja,
czyli ekonomia i podział pracy; trzecia – kateksja, czyli seksualność; czwarta (dodana w późniejszej książce7) – symbolizacja, czyli kulturowe reprezentacje płci.
Po trzecie, męskość definiuje się nie tylko w relacji do kobiet, ale także, a niekiedy przede wszystkim, w relacji do innych mężczyzn. W procesie kształtowania
się męskiej tożsamości polaryzacja płci ma nie mniejsze znaczenie niż homosocjalizacja. Tego podwójnego uwikłania męskiej tożsamości, która równocześnie usiłuje sprostać podwójnym, kobiecym i męskim, oczekiwaniom, nie dostrzegała do
pewnego momentu perspektywa feministyczna. Klasyczna teoria patriarchatu
obsadzała mężczyzn dość jednoznacznie w roli oprawców kobiet i demaskowała
męskie sojusze, zawiązywane w celu utrzymania politycznej i symbolicznej władzy.
Wsparcia teoretycznego udzieliła filozofia poststrukturalistyczna, szczególnie koncepcja Jacques’a Derridy, który zwrócił uwagę na dominację fallogocentryzmu
w systemie europejskiej metafizyki8. Dopiero późniejsze badaczki feministyczne,
np. Élisabeth Badinter czy Susan Faludi9, stwierdziły, że zarówno sam patriarchat,
jak i ideologie męskości hegemonicznej mogą oddziaływać opresyjnie także na
mężczyzn.
Po czwarte, męskość ustanawiała w kulturze matrycę normatywności. Pisał
Bourdieu:
Siła męskiego porządku wynika z tego, że obchodzi się on bez uzasadnień: androcentryzm narzuca się jako neutralny i nie wymagający dyskursywnej legitymizacji. Porządek społeczny jest bowiem
olbrzymią machiną symboliczną wprowadzającą w życie i zatwierdzającą męską dominację, na której
on sam jest oparty10.

5

6
7
8
9

10

I-1.indd 7

Zob. J. H. A r n o l d, S. B r a d y, Introduction. W zb.: What Is Masculinity? Historical Dynamics
from Antiquity to the Contemporary World. Ed. J. H. A r n o l d, S. B r a d y. London – New York
2011, s. 4.
R. W. C o n n e l l, Masculinities. Berkeley – Los Angeles 1995, s. 76.
R. C o n n e l l, Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym. Przeł. O. S i a r a. Warszawa 2013, s. 145.
Angielski pierwodruk: Gender in World Perspective. Cambridge 2002.
Zob. A. M a r z e c, Fallogocentryzm. Hasło w: Encyklopedia gender, s. 128–130.
Myślę tu głównie o takich pracach, jak: é. B a d i n t e r, XY. Tożsamość mężczyzny. Przeł. G. P r z ew ł o c k i. Wstęp M. J a n i o n. Warszawa 1993. – S. F a l u d i, Stiffed. The Betrayal of the American
Man. New York 1999.
B o u r d i e u, Męska dominacja, s. 18.
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Wszystko to, co nie jest „męskie”, zostaje potraktowane jako „inne” albo w najbardziej skrajnych przypadkach wręcz uznane za dewiację. Normatywność męskości w sposób szczególny zaznacza się w języku, a zatem również w tekstach literackich, które współtworzą mechanizm męskiej dominacji nad kulturą symboliczną.
Mężczyźni nie tylko mówią o sobie, ale jednocześnie uzurpują sobie prawo do
mówienia w imieniu kobiet. Teksty literackie pełnią oczywiście także funkcję subwersywną. Historia mężczyzn, jako dziedzina wiedzy, wyłaniała się ze sporymi
oporami i opóźnieniem w porównaniu z historią kobiet. German Ritz tłumaczy to
przyczynami dwojakiego rodzaju:
Jedna wiąże się na pewno z odrzucaniem idei badań uprawianych przez tych, których badania
dotyczą, druga – z niechęcią do refleksji nad własną odmiennością, gdy swoją płeć uważa się za to, co
ogólne11.

Po piąte, męskość była postrzegana w różnych kulturach (także w europejskiej)
jako zadanie. „Nieświadomie więc zakłada się, iż kobiecość jest stanem naturalnym,
zastanym i nieuniknionym, podczas gdy męskość jest czymś, co trzeba zdobywać
w trudzie i ciągle udowadniać” – pisze Badinter12. Kimmel uważa, że idea testowania mężczyzn ma charakter strukturalny i dotyczy nie tylko czynów wojennych, ale
głównie takich transhistorycznych obszarów życia społecznego, jak praca, polityka
i rodzina13. W dawnych społeczeństwach tradycyjnych socjalizacja mężczyzn, na
co uwagę zwracają antropologowie, odbywała się za pomocą rytuałów inicjacyjnych,
często bardzo brutalnych, krwawych i traumatycznych14. Młody adept dopiero po
przejściu próby męstwa mógł zostać uznany za prawdziwego, pełnoprawnego, dorosłego mężczyznę. Rytualny charakter miały również takie męskie zajęcia, jak
polowanie, pojedynek, a przede wszystkim udział w wojnie.
Po szóste wreszcie, last but not least, historia mężczyzn spisywana na podstawie dzieł literackich jest zawsze historiograficzną narracją porządkującą tekstowe
reprezentacje męskości. Należy zatem brać pod uwagę dwie sprawy: 1) żadne dzieła symboliczne (literackie, ikonograficzne, filmowe) nie odwzorowują bezpośrednio
rzeczywistego życia mężczyzn, tylko je przedstawiają z punktu widzenia jakiejś
określonej perspektywy ideologicznej i estetycznej; tekstowe reprezentacje męskości mają charakter partykularny, co często zostaje ujawnione już na poziome genologicznym (np. antyczny epos, średniowieczna historiografia i hagiografia, humanistyczna liryka, dramat mieszczański, powieść gotycka); 2) tworzone przez
badaczy – odwołajmy się do pierwszej z tez narratywistycznych sformułowanych
przez Franka Ankersmita – „Narracje historyczne są interpretacjami przeszłości”,
a zatem nie opisują obiektywnych sekwencji faktów15.

11
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13
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G. R i t z, Granice i perspektywy gender studies. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Warszawa 2002, s. 11 (przeł. M. Ł u k as i e w i c z).
B a d i n t e r, op. cit., s. 23–24.
K i m m e l, op. cit., s. 2.
Zob. np. D. D. G i l m o r e, Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity. New Haven
1990, zwłaszcza rozdz. 7: Rites of Manhood: Sambia.
F. A n k e r s m i t, Sześć tez o narratywistycznej filozofii historii. W: Narracja, reprezentacja, do-
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Kimmel, przystępując do pisania historii męskości w Ameryce, miał zadanie
o tyle prostsze, że brał pod uwagę okres od końca XVIII wieku, kiedy to ukonstytuowało się społeczeństwo amerykańskie. Badania przeprowadzane pod znakiem
gender studies skupiają się najczęściej właśnie na epoce nowoczesności, szczególnie na wieku XIX, nie tylko ze względu na bezpośrednią bliskość czasową, ale też
z powodu doniosłości zmian, które się dokonały w tym okresie. W ciągu ostatnich
200 lat nastąpiła w kulturze Zachodu zasadnicza ewolucja w postrzeganiu relacji
płciowych: od motywowanego różnicami biologicznymi esencjalizmu do inspirowanego różnicami kulturowymi konstruktywizmu. Gender awansowało do rangi kategorii historycznej16.
Literaturoznawcze analizy, odsłaniające różne aspekty historii mężczyzn w Polsce, także koncentrują się w głównej mierze na okresie od wieku XIX. Wyjątkiem,
ale solidnie udokumentowanym, jest książka Tomasza Nastulczyka i Piotra Oczki
Homoseksualność staropolska17, która stanowi bardzo ważny przyczynek do badań maskulinistycznych. Wydaje się, że to właśnie epoka staropolska, a ściślej:
epoka określana w tradycji anglosaskiej mianem wczesnej nowoczesności (między
XV a XVIII wiekiem), była istotnym etapem w dziejach męskości w Polsce. W okresie tym wykształciły się podstawowe męskie habitusy, które, mimo rozmaitych
modyfikacji, okazały się nadzwyczaj żywotne i wpisały się – przywołajmy diagnozę
Przemysława Czaplińskiego – w trwający od 200 lat konflikt między sarmackością
a nowoczesnością, między tradycją a modernizacją18.
Należałoby zatem zapytać: jakie zdarzenia i procesy (polityczne, militarne,
społeczne, kulturowe, ekonomiczne itd.) odegrały decydującą rolę w wytyczeniu
historycznych trajektorii różnych odmian męskości w okresie wczesnonowoczesnym?
Który ze wzorów męskiej tożsamości okazał się dominujący? Które znalazły się na
marginesie życia społecznego? W jaki sposób teksty literackie biernie rejestrowały,
ale też czynnie inicjowały owe zdarzenia i procesy?
Connell, szkicując w zarysie historię męskości, akcentuje przede wszystkim
etapy kształtowania się w kulturze europejskiej, a potem północnoamerykańskiej
jej formy hegemonicznej, opartej na dominacji, agresji, opresji wobec kobiet oraz
na heteronormatywności19. Początek przemian, które doprowadziły do ustanowienia nowoczesnego porządku płci, wyznacza on na wstępną fazę renesansu. W ciągu dwóch stuleci między 1450 a 1650 rokiem Europa Zachodnia stała się globalnym
imperium, czerpiącym bogactwa z zamorskich kolonii i opierającym się na nowej,
kapitalistycznej ekonomii. Decydujące okazały się cztery czynniki rozwojowe, które warto przytoczyć, opatrując je dodatkowym komentarzem, i wstępnie, ekspery-

16

17
18
19
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świadczenie. Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. D o m a ń s k a. Kraków 2004, s. 55 (przeł.
E. D o m a ń s k a).
Zob. G. R i t z, Wprowadzenie. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku
gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. R i t z, Ch. B i n s w a n g e r,
C. S c h e i d e. Kraków 2000, s. 10.
T. N a s t u l c z y k, P. O c z k o, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. Kraków 2012.
P. C z a p l i ń s k i, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. Kraków 2011, tu „pierwsze studium”: Resztki tradycji. Sarmatyzm, uwłaszczenie ciał i późna nowoczesność.
C o n n e l l, Masculinities, s. 185–191. W dalszej części artykułu odwołuję się do tego fragmentu
książki.
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mentalnie, „przymierzyć” do literatury polskiej okresu wczesnonowoczesnego,
wchodząc tym samym na obszar terra incognita.
Historia męskości a załamanie się formacji kulturowej chrześcijaństwa
monastycznego
Renesansowy humanizm zainicjował nowy sposób myślenia o człowieku jako osobie autonomicznej, autorefleksyjnej, odkrywającej wszelkie możliwe wymiary swego człowieczeństwa (humanitas), również te wyparte, cenzurowane bądź napiętnowane przez średniowieczny katolicyzm – jak płeć czy seksualność. W życiu społecznym i prywatnym, wyzwalającym się stopniowo spod wpływu monastycznego
kultu celibatu i dziewictwa, z jednej strony dokonywała się nobilitacja bardziej
śmiałych relacji heteroseksualnych, niekoniecznie małżeńskich, o czym świadczą
chociażby renesansowa i barokowa poezja erotyczna lub też takie dzieła, jak Dekameron Boccaccia, a z drugiej – bardziej przychylnie traktowano miłość homoerotyczną, czego wyrazem może być twórczość Marlowe’a (poemat Hero i Leander,
dramat Edward II) czy Szekspira (Sonety).
Kultura staropolska, obstając przy identyfikacji z tradycyjną religijnością katolicką, odnosiła się z dezaprobatą do bardziej liberalnych zachowań obyczajowych,
naruszających normę heteroseksualności i monogamiczności. Dość dobrze ilustruje to porównanie dwóch dzieł: włoskiego Il Cortegiano pióra Baldassarre Castiglionego i jego „ocenzurowanego” przekładu Dworzanin polski dokonanego przez Łukasza Górnickiego. Oba utwory zostały napisane z wybitnie męskiej perspektywy
– jednakże autor włoskiego oryginału zaprezentował kobiety jako równoprawne pod
względem inteligencji i elokwencji partnerki w rozmowach z mężczyznami, wypowiadające prywatne, niezależne sądy na tematy tak śmiałe, jak chociażby rozkosze
miłości, podczas gdy polski tłumacz w istotny sposób ograniczył rolę kobiet w życiu
dworskim, nie przyznał im prawa do własnego głosu20, usunął co bardziej kontrowersyjne fragmenty odnoszące się do zachowań hetero- i homoseksualnych21.
W kulturze polskiego renesansu nie została podjęta próba promocji kobiet intelektualnie i erotycznie niezależnych ani stworzenia dyskursu, w którym wykształceni
mężczyźni, często – tak jak Górnicki – na najlepszych włoskich uniwersytetach,
musieliby się zmierzyć z emancypującą się kobiecością i innością seksualną.
Co prawda, literatura staropolska wykształciła kilka odmian erotyku, jednakże ujawniające się w nich relacje płciowe nie zostały do tej pory poddane głębszej,
genderowej analizie22. Nie mogłaby ona pominąć pytania o pozycje męskiego podmiotu w tego rodzaju tekstach i sposoby kształtowania się w nich męskich tożsamości. W epoce wojen religijnych (rzeź hugenotów w roku 1572 była ich preludium)
męską duchowość bardzo często wyrażano za pomocą topiki militarnej. Zresztą
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Zob. H. D z i e c h c i ń s k a, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Warszawa 2001, tu
rozdz. 4: Kobieta w „Dworzaninie”: Baldassare’a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego.
Zob. M. W o j t k o w s k a - M a k s y m i k, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja
o doskonałości człowieka w „Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie
polskim” Łukasza Górnickiego. Warszawa 2007, s. 274.
Zob. J. K o t a r s k a, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany. Wrocław 1980.
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motywy batalistyczne – jak pisze Andrzej Borowski – pojawiały się również (to bardzo znamienne) w sarmackiej liryce erotycznej23.
Filozofia nowożytna w Europie Zachodniej ostatecznie doprowadziła, zdaniem
Connell, do upowszechnienia się męskości utożsamionej z rozumem, działaniem
racjonalnym i etyką obowiązku. Kartezjusz oraz Kant przeciwstawiali rozum uczuciom i pożądaniu. Co więcej, rozum miał za zadanie w obu tych koncepcjach filozoficznych stać na straży uczuć i pożądania. Na tym założeniu opierała się racjonalistyczna etyka24. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w binarnym, wprzęgniętym
w mechanizm fallogocentryzmu postrzeganiu relacji płciowych, a także w stereotypowym rozróżnieniu między męską racjonalnością, z której uczyniono cywilizacyjną i antropologiczną normę, a kobiecą uczuciowością, w najlepszym razie poddawaną społecznemu nadzorowi.
Dominujący w kulturze staropolskiej model męskości sarmackiej ewoluował,
jak się wydaje, w innym kierunku. Cechowało go nastawienie raczej antykartezjańskie, co należy rozumieć jako przewagę emocjonalności nad racjonalnością, ale też
jako bardziej bezpośredni, niezdystansowany, nieuprzedmiotowiony stosunek do
rzeczywistości. W stereotypowym obrazie Sarmaty (pytanie – na ile rzeczywistym?)
rubaszny charakter dopełniały cielesna ekstensywność, ksenofobiczne uprzedzenia
i bigoteryjna religijność. Mężczyzna sarmacki doświadczał wolności nie w klaustrofobicznej przestrzeni biblioteki czy sali wykładowej, lecz na otwartej przestrzeni
pola bitewnego. Nie identyfikował się z wartościami intelektualnymi, tylko z ziemiańskimi i militarnymi. Przy czym idea wojennego męstwa, szczególnie pod wpływem potrydenckiej ideologii jezuickiej, została wpisana w sakralizujący kontekst
etyki i historiozofii chrześcijańskiej.
Historia męskości a epoka kolonializmu
Podbój Nowego Świata przez najsilniejsze politycznie i ekonomicznie państwa europejskie był prezentowany w wykładni ideologicznej jako cywilizacyjna misja polegająca na niesieniu ludom pogańskim i barbarzyńskim chrześcijańskiej wiary
oraz światła rozumu. „Misjonarzami”, zauważa Connell, w pierwszej kolejności
okazali się wyselekcjonowani mężczyźni tworzący specyficzne grupy homospołeczne – żeglarze i żołnierze. Idea podboju, nie tylko w odniesieniu do geograficznych
terytoriów, stanęła zatem w centrum męskiego etosu, sprzężonego ściśle z europejskim imperializmem. Epoka kolonializmu sprawiła, że męską obsesją stał się, oprócz
idei podboju, również imperatyw kontroli – czy to nad terytoriami i ich granicami,
czy to nad kobietami, czy też nad własną tożsamością.
Rzeczpospolita Obojga Narodów nie posiadała zamorskich kolonii, niemniej
jednak polskim królom, magnaterii czy szlachcie nie były przecież obce aspiracje
imperialne. Ekspansja lądowa, szczególnie po unii lubelskiej w 1569 roku, doprowadziła do opanowania obszernych terytoriów na wschodzie i południu, obejmu23
24
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jących ziemie Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Historycy oraz literaturoznawcy z coraz większą dobitnością podkreślają, że polska obecność na Ukrainie miała
de facto charakter kolonialny, co przez długi czas było przesłaniane przez mit jagielloński, a jeszcze bardziej przez sentymentalno-nostalgiczny, szczególnie w okresie zaborów i potem w Dwudziestoleciu międzywojennym, mit Kresów25. Wyłania się zatem pytanie o to, na ile bliska była polskiej szlachcie sama idea podboju
terytorialnego i kulturowego, jak mocno została ona osadzona w ideologii sarmatyzmu i do jakiego stopnia pojawia się w literaturze staropolskiej?
Niewątpliwie bardzo istotnym komponentem ideologii sarmackiej stał się,
uzasadniony zresztą rzeczywistymi zagrożeniami zewnętrznymi, imperatyw obrony i kontroli granic, który hasłem „antemurale christianitatis” wpisywał się w koncepcję religijno-cywilizacyjnej „misji”26. Wojny prowadzone w Polsce XVII wieku
z wrogami obcymi religijnie i wyznaniowo – z prawosławną Rosją i Kozaczyzną,
z islamską Turcją, z protestancką Szwecją – stwarzały zagrożenie nie tylko dla
integralności terytorialnej państwa, ale również dla tożsamości etnicznej, religijnej,
kulturowej. Czy także dla męskości sarmackiej? Czy imperatyw obrony i kontroli
granic, sprzeczny z przekonaniami o wybujałym szlacheckim indywidualizmie,
o przywiązaniu do „złotej wolności”, o rubasznym temperamencie i anarchistycznym
warcholstwie, odnosił się do limitowania i cenzurowania męskiej tożsamości?
Historycy epoki staropolskiej podkreślali, że w charakterystykach wrogów zewnętrznych pojawiały się często ksenofobiczne heterostereotypy płciowe i seksualne27.
Zagadnienie męskości sarmackiej i ewentualnie różnych jej odmian wiąże się
zatem z pytaniem o to, która z postaw – ekspansywna czy defensywna, w niej/nich
dominowała. Polska szlachta, przy całym swoim zróżnicowaniu, tworzyła ideologicznie dość silnie zintegrowaną homospołeczną męską wspólnotę, skonsolidowaną etnogenetycznym mitem, apoteozą sarmackiego wojownika stojącego na straży
granic chrześcijańskiego świata, ideą stanowego braterstwa, mobilizacją wobec
zewnętrznych wrogów i swoistą na tle europejskim kulturą. Warto postawić pytanie
– na ile ta stanowa i męsko-męska zwartość, zapewniająca przywileje polityczne
i społeczne, dokonywała się poprzez ekskluzję wszelkiej inności: klasowej, etnicznej,
religijnej, płciowej, seksualnej? Czy nie prowadziła nieuchronnie do postaw ksenofobicznych?
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Zob. przełomowe prace francuskiego historyka D. B e a u v o i s: Mit „kresów wschodnich”, czyli jak
mu położyć kres. W zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. W r z e s i ń s k i. Wrocław
1994; Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł.
K. R u t k o w s k i. Lublin 2005. Ważnym głosem stała się również książka J. S o w y Fantomowe
ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (Kraków 2011).
J. N i e d ź w i e d ź, Antemurale. Hasło w: Słownik sarmatyzmu.
Zob. Z. K uc h o w i c z, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992, tu informacje w rozdz. 17: Czarny
erotyzm. – J. T a z b i r, Dewiacje obyczajowe. W: Studia nad kulturą staropolską. Kraków 2001.
Zwrócili na to uwagę także N a s t u l c z y k i O c z k o (op. cit., s. 224–226): „Homoseksualność
była [...] nad wyraz często jednym ze znaków Innego zagrażającego homogeniczności sarmackiego
świata: Turka, muzułmanina, Kozaka lub też plebejusza chcącego dostać się do szlacheckiego
stanu”; „Skojarzenie homoseksualności ze Wschodem i »barbarzyństwem« było niezwykle silne”
(ibidem, s. 234).
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Historia męskości a rozwój miast i kultury miejskiej
Od końca średniowiecza największe miejskie ośrodki Europy Zachodniej zaczęły
pełnić funkcję centrów gospodarki kapitalistycznej, przyczyniając się tym samym
do przełomowych zmian społecznych i kulturowych. Życie codzienne stało się równocześnie bardziej anonimowe i ściślej regulowane, były to jednak warunki, które
umożliwiały krzewienie się postaw indywidualizmu. W kulturze miejskiej i kapitalistycznej dokonała się, zdaniem Connell, instytucjonalizacja nowej formy męskości – odwołującej się już nie do rycerskiego etosu walki i honoru, tylko do mieszczańskiego etosu pracy. Ponadto procesy urbanizacyjne pociągały za sobą przemiany obyczajowe: zaczęły się ujawniać subkultury seksualne.
Wielkie miasta w epoce wczesnonowoczesnej nie odgrywały zbyt doniosłej roli
w polskiej kulturze. Ich rozwój dokonywał się z dużym opóźnieniem w porównaniu
z Europą Zachodnią i przy niechętnym nastawieniu ziemiańsko-chłopskiego społeczeństwa. Zablokowanie przez szlachtę wpływu mieszczan na życie polityczne, na
co zwrócił ostatnio uwagę Jan Sowa, okazało się „brakiem”, który spowodował, że
Polska już od XV wieku zaczęła się rozwijać pod względem ekonomicznym i społecznym odmiennie niż Europa Zachodnia28.
Nasuwa się zatem pytanie, jak ten trwający do drugiej połowy XIX wieku, a może
jeszcze dłużej, niedorozwój kultury mieszczańskiej w Polsce wpłynął na ewolucję
relacji płciowych. Wydaje się, że jest tu coś na rzeczy. W Europie Zachodniej rozpoczął się przybierający na dynamice proces dyferencjacji społecznej. Zmiany
obyczajowe dokonywały się szybciej i radykalniej w mieście niż na wsi. W społecznościach miejskich kobiety zapewniały sobie większy udział w zarządzaniu wspólnym majątkiem29, znajdowały bardziej sprzyjające warunki do stowarzyszania się
i tym samym inicjowania ruchów emancypacyjnych. W Polsce te procesy na długi
czas zostały odroczone. Trwał w najlepsze tradycyjny, patriarchalny układ relacji
płciowych. Rachitycznością stanu mieszczańskiego można też tłumaczyć nikłą
obecność osób homoseksualnych w publicznym i symbolicznym wymiarze kultury
staropolskiej30.
W historii męskości w Polsce, przynajmniej do 1863 roku, najistotniejsze okazało się to, że nie nastąpił moment konfrontacji z wyzwaniami kapitalizmu i kultury miejskiej. To oznaczało – przyjmując oczywiście pewne uproszczenie – że
mężczyźni nie mieli możliwości tworzenia swojej tożsamościowej identyfikacji wokół
mieszczańskiego etosu pracy i przedsiębiorczości. Nie tylko cywilizacyjne zacofanie,
ale także późniejsza sytuacja zniewolenia w okresie zaborów wymusiły trwanie przy
tradycyjnym, rycerskim i sarmackim etosie walki z zewnętrznymi wrogami.
Ten polityczny, ekonomiczny i społeczny niedorozwój znalazł swój wyraz w li28
29
30
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teraturze – „Miasto aż do XIX w. zajmowało podrzędną pozycję w hierarchii polskich
tematów literackich”31. Nie znaczy to jednak, że w epoce renesansu i wczesnego
baroku nie istniała w Polsce „literatura mieszczańska” (cudzysłów wskazuje wszakże na pewną umowność tego terminu); miała ona nawet swoją dość wyraźną reprezentację32. Ze stanu mieszczańskiego wywodziło się przynajmniej kilku cenionych
twórców. W paru dziełach przewijają się opisy urody miast i sceny z życia mieszczan33. Niektórzy autorzy dostrzegali cywilizacyjną, ekonomiczną przede wszystkim,
przewagę ośrodków miejskich nad szlacheckimi folwarkami. Sowa pisał:
Podstawowy zarzut, jaki można sformułować przeciwko modelowi folwarczno-pańszczyźnianemu,
to jego zły, a nawet fatalny strukturalny wpływ na trajektorię rozwoju polskiego społeczeństwa, polityki, kultury i gospodarki34.

Kapitalizm wyzwolił mobilność na rynku pracy, naruszył feudalne struktury
społeczne, zaktywizował ekonomicznie, ale też intelektualnie jednostki, stworzył
nowy typ kultury.
Problem polegał na tym, że nie wykształciła się żadna afirmatywna ideologia
mieszczańska, która swoim oddziaływaniem byłaby w stanie doprowadzić do istotnych zmian politycznych i społecznych, a równocześnie stanowiłaby przynajmniej
alternatywę dla ziemiańsko-militarystycznej ideologii sarmackiej. Jedyny znaczący
wyjątek, potwierdzający regułę, to Walenty Roździeński, autor pochodzący z wielopokoleniowej rodziny hutników, który w poemacie Officina ferraria, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego (1612), szczególnie w jego końcowej
części, zatytułowanej Własny konterfekt, abo Wyobrażenie żywota kuźniczego,
zamieścił pochwałę ciężkiej, choć również przynoszącej satysfakcję pracy hutnika,
wyraźnie zaznaczając swoją zawodową, stanową, mentalnościową i w jakimś sensie
moralną odmienność. Przyjmując perspektywę badań maskulinistycznych, można
by dowodzić, że z tekstu Roździeńskiego wyłania się fantazmat męskiego ciała,
które zostało zahartowane i okaleczone (w opozycji do poranionego ciała żołnierza)
przez kuźniczą pracę, czy też na poziomie bardziej symbolicznym – przeszło alchemiczną próbę ognia.
Historia męskości a wojny dynastyczne i domowe w Europie
Europa w XVI i XVII wieku stała się areną okrutnych wojen religijnych, które
w stuleciach XVII i XVIII przekształciły się w wojny dynastyczne, powodując – jak
pisze złośliwie Connell – przemieszczenie się kilku królów i biskupów. Był to jednak
okres ważny w historii europejskich męskości. Konflikty zbrojne, przyczyniając się

31
32
33

34

I-1.indd 14
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do powstania silnych, scentralizowanych państw, skonsolidowały patriarchalny
porządek społeczny. Monarchie absolutne wzmacniały i instytucjonalizowały męską
władzę. Nowoczesne państwa, kierując się ideą imperialnego podboju, swój sposób
funkcjonowania oparły na zawodowej armii. Dorzućmy do tego uwagę oczywistą
– wojny jako wydarzenie historyczne, ale też jako doświadczenie egzystencjalne, od
zawsze odgrywały kluczową rolę w ustanawianiu męskich tożsamości, opierających
się na etosie walki i honoru35.
W wieku XVIII – jak pisze Connell – w Europie i Ameryce Północnej ukonstytuował się porządek płci, w którym męskość, w znaczeniu już nowoczesnym, traktowano jako upłciowiony indywidualny charakter, definiowany w opozycji do kobiecości oraz zinstytucjonalizowany przez ekonomię i państwo.
Historia Polski w wieku XVII i XVIII to przede wszystkim epoka wojen z religijnie i kulturowo odmiennymi sąsiadami, a równocześnie epoka rokoszy wszczynanych
przez zbuntowanych przedstawicieli stanu szlacheckiego, korzystających z przywileju „złotej wolności”. Nie doprowadziły one, tak jak w Europie Zachodniej, do
wzmocnienia i centralizacji państwa, lecz przeciwnie – do politycznego, ekonomicznego i militarnego rozkładu Rzeczypospolitej. Szlachcic nie tylko gospodarował na
folwarku (czerpiąc korzyści z niewolniczej pracy pańszczyźnianej), ale też musiał
uczestniczyć w działaniach militarnych – taki ideał parenetyczny propagował chociażby Rej w Żywocie człowieka poczciwego. Ideologia sarmacka opierała się zatem
na dwóch podstawowych ideach definiujących męskie role społeczne: ziemiańskiej
i rycerskiej, dopełniających się w figurze Cyncynata36. „Nie mógł się zwać szlachcicem, nie bywszy żołnierzem” – pisał o reprezentantach swojego stanu Wacław
Potocki37. Pasek ukazywał się podobnie: jako utraque civis, dwojaki obywatel – „bom
i szlachcic, bom i żołnierz”38. Istotne w tych zestawieniach wydaje się, że pokojowy
ideał ziemiański nie miał wartości sam w sobie, jego nieodzownym i komplementarnym dopełnieniem musiał być ideał wojowniczości żołnierskiej. Jak pisała o tym
Alina Nowicka-Jeżowa:
Łącząc w sobie tak różnorodne i nośne elementy, barokowa idea wojny zawładnęła społeczeństwem
szlacheckim, kształtowała system wartości oraz poczucie tożsamości stanowej i narodowej, a służąca
jej literatura stała się wyrazem najżywszych emocji indywidualnych i społecznych39.

Perspektywa badań maskulinistycznych pokazuje, że barokowa idea wojny
kształtowała przede wszystkim męski system wartości, poczucie męskiej tożsamo-
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ści, tworzyła męsko-męskie więzi homospołeczne, a związana z nią literatura odzwierciedlała męskie emocje indywidualne i zbiorowe.
W drugiej połowie XVII wieku – zauważa Janusz Pelc – wzorzec homo militans
zdobył przewagę nad wzorcem homo ludens, łaczącym się z ideałem ziemiańskim
i urokami życia na wsi40. Średniowieczne tradycje rycerskie, na równi z etnogenetycznym mitem sarmackim, stały się dla polskiej szlachty bardzo istotnym odniesieniem kształtującym stanową tożsamość i poczucie wojennego, męskiego braterstwa. Ideologia szlachecka, nawiązująca do idei antycznej virtus oraz etosu rycerskiego, wykorzystując propagandową funkcję literatury, opierała się na kulcie
męstwa utożsamianego z męskością wojowniczą. Konflikty zbrojne z innowiercami
dość łatwo dawały się przetransponować w literaturze baroku na ideę „wojny pobożnej”. Sakralizacji została poddana także militarystyczna męskość sarmacka,
szlachecki żołnierz awansował bowiem do rangi rycerza chrześcijańskiego, stojącego na straży prawdziwej wiary41.
Męskość sarmacka, która w wiekach XVII i XVIII osiągnęła w Polsce status
hegemoniczny, na tle ówczesnej Europy stanowiła socjokulturowy ewenement. Nie
kształtowały jej racjonalizm, mieszczański kapitalizm ani protestancki duch przedsiębiorczości, lecz odwołujący się do tradycji rycerskich etos walki ściśle powiązany z ideologią potrydenckiego katolicyzmu. Sarmacki męski habitus, chociaż nie
odżegnywał się od ideałów ziemiańskich, to jednak formował się przede wszystkim
pod wpływem wzorców żołnierskich. Pasek tym spośród przedstawicieli szlachty,
którzy zbyt długo i wygodnie żyli w pokoju, zarzucał zniewieściałość42. Identyfikacja z wartościami militarystycznymi pociągała za sobą konsekwencje dotyczące
relacji płciowych. Wstępne rozpoznania badawcze dowodzą, że wzorzec męskości
sarmackiej wymusił pojawienie się wizerunku kobiety „umężczyźnionej”, rycerskiej
i pobożnej, nie stroniącej od obyczajowej rubaszności43. Kultura staropolska utrwaliła jednak patriarchalny porządek płci44, „niewzruszenie panowała patria potestas,
czyli absolutna władza ojcowska”45. Kobiety, przypisane do ról macierzyńskich
i gospodarskich, nie uczestniczyły, tak jak coraz częściej działo się na zachodzie
Europy, w życiu intelektualnym i literackim46. Wizerunki kobiet kreślone przez
męskich autorów świadczyły nierzadko o mizoginizmie47.
Hegemonia męskości sarmackiej, opartej na ideałach żołnierskich i ziemiańskich, oznaczała marginalizację w kulturze staropolskiej innych wzorów męskich
zachowań, jak chociażby tożsamościową identyfikację z mieszczańskim etosem
pracy czy też z zapożyczonym z Francji stylem préciosité (w pewnej mierze próbował
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tego np. Jan Andrzej Morsztyn). W epoce zaborów, kolejnych insurekcji, powstań,
konspiracji, represji męskość w Polsce została ściśle powiązana z etosem żołnierskości, bohaterstwa, ofiarności i martyrologii. Zdaniem Marii Janion, ten wzór
przetrwał aż do czasów nam współczesnych: „Polska kultura narodowa jest kulturą wybitnie męską. W jej obrazie na plan pierwszy wysuwają się związki homospołeczne, więzi męskiego braterstwa i przyjaźni”48. Historyczne trajektorie męskości
w Polsce sięgają czasów bardzo odległych. Zagłębienie się w tę przeszłość umożliwia
etiologiczną diagnozę kondycji współczesnych polskich mężczyzn.
Ostatnia uwaga
Pisanie historii męskości jest w istocie „przepisywaniem” historii kultury, w takim
znaczeniu, jakie temu pojęciu nadał Jean-François Lyotard49. W tym przedsięwzięciu badawczym chodzi o ujawnienie tego, co zawsze istniało w przeszłości, ale było
ukryte albo nazbyt przeźroczyste i bezrefleksyjnie traktowane jako normatywne.
Nauki społeczne i humanistyczne, pod wpływem impulsu wysłanego przez ruch
feministyczny, doprowadziły do tego, że kategorie takie, jak płeć, kobiecość, męskość, seksualność stały się widzialne. Koncepcji réécriture towarzyszy również cel
emancypacyjny, który Lyotard wiąże z tym, co Freud nazwał „prze-pracowywaniem
[Durcharbeitung]”50. Łacińska emancipatio znaczyła pierwotnie uwolnienie się syna
spod zależności od autorytarnej władzy ojca, wyrwanie się z objęć krępującego
swobodę paternalizmu. Projekt przepisywania historii w taki sposób, aby odsłonić
w niej odyseję męskości, jest zapewne zajęciem nie tylko badawczym, ale także
terapeutycznym.
Abstract
TOMASZ TOMASIK Pomeranian University, Słupsk
REMARKS ON STILL UNWRITTEN HISTORY OF MASCULINITY IN POLAND
The article presents the fundamental methodological assumptions which, according to the author,
should be considered in a project of writing a history of masculinity in Poland. It follows that it: 1) is
a socio-cultural construct, 2) shows many variants, 3) is definable also in relations to women, 4) sets
a matrix of normativeness in culture, 5) is viewed in various cultures as a task, 6) when reconstructed
on the basis of literary works, history of males is a narration which arranges the textual representations
of masculinity. The second part of the paper indicates most crucial processes and situations decisive
about early modern history of masculinity in Europe and in Poland, namely 1) a crisis of cultural formation of Christianity, 2) colonial expansion, 3) development of cities and urban culture, 4) civil and
dynastic wars.
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PODMIOTY „INTENSYWNE” W POWIEŚCIACH STANISŁAWA
PRZYBYSZEWSKIEGO („DE PROFUNDIS”, „SYNOWIE ZIEMI”, „KRZYK”)
Przybyszewski „intensywny”
Stefan Kołaczkowski w 1928 roku na łamach „Wiadomości Literackich” odnotował:
w kwestii związku Przybyszewskiego z prądami musimy stwierdzić, że próby zlokalizowania tego pisarza w jakiejś epoce nastręczą tu mnóstwo trudności. [...] Twórczość Przybyszewskiego – to nie wyraz
jeno „modernizmu” lub symbolizmu, jak chcą niektórzy, lecz wyraz tych trudnych do odcyfrowania
skrzyżowań. I oderwanie inteligencji od życia, i bunt proletariatu przeciw burżuazji, i bunt duszy przeciw materializmowi, i rozpaczliwe wyłamywanie się człowieka z nałożonych na siebie kajdan determinizmu, ograniczeń intelektualizmu – wszystko dałoby się odcyfrować w wystąpieniach Przybyszewskiego1.

Interesujące są owe skrzyżowania, ślady, sieć zależności nie do rozwikłania2.
Chodzi o brak „korzenia”, który byłby odpowiedzialny za „całość”. Przyczyną „bełkotliwości” tekstów Przybyszewskiego może wydawać się fakt, iż przypominają one
nie dające się rozwikłać kłębki tematów (i nerwów) – tj. kłącza.
„Kłącze jest antygenealogią”3. Powieściopisarstwo Przybyszewskiego zdecydowanie nie przybiera struktury drzewiastej, tzn. przyczynowo-skutkowej, ponieważ
cechuje je wielość wejść i ujść. Narracje autora Krzyku bardzo często funkcjonują
bez jakiegokolwiek początku. Jest w nich „wszystko” („wszystko dałoby się odcyfrować w wystąpieniach Przybyszewskiego” – jeszcze raz przywołajmy słowa Kołaczkowskiego). Na ogół nie mają one jasno określonego zakończenia.
Krystyna Kralkowska-Gątkowska o powieściach Przybyszewskiego pisze tak:
Tracą tu znaczenie związki czasowe i teleologiczne, bo nie jest ważna sukcesja wydarzeń w czasie
ani docelowe działania bohatera. Wzrasta waga związków przestrzennych, ponieważ chodzi o wyeksponowanie sceny lub mikrosceny utrwalającej moment w przebiegu psychicznym. Praca artysty odbywa
się jednak jakby na dwu odrębnych torach. Analizuje on wrażenia, rozbijając doznanie na szereg drobinowych „momentów”. Równocześnie dąży do syntezy, uwypuklając i hiperbolizując jedną z takich
„molekuł” psychicznych w eksplodującym, wizyjnym obrazie4.
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W przypadku powieści Przybyszewskiego mamy do czynienia z przesunięciem
środka ciężkości z zasady linearności (czasowej) na zasadę transwersalności (przestrzennej). Tym samym dochodzi w nich do zabiegu swoistej „schizofrenizacji”
bohaterów, wskutek czego ich postrzeganie świata zdaje się funkcjonować równocześnie na różnych poziomach percepcyjnych. Nierzadko też z tego względu towarzyszy bohaterom konflikt wewnętrzny lub ucieczka w metafizykę5. Stąd wywodziłby się także problem „intensywnych” podmiotowości bohaterów, którzy „odsłaniają własne przeżycia i zamiary nawet w dialogu, nie licząc się często z zasadami
prawdopodobieństwa sytuacyjnego”6.
W sztuce – argumentował Przybyszewski – najważniejsze jest „oddawanie i odtwarzanie uczuć, myśli, wrażeń, snów, wizyj, b e z p o ś r e d n i o jak się w duszy
przejawiają, bez logicznych związków, we wszystkich ich gwałtownych przeskokach
i skojarzeniach”7. Innymi słowy, najważniejsza jest „ruchliwość” podmiotu pisania,
czyli serie intensywności, których on doświadcza. To właśnie zwrot ku seriom intensywności pozwala postrzegać podmiot pisania nie jako mający cokolwiek wspólnego z formą „ja piszę”, lecz jako przestrzeń wielości, na którą składają się liczne
kanały – „łącza” – dające szanse na przepływ wypowiedziom pochodzącym z różnych
systemów, jak i wypowiedziom niesystemowym (tutaj: śmiech, jęk, krzyk). Co
istotne, „intensywny” podmiot pisania nie kreuje „dzieła”, które jest całością zwartą, lecz wytwarza tekst „ruchliwy”, produkujący rozmaite możliwości interpretacyjne, a zarazem pozwalający czytelnikowi stać się samodzielnym twórcą. Przy czym
– i posłużę się tu słowami Gilles’a Deleuze’a – „Twórczość należy rozumieć jako
wytyczanie ścieżek wśród różnych niemożliwości”8.
„Przybyszewski był zanadto impulsywną naturą, aby drugi raz mógł rzecz przeżyć w tym samym napięciu” – uznał Tadeusz Boy-Żeleński9. Podobnych opinii na
temat „genialnego Polaka” spotykamy zbyt wiele, by nie przypisać im ważnego
znaczenia. Impulsywność Przybyszewskiego – uwydatniająca się zarówno w sposobie jego egzystencji, jak i w samym pisarstwie – wnosi do literatury i kultury przełomu XIX i XX wieku oryginalne symptomy szaleństwa. Szaleństwa, które zmienia
pojmowanie kategorii podmiotu (pisania). „Chodzi o coś, co znajduje się poniżej
kodów, wymyka się im, a co kody chcą tłumaczyć, przekształcać, merkantylizować”

5

6
7
8
9
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– jak powiedziałby w tym miejscu Deleuze10. Mówiąc inaczej, domeną tak prezentującego się szaleństwa jest przedkładanie intensywności nad „logiczne” przedstawienia, czyli podjęcie się takiego rodzaju ucieczki w pisaniu, który zezwala na
funkcjonowanie poza dyskursem ekonomii języka i kultury.
Józef Dynak stwierdza:
Bardzo wcześnie, jeszcze przed przyjazdem „genialnego Polaka” do ojczyzny, sygnalizowano, iż jest
to duch niespokojny, nie tylko homo viator, ale i homo irrequietus, człowiek gnany niepokojem i niecierpliwością, mający wstręt do wszelkich form stałych, do świata materii i mózgu uznającego tylko „rzeczy
zbadane”, kochający się „w tajemniczości, mistycznych nastrojach, gorączkowych widzeniach i całej tej
niepojętej sferze”11.

Określenia „homo viator” oraz „homo irrequietus” składają się na figurę podmiotu ruchu i przesady. Najistotniejszy z tego względu wydawałby się jednak „nadmiar” – „przerost”, „bełkot” – wszystko to, co wykraczałoby poza „umiar”.
Deleuze mówi, że pisanie to grzeszenie poprzez nadmiar rzeczywistości i nadmiar
wyobraźni12. Jest to uwaga, która z punktu widzenia literatury tworzonej przez
Przybyszewskiego nabiera praktycznego zastosowania. W jego tekstach nadmiar
tego, co rzeczywiste oraz wyobraźniowe, urasta do rangi problemu wychodzenia
poza realizm, do ciągłego stawania się, wciąż niedokończonego, goniącego za innością; to „proces, który jest przejściem życia”13. Stąd twórczość Przybyszewskiego
nie daje się sprowadzić do spójnego odwzorowywania rzeczywistości, do reguły
mimesis. Pod różnymi względami zawsze jest ona „czymś więcej”.
Anna Kasprowicz-Jarocka, córka Jana i Jadwigi Kasprowiczów, wspomina:
Dla Przybyszewskiego á...ñ amfiladowy układ mieszkania miał wielce dodatnią stronę, co bardzo
sobie chwalił; mógł mianowicie bez przeszkód odbywać „marsze” ze swego gabinetu aż do przedpokoju
i dalej, do dodatkowego pokoju z boku, co w sumie pozwalało na ładny spacer. Ta potrzeba ciągłego
ruchu, ustawicznego chodzenia po mieszkaniu, była charakterystyczna dla jego osobowości. Kto Przybyszewskiego dobrze znał, nie mógłby go sobie wyobrazić długo siedzącego na jednym miejscu, a tym
bardziej tkwiącego przy biurku. Myślał, pracował w ruchu. [...] Czasem przystawał, coś zagadał do
siebie, zagwizdał, snuł jakby dalszy ciąg swych myśli – i dalej marsz...14

Prawdą jest, że Przybyszewski był podmiotem przemieszczania się. Żył „w rozpędzie”. Czy to pomieszkując w gwarliwym Berlinie, czy też w spokojnym Kongsvinger – zawsze oddawał się nomadyzmowi intelektualnemu. Był nie tylko obieżyświatem, ale przede wszystkim praktykiem intensywności.
„Nomadyzm to zawrotne posuwanie się w stronę dekonstrukcji tożsamości;
molekularyzacji ja” – twierdzi Rosi Braidotti15. Nomadyzm to czynienie z siebie
przestrzeni, którą się przemierza, zwracając uwagę na napotykane w sobie różnice,

10
11
12
13
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15
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dysonanse, cząsteczki. Nie jest to odtwarzanie siebie jako Ja, lecz śledzenie intensywnych stanów, w które się popada, które się znajduje w sobie i które zarazem
się produkuje. „Kto mówi i działa? Zawsze wielość, nawet w ramach jednostki,
która mówi i działa” – zaznaczał Deleuze w dyskusji z Michelem Foucaultem16.
„Poliglota jest nomadą językowym”17. Język niemiecki Przybyszewskiego nie był
językiem stricte niemieckim; język polski zaś – stricte polskim. Język Przybyszewskiego nie miał ograniczeń; to język poddany deterytorializacji. Mówiąc inaczej: to
język typowy dla nomady. Wspominał Ludwik Hieronim Morstin: „Niby huragan
przeleciały jego [tj. Przybyszewskiego] słowa przez moją duszę, wyrywając z niej
z korzeniami wrośnięte tam pojęcia o sztuce, życiu i roli człowieka na ziemi”18. I owo
„wyrwanie z korzeniami” – usunięcie „korzenia” – staje się tutaj najistotniejsze.
Albowiem język cechujący nomadę jest „wykorzeniający”. Język Przybyszewskiego
należałoby z tego względu uznać za typowo nomadyczny, rizomatyczny, funkcjonujący wedle zasad kłącza: odżegnujący się od czasownika „być” na rzecz uczestnictwa w procesie „stawania się” (multiplikowania samego siebie) oraz zróżnicowanych sposobów wypowiadania. Jak ponadto stwierdził Morstin: Przybyszewski
„rozkołysał polską twórczość”19. Można też rzec, że wprawił ją w „ruch”, nauczył
„tańca”, który wymyka się rozmaitym choreografiom, tj. – porządkom. Deleuze pyta:
„Czy potrafimy czynić postęp, jeśli nie w k r a c z a m y w r e g i o n y o d l e g ł e o d
r ó w n o w a g i?”20 Przybyszewski w świetle tak postawionego pytania jawi się jako
pisarz zachwiań, rozedrgań języka. Jako pisarz postępu i – równocześnie – kontestator tej dziwnej instytucji zwanej literaturą.
Sądzę, że Przybyszewskiego można nazwać „jąkałą”. „Jąkała” – przekonuje
Deleuze – tworzy język, który na swój sposób łączy się z mową. Bycie pisarzem,
który się „jąka”, oznacza bycie kimś, kto organizuje język afektywny i intensywny,
czyli język dynamiczny, rozwidlający i wahający się21. Językiem Przybyszewskiego
– zaznaczmy – jest „żargon knajpy z jego trywialnościami, z jego uprzykrzonym
powtarzaniem się słów [...]”22. Co więcej, „Przybyszewski bardzo często z niespójności i rozchwiania języka czynił zasadę, rozmazywał wszelkie pojęcia, bezczelnie
i zaiste gorsząco bełkotał”23. Stwierdza Deleuze:
świetny pisarz jest zawsze obcokrajowcem w języku, w którym się wyraża, nawet jeśli jest to jego rodzimy język. [...] Jest cudzoziemcem w polu swojego języka: nie miesza innego języka ze swym własnym,
wytwarza nie istniejący wcześniej obcy język w obrębie swojego własnego. Tworzy język przez krzyk,
jąkanie się, terkot lub szmer24.

Zygmunt Leser zauważył, że „w twórczości Przybyszewskiego czuć dysonans
16
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między jego artystyczną możnością a literackimi pretensjami”25. Ów dysonans
stanowi pretekst do szczególnego namysłu, gdyż mówi o pisarskim talencie Przybyszewskiego, który, pozostając na różne sposoby wyczuwalny w jego tekstach,
napotyka wyraźny opór języka. Ta możność artystyczna – wskazywana przez Lesera – sprawia wrażenie problemu „nie-językowości” potencjału literackiego autora
Synów ziemi, a tym samym jego obcości, dającej sposobność ucieczki przed językiem
ogólnym w rejony języka indywidualnego. Tak więc potencjał, który ma na myśli
Leser, winien przekładać się na obce dla języka konwencjonalnego artykulacje,
jakie zdają się charakteryzować – swoją drogą, „zbadaną” przez Przybyszewskiego
– jednostkę twórczą. Warto w tym miejscu wspomnieć:
Jednostka twórcza posiada unerwienie o niesłychanej zmienności, o niebywałym zróżnicowaniu
i wskutek tego nie zna granic, gdy chodzi o jakość uczuć.
Nie zna granic w boleści i nie zna granic w radości.
Ten intensywny sposób odczuwania skazuje jednostkę twórczą na to, żeby była sama i wyodrębniona.
Jednostka twórcza nie wyodrębnia się rozmyślnie od innych; jest ona z góry od nich wyodrębniona.
Czuje ona inaczej niż inni ludzie, czuje tam, gdzie oni nic nie czują, a ponieważ mózgi jego bliźnich
nawet wtedy nie zaczynają drgać, gdy jednostką twórczą miota najsilniejsze wzruszenie, dlatego jest
sama i wyodrębniona26.

Jednostka twórcza, która nie zna granic uczuć, nie zna również granic języka.
Brak granic uczuć wiedzie ją do anihilacji stałych form językowych: do „dematerializacji” języka. Z języka, którym dysponuje, wydobywa język „nieznany”, pokonując w ten sposób granice zakresu wszystkich potencjalnych wypowiedzi oraz,
w rezultacie tego, osiągając pozycję samotnika i szaleńca. Odkrywając „język w języku”, jednostka twórcza ponadto spełnia warunek, dzięki któremu może „stać się
kimś więcej aniżeli pisarzem”27. W przypadku Przybyszewskiego owo „ktoś więcej
aniżeli pisarz” odsyłałoby do legendy, która swego czasu szybko wytworzyła się
wokół jego osoby. Do jego bycia, na swój niezwykły sposób, dosłownie rozumianym
„przybyszem” – Dionizosem, Chrystusem, nomadą – głoszącym treści „nie z tego
świata”.
Zagadnienie „języka w języku”, języka „innego”, odnosi się, co więcej, do figury
sobowtóra (cienia), będącej jednym z najczęściej używanych przez Przybyszewskiego motywów. Zaznacza Marta Wyka: „Ten obcy, ten anonimowy ktoś, widmo bez
twarzy [...], może dosięgnąć bohatera, złudnie przekonanego o skuteczności pancerza świadomości”28. Obcy stanowi personifikację tego, co nieświadome. W pisarstwie Przybyszewskiego uosabia on przestrzeń, którą rzeczony bohater, jak i zresztą sam autor, jest zdolny tymczasowo zamieszkiwać. Obcy personifikuje „nadmiar”,
który nie mieści się w ramach podmiotowego Ja, a który umożliwia zaistnienie
wypowiedzi „intensywnych”, rejestrujących naddatki informacyjne nie powiązane
z tożsamością jako pojęciem dyskursywnym.

25
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Deleuze wywodzi:
podmiot jest miejscem albo pozycją, która przyjmuje bardzo szeroki zakres zmienności w zależności od
typu, progu wypowiedzi. Sam „autor” w określonych wypadkach jest tylko jedną z tych możliwych pozycji. Istnieć może nawet wiele pozycji dla tej samej wypowiedzi. W tym sensie pierwotne jest jakieś
MÓWI SIĘ (ON PARLE), anonimowy szept, w którym przygotowane są lokalizacje dla możliwych podmiotów:
„nieprzerwany szmer i bezład dyskursu”29.

Anonimowy szept jest charakterystyczny dla takiej wypowiedzi, która obala
utartą relację między myślą a językiem. Nie chodziłoby więc o to, „co” podmiot
myśli i mówi, lecz właściwie o to, „co” przez podmiot zabiera głos – uznać należy
– mimowolnie. Owo „coś” odpowiadałoby „przesadności”, naddatkowi, otwierającemu szerokie pole do popisu temu, co występuje jako niezależne od świadomej
praktyki językowej. Pisał Przybyszewski w kontekście studium o jednostce twórczej: „nasze akty woli są chciane nie przez nas, ale przez człowieka siedzącego
w nas, nad którym nie mamy żadnej władzy”30. W związku z tym „człowiek siedzący w nas”, tak jak ma to miejsce w przypadku Przybyszewskiego-pisarza, jawi się
jako personifikacja talentu, tj. „nadmiar”. „Ktoś”, kto swoją „niewidzialną ręką”
kreśli/bazgrze w imieniu autora swój ekscentryczny tekst i kto daje się autorowi
„dotknąć” wyłącznie w trakcie pisania31. Karol Irzykowski notował:
Przybyszewski zawdzięcza swe dzieła nie wulkaniczności, rozlewności swego temperamentu, nie
mgłom kujawskim – ale temu, że miał w duszy uśmiechniętego, zimnego złodzieja, który jego szczere
wybuchy konserwował i przekształcał32.

Trzeba mieć niechęć do własnego ojczystego języka, by móc tworzyć w jego
obrębie język obcy, ujawniający „zewnętrze” rozciągające się ponad tradycyjną
składnią33. To musi być rozrost, nadmiar, który pozwala językowi być kłączem – po
pierwsze, umożliwiającym pisanie na nieskończoną liczbę sposobów, po drugie zaś,
rezygnującym z zasady, według której mniej znaczy lepiej. Tak też rodzą się „gadanina”, „grafomania” lub „nonsens”, będący wynikiem zwielokrotnionego sensu.
Pisanie „wstrętne” aktywizuje pamięć krótką, wyrzekając się pamięci długiej. Wykorzystuje drobne – „szybkie” – pomysły. Dlatego pisanie „niechętne” nie może być
naśladowaniem, odtwarzaniem, wspominaniem, lecz wytyczaniem ścieżek tam,
gdzie ich nie ma. Powinno być ono „skakaniem”, „podróżą” bez wcześniej ustalonego celu – pozostawianiem „śladów”/„znamion”.
Pamięć krótka ma charakter kłącza, diagramu, podczas gdy pamięć długa ma charakter drzewa
i jest scentralizowana [...]. Pamięć krótka obejmuje zapomnienie jako proces; nie łączy się ona nierozdzielnie z chwilą, ale z kłączem zbiorowym, czasowym i nerwowym34.

Pisanie konstytuowane przez pamięć krótką wytwarza tekst „potargany”, pozbawiony jednego właściwego dla siebie terytorium. Tekst chaotyczny, którego
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G. D e l e u z e, Foucault. Przekł., wstęp M. G u s i n. Wrocław 2004, s. 84.
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lektura zmierza w różnych kierunkach, który niczym zgraja szczurów, „kiedy wzajem przez siebie przełażą”35, rozpierzcha się na wszystkie strony („rozsypuje się”).
Z kolei podmiot piszący ów tekst jest wielością, zawsze wielością wprawioną w ruch.
Podmiotem, który na podobieństwo Dionizosa „wiecznie będzie rodzić się na nowo
i powracać z rozbicia”36.
Stawanie-się-kobietą w De profundis
De profundis kończy się śmiercią głównego bohatera. Śmierć umożliwia kochankom
spotkanie się. Ucieczka przed światem, jaką staje się śmierć, gwarantuje im porzucenie imion-stygmatów. Wyłącznie śmierć, jak bohaterowie wnioskują, jest w stanie oczyścić ich z kulturowych determinantów (języka). Tak zarysowywałaby się
„obiektywnie” odczytana scena kończąca powieść. W ujęciu „obiektywnie” kryje
się jednak, moim zdaniem, pułapka. Pewność niezależnego funkcjonowania Agaj
jest bowiem wątpliwa, a zatem – warta szczególnej refleksji. Można założyć, iż
Agaj-fantom stanowi lustro, dzięki któremu bohater poddaje się autoanalizie. Trzeba jednakowoż uściślić, że odgrywa ona – jako lustro – rolę wyjątkową, rolę krzywego zwierciadła. Claire Colebrook stwierdza:
Mężczyzna jest podmiotem: punktem widzenia lub gruntem, na którego podstawie wszystkie bycia
lub stawania się są hipotetycznie ustalane. To pojęcie mężczyzny, które wzmacnia logikę transcendencji. Tylko dzięki uprzywilejowanemu byciu jako centrum może istnieć dla każdego doświadczenia całkowite rozróżnienie pomiędzy „wewnętrznym” życiem umysłu lub świadomości a zewnętrznym światem
oglądanym bądź przedstawianym przez zmysły. Mężczyzna jest „większościowy” nie tylko z tego względu, że przewyższa pozostałe istnienia, ale dlatego, iż dowolne istnienie może być zawarte w obrębie
miary mężczyzny37.

Agaj pojawia się w powieści po raz pierwszy nie jako postać „fizyczna”, lecz jako
„widmo”. Oznaczając brak, narzuca się bratu. Czy uosabia w związku z tym jego
tęsknotę za Innym, Innym wyjątkowym, którym jest jego własna siostra (kobieta)?
Czy Agaj jest raczej istnieniem, którym bohater niechybnie się staje? Jedno jest na
tę chwilę pewne – bohater popada w szaleństwo fantazmowania, by z owym Innym
się zmierzyć.
ciało jego oplotły z wolna członki kobiety, drobne ramiona objęły jego szyję bolesnym uściskiem, a para
piersi dziewczęcych wpiła się gorącym żarem w jego ciało.
Dusił się. Oddech jej palił go, usta jej wessały się z jękiem w jego usta: jak do biała rozpalone żelazo żarzyło jej ciało. [DP 48–49]38

Fantom, który zagraża życiu marzącego?! Félix Guattari przekonuje, że moral-
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ność seksualna wymaga od kobiety, by była uległa wobec fallicznej potęgi mężczyzny. Dzięki swej uległości kobieta wyraża symetrię, która pozwala jej odczuwać
własną przyjemność w postaci ustanowionej przez mężczyznę. Kobieta, próbując
nie podporządkowywać się mężczyźnie, grzeszy39. Agaj zaś, kiedy staje się agresywna, epatuje trudną do okiełznania lubieżnością. Sieje strach, uosabia kres (kultury?). Guattari pisze:
wszystko, co narusza normy, co zrywa z ustalonym porządkiem, jest w pewien sposób powiązane ze
zwierzęcym stawaniem się, kobiecym stawaniem się itd. Gdziekolwiek semiotyczny system zostaje rozbity, tam również seksualizacja zostaje rozkruszona40.

W De profundis ciało bohatera, mimo iż występujące w pojedynkę, doświadcza
intensywnej bliskości z ciałem Agaj. Ulegając schizofrenizacji, zaczyna „samodzielnie” odczuwać cielesność kobiecą. To wyobraźnia bohatera, jakkolwiek by na ten
problem spojrzeć, rodzi ciało kobiety.
Bohater, odpierając „atak” Agaj, dba o własną podmiotowość, o utrzymanie
granic swego ciała (płci). Potwierdzenie jego męskości przynosi „przypadkowo”
spotkana w świetle brzasku dziewczyna: „widział tylko, że jest bardzo blada i ma
duże, rozwarte oczy” (DP 52). Owo „jeszcze dziecko” (DP 52), „półdziecko” (DP 75),
któremu bohater się oddaje i przy którym odnajduje uspokojenie, zostaje wszak
przeciwstawione wampirycznej Agaj. Figura dziewczyny, powracając kilkakrotnie
na karty powieści, pozwala zachowywać bohaterowi „właściwy” wymiar pożądania:
pożądania fallocentrycznego. „Mógłbym cię wziąć na ręce i ponieść do domu.
A idziesz tak lekko, że nie słyszę odgłosu twych kroków...” – mówi bohater (DP 51).
Dziewczyna wydaje się postacią nie tylko uległą mężczyźnie, ale także wywołaną
przez niego z nieświadomości w tym celu, by podążał on za nią na zasadzie sprawowania kontroli; by – jak powiadają Deleuze i Guattari – narzucić Innemu historię, prehistorię. „Dziewczyna jest pierwszą ofiarą, jednak musi służyć również za
przykład i pułapkę”41. Jest punktem odniesienia w procesie stawania się, wobec
którego chłopiec odpowiednio się ustosunkowuje. To właśnie dzięki dziewczynie
chłopiec wie, jaki kierunek rozwoju będzie go obowiązywał. Dzięki dziewczynie wie
też, kim/czym – mówiąc wprost – nie wolno mu być.
Piszą Deleuze i Guattari:
Młoda dziewczyna jest niczym blok stawania się, który pozostaje współczesny każdemu elementowi przeciwstawnemu: mężczyźnie, kobiecie, dziecku, dorosłemu. To nie młoda dziewczyna staje się
kobietą, to stawanie-się-kobietą czyni młodą dziewczynę czymś uniwersalnym [...]42.

Stawanie-się-kobietą, tj. dziewczyna, to nic innego jak sieć przepływów, które
konstytuują kobiecą i męską seksualność.
W pewnym momencie Agaj pyta:
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– Czy to rzeczywiście prawda, że masz tu w mieście dziewczynę, półdziecko, jakeś mówił?
– No widzisz, musiałem sobie odszukać moją dawną Agaj. [DP 80–81]

„Dawna” Agaj nie funkcjonuje jako podmiot. Pozwalając bohaterowi na bycie
„całością”, przyczynia się do konserwowania jego fallocentrycznie zaprogramowanego organizmu. Agaj „nowa” z kolei, już jako podmiot, wzbudza ambiwalentne
odczucia, a przede wszystkim – zakłóca męskie pożądanie (rozregulowuje męski
organizm; „ożywia” ciało bez organów brata, jak powiedzieliby Deleuze i Guattari43).
Nowa Agaj jest „zła”, gdyż strumieniowi pożądania cechującego bohatera stara się
nadać odmienny bieg. Jest „obcym”, który w akcie eksploatowania swojej „obcości”
produkuje własną, „autorską” supremację.
De profundis opowiada o szczególnej bliskości.
Tylko garnęli się coraz więcej do siebie, silniej jeszcze, przyciskali się gwałtownie, a w ich milczeniu,
w ich uścisku był ból. [DP 79]
A pocałunek twój przelał się przez moje ciało jak roztopiony ogień. Dreszcze czołgają się jak długie,
zimne węże przez ciało moje...
Zamilkła, drgała i wpiła się kurczowo oburącz w jego włosy. Całował, gryzł ją, błądził rozpalonymi
usty po jej piersiach. [DP 99–100]

Na podstawie intensywnej bliskości, która charakteryzuje relację między rodzeństwem, powstaje spektakl pożądania.
stawanie się nie polega na naśladowaniu kogoś lub jakiejś rzeczy, nie chodzi tu o utożsamienie się z nią.
Nie chodzi również o dostosowanie stosunków formalnych. [...] Stawać się to wychodzić poza właściwe
sobie formy, poza podmiot, którym się jest, poza posiadane organy albo funkcje, jakie się pełni, wydobyć cząstki, między którymi ustanawia się stosunki ruchu oraz prędkości i spoczynku, n a j b l i ż s z e
temu, czym się stajemy i poprzez co się stajemy. To właśnie w tym sensie stawanie się jest procesem
pragnienia44.

Stawanie-się-kobietą – proces oparty na pożądaniu – wytwarzałoby zatem
w bohaterze molekularną (cząsteczkową) kobietę. Ulegając pożądaniu, bohater
dokonywałby transgresji wewnętrznej. Wchodziłby z siostrą w relację odrzucającą
język, relację czerpiącą z ekspresji stawania-się, afektywności. Wyjaśnia Catherine
Driscoll: „Stawanie-się-kobietą jest sposobem rozumienia transformatywnych
możliwości – sposobami, wedle których identyfikacja mogłaby uniknąć kodów
konstytuujących podmiot”45. Ciało kochanka-brata, pozostając pod wpływem ciała kochanki-siostry, ulegałoby deterytorializacji. Błądząc, podążając za rozkoszą/
bólem, traciłoby fallocentryczny – kulturowy – status: własną organizację.
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Pojawiający się w utworze motyw krwi, zarówno w sensie więzów, które jednoczą rodzeństwo, ale także i w postaci krwi sączącej się z rany powstałej na szyi
bohatera, będącej skutkiem drapieżnego pocałunku siostry, prowokuje refleksje
wokół korporalnych aspektów podmiotowości. Ta sama krew, można przyjąć, oznacza to samo ciało: dwa ciała / dwie płcie jako dwie „twarze” jednego ciała. Komplementarność płci oraz równoczesna ich sprzeczność zakładałyby więc nieustające
konfrontacje/negocjacje dwojga, którzy są jednym. Tymczasem stawanie-się-kobietą, proces wykorzystujący transwersalne kierunki, odrzucając binarny (stabilny)
podział płci, obala perspektywę esencjalistycznego przeciwstawienia mężczyźnie –
kobiety.
Agaj uosabia dodatkową, obok kobiecości, możliwość istnienia – zwierzęcość:
„Rzuciła się na niego, wżarła się zębami w skórę jego szyi i rozdarła ją” (DP 102).
Jerry Aline Flieger wskazuje:
„kobieta”, „stawanie-się-kobietą” jest kwalifikatywnym przymiotnikowym terminem, pozostającym poza
rozgrywką podmiotów i przedmiotów. (W określeniu „stawanie-się-kobietą” „kobieta” ma tę samą składniową siłę co przymiotnik „intensywny” lub „zwierzęcy”, co „zwierzęcy magnetyzm”)46.

Deleuze i Guattari stawanie-się-kobietą sytuują obok stawania-się-zwierzęciem,
stawania-się-niezauważalnym, molekularnym, intensywnym... „Zwierzęcy magnetyzm” odpowiada każdej z tych formuł akcentujących procesualność. Rozbrajając
organizację męskiej podmiotowości, „pobudza” on ciało mężczyzny do koegzystowania z Innością. Stąd pod koniec utworu udanie się Agaj na dno morza pierwotnie
powoduje powstanie wizji zagłady w umyśle bohatera – ruiny porządku kultury,
apokalipsy. Towarzyszące temu zdarzeniu animalistyczne sceny zdradzają powiązanie seksualności z naturą (wbrew kulturze), z tym, co nie-ludzkie: „Słyszał zwierzęce rżenie, jęki bolesnej męki rozrodczej; widział twarze, upojone do szału ekstazą nieludzkich pragnień” (DP 104). Flieger pisze, że stawanie-się-kobietą zakłada
„linię lotu, ruch w stronę nadmiaru, innego, zewnętrzności”47. W przypadku De
profundis ruch, który ma Flieger na myśli, oznacza transgresję największej miary
– tj. śmierć bohatera (śmierć Ja). Oto finalizująca powieść scena:
Wszedł na okno.
Już ja ją znajdę... Tylko cicho – cicho... Och... tam, tam – już ją widzę, widzę...
Stał w oknie z wyciągniętymi rękoma.
Agaj! Mam cię! Roześmiał się na głos.
Runął w dół. [DP 105]

Artyści w Synach ziemi
Pisze Elizabeth Grosz: „Sztuka jest zwierzęca dokładnie w takim stopniu, w jakim
seksualność jest artystyczna”48. Artysta jest twórcą w takiej mierze, na jaką zezwala mu jego własne ciało: ciało-kłącze. Sztuka, innymi słowy, to rejestr zdolności
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ciała w najróżniejszych jego stanach. Czy wobec tego może być uznana za produkt
stworzony przez artystę, czy też za siłę, która artystę ustanawia? A może jest tak,
iż ciało, ciało jako takie, jest artystyczne, rozum zaś zaciemnia obraz sztuki? Czy
sztuka wyłania się z ciała? Czy ciało stanowi tylko materię, na bazie której rozum
wytwarza sztukę? Ale także – jakie jest miejsce podmiotu w sztuce? A może jednak
– zapytajmy z innej perspektywy – w polu sztuki podmiot ulega zniesieniu? Czy
źródło sztuki tkwi w szczęściu, cierpieniu, afirmacji, buncie? W tym, co nieludzkie,
czy raczej w tym, co arcyludzkie (nadludzkie)? I gdzie tu znajduje się problem płci?
Z tak postawionymi pytaniami, w sposób niedosłowny oczywiście, próbuje Przybyszewski zmierzyć się w Synach ziemi.
Dyskurs o sztuce jest zasadniczo wpisany w fabułę powieści. Bohaterowie toczą
rozmowy, które odwołują się do literatury światowej i polskiej, niejednokrotnie
nawiązując do różnych kontekstów odgrywających istotną rolę we wczesnym modernizmie. Członkowie krakowskiej bohemy figurują na kartach powieści jako
teoretycy literatury, teatru, muzyki, a centralnym punktem ich rozważań staje się
figura artysty: tożsamość artystyczna, znaczenie artysty w społeczeństwie, status
publiczności.
Różne typy podmiotowości artysty – boga, ofiary, clowna i psychopaty49 – przewijają się od samego początku aż do końca powieści. Tym, co zdaje się stanowić
ich wspólny mianownik, jest natomiast inność. Można powiedzieć, że to inność –
w całej swej nieredukowalności – „sankcjonuje” artystę w Synach ziemi.
Powieść otwiera rozmowa Szarskiego z Czerkaskim:
– Więc czujesz się nieszczęśliwym?
– Nie, to nie! Tylko mi wstyd dawniejszego życia... – zamyślił się. – Trzeba być hardym i splunąć
na to głupie mamidło, które szczęściem nazywają. Wiesz, co Nietzsche powiedział?

49
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Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Bóg, ofiara, clown czy psychopata? O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku. W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Kraków 1994. Autorka
interesująco opisała problem funkcji artysty w dobie fin de siècle’u; jej tekst, na marginesie mówiąc,
został wyposażony w cztery motta pochodzące z różnych pism Przybyszewskiego. Synowie ziemi
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coraz silniejszy, coraz więcej świadomy. To wszystko, na co byłem ślepy przed milionem lat, przejrzę, gdy powrócę...” (S 40), „tak chciało moje przeznaczenie, bym uświadomił, co dotychczas jeszcze nie było świadome...” (S 67). Drugim bohaterem wyposażonym w boski pierwiastek jest Szarski:
„siadł przy fortepianie i od razu stał się nowym człowiekiem. Przeistaczał się, potężniał, zdawał się
nie z tego świata” (S 58), „miał nadzwyczajne siły” (S 59). Przykładem postaci, która uosabia zagadnienie literackiego „prostytuowania się” (bycia ofiarą), jest Turski: „niszczy swój talent. Turski
jest dziennikarzem [...]” (S 54), „muszę ciskać na targ te głupie, nędzne, jałowe rzeczy, bom biedny
[...]” (S 55), „żona i dzieci pożarły mój talent [...]” (S 97), „Nie wolno mi mieć talentu, bo żelazne
prawo zarobku w redakcji »Głosu Tłumu« nie pozwala mi mieć nawet honoru...” (S 98). Funkcję
clowna, jak sądzę, pełni Stasinek: „Hej, Stasinek! zagraj »Słońce i pogoda«. [...]” (S 18), „krzątał się
między gośćmi, dolewał to wódki, to piwa, [...] kiwał siwą głową i był niezmiernie szczęśliwy” (S 51).
W psychopatycznej roli, prócz Czerkaskiego, zdaje się występować Hanka. Tutaj podaję tylko kilka
tropów pochodzących z pierwszego tomu powieści: „Jak ja sobą gardzę! Jakam ja wstrętna, podła,
marna [...]” (S 120), „jam chora, obłąkana, ja oszalałam z bólu” (S 122), „siedziała jak w jakimś
skamieniałym jasnowidzeniu” (S 172).
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– Co?
– „Czyż żyłem kiedy dla mego szczęścia? Dla mego tworu żyłem...” Artysta, który nie umie sobie
tego powiedzieć z tą samą dumą, nie jest artystą...
– A miłość?
– Piasek, którym nam życie oczy zasypuje. He, he – miłość, miłość, miłość... [S 11]

Sztuka i miłość – to dwie kwestie, które określają najsilniejsze namiętności
bohaterów powieści Przybyszewskiego.
Czerkaski głosi tezę, iż sztuka powstaje dzięki poświęceniu jej życia. Sztuka,
zdaniem Czerkaskiego, wymaga złożenia ofiary w postaci wyrzeczenia się miłości
do kobiety. Artystami są bowiem tylko ci, którzy potrafią stanąć poza kategoriami
ludzkimi, w obrębie nadczłowieczeństwa (w rozumieniu Nietzscheańskim). Artyści
w związku z tym powinni dumnie egzystować ponad normami, konwenansami, ich
celem ma być odrzucenie tego, co tradycyjne, charakterystyczne dla ogółu. Muszą
także podzielać zdanie Zaratustry: „Przed motłochem wszakże równi być nie chcą”50.
Artystom ponadto nie przystoi zadawanie się z kobietami; „O kobiecie należy mówić
tylko do mężczyzn”51.
Skąd wywodzi się sztuka, wokół której toczy się akcja Synów ziemi? Czy sztuka powstaje dzięki anihilacji kobiecości? I w końcu – kim są powieściowi artyści?
Bo jedyne źródło tworzenia to ból. [S 29]
Rodzą się nędzarzami. Przyjdą na świat, bieda i niedostatek spoglądają w ich zdziwione oczy –
potem straszna walka z życiem, na strychach i poddaszach, w głodzie, błocie, upokorzeniu. [...] idą po
twardej ścieżce, a szatański ognik błędny wabi ich na najgłębsze bagna – bo tak chciało ich przeznaczenie, że ze swej krwi, ze swego bólu, z błota i bagna życia mają wskrzeszać cudotwórcze kwiaty,
z brudu snuć złote przędziwo, a śmiecie życia pokrywać bogatym kobiercem piękna.
[...] ci biedni nędzarze, co swoich braci w Chrystusie uczą czuć i myśleć – ha, ha, ha... nowe drogi
torują, drą się przez gąszcze i zarośla, łamią gałęzie i tępią ciemne bory, by wreszcie ukazać to słońce,
które przecież ma wzejść ponad ludzkością... [S 30–31]
Bo tylko ból, ból jest macierzą tworu. [S 99]

Kaja Silverman, oprócz odniesień do ustaleń Freuda dotyczących erogennej,
kobiecej oraz moralnej postaci masochizmu, wskazuje – głównie w oparciu o prace
Theodora Reika – na jego czwarty typ: chrześcijański. O chrześcijańskim masochiście pisze:
Poszukuje [on] nowej wersji siebie w nawiązaniu do modelu cierpiącego Chrystusa, samego obrazu ziemskiego pozbawienia i utraty [the very picture of earthly divestiture and loss]. O tyle, o ile identyfikacja sugeruje całkowitą oraz kompletną negację wszystkich fallicznych wartości, chrześcijański
masochizm ma radykalnie pozbawiające męskości implikacje i jest w najczystszych formach niezgodny
ze swej istoty z pretensjami męskości. A odkąd jego podstawowy wzór jest raczej męskim niż kobiecym
podmiotem, te implikacje mogą się wydawać niemożliwe do zignorowania52.

Rodzi się zatem wizerunek artysty odnoszący się do figury Chrystusa. Wizeru50
51
52
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nek świętego, ale i kogoś obarczonego przymusem znoszenia upokorzeń. Artysta
w tym kontekście jawi się jako biedak wystawiony na pośmiewisko, aczkolwiek
czyniący cuda. Jako nędzarz, który egzystuje poza zagadnieniami płci i który –
równocześnie – jest płcią naznaczony.
Skoro artysta jest naznaczony płcią – to którą? Męską, kobiecą? Jak twierdzi
Silverman: „mężczyzna masochista [...] całkowicie zostawia identyfikację społeczną
– tak naprawdę porzuca swoje Ja – oraz przechodzi na »wrogi teren« kobiecości”53.
Kim jest wobec tego masochista? Mężczyzną? Mężczyzną aseksualnym na podobieństwo Chrystusa? Kobietą? – ponieważ obierającym perspektywę charakterystyczną (w sensie psychoanalitycznym) dla podmiotu żeńskiego, a zatem podmiotu
dążącego do czerpania przyjemności z bólu? A może domeną masochisty jest fakt
płynnego przechodzenia z jednej w drugą, jak i, kolejno, w trzecią rolę tożsamościową, czyli brak „konkretnej” płci? Jean Laplanche i Jean-Bertrand Pontalis
objaśniają:
Istnieje oczywista tendencja, by przez „masochizm kobiecy” rozumieć masochizm kobiety. Zapewne, Freud oznaczył tym terminem „wyraz istoty kobiecości”, ale w teorii biseksualności masochizm
kobiecy jest możliwością właściwą każdemu człowiekowi. Co więcej, tego właśnie określenia używał
Freud, opisując to, co stanowi u mężczyzny samą istotę perwersji masochistycznej: „Mając jednak
sposobność badania przypadków, w których masochistyczne fantazje zostały szczególnie bogato
opracowane, z łatwością odkrywa się, że przenoszą one osobę w sytuację charakterystyczną dla kobiety”54.

Proces anihilacji kobiety (kobiecości), który wstępnie Czerkaski rekomendował,
nie uskutecznia się. To, co kobiece, jeśli nawet nie konfrontuje się z bohaterem od
zewnątrz, to daje o sobie znać w postaci obierania przez niego pozycji typowej dla
kobiety. Nie ma zatem nic zaskakującego w tym, że nie potrafi on uwolnić się od
fantazmatów kobiecości. Bez wątpienia kobiecość – kobiecość jako fantom – jest
tym, co go prześladuje, co przybiera w jego widzeniach ambiwalentne znaczenia.
Ponadto to, co kobiece, jest tym, co przez niego, wprost z jego wnętrza, „jakoś” –
bezwolnie – zabiera głos.
Zdrada i odejście żony przemieniają wyobrażenia Czerkaskiego o męskiej oraz
kobiecej doli i niedoli: „Był wtedy śmieszny, czuł się wtedy upokorzonym” (S 35).
Aby wyrazić się jasno: Czerkaski w pewnym momencie zaczyna cierpieć niczym
bezradna kobieta. Jako opuszczony – sam zdaje się przypominać kobietę.
Zwracając uwagę na styl wypowiedzi Czerkaskiego, styl narracji, który on
uprawia, można stwierdzić, że cechuje go „zawieszenie języka”, występowanie w jego
wywodach – przedstawieniach – różnego typu piosenek (refrenów), płaczu, ciszy,
rozgadania („wylewu” słów), krzyku, śmiechu, jąkania się itp. („Ale ja tylko bełkotać
umiem”, S-D 11). Można uznać, iż język Czerkaskiego jest językiem, który „staje-się-zwierzęciem”. Językiem, który za wszelką cenę szuka inności. Sam Czerkaski
zaś sprawia wrażenie kogoś, kto dokonuje absolutnej deterytorializacji swojego Ja.
Deleuze pisze, że masochiści nie naśladują zwierząt, lecz „wchodzą w sfery nieokre-
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śloności lub bliskości, w których kobieta i zwierzę, zwierzę i mężczyzna, stali się
nie do odróżnienia”55. Spójrzmy na ten oto fragment powieści:
Położył się na sofie. Był strasznie wyczerpany i chory.
I nagle ujrzał jakiegoś strasznego, olbrzymiego pająka w rogu ściany pod sufitem.
[...] Ten pająk był bezcielesny, jakby niewidzialny, w czwartym wymiarze – pająk w matematycznym
obmyśleniu.
[...]
Wytężył całą siłę, nie znaną mu dotąd siłę woli, by nie rozproszyć uwagi, bo ilekroć zaczął poddawać się zmęczeniu i senności, pająk nogi wyciągał.
I coraz straszniejsze robił wysiłki, bo pająk zdawał się czytać w jego duszy, śledzić jej opadanie
i potężnienie, to kurczył się, malał, to znowu rósł i nogi wyciągał, zdawał się macać opór powietrza
pomiędzy sobą a swoją ofiarą.
[...]
Siadł i całą mocą spojrzał na swego oprawcę.
Pająk skrył się.
Odetchnął.
Ale teraz go ujrzał tuż ponad sobą, chytrego, chciwego krwi, pewnego już swej ofiary...
Zerwał się na równe nogi.
Ochłonął.
– Malaria! Malaria! [S 73–74]

Stawanie-się-zwierzęciem jest stacjonarną podróżą, o której przebiegu i charakterze decyduje intensywność przeżyć. „To mapa intensywności, zbiór różnorodnych stanów, przeszczepionych człowiekowi szukającemu wyjścia. To twórcza linia
ucieczki, która nie ma wyrażać niczego poza sobą samą”56.
Rzecz w tym, że Czerkaski owej ucieczki się lęka. Z jednej strony, Ja Czerkaskiego stawia opór siłom, które produkuje jego wyobraźnia, z drugiej zaś – pewne
ukryte w nim tajemnicze „coś” czerpie energię z nadmiaru znajdującego się w świecie, w obiektach, w stworzeniach. Wskutek tego w psychice bohatera dochodzi do
ścierania się porządku z chaosem, rozumu z ciałem, świadomości z nieświadomością. Reprezentacje, mówiąc krótko, konfrontują się z afektami.
Jakaś irracjonalna siła – obłęd? – nakazuje Czerkaskiemu szukać sposobów
na intensyfikację ekspresji dotąd mu nie znanych. „Zawsze chodzi o wyzwolenie
życia tam, gdzie jest ono uwięzione, lub o narażenie go na niepewną walkę”57. Stawanie-się-zwierzęciem umożliwia bohaterowi zetknięcie się z ekspresjami, które
odsyłają go ku strumieniowi niewyczerpanego życia: tj. ku sztuce. Niewyczerpane
życie pochodzi z inności – źródłem sztuki jest inność. W scenie obrazującej stawanie-się-zwierzęciem jest bowiem coś, co mówi o rzeczywistości wyposażonej w inność,
czyli w nadwyżkę, przesadność; to jest swoisty magnetyzm inności. „To, co w nas
najbardziej artystyczne, jest tym, co najbardziej zwierzęce”58. Zauważmy, że tak
rozumianego problemu inności Czerkaski świadom nie jest, stąd często wybiera
dezercję w chorobę.
Malaria w powieści stanowi odpowiednik niedyspozycji ciała i duszy.
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Wszędzie malaria! Malaria we krwi i tkankach wynędzniałego żebractwa i żydostwa, malaria w mózgu i nerwach tych niezdolnych do życia neurasteników, którzy się kiedyś chmarą całą do niego [tj.
Czerkaskiego] cisnęli, malaria w sercach obłudnego, rozpustnego mieszczaństwa, o małej a niechlujnej
duszy.
Zdawało mu się, że całe miasto zarażone było tą szatańską malarią.
[...]
Malaria! Malaria! I jemu jad choroby przegryzał duszę, ręce opadły, a serce boli, boli... Wszystko
w tym wielkim relikwiarzu psuł i niszczył ten jad – najszlachetniejsze zapędy, najgorętsze porywy i uniesienia. [S 32]

Częste skarżenie się Czerkaskiego na złe samopoczucie jest zastanawiające:
„Chory jestem, widocznie chory” (S 50), „byłem bardzo chory” (S 79), „Jestem [...]
bardzo osłabiony” (S 92), „jestem jeszcze chory” (S 98). Czerkaski to główny powieściowy hipochondryk. Choroba oznacza stan wyczerpania jego talentu – talentu,
który świadczy o istnieniu życia w pełniejszym wymiarze: „Tak, i jemu przegryzł
mózg jad malarii: serce wyschło, dusza – twórcza, nieznana dusza – straciła głos,
bo przestał ją ból sycić” (S 106).
Hipochondryczne ciało – przekonują Deleuze i Guattari – powinno być postrzegane jako ciało, którego organy uległy destrukcji. To ciało nieproduktywne. Można
powiedzieć, że z hipochondrycznego ciała upuszczono krew, wypruto żyły, wycięto
mięśnie i usunięto mózg – że pozbawiono go mięsa. Hipochondryk to ktoś, kto
przypomina kościotrupa przyodzianego w skórę – nikogo więcej59. I nie bez znaczenia pozostają te uwagi dla interpretacji powieści. W kontekście fabuły brak ciała
(utrata poczucia ciała) oznacza brak kontaktu z ziemią. Utrata ciała niesie w sobie symptomy zerwania relacji z ziemią rodzinną, z ziemią z lat dziecięcych. Brak
ciała jako brak styczności z ziemią nie nawiązuje zatem do niczego innego jak do
niemożności uprawiania sztuki; to jest absencja kreacji artystycznych.
Jakie ma znaczenie ciało-ziemia w powieści Przybyszewskiego? „Być Anteuszem!
– podchwycił Czerkaski” (S-D 269). Być Anteuszem! – czyli czerpać energię z ziemi/
matki. Można sądzić, iż ziemia odpowiada myśleniu, które „nie rusza się z miejsca”
(myśleniu fundamentalnemu), niemniej w powieści – wręcz przeciwnie – przyjmuje
ona znaczenie ciała erupcyjnego, żywego, ruchomego, ciała, które śpiewa i tworzy
rytm, muzykę: „Drżał, trząsł się cały – kładł się – zrywał, [...] ujrzał Wisłę, wieże
kościołów i ratusza [...] – majdany, park i daleko na przeciwległym brzegu ich dom”
(S-D 276).
Zwróćmy się ku scenie ukazującej grę Szarskiego na fortepianie oraz wykonanie pieśni Święty Boże, Święty Mocny60:
Nastąpiło zlanie się człowieka z martwą rzeczą. Dusza Szarskiego udzieliła się drzewu i metalowi,
i kości słoniowej. Technika Szarskiego była nieskończenie delikatnym, nieskończenie wydoskonalonym
środkiem, by duszę swą do naga wyśpiewać. [S 59]
To już nie fortepian, to orkiestra cała. [S 60]
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Ów koncert, „odwieczny temat bólu i cierpienia” (S 58), inicjując wizję Czerkaskiego, przywołuje postać Hanki Glińskiej – jego ukochanej – ale i w pewien sposób
przenosi bohatera w krajobraz rodzinnych stron. Zestawienie „muzyka – ciało –
kobieta – ziemia” nie jest tutaj przypadkowe. Jak zaznaczają Deleuze i Guattari:
„Muzyka przeniknięta jest przez bloki dzieciństwa i kobiecości, przez wszystkie
mniejszości, a jednak ma ona wielką moc”61. Siłą muzyki są refreny miłości oraz
śmierci, które wyznaczają narodziny rytmu – to rytm ciała/ziemi (oddech ciała/
ziemi): „I nagle dziki zgrzyt w niesłychanych akordach, które spadały na duszę, jak
siekący, niszczący grad na bujny łan zboża, i znowu cisza”; „Hanka tańcząca wściekły taniec miłości i śmierci, a on za nią, jak pies przywiązany do jej stóp” (S 60).
W przypadku neurotyka, podkreśla Guattari, refren jest w stanie rozwinąć się
w obsesyjny rytuał, nałogową reprezentację62. Refren przemieniony w obsesyjny
rytuał może stanowić przyczynę eksplozji emocji, powód szaleństwa i halucynacji.
Nazbyt intensywnie odprawiany rytuał zmusza ciało/wulkan do wybuchu. Faktem
jest, że Czerkaski doświadcza „eksplozji” zbliżonej do tej, o której się wspomina.
A dochodzi do niej podczas odmawiania przez niego modlitwy do „strasznej kochanki Sztuki” (S 106):
Och! Stworzyć choć jedno słowo, wyrwać je z siebie razem z ochłapem serca – słowo, przy którego
porodzie skonać by można z męki i rozkoszy.
Hej! Rozkwitła ziemia, jako widna i szeroka – skrzy się jezioro brylantami i złotem świętej niebios
monstrancji – szumią topole nad brzegiem w sennym upojeniu – kołysze się w skwarnym skupieniu
sitowie i las trzcin – i wszystko tchnie spokojem, uciszeniem, modlitwą – tylko w jego sercu ból i gorycz,
i szarpiąca się zgryzota.
[...]
A ty, o Pani, dzika nierządnico, co służysz wybranym i niegodnym –
Ty, której szaty może zdzierać kapłan i pachołek –
Ty, kale, brudzie, piękności –
Bądź mi pozdrowiona!
[...]
Ty, która niegdyś dawałaś twórcy taką moc i potęgę, że niszczył stare tablice i nowe zapisywał –
nowy zakon tworzył –
Ty, która dziś, sprzedajna, na wszystkich rynkach, na metry, stronice, arkusze, kilogramy gliny
się liczysz –
Bądź mi przeklęta!
Bądź mi przeklęta! – huknął pięścią w stół...
A może ktoś pukał do drzwi? Zdawało mu się, że ktoś pukał...
[...]
Hanka! Hanka!
Przypadł do jej nóg i w chciwym obłędzie całował jej stopy.
Hanka!!
Hanka stała nieruchoma, martwa – trup... [S 108–111]

„Sztuka – ziemia – kobieta – ciało” są w przytoczonym fragmencie komplementarne. Możliwość eksploracji tej komplementarności ma artysta – syn ziemi; artysta,
który posiada dostęp do „perceptów” i „afektów”. „Percepty nie są już percepcjami,
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lecz są niezależne od stanu tych, którzy ich doświadczają; afekty nie są już uczuciami bądź doznaniami, lecz przewyższają siłę tych, którzy się im poddali”63.
Przypadek „schizofrenika” w Krzyku
Najważniejszym pytaniem, jakie należy postawić podczas lektury Krzyku, jest to
odnoszące się do liczby głównych bohaterów występujących na kartach powieści.
Czy utwór Przybyszewskiego opowiada losy tylko jednego bohatera, którego tożsamość sprowadza się do imienia „Gasztowt”? Czy może raczej Krzyk jest zapisem
historii trojga różnych, w tym samym stopniu istotnych postaci: Gasztowta, Weryhy, kobiety-topielicy? Czy, w końcu, powieść ukazuje przypadek „rozmnożenia się”
pojedynczej tożsamości Gasztowta, a zatem wielość jego Ja, mnogość imion-podmiotowości? Na razie zawieszam te spekulacje, aby ustalić podstawową i widoczną
na pierwszy rzut oka kwestię. Tym wszakże, co Przybyszewski czyni głównym napędem fabuły, a co jednocześnie uruchamia we mnie podejrzliwość, jest silna potrzeba Gasztowta, by uchwycić pewną uniwersalną prawdę o życiu – „syntezę życia”.
Pragnął stworzyć jakąś ogromną syntezę ulicy, dać jej wiekuiste symbole, odsłonić jej straszną
tajemnicę, rozewrzeć ją do całego jej potwornego ogromu, pomieścić w niej wszystko, co w człowieku
żyje, rży z rozkoszy, wije się w konwulsjach bólu, tarza się w gnojówce rozpusty, babrze się w posoce
mordu i zbrodni, chciał streścić życie całe w jednym ogromnym symbolu: ulicy, ogarniającej cały
wszechświat, przecinającej cały glob ziemski na miliardy, biliony brudnych, paskudztwem wszelakim
wypełnioną siecią kanałów, ścieków, w których się roi od obrzydliwego robactwa: symbol ulicy – stonoga, który rozwalił się ohydnym cielskiem na biegunie globu i stoma, nie! miliardami nóg, ssawek,
szczypców, kleszczy objął jego ogrom. [K 47–48]

Zagadnienie symbolu, które opisuje Przybyszewski, ma podstawowe znaczenie
dla interpretacji powieści i od niego proponuję zacząć rozważania. Do analizy symbolu wybieram teorię Paula Ricoeura, a właściwie te jej „ślady”, które pozwolą mi
wespół z niektórymi „śladami” teorii Deleuze’a dokonać krytyki omawianego tu
problemu. To będą istotne uwagi nie tyle z punktu widzenia systemów myślowych
nie dających się pogodzić ze sobą, co raczej z perspektywy tych „szczegółów” w wybranych przeze mnie systemach, dzięki którym ciągłość myślenia pomiędzy Przybyszewskim, Deleuze’em a Ricoeurem jest zachowana.
W powieści Krzyk mamy do czynienia z sytuacją nietypową o tyle, iż główny
bohater nie posługuje się symbolem mu danym, lecz chce symbol – syntezę – wykreować: symbol ulicy, symbol życia („Życia” – tj. życia „pełnego”), który miałby być
zarazem symbolem tytułowego krzyku. Pragnienie utworzenia symbolu osiąga
poziom fiksacji bohatera i – równocześnie – napędu; symbol bowiem daje do myślenia. Symbol ulicy / symbol krzyku / symbol przepływu – okazuje się w efekcie
niemożliwy do utworzenia z racji swojej nieredukowalności: eklektyzmu, rizomatyczności, które cechują ulicę jako taką. „Eklektyzm jest nieubłaganym wrogiem
dialektyki” – jak twierdzi Ricoeur64. Symbol ulicy / symbol krzyku – nie istnieje, co
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oznacza, iż wymyka się on wszelkiej syntezie; niemniej jako „ideał” – daje do myślenia. Co jednak zasadnicze, w przypadku symbolu ulicy – eklektyzmu (kłącze jest
wrogiem dialektyki!) – który winien być stworzony przez bohatera powieści Przybyszewskiego, nie można mówić o antyindywidualizmie i uniwersalizmie65. Tam bowiem, gdzie stykamy się z kłączem, które opiera się na zasadach łączności, heterogeniczności, wielości, nie znaczącego zerwania, żadna synteza nie ma racji bytu.
Jak zauważa Stanisław Cichowicz we wstępie do książki Ricoeura Egzystencja
i hermeneutyka:
Dopóki nie ustanie bieg życia [ilustracją zaś owego biegu życia jest powieściowa ulica – A. M.],
refleksja będzie w ciągłym ruchu. A to znaczy, że podjęte przez filozofię zadania: hermeneutyczne, fenomenologiczne, krytyczne i metafizyczne będą uchodziły wciąż za wykonalne, choć być może nigdy nie
zostaną ostatecznie wykonane66.

„Symbol ma korzenie” – pisze Ricoeur67. Ulica/krzyk/„Życie”/kłącze korzeni
nie mają. Stąd w powieści Przybyszewskiego symbol ulicy/krzyku/„Życia” zaistnieć,
mówiąc wprost, nie może.
Jak wskazuje Ricoeur: „symbol raczej przybliża, niż ujmuje podobieństwo”68.
I właśnie owo „przybliżanie” odgrywa w powieści Przybyszewskiego główną rolę,
determinującą wszystkie działania Gasztowta. „Podobieństwo” jest „stanem”, do
uchwycenia którego bohater zmierza, samo zaś zmierzanie do uchwycenia „podobieństwa” jest jedynie jego nieustannym „przybliżaniem się”. Wydaje się zatem, iż
symbol wymaga od bohatera podjęcia się takiego rodzaju pracy, który przekładałby się na proces rozdwojony: dążenia do „tożsamości”, jak i dążenia w imię „tożsamości”. Wyzwanie, jakie rzuca sobie Gasztowt, również można byłoby z tego względu uznać za podwójne: prócz zwracania się bohatera ku „wszechświatowi” dodatkowo zakładałoby ono jego potrzebę zrozumienia samego siebie.
Chęć bohatera, by stworzyć symbol ulicy – syntezę życia („Życia”) – niesie w sobie wyraźne niebezpieczeństwo, ponieważ odnosi się do czynu, który realizowałby
się poza „ramami” Ja. Co to oznacza? Po pierwsze, konieczność wykroczenia poza
świadomą egzystencję bohatera, po drugie, wyjście poza semantykę. Ricoeur stwierdza, że symbol wyposażony jest w dwa składniki: semantyczny oraz niesemantyczny. Składnik semantyczny odsyła do poznania, z kolei niesemantyczny – do emocji69.
I dalej:
Jeżeli żadne pojęcie nie spełnia wymogów stawianych przez myślenie, które symbol zainicjował, to
znaczy to tylko, że żadna z dotychczasowych kategoryzacji nie może ogarnąć wszystkich semantycznych
możliwości symbolu70.
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W związku z tym przyjmuję, że symbol czerpie siłę z „pośredniości”, czyli, by
tak rzec, lokuje się w „przejściowości”. Pomiędzy semantycznym a niesemantycznym,
pojęciem (samowiedzą) a innym (transcendencją). Jego domeną jest przepływ –
przepływ „dyskursywnego” oraz „niedyskursywnego”.
Symbol ulicy, który nie istnieje, a który winien zaistnieć, ma być pewnego rodzaju detektorem rzeczywistości. Ricoeur wskazuje, iż zadaniem samodzielnego
filozofa nie jest dokonanie alegoryzującej interpretacji symbolu, lecz rozwiązanie
ogólnej „zagadki człowieka na podstawie symboli chaosu, pomieszania i upadku”71.
Bez wątpienia ambicje te dotyczą takiej jednostki, którą trapią aspiracje hermeneutyczne, tj. chęć odnalezienia – za pomocą wybranego mitu – ogólnej prawdy
o człowieku, świecie, a być może, zwłaszcza, o sobie samym. W kontekście Krzyku
symbol ulicy jest już jednak zapowiedzią wyjścia poza mit życia, natomiast zawierzenie mu, jak mógłby zasugerować Ricoeur, dawałoby w efekcie „przerwanie zaklętego kręgu samowiedzy, kręgu subiektywności, odarcie refleksji z przywilejów,
wyjście poza antropologię. Włączenie człowieka do całości, transcendentnej całości
niebios, immanentnej całości wegetacji, zaniku i odrodzenia [...]”72. Wyrwanie się
z samowiedzy byłoby więc opuszczeniem łona bytu, w którym bohater żyje, a który
umożliwia mu życie. Byłoby udaniem się Gasztowta ku całemu spektrum egzystencji, tj. ku pełnej mowie73 – czyli syntezie semantycznego i niesemantycznego (tego,
co językowe, i tego, co bełkotliwe). Symbol ulicy warto zatem postrzegać jako znak
przepustki do zewnętrznego świata. Jako znak wprawiający bohatera w ruch i tym
samym „wykorzeniający” go z danej przestrzeni. Aż w końcu – jako znak wyjścia
poza jedność wartości i wkroczenia w świat-kłącze. Świat, który jest światem wielości: tego, co piękne (języka, reprezentacji), i tego, co brzydkie (bełkotu, krzyku).
„Istnieje w kłączu najlepsze i najgorsze”74 – zauważmy.
Jakie wobec tego należy wyciągnąć wnioski, aby nie zgubić się w dość pogmatwanej fabule powieści? Przede wszystkim trzeba wyjść z założenia, iż Gasztowt
popadł, tak to określę, w fiksację skoncentrowaną wokół Ja, ponadto wokół samej
relacji „Ja–świat”. Owo Ja ma tu znaczenie szczególne, wskazujące na status samoświadomości bohatera. Krzyk jest wszakże tekstem, w którym znaczenie sobowtórów Gasztowta jest wiążące. Sobowtóry, które bohater spotyka na swojej drodze
– Weryho oraz topielica – uosabiają mnogiego innego, a właściwie rozdwojenie innego. Stąd stworzenie symbolu ulicy – „syntezy życia” („Życia”) – wydaje się Gasztowtowi gwarancją rozwikłania zagadki jego „rozbitego” Ja.
Od samego początku powieści Gasztowtowi dokucza podejrzana niepewność
siebie, ujawniająca się po raz pierwszy podczas jego pobytu na wystawie własnych,
aczkolwiek wzbudzających w nim odrazę obrazów. To tutaj rozgrywa się podstawowa dla problematyki Krzyku scena rozczarowania bohatera swoją twórczością. Co
więcej, cel Gasztowta, ściślej: cel sztuki samej w sobie, typowy dla artysty-kapłana,
ulega w tym miejscu fabuły kluczowemu „rozproszeniu”, a cały wysiłek malarza,
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który został przez niego włożony w wykonanie własnych prac, okazuje się nic niewart.
ujęcie ulicy w symbolu rozwiało się doszczętnie, pozostały nagie, kiepsko narysowane, pokraczne scenki uliczne, głupie, banalne epizodziki, ordynarne reporterskie sprawozdania, najnędzniejsze ilustracje
do brukowych pism... [K 48]

Zwątpienie Gasztowta we własny talent inicjuje pojawienie się tajemniczej postaci. Towarzyszące bohaterowi od rana odczucie, że ktoś go prześladuje, „to przykre wrażenie, że ktoś go śledzi, podgląda, wsłuchuje się w jego myśli – wgrzebuje
się ostrożnie i cichaczem w ciężką rozterkę jego duszy [...]” (K 46), sprawia, ie
osoba spotkana przez niego na wystawie jego prac, Weryho, staje się ofiarą podejrzeń. Wiemy również, że „W Gasztowcie kipiało” (K 50), gdy ten drugi w wielkim
natężeniu analizował eksponaty.
Konfrontacja bohaterów ma coś wspólnego z pożądaniem oraz rozproszeniem.
Pożądanie i rozproszenie są ze sobą zespolone. Można uznać, iż to dwie strony tego
samego medalu – fascynacji. Faktem jest, że spotkanie z Weryhą wzbudza w Gasztowcie nerwowość, silną dezorientację, jak również skutkuje popadnięciem malarza
w śmiertelne znużenie (depresję). Innymi słowy: bohater odczuwa brak możliwości
zrozumienia, „co istotnie przeżył, a co było urojeniem” (K 52).
Pisze Franco Berardi:
Czym jest depresja?
Depresja ma coś wspólnego z problemem sensu. Sens jest inscenizacją pożądania. Pożądanie jest
rozproszeniem [dissipation].
Nie mówię tutaj o podmiocie, ale o pojedynczości [singularity] jako życiu, świadomym oraz seksualnym organizmie, jako organizmie, którego egzystencja skazana jest na rozproszenie.
Depresja stanowi e f e k t u b o c z n y megalomanii ukrytej w konstrukcji sensu. Przedstawienie,
które nadaje sens światu i które nie jest w prosty sposób ograniczone w swojej ekonomii lub sprowadzone do odpowiedzi na już ustalone pytania – to przedstawienie jest walką o to, aby postawić nowe
pytania, które natrafiają na urwisko wznoszące się nad przepaścią depresji75.

Problem sensu odgrywa w powieści nadrzędną rolę. Chciałbym jednak postawić
pytanie: do sensu czego dokładnie się on odnosi? Każda obrana przez nas odpowiedź
– czy to do sensu sztuki, czy to do sensu życia, czy to do sensu powołania – zawsze,
moim zdaniem, odsyłać będzie do zagadnienia sensu bycia sobą, sensu własnego
Ja. Śmiertelne znużenie, które dopada Gasztowta, nie bez powodu bowiem bardzo
szybko zostaje zastąpione przez rześkość bohatera, a ta z kolei – przez ponowne
znużenie. Berardi mówi o tego typu zależności między sensem będącym produkcją
pożądania a pożądaniem realizującym się poprzez rozproszenie. W opisie sporządzonym przez Berardiego sens i pożądanie prowadzą wojnę, w której wzajemnie się
zwalczają; jest to ich niekończąca się walka na śmierć i życie.
Szukanie sensu grozi depresją, ponieważ wskazuje na utratę dotychczasowego
sensu. Zawierzenie pożądaniu zakłada poddanie się prędkości, przemieszczaniu
się, które rozkrusza treści: punkty przekształca w linie, co skłania do lotu, podążaniu ku innemu (pożądać to podążać!). Pożądanie, będąc irracjonalnym, prowadzi
75
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do „przebicia powłoki” treści, a tym samym do wytyczania nowych ścieżek podróży: do produkowania konstelacji sensów. Tymczasem Gasztowt zdaje się uosabiać
samą odległość, przestrzeń, która oddziela sens siebie (Ja) od tego, do czego odsyła go pożądanie. Tak więc utratę Ja Gasztowta – sensu siebie – najlepiej chyba
ilustrują różne stany depresyjne, w które bohater często popada.
Deleuze wskazuje, że „nie ma ideo-motoryczności, lecz tylko senso-motoryczność”76. W Krzyku chodziłoby zatem o Ja, które determinowane jest przez rozmaite
sensy, powstające wówczas, gdy Gasztowt spotyka się z Innym. Mówiąc jaśniej:
rzeczywisty powrót do istoty Ja Gasztowta okazuje się niemożliwy ze względu na
nieposiadanie przez niego takiej „istoty”. To Inny nadaje bohaterowi Ja. Gasztowt
walczy jedynie o utrwalenie – „zakonserwowanie” – swojej samoświadomości. Dąży
do zakorzenienia się w idei („megalomanii sensu”), która stanowiłaby dla niego
gwarancję „bycia artystą”.
Czytamy:
Nagle spostrzegł, że idzie śladem czyjegoś cienia.
Potarł głowę – teraz uprzytomnił sobie, że już przed chwilą zamajaczyła mu się drobna postać
kobiety z delikatną twarzą i dużymi oczyma, w których czaiła się jakaś przepastna melancholia.
[...]
Do tych oczu przynależała ta mroczna, długa, wąska uliczka, w której próżni one coś szukały, co
tam przecież być musiało, a czego odnaleźć nie mogły. Do tych oczu przynależały długie, smukłe ręce,
które wzdłuż muru omackiem się przesuwały, by znaleźć jakąś zamkniętą bramę, która tu przecież
gdzieś być musiała, i do tych oczu przynależały wahające się kroki nóg, lękliwe, wystraszone, tysiącem
namysłów skrępowane, jakby z stromej skały śliską drogą w przepaść prowadziły.
[...]
Skradał się za nią, wstąpił w długi cień, jaki jej postać na mroczną, tylko lekko jakby odbiciem
niewidzialnego księżyca z niebieskiej stali olśnioną ulicę rzucała, cień jej połączył się z jego własnym
i snuł się za nimi gdyby nieforemny, pijany płaz, niepewien celu, do którego zdąża. [K 54–55]

Tym sposobem Przybyszewski wprowadza zagadnienie płynności tożsamości
bohaterów. Pisarz przedstawia ją za pomocą kategorii cienia, którą wytłumaczyć
można przy zastosowaniu teorii schizoanalitycznej. „Schizofrenik objaśnia nieświadomość w postaci tego, czym ona tak naprawdę jest: jako fabrykę” – wykłada Deleuze77. Nieświadomość w ujęciu schizofrenicznym – a właściwie schizoanalitycznym
– służy wytwarzaniu „modalności” życia. Nie sprowadzając życia do jedności,
umożliwia rozwój jego różnorodnych przejawów. Nie tylko „odzyskuje” życie w szerszym wymiarze, ale również pozwala zaistnieć mu w nie znanych dotąd obliczach.
Schizofrenik inicjuje proces dekodowania i deterytorializowania Ja, pewnego typu
przełom. W swej wyprawie nie zatrzymuje się, a jeśli nawet, „podróżuje” wówczas
w miejscu. O przebiegu jego wojaży decyduje „intensywność”, która związana jest
z przemieszczaniem się jako aktywnością podlegającą regule: „czuję, iż staję się”78.
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Schizofrenik nie jest aktorem odgrywającym role, lecz kimś, kto wchodzi w bliski kontakt z życiem, z wszystkimi formami i typami istnienia. To wszechstronny
producent, który „zanika” w akcie własnej produkcji, zmieniając się w wytwór lokujący się pośród innych wypracowanych przez siebie wytworów. Przeskakuje
z jednego kodu w drugi, przypadkowo je mieszając. Nigdy nie objaśnia po raz kolejny tego samego wydarzenia w sposób identyczny. Schizofrenia, podobnie jak
miłość, nie ma żadnej konkretnej specyfiki, stanowi przeto wszechświat licznych
pożądań i ich interakcji79.
Guattari pisze, że Ja jest innym, wielością innych. Ja jest uosobieniem przecięcia się różnych elementów, które naruszają na wszystkie możliwe sposoby zindywidualizowaną tożsamość oraz zorganizowane ciało80. Stąd Ja nie może być
traktowane jako figura homogeniczna i stała, lecz – przeciwnie – należy je uważać
za figurę wciąż rozwijającą się, heterogeniczną, acentryczną, jednym słowem: rizomatyczną.
Nieforemność obu cieni (czy raczej jednego, wspólnego?), ale i – jak wyczytujemy z Krzyku – niepewność celu, który charakteryzuje kierunek wędrówki dwojga
bohaterów (jednego bohatera?), mogłaby zatem przedstawiać zmienność/płynność
podmiotu: negację podmiotowości odnoszącej się do koncepcji ciała stałego, „odpornego” na innego. Kobieta spotkana przez Gasztowta jest bowiem innym, który
wchodzi w ścisłą reakcję z jego tożsamością. Wyraz „reakcja” ma w tym przypadku
„chemiczne” konotacje. Ale o tym za moment.
Nagle posłyszał straszny krzyk. – Nie! nie posłyszał – widział go – widział dokładnie, jak się powietrze rozdarło, przeorane ognistym pługiem olbrzymiej błyskawicy: wyglądało to gdyby smocza, ogniem
ziejąca paszcza – niebo zawyło potopem rozwścieczonych barw, jakich jeszcze żadne oko ludzkie nie
widziało: wyglądało to, jak gdyby tęcze świata w poczęciu w śmiertelnych zapasach z sobą się zmagały,
rzeka się nagle wzdęła, wypałąkowała most, który zdawał się być z kauczukowej masy sporządzony, do
wyżyn w niebo pnących się wież, i w tej samej chwili ujrzał, jak postać, której cień dawno się już był od
jego oderwał, przerzuciła się poprzez barierę mostu i rzuciła się w spienione odmęty rozpaczą głodu
wzdętej rzeki. [K 55–56]

O jakie konotacje relacji Gasztowta z topielicą chodziłoby? Co oznaczałoby
oderwanie się cienia topielicy od postaci Gasztowta? I skąd ów krzyk kobiety? Odpowiedź jest prosta: to nieświadomość Gasztowta tworzy postać tajemniczej kobiety. Idąc dalej tropem wskazanym przez Guattariego, musimy przyznać, iż topielica
personifikuje subiektywność malarza, która w tym konkretnym momencie zdołała
zaistnieć – „uwolnić się”. Dopowiada Berardi:
Guattari nie mówił o subiektywności, lecz o produkcji subiektywności: ta subiektywność nie istnieje przed procesem produkcji lub przed psychicznymi, estetycznymi i ideologicznymi przepływami,
które przecinają ją, przesiąkają przez nią, zabarwiają i wypierają ją81.
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które charakteryzuje okresowa zmienność: walka prowadzona między organami-maszynami
a ciałem bez organów. Fazy tej walki przekładają się na niepokój, typowy dla schizofrenika. Więcej
na ten temat zob. ibidem, s. 19–22.
Zob. D e l e u z e, G u a t t a r i, Anti-Oedipus, s. 1–16.
G u a t t a r i, Chaosmosis, s. 83.
B e r a r d i (B i f o), op. cit., s. 123.
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Tym samym topielica, pomimo iż staje się drugim Ja Gasztowta, funkcjonującym samodzielnie, byłaby również efektem procesu produkcji nieświadomości
bohatera, która „we właściwy dla siebie sposób” ją skonstruowała. Topielica odszczepiłaby się więc od Gasztowta jako fabrykat szczególny, gdyż zbudowany ze
wszystkich tych fantazmatów, których po uświadomieniu ich sobie malarz nie
uznaje za „własne”. W związku z tym nabierałaby autonomii dzięki personifikowaniu „nie-swojości” – inności wpisanej w postać samego Gasztowta. Aż w końcu
uosabiałaby indywidualność bohatera, która odpowiedzialna byłaby za rozwój jego
nieświadomości, nieświadomości pozwalającej mu intensywniej doświadczać różnych obliczy świata – życia świata82.
W trakcie skoku kobiety do wody Gasztowt słyszy krzyk, dzięki któremu „wchłania w siebie straszliwą jasność objawionych tajemnic” (K 57). Nic więc dziwnego,
że nie może oprzeć się ratowaniu topielicy. Ocalenie innego okazuje się wszakże
zatroszczeniem się o świat, zachowaniem świata przy życiu. Ów krzyk – treść niesemantyczna – otwiera przed nim ogrom istnienia ulicy, stający się równocześnie
rozproszeniem sensu świata, anihilacją pojęć, które świat konstytuują (anihilacją
języka). Krzyk przecież nie tylko „wytrąca z równowagi”, ale także „wytrąca z języka”.
Podmiot krzyku „wkracza” w obszar tego, co przedjęzykowe.
Berardi twierdzi, że harmonia między pojedynczym prądem (singular drift)
a partią, jaką rozgrywa kosmos (cosmic game), oznacza utopię, w polu której tzw.
identarystyczne – tożsamościowe (identitarian) – obsesje ulegają rozpuszczeniu.
Kiedy ten warunek zostaje spełniony, wówczas możliwa staje się lekkość kogoś,
„kto nie broni niczego, kogoś, kto nie jest skuty przez żadną identyfikację lub posiadanie. Lekkość oznacza bycie przepływem, nie podążanie za nim”83. Gasztowt
w kontekście myśli Berardiego jawiłby się jako „podmiot płynny”. Podmiot, który wraz z rozwojem akcji powieści pozwalałby wciągać się w świat prądów, a który
w końcu sam przemieniałby się w przepływ.
Uwaga Berardiego odnosi się do „twardego refrenu” życia, do wydarzeń, które na zasadzie powtórzenia „budują” konkretne życie (całość życia jako „orkiestrację”). Aby jednostka mogła posiadać tożsamość, musi wszak to, co „tożsamościowe”,
„utwardzać” za pomocą cyklicznego powracania do rytuałów (symbolów kultury).
Jedynie powrót do tego, co jednostkę poprzedza, co bierze ją w swe władanie – powrót do porządku symbolicznego – zapewnia jej posiadanie określonej i dyskursywnej tożsamości.
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S. P r z y b y s z e w s k i w pochodzącym z 1894 roku tekście dotyczącym twórczości E. Muncha
mówi o indywidualności – w przeciwieństwie do osobowości – będącej w stanie dostrzec to coś, co,
jak twierdzi, „prowadzi inne życie, różne od tego, którego jestem świadom, co posiada subtelniejsze
narzędzia zmysłów niż te, jakimi ja dysponuję [...]” (Psychiczny naturalizm. áO twórczości Edvarda
Munchañ. W: Synagoga szatana i inne eseje. Wybór, wstęp, oprac., przekł. G. M a t u s z e k. Kraków
1995, s. 92). Osobowość jest bowiem, według pisarza, pewnego rodzaju konstruktem ustalonym
w sposób „od-zewnętrzny”, wznoszącym się na tradycyjnych oraz obiektywnych schematach i formach. Indywidualność natomiast przybiera znaczenie pierwotne, w pełni subiektywne, przynoszące wolność uczuciom oraz namiętnościom, pozwalając podmiotowi na egzystencję intymniejszą,
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zwierzęcością itd.
B e r a r d i (B i f o), op. cit., s. 114.
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Krzyk jest przejawem życia, w którym refren nie występuje. Zawierzenie krzykowi oznacza kasację własnej identyfikacji, brak potrzeby ustalenia jej reprezentacji w akcie cyklicznego powracania do refrenu-rytuału. Jest to czyn, na który
decyduje się Gasztowt. Granica między jego Ja a światem ulega rozmyciu, co
powoduje konsekwencje w postaci zniknięcia relacyjności odnoszącej go do świata zewnętrznego. „Odurzenie się” krzykiem byłoby zatem jednoznaczne z inicjacją
procesu upodmiotowienia, który włączałby bohatera w świat ciągłych metamorfoz.
Proces upodmiotowienia, który wciąga Gasztowta w wir transformacji, nie ma
wszakże nic wspólnego z kategorią osoby, ponieważ „jest to tryb indywiduacji,
jednostkowej lub zbiorowej, przysługujący wydarzeniu (porze dnia, rzece, wiatrowi, jakiemuś życiu...), tryb intensywny, nie zaś osobowy podmiot”84. Można
w związku z tym stwierdzić, iż topielica, która pociąga Gasztowta, jest samą rzeką,
jak i – równocześnie – jest ona nim samym. Co więcej, Gasztowt przestaje stawiać
opór przed innym, charakterystyczny dla „podmiotu stałego”, a następnie popada
w „szaleństwo”. W chwili cucenia topielicy, po wydostaniu jej na ląd, „Wszystko,
co [...] robił, było czymś automatycznym – był tylko prostym manekinem w czyichś
przepotężnych rękach” (K 59). Uściślając: w rękach nieświadomości, wydarzenia,
intensywności – świata. Nie powinien zatem dziwić nas fakt, że dążenie Gasztowta do wskrzeszenia topielicy przybrało formę „automatyczną”. Uratowanie kobiety
było bowiem uratowaniem swojego sobowtóra, siebie, świata. Zaprowadzenie topielicy do własnego mieszkania, jak również podjęcie się opieki nad nią, nie mogło
tym samym być niczym innym jak – odpowiednio – zatroszczeniem się o siebie jako
świat.
Sobowtór nie jest wszakże nigdy projekcją wewnętrzności, lecz przeciwnie – jest uwewnętrznieniem
zewnętrza. Nie jest to podwojenie Jednego, ale rozdwojenie Innego. Nie jest to odtworzenie Tego Samego, ale powtórzenie Różnego. Nie jest to emanacja JA, ale umieszczenie w immanencji zawsze innego
lub nie-Ja. Inny nigdy nie jest sobowtórem w procesie podwojenia – to ja zobaczyłem siebie jako sobowtóra innego: nie spotykam siebie w zewnętrzności, ale w sobie znajduję innego („chodzi o to, by pokazać, że Inny, Najdalszy jest również Najbliższym, Tym Samym”)85.

Próba poznania ocalonej kobiety, wyuzdanej „pijanej ulicznicy”, ale i zarazem
pięknego „upadłego anioła” (K 63), kończy się odnalezieniem w jej twarzy symbolu
ulicy. Topielica objawia się Gasztowtowi jako emblemat pełnego życia, jego sproblematyzowanie. Zaczyna wobec tego sprawować rolę czysto symboliczną. Ulegając
swoistej sakralizacji, traci „rzeczywistość” swego istnienia. Taka ocena zdarzeń nie
utrzymuje się jednak nazbyt długo. Jako produkt nieświadomości Gasztowta –
przypominam, iż idzie tu o nieświadomość schizoanalityczną – na różne sposoby
umyka symbolizacji. Dowodem na to są te fragmenty powieści, w których uwidacznia się jej radykalna inność: „Gasztowt z zajęciem słuchał bezczelnych kłamstw
84
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swego sobowtóra” (K 75), „nadsłuchiwał zdumiony, w jakim celu jego sobowtór
wymyślał ten cały stek najgłupszych kłamstw” (K 76).
W takim kontekście najważniejszą sceną jest jednak ta, w której Gasztowt
spotyka topielicę w miejscu zbliżonym do „jakiejś diabelskiej groty” (K 147), gdzie
odbywa się jej taniec z brutalnym mężczyzną: „bezwstyd dwojga sprzęgających się
zwierząt, cyniczne niechlujstwo rajskiego wesela w najwstrętniejszym bordelu”
(K 150).
Nie chciał patrzeć na to, co mu dostojeństwo ulicy brukało. Z rozkoszą byłby patrzał na taniec
najdzikszej grozy, taniec nad przepaścią między życiem a śmiercią – opętany taniec na pobojowisku
życia, obłąkany taniec głodu i moru, hulaszczy taniec szamocących się rozpacznych wysiłków, taniec
nienawiści i pomsty w przedśmiertnych podrygach – ale na ten niechlujny taniec zwierzęcego bezwstydu, w którym się ulica przed oczyma z głodu najordynarniejszych wrażeń zdychających bogaczy za
pieniądze prostytuowała, dłużej patrzeć nie mógł: cuchnął najwstrętniejszą kałużą... [K 150]

Prostytucja – notuje Luce Irigaray – jest „u ż y t k o w a n i e m, k t ó r e p o d d an e z o s t a j e w y m i a n i e. Nie potencjalnym, lecz faktycznym”86. Kobieta-ulica
„faktycznie używana” przez innego mężczyznę nie jest już własnością Gasztowta.
Przejście topielicy w ręce drugiego mężczyzny zapowiada niemożność jej odzyskania,
a zatem – świadczy o anihilacji przypisanej jej przez malarza symboliki (i o narzuceniu nowej). Jako prostytutka bowiem kobieta przyjmuje miano produktu na
miarę zaprzeczenia „sacrum”, bez którego symbol nie może się obejść. Przypominając głównemu bohaterowi zwykłą „kupę gałganów” (K 151), wzbudza w nim wstręt.
Funkcjonując w takim rejestrze, sama staje się profanacją symboliki, w ramach
której Gasztowt chciałby ją zamknąć.
– Patrz! patrz, przeklęty zbrodniarzu, do jakiego życia mnie docuciłeś – patrz! na jaką męczarnię
mnie skazałeś! Patrz, w jakiej kałuży tarzać się muszę, boś mnie zgwałcił do życia – ty wściekły, zbrodniczy dobroczyńco!
Cała jej twarz była skurczona konwulsyjnym śmiechem, a wyszczerzony rząd ostrych zębów zdawał
się wcinać w skórę jego ciała, wgryzać się w żyły, wszczepiać w nie śmiertelny jad – a usta, te rozpasane bezwstydne usta hetery – chlipać krew jego. [K 151]
i patrzyła w niego, jakby mu duszę na strzępy potargać chciała. [K 154]

Ona-sobowtór, jak i ona-inny uzewnętrznia swój bunt wobec życia, do którego
przywrócił ją Gasztowt. Jest to życie, którego nie chce być częścią. Nie godząc się
na rolę prostytutki, daje wyraz własnej wersji zdarzeń. W rzeczywisty sposób odgaduje intencje Gasztowta, demaskując mechanizm jego motywacji. A także konfrontuje się z jego fiksacjami artystycznymi, które personifikuje postać Weryhy.
– Dziś rano miał Pan rozmowę z sobowtórem swoim, który chciał mnie również przepraszać, kłamał
niestworzone rzeczy, aż wreszcie mu odpowiedziałam, że Pan najchętniej chciałby zrobić z niedoszłej
topielicy – swoją kochankę...
Spojrzała na niego – a Gasztowt wlepił w nią nieprzytomny z lęku swoje oczy.
– To Pani słyszała rozmowę moich myśli?
– Ależ oczywiście... – Pan się gorąco wypierał – ale jestem przekonana, że tak w istocie było...
Gasztowt opanował się i mówił coraz zacieklej:
– Tak! tak! Pani przejrzała do samego dna moją marną, podłą duszę. [K 157]
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Chęć Gasztowta, by uczynić z topielicy kochankę, to tylko jeden głos w sprawie
dotyczącej powieściowego statusu kobiety. Głos drugi, który uosabia Weryho, jest
sprzeczny z pierwszym. Konsekwencją tego staje się zderzenie dwóch wizji kobiety
– pierwszej, w której topielica występuje jako obiekt miłości: „Miłość, miłość kazała mi Cię szukać!” (K 169); drugiej, która zabiciu topielicy nadaje znaczenie artystyczne: „Zerknął na tego twardego, nieugiętego, który stał na straży: ten skinął
głową” (K 170), „Teraz! – zagrzmiał głos wodza” (K 172). To przecież na mocy perswazji Weryhy strąca Gasztowt kobietę do wody, co, jak sądzi, powinno umożliwić
mu usłyszenie wydobywającego się z jej ust upragnionego krzyku.
Krzyk w chwili drugiego skoku topielicy do wody nie pojawia się, bohaterka zaś
zostaje „uśmiercona”. Na karty powieści już nie powraca. Ona-inny, ona-subiektywność kończy w tym miejscu fabuły swoje odrębne życie. Przepaść pochłania
sens jej istnienia.
Szczególnej intensyfikacji od tej pory zaczyna podlegać relacja Gasztowta z Weryhą.
Patrzyli długo na siebie.
To nie było właściwie patrzenie. To zupełnie cielesny dotyk jakichś widzących macek, wzajemny
chwyt samoistnych, elastycznych organów, które się ściągały i rozprężały, to wpicie się w siebie potwornych jakichś ssawek, z pomocą których jeden drugiemu duszę wyssać pragnął. [K 174]

Gasztowt uświadamia sobie, iż patrząc na Weryhę, „Widział siebie samego”
(K 175). Od chwili tej identyfikacji obu bohaterów „coś ku sobie nieprzeparcie ciągnęło, a nienawistnie i wrogo od siebie odpychało” (K 178). Rzecz w tym, że Weryho przemawia do malarza głosem pochodzącym z nieświadomości tego drugiego.
Zapewne też to sprawia, iż na kartach powieści pojawia się i znika. Funkcjonuje
niczym cień głównego bohatera, czasem dotrzymujący mu towarzystwa, a kiedy
indziej – nieobecny. Nie inaczej wygląda to również w jednej z ostatnich scen utworu, w której Weryho zaprowadza Gasztowta do swojego domu:
Gasztowt ujrzał się nagle sam, bo nie widział Weryhy.
Ale to pewno była ta sama dawna igraszka – zresztą przywykł już do tego, że Weryho tak nagle, jak
znikał, znowu mu się pokazywał – było to to samo co z jego głosem: raz go słyszał – nagle w środku
zdania się urywał, potem nagle znowu jakimś cudem do jego świadomości się dostawał. [K 180]

Ujrzawszy rewolwer leżący w mieszkaniu Weryhy, Gasztowt odczuwa „nadpływ
bałwanów jakiegoś oceanu, który daleko poza horyzontem jego świadomości wrzał
i kipiał przedpotopową burzą [...]” (K 184). Rewolwer przykuwa jego uwagę do tego
stopnia, iż „cały stał się okiem” (K 185). Scena ta ciekawie obrazuje przemiany,
którym podlega Gasztowt, a których bezpośrednimi sprawcami są afekty. Zastosowane przez Przybyszewskiego opisy wielokrotnie ukazują intensywne przeistaczanie
się bohatera, jego metamorfozy generowane są przez poszczególne stany silnego
„nieludzkiego” wzburzenia. „Afekt nie jest przejściem od jednego stanu przeżytego
do innego, lecz nieludzkim stawaniem się człowieka”87. Nieludzkie stawanie się
człowieka ukierunkowane jest na to, co „zwierzęce”. Zmierza ono w stronę nieantropomorficznych przedstawień. Zapowiada całkowite otwarcie się podmiotowości
87
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na inność. Inność występującą poza ludzkim doświadczeniem, która może zostać
osiągnięta wyłącznie dzięki schizoidalnym praktykom.
Gasztowt patrzył na niego [tj. Weryhę] długo – widział jakąś boleśnie skurczoną, drgającą twarz,
jakby konwulsją bezbrzeżnej rozpaczy była skręcana, i znowu ujrzał w tamtym – jakby odbicie siebie
samego, jakby w jakieś zaczarowane zwierciadło był spojrzał – ale to tylko na błysk sekundy, bo znowu
dokładnie widział twarz Weryhy, straszną, okrutną, krwiożerczą. [K 186]

Weryho, prosząc Gasztowta o podarowanie mu obrazu ukazującego zbrodniarza, który ucieka przed tłumem, a któremu „za moment” nogę podstawi pomocnik
kata, by ten upadł i stał się ofiarą rozwścieczonej gromady, zwraca uwagę na dwie
twarze – i zbrodniarza, i pomocnika kata. Obie przedstawiają Gasztowta. W reakcji
na ten fakt malarz niespodziewanie pociąga za spust rewolweru wycelowanego
w Weryhę. Nie słysząc huku strzału, lecz go widząc, przewraca się na skutek „jakiegoś” uderzenia. Zabijając Weryhę, zabija siebie.
Rzecz w tym, że w śmierci Gasztowta, jak sądzę, spoczywa pewien znak życia,
konstytutywna transgresja. Deleuze i Guattari piszą:
Doświadczenie śmierci jest najpowszechniejszym ze zdarzeń w nieświadomości, dokładnie z tego
powodu, że występuje w życiu i dla życia, w każdym przejściu lub stawaniu-się, w każdej intensywności
jako przejściu lub stawaniu-się. [...] Owe intensywne stawania-się i uczucia, owe intensywne emocje,
podsycają szaleństwa i halucynacje88.

Intensywne emocje „kierują nieświadomym doświadczeniem śmierci o tyle, o ile
śmierć jest odczuwana w każdym wrażeniu, o ile jest czymś, c o n i g d y n i e
przerywa i nigdy nie finalizuje zdarzenia w jakimkolwiek
s t a w a n i u - s i ę”89. Jeśli intensywności ulegają stłumieniu, wówczas „stawanie-się
staje się stawaniem-się śmiercią”. Następuje wtedy powrót od doświadczenia śmierci do modelu śmierci. Teoria Deleuze’a i Guattariego rozwija się jednak w zakresie
koncepcji Ja, które jest innym (kolejnym), w związku z czym doświadczenie śmierci tłumaczy jako doświadczenie poszerzone. Schizofreniczna śmierć zakłada podróż
od modelu śmierci do jej doświadczenia, potem wyprawę kolejną, znowuż odbywającą się od modelu ku doświadczeniu śmierci. To jest tzw. gimnastyka maszyn-organów, wieczny powrót, deterytorializowane okrążenie wszystkich cyklów pożądania90.
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D e l e u z e, G u a t t a r i, Anti-Oedipus, s. 330.
Ibidem.
D e l e u z e i G u a t t a r i (ibidem, s. 329–330) za model śmierci uznają ciało bez organów. Model
śmierci zostaje osiągnięty wówczas, gdy ciało bez organów odpycha organy i pozostawia je na boku,
aż do momentu ich uszkodzenia (samobójstwa). Absurdem okazuje się posługiwanie się popędem śmierci, który byłby w opozycji do popędu życia, gdyż śmierć nie jest pożądana: „istnieje
wyłącznie śmierć, która pożąda, ze względu na ciało bez organów lub nieruchomy silnik, a także
istnieje życie, które pożąda, z racji pracujących organów. [...] Funkcjonowanie pojawia się, kiedy
silnik, zgodnie z poprzednimi warunkami – tj. bez przerywania stanu bycia nieruchomym i bez
tworzenia organizmu – przyciąga organy do ciała bez organów oraz zawłaszcza je w pozornym
obiektywnym ruchu. Odpychanie/Wstręt [Repulsion] stanowi warunek funkcjonowania maszyny,
ale przyciąganie jest samym funkcjonowaniem. To funkcjonowanie polega na odpychaniu i jest
ono jasne dla nas o tyle, o ile całość pracuje tylko poprzez psucie się”.
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Śmierć Gasztowta, która kończy powieść, może się zatem jawić jako śmierć
otwierająca drogę do następnego doświadczenia nieświadomości. W chwili postrzelenia się, jak czytamy, bohater: „Nie czuł [...] żadnego bólu – przeciwnie, miał
uczucie nieprzebranej błogości i szczęścia” (K 196–197). Krzyk, który usłyszał,
w pierwszej kolejności wskazywałby na zwrócenie się ku modelowi śmierci (jako
zastojowi), natomiast w drugiej – na udanie się w podróż od modelu do doświadczenia śmierci, w stronę halucynacji.
Gasztowt – Weryho – kobieta (topielica). Tak wygląda zestawienie pozycji, jakie
zajmuje bohater Krzyku. Przemawiając z trzech stanowisk, dąży on do zaspokojenia
pożądania. Pożądania – tajemnicy. Stąd jego szukanie spełnienia artystycznego
może być odczytywane jako pragnienie osiągnięcia zaspokojenia seksualnego (jak
i na odwrót). W przypadku schizofrenika typowe jest bowiem to, iż nie potrafi on
swojego pożądania ani rozpoznać, ani też umiejscowić91. Bohater powieści Przybyszewskiego w pełni potwierdza tę regułę.
Abstract
ADRIAN MRÓWKA
“INTENSIVE” SUBJECTS IN STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI’S NOVELS (“DE PROFUNDIS,”
“SYNOWIE ZIEMI” á“SONS OF THE EARTH”ñ, “KRZYK” á“SCREAM”ñ)
The author of the article is interested, first of all, in the figure of Przybyszewski, which is perfectly
described by the terms “homo viator [wanderer]” and “homo irrequietus [man driven by anxiety].” Second
of all, the author attempts to study the cases of identity produced by “the brilliant Pole.” Mrówka
analyses Przybyszewski’s three novels: De profundis, Synowie ziemi (Sons of the Earth), and Krzyk
(Scream). The novels’ protagonists, as Mrówka ascertains, are linked by a common subject construction
which he calls “intensive.” It is proven that the protagonists without any special resistance toss and
turn, which means that they try, as if unwittingly but persistently, to “slip out of” language that strives
to “name,” “pin” and “mercantilize” them. Third of all, the author is curious about the category of the
writing subject revealed from Przybyszewski’s texts which, as he acknowledges, is constituted by “short
memory” – forgetting as a process – inseparable from nervous, collective and temporal rhizome (according to Gilles Deleuze and Félix Guattari’s theory).
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BENEDYKT DYBOWSKI I WŁODZIMIERZ POPIEL, ALBO O PEWNYM
DYSKURSIE PROFEMINISTÓW POLSKICH PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Mężczyźni a feminizm
Na początek konstatacja natury ogólnej: studia nad mężczyznami i różnymi wizjami męskości w Polsce powoli zdobywają należne im miejsce. Świadczy o tym przede
wszystkim tematyczny numer „Tekstów Drugich” z roku 2015 (nr 2) zatytułowany
Formy męskości, a także zamieszczenie w Encyklopedii gender1 z 2014 roku kilku
haseł poświęconych mężczyznom i naukowej refleksji nad nimi. Uogólniając, powiedzieć można, że w men’s and masculinities’ studies – nieważne na razie, czy
dotyczą one historii, socjologii, psychologii, kultury czy literatury – wyodrębnić da
się dwa zasadnicze nurty: „ruch wyzwolonych mężczyzn” oraz „ruch profeministów”.
O ile ten pierwszy skupia się na reprezentacji i opresji mężczyzn, o tyle drugi – na
reprezentacji i opresji kobiet. I o ile ten pierwszy istnieje w Polsce, o tyle tego drugiego praktycznie wcale nie ma, zwłaszcza w tekstach teoretycznych i historycznych2.
Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych namysł nad męskimi zwolennikami feminizmu trwa w zasadzie od końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Powstały na ten temat niezliczone publikacje3. Oczywiście, kwestia „feministów” jest
niezwykle problematyczna. Pojawia się wiele pytań i wątpliwości. Np. już samo
określenie „feminista” jest kontrowersyjne. W haśle Męski feminizm wyjaśniam rzecz
następująco:
1
2
3
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Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. R u d a ś - G r o d z k a [i in.]. Warszawa 2014.
Pomijam w tym miejscu ważną (i jedną z pierwszych) publikację Mężczyźni na rzecz zmiany (Red.
A. L i p o w s k a - T e u t s c h. Kraków 2006).
Dla porządku wymieńmy te naistotniejsze: D. K i b e r d, Men and Feminism in Modern Literature.
New York 1985. – Men in Feminism. Ed. A. J a r d i n e, P. S m i t h. New York 1987. – Engendering
Men. The Question of Male Feminist Criticism. Ed. J. B o o n e, M. C a d d e n. New York 1990.
– Between Men and Feminism. Ed. D. P o r t e r. New York 1992. – Men Writing the Feminine. Literature, Theory and the Question of Genders. Ed. T. E. M o r g a n. Albany 1994. – Men Doing Feminism. Ed. T. D i g b y. New York 1998. – Feminism and Men. Reconstructing Gender Relations.
Ed. S. P. S c h a c h t, D. W. E w i n g. New York 1998. – Masculinities Studies and Feminist
Theory. New Directions. Ed. J. K. G a r d i n e r. New York 2002. – Feminism and Masculinities. Ed.
P. F. M u r p h y. Oxford – New York 2004. – S. T a r r a n t, Men and Feminism. Berkeley, Calif.,
2009. Najlepszym, jak dotąd, omówieniem związku mężczyzn z feministyczną krytyką literacką
pozostaje rozdział Mężczyzna w feminizmie czy mężczyzna i feminizm? z książki K. K ł o s i ń s k i e j
Feministyczna krytyka literacka (Katowice 2010).
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Nazwa „feminista” jest w języku polskim zwyczajowa, stosuje się także takie określenia, jak: mężczyzna profeministyczny, prorównościowy, antydyskryminacyjny, antyseksistowski. Feminiści anglojęzyczni nazywają siebie profeminist male, ponieważ sądzą, że określanie się jako feminist (z ang. feministka, feminista) wiązałoby się z zagarnięciem nazewnictwa emancypujących się kobiet, a tym samym
z zawłaszczeniem tradycji i historii dwustuletniej walki o równouprawnienie4.

Problem stanowi także – popularne skądinąd – określenie „mężczyźni w feminizmie” („men in feminism”), bo „można odnieść wrażenie, że feminizm jest miejscem,
do którego mężczyźni mogą łatwo wejść i równie łatwo z niego wyjść”5. Z tego powodu niektórzy decydują się na inne formuły: „mężczyźni i feminizm”, „mężczyźni
o feminizmie”, „mężczyźni z feminizmem”, „mężczyźni za feminizmem” oraz „mężczyźni, którzy praktykują feminizm”. Inna sprawa to stosunek feministek do mężczyzn i do ich obecności w ruchu feministycznym. Większość ich popiera. Zdarzają się jednak feministki nie akceptujące męskiego akcesu do feminizmu.
Widać więc wyraźnie, że problemów związanych z udziałem mężczyzn w ruchu
feministycznym – a w tym w feministycznej krytyce literackiej – jest wiele. Zauważyć wszak trzeba, iż kwestia ta nie dotyczy ostatnich, powiedzmy, 20 lat, lecz 200.
Od samego początku istnienia ruchu emancypacyjnego mężczyźni wspierali kobiety w ich walce o równouprawnienie. Rzecz jasna, nie wszyscy, nawet nie większość,
ale przez te dwa wieki pojawili się tacy, dla których przyznanie kobietom pełni praw
było sprawą pierwszoplanową. Świadczy o tym np. przygotowana przez Michaela
Kimmela i Thomasa Mosmillera w roku 1992 monumentalna antologia Against the
Tide. Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990 6. Swoją książkę rozpoczynają oni od anegdoty:
Kiedy powiedzieliśmy naszym feministycznym przyjaciółkom i koleżankom, że przygotowujemy
antologię dokumentującą historię mężczyzn wspierających ruchy kobiet w Stanach Zjednoczonych,
niektóre były zaskoczone. „Mężczyźni, którzy wspierali feminizm?” – zapytała jedna. „To z pewnością
będzie najkrótsza książka w historii!”7

Nic bardziej mylnego. Antologia liczy ponad 500 stronic i zbiera wypowiedzi
blisko 150 profeministów, deklarujących poparcie dla ruchu sufrażystek, emancypantek i feministek. Autorzy przyjęli kryterium chronologiczne i tematyczne zarazem.
Część pierwsza (Before Seneca Falls, 1775–1848) gromadzi teksty opublikowane
przed słynnym Zjazdem Kobiet w Seneca Falls w 1848 roku. Kolejne działy dotyczą
wypowiedzi mężczyzn, którzy wspierali kobiety walczące o równouprawnienie na
gruncie edukacyjnym (The Struggle for Equal Education, 1850–1960), ekonomicznym
(Women’s Struggles for Economic Equality, 1850–1960), politycznym (The Movement
for Political Equality, 1850–1960) i społecznym (The Struggle for Social Equality,
1850–1960). Te cztery obszary tematyczne doprowadzone zostają tylko do roku 1960, ponieważ ostatnią część (Contemporary Pro-Feminist Men) autorzy poświę-

4
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M. S k u c h a, Męski feminizm. Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, s. 311.
Ibidem.
Against the Tide. Pro-Feminist Men in the United States, 1776–1990. A Documentary History. Ed.
M. S. K i m m e l, T. E. M o s m i l l e r. Boston 1992.
Ibidem, s. XIX.
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cili tekstom powstałym w duchu nowoczesnego feminizmu, choć nadal jest w nich
mowa o edukacji, ekonomii, polityce i społeczeństwie.
W Polsce namysł nad kwestią historii profeministów praktycznie nie istnieje.
Owszem, wymienia się Tadeusza Żeleńskiego i Juliusza Kadena-Bandrowskiego8,
ale nic poza tym. W wygłoszonym w roku 2013 referacie Poczet XIX-wiecznych feministów polskich omówiłem najważniejsze męskie organizacje wspierające ruch
emancypacyjny w Polsce, a także wspomniałem o wybranych profeministach czeskich i polskich9. Tekst ten ma jednak charakter bardziej sprawozdawczy i ilościowy niż interpretacyjny i jakościowy. Stanowi również zbiór pewnych wstępnych
rozpoznań.
Badanie rozpraw XIX-wiecznych feministów nastręcza wielu problemów. Już
samo określenie ich autorów jest problematyczne. Co prawda, Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Antoniego Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego z 1900 roku odnotowuje takie słowa, jak „emancypant” („zwolennik emancypacji kobiet”) i „emancypator” („krzewiciel emancypacji, oswobodziciel”)10, a także
„feminiściarz” („żartobliwie: zwolennik feminizmu”)11. W dalszej części szkicu posługuję się zazwyczaj terminem „profeminista” jako najbardziej neutralnym. W moim
projekcie wyróżniam kilka „dyskursów feministów” w XIX wieku, tzn. – najogólniej
rzecz ujmując – języków, strategii, sposobów budowania argumentacji oraz myślenia o kwestii równouprawnienia. Do tych najważniejszych zaliczam: dyskurs „feminizmu pedagogicznego” (np. Aleksander Świętochowski i Adam Wiślicki), „feminizmu ekonomicznego” (Leon Biliński, Ludwik Krzywicki), „feminizmu prawniczego”
(Edward Prądzyński, Józef Lange, Leon Petrażycki) oraz feminizmu krytycznego
(Hipolit Skimborowicz, Piotr Chmielowski).
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba analizy dyskursu stosowanego
przez dwóch innych profeministów przełomu XIX i XX wieku – Benedykta Dybowskiego i Włodzimierza Popiela. Chodzi mi więc, z jednej strony, o zbadanie rodzaju
argumentacji, z drugiej – o język, jakim się oni posługiwali. Był to bowiem czas,
kiedy język emancypacyjny dopiero się krystalizował. Dyskurs ten nazywam „feminizmem biologistycznym”.
W drugiej połowie XIX stulecia dowodów na zasadność lub bezzasadność emancypacji kobiet próbowano szukać m.in. w naukach przyrodniczych oraz antropologicznych. Krzywicki odnotował np. takie zdarzenie:
Na zjeździe antropologicznym niemieckim we Wrocławiu w r. 1884 jeden z uczonych mężów wystąpił z odczytem o „większej zwierzęcości kobiety pod względem anatomicznym”. Posiada ona otóż
mniejszą wysokość, większą szczękoskośność, obfitsze uwłosienie. Wymiary czaszki są częściej podłużnymi aniżeli u mężczyzny, pierwszy krąg kości ogonowej bywa rzadziej zrośnięty z ostatnim krzyżowej
itd., itd. W swym stronniczym uniesieniu obrońca przywilejów mężczyzny zapomniał, iż jeśli wśród

8
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Zob. E. K r a s k o w s k a, Juliusza Kadena-Bandrowskiego walka o Nową Kobietę. W zb.: Lektury
płci. Polskie (kon)teksty. Red. nauk. M. D ą b r o w s k i. Warszawa 2008.
M. S k u c h a, Poczet XIX-wiecznych feministów polskich. W zb.: Przemiany formuły emancypacji
kobiet od XVIII wieku do Dwudziestolecia międzywojennego. Red. A. J a n i c k a. Białystok 2016
[w druku].
Słownik języka polskiego. Red. J. K a r ł o w i c z, A. K r y ń s k i, W. N i e d ź w i e d z k i. T. 1. Warszawa 1900, s. 702.
Ibidem, s. 742.
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podłużnogłowców Europy kobieta bywa zwykle bardziej podłużnogłową, natomiast u Mongołów jest
więcej krótkogłową. Mniejsza jednak o to: humorystyczność odczytu polegała nie na fałszowaniu faktów,
lecz na dążności ku zamknięciu kobiety w ciasnym zakresie zadań, z dala od życia publicznego i umysłowego, i to na tej zasadzie, że jakieś dwa jej kręgi pacierzowe rzadziej bywają zrośniętymi aniżeli u jej
„pana”...12

Z kolei Świętochowski wspominał po latach:
Cała niemal Europa odpędzała od siebie ze wstrętem i zgrozą widmo emancypantki; obrońcom
tradycji naszego społeczeństwa przed tą zmorą włosy na głowach dębem stawały; rozweselającym ich
humorystom żółć ściekała z piór nieprzerwanym potokiem, a przy tym sama sprawa wprowadzana była
głównie przed sąd anatomii i fizjologii. Ważyliśmy starannie mózg niewieści, badaliśmy jego zwoje,
porównywaliśmy go z męskim i zwykle dochodziliśmy – do najsprzeczniejszych wniosków13.

Dyskurs „biologistyczny” i „antropologiczny” odegrał więc zasadniczą rolę
w sporach o równouprawnienie. Początkowo argumenty z zakresu nauk przyrodniczych były wysuwane głównie przez przeciwników emancypacji. Z czasem jednak,
zwłaszcza pod koniec XIX wieku, pojawiły się próby wykorzystania rozstrzygnięć
tych nauk (przede wszystkim anatomii i fizjologii, ale też zoologii) przez zwolenników
emancypacji i szukania tam dowodów na rzecz równouprawnienia kobiet. Można
zatem mówić o dyskursie „feminizmu biologistycznego”, w którego ramach autorzy,
deklarujący się właśnie jako orędownicy emancypacji, udowadniali bezzasadność
dyskryminacji kobiet (przejawiała się ona głównie w prawodawstwie), korzystając
ze szczegółowych badań przyrodniczych, obejmujących zarówno ludzi, jak i zwierzęta. Podstawowym zapleczem metodologicznym były więc tutaj nauki przyrodnicze, zwłaszcza ewolucjonizm. Autorzy takich rozpraw starali się przeprowadzić
paralele między prawami rządzącymi w świecie natury a organizacją i funkcjonowaniem społeczeństwa, tym samym zaś podać naukowe (czyli obiektywne i bezdyskusyjne) argumenty na rzecz równouprawnienia kobiet czy nawet – wykazania ich
wyższości nad mężczyznami.
Mizoandryczny dyskurs Benedykta Dybowskiego
Najbardziej reprezentatywna dla tego typu dyskursu wydaje się książka Benedykta Dybowskiego z roku 1897 zatytułowana O kwestii tak zwanej „kobiecej” ze
stanowiska nauk przyrodniczych14. Na wstępie autor zaznacza, że „kwestia kobieca” jest w Polsce od kilkunastu lat żywo dyskutowana i wykształciły się w związku
z nią dwa stanowiska: przeciwników oraz zwolenników równouprawnienia kobiet.
Dybowski zamieszcza krótką, acz interesującą, ich charakterystykę:
12
13
14
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L. K r z y w i c k i, Sprawa kobieca. W: Artykuły i rozprawy 1888–1889. Warszawa 1960, s. 272.
Pierwodruk: „Prawda” 1889, nr 4.
A. Ś w i ę t o c h o w s k i, Mowa. Zagajenie sekcji etyczno-społecznej [na I Zjeździe Kobiet Polskich].
„Ster” 1907, nr 5, s. 186.
B. D y b o w s k i, O kwestii tak zwanej „kobiecej” ze stanowiska nauk przyrodniczych. Lwów 1897.
Wszystkie cytaty z pracy Dybowskiego pochodzą z tego wydania. W nawiasach podaję numery
stronic. Warto odnotować, iż dochód ze sprzedaży książki autor przeznaczył na Gimnazjum Żeńskie
w Krakowie. Gest ten niewątpliwie świadczy, że wspierał on ideę wyższego wykształcenia kobiet
nie tylko w teorii, ale też w praktyce.
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przeciw równouprawnieniu stoją w zwartym szeregu zwolennicy teorii o celowości opatrznościowej,
preformiści, determiniści, scholastycy, metafizycy różnych odcieni i szkół różnych etc., przeciwnie za
równouprawnieniem oświadczają się przeważnie transformiści, ewolucjoniści. [s. 2]

Autor stwierdza też, że paradoks owej sytuacji polega na tym, iż zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy emancypacji korzystają w swoich rozprawach z podobnych
argumentów, czyli – na podstawie tych samych faktów formułują przeciwstawne,
wykluczające się wnioski. Dybowski tworzy interesującą listę strategii retoryczno-perswazyjnych, do jakich odwołują się uczestnicy sporu:
Pouczenie na temat stanowiska społecznego kobiety, temat modny w chwili obecnej, odbywało się
w najrozmaitszy sposób, raz przy pomocy argumentów tak zwanych naukowych, drugi raz środkami
banalnych schlebiań próżności ludzkiej, to znów środkami komizmu, sarkazmu, ironii, cynizmu, aż do
granic brutalstwa, a w pewnych poszczególnych wypadkach uciekano się do broni bardziej jeszcze
skutecznej, bo do groźby. [s. 1]

Badacz sądzi, że przyczyna sporów tkwi w tym, iż autorzy rozpraw na temat
równouprawnienia nie biorą pod uwagę faktów z życia i funkcjonowania przyrody
oraz danych biologicznych. Z tego powodu deklaruje on spojrzenie na problem ze
stanowiska nauk przyrodniczych: „Uznawszy kwestię kobiecą za należącą wyłącznie do kompetencji biologii, jako sprawę czysto biologiczną, z tego też stanowiska
rozpatrywać ją będziemy [...]” (s. 7). Aby ukazać sposób argumentacji autora,
a jednocześnie podać ewidentny przykład dyskursu „feminizmu biologistycznego”,
warto zacytować dłuższy fragment:
rozwiązanie niniejszej kwestii, tak jak i wszelkiej innej biologicznej, jest tylko możebne na podstawie
badań pozytywnych, a nie przy pomocy rojeń intuicyjnych. Otóż jedyną drogą, [...] której zawierzyć
możemy w sprawie, którą się zajmujemy obecnie, jest poznanie sposobu tworzenia się osobistości męskich i żeńskich na tle rozwoju rodowo-organicznego i rodowo-społecznego. Jest to więc ten sam sposób
i ta sama metoda badań, którymi się posługujemy przy każdym zagadnieniu biologicznym. I tak proces
rozwoju rodowo-organicznego wykazać nam potrafi prawa, na mocy których powstały osobniki płciowe
w przyrodzie, a poznanie zasad rzeczonych da nam możność zrozumienia istoty tych dwóch stanów
odmiennych organizmu, które męskością i żeńskością nazywamy. Następnie proces rozwoju rodowo-społecznego wyjaśni nam przyczyny, wskutek których samczość i samiczość zwierzęca przekształciły
się w tę lub ową formę męskości i kobiecości ludzko-społecznej [...]. [s. 6]

Fragment ten nie tylko zarysowuje perspektywę poznawczą Dybowskiego, ale
także odzwierciedla główny tok jego rozumowania. Otóż obserwując życie organiczne, będzie on szukał wskazówek dotyczących życia społecznego. Trzeba jeszcze
zauważyć, iż autor jawi się we wstępie swojej książki jako naukowiec, który nie
stawia żadnej tezy (np. nie mówi, że będzie starał się udowodnić zasadność równouprawnienia kobiet), oraz jako badacz, który ma do rozwikłania konkretny problem, przy czym deklaruje, że rozwiązania tego szukać będzie w świecie przyrody.
Dlatego kończąc wprowadzenie do zagadnienia, Dybowski formułuje dwa pytania:
1. czy obecna dążność ludzi myślących do zmiany warunków, w jakich się dziś znajdują kobiety w społeczeństwach tak zwanych cywilizowanych, jest słuszna, uzasadniona i konieczna? i 2. czy zmiana tych
warunków wpłynąć może korzystnie na dalszy rozwój społeczeństw, o których mowa? [s. 7]

Autor omawianej pracy stwierdza, że wszelkie nieporozumienia na temat płci
(a zatem również dyskryminacja kobiet) są związane z fałszywym i stereotypowym
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jej pojmowaniem. Funkcjonowanie kategorii płci w społecznym dyskursie przyjmuje się bowiem jako coś oczywistego, bezdyskusyjnego. Badacz powiada:
Istota osobowości płciowej, psychofizycznej człowieka nigdy dotąd należycie ani pojmowaną, ani
ocenianą nie była, przywykliśmy ją uważać za coś jednolitego, od razu uformowanego, i traktowano ją
z tego powodu szablonowo, sądząc, że skoro mamy do czynienia z osobą, której znamiona pierwszorzędne każą ją zaliczyć do płci żeńskiej, np., więc już przez to samo, z konieczności, posiadać ona musi
i cechy drugo- i trzeciorzędne, które uważamy za właściwe dla płci rzeczonej [...]. [s. 18]

Interpretując przytoczony fragment w kontekście społeczno-kulturowym,
można więc powiedzieć, że ta „płciowa oczywistość” powoduje cały szereg konsekwencji, tzn. proste orzeczenie, że ktoś jest kobietą albo mężczyzną, od razu uaktywnia wszelkie wyobrażenia na temat „kobiecości” lub „męskości”. Wyobrażenia
te dają się ukazać jako dwa opozycyjne zestawienia, po jednej stronie: męskość
– aktywność – rozum – kultura, a po przeciwnej: kobiecość – bierność – emocje –
natura itd. Zamiarem Dybowskiego jest próba destabilizacji owych binarnych
opozycji. Dlatego polemizuje on ze stereotypowo przypisanymi kobiecie cechami
charakteru, takimi jak „namiętność do błyskotek” (s. 19), „bigoteria” (s. 20), „niezdolność do logicznych sądów” (s. 21), „pochopność niewiast do wystawiania na
pokaz nagich części swego ciała” (s. 22). Na przykładzie tych czterech właściwości
badacz udowadnia, że równie dobrze odnoszą się one do mężczyzn. Wreszcie
stwierdza:
nie ma ani jednej z cech, należących do właściwości duchowych, przypisywanych charakterom kobiecym,
której byśmy nie byli w stanie odszukać w indywidualnościach męskich, i na odwrót, że one wszystkie
są prawie równie pospolitymi u osobników płci obu [...]. [s. 22–23]

Dybowski, odwołując się do konkretnych przypadków, podważa więc zarówno
binarne opozycje płciowe, jak i ufundowane na nich niesprawiedliwe stereotypy,
krzywdzące zwłaszcza kobiety.
Najważniejsze jednak pozostaje dla badacza gruntowne przemyślenie samej
kategorii płci pod kątem biologicznym oraz psychospołecznym. Z tego powodu punkt
wyjścia do szczegółowych analiz stanowi konstatacja o pierwotnej jednopłciowości
wszystkich organizmów, której konsekwencją jest występowanie cech żeńskich
u osobników męskich i odwrotnie:
Organizmy męskie i żeńskie zachowały w sobie, obok właściwości w pełni rozwiniętych, przynależnych jednej płci, jeszcze znamiona płci drugiej niedorozwinięte. [...] Stąd też istoty tak zwane jednopłciowe uważać musimy, ogólnie biorąc, za osobniki skryto-hermafrodytyczne. [s. 8]

Każdy samiec (w tym również mężczyzna) ma także cechy żeńskie, a każda
samica (w tym też kobieta) – cechy męskie. Prowadzi to Dybowskiego do rewelacyjnych wniosków:
Można np. być mężczyzną cieleśnie, a posiadać właściwości psychiczne kobiece, można następnie
być płciowo mężczyzną, a mieć wygląd kobiety, przy duchowych właściwościach mieszanych męskich
i żeńskich; z drugiej strony, kobieta może być fizycznie płci żeńskiej, a duchowo posiadać przymioty
mężczyzny. [s. 10]

A zatem „w organizmie człowieka spoczywają obok siebie dwa stany płciowości
odmiennej [...]” (s. 11) i nie jest to stan patologiczny. Jednakże w większości przy-
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padków nie dostrzegamy tego „skryto-hermafrodytyzmu”, bo sposób wychowania
oraz normy społeczne powodują uwydatnienie jednych cech przy równoczesnym
tłumieniu innych. Wiąże się to z wymogiem jednoznaczności płciowej w ramach
binarnych opozycji (tzn. jednostka może być albo mężczyzną, albo kobietą – wszelkie stany pośrednie są nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania jako nienormalne). Zresztą kwestia hermafrodytyzmu oraz jednoznaczności płciowej była żywo
dyskutowana w drugiej połowie XIX wieku, o czym niewątpliwie świadczy głośny
przypadek Herculine Barbin15.
Przedstawione twierdzenia Dybowskiego można uznać za prekursorskie względem późniejszych badań nad kategorią sex (płeć biologiczna) i gender (społeczno-kulturowa tożsamość płciowa), zwłaszcza ustaleń Roberta Stollera, zaprezentowanych najpierw na konferencji w Sztokholmie w roku 1964, a następnie w książce
Sex and Gender: The Developement of Masculinity and Femininity (1968). Stoller –
podobnie jak Dybowski – również wyszedł od kwestii hermafrodytyzmu, przy czym
badał transwestytów, transseksualistów oraz hermafrodytów. Zauważył, że w obszarze danej płci (sex) występują – większe lub mniejsze – różnice; że „ktoś może
mieć poczucie bycia nie tylko mężczyzną, ale mężczyzną męskim lub zniewieściałym
albo nawet mężczyzną, który marzy o byciu kobietą”16. Dlatego Stoller zaczął używać terminu „gender”, by zasygnalizować złożoność „ogromnych obszarów zachowania, uczuć, myśli i wyobrażeń, które odnoszą się do płci, choć jeszcze nie posiadają zasadniczych konotacji biologicznych”17. Istnieją zatem role płciowe (zachowania, uczucia, myśli i wyobrażenia), funkcjonujące w przestrzeni społecznej jako
„naturalnie związane z płcią biologiczną”, choć de facto nie mające nic wspólnego
z płcią biologiczną (sex).
Oczywiście, Dybowski nie stosuje rozróżnienia na sex i gender. Niemniej gdy
pisze o „skryto-hermafrodytyzmie” występującym u każdego człowieka oraz o eksponowaniu jednych cech płciowych i równoczesnym maskowaniu cech przeciwnych,
pozwalającym człowiekowi funkcjonować w społeczeństwie, to w gruncie rzeczy
mówi o płci biologicznej oraz o jej społecznej interpretacji. A zatem – o rolach płciowych, których znajomość konstytuuje się na drodze wychowania, a których płeć
biologiczna jest jedynie fundamentem. Tutaj upatrywałbym – niestety, nie wyzyskanej w Polsce – rewolucyjności poglądów Dybowskiego. Tym bardziej że badacz
postuluje powrót do owej jednopłciowości, powrót psychiczny, emocjonalny i moralny. Stara się więc udowodnić, iż samczość i samiczość zwierząt przekształciła
się w męskość i kobiecość społeczną. Aczkolwiek nie można zapominać – co wynika ze „skryto-hermafrodytyzmu” – że nie istnieje „czysta” męskość ani „czysta”
kobiecość. Jednakże obserwując zachowania zwierząt, Dybowski dokonuje rozróżnienia społecznych cech „typowo” męskich i „typowo” kobiecych. Na podstawie
15

16
17
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wiedzy o tym, że samice troszczą się o potomstwo oraz o życie całego stada, dochodzi do przekonania, iż zasadniczą cechę samic (a zatem i kobiet) stanowi altruizm.
Z kolei z faktu, że samce nie są mocno związane ze stadem, ich zaś zadanie polega
przeważanie na kopulacji i obronie, autor analizowanej książki wyciąga wniosek
o egoizmie jako zasadniczej cesze samców (a tym samym mężczyzn). Z tego powodu
twierdzi, iż „egoizm jest główną cechą istoty duchowej mężczyzny, altruizm przeciwnie, stanowi główną cechę istoty kobiecej” (s. 17). Ujmując rzecz inaczej: „dyskurs
feministyczny” Dybowskiego opiera się na przeświadczeniu o wyższości kobiet nad
mężczyznami. Powołując się na wnikliwe obserwacje funkcjonowania ludów pierwotnych, wysuwa on szereg interesujących hipotez. Dla przykładu wymieńmy
przynajmniej kilka argumentów badacza: 1) ponieważ kobiety zajmują się gotowaniem, polegającym m.in. na oprawianiu zwierzyny upolowanej przez mężczyznę, są
lepszymi anatomami i zoologami; 2) ponieważ kobiety uprawiają warzywa i owoce,
są lepszymi botanikami; 3) ponieważ kobiety zbierają zioła i znają ich działanie, są
lepszymi aptekarzami; 4) ponieważ kobiety troszczą się o chorych oraz wiedzą, jak
ich leczyć, są lepszymi lekarzami; 5) ponieważ kobiety wychowują dzieci, są lepszymi nauczycielami; 6) ponieważ kobiety mają na uwadze dobro gromady (plemienia),
są lepszymi przywódcami; 7) ponieważ kobiety – jako bardziej spostrzegawcze – obserwują zmiany zachodzące w przyrodzie, są lepszymi geografami i meteorologami;
8) ponieważ kobiety – jako osoby obdarzone lepszą pamięcią – opowiadają dzieciom
bajki i znają dzieje swojej rodziny oraz plemienia, są lepszymi poetami i historykami; 9) ponieważ kobiety zwracają większą uwagę na znaczenie słów i zaklęć, są
lepszymi filologami; itd. Jak widać, wszystkie wymienione przykłady wynikają z altruizmu, który jest wpisany w naturę kobiety. Zresztą podobnych argumentów
znajdziemy w książce Dybowskiego mnóstwo. Badacz, na podstawie przytoczonych
przykładów, formułuje interesujące wnioski. Zacytujmy kilka fragmentów:
Niewielu chyba zaprzeczać nam dzisiaj zechce, gdy powiemy, że kobieta może być dobrą rodzicielką, wzorową matką etc., a przy tym renomowanym lekarzem lub też znakomitym matematykiem;
również i mężczyzna może być przykładnym mężem, a do tego pierwszorzędnym uczonym, albo znowu
może być kiepskim mężem, ojcem niezaradnym pomimo swej uczoności.
[...]
Inżynieria, mechanika, chirurgia, terapia, astronomia, chemia, botanika, zoologia, filozofia, fizyka,
matematyka etc. mogą być uprawiane przez osobniki obu płci bez różnicy, i to z jednostajnie pożądanym
skutkiem. A jeżeli stawi się dzisiaj za dowód o niezdolności kobiet brak dotychczasowy znakomitości
płci żeńskiej w zawodach rzeczonych, to przecie ma to miejsce jedynie dlatego, że je kształcono i kształcą dotąd w kierunku flirtu, strojów, sztuki przypodobania się i bigoterii [...]. [s. 54–55]
Niewiasty ludów pierwotnych i niecywilizowanych były i są pierwszymi lekarzami, aptekarzami,
botanikami, zoologami, anatomami, znachorami, meteorologami, a nawet i astronomami; one były i są
pierwszymi budowniczymi, garbarzami, kuśnierzami, krawcami, szewcami, kuchmistrzami, garncarzami, modystami, malarzami i poetami, historykami, filologami, rzeźbiarzami. [s. 61]
Kobieta była również inicjatorką idei o łączności pomiędzy niebem i ziemią, ona była pierwszą
kapłanką w ścisłym tego słowa znaczeniu, pierwszą prorokinią, więc koicielką cierpień duszy; ona była
jasnowidzącą, przepowiadającą świetlaną przyszłość dla ludzkości, i ją też ostatecznie urzeczywistnić
potrafi, ale wtedy, gdy się oswobodzić zdoła z więzów duchowych i cielesnych, które na nią nałożyły
wieki, a które uwłaczają jej godności człowieczo-altruistycznej. [s. 62–63]

Dybowski, udowadniając wyższość kobiet (jako altruistek) nad mężczyznami
(egoistami) oraz obserwując zachowanie zwierząt i funkcjonowanie społeczności
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ludów pierwotnych (w których kobieta odgrywa niebagatelną, ważniejszą niż mężczyzna, rolę), postuluje przyznanie kobiecie w państwach „cywilizowanych” nie
tylko dostępu do wykształcenia oraz do wszelkiego rodzaju zawodów, lecz także
praw politycznych i możliwości partycypacji we władzy sądowniczej, ustawodawczej
i wykonawczej, a zatem pełne zrównanie praw kobiet i mężczyzn.
Oczywiście, w jego programie są punkty słabe, a nawet dyskryminujące. Szczególnie istotny jest rys mizoandryczny poglądów Dybowskiego. O mężczyznach pisze
on tak:
zawsze inteligencja niewieścia ma przewagę nad męską, bo w niej miłość rodzicielska jest silniej wykształcona. Inteligencja męska wznosi się tylko w tych wypadkach na wyższe poziomy, gdy zostaje
opromieniona miłością, o której mowa, gdzie jej zaś nie ma, tam męskość pozostaje egoistyczną, zdegradowaną. Upośledzenie umysłowe i moralne jest stałym towarzyszem egoizmu w świecie zwierzęcym.
[s. 44]

Albo bardziej szczegółowo i konkretniej:
Karciarstwo, opilstwo i inne piękne nałogi, które dziś toczą jak wstrętne wrzody ciało organizmu
społecznego wszystkich niemal narodów, tak zwanych cywilizowanych, zostały zrodzone i wyrosły do
rozmiarów olbrzymich na łonie towarzystw czysto męskich, również jaskinie gry hazardowej i rozpusty
zawdzięczają swój byt i rozwój tym to samym towarzystwom męskim. [s. 35]

Innymi słowy powiedzieć można, że strategia Dybowskiego polega na dowartościowaniu kobiet i skrytykowaniu mężczyzn, na odwróceniu stawianych kobietom
zarzutów i skierowaniu ich w stronę mężczyzn. Pokazuje on tym samym niestabilność funkcjonowania ról płciowych i ich stereotypowy charakter.
W dalszej części swoich rozważań Dybowski próbuje odpowiedzieć na pytanie o genezę powstania patriarchatu, tzn. – co zadecydowało o zdegradowaniu
i zniewoleniu kobiet przez mężczyzn? Stan podporządkowania jednej płci drugiej
uznaje badacz za „nienaturalny”, a winę upatruje w nieodpowiednim rozwoju społeczeństwa, który – w „okresie życia pasterskiego” – doprowadził do społecznego
i biologicznego upodrzędnienia kobiety. Początkowo bowiem istniał – w opinii Dybowskiego – matriarchat. Autor omawianej książki akcentuje zwłaszcza dwa powody jego zmiany na patriarchat: pojmowanie kobiety jako istoty nieczystej oraz
rozprzestrzenienie się rozmaitych mizoginistycznych religii (na czele z kapłanami,
a nie kapłankami). Menstruacja, według badacza, przyczyniła się do faktu, że
w kulturach egalitarnych kobieta zaczęła być postrzegana jako istota tajemnicza,
niezwykła, podległa – daleko bardziej niż mężczyzna – prawom przyrody. To z kolei,
w pewnym momencie, doprowadziło do uznania kobiety – zwłaszcza w okresie
menstruacji, porodu i połogu – za osobę nieczystą i stało się bezpośrednią przyczyną jej degradacji kulturowej. Pogląd ten został umocniony w rozmaitych religiach
i rozpowszechniony przez kapłanów. Stąd Dybowski wyciąga wniosek, że w powstaniu patriarchatu ważną rolę odegrali właśnie kapłani. Mężczyźni, mający dostęp
do „wiedzy tajemnej” i uzurpujący sobie tym samym władzę nad ludźmi, wywyższyli własną płeć i zarazem zdegradowali płeć przeciwną (dla nich nieosiągalną).
Jednocześnie uznali życie rodzinne oraz bezpośrednio z nim związane kobiety za
gorsze, mniej wartościowe społecznie. A zatem kapłani w taki – fałszywy według
Dybowskiego – sposób zinterpretowali płeć, skategoryzowali ją, oczywiście na niekorzyść kobiet. W wyniku tej konceptualizacji „naturalne” fakty biologiczne stały
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się faktami kulturowo znaczącymi (obciążonymi). Kapłani tworzyli odpowiednią
wiedzę na temat płci, aby wzmocnić swoją pozycję władzy. Nastąpiła więc transpozycja „natury” w „kulturę”. Mężczyźni tak bowiem przekształcili kategorię płci, żeby
służyła ich politycznym celom: umacniała ich hegemonię w świecie i dominację nad
kobietami. Powstał dyskurs dotyczący płci – dyskurs polityczny, wynikający z relacji wiedzy i władzy. Dybowski mówi de facto (zresztą nie po raz pierwszy) o kategorii gender (płci społeczno-kulturowej). To przecież gender jest wytworem procesów
wiedzy/władzy, zbudowanym na bazie biologii (sex), wzmacnianym dyskursem na
temat natury i służącym celom politycznym. Przyczyny zmiany matriarchatu na
patriarchat stają się w tej optyce oczywiste: kapłani, interpretując płeć biologiczną,
wykreowali korzystny dla siebie dyskurs płci kulturowej (mówiący m.in., że kobieta „z natury” jest gorsza i podrzędna względem mężczyzny), dzięki któremu mogli
realizować swoje cele i umacniać swoją władzę.
Proces zapoczątkowany i kontynuowany przez kapłanów miał, rzecz jasna,
konkretne przełożenie na życie kobiet, a także na ich funkcjonowanie w społeczeństwie. W jego wyniku kobiety stopniowo zostały odsunięte od sfery publicznej
(w matriarchacie przez nie zdominowanej) i zamknięte w sferze prywatnej. W związku z tym przestały partycypować w plemiennej władzy i mieć jakikolwiek wpływ na
losy zarówno plemienia (później państwa), jak i własnej rodziny. Niereprezentowane w radach plemiennych, zostały stopniowo pozbawione wszelkich praw: politycznych, społecznych, ekonomicznych, edukacyjnych, a nawet podmiotowych. Taki
stan rzeczy trwa – według Dybowskiego – do czasów mu współczesnych, a zmiana
matriarchatu na patriarchat jest katastrofalna w skutkach, ponieważ, degradując
kobiety, degradowano zarazem altruizm, a nobilitując mężczyzn – nobilitowano
egoizm. Organizację społeczną i władzę państwową opartą na altruizmie zastąpiono rządami egoizmu.
Co interesujące, wobec takiego stanu rzeczy kobiety zostały sprowadzone nie
tylko do roli istot „nieczystych”, gorszych i podrzędnych, lecz także do funkcji
przedmiotu, towaru wymiennego, mającego umacniać męskie więzi. Dybowski
ujmuje to w następujący sposób:
Kobiety uważano za rzecz do nabycia dla celów dogodzenia rozwiązłym, zwierzęcym popędom
mężczyzny, kupowano je albo zdobywano siłą pięści. Córki miano za towar, sprzedawany więcej płacącemu. [s. 86]

Badacz dochodzi do podobnych wniosków, jakie kilkadziesiąt lat później sformułował Claude Lévi-Strauss, a następnie powtórzyły Luce Irigaray i Eve Kosofsky
Sedgwick. Odnotowuje bowiem Dybowski zjawisko „handlu kobietami”. Upadek
matriarchatu i powstanie patriarchatu doprowadziły do uprzedmiotowienia kobiet,
które w konsekwencji stały się towarami wymienianymi przez mężczyzn. Ojcowie
sprzedają swoje córki tym, którzy lepiej za nie zapłacą. Ów społeczny „obieg kobiet”
gwarantuje podtrzymywanie męsko-męskich relacji, a tym samym funkcjonowanie
homospołeczności. Co prawda, Dybowski nie rozwija swojej teorii, jednak dostrzega istotę problemu, a mianowicie, że patriarchat opiera się na związkach mężczyzn,
które są zbudowane na dyskryminacji kobiet (sprowadzonych do funkcji towarów
wymiennych). Dlatego zmiana takiego układu społecznego wydaje się najważniejsza
na drodze do pełnego i faktycznego równouprawnienia kobiet.
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Ważnym aspektem wywodów Dybowskiego jest sprawa korzyści, jakie odniesie
społeczeństwo dzięki emancypacji. Sądzi on, że w tych kulturach, w których kobiety były traktowane tak samo jak mężczyźni, panował ogólny dobrobyt i szczęście.
Stwierdza:
Badania stosunków społecznych w kierunku rozwoju rodowego stowarzyszeń ludzkich uczą nas,
że erę największej szczęśliwości socjalnej przeżywało człowieczeństwo wtedy, kiedy kobieta stała na
równi z mężczyzną, gdy miłość panowała nad egoizmem. [s. 101]

Autor sięga więc po kolejny argument na rzecz zasadności emancypacji kobiet,
tzn. po utylitaryzm, który umieszcza obok tez o „skryto-hermafrodytyzmie”, męskim
egoizmie i kobiecym altruizmie oraz wyższości matriarchatu nad patriarchatem.
Oczywiście, utylitaryzm, jako jeden z głównych argumentów w dyskusji o równouprawnieniu, jest proweniencji millowskiej18. Zresztą autor nie wypiera się roli,
jaką John Stuart Mill odegrał w wykrystalizowaniu się jego poglądów. Projekt Dybowskiego ma charakter – by tak rzec – „totalny”, obejmuje wszak najważniejsze
kategorie aksjologiczne, które przyczyniają się do pomnażania sumy szczęścia ludzi.
Mówi on o miłości, poświęceniu, prawdzie, sprawiedliwości, wolności, braterstwie
i szczerości. Badacz zachowuje niezwykłą precyzję i logikę w swojej argumentacji.
Otóż wszystkie wymienione wartości łączy jedno – altruizm, który stanowi cechę
kobiecą. Aby w świecie zaistniały powszechna szczęśliwość, miłość, sprawiedliwość,
wolność, konieczna jest zatem nobilitacja kobiet, znajdująca wyraz w zrównaniu
ich praw z prawami mężczyzn.
Co więcej, Dybowski – wzorowy uczeń pozytywistów – nie poprzestaje na ogólnikach, lecz odnotowuje konkretne korzyści, jakie odniesie społeczeństwo za sprawą równouprawnienia kobiet. Wspomnijmy te najważniejsze: w ich osobach otrzymamy „rzetelnych i trzeźwych urzędników państwowych”, „rzetelnych pośredników
między wytwórcami a spożywcami”, „prawdziwych obrońców sprawiedliwości”,
„lekarzy oddanych swemu zawodowi, miłujących swych pacjentów”, „dyplomatów
szanujących prawdę i słuszność”, „skrupulatnych stróżów mienia prywatnego
i publicznego”, „badaczy oddanych nauce, poświęcających swój żywot z miłości ku
prawdzie”, „sumiennych i wytrwałych kierowników opinii publicznej”, a dzięki
działalności kobiet powstaną lepsze drogi, budynki, liczne szkoły, przytułki oraz
szpitale. Tylko za sprawą kobiet „będziemy może mogli oglądać na koniec dobrobyt
i zadowolenie ogólne”, istny raj na ziemi. Tym bardziej że obecnie w państwie pod
rządami mężczyzn mamy wielu opojów, łapowników, niemoralnych handlarzy,
sprzedajnych adwokatów, „blagierów, karciarzy i ździerców medyków”, „krętaczy
politycznych”, „uczonych pracujących dla rozgłosu i reklamy”, „dziennikarzy gadzinowych i jaszczurczych”, a także „tandetne” drogi i budynki oraz „miliardy
rzucane bezpłodnie na wysokie płace rozmaitych dyrektorów, dygnitarzy i w rynsztunki wojenne” (s. 99, 100).
Niewątpliwie, wizja Dybowskiego jest utopijna, a jako taka – raczej nierealna.
Emancypacja kobiet ma bowiem uszczęśliwić społeczeństwo, zapanuje wówczas

18
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dobrobyt i wszelka pomyślność. W makroskali ma się to wyrażać poprzez dominację uczuć altruistycznych: miłości, wolności, sprawiedliwości. W mikroskali zaś –
poprzez pojawienie się lepszych pracowników, którzy usprawnią funkcjonowanie
państwa. Ów rys utopijny jest w tekście Dybowskiego nie tylko wyrazem określonego światopoglądu, lecz także strategią retoryczną, poniekąd perswazyjną, mającą przekonać społeczeństwo do idei równouprawnienia. Aby wesprzeć ruch emancypacyjny, autor szuka argumentów w świecie przyrody i wśród ludów pierwotnych,
a następnie na tej podstawie formułuje (utylitarne i utopijne) wnioski dotyczące
przyszłych losów państw i narodów, które mogą jedynie skorzystać na zrównaniu
w prawach kobiet i mężczyzn.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że stanowisko Dybowskiego w kwestii
równouprawnienia jest radykalne. Wielokrotnie pisze on np. tak:
Rola niewiasty, jako istoty bardziej wyposażonej altruistycznymi pierwiastkami niż istota mężczyzny, powinna być dominująca w s z ę d z i e. [s. 95; podkreśl. M. S.]
Starajmy się przede wszystkim o równouprawnienie, ale b e z ż a d n y c h z a s t r z e ż e ń [...].
[s. 98; podkreśl. M. S.]
dajmy [...] kobiecie w o l n o ś ć w y b o r u z u p e ł n ą, b e z z a s t r z e ż e ń i b e z w y k r ę t ó w, niech
one mają dostęp do przybytku i wiedzy, i cnoty, i czynu, do w s z y s t k i c h godności i w s z y s t k i c h
zajęć społecznych. [s. 99; podkreśl. M. S.]
Dajmy kobietom przystęp do w s z y s t k i c h zakładów naukowych, zmieńmy prawa, które krępują swobodę ich czynności, przyuczmy się widzieć w nich człowieka, a nie samicę ludzką [...]. [s. 104;
podkreśl. M. S.]

„Wszędzie”, „wszystko”, „bez zastrzeżeń” – słowa te świadczą ewidentnie, że
w ujęciu badacza emancypacja kobiet winna być zjawiskiem totalnym i polegającym
na radykalnej zmianie układów stosunków społecznych. Z tego powodu krytykuje
on „parawan czułości i delikatności” (s. 99), czyli wszelkie te dyskursy, w ramach
których mówi się o kobiecie jako o istocie świętej, anielskiej, mistycznej. Dybowski
twierdzi, że przesłaniają one faktyczny stan i nawet jeśli są szlachetne w swych
zamiarach, nie mogą przyczynić się do prawdziwego wyzwolenia kobiet. Jedynie
bezkompromisowe działanie, oparte czasem na skrajnych metodach, będzie skuteczne. I tylko na takiej drodze może zostać wywalczone rzeczywiste równouprawnienie kobiet. Rzeczywiste, czyli – ufundowane na mocnych podbudowach teoretycznych, ale przede wszystkim znajdujące przełożenie na konkretne reformy
społeczno-polityczne, zwłaszcza na polu prawodawstwa. W świetle przedstawionych
uwag skłonny byłbym uznać Dybowskiego za największego, najbardziej radykalnego i bezkompromisowego profeministę polskiego w XIX wieku19.
19
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Dziwi więc fakt, że S. W a l c z e w s k a (Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce. Kraków 2000, s. 108), gorąca orędowniczka równouprawnienia kobiet i badaczka
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książki Dybowskiego, pisząc np.: „To bardzo nietypowe u mężczyzn żarliwe wywyższanie kobiet,
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Na koniec omówienia rozprawy Dybowskiego warto jeszcze dodać, że istotną jej
cechą jest znakomita orientacja badacza w starszych i nowszych publikacjach na
temat równouprawnienia kobiet. Z jednej strony, powołuje się on na pisma zwolenników emancypacji, szukając w nich potwierdzenia swoich tez. Często przytacza
słowa Johna Stuarta Milla oraz Havelocka Ellisa20, pojawia się również wzmianka
o Paulinie Kuczalskiej-Reinschmit oraz George’u Patricku21. Z drugiej – polemizuje Dybowski z przeciwnikami emancypacji. Za poglądy dotyczące kobiet krytykuje
naczelnych mizoginów epoki Arthura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego
i Eduarda von Hartmanna, zdecydowanie potępia uwagi Maxa Wolffa, zaprezentowane w rozprawie z roku 1896, o wiele mówiącym tytule Zwyrodnienie kobiety
współczesnej, kwestionuje tezy Henryka Nowickiego zawarte w artykule Kobieta
w społeczeństwie ze stanowiska przyrodniczego z 1896 roku. Oskarża też Biblię
o propagowanie fałszywego obrazu płci. Dybowski okazuje się więc nie tylko żarliwym „feministą”, wnikliwym badaczem, ale także zaciekłym polemistą, mającym
świetne rozeznanie zarówno w teorii, jak i w praktyce wszelkich działań na rzecz
równouprawnienia kobiet.
W wydaniu Dybowskiego dyskurs „feminizmu biologistycznego” jawi się jako
jedna z najbardziej obiecujących i radykalnych strategii emancypacyjnych na przełomie XIX i XX wieku. Autor, zdeklarowany zwolennik równouprawnienia kobiet,
odnajduje argumenty naukowe w świecie przyrody i w kulturach ludów pierwotnych.
Stąd wysnuwa (utylitarne z ducha) wnioski, które jednoznacznie dowodzą zasadności idei zrównania praw kobiet i mężczyzn, a nawet wyższości kobiet nad mężczyznami. Poza tym sugeruje konkretne rozwiązania prawne i metody działań
społeczno-politycznych, które mają wpłynąć na polepszenie sytuacji. Powołuje się
też na teksty innych propagatorek i propagatorów emancypacji, prowadząc zarazem
dyskusje oraz obalając tezy przeciwników równości i wolności.
Mizoginiczny dyskurs Włodzimierza Popiela
Wszakże dyskurs „feminizmu biologistycznego” nie zawsze był tak radykalny i jednoznaczny. Czasami nawet w jego ramy wkradały się elementy mizoginiczne. Dobrym
tego przykładem jest książka Włodzimierza Popiela z roku 1902 Kobieta wobec
badań nauki współczesnej22. Autor – doktor nauk medycznych – już na wstępie
stwierdza:

20

21
22
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uwagami nie sposób się zgodzić. Tym bardziej że Walczewska chyba pobieżnie zapoznała się
z książką Dybowskiego, skoro pisze, iż „podaje on hipotezę Mavelocka i Ellisa” (ibidem, s. 107).
W żadnym miejscu omawianej rozprawy nie pojawia się nazwisko „Mavelock”, wielokrotnie natomiast przytaczane są poglądy Havelocka Ellisa.
H. E l l i s – obok klasycznego studium o homoseksualizmie, napisanego wspólnie z J. S y m o n ds e m pt. Sexual Inversion (1897) – był autorem rewolucyjnej, feministycznej z ducha książki Man
and Woman: A Study of Secondary and Tertiary Sexual Characteristics z 1894 roku, na której
niemieckie wydanie powołuje się Dybowski. Warto przy okazji dodać, że duży wpływ na prorównościowe poglądy Ellisa miała jego żona E. Lees – pisarka i działaczka feministyczna.
G. T. W. P a t r i c k był autorem książki Psychologia kobiety w świetle nowych faktów i teorii, która ukazała się w Polsce w przekładzie J. W. D a w i d a (Warszawa 1896).
W. P o p i e l, Kobieta wobec badań nauki współczesnej. Warszawa 1902. Wszystkie cytaty z pracy
Popiela pochodzą z tego wydania. W nawiasach podaję numery stronic.

2016-06-07 13:34:24

60

Rozprawy i Artykuły

kwestia tak poważna jak stanowisko kobiety w społeczeństwie da się rozwiązać tylko przy pomocy [...]
sumiennych i cierpliwych badań przejawów życiowych obu płci w ich wzajemnym stosunku do siebie
i do świata zewnętrznego. [s. 5]

Popiel deklaruje się zatem jako badacz, który postara się odpowiedzieć na
pytanie o tzw. kwestię kobiecą dzięki przeprowadzeniu wnikliwych i szczegółowych
studiów medycznych oraz psychiatrycznych. Nie szuka on jednak – jak Dybowski
– argumentów w świecie zwierząt i kulturach egalitarnych, ale w „przejawach życiowych”, tzn. ludzkiej anatomii, fizjologii, umyśle, psychice i życiu społecznym.
Rzeczywiście, przyznać trzeba, że praca Popiela zakrojona jest na wielką skalę
(opisuje on różne grupy społeczne i narodowościowe, tworząc niezliczone podziały
ze względu na wiek, rasę, pochodzenie itp.), a jego książka składa się w znacznej
mierze z tabel, statystyk i obliczeń procentowych. Aby oddać charakter omawianej
rozprawy, warto dokonać krótkiego przeglądu tych badań. Autor przytacza szczegółowe dane dotyczące urodzeń i zgonów kobiet oraz mężczyzn, wylicza konkretne
choroby, rozpatruje kwestię samobójstw (podaje wręcz, w którym roku dominował
jaki sposób uśmiercania się). Następnie przechodzi do różnic anatomicznych: waży
i mierzy dzieci oraz dorosłych obojga płci rozmaitych nacji, konstruuje niezliczone
zestawienia, zawierające miliardy liczb (np. długość i waga poszczególnych części
ciała, szkieletu, mózgu, tłuszczu itd.). Dokładnie opisuje cechy specyficzne budowy
szczęki, zębów, czaszki, oczu, nosa, włosów23. Później charakteryzuje funkcje fizjologiczne (np. działanie serca, krążenie krwi, oddychanie, aktywność żołądka i jelit).
Nawet w przemianie materii dostrzega istotne rozbieżności między kobietami a mężczyznami, które posłużą mu później do sformułowania argumentów na rzecz emancypacji24. Zajmuje się również pracą mięśni i łączy tę kwestię z zagadnieniem

23

Aby ukazać, jak wnikliwe (a czasem wręcz kuriozalne) są badania Popiela, przytoczę jego rozważania o nosach: „Polki odznaczają się zwykle nosem prostym, raczej cienkim niż grubym, z grzbietem wyraźnie zarysowanym i skrzydłami mniej łagodnie przechodzącymi w policzki niż to ma
miejsce u innych ras. Nosy garbate i zbyt zadarte zdarzają się u Polek rzadko, choć w umiarkowanym stopniu są dość częstymi [...]:
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Szlachcianki
%

Zadarty
Lekko zadarty
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Mieszczki

%

%

8,3

20,0

18,0
18,0

19,4

31,0

Garbaty

2,5

2,0

0,0

Lekko garbaty

8,3

6,2

9,6

61,5

40,8

54,4

Prosty

24

Wieśniaczki

Przy czym nietrudno zauważyć, że największy odsetek nosów prostych spotykamy między szlachtą, wieśniaczki różnią się większą skłonnością do nosów zadartych, a mieszczki stanowią między
nimi stopień przejściowy” (ibidem, s. 49).
Dodać trzeba, że takie i podobne rozważania dominują na pierwszych 100 stronicach 170-stronicowej książki Popiela. Nie ulega wątpliwości fakt, iż autor inspirował się tu w dużej mierze pracami C. Lombrosa.
P o p i e l pisze tak (ibidem, s. 75): „Za zasadę przyjąć można, że kobieta, zjawiająca się w gabinecie
lekarza, w 90 wypadkach na 100 wskaże między innymi dolegliwościami na o p i e s z a ł e funk-
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sprawności fizycznej oraz zręczności. Na koniec bada zmysły, a także „czuciowość
ogólną i wrażliwość na ból” (s. 88).
Po rozważaniach dotyczących odmienności w funkcjonowaniu organizmu
kobiecego i męskiego Popiel wiele miejsca poświęca różnicom umysłowym i psychicznym. W tych fragmentach ujawnia się z całą mocą tendencja mizoginistyczna
autora. W rozdziale 8 rozpatruje on sprawę współczucia, litości, miłości i miłosierdzia. Oczywiście, było do przewidzenia, że uczucia te – wedle badacza – charakteryzują głównie kobietę. Pisze on np. tak:
Każdy prawie mężczyzna obojętnie mija nędzarza, gdy kobieta z dala go zauważy i jako łatwiej
pobudliwa, silniej na otrzymane wrażenia reagować będzie przejawem litości czy miłosierdzia.
Pewną rolę gra tu bez wątpienia i większa słabość fizyczna kobiety, pozwalająca rozwinąć się tkliwym uczuciom, mniej dostępnym dla organizmów obdarzonych potężnym systemem mięśniowym,
czynnym temperamentem i energią. [s. 100]

Popiel łączy więc fakty społeczne (pomoc nędzarzowi) z cechami organicznymi
(słabość fizyczna kobiet) i na ich podstawie formułuje wnioski na temat psychiki
(tkliwość, litość, miłosierdzie). Poprzestaje on przy tym na stwierdzaniu pewnych
ogólników, opartych głównie na stereotypowym postrzeganiu płci. Jest to wyraźne
we fragmentach poświęconych miłości:
Kobieta zwykle nie chce widzieć poza sobą żadnych u mężczyzn celów, żadnych zadań życiowych,
choćby najszczytniejszych, chce być wszystkim. [s. 104]
Kobiety zwykle chcą widzieć w miłości coś niezwykłego, nadnaturalnego, i tu właśnie tkwi błąd
bardzo wielki; miłość jest zjawiskiem bardzo zwykłym [...] i bardzo naturalnym. [s. 105]

Kobieta jest zatem egoistką w miłości, być może dlatego, że uczucie to stanowi
– jako coś tajemniczego – treść jej życia. Tutaj właśnie ujawnia się stereotypowe
myślenie Popiela. Kategorycznie twierdzi on, iż kobiety kochają inaczej (mocniej,
szaleńczo) niż mężczyźni (spokojniej, racjonalniej). Poza tym kobiety, które są istotami bardziej ulegającymi emocjom (pozytywnym i negatywnym) aniżeli mężczyźni,
częściej okazują gniew i nienawiść. Autor jednoznacznie powiada:
Niepohamowany gniew kobiet, dochodzący do wściekłości, często można obserwować przy zajściach
ulicznych. Bohaterki tego rodzaju wypadków stają się wprost strasznymi i zupełnie nieczułymi na głos
rozsądku, a nawet na widok niebezpieczeństwa. [...] W gniewie kobiety częściej dochodzą do zaciekłości
niż mężczyźni, ci ostatni więcej rządzą się rozsądkiem nawet w chwilach uniesienia i więcej myślą o tym,
co w następstwie wyniknąć może.
Codzienne życie dużo, bardzo dużo może nam w tym kierunku udzielić spostrzeżeń; hamować się
w gniewie rzadko potrafią kobiety.
Naturalnym następstwem gniewu jest nienawiść i zemsta, tu kobieta również dalej posuwa się niż
mężczyzna, [...] co tym bardziej dziwi i wstrząsa społeczeństwem, że do występków kobiet mniej ono
przywykło. [s. 109]

cjonowanie żołądka. Fakt ten zależy w części od mniej ruchliwego sposobu życia tudzież od wrodzonej a przesadzonej wstydliwości kobiet, każącej się wstrzymywać aż do niemożliwości od zaspakajania naturalnych potrzeb [...]. Ciekawym jest spostrzeżenie, że pęcherz moczowy kobiet jest
znacznie więcej pobudliwym i bardzo łatwo reaguje na wszelkie wpływy zewnętrzne.
Twierdzono nawet wprost, że p ę c h e r z j e s t z w i e r c i a d ł e m d u s z y k o b i e c e j [podkreśl.
M. S.]. Zdanie to bardzo na pozór niezwykłe, ale w każdym razie nie fałszywe i dobrze maluje
związek między nerwową pobudliwością kobiet, a ich organami wewnętrznymi”.
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W ogóle zbrodnie kobiet, choć znacznie mniej częste, odznaczają się większym cynizmem i okrucieństwem niż mężczyzn. [s. 111]

Zdziwienie mogą tu budzić dwie kwestie. Po pierwsze, we fragmentach tych
znikają tak liczne wcześniej tabelki i statystyki. Autor odwołuje się głównie do tzw.
codziennego życia i powszechnej opinii. Nie prowadzi badań, nie szuka dowodów.
Poprzestaje jedynie na stereotypowych i ogólnikowych stwierdzeniach. Po drugie,
rzucają się w oczy błędy logiczne. Skoro bowiem kobiety wykazują podobno większe
tendencje do gniewu i innych negatywnych emocji, dlaczego to mężczyźni w przeważającej mierze są przestępcami? I dlaczego kobiety, dla których typowe są głównie uczucia miłości, litości i miłosierdzia, są tak zaciekłe w nienawiści? Tego Popiel
nie wyjaśnia.
Do jeszcze bardziej absurdalnych wniosków dochodzi przy okazji omawiania
prawości, honoru, ambicji i próżności. W świetle jego rozumowania kobiety odznaczają się skłonnością do gniewu, przerostem ambicji, zazdrością, nienawiścią,
próżnością, marnotrawstwem, kokieterią, kłamstwem i fałszem. Są też skore do
wszelkiego rodzaju używek, nałogów oraz do melancholii i histerii. Rzecz jasna,
przejawia się tutaj (może nie w najohydniejszej formie) mizoginizm charakterystyczny dla pism przełomu wieków. Warto także zwrócić uwagę na zasadnicze różnice
między Dybowskim a Popielem. Podczas gdy ten pierwszy krytykował płciowe klisze,
pokazując – na konkretnych przykładach – ich fałszywość, oraz dążył do obalenia
binarnych opozycji płciowych opartych na owych kliszach i powodujących niesprawiedliwe postrzeganie kobiet w społeczeństwie, ten drugi wzmacnia stereotypy
związane z mężczyznami i kobietami, a tym samym ugruntowuje te opozycje, wedle
których mężczyznę cechuje m.in. racjonalność, a kobietę – emocjonalność. Popiel
pozornie odwołuje się do badań naukowych (czyli obiektywnych i bezdyskusyjnych).
Pozornie, bo w rzeczywistości dowodów na potwierdzenie swoich tez szuka w „życiu
codziennym”, „własnych obserwacjach” oraz „powszechnej opinii”.
Podobna sytuacja ma miejsce, gdy Popiel mówi o tzw. działalności duchowej,
przez którą rozumie „mowę, pismo, wolę – postrzeganie – zdolności artystyczne”
(s. 129). Odnotowuje on znaczące różnice w języku kobiet oraz mężczyzn i ponownie formułuje listę „typowo” kobiecych cech: obok kłamliwości, a także tendencji
do przeinaczania faktów pojawiają się: gadulstwo, chaos słów, niepotrzebne szczegóły, nadmierna tkliwość i uczuciowość, przewaga ilości tekstu nad jego jakością.
I znowu autor nie odwołuje się do żadnych konkretnych danych, nie prowadzi
żadnych analiz. Opiera się jedynie na własnych obserwacjach oraz obiegowych
opiniach. Czyli de facto posługuje się stereotypami i zarazem je mnoży, pozornie
udowadniając ich zasadność.
Oczywiście, opisane fragmenty rozprawy stanowią ewidentny przejaw mizoginii
Popiela i nie byłoby sensu poświęcać im – jako takim – większej uwagi, gdyby nie
zaskakujące zakończenie tej pracy. Otóż wnioski ostateczne przemawiają raczej na
rzecz równouprawnienia kobiet, którego autor okazuje się zwolennikiem. Może nie
tak radykalnym jak Dybowski, może tylko deklaratywnie, ale jednak zwolennikiem.
Przytoczmy kilka zdań:
Typ kobiecy zbliża się więcej do typu dziecinnego. Biorąc rzecz w ogóle, a drobiazgowo i bezstronnie rozpatrując odnośne dane anatomiczne, przyznać nawet musimy w ostateczności wyższość typu
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kobiecego nad męskim. Mężczyzna stoi cokolwiek bliżej typu ras niższych i małp i więcej jest skłonny
do wszelkich anomalii [...].
[...]
[...] kobieta jest więcej uczuciowa niż mężczyzna, więcej kieruje się sercem niż rozumem, więcej
jest altruistką niż egoistką [...]. [...] Pewne strony fizycznego i duchowego ustroju kobiet zbliżają się do
właściwości wieku dziecinnego lub młodocianego – czy to jest znamieniem niższości – wątpić należy [...].
[...] pod niektórymi względami kobieta posiada oznaki człowieczeństwa w stopniu wyższym niż mężczyzna. Jednym słowem, właściwości i działalność duchowa, moralna i umysłowa w pewnych kierunkach
są jednakowe u obu płci, w innych znów kobiety ustępują mężczyznom i odwrotnie. [s. 160–161]

Zacytowane fragmenty stanowią znakomitą próbkę tendencji łączenia mizoginistycznych argumentów z feministycznymi wnioskami. Z jednej strony, Popiel
pisze, że kobieta jest istotą słabszą fizycznie i „duchowo”, a jako taka zbliża się do
„typu dziecinnego”. Z drugiej – dowartościowuje on ten typ jako przykład człowieczeństwa oraz altruizmu. Autor dyskutuje również z przekonaniem o niższym
rozwoju umysłowym kobiet, a tym samym z rzekomą ich niezdolnością do wyższego wykształcenia i pracy zarobkowej. Mówi, że za taki stan rzeczy odpowiada błędne wychowanie kobiet. Popiel postuluje więc reformę szkolnictwa i umożliwienie
kobiecie studiowania na wszelkiego typu uczelniach, a następnie – wybór dowolnego zawodu. Jednakże nieustannie w jego – szlachetnych skądinąd – sugestiach
pobrzmiewa nuta mizoginistyczna. Paradoksalnie, jako argument na rzecz wspomnianej reformy autor podaje następujący fakt: „Umysł kobiecy [...] podlega ciągłej
świadomej i bezświadomej ewolucji i choć wolniej niż męski, ale wciąż zdąża do
poznania i zdobycia prawdy” (s. 165). Badacz dowartościowuje „umysł kobiecy”,
lecz twierdzi zarazem, że jest on gorszy niż „umysł męski”. Nb. Popiel cały czas
wikła się w sprzecznościach. Wszak przytoczone zdanie zupełnie nie zgadza się
z poprzednim (mówiącym, że to mężczyzna w ewolucji stoi bliżej zwierząt). Tym
bardziej że później badacz znów sobie zaprzecza, twierdząc: „Pierwej bezwarunkowo należy możliwie ukształtować i rozwinąć umysł i ducha kobiety, później dopiero mówić będziemy o jej niższości, jeśli ta wtedy istnieć w ogóle będzie” (s. 162).
Albo inny przykład: z jednej strony autor postuluje równy dostęp kobiet i mężczyzn
do edukacji, z drugiej zaznacza, że kobieta powinna przygotowywać się głównie do
bycia dobrą matką, dlatego Popiel zaleca jej szczególnie studia „z zakresu higieny,
fizjologii, chemii, pedagogiki, psychologii, rachunkowości, historii, estetyki itp.”
(s. 167). Oczywiście, dopuszcza on możliwość wyboru innego kierunku edukacji
przez kobietę, jednak najlepiej byłoby, gdyby doskonaliła się ona we wspomnianych
dziedzinach.
Ponadto Popiel postuluje zrównanie praw obywatelskich (politycznych i społecznych) kobiet i mężczyzn:
Kobieta jest człowiekiem i członkiem społeczeństwa, a więc jako taka posiada bardzo różnorodne
do spełnienia obowiązki i, co za tym idzie, rozmaite swe prawa. [s. 163]
Kobieta, czy ma być pracownicą i współzawodniczką mężczyzny na polu pracy pozadomowej, czy
ma ograniczyć się zajęciami w zakresie domu i rodziny, zawsze powinna być uważana za człowieka
i członka społeczeństwa. [s. 164]

Co prawda, autor nigdzie wprost nie formułuje konkretnych rozwiązań ustawodawczych, ponieważ pozostawałoby to w sprzeczności z ogólnym („naukowym”)
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charakterem pracy. Niemniej zauważyć trzeba, że wnioski zamykające rozprawę
Popiela stoją w jawnej sprzeczności z całą jego 160-stronicową argumentacją. Co
więcej, nawet w samym zakończeniu napotykamy nieścisłości, paradoksy i wątki
mizoginistyczne. Rodzi się zatem pytanie: jak na takich przesłankach można opierać postulaty zrównania praw kobiet i mężczyzn? Otóż sądzę, że w przypadku Popiela mamy do czynienia z pierwszymi, raczej (niestety) nieudolnymi, próbami
budowania argumentacji feministycznej nie na podstawie podobieństw obu płci,
lecz różnic między nimi. Rozprawa Popiela zbliża się w duchu do feminizmu dyferencjalistycznego. W gruncie rzeczy był to zabieg nowatorski w kontekście popularnego w drugiej połowie XIX wieku feminizmu uniwersalistycznego. Znakomita
większość orędowników emancypacji kobiet postulowała bowiem zrównanie praw
kobiet i mężczyzn, wysuwając naczelny argument, że mianowicie kobieta jest równa mężczyźnie, jest t a k a s a m a jak mężczyzna. Natomiast wszystkie te szczegółowe badania były Popielowi potrzebne do stwierdzenia, iż kobiety różnią się
zasadniczo od mężczyzn, ale z tych różnic nie powinna wynikać jakakolwiek ich
dyskryminacja, bo nie można mówić o niższości lub wyższości jednej płci nad drugą (znowu sprzeczność z charakterem całej rozprawy). Autor stwierdza wprost:
naukowe dane nie pozwalają nam wyprowadzać żadnych prawdziwych i stanowczych wniosków co do
niższości kobiet, a wyższości rodu męskiego lub odwrotnie. Nie możemy także mówić o równości obu
płci, gdyż porównywać możemy tylko przedmioty podobne. Kobieta nie jest i nie będzie nigdy równą
mężczyźnie, lecz m o ż e b y ć m u r ó w n o z n a c z n ą. [s. 161–162]

Badacz dochodzi w gruncie rzeczy do banalnego i przewidywalnego wniosku:
kobiety różnią się od mężczyzn. Nie potrzeba było wnikliwych badań, analiz i ekspertyz, aby stwierdzić, że kobiety mają inną budowę anatomiczną i fizjologiczną niż
mężczyźni i inną konstrukcję psychiczną. Nie to jednak jest najistotniejsze w przytoczonym cytacie. Abstrahując już od niekonsekwencji i sprzeczności występujących
w całej rozprawie, podkreślić wypada, iż najważniejsza – zwłaszcza z perspektywy
ówczesnego ruchu emancypacyjnego – teza książki mówi o tym, że badania naukowe (choć w przypadku Popiela jest to kontrowersyjne określenie) wykazały, iż nie
istnieją żadne podstawy i dowody – biologiczne, organiczne, psychiczne itp. – świadczące o niższości jednej płci, a wyższości drugiej. Owszem, obie płcie zasadniczo
się od siebie różnią, jednakże różnice te nie powinny mieć żadnego wpływu na
prawodawstwo, regulujące dostęp do edukacji i pracy oraz przywilejów państwowych. W fakcie tym upatrywałbym największego atutu rozważań badacza. Próbuje
on bowiem oprzeć swoją argumentację na fakcie różnic płciowych, choć popada
przy okazji w mizoginię i nienaukowość oraz stereotypy.
Gdybyśmy chcieli mnożyć kolejne terminy naukowe, poglądy Popiela wypadałoby nazwać dyskursem „feminizmu pozornie biologistycznego” lub nawet ostrzej
– dyskursem „feminizmu biologistyczno-mizoginistycznego”. Są one wszak oparte
na nienaukowym dowodzeniu (zwłaszcza w części dotyczącej psychiki i umysłowości kobiet) oraz na mizoginistycznych stereotypach płciowych, zbudowanych na
binarnych opozycjach i zakorzenionych w tzw. powszechnej opinii, na której autorytet wielokrotnie powołuje się badacz. Niemniej nie można Popiela ustawiać
w jednym rzędzie z mizoginami epoki. Deklaratywnie był on na pewno zwolennikiem
równouprawnienia. Tyle tylko że – podkreślając różnice płciowe – nie umiał należycie umotywować głoszonych przez siebie poglądów prorównościowych.
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Te dwie książki – Dybowskiego i Popiela – ujawniają dwie strategie podejmowane przez profeministów w ramach dyskursu „feminizmu biologistycznego”: mizoandryczną w przypadku pierwszego i mizoginiczną w przypadku drugiego. Niezaprzeczalnie obaj byli orędownikami emancypacji kobiet i przyznania im pełni
praw, ale nie do końca potrafili odpowiednio uargumentować swoje racje. Dlatego
też oba teksty traktuję jako reprezentatywne dla pewnego ogólniejszego zjawiska,
a mianowicie – próby włączania się mężczyzn w kobiecy dyskurs feministyczny
przełomu XIX i XX wieku oraz szukania odpowiedniego języka do uzasadnienia
równouprawnienia kobiet. Być może, próby te nie były doskonałe i da się im wiele
zarzucić. Liczą się jednak szlachetne intencje, bo w niektórych przypadkach naprawdę cel uświęca środki.
Abstract
MATEUSZ SKUCHA Jagiellonian University, Cracow
BENEDYKT DYBOWSKI AND WŁODZIMIERZ POPIEL OR ABOUT SOME POLISH MALE
PROFEMINISTS AT THE TURN OF 19TH CENTURY
The article is devoted to the participation of males in Polish women emancipation movement at the turn
of 19th century. At that time we may distinguish several strategies used by male profeminists, namely
pedagogical movement (A. Świętochowski, A. Wiślicki), economical (L. Biliński, L. Krzywicki) and legal
(E. Prądzyński, J. Lange, L. Petrażycki). The subject of the article is an analysis of “biologial” discourse.
Benedykt Dybowski and Włodzimierz Popiel in their papers wanted to find arguments for women equality in natural and medical phenomena. The first one adopted the strategy of misandry in that he claimed
women to be better than man, and which he evidenced in the world of nature and in egalitarian cultures.
The second resorted to the strategy of misogyny as, in spite of his declarative support for women, he
lead his argumentation in the way that discriminated women. Undoubtedly, they advocated women
anticipation and granted them full rights, though they were unable to properly argument their views.
As a result, Skucha sees both texts as a representative of a more general phenomenon, i.e. as an attempt of including males into women feminist movement of the turn of 19th century and as a mode of
striving for a proper language to validate the rights of women.
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CO SIĘ ŚNI ZWIERZĘTOM? STEFAN FLUKOWSKI I PSYCHOANALIZA
Pośmiertnie wydany tom prozatorski Stefana Flukowskiego Zapach księżyca1,
w którym przedrukowane są jego utwory z Dwudziestolecia międzywojennego2,
zaskakuje doborem protagonistów. W wypadku aż trzech z czterech utworów składających się na tę skromnej objętości książeczkę główną rolę odgrywają zwierzęta.
Pośrednio taki dobór bohaterów zapowiada już pierwsza strona okładki, na której
widzimy kota przycupniętego na dachu kamienicy „w księżycową jasną noc”. Kot
to jednak dość niezwykły, gdyż autor projektu graficznego postanowił wyposażyć
go w ludzką fizys, ba, człowiecze rysy zostały dodatkowo podkreślone... szminką.
Jeśli pozwalam sobie zatrzymać się nieco dłużej nad powierzchnią okładki, to
czynię tak dlatego, że choć sam jej koncept nie wydaje mi się artystycznie najdoskonalszy (po trosze przypomina średnio udany pastisz stylistyki Kazimierza Mikulskiego), to mimo wszystko dobrze wprowadza nas w główne wewnątrztekstowe
napięcia utworów Flukowskiego, przede wszystkim eksponując trudność, z jaką
zmierzyć się musi każdy pisarz, który za cel stawia sobie próbę spojrzenia na świat
z perspektywy innej niż ludzka. A z takim właśnie eksperymentem narracyjnym
mamy do czynienia w analizowanej tu prozie jednego z kwadrygantów. Zdecydowawszy się na udzielenie głosu zwierzętom, nawet jeśli z konieczności musiało to
odbyć się w trybie głęboko zmediatyzowanym, pisarz nieuchronnie więc zmierzyć
się powinien z dziedzictwem antropocentryzmu, barierą, jak podpowiadają filozofowie, nieprzekraczalną i może właśnie dlatego tak prowokującą artystów. Po raz
ostatni kierując wzrok na naszą okładkę, należałoby zatem zapytać, czy rzeczywiście stało się tak, że wciąż młody (bo niespełna 30-letni) twórca, debiutujący
w nowym dla siebie rzemiośle (wszak Flukowski dał się zapamiętać przede wszystkim jako poeta), poniósł ambitną porażkę, w której wyniku jego narracja utkwiłaby gdzieś pomiędzy ludzkimi ustami (vide: projekt okładki) a brzegiem tego, co
pozaludzkie. Zagadkę tę postaram się rozwikłać w dalszej części swoich rozważań.
Zanim do tego dojdzie, chciałbym wszakże wskazać na pasmo dodatkowych
komplikacji, przed jakim stanąć musi interpretator owej zaskakująco wielowarstwowej prozy. Wspomniany problem, doprecyzujmy, natury narratologicznej,
nieśmiało pozwoliłem sobie zasygnalizować w tytule mojego szkicu, tytule, który
1
2
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S. F l u k o w s k i, Zapach księżyca. Kraków 1981. W dalszej części szkicu cytaty z tego wydania
oznaczać będę skrótem F. Liczby po skrócie wskazują stronice.
Pierwodruk opowiadań ukazał się w tomie Pada deszcz (Warszawa 1931).
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po kolejnej parafrazie sam przekształciłby się w parafrazę i brzmiałby wówczas
następująco: Objaśnianie – zwierzęcych – marzeń sennych, lub, w wariancie asekuracyjnym (tudzież refutacyjnym): Próba objaśniania – zwierzęcych – marzeń
sennych, dotąd nie zdradziłem bowiem, że Flukowski podjął się zadania w podwójny sposób skomplikowanego. Już samo wykreowanie realistycznej narracji zwierzęcej, z wszelkimi tego usiłowania konsekwencjami (a więc z koniecznością odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu ludzki język zdolny jest do odtworzenia subiektywnego obrazu zwierzęcego świata, tego, co coraz częściej określamy dziś jako
„Umwelt”3), wydaje się zadaniem wystarczająco trudnym, atoli autor Zapachu
księżyca na tym nie poprzestaje i wykonuje narracyjny krok dalej, usiłując wniknąć
pod powierzchnię nieświadomości zwierzęcej. Efektem takiego wysiłku są dwa
symetryczne opowiadania, które przykuły mój wzrok: Sen kota oraz Sen psa.
Zagadka dla „zwierzęcego” Freuda
Sięgając po te niepozorne, kilkustronicowe zaledwie utwory, zawodowy czytelnik,
a za takiego ma prawo uważać się literaturoznawca, powinien poczuć się zobligowany do, nazwijmy to tak, metodologicznego rachunku sumienia. Nagle może się
bowiem okazać, że instrumentarium retoryczne, jakim z mniejszą lub większą
sprawnością operujemy, jeśli nie zawodzi w kontakcie z analizowaną tu prozą
(swoją drogą, przedstawiającą się jako wprawka, ćwiczenie stylistyczne na marginesie głównego nurtu twórczości pisarza4), to w dotkliwy sposób objawia swoje
ograniczenia. Mówiąc metaforycznie, przypomina jemiołę pozbawioną kontaktu
z soczystym wnętrzem pnia rozkwitającego drzewa. Ba, „drzewo” to umiemy trafnie
zidentyfikować. Byłoby szczytem polonistycznej prostoduszności podejmować się
interpretacji utworów literackich zawierających szczegółowe opisy snów – zwłaszcza
gdy owe sny cechują się silnie podkreślonym charakterem onirycznym – bez przelotnego choćby flirtu z psychoanalizą. Tyle podpowiada filologiczny zdrowy rozsądek.
Nietrudno jednak dostrzec, że w sytuacji tekstowej, w jakiej się znaleźliśmy, w sytuacji o znamionach pułapki interpretacyjnej, następuje konieczność rewizji dotychczasowych przyzwyczajeń hermeneutycznych, także tych zainspirowanych
wszelkimi nurtami teorii psychoanalitycznej. Musi się tak stać z oczywistego powodu: jeśli psychoanaliza była (jest) dla literaturoznawców atrakcyjna, to najpewniej dlatego, iż zwykli oni traktować tekst literacki jako przejaw ludzkiej psychiki

3

4
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Autorem tej kategorii jest niemiecki biolog J. von Uexküll. Jego koncepcję na gruncie kynologicznym rozwinęła twórczo A. H o r o w i t z (Oczami psa. Co psy wiedzą, myślą i czują. Przeł. M. B ug a j s k a. Warszawa 2010, rozdz. Umwelt. Z punktu widzenia psiego nosa).
O tym, że oba oniryczne opowiadania według badaczy stanowiły uboczny nurt działalności literackiej Flukowskiego, świadczyć może fakt, iż zostały pominięte w mikromonografii współtwórcy
Kwadrygi. Zob. L. S z a r u g a, Stefan Flukowski. W zb.: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku.
Seria 6: Literatura polska w okresie międzywojennym. Red. I. M a c i e j e w s k a, J. T r z n a d e l,
M. P o k r a s e n o w a. T. 4. Kraków 1993. Inaczej kwestię tę postrzega D. W o j d a (Perspektywizm
w pisarstwie Stefana Flukowskiego. „Ruch Literacki” 2013, z. 4/5. Artykuł przedrukowano w zb.:
Stefan Flukowski i kult nowoczesności. Red. J. M a d e j s k i, B. M. W o l s k a. Szczecin 2015),
według której Sen kota i Sen psa ilustrują poetykę perspektywizmu charakterystyczną dla całości
tego wielogatunkowego dzieła.
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– psychiki, która sama w sobie upodabnia się do tekstu podatnego na interpretację;
tymczasem utwory, jakimi się zajmujemy, przewrotnie uchylają się przed próbą
podobnej ingerencji. Ich sekret dałoby się chyba określić mianem postępującej
symulakryzacji: i nie chodzi mi tu o to, że granica między rzeczywistością snu
(jakkolwiek niejednoznaczny byłby jej status) a jej przedstawieniem w prozie Flukowskiego stopniowo się zaciera, nie o to również, że dysponujemy szczegółową
mapą pozbawioną terytorium. Terytorium najpewniej istnieje! Ale, jak dotąd, żaden
człowiek, a więc ani pisarz, ani interpretator, nie ma tam wstępu, co skonstatować
należałoby ze szczerym ubolewaniem.
Jeśli więc zdarzyło się tak, że nie dysponujemy kluczem, a na dodatek pojawia
się zasadne podejrzenie, iż drzwi do nieświadomości zwierzęcej są po prostu pozbawione zamka5, może pora zatem zatrzasnąć okładki tomu Flukowskiego oraz
wszem i wobec ogłosić własną bezradność. Oczywiście, nie mówię tego całkiem
serio, choć problem zaiste wydaje się poważny. Należy go jednak nieco przeformułować. Rzecz jasna, nie jestem tak naiwny, by stwierdzić, że w analizowanych tu
tekstach możemy doszukać się przejawów... psychiki zwierzęcej oraz że odnalezione w tej prozie zapisy marzeń sennych, które chcielibyśmy poddać interpretacji,
doprowadzą nas do świata wypartych i ocenzurowanych zwierzęcych pragnień.
Takie rozumowanie, opierając się na ruchomym fundamencie wiązki analogii,
z najważniejszą z nich, zrównującą ludzki aparat psychiczny ze zwierzęcą psyche
(mimo wszystko pozwolę sobie pozostawić to określenie bez cudzysłowu), u swoich
źródeł skażone byłoby tym, czego całkowicie pragnąłbym uniknąć, tzn. – inwazją
antropomorfizujących wyobrażeń. W takim razie powinno się zatem nasunąć pytanie: czy w wypadku opowiadań Flukowskiego w ogóle należałoby wspomnieć
o mowie nieświadomości? Jeśli zaś tak, to czyjej? Skoro zaledwie przed momentem
wykluczyliśmy zwierzęta, któż nam pozostaje: Flukowski? Narrator? A może, zgodnie z lacanowskim kierunkowskazem, powinniśmy skupić się wyłącznie na badaniu
tej osobliwej przestrzeni wypełnionej przez pulsujący ruch signifiants, którą dałoby
się chyba określić jako nieświadomość tekstu.
Wiele więc wskazuje na to, iż krótka dygresja metodologiczna zbliżyła nas do
jednego z miejsc aporetycznych, których nieuchwytna topologia sprawia, że trudno
w ich wypadku mówić o prowadzącej do nich wyrazistej drodze czy też szlaku. Nie
musi to wszakże oznaczać konieczności odwrotu, chcielibyśmy wierzyć, że inter5
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Aby odnaleźć odpowiedź na pytanie, „co i jak śni się zwierzętom” (czy zwierzęta śnią obrazami),
spełniony powinien być przynajmniej jeden z warunków: „musielibyśmy znaleźć sposób na przełożenie zapisu aktywności mózgu na obrazy... albo nauczyć zwierzęta ludzkiej mowy” (na stronie:
http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/nauka/o-czym-snia-zwierzeta,1,3333010,wiadomosc.html ádata dostępu: 1 V 2013ñ). Natomiast sam fakt, że marzenia senne nie są wyłączną domeną człowieka, pozostaje raczej bezsporny – i mam tu na myśli nie tylko „nieprofesjonalne” obserwacje naszych
zwierzęcych przyjaciół w trakcie snu (popiskiwanie, przebieranie nogami, co traktować można jako
powtórne przeżywanie scen z życia dziennego), ale także niedawno przeprowadzony eksperyment
naukowy w Massachusetts Institute of Technology: „Badacze zarejestrowali aktywność mózgu
czterech szczurów nagradzanych w trakcie biegu w kołowrotku. Okazało się, że później, gdy gryzonie pogrążyły się we śnie, ich mózg wykazywał taką samą aktywność, a gałki oczne poruszały
się w podobny sposób. Podczas kolejnych faz snu mózg szczurów funkcjonował tak, jak gdyby
nadal trenowały w kołowrotku: naukowcy byli nawet w stanie określić, w jakim punkcie zabawki
szczur znajduje się w danej chwili snu” (ibidem).
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pretacyjne środki niekiedy rzeczywiście uświęcają cel, że stanie się tak i tym razem.
Na duchu może podtrzymywać fakt, iż na terytorium, które nie bez trudu staram
się przemierzać, udaje się odnaleźć cudze ślady. Myślę tu np. o Jeanie Belleminie-Noëlu, jednym z najbardziej cenionych przedstawicieli tendencji psychoanalitycznych we francuskich badaniach literackich, którego inspiracji wiele zawdzięczać
będzie moje skromne studium. Co prawda, poszukiwania uczonego dotyczyły bezsprzecznego arcydzieła literatury światowej6, a co może nawet istotniejsze, w całości
skupiały się na interpretacji marzeń sennych bohatera ludzkiego, mimo to jednak
w dalszej części swoich dociekań pozwolę sobie regularnie nawiązywać do hermeneutycznych technik wypróbowanych przez właśnie tego badacza. Dzięki zaproponowanym przez niego regułom interpretacji chciałbym otrzymać odpowiedź na
ekscentryczne z pozoru pytanie: jak „psychoanalizować” sen psa i kota?
Jedną z konsekwencji wprowadzenia zwierząt przez Flukowskiego na arenę
tekstu literackiego, a następnie takiego pokierowania nurtem narracji, aby przed
czytelnikami „rozsunąć tkaninę pracy sennej [...]”7 i starać się wydobyć stamtąd
ukryty sens, sens snu (zwierzęcego), jest konieczność przeformułowania tego, co
wiemy albo wydaje się nam, że wiemy, na temat pozycji powieściopisarza i psychoanalityka wobec problemu snu-tekstu (nie mylić z tekstem-snem; do tej zarysowanej przez Bellemina-Noëla opozycji za moment powrócę). O ile dotąd zastanawiano
się nad relacjami między powieściopisarzem a psychoanalitykiem, nad próbą ich
utożsamienia, lub też rozróżnienia, często dodając jeszcze jedno ogniwo hermeneutycznego łańcucha w postaci krytyka literackiego, o tyle w naszym granicznym
przypadku należałoby wprowadzić dodatkową instancję, dzięki czemu wyłaniający się tu trójkąt interpretacyjny (nierównoboczny) przekształciłby się w kwadrat.
Jak się domyślamy, jego czwartym wierzchołkiem powinien być ktoś, kto wyspecjalizował się w badaniu psychiki zwierzęcej: zoopsycholog albo jego bardziej współczesny etologiczny spadkobierca8.
Podkreślam ów (zoo)psychologiczny aspekt, gdyż koncepcja psychiki zwierzęcej,
jaką dałoby się wypreparować z analizowanej przeze mnie prozy Flukowskiego, na
zasadzie swoistej inwersji przeciwstawia się redukcjonizmowi, jaki zaproponował
XX-wieczny behawioryzm, zwłaszcza w swojej skrajnej postaci. Jeżeli w myśl tej
teorii psychikę ludzką należałoby badać według reguł, które sprawdziły się w odniesieniu do zwierząt (lub jak kto woli: innych zwierząt9), to w niemy sposób przy-

6

7
8

9
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Zob. J. B e l l e m i n - N o ë l, Jak „psychoanalizować” sen Swanna? Przeł. W. K r z e m i e ń. W zb.:
Psychoanaliza i literatura. Wybór, red., oprac. P. D y b e l, M. G ł o w i ń s k i. Gdańsk 2001. –
I. I w as i ó w, Słownik nieświadomości. Sny literackie po psychoanalizie. „Teksty Drugie” 1998,
nr 1/2. Zob. też Dreams, Phantasms and Memories. Ed. W. O w c z a r s k i, Z. Z i e m a n n. Gdańsk
2015.
S. F r e u d, Marzenia senne. W: Psychopatologia życia codziennego. – Marzenia senne. Przeł.
W. S z e w c z u k. Warszawa 1987, s. 406.
Zob. np. W. G. V a n d e r K l o o t, Zachowanie się zwierząt. Przeł. I. Ł u k a s z e w s k a. Warszawa 1971. – A. M a n n i n g, Wstęp do etologii zwierząt. Przeł. J. P i l a r s k a - O b o j s k a, E. S t yc z y ń s k a - J u r e w i c z, T. P r u s. Warszawa 1976. – B. S a d o w s k i, J. A. C h m u r z y ń s k i,
Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa 1989.
Zob. M. B a k k e, Między nami zwierzętami. O emocjonalnych związkach między ludźmi i innymi
zwierzętami. „Teksty Drugie” 2007, nr 1/2.
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jąć by trzeba założenie, iż to, co najistotniejsze dla sfery zachowań ludzkich, rozgrywa się w przestrzeni pomiędzy bodźcem a reakcją. Stąd już chyba niewielki krok
może nie tyle w stronę zanegowania występowania jakichkolwiek zjawisk psychicznych, ile w kierunku ich skrajnej marginalizacji. Tymczasem polski pisarz – z premedytacją pomijam tu horyzont spekulacji, jak głęboko wnikał on w rewolucję,
która stała się udziałem współczesnej psychologii – zdaje się wybierać dokładnie
odwrotną trajektorię: to nie badania nad zwierzętami służą mu więc za model do
tego, by jak najpełniej rozpoznać ludzką psyche, ale teoria arcyludzka, za jaką bez
wątpienia uważać należy psychoanalizę, teoria, którą młody Flukowski najwyraźniej
był zafascynowany, pomaga mu lepiej poznać/przedstawić sekretne życie zwierząt.
Nawet jeśli gest ów potraktować jako przejaw modernistycznie wysublimowanej
antropomorfizacji, to jego konsekwencje mogą być zaskakujące: dzięki zasygnalizowanej tu transpozycji spoza kart książki Flukowskiego wychylałoby się zwierzę
jako autonomiczny podmiot, w pełni zdolny do odczuwania cierpienia i przyjemności. Podmiot obdarzony złożoną psychiką, w której ruchomych ramach mieściłaby
się również rozległa sfera nieświadomości. To jasne, iż nie potrafimy tam wniknąć,
nie musi to wszakże oznaczać, że sfery tej nie ma – zdaje się argumentować prozaik i zaraz potem usiłuje dokonać tego, co niemożliwe, stopniowo rozsuwając tkaninę pracy zwierzęcego marzenia sennego. Tym samym, na długo przed Elizabeth
Costello, protagonistką powieści południowoafrykańskiego noblisty, współzałożyciel
Kwadrygi przekonywałby, że „nie istnieją granice wysiłku, jaki możemy i powinniśmy wkładać we wchodzenie w położenie innych [także tych, którzy śnią! – P. K.],
nie ma granic dla współczującej wyobraźni”10.
Na koniec tego nazbyt zapewne rozwiniętego wstępu pozwolę sobie sformułować
myśl w intencji kontrowersyjną: nawet jeżeli nieuchronnym skutkiem przeprowadzonej tu próby uporządkowania przestrzeni interpretacyjnej miałoby być swoiste
przesunięcie, przemieszczenie (Verschiebung) przedmiotu badań, w którego wyniku
„to, co się śni zwierzętom”, ustąpiłoby „temu, jak pisarze wyobrażają sobie to, co
się śni zwierzętom”, to i tak bez wahania warto podjąć się gry hermeneutycznej.
Należy jednak mieć przy tym świadomość, że u kresu naszej lektury analitycznej
stoi nie Narrator czy Zwierzęcy Bohater albo jakaś ich osobliwa fuzja (przedstawione zwierzę jako hipostaza pisarza?), ale skończona seria znaków zwana tekstem.
I to ją chcielibyśmy „spsychoanalizować”.
„Jak to jest być (śniącym) zwierzęciem?”11 O fokalizacji
Do rzeczy zatem. Gdy przyjrzymy się bliżej strukturze wybranego przeze mnie dyptyku opowiadań (Sen kota oraz Sen psa), mniej więcej w połowie każdego z nich
dostrzeżemy szczelinę, wewnętrzne pęknięcie. Choć miejsce to jawi się na pozór
jako przerwa w narracji (w jednym z wypadków rozumieć to należałoby nader dosłownie: jako zwielokrotnioną interlinię, która rozszczepia kolumnę tekstu), chciał-

10
11
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J. M. C o e t z e e, Żywoty zwierząt. Przeł. A. D o b r z a ń s k a - G a d o w s k a. Warszawa 2004, s. 52.
To, oczywiście, aluzja do słynnego kognitywistycznego studium Th. N a g e l a What Is It Like to Be
a Bat? („The Philosophical Review” 1974, nr 4).
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bym, aby – paradoksalnie – to na nim właśnie przez moment skupiła się nasza
uwaga. Może się bowiem okazać, że z kilku powodów jest to newralgiczny punkt
narracyjnego (i narratologicznego) projektu, jakiego podjął się Flukowski. Jeśli
uwzględnimy kryterium dynamiki fabuły, dostrzeżemy, iż w wytropionym tu miejscu nagle urywa się szlak zdarzeń; albo, nieco inaczej rzecz ujmując, zdarzenia
zmieniają swoją konsystencję. Dzieje się tak na skutek snu, w jaki zapadają tytułowi bohaterowie obu utworów. Wraz z opuszczeniem kurtyny sennej, kurtyny
powieki, fabuła „dzienna” (w obu przypadkach stanowiąca pierwszą część opowiadania) w całości ustępuje pola fabule „nocnej”, przestrzeń świadomości bohaterów
zwierzęcych odsłania przed czytelnikami swój nieświadomy rewers, innymi słowy,
w zależności od tego, po której stronie tekstowej „wyrwy” aktualnie się znajdujemy,
przebywamy „na powierzchni poematu – i w środku”.
Symetrie można by z pewnością mnożyć, co najistotniejsze jednak, obie części
opowiadań nie są „samotnymi wyspami”, ale fragmentami lądu, pomiędzy którymi
autor starał się wybudować skomplikowaną sieć mostów. Ruch znaczeń, jaki się
na nich odbywa, co interesujące, przebiega w obu kierunkach równocześnie. Jak
to rozumieć? Funkcją inicjalnych partii utworów jest nie tylko wprowadzenie nas
za próg świata przedstawionego, zaprezentowanie bohaterów oraz ukazanie łączących ich relacji (główne napięcie w obu fabułach ogniskuje się wokół duetu: zwierzę i jego pani/pan), ale także dostarczenie czytelnikowi, który już wkrótce będzie
musiał przekształcić się w psychoanalityka, swoistego humusu – warstwy zdarzeń
i znaczeń, z jakich w dużej mierze utkane będzie płótno marzenia sennego. Dzięki
wytropieniu tych realistycznych pozostałości z życia na jawie, dzięki owej namiastce, w ogóle możliwy stanie się proces objaśniania marzenia sennego, ryzykowne
przemierzanie przełęczy pomiędzy ukrytą myślą (Traumgedanke) a tym, co w ramach
naszego eksperymentu lekturowego określilibyśmy jako treść jawną (Trauminhalt).
Jak zatem widzimy, opowiadania Flukowskiego zostały skonstruowane w taki sposób, by czytelnik czuł się wyposażony w ich hermeneutyczną instrukcję obsługi:
działa ona dzięki zasygnalizowanemu przed momentem dwukierunkowemu przepływowi znaczeń – nie tylko bowiem kontekst jawy pozwala nam na odkształcenie
zniekształcającej pracy tekstowego snu, ale i na odwrót, klucz do psychicznego
życia bohatera zwierzęcego (a więc również do sfery jego ukrytych pragnień odczuwanych na jawie, sportretowanej w pierwszej części utworu) został zdeponowany
głęboko pod warstwą marzenia sennego. Mamy zatem wyjątkową sposobność, by
z bliska obserwować, jak to, co jawne, płynnie zamienia się w to, co ukryte, i vice
versa. Oczywiście, nie wolno nam nawet na moment zapominać, że obcujemy tylko
(aż) z literaturą.
Aby oddalić zarzut, iż zarówno pisarz, jak i interpretator zbyt daleko posunęli
się w głąb antropomorfizującego symulakrum, najwyższa pora zapytać, czy, a jeśli
tak, to w jakim stopniu, fakt, że protagonistami obu onirycznych opowiadań autor
uczynił zwierzęta, odcisnął się w fakturze narracji. Nieco inaczej to eksplikując,
interesować nas będzie kwestia, czy w analizowanych tu utworach zdołamy doszukać się śladów wskazujących na próbę wprowadzenia przez Flukowskiego elementów percepcji rzeczywistości odmiennej niż ludzka. Jak się wydaje, nie można
skutecznie odpowiedzieć na postawione pytanie – czy młodemu pisarzowi udało się
choć w części nasycić nasz „apetyt na narracyjną przemianę”? – bez uruchomienia
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terminu „fokalizacja”. Nie ma tu miejsca ani potrzeby, by szczegółowo referować
całość teorii zaproponowanej przez francuskiego teoretyka literatury Gérarda Genette’a12, pamiętając więc tylko o wyróżnionych przez niego trzech podstawowych
odmianach ogniskowania, inaczej zwanego fokalizacją (wspomniane warianty to,
w zależności od stopnia wiedzy, jaką dawkuje czytelnikowi narrator, fokalizacja
zerowa, wewnętrzna i zewnętrzna), chcielibyśmy sprawdzić, po której stronie tak
wyznaczonej linii percepcyjnej lokowałyby się narracje zwierzęce Flukowskiego. Raz
jeszcze rzucając okiem – nomen omen, wszak za Genette’em próbujemy powiązać
kwestie narratologiczne z optyką – na strukturę Snu kota i Snu psa, a mówiąc
precyzyjniej: ponownie dotykając tego osobliwego miejsca, które pozwoliłem sobie
określić jako szczelinę, wewnętrzne pęknięcie, spodziewać by się można, że równocześnie z przekroczeniem owego wewnętrznego progu po prostu coś musi zmienić
się w budowie narracji. I takie procesy rzeczywiście zachodzą, nie są jednak chyba
tak głębokie, jak można by się tego spodziewać. Ale po kolei.
Zdążyliśmy zauważyć, że w wypadku opowiadań Flukowskiego mówić należałoby o podwójnej symetrii. Pierwsza to symetria zewnętrzna – zgodnie z paralelną
intytulacją, utwory te składają się na całość kompozycyjną, wzór, który śmiało
dałoby się określić mianem „pendant”. Dodać tu można, że wybór tytułowych bohaterów, oczywiście, nie jest przypadkowy, przesądziło o nim kryterium domestykacji. Po prostu pies i kot to zwierzęta w najwyższym stopniu udomowione13, co
ma i taki dodatkowy skutek, że najłatwiej nam jest (tym razem mówię o pisarzach)
wyobrazić sobie / odtworzyć sposób odbioru świata właśnie z ich perspektywy (a
nie z punktu widzenia14 pozostałych, dalszych człowiekowi „innobytów”). Istnieje
jednak także i symetria wewnętrzna – każde z analizowanych tu opowiadań składa
się z dwóch równoległych części: pierwsza z nich rejestruje to, co udało się zwie-

12

13

14
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Zob. A. Ł e b k o w s k a, Pojęcie fokus w narratologii – problemy i inspiracje. W zb.: Punkt widzenia
w tekście i w dyskursie. Red. J. B a r t m i ń s k i, S. N i e b r z e g o w s k a - B a r t m i ń s k a, R. N y c z.
Lublin 2004. – M. R e m b o w s k a - P ł u c i e n n i k: W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W zb.: Literackie reprezentacje doświadczenia. Red.
W. B o l e c k i, E. N a w r o c k a. Warszawa 2007; Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna
teoria narracji a proza XX wieku. Toruń 2012. – A. Ż y ź n i e w s k a, Fokalizacja zwierzęca na
przykładzie fragmentów prozy modernistycznej: „Nemroda” Brunona Schulza, „Dociekań psa” Franza Kafki oraz „Flusha” Virginii Woolf. W zb.: (Inne) zwierzęta mają głos. Red. D. D ą b r o w s k a,
P. K r u p i ń s k i. Toruń 2011.
Zob. J. P a g e, Jak koty widzą świat i ludzi? Przeł. M. K i t t e l. Warszawa 2010, s. 42–43: „Koty
i psy to zwierzęta, które zostały udomowione w największym stopniu, przynajmniej według jednego prostego kryterium: to jedyne zwierzęta domowe, które nie muszą być zamykane, żeby nie
uciekły. [...] Innym użytecznym kryterium jest to, że udomowione zwierzę powinno nie potrafić
radzić sobie w naturalnym, to znaczy dzikim, środowisku”. Co interesujące, badacz w dalszej
części wywodu sam sobie przeczy, wskazując na wyrazistą różnicę, która oddala koci ród od wszelkich pozostałych udomowionych gatunków: „W przeciwieństwie do innych udomowionych zwierząt,
koty nie stały się też w pełni zależne od ludzi. Praktycznie każdy kot domowy, do dziś dnia, może
porzucić swoich właścicieli i całkiem nieźle poradzić sobie jako dachowiec w mieście, gdzie od
czasu do czasu nakarmią go ludzie, albo jako samotny łowca w dziczy. Domowy kot, można by
więc powiedzieć, nie jest całkiem udomowiony” (ibidem, s. 49).
Raz jeszcze zwracam uwagę na nieprecyzyjność sensualną tego określenia w odniesieniu do narracji usiłujących odtworzyć/imitować odczuwanie świata przez zwierzęta.

2016-06-07 13:34:42

74

Rozprawy i Artykuły

rzęciu zaobserwować tuż przed zaśnięciem, druga – szczegółowo opisuje jego sen,
aż do momentu ocknięcia się. Skupmy się na konsekwencjach narracyjnych tej
drugiej odmiany symetryczności.
„Kot w n i e d o k o ń c a pustym mieszkaniu” – tak nieco żartobliwie można
by scharakteryzować sytuację narracyjną, jaka zaistniała w pierwszym z analizowanych tu utworów. A niewielkie locum nie jest puste, gdyż niemal w całości wypełnia je swą ekspresywną krzątaniną kobieta przygotowująca się do wyjścia,
najpewniej w celu intymnego rendez-vous. Ta niedługa, pozbawiona przełomowych
zdarzeń scena, mająca w rzeczywistości status zagęszczonej deskrypcji, stanowi
niemal wzorcowy przykład narracji personalnej: dyskretny narrator stara się zanadto nie ujawniać swego istnienia i, jeśli to możliwe, skrywa się za jedną z postaci – w tym wypadku za „kocim grzbietem”. Mielibyśmy wszakże prawo zapytać: cóż
to właściwie znaczy, że nasz narrator wie zaledwie tyle, ile w danym momencie jest
w stanie zaobserwować bohater zwierzęcy? Zaobserwować? Istotnie, Flukowski,
choć, oczywiście, nie mógł sobie tego teoretycznie uświadamiać, uruchamia tryby
narracyjnego mechanizmu, który w naszym wypadku należałoby określić jako
„fokalizację zwierzęcą” (a równocześnie – wewnętrzną, gdyż będziemy percypować
świat w ramach horyzontu dostępnego bohaterowi15). Pamiętamy, iż główny cel
tego wariantu fokalizacji stanowi próba jak najbardziej sugestywnej imitacji zwierzęcego sposobu postrzegania rzeczywistości, czego bezpośrednią konsekwencją
bywa zazwyczaj przesunięcie narracyjnego punktu ciężkości na kwestię zmysłów.
I dzieje się tak właśnie w interpretowanym tu opowiadaniu. Uprzedźmy jednak od
razu, że opis kociego doświadczenia sensualnego, jaki sprezentował nam Flukowski, na pozór nie różni się diametralnie od ludzkiego modelu organizacji wrażeń
zmysłowych (oraz od tego, jak sposób ów przedstawiany jest w literaturze).
Paradoksalnie, nie musi to wszakże dyskredytować Flukowskiego jako znawcy
alfabetu zachowań zwierzęcych, a przynajmniej kocich. Jeśli uświadomimy sobie,
że dla nocnego łowcy, którym – mimo jakże skomplikowanej drogi ewolucyjnej –
pozostaje kot, najistotniejszy ze zmysłów stanowi wzrok i zaraz potem słuch16
(odmiennie ta hierarchia sensoryczna przedstawiać się będzie np. u psów), wówczas
wyraźną dominację doznań wzrokowych, o jakiej mówić należałoby w przypadku
Snu kota, moglibyśmy zinterpretować jako przejaw zoologicznej erudycji młodego
autora (inna rzecz, że kocie oczy widzą jednak w nieco odmienny sposób niż ludzkie, z czego jeszcze w Dwudziestoleciu międzywojennym nie do końca zdawano
sobie sprawę). O tym, że polski prozaik jest rzeczywiście uważnym obserwatorem
kociego stylu bycia i postrzegania, świadczy również fakt, iż wykreowaną w utworze
przestrzeń percepcyjną postanowił poszerzyć o bodźce odbierane przez pozostałe
zmysły: tytułowego bohatera cechuje więc wyraźna nadwrażliwość na sferę dźwięków. Wśród nich znajdą się i takie, które z łatwością mogłyby (niczym ultra- i infradźwięki) umknąć ludzkiemu uchu, np. dochodzący z oddali szelest robotniczych
podeszew ścierających chodnik; w opowiadaniu znajdziemy także przynajmniej

15
16
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Koncepcję G. Genette’a referuję za R e m b o w s k ą - P ł u c i e n n i k (W cudzej skórze, s. 51–54).
Zob. P a g e, op. cit., rozdz. Zmysły kotów. Dodać tu można, że w polskim przekładzie książki tego
autora bezpowrotnie „zagubiła się” część sensualistycznej wymowy tytułu. W oryginale brzmiał on
Do Cats Hear with Their Feet?
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dwie czytelne aluzje do „punktu obwąchiwania”17. Jak jednak wcześniej wspomniałem, impulsy te stanowią raczej kognitywny margines i nie zmieniają odczucia, że
kobiecy buduar (oraz jego właścicielkę) oglądamy przede wszystkim kocimi oczyma.
Igrając historycznoliterackimi asocjacjami, można by nawet powiedzieć, iż niewielkie opowiadanko autora Słońca w kieracie stanowi skromny polski ekwiwalent
jednego z rozdziałów Historii oka, zatytułowanego Kocie oko, skojarzenie zaś z dziełem Georges’a Bataille’a18 wkrótce okaże się o tyle zasadne, o ile tekst Flukowskiego w dużej mierze ufundowany został właśnie na napięciu erotycznym.
Skoro więc wiemy już, jak we Śnie kota (a w zasadzie w jego części poświęconej
chwilom przed kocim uśnięciem) kształtują się relacje między narratorem a bohaterem – bohaterem, którego oko funkcjonuje niczym wyjątkowo sprawna kamera19,
pozwalająca nam z uwagą obserwować miejsce akcji – zapytajmy, na czym w szczególności zatrzymuje się obiektyw narracyjny. Swoistym optycznym leitmotivem
pierwszej partii opowiadania jest światło słoneczne, jakie przenika do buduaru
przez szczeliny pomiędzy opuszczoną roletą a framugą okna, tym samym tworząc
„dwa pasma”, w których „kręcą się tęczowe pyły kurzu” (F 21). Jak się wydaje,
fascynują one kociego bohatera z dwóch powodów: po pierwsze, stanowiąc źródło
„słodyczy ciepła” („jakże innego od ciepła pieca czy komina”, F 23), ale również
wprowadzając element ruchu, którego po prostu nie jest w stanie zignorować żaden
rasowy drapieżnik. O tym, jak bardzo istotny to fragment przestrzeni, niech świadczy fakt, że na zaledwie trzech stronicach, jakie zajmuje rekonstruowany tu opis,
pojawia się on aż trzykrotnie. W ostatnim wypadku mówić można nawet o symbolicznym (a więc niedostępnym kotu) wymiarze swoiście przefiltrowanego solarnego
światła:
Roleta ciągle była brązowa, w korytarzach słonecznej światłości wałęsały się jak pijane samotne
pyły. Wpadały w pas świetlny i wychodziły zeń każdym punktem linii, będącej granicą między jasnością
a mrokiem. [F 24]

Już wkrótce – wspólnie z bohaterem – spróbujemy przekroczyć inną, tym razem
nieprzekraczalną barierę.
Jeśli pozwoliłem sobie (za narratorem) poświęcić tu nieco miejsca marginalnej
z pozoru „strunie światła”, to uczyniłem tak dlatego, że – w moim przekonaniu –

17

18
19
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Określenie S. T h e m e r s o n a. Zob. K. G i l, „Wykład profesora Mmaa” Stefana Themersona jako
dzieło oparte na wątpieniu (tu zwłaszcza podrozdział Rzeczywistość pisana inaczej, czyli co widzą
termity. O fokalizacji). „Polisemia. Czasopismo Naukowe Antropologów Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2012, nr 2. Na stronie: http://www.polisemia.com.pl/home/numer-2-2012-9/wykad-profesora-mmaa-stefana-themersona-jako-dzieo-oparte-na-wtpieniu (data dostępu: 12 II 2012).
G. B a t a i l l e, Historia oka. Przekł., wstęp T. K o m e n d a n t. Posł. T. S w o b o d a. Gdańsk 2010.
Gwoli rzetelności dodajmy, że koci aparat wzroku porównuje się raczej z aparatem fotograficznym:
„Precyzja wzroku kota to efekt podobieństwa jego budowy do budowy aparatu fotograficznego –
w szczególności takiego staromodnego, który nie dość, że nie był w pełni automatyczny, to jeszcze
wykorzystywał taki archaiczny wynalazek jak kliszę. Pierwsze, co musiał zrobić fotograf, by wykonać
zdjęcie, to ustawić szerokość przesłony. Gdy jest ciemno, przesłonę trzeba otworzyć jak najbardziej,
by wpuścić całe dostępne światło; przy silnym oświetleniu przesłonę należy skurczyć do rozmiarów
małej dziurki. W oku – zarówno ludzkim, jak i kocim – funkcję przesłony spełnia źrenica. Źrenica
kota potrafi rozszerzyć się do rozmiarów koła o średnicy pół cala” (P a g e, op. cit., s. 114).
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reakcja na nią wyjątkowo dobrze oddaje różnicę między ludzką a zwierzęcą odmianą percepcji. Na problem ten spojrzeć można również z medycznej perspektywy:
gdyby jakiś człowiek uporczywie wpatrywał się, a nawet nie byłby w stanie odwrócić wzroku od wibrujących w przestrzeni mikroskopijnych pyłków kurzu, z pewnością zdiagnozowane by to zostało jako sensoryzm – przejaw zaburzeń w odbiorze
i przetwarzaniu bodźców zmysłowych (zakłócenie procesu tzw. integracji sensorycznej), tymczasem w zwierzęciu czujnie wodzącym wzrokiem za tym „znikającym
punktem” bez wątpienia widzimy osobnika znakomicie wyposażonego przez naturę do odgrywania powierzonej mu roli. Można więc chyba śmiało rzec, że Flukowski,
tak rozkładając optyczne akcenty, dobrze zdał test na bycie czujnym obserwatorem
obyczajów wspólnoty zwierzęcej. Istnieje jednak i druga część (nie tylko optycznego)
egzaminu. Aby uzmysłowić sobie, na czym ona polega, musielibyśmy podkreślić,
że nasz bezimienny koci bohater reprezentuje ród męski (choć w tekście nie ma
o tym mowy, winniśmy raczej założyć, iż nie jest kastratem). Dlaczego to takie
ważne? Ano dlatego, że kot dzieli pomieszczenie (i życie!) z istotą nie tylko odmiennego gatunku, ale i odmiennej płci, co – przynajmniej teoretycznie – mogłoby nie
pozostawać bez wpływu na kształt ich międzygatunkowej relacji. Czy odcisnęło się
także w sferze spojrzenia? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przenieśmy się na
moment do... łazienki pewnego wybitnego francuskiego filozofa.
Flukowski versus Derrida
Na początek przytoczmy znany fragment książki Jacques’a Derridy L’Animal que
donc je suis:
Często pytam się o to, kim jestem i kim (w związku z tym) jestem w chwili, w której, schwytany
nagi, przez spojrzenie zwierzęcia, na przykład przez oczy kota, popadam w istocie w problem, tak, w złą
okoliczność [...], tłumiąc własne zakłopotanie. [...] Szczególnie że – muszę wyjaśnić – kot obserwuje mnie
frontalnie nagiego, twarzą w twarz, i że jestem nagi stojąc przed oczami kota, lustrującego mnie od stóp
do głów, najwyraźniej po to, by widzieć, nie wahającego się skoncentrować swój wzrok – tak, by uzyskać
pewne pole widzenia – w kierunku mojej płci20.

Dlaczego przypominam poranną przygodę Derridy i jego kotki? Oczywiście,
pamiętam o kolejności powstania tych – pod wieloma względami – odmiennych
tekstów, ale gdybym miał spróbować wyobrazić sobie precyzyjny negatyw sceny
sportretowanej przez ojca dekonstrukcji, to mógłby to być właśnie fragment narracji Flukowskiego. Mapa analogii wydaje się zaskakująco rozległa, tyle że mają
one, by tak rzec, odmienny znak wartości. W eseju opartym na autobiograficznym
doświadczeniu Derridy to nagi człowiek (mężczyzna), a staje się nagi w momencie
zetknięcia się z cudzym wzrokiem, napotyka zwierzę (kotkę) i pod wpływem niespodziewanego skrzyżowania kroków oraz spojrzeń21 – które jednak, zdaniem Donny
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Cyt. za: D. C z a j a, O kocim spojrzeniu. W: Filozofowie i zwierzęta. Poeci i zwierzęta. Wypisy z ksiąg
użytecznych. „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2009, nr 4, s. 13.
Interesująco o wzrokowych interakcjach ludzi i zwierząt pisał J. B e r g e r (Po cóż patrzeć na
zwierzęta? W: O patrzeniu. Przeł. S. S i k o r a. Warszawa 1999). Zob. też P. A r m s t r o n g, The
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Haraway, nie zdołało przekształcić się w spotkanie22 – czuje się zmuszony, aby
nagle zreinterpretować swoją człowieczość. Choć jego błyskotliwe rozważania „nadgryzają” paradygmat antropocentryzmu, zwierzę, którego obecność uruchomiła
spekulacyjną machinę, pozostaje „niemową”, kimś – i tu pewnie powinniśmy wstawić znak zapytania – komu jednak nie przyznano łaski pełnej podmiotowości.
Czy sprawy potoczą się inaczej w drugim wypadku? Jeśli zgodzimy się na zaproponowane tu nieeuklidesowe reguły gry literackiej, scenę tę rzeczywiście będziemy mogli obejrzeć z odwróconej niejako perspektywy: tym razem bowiem to człowiek
– kobieta, przez moment w stanie, „w jakim ją Pan Bóg stworzył”, jest tą, która
milczy, a czytelnikowi (zwłaszcza czytelnikowi, już teraz podkreślam jego płeć),
dzięki sprawnemu działaniu mechanizmu fokalizacji zmysłowej, udaje się patrzeć
na nią przez nieco przymrużone kocie ślepia. Dzięki tej „nieoczekiwanej zmianie
miejsc” skromna prozatorska etiuda Flukowskiego niespodziewanie objawiłaby swój
rys rewindykacyjny. Polski pisarz, w przeciwieństwie do francuskiego myśliciela
(poddanego ánazbyt?ñ surowemu osądowi Haraway), najwyraźniej „b y ł zaciekawiony tym, co kot mógł naprawdę robić, czuć, myśleć [...]” (podkreśl. P. K.), niestety, kłopot nasz polega na tym, że – w moim odczuciu – narrator „tym, co kot mógł
naprawdę robić, czuć, myśleć [...]”, zaciekawiony był aż za bardzo. Jak to rozumieć?
Może zamiast rozumieć, w tym wypadku należy po prostu patrzeć:
Kobieta stała znowu przed lustrem: wypinając się, oglądała piersi. Potem uniosła w górę obie ręce
i jeszcze bardziej się przegięła. Brzuch wciągnięty w głąb, żebra nacisnęły skórę. Wspięta na palcach,
trwała tak bez ruchu przez pewien czas. Obfite piersi podniosły się nieco, nabierając jędrności. Zaczęła się obracać to w tę, to w tamtą stronę. Wreszcie opuściła ręce i westchnęła. Potem rękami lekko
dotykała brodawek; zadrżała. Nagle z pasją zgniotła piersi dłonią, twarz miała w skurczu, zgięta wpół,
nogi w kolanach zwarte. [F 22]

Paradoks optyczny, na jakim ufundowano ową scenę, polega na tym, że kobieta, stając nago przed lustrem, oczywiście ma świadomość, iż jest i wkrótce będzie
oglądana (zwierciadło metonimicznie imitowałoby tu pożądający wzrok kochanka),
nie może wszakże wiedzieć, iż przypatruje się jej, erotycznie kontemplując, przynajmniej jeszcze jedna para męskich oczu. Jakkolwiek osobliwie by to zatem za-

22
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Gaze of Animals. W zb.: Theorizing Animals: Re-thinking Humanimal Relations. Ed. N. T a y l o r,
T. S i g n a l. Leiden 2011.
Zob. D. H a r a w a y, When Species Meet. Minneapolis–London 2008, s. 19–21. Cyt. za: C z a j a,
op. cit., s. 13–14: „Znalazł się [Derrida] niemal na krawędzi szacunku, gestu w stronę respecere,
ale był wciąż uwięziony w kanonicznych tekstach zachodniej filozofii i literatury, a także w powiązanych z nimi obawach wobec bycia nagim w obecności kota. [...] Nie był zaciekawiony tym, co kot
mógł naprawdę robić, czuć, myśleć, a może nawet otwierać się na niego, wówczas kiedy odwrócił
się w jego stronę tamtego ranka. [...] Stąd też, jako filozof, tamtego ranka nie dowiedział się w końcu niczego więcej od, o, ze zwierzęcia, niż to, co wiedział na początku, obojętnie w jakim stopniu
lepiej zrozumiał podstawowy skandal, jak i uporczywe przesądzenia swojego intelektualnego dziedzictwa”. Nieco inaczej te wzrokowe ludzko-zwierzęce relacje przedstawiać się będą np. w Dzienniku W. Gombrowicza. Według W. B o l e c k i e g o („Jak zachować się wobec krowy?” áWstęp do
bestiarium Witolda Gombrowiczañ. W: W. G o m b r o w i c z, Bestiarium. Wstęp, wybór, układ
W. B o l e c k i. Kraków 2004, s. 14): „Sensem tego wątku jest dookreślenie ontologicznej odrębności pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem”, zwierzęciem, dodajmy, które będąc – według autora
Ślubu – pozbawione świadomości, nie jest zdolne do jakiejkolwiek formy dialogu.

2016-06-07 13:34:42

78

Rozprawy i Artykuły

brzmiało, w tej części utworu narrator, pozostający w ścisłej unii z kocim bohaterem,
przeobraża się we voyeura, czerpiącego dwuznaczną przyjemność – bliską stanu
podniecenia erotycznego – płynącą z samego procesu podglądania23 (dewiację tę
zwykło się określać mianem „skopofilii”). Z pewnych względów jest to kluczowy
fragment opowiadania Flukowskiego. Narracja, która zapowiadała się jako realistyczna (a nawet hiperrealistyczna) próba odtworzenia (symulowania) zwierzęcego
sposobu percypowania rzeczywistości, nieoczekiwanie odsłoniła swoje antropomorficzne kulisy. W wyniku tej deziluzji zwierzę – przynajmniej przez moment – okazało się zaledwie atrapą, pokrytą futrem fasadą, która miała skrywać libidalne
tęsknoty narratora męskiego. Jak widać, uczyniła to nie do końca skutecznie.
Kot „na skraju załamania nerwowego”
Jeśli w dotychczasowych rozważaniach starałem się skupić na tym, co i jak zwierzęcy bohater Flukowskiego – a my wraz z nim – obserwował, to teraz chciałbym
przestawić nieco wektor naszych poszukiwań i zapytać: co dostrzegły jego „oczy
szeroko zamknięte”? Innymi słowy, chciałbym przekroczyć granicę pomiędzy tekstową jawą a snem, granicę, która wewnątrz opowiadania sama w sobie przedstawia
się jako limes – zwarty niczym transzeja jednozdaniowy akapit („Kot zapadł w ciężki, męczący sen”, F 24). Zobaczmy, co na nas czeka po drugiej stronie.
Na początek zakomunikujmy, że wypełniający drugą część opowiadania sen
kota ukazany został jako rzeczywiste marzenie senne, przez co bynajmniej nie
próbuję zasugerować – wbrew wcześniejszym obiekcjom – iż oto odnalazł się długo
poszukiwany klucz do drzwi nieświadomości zwierzęcej (jeśli takowe istnieją), ale
jedynie zwrócić uwagę na poetykę snu-tekstu, z jakim teraz będziemy obcować.
Jest ona biegunowo odległa od wszelkich satyrycznych czy znanych nam choćby
z literatury dla dzieci wyobrażeń na temat tego, co się śni (lub może się śnić) zwierzętom. Kotu Flukowskiego nie przyśniła się zatem „wielka rzeka, pełna mleka /
aż po samo dno”24, lecz odmienność rzeczywistości, w jakiej bohater przebywa tuż
po opadnięciu kurtyny sennej, znalazła swoje odbicie nie tyle w fakturze narracyjnej (nadal więc obowiązują reguły narracji personalnej), ile w stylu znacznie różniącym się od poetyki inicjalnych partii utworu. Choć w jego onirycznej części
spotykamy elementy nierealistyczne (dno odwróconej beczki, na którym balansuje
kot, nagle przekształca się w powierzchnię księżyca – do tego motywu wkrótce
powrócimy), autor zadbał, aby ich nie przedawkować, surrealistyczna aura wytwarza się raczej w wyniku intensywnego ruchu obrazów, przyspieszonego pulsu cza-

23

24
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W cytowanym tu fragmencie można chyba nawet mówić o „spojrzeniu projekcyjnym”, przekształcającym ciało kobiece w obiekt. Według A. Jones – na którą powołała się I. K o w a l c z y k (Ciało
i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Warszawa 2002, s. 162) – „samo spojrzenie jawi się jako
narzędzie przemocy i penetracji. Jego ofiarą są kobiety – »te, które nie mają penisa«; ich ciała zostają przedstawione jakby w uścisku spojrzenia: jako skrępowane, bez możliwości ucieczki przed
penetrującym spojrzeniem”. Zob. też A. J o n e s, Tracing the Subject with Cindy Sherman. W zb.:
Cindy Sherman. Retrospective. Ed. A. C r u z, E. A. T. S m i t h, A. J o n e s. New York – London
1997, s. 34–35.
To, oczywiście, cytat ze słynnego Kotka J. T u w i m a (w: Wiersze dla dzieci. Warszawa 1999, s. 70).

2016-06-07 13:34:42

PIOTR KRUPIŃSKI

Co się śni zwierzętom?

79

su, w którym nie występują przerwy w dzianiu się. Wszystko to nie pozostało
także bez wpływu na gramatyczny kształt analizowanych tu fragmentów: zapisano
je krótkimi zdaniami, pośród których zdecydowanie dominuje parataksa, dodatkowo podkreślająca pewną równoległość oraz przypadkowość nocnych przygód, jakie
stały się kocim udziałem. Przypadkowość to jednak pozorna, wystarczy bowiem
spróbować odwrócić płótno marzenia sennego, by dostrzec, iż panuje w nim aż
nazbyt wyrazista logika.
Zanim postaram się rozsupłać wielokrotnie krzyżujące się nici skojarzeniowe,
skłębione li tylko po to, aby czytelnik mógł czerpać pełniejszą satysfakcję z pomyślnie przeprowadzonego (zoo)psychoanalitycznego śledztwa, już teraz chciałbym
podkreślić, że zarówno Sen kota, jak i jego bliźniacza wersja – Sen psa (gdzie indziej),
stanowią w moim odczuciu świadectwo rzetelnej znajomości dzieł Sigmunda Freuda. Tym samym kilkanaście lat po opublikowaniu słynnego cyklu artykułów Karola Irzykowskiego25 przybyłby nam jeszcze jeden rodzimy freudysta i nawet jeśli jego
opowiadania w zestawieniu z dziełami bardziej prominentnych międzywojennych
czytelników Wstępu do psychoanalizy (Witkacego, Schulza, Bolesława Micińskiego,
Gombrowicza) jawić się mogą jako utwory minorum gentium, to i tak o ich osobnym
miejscu w naszym piśmiennictwie przesądzić powinien zastosowany w nich eksperyment. Eksperyment, jak starałem się udowodnić, narracyjnej (i narratologicznej)
natury. Jeśli bowiem zgodzić się ze znawcami zagadnienia, wskazującymi na swego rodzaju nadrealistyczny niedosyt w obrębie polskiej prozy modernistycznej26,
którego pośrednim skutkiem było stosunkowe ubóstwo motywów onirycznych, to
– przyznajmy – Flukowski postarał się ów deficyt nadrobić ze znaczącym naddatkiem. Z pewną przesadą można by nawet rzec, że udało mu się udowodnić, iż „są
rzeczy na niebie i na ziemi, o których śniło się”... zwierzętom. Wróćmy zatem do
przerwanych na moment dociekań nad morfologią kocich marzeń sennych.
Przewodnikiem, swoistym cicerone, który pomoże nam zstąpić w głąb tego osobliwego narracyjnego konstruktu, imitującego zwierzęcą nieświadomość, będzie
słynny wiedeński psychiatra (myślę, że sam głęboko zdziwiłby się wizją tak ekscentrycznej peregrynacji, choć prywatnie dał się poznać jako wielki admirator zwierząt,
konkretnie psów, a nawet widział je jako niezwykle pomocne w procesie diagnozowania pacjentów27). Wybór to o tyle naturalny, że właśnie w dziele Freuda, pod
25

26

27
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K. I r z y k o w s k i, Freudyzm i freudyści. W: Pisma rozproszone. T. 1: 1897–1922. Teksty zebrała
i oprac. J. B a h r. Kraków 1998. We wspomnianym artykule K. I r z y k o w s k i wykorzystał fragmenty swojego sprawozdania z obrad podczas Kongresu Neurologów, Psychiatrów i Psychologów
Polskich, który odbył się w Krakowie w grudniu 1912 (Teoria snów Freuda. „Nowa Reforma¨ 1912,
nr 590, z 21 XII, s. 12). Pierwodruk tego artykułu ukazał się w odcinkach na łamach „Prawdy”
w roku 1913 (nry 2–6, 8–9).
Do podobnego wniosku doprowadzić może lektura hasła słownikowego poświęconego XX-wiecznej
polskiej literaturze. Zob. M. B a r a n o w s k a, Oniryzm. Hasło w: Słownik literatury polskiej
XX wieku. Red. A. B r o d z k a [i in.]. Wrocław 1992. Zob. też H. D u b o w i k, Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej. Poznań 1971. – Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej
XX wieku. Red. I. G l a t z e l, J. S m u l s k i, A. S o b o l e w s k a. Toruń 1999.
Zob. Historia – Freud i jego PSY(choanaliza). Na stronie: http://www.dogoterapeuta.wortale.net/363-Historia-Freud-i-jego-PSYchoanaliza.html (data dostępu: 5 III 2013): „Freud słynął ze słabości do
swoich dwóch psów rasy chow-chow, o imionach Lun i Jofi. Freud twierdził, że jego psy pomagały
mu w diagnozowaniu pacjentów. Suczka Jofi zwykła przebywać wraz z terapeutą w jego gabinecie,
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którego wyraźnym wpływem, jak starałem się zasugerować, pozostawał autor
Płomienia róży, należałoby się spodziewać swoistej instrukcji wykorzystanej przez
młodego prozaika w trakcie „fastrygowania” tkaniny pracy sennej. Jako uważny
czytelnik rozpraw twórcy psychoanalizy musiał Flukowski pamiętać, że marzenie
senne objawiło się Freudowi przede wszystkim jako realizacja życzeń o silnym
potencjale emocjonalnym, a cóż może równać się ładunkowi emocji z kręgiem zjawisk, którym patronuje Eros. To on rządziłby podziemnym światem psychicznego
życia istot ludzkich, a analiza marzeń sennych byłaby pochodnią pozwalającą na
częściowe choćby rozświetlenie libidalnych ciemności. Tak sprawy się miały (przynajmniej według Freuda) w przypadku człowieka. Moim zadaniem będzie teraz
sprawdzenie, do jakiego stopnia koncepcja ta została przeniesiona na (grząski)
grunt zwierzęcego aparatu psychicznego (raz jeszcze można byłoby zatem mówić
o niezwykle wyrafinowanym wariancie antropomorfizacji28), w którego funkcjonowanie mamy wgląd dzięki grze literackiej, jaką zaproponował nam Flukowski.
W kanonicznej dla naszych rozważań rozprawie Marzenia senne Freud przedstawił próbę klasyfikacji snów. Podzielił je na trzy kategorie „ze względu na spełnienie życzenia [...]”: byłyby to więc marzenia senne ukazujące niestłumione życzenia w nie zamaskowanej formie; marzenia, które wyrażają stłumione życzenia
w formie zamaskowanej; marzenia senne o stłumionym życzeniu, jednak zupełnie
nie maskowanym lub maskowanym w sposób niedostateczny29. Zatrzymajmy się
przy ostatniej z wyróżnionych przez psychoanalityka kategorii. Trop, który nas ku
niej powiedzie, zdeponowany został w finalnej części obu opowiadań. Tym samym
zbliżamy się do progu jeszcze jednej symetrii: podkreślmy, obie narracje urywają
się – i to niezwykle gwałtownie – dokładnie w momencie dotarcia przez bohatera
zwierzęcego do kresu marzenia sennego, kresu, który zarazem jest początkiem,
impulsem do hermeneutycznej kontynuacji (ze zrozumiałych względów musi się jej

28

29
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zmieniając miejsce, w którym siedziała, w zależności od stanu emocjonalnego pacjenta. Suczka
zwykle leżała koło kanapy Freuda lub blisko pacjenta tak, by być głaskaną. Gdy pacjent okazywał
nadmierne napięcie, maszerowała w kąt pokoju, oddalając się. Pełniła też funkcję strażnika czasu
słynnego ojca psychoterapii! Gdy czas sesji z pacjentem dobiegał końca, pies wstawał i udawał się
w kierunku drzwi”.
Na kwestię tę zwrócił uwagę R. K o ł o n i e c k i (Nowy prozaik: Stefan Flukowski. „Droga. Miesięcznik Poświęcony Sprawie Życia Polskiego” 1931, nr 12, s. 1006), jeden z pierwszych recenzentów
debiutanckiej prozy Flukowskiego: „Zapewne, gdybyśmy postanowili zastosować tu jakieś kryteria
naukowe, musielibyśmy stwierdzić, że koncepcja obu Snów polega na pewnej, w sensie psychologicznym, p e r s o n i f i k a c j i zwierzęcia; ale i przed tym zarzutem stereotypowego antropomorfizmu
w swej zoologii mógłby się Flukowski obronić. Podając rzeczywistość zjawiska sennego, psiego czy
kociego, a więc wprawiając w ruch cały kalejdoskop domniemanej podświadomości zwierzęcej –
miał prawo zbudować nawet najswobodniejszą architektonikę imaginacyjną. Zwierzęta Flukowskiego są rozmyślną, celowo i oryginalnie przeprowadzoną stylizacją prawdy naturalistycznej –
takiej, jaką operował np. Dygasiński (dla celów wychowawczych) i, w mniejszej mierze, London
(który stworzył właściwie dziwaczną metafizykę zwierząt, prawie bez psychologicznych komentarzy).
W każdym razie sen jest u Flukowskiego tylko funkcją opisową, jest artystycznym pretekstem,
służącym autorowi do umotywowania obranego założenia ideowego: rzeczywistość – to medal,
który ma nie jedną, lecz bardzo wiele stron odwrotnych”. Zob. też J. J. L i p s k i, Marzenia senne
i sny na jawie kotów, psów i ludzi. „Twórczość” 1958, nr 11 (jest to recenzja książki S. F l u k o ws k i e g o Pada deszcz. Opowiadania. – Nowele áWyd. 1, powojenne, rozszerz. Warszawa 1958ñ).
F r e u d, op. cit., s. 394.
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podjąć czytelnik, a nie z nagła przebudzony podmiot). I choć na pozór podobny sąd
można by wygłosić na temat dowolnego utworu literackiego (koniec lektury = początek analizy i interpretacji), swoiste nachodzenie na siebie w prezentowanych tu
opowiadaniach dwóch płaszczyzn: snu-tekstu oraz tekstu-snu, sprawia, że proza
ta staje się doskonałym wehikułem sensów metaliterackich, ale i literaturoznawczych. Na zasadzie jakiejś osobliwej mimikry przejmuje pewne właściwości marzenia sennego i podobnie jak ono nie ma sensu sama w sobie, lecz zyskuje go wyłącznie retroaktywnie, jako efekt interpretacji (a nawet interpretacji interpretacji).
Interpretujmy zatem.
Paradoksalnie, powinniśmy zacząć od końca – i mam tu na myśli zarówno
opowiadanie, jak i tkankę marzenia sennego szczelnie wypełniającą jego drugą
część. Pytanie, które w tym momencie się nasuwa, mogłoby brzmieć następująco:
co sprawiło, że oniryczna podróż naszych bohaterów („podróż do kresu nocy”)
urywa się przedwcześnie, dlaczego tak gwałtownie wyrzuceni zostają oni na powierzchnię jawy? Odpowiedzi, rzecz jasna, szukać by należało na klatkach przewijanego filmu-snu, ale i w warstwie kontekstu, której dostarczy nam część utworu poprzedzająca seans: tam spodziewać by się można dodatkowych informacji,
niezbędnych w żmudnym dziele deszyfracji. Jak się jednak wydaje, jest i trzecie
pomocne źródło: ponownie oddajmy głos Freudowi. Dokonując próby systematyzacji marzeń sennych, którą pozwoliłem sobie zreferować w poprzednim akapicie,
zwrócił on uwagę, że snom zaliczonym do trzeciej kategorii nieodłącznie towarzyszy lęk – lęk silny do tego stopnia, iż z reguły pod jego wpływem sny ulegają przerwaniu. Dowodził autor Totemu i tabu: „Bez wielkich trudności można wykazać,
że treść wyobrażenia, która wywołuje lęk w marzeniu sennym, była kiedyś życzeniem, a następnie uległa stłumieniu”30. O uwadze tej warto pamiętać, bo już za
chwilę może ona posłużyć jako klucz nie tylko do prześledzenia wędrówki ukrytych
myśli ze starannie zaprojektowanej przez pisarza sfery nieświadomego ku świadomości, ale i do lepszego rozpoznania procesu, który za Freudem powinniśmy
określić jako „Verdrängung”. Według tej teorii podszyty lękiem zwierzęcy sen odsłoniłby się przed nami jako świadectwo zablokowania oraz zepchnięcia do nieświadomości impulsów i pragnień, które za wszelką cenę szukałyby drogi powrotu. Nie porzucając zaś jeszcze przez moment kostiumu psychoanalityka, moglibyśmy postąpić krok dalej i stwierdzić, że skoro nasz tekstowy pacjent dotąd nie
znalazł się, to – jeżeli nic rychło nie zmieni się w jego relacjach ze światem (i jego
mieszkańcami) – już wkrótce znajdzie się w samym centrum kręgu zwanego nerwicą.
Nie zbaczając zbyt szybko z tego stromego szlaku, na którym interpretacja
nieoczekiwanie przechyla się w stronę diagnozy, a nawet hermeneutyki nerwic
(zaskoczenie to jednak pozorne, skądinąd wiemy bowiem, że przestrzeń marzenia
sennego to terytorium, gdzie ściśle krzyżują się ścieżki psychoanalizy i badań literackich), raz jeszcze odwróćmy płótno tekstowego marzenia sennego w poszukiwaniu przeoczonych symptomów. Ów gest odwrócenia wydaje się tutaj o tyle fortunny, o ile całość onirycznej fabuły wykreowanej przez Flukowskiego jawi się – po
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odkształceniu deformacji wprowadzonych przez pisarza, mających imitować tropologię snu – właśnie jako rewers dziennej biografii tytułowego bohatera. Biografia to
może niezbyt urozmaicona, gdyż składałyby się na nią jedynie dwa rozdziały, poświęcone różnym formom głodu: zdobywaniu jadła oraz reprodukcji (rozdział trzeci – „odpoczynek, sen” – stanowiłby tu niejako ramę opowieści), lecz nie zmienia to
faktu, że młody prozaik, występujący naprzemiennie jako behawiorysta i psychoanalityk (wbrew pozorom te żywioły w opowiadaniu „nie dziwią się sobie”), po raz
kolejny objawia się jako pilny reporter pozaludzkiej rzeczywistości, ktoś, kto za cel
postawił sobie ambitną próbę spojrzenia na świat z perspektywy zwierzęcej.
W jakim stopniu to próba udana (i czy w ogóle jesteśmy w stanie to zweryfikować)? Być może, wystarczy opinia nieśmiało zasugerowana wcześniej – kot Flukowskiego jako (potencjalny) neurotyk – by całość naszej interpretacyjnej konstrukcji
rozbiła się o antropocentryczne rafy, myślę jednak, że takowa puenta nie do końca
oddaje zaskakującą wielowarstwowość Snu kota. Opowiadanie to przypomina
amalgamat, w którego obrębie młodemu autorowi udało się idealnie stopić heterogeniczne na pozór elementy, dzięki czemu – przyznam, to moje subiektywne
wrażenie – istnieją w owym utworze momenty, kiedy czytelnik nie tylko dowiaduje
się, jak to jest, gdy zachowujemy się jak kot, ale także zyskuje wiedzę na temat tego,
jak to jest być kotem, tak jak jest nim ów udomowiony ssak31. Do tego rodzaju scen
zaliczyłbym np. fragment onirycznej części opowiadania poświęcony polowaniu na
myszy: konstruując go, autor uczynił doprawdy wiele, aby ukazać nam odmienność
zwierzęcego sposobu percypowania rzeczywistości, w tym celu znacznie poszerzając
sensualistyczny horyzont. Czytając ów fragmencik, jesteśmy w stanie poczuć, iż
kot jako wieczny łowca, „najlepiej ukształtowany przez ewolucję drapieżnik świata”32, w trakcie polowania nie tylko cały przemienia się we wzrok i słuch, ale też po
prostu nie ma w jego ciele komórki, która nie skupiałaby się na przyszłej ofierze.
Poluje więc każde ścięgno, każdy mięsień! Słyszy każde podbicie łapki, każdy wibrys!
Za Jakiem Page’em moglibyśmy śmiało powiedzieć, iż dzięki Flukowskiemu na
moment jesteśmy w stanie poczuć, „how cat hears with his feet”. Zaiste, niewiele
znajdziemy w polskiej literaturze deskrypcji mogących się równać z tym opisem
pod względem sensualistycznej gęstości, wielowymiarowości wywoływanych odczuć
i doznań. Przyjdzie nam poczekać na Kota w mokrej trawie Kornela Filipowicza,
swoisty prozatorski hymn na cześć „miejsca, w którym materia świata jest tak
cudownie zagęszczona i tak doskonale uformowana w ruchomą, żywą, widzącą
i czującą istotę”33.
Zabawa w kotka i myszkę stanowi jednakże, jak wspomniałem, zaledwie połowę marzenia sennego, które nawiedziło kota znużonego kobiecymi obrządkami
swojej powabnej właścicielki. Już wkrótce – wciąż przebywamy na labilnym terytorium snu – role diametralnie się odwrócą i ten, kto przed momentem zaledwie
jawił się jako drapieżnik, teraz sam przeistoczy się w obiekt łowów. Wszystko to
opisane zostało w sposób mający przypominać prawdziwy nocny sen (nie brak tu
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więc elementów nierealistycznych – metamorfoz postaci i krajobrazów), jednak
czytelnik, który pobierał korepetycje u Freuda, bez większego trudu powinien potrafić wyłuskać spoza tropologicznej zasłony to, co zostało wyparte, zepchnięte do
piwnic podświadomości. Nie będzie chyba zaskoczeniem, jeśli dodamy, że owo tajemnicze „to” także w wypadku naszego kota cechuje się charakterem seksualnym
i jako takie zagraża koherencji jego świadomości. Niniejszym powróciliśmy do zarzuconego wątku nerwicy (histerii), który, w moim przekonaniu, jawi się jako najistotniejsza antropomorficzna wyrwa w animalistycznym pejzażu naszkicowanym
przez Flukowskiego. Co ciekawe, pisarz, który, wznosząc swoją narrację, kierował
się głównie regułami prawdopodobieństwa, pisarz, który umiejętnie połączył naturalizm z konwencją – zaryzykuję neologizm – hipernadrealistyczną, równocześnie
pełnymi garściami potrafił czerpać z rezerwuaru kulturowych klisz i stereotypów,
oddajmy mu wszelako sprawiedliwość, twórczo je przekształcając. Śladem takiej
gry byłaby np. ujawniona w trakcie snu lubieżność jako fundamentalny element
kociej natury (koncept ten pobrzmiewa w naszej kulturze bodaj od czasów Arystotelesa), nieprzypadkowe okazuje się także miejsce onirycznej akcji: „Nagle [kot]
spostrzegł, że dno, na którym siedzi, jest świecącym złoto księżycem” (F 25). Koty
i księżyc, jak wiemy skądinąd, w europejskiej kulturze łączy wiele:
Koty z wielu powodów wiązano również z księżycem. Są to zwierzęta nocne, a w ciemności ich oczy
świecą, jakby odbijał się w nich księżyc. Ponadto źrenice ich oczu rosną i kurczą się podobnie jak księżyc w ciągu miesięcznego cyklu. Te lunarne asocjacje prowadziły, oczywiście, do skojarzenia kotów
również z cyklem menstruacyjnym, a dalej do ustalenia pewnych fizyczno-duchowych związków między
kotami a kobietami, w które do dziś wierzy się w niektórych częściach świata34.

Lektura opowiadań Flukowskiego przekonuje, że terenem, na jakim można
napotkać ślady podobnych wierzeń, jest także literatura modernistyczna. Oto bowiem kot, którego mamy możność podglądać przez lunetę jego własnego snu, nagle
przerywa polowanie, zeskakuje z chybotliwej powierzchni księżyca na ziemię, w tym
wypadku reprezentowaną przez kamieniczne dachy śpiącego miasta, by udać się
traktem wytyczonym przez instynkt. Szlak ów wybrukował pisarz symbolami:
wspominałem już o księżycu, beczce, teraz na drodze naszego kota wyrosną „czerwone kominy” (jak powiedziałby Tadeusz Różewicz: „cały ten świat / dąży jakby
podświadomie / do przybrania kształtów fallicznych”35), pozostajemy więc w kręgu
symboliki, której zabarwienie erotyczne kamufluje się jedynie po to, by tym bardziej
je wyeksponować. Mimo to nie można odmówić kwadrygantowi daru zaskakiwania
odbiorców. Choć igła kompasu erotycznego tytułowego bohatera zdaje się bezbłędnie wskazywać – i jemu, i czytelnikom – „kotkę na gorącym blaszanym dachu”,
u kresu nocnej wędrówki czai się zaskoczenie. Zaskoczenie silne do tego stopnia,
iż w ostatecznym rozrachunku rozrywa fakturę marzenia sennego. Co wywołało lęk
śniącego bohatera? Freud nie miałby wątpliwości: coś, co było niegdyś życzeniem,
a następnie uległo stłumieniu. Zobaczmy więc, czego potrafi pragnąć literacki kot,
choć przed samym sobą nie chce się do tego przyznać:
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Wołała nań [kotka] coraz głośniej, coraz namiętniej, dziko. Zaczął powoli ku niej podchodzić, przystawał, wyrzucał z siebie przeraźliwy wrzask, ogon jego, teraz ogromny i puszysty, omiatał dach i kominy. Kotka ciężko dyszała, cała jak z brązu w poświacie miesiąca. Miauknął krótko, zwinął się do
skoku. Nagle odwróciła ku niemu łeb i ujrzał, że ma twarz ludzką – jej. Przerażony odskoczył w bok
i ocknął się. [F 27–28]
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PSYCHOANALITYCZNE SPOJRZENIE NA „ZDARZENIA NA BRYGU
BANBURY” WITOLDA GOMBROWICZA
Zdarzenia na brygu Banbury to opowiadanie z debiutanckiego tomu Witolda Gombrowicza Bakakaj1. Doczekało się ono wielu rozmaitych interpretacji, z których
każda uruchamiała często odległe od siebie języki teoretyczne i nastawienia badawcze2. Można odnieść wrażenie, że nie przeprowadzono dotąd w pełni konsekwentnej interpretacji psychoanalitycznej tego utworu, która opierałaby się na
skorelowanych ujęciach Sigmunda Freuda i Jacques’a Lacana.
W rękach Lacana psychoanaliza zdradza niemal kosmiczne ambicje, przekracza ramy swojej własnej dyscypliny i zajmuje się polityką, filozofią, literaturą, nauką, religią i niemal każdą inną dziedziną
poznania. [Ž 39]

Z mojego punktu widzenia najistotniejsze wydaje się to, jak psychoanaliza
wpływa na literaturę i jakie nowe ścieżki interpretacyjne otwiera. Pewnym niebezpieczeństwem kryjącym się w tak zarysowanej perspektywie interpretacyjnej stać
się może – powiedzmy w ten sposób – podwojenie języka. Niewątpliwie psychoanaliza jest już w przedwojenne utwory Gombrowicza przez niego samego mocno i wyraźnie wpisana, co pokazywał choćby Bruno Schulz na przykładzie Ferdydurke3.
Warto w tym miejscu pochylić się na moment nad kategorią groteski, która
niewątpliwie znajduje zastosowanie w Zdarzeniach na brygu Banbury. Za jej pomocą Gombrowicz obnażył podwójność człowieka – fasadę oficjalną oraz nieoficjalną,
skrywaną, odrzucaną. Schulz stwierdza: „Gombrowicz skierował swój wziernik
właśnie na te rzekomo normalne i dojrzałe procesy i wykazał, że ich legalność
i prawidłowość jest złudzeniem optycznym naszej świadomości [...]”4.
1

2

3
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Groteska Gombrowiczowska stała się narzędziem niezbędnym do przedarcia
się w głąb ludzkiej psychiki, do przedstawienia wątłości oficjalnego wizerunku
człowieka w stosunku do chaosu, napierającego z podziemia ludzkiego umysłu5.
Freud próbował zbadać owo podziemie, lecz przeszkadzała mu w tym powaga naukowa, powaga badacza. „Generalny atak na tę dziedzinę mógł udać się tylko przez
całkowite zwinięcie i opuszczenie pozycji powagi, przez otworzenie frontu dla żywiołu śmiechu, dla bezgranicznej inwazji komizmu”6.
Gombrowicz zatem dzięki przełamaniu barier powagi chce dotrzeć do tego, do
czego w maleńkim tylko stopniu udało się dojść Freudowi uzbrojonemu w naukowe narzędzia. Groteska i psychoanaliza zmierzają więc w tym samym kierunku – by
odkryć ludzkie „podziemie”, obszar skrywany pod grubą i dobrze przemyślaną fasadą. Owa kwestia powinna się doczekać szerszego rozwinięcia, ale jest to materiał
na osobne studium. Ja skupię się na wpływie psychoanalizy na przedwojenne
utwory Gombrowicza. Niebezpieczeństwo polega na tym, że psychoanaliza stanowiłaby jedno ze źródeł Gombrowiczowskiego pisania i zarazem pojęciowy konstrukt
interpretacyjny, co w efekcie mogłoby się sprowadzać do wyważania już wcześniej
otwartych drzwi. Ale jeśli psychoanaliza jest jednym z mechanizmów tekstowych
zastosowanych i w jakiś sposób zakodowanych w opowiadaniu, to właśnie – jak się
zdaje – owe mechanizmy pozostają w nim do odkrycia i dyskursywnego ukazania.
I to stanowić będzie przedmiot niniejszych rozważań.
Akcja toczy się na tytułowym brygu Banbury, który płynie do Valparaiso. Upraszczając, główny bohater, Zantman, odbywa podróż morską. „Chodziło [...] o to, że
sytuacja [...] [Zantmana] na kontynencie europejskim stawała się z każdym dniem
przykrzejsza i bardziej niewyraźna” (G 112). Jednak po opuszczeniu Starego Kontynentu – a nawet jeszcze wcześniej, w porcie – zaczynają dziać się rzeczy, które
sugerują, że oto nie mamy do czynienia ze zwykłym dziennikiem podróżnym.
Przestrzeń statku dałoby się podzielić na trzy części: pokład, strefę pod pokładem oraz górujący nad nimi mostek kapitański. Te przestrzenie zdają się nawiązywać do Freudowskiej koncepcji „Ja”, a – tym samym – mogą odsyłać do Lacanowskich płaszczyzn determinujących psychiczną konstrukcję człowieka.
Opierając się na dziełach Freuda, zauważamy analogię pokładu, mostka kapitańskiego i strefy pod pokładem kolejno do ego, superego oraz do id 7. Za dnia
marynarze przebywają na pokładzie, gdzie muszą wykonywać polecenia kapitana
i pierwszego oficera i gdzie obowiązują nienaruszalne zasady oraz system kar. Dostrzec można, że mimo dobrze – z pozoru – zorganizowanego życia na statku marynarze znajdują sposoby, żeby umknąć czujnym oczom zwierzchników, że mimo
nieustannego szorowania pokładu i burt czystość pozostawia wiele do życzenia:
Okręt był stary, mocno nadżarty przez szczury, które w ogromnych ilościach pleniły się pod pokładem – miał miejscami zupełnie wyjedzone boki, to znów rufa, jak na złość, pełna była szczurzych
bobków. [G 115]

5
6
7

I-5.indd 86

Zob. ibidem.
Ibidem, s. 400, przypis 2.
Mam tutaj na myśli S. F r e u d a Wstęp do psychoanalizy (Przeł. S. K e m p n e r ó w n a, W. Z an i e w i c k i. Wyd. 12, 2 dodr. Warszawa 2008), Objaśnianie marzeń sennych (Przeł. R. R e s z k e.
Warszawa 2015), Trzy rozprawy z teorii seksualnej (w: Życie seksualne. Przeł. R. R e s z k e. Warszawa 1999), Niesamowite i inne.

2016-06-07 13:35:22

ALEKSANDRA WIĘCEK

Psychoanalityczne spojrzenie na „Zdarzenia na brygu Banbury”

87

Trudno się dziwić, skoro „marynarze szorowali do czysta wyznaczoną część
statku nie troszcząc się zgoła, że zalewają brudną wodą część poprzednio oczyszczoną” (G 116). Baczne spojrzenia kapitana Clarke’a oraz porucznika Smitha
przeczesują statek i karzą marynarzy za takie przewinienia, jak brak należytej
higieny czy niesubordynacja. Przeważnie zwierzchnicy przebywają na mostku kapitańskim, skąd nadzorują pracę załogi. Można ich przyrównać do nadświadomości, która odgrywa rolę sumienia, pilnuje, żeby na pokładzie (w świadomości) nie
pojawiło się nic niezgodnego z jej zasadami. Obowiązują tam pewne wzorce zachowań i normy, do których należy się stosować, by móc w ogóle funkcjonować. Organ
ustawodawczy w postaci Clarke’a i Smitha nie sięga pod pokład (id), gdzie marynarze spędzają czas po pracy – wieczorami i nocą. Wyśpiewują wtedy frywolne
piosenki, wspominają przygody damsko-męskie oraz wzajemnie rozbudzają swoje
popędy. Nie powinno się bowiem ignorować narzucających się myśli – statek oderwany od lądu, załoga złożona z krzepkich mężczyzn, nieobecność kobiet, a w tym
towarzystwie zagubiony, „naddany” pasażer – Zantman, który jest „świeży” wśród
„zużytej” i „zmiętej” załogi (G 118). Zwracając się ku Lacanowi, można zauważyć
na pokładzie elementy Wyobrażeniowego (Ž 39). To płaszczyzna, w której żyjemy,
w której człowiek (poddawany od urodzenia rozmaitym podziałom) próbuje zadośćuczynić doznanemu rozdarciu. Człowiek identyfikuje się z własnym odbiciem
w lustrze („faza lustra”) lub z innym człowiekiem. To jednak pozorne, gdyż istota
ludzka zauważa wtedy różnicę między „Ja” a „odbiciem Ja” i – co gorsza – pęknięcie między „Ja (osoba)” a „Ja (słowo)”. Życie jednostki polega na nieustannym poszukiwaniu całości, stąd dążenie do złączenia się z drugą osobą w akcie płciowym,
które ma przywrócić prenatalną jedność. Lacan nazywa odbicie człowieka w innym
człowieku lub w lustrze „małym innym”, ukazując równocześnie paradoks – dążąc
do całości, wytwarzając wciąż nowych „małych innych”, człowiek oddala się od
istoty „Ja”. Dobrze w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie rzeczy – na początkowy
podtytuł opowiadania: Czyli aura umysłu F. Zantmana8, oraz na zdanie wieńczące
Zdarzenia na brygu Banbury: „Gdyż od początku wszystko było moje, a ja, ja byłem
taki właśnie jak wszystko – zewnętrzność jest z w i e r c i a d ł e m, w którym przegląda się wnętrze!” (G 151; podkreśl. A. W.).
Zupełnie jakby wszystko, co dzieje się na statku, było odbiciem tego, co siedzi
w głowie Zantmana. Te dwa elementy w pełni usprawiedliwiają moje psychoanalityczne rozważania, a nawet – by tak rzec – je prowokują. Mostek kapitański byłby
czymś w rodzaju Realnego, czyli sferą najbardziej docenianą przez twórcę owej
koncepcji, jednak prawie niemożliwą do osiągnięcia: „Realne jest światem, zanim
zostanie on przykrojony do wymiarów języka” (Ž 45). Realne okazuje się dla nas
pozbawione sensu, ponieważ świat języka, w którym żyjemy, ma się nijak do rzeczywistości faktycznie istniejącej. Jest ona dla nas zakodowana, dopiero przepuszczenie jej przez machinę języka czyni rzeczywistość możliwą do przyjęcia. Pojawiają się pewne sytuacje, w których człowiek ma chwilowy kontakt z Realnym (Ž 46),
jednak to wąsko uchylone furtki, przeważnie zaś osiągnięcie Realnego jest dla
człowieka niemożliwe. Trzecią płaszczyznę wyróżnioną przez Lacana stanowi Sym8
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boliczne, które staje się najistotniejsze dla moich rozważań. Określamy tym mianem
wszystko, co nas otacza – ramy społeczne, pochodzenie, nazwisko, a szczególnie
język (Ž 42). Nie możemy wyjść z Symbolicznego, jesteśmy w nim uwięzieni. Spoiwo
łączące porządek Symbolicznego stanowi łańcuch znaczących, zwany też prawem
znaczących. Terminologię zaczerpnął Lacan od Ferdinanda de Saussure’a, który
głosił, że język zbudowany jest ze znaków, te zaś składają się z dwóch elementów:
znaczącego (signifiant) oraz znaczonego (signifié)9. Zgodnie z tezą de Saussure’a nowe
znaczące powstają na zasadzie różnic i relacji (Ž 43). Biorąc to pod uwagę, dojść
można do niepokojących spostrzeżeń – skoro kolejne znaczące (a przecież to one
tworzą Symboliczne, w którym się obracamy) powstają dlatego, że są, lub nie, podobne do innego znaczącego, które ma niewiele wspólnego z przedmiotem realnie
istniejącym, to człowiek obracający się w kokonie Symbolicznego nie ma w ogóle
kontaktu ze światem jako takim: „Zostajemy od świata odcięci i błąkamy się gdzieś
po peryferiach języka” (Ž 43). Symboliczne stanowi płaszczyznę bytowania „wielkiego Innego” będącego podświadomością10. Dostęp do podświadomości jest bardzo
ograniczony, jej działanie można zaobserwować podczas snu lub w tzw. czynnościach
pomyłkowych. Nie wolno w tym momencie zapominać o wydarzeniach, wskutek
których Zantman w ogóle trafił na bryg Banbury. Przez nieprawdopodobny zbieg
okoliczności (a może lepiej byłoby: dzięki nieprawdopodobnemu zbiegowi okoliczności?) pomylił statki – zamiast na Berenice wsiadł na bryg Banbury.
Sny to – jak już nadmieniłam – słyszalny głos podświadomości. Po przebudzeniu są one dla człowieka niejasne, zawiłe, nieraz – wstydliwe. Dzieje się tak z dwóch
powodów: po pierwsze, powstają one z ludzkich wypartych rządz, nieuświadamianych popędów i pragnień; po drugie – sny są zbudowane na zasadzie metonimii,
próżno w nich szukać związku przyczynowo-skutkowego, do którego przyzwyczajamy się na jawie. Nauczyliśmy się żyć w przekonaniu, że wszystko, co się dzieje,
da się logicznie wytłumaczyć. Często elementy snu są ze sobą po prostu luźno
skojarzone, nieraz dwa jego składowe elementy zdają się na pierwszy rzut oka
zupełnie do siebie nie pasować, są n i e l o g i c z n e (wymykają się bowiem codziennej logice ego–cogito), co prowadzi do zdumienia, nierzadko również zawstydzenia
czy zażenowania ogarniającego nas po przebudzeniu.
Jeżeli [...] sens naszych marzeń sennych pozostaje dla nas najczęściej niejasny, to pochodzi to stąd,
że w nocy budzą się w nas [...] takie pragnienia, których się wstydzimy i które musimy ukrywać nawet
przed sobą; z tego powodu zostają one stłumione – i zepchnięte w podświadomość. Takie stłumione
pragnienia i ich pochodne dadzą się wyrazić nie inaczej, jak tylko w bardzo zniekształconej postaci11.

Zdarzenia na brygu Banbury można sprowadzić do pewnych ciągów znaczących
(łańcuchów signifiants), których kolejne ogniwa nie wynikają z poprzednich na
zasadzie logiki przyczynowo-skutkowej, lecz jedynie do nich przylegają. Da się

9
10
11
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wyróżnić dominantę konkretnego ciągu, której dalsza tekstowa realizacja jest różnoraka, nieraz odwrócona, zaprzeczona lub pozornie zupełnie odbiegająca od poprzedniej.
Pożeranie – konsumowanie – używanie – spożywanie
Na statku Banbury nieustannie odbywa się szeroko pojęta konsumpcja. Na samym
początku, gdy Zantmana ogarnia „morska choroba z siłą, o jakiej dotychczas nigdy
nie słyszał” (G 113), poczyna on zjadać rozmaite rzeczy, byleby zapobiec drażniącemu uczuciu czczości:
pożarł kołdrę, poduszkę i roletę [...]. Pożarł jeszcze pościel i bieliznę pierwszego oficera [...]. Dopiero pod
wieczór trzeciego dnia, po zużyciu 3/4 baryłki śledzi i połowy szprotów, przyszedł jako tako do siebie
[...]. [G 113]

Niedługo potem Dick Harties połyka przez nieuwagę koniuszek liny:
Wskutek [...] robaczkowej działalności przewodu pokarmowego, jął gwałtownie wciągać w siebie
linę – i zanim się spostrzeżono, wyjechał po niej aż do szczytu jak górski wagonik [...]. [G 114]

Nie koniec na tym. Załoga pije tran aplikowany przez Smitha, który przy okazji
rodzącego się buntu grozi, że marynarze „będą zmuszeni połknąć [...] [swoje] słowa
i połkną je [...]” (G 139). Ponadto zwyczaje żeglugi głoszą, iż delikwent wybijający
oko komuś z załogi musi je zjeść (G 136). Kapitan wpada na pomysł, by marynarzy
zaszyć w worki i z kamieniem u szyi wyrzucić w morze (G 147), u dołu przywiązać
przynętę; morskie zwierzę ma ich połknąć, a następnie kapitan i porucznik – zjeść
owo zwierzę. W tym miejscu warto przyjrzeć się zwierzętom regularnie pojawiającym
się na statku lub w jego pobliżu. Dowiadujemy się o obecności szczurów:
mają [one] niemiłe obyczaje, tłusty ogon ich jest tak długi, spiczasty koniec tak daleko, że tracą poczucie łączności jego z resztą ciała, skutkiem czego wciąż podlegają nieznośnemu złudzeniu, że wloką za
sobą smakowity kawał mięsa [...]. Czasem wpijają zęby w ogon, skręcając się z piskiem, jak oszalałe
z żądzy i z okropnego bólu. [G 115]

Często na statku można usłyszeć hasło „Ryby i morskie ptaki żerują za okrętem”
(G 116), jednym z nich jest rekin, nomen omen, żarłacz. Zwierzę pochłonęło wszystko, co majtek wyrzucił za burtę: „parę widelców [...], talerze, noże kuchenne i stołowe, filiżanki, [...] zegarek kieszonkowy, kompas, barometr, trzymiesięczną pensję
oraz komplet encyklopedii żeglarskiej” (G 127). Na analogiczną żarłoczność liczy
Smith, który podsuwa Clarke’owi sposób na uświadomienie głównego bohatera:
Jeśli kapitan rozkaże [...], to zmajstrujemy wielką wędkę, wbijemy na haczyk pana Zantmana
i złowimy na tę przynętę wielką rybę głębinową. Ryba połknie pana Zantmana, a my rozpłatamy jej
brzuch i wyciągniemy go jeszcze żywego, jak Jonasza. [G 118]

Podobna przynęta wabi samicę wieloryba (G 140). Kapitan zauważa: „Wszystko
się kombinuje, wszystko się parzy między sobą, pająki, ptaszki z wężami, marynarze, wszystko używa – a ja...” (G 148). Na trzymasztowym brygu Banbury panuje
nieustanny głód. To nie głód związany z brakiem pokarmu (ten występuje co najwyżej u „ryb i morskich ptaków”), lecz pustka związana z niezaspokojeniem seksu-
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alnym. Załoga jest ciągle wygłodniała, marynarze podjudzają się wzajemnie, prowokują Zantmana, wykorzystują chłopca okrętowego i robią wszystko, by nasycić
swe żądze. Konsumpcja nabiera w Zdarzeniach na brygu Banbury dwojakiego
charakteru – żołądkowego i fallicznego. Zantman pożera śledzie i szproty, wypija
11 butelek piwa i pochłania paczkę biszkoptów, fantazja kuchcika okrętowego
zmusza zaś załogę do jedzenia omletu prosto z patelni, więc głód w podstawowym
znaczeniu jest zaspokojony. Najbardziej palącym pragnieniem staje się żądza seksualna. Brak kobiet i wszechobecne czujne oko Smitha sprawiają, że chuć spiętrza
się i w końcu musi się przelać czara. Granica między marynarzami a zwierzętami
zostaje zatarta – trudno powiedzieć, iż zwierzęta dążą do zdobycia pokarmu, marynarze natomiast do zaspokojenia pożądania. Zwierzęta również pragną kopulacji,
a marynarze muszą czasem spożywać pokarmy. Konsumowanie, bycie konsumowanym, głód, żarłoczność, pożeranie, jedzenie, spożywanie, zażywanie, przełykanie,
pochłanianie... ten ciąg signifiants buduje obraz wszechpanującego pożądania. Nie
sposób ograniczyć go wyłącznie do niemoralnych praktyk marynarzy, ale widać
wyraźnie, że cokolwiek znajduje się na brygu lub chociażby zbliży się do niego,
odczuwa niemożliwy do opanowania głód. Wszystkie ogniwa owego łańcucha przylegają do siebie, luźno się z sobą kojarzą, lecz nie wynikają jasno jedne z drugich
na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego, co nie oznacza jednak, iż nie tworzą
jakiejś innej logiki aniżeli logika tożsamości.
Wymioty
Przyjrzeć się należy wymiotowaniu jako czynności ściśle dotyczącej jedzenia, spożywania itd., będącej ich prostą odwrotnością. Ciąg ten jest słabiej rozbudowany,
ale wcale nie mniej ważny. Wspomniana już choroba morska Zantmana wiąże się
z wymiotami, o których tak mówi on po wejściu na statek: „Oddałem morzu wszystko, co miałem do oddania, i jęczałem, będąc próżny jak pusta butelka i nie mogąc
zadośćuczynić żądaniom żywiołu, który domagał się jeszcze, jeszcze...” (G 113).
Gdy bohater wraca do zdrowia, zachodzi analogiczny przypadek, stanowiący
pewną wariację na temat niedyspozycji Zantmana. Harties pożera linę i nie sposób
ściągnąć go na dół. Aby to uczynić, Smith chce podać mu środki womitalne, jednak
nie ma ku temu warunków – cały przełyk jest szczelnie wypełniony liną. Wobec
tego „poprzestano na działaniu przez oczy i nos na wyobraźnię” (G 114), ukazano
nieszczęśnikowi garść szczurzych ogonów na talerzu, co samo w sobie nie odniosło
rezultatu. Dopiero gdy dołączono do nich widelec, Dick przypomniał sobie makaron
z lat dziecinnych i odruch wymiotny sprawił, że natychmiast znalazł się z powrotem
na pokładzie. Harties miał się wgryźć w szczurze ogony, podobnie zresztą jak czynią same szczury. Zantman zauważa podobieństwo między dolegliwością swoją
a Hartiesa:
Wypadek ten powinien był mnie zastanowić, jako, powtarzam, pozostający w pewnej analogii z moją
chorobą – nie było to właściwie to samo, ale jednak obie przypadłości polegały na nudzeniu, z tą różnicą, że jego przypadłość miała charakter chłonny, dośrodkowy, a moja wręcz przeciwnie – odśrodkowy.
Zachodziła tu opaczna tożsamość, podobnie jak w lustrze – prawe ucho wypada po lewej stronie, choć
twarz jest ta sama. [G 114]
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W tym miejscu widać, iż ciągi metonimii nie są nigdy zamknięte, mogą bowiem
łączyć się z innymi łańcuchami. Zantman zapada na chorobę morską, męczą go
wymioty, nic nie pozostaje w jego żołądku na dłużej. Z kolei Hartiesa ogarnia nadmierna żarłoczność i nie jest on w stanie sprawić, by ruch robaczkowy zamienił się
w odruch wymiotny. Z pomocą marynarzowi przychodzą szczurze ogony. Tutaj
warto się zatrzymać. Tomasz Kaliściak stwierdza, że wymioty są abiektalne, pobudzane widokiem szczurzych ogonów i ich ekskrementów12. Opiera się on na koncepcji Julii Kristevej, podobnie zresztą jak ja, lecz trudno mi się z nim zgodzić.
Kristeva pisze, że „wy-miot” to nie żaden przedmiot, dlatego niemożliwe okazuje się
oddalenie się od niego13. Jej zdaniem, wstręt był kiedyś w człowieku, ale został
wygnany, znajduje się na zewnątrz, jednak nadal oddziałuje na człowieka, atakuje
bez uprzedzenia, wywołując reakcję obrzydzenia – kiedy nie możemy na coś patrzeć,
równocześnie nie będąc w stanie odwrócić wzroku. Kristeva określa wstręt jako
„nad-ja”, które zostało wyparte i wciąż wywiera mocny wpływ. Dlatego zbyt prosty
wydaje się pogląd, że wystarczy odwrócić uwagę od szczurzych ogonów, by powstrzymać wymioty.
Warto także nadmienić, że Zantman wymiotuje, zanim zda sobie sprawę z towarzystwa tych gryzoni. Problem jest zatem o wiele bardziej skomplikowany, coś
bowiem te wymioty wywołało. Sytuacja panująca na brygu, obecność samych
mężczyzn, wyczuwalny w powietrzu homoseksualizm (wyczuwalny najwyraźniej
podświadomie, ponieważ Zantman zapada na chorobę morską, zanim przyjrzy się
brygowi Banbury bliżej), lęk przed nim, a zarazem lęk przed okazaniem strachu,
czyli odkryciem kobiecej części swej natury, ciągłe potyczki między tym, co w nim
męskie, a tym, co kobiece, przechodzenie na drugą stronę pokładu na widok prężących się marynarzy, przy jednoczesnym wpatrywaniu się w ich kuszące ruchy...
to wszystko jest źródłem wstrętu. Zantman chciał uciec z Europy, gdzie „sytuacja
[...] stawała się z każdym dniem przykrzejsza i bardziej niewyraźna” (G 112), trafił
zaś na bryg oddzielony od lądu, od kontynentu, niejako wyrwany z kontekstu, gdzie
dzieją się rzeczy dziwne, a zamiast zakosztować wolności, bohater dostaje się do
kolejnego, bardziej chyba niepokojącego więzienia, jego sytuacja – paradoksalnie – okazuje się jeszcze bardziej niewyraźna niż na kontynencie. Zantman stara
się zachować pozory normalności, udawać, że nic się nie dzieje, w nadziei, iż nic się
nie wydarzy. Homoseksualizm jest zauważalny na całym statku, każdy byt konsumuje lub jest konsumowany, bohater zdaje sobie sprawę, że ma dwa wyjścia – albo
pozostanie szczurem lądowym, co będzie konotowało zniewieściałość, albo poda
rękę wilkom morskim, godząc się tym samym na praktyki homoseksualne, których
zarazem pragnie i nie pragnie, które napawają go przerażeniem i wzbudzają pożądanie. Zdaniem Élisabeth Badinter – mężczyzna, z racji posiadania chromosomów
XY, zawiera w sobie pierwiastek męski i żeński. Od początku do końca życie mężczyzny to nieustanne przepychanki między jedną a drugą płcią14. Areną takich
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potyczek wydaje się Zantman (ale i cały bryg), który niby śmiertelnie boi się niejasnych sytuacji panujących na morzu, niby bratać się nie ma ochoty, wszakże
przyglądając się wytworom jego (Zantmana) umysłu odnieść można zupełnie inne
wrażenie. Wymioty Zantmana wywołane są panicznym lękiem mężczyzny przed
homoseksualizmem, lękiem, który uwydatnia się w obecności wygłodniałych i stęsknionych za „świeżym mięsem” wilków morskich. Nie wystarczy więc odwrócić
wzroku od szczurów, by wymioty ustały. Wstręt ulokowuje się poza nami, ale nieustannie na nas wpływa – i nie ma drogi ucieczki.
W tym miejscu nasuwa się jeszcze jedna kategoria, której nie sposób pominąć,
chodzi mianowicie o Freudowskie ujęcie niesamowitości (Das Unheimliche). Michał
Paweł Markowski za pomocą tej kategorii zbudował nową interpretację Gombrowiczowskiej Pornografii15, ja tymczasem przez pryzmat niesamowitości przyjrzę się
Zdarzeniom na brygu Banbury. Jej istota zasadza się na rozbiciu przytulności,
czyli na „byciu-nie-w-domu”16, nie-samowitość jest tu pojmowana jako nie-swojskość. Zantman wspinając się po drabinie na pokład statku, przekracza niewidzialną granicę między tym, co znajome, swojskie, „s a m o w i t e”, a pozornie tylko rozumianą sytuacją na morzu. Etymologia zaproponowana przez Freuda mówi: to,
co domowe (heimlich), „jest bliskie, swojskie [...], oswojone [...] i intymne [...]17.
Zantman na brygu Banbury doświadcza jednak niesamowitości, czegoś, co wiąże
się z podanymi przymiotnikami opatrzonymi partykułą „nie”. Istotną cechę stanowi także niemożność zrozumienia bytu wyrwanego ze świata, a przecież Banbury
opuszczając port w Bringhton takim bytem się staje – odłączonym od kontynentu
i, tym samym, wyrwanym z kontekstu, odciętym od własnej „samowitości”. Freud
tak definiował niesamowite: „jest czymś, co samowicie-swojskie, czymś, co doznało wyparcia i powróciło zeń [...]” (F 256), widać więc wyraźnie analogię do wstrętu
według Kristevej. Bardzo istotny wydaje się tutaj również język, ponieważ w rzeczywistości niesamowitej „odkleił się” on od rzeczy i przeniósł się w sferę bełkotu.
Torsje pojawiają się w opowiadaniu powtórnie, kiedy Clarke odrzuca coraz to nowe
propozycje pokazania swej dominacji nad załogą: „Głupiś pan – wrzasnął – milcz
pan! Ja już mam potąd pańskich szpasów i kawałów, prawdę mówiąc, rzygam nimi!”
(G 119). Rzecz jasna, nie są to wymioty w sensie dosłownym, ale wyłącznie oznaka
przesytu. Clarke zwyczajnie się nudzi, nieustannie szuka sposobu na nudę morską,
i stąd biorą się mdłości. Ciąg metonimii zbudowany wokół wymiotów wiąże się
ściśle z ciągiem konsumpcyjno-pochłaniającym. Trudno jednoznacznie zdecydować,
kto i dlaczego pożera, kto i po co wymiotuje, ale nie jest to do niczego potrzebne –
wytwór Zantmanowskiej podświadomości wydaje się na tyle zawiły, że musi wystarczyć możliwość delektowania się jego zawiłością. Każda jednoznaczna interpretacja unicestwiłaby to opowiadanie, ponieważ to wytwór podświadomości. Tylko
wyjście poza „aurę umysłu” bohatera mogłoby dać cień szansy na całkowite zrozumienie Zdarzeń na brygu Banbury, lecz wiązałoby się to z wyjściem poza tekst,
a tego nie chcę.

15
16
17
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Patrzenie – przyglądanie się – rzucanie okiem – oko
Byłoby błędem pominięcie łańcucha signifiants zbudowanego wokół szeroko pojmowanego patrzenia. W szczególności ponadplanowy pasażer w postaci Zantmana
obserwuje to, co można: budowę statku, zachowanie marynarzy, zajęcia Clarke’a
i Smitha, zwierzęta i dosłownie wszystko, co wpadnie mu w oko. Swe czujne obserwacje prowadzi po części z ciekawości, po części ze strachu. Marynarze za brak
należytej czystości muszą wpatrywać się w swoje kończyny (G 123), lecz wolą „gapić się” na igraszki ryb głębinowych i pelikanów (G 122). Zwierzęta spoglądają na
bryg, Smith obserwuje załogę, szczególnie zaś „ma oko” na Thompsona (G 122).
Dla rozrywki kapitan i porucznik zaczynają „fiksować się” (G 121), czyli wpatrywać
się w siebie, kto dłużej wytrzyma. Marynarze z czułością przyglądają się wyciągniętej z morza samicy wieloryba, a Smith krzyczy: „patrzeć nie mogę na ten wzdęty
kadłub!” (G 140). Zantman również staje się ofiarą spojrzeń: Smith taksuje go
wzrokiem ze złośliwością (G 118), z kolei Clarke spogląda „z niesłychaną pychą”
(G 147). Najciekawszym ogniwem jest skorpion, który pojawia się w kajucie Zantmana. Bohater tak o nim opowiada:
wróciłem do kajuty, ale jakiś duży robak, zdaje się skorpion, wylazł ze szpary w podłodze, przyglądał
mi się czas jakiś, poruszając wąsikami, a potem ni stąd ni zowąd zwinął się w kłębek i zastrzyknął
sobie wszystek jad odwłoka – popełniając samobójstwo. [G 130]

Spojrzenie skorpiona nie jest zatem bezmyślne, zostaje skierowane w stronę
Zantmana z premedytacją, ze 100-procentową świadomością. Bohater stawia sobie
pytanie odnośnie do skorpiona:
Czy nie mógł załatwić się w szparze? [...] Na lądzie też widuje się czasem psy albo konie, ale przecież jest większa dyskrecja i nikt nie będzie wyłaził specjalnie do kogoś, żeby mu pokazać. [G 130]

Tutaj wrócę do Freudowskiej niesamowitości. W definicji czytamy: „Schowane,
trzymane w ukryciu, tak aby inni o tym się nie dowiedzieli, coś, co chce się ukryć
[...], tajne [...]” (F 238), a dalej: „Niesamowite jest wszystko, co ma pozostać w tajemnicy, w ukryciu, co zaś wyszło na jaw” (F 240). W wielu krajach śmierć uchodzi
za zjawisko, które powinno być misterium (im lepiej rozwinięty kraj, tym bardziej
spycha się ją poza świadomość), na statku zaś zostaje wyciągnięta na światło
dzienne, potęgując wrażenie niesamowitości. Bryg to arena, na której ukazano
zwykle skrywane czynności: umieranie, pożądanie, wydalanie... Pod koniec opowiadania Zantman schował się w swojej kajucie i nie ma zamiaru wyjść, a swoje
zachowanie tłumaczy w taki sposób:
Nie, nie chcę wiedzieć. [...] I wolę nie wychodzić na pokład z obawy, by nie ujrzeć czegoś... czegoś,
co dotychczas było m ę t n e, o s ł o n i ę t e i n i e d o m ó w i o n e, rozpanoszonym w całym bezwstydzie
pośród pawich piór i gorących blasków. [G 151; podkreśl. A. W.]

Zantman w kajucie czuje się bezpieczny, tam nie wedrą się „dzikie, wyuzdane
wrzaski” załogi (G 150), stamtąd nie będzie widział euforii rozochoconych marynarzy, którzy trafili w nieznane, tropikalne wody, gdzie gaje, „a w tych gajach – ho,
ho...” (G 144). Najważniejszy organ z punktu widzenia tego łańcucha metonimii –
oko/oczy – też pojawia się na statku. Smith „ma oko” na marynarzy, jego oczka są
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przekrwione (G 117), spoziera on „tępo mętnymi źrenicami amatora ginu” (G 118),
spojrzenie zaś kapitana jest dumne i władcze (G 115), „małe żeglarskie oczki błyszczały mu jak ogarki” (G 139). Harties na widok podsuwanych mu na talerzu szczurzych ogonów wybałuszył oczy (G 114), co może być oznaką obrzydzenia. Thompson,
by nie czuć na sobie uciążliwego wzroku Zantmana, „bezczelnie wysunął kciuk
wprost ku [...] [jego] oczom” (G 146) i obaj – Thompson i chłopiec okrętowy, przestali na niego zważać. Oczy stają się tutaj symbolem sumienia, spojrzenie głównego
bohatera zionie oburzeniem. Jakby tego było mało, na brygu Banbury leżą ludzkie
oczy. Zantman relacjonuje: „Któregoś dnia, spacerując po rufie, spostrzegłem na
deskach pokładu ludzkie oko”, „Tam pod burtą [...] leży drugie oko. Ale inne. Innego człowieka” (G 136), a dalej mówi: „Oko jest prawie najczulszym organem ciała
[...]. Osobiście nie znoszę nawet, gdy mi ktoś słomką celuje w oko” (G 138). To natychmiast odsyła do Freuda, który analizując Piaskuna Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna pisze: „lęk o oczy, lęk przed oślepieniem, wystarczająco często występuje jako zastępstwo lęku przed kastracją” (F 244), następnie wspomina on o relacji zastępczej między okiem a członkiem męskim jako o relacji przejawiającej się
w marzeniu sennym, fantazji i micie (F 245). Załoga brygu Banbury to rodzaj stada
– wybrakowanego, bo bez samic, za to z dwoma samcami alfa. Aby utrzymać się na
pozycji dominującej, przywódcy powinni być silni i sprawni, dowiadujemy się jednak,
że ich oczy to właściwie oczka, przekrwione i mętne. Według Freuda lęk buduje
atmosferę niesamowitości, a przecież Zantman czuje paniczny strach przed oślepieniem/kastracją. W obecności samych mężczyzn nie dziwiłby fallus, skoro zaś mamy
do czynienia z „aurą umysłu”, nie zdumiewa zastąpienie go przez oko.
Wskazane ciągi metonimii mogą potwierdzać fakt, że Zdarzenia na brygu Banbury Gombrowicza winno się odczytywać jako obraz psychiki Zantmana, jako
produkt jego podświadomości. Nie sposób jednoznacznie określić, czym są takie,
a nie inne wytwory wyobraźni; łańcuchy signifiants nie doprowadzają do uogólniającego wniosku: czy chodzi o lęk homoseksualny, czy może o abiektalne poczucie
wstrętu, czy o coś jeszcze innego. Według Barthes’a „tekst »pracuje« w każdym
momencie i bez względu na to, od jakiej strony do niego podejdziemy; nawet napisany (utrwalony) nie przestaje pracować, podtrzymywać procesu produkcji”18.
Autor ten odróżnia tekst od dzieła, definiuje dzieło jako „przedmiot skończony,
wymierzalny”, tekst natomiast jako „zjawisko zawdzięczające swe istnienie językowi”19. Tekst nie jest – w żadnym wypadku – zbiorem sensów, ale ich przepływem,
każdy podmiot stykający się z nim (autor lub czytelnik) uruchamia następne znaczenia. Kłosiński zbudował trafną metaforę tekstu jako silnika samochodowego,
w którym kolejne sensy wybuchają niczym mieszanka paliwowa, pozwalając tym
samym poruszać się w przód po tekście20. Znaczenia nie są w tekście zgromadzone,
uporządkowane i podane na tacy, ponieważ jest on w ciągłym ruchu, dlatego też
nie można ustanowić jednej, „właściwej” interpretacji. Dalej Kłosiński pisze, że
obcowanie z tekstem równa się działaniu w obrębie signifiant, dzieło zaś kończy się

18
19
20
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na signifié  21. Przyjrzenie się Zdarzeniom na brygu Banbury od tej strony, polegającej na rozebraniu owego opowiadania na części, na zobaczeniu z bliska wszystkich
tworzących go signifiants, miało na celu umożliwienie obcowania z tekstem. Nie
zamierzam redukować Zdarzeń na brygu Banbury do jednej, kanonicznej i „najwłaściwszej” interpretacji, wówczas wykreowałabym dzieło literackie, które swoim ogromem przysłoniłoby zupełnie tekst opowiadania Gombrowicza. Długo by się zastanawiać, o czym ono jest. Zdaniem Marii Janion – o nudzie morskiej22, według
Kaliściaka – o panice homoseksualnej23, Ewa Graczyk zaś postrzega Zantmana
jako buchaltera skrupulatnie kalkulującego bilans zysków i strat na statku24. To
tylko niektóre z publikacji na temat Zdarzeń na brygu Banbury, pokazują one rozmaite interpretacje. Moja opiera się na psychoanalizie, prezentując tym samym
niesłychany potencjał owego opowiadania, niezbyt imponującego rozmiarem. Najistotniejsze jest, że każda jednoznaczna interpretacja wprowadza logikę ego–cogito
i zatrzymuje silnik poruszany dzięki detonowaniu kolejnych signifants. Wobec tego
moja uwaga skupiła się na ukazaniu logiki signifiants, na grze tekstu, jego znaczeń,
które na zasadzie metonimii, czyli przylegania, łączą się ze sobą. Celem moim nie
było zbudowanie stabilizującej interpretacji, odebrałoby to bowiem przyszłym czytelnikom obcującym ze Zdarzeniami na brygu Banbury Barthes’owską „przyjemność
tekstu”.
Abstract
ALEKSANDRA WIĘCEK University of Silesia, Katowice
A PSYCHOANALYTICAL VIEW ON WITOLD GOMBROWICZ’S “ZDARZENIA NA BRYGU
BANBURY” (“THE EVENTS ON THE BRIG OF BANBURY”)
The article is a psychoanalytical view on Witold Gombrowicz’s short story Zdarzenia na brygu Banbury
(The Events on the Brig of Banbury). The research, based on correlated Sigmund Freud’s and Jacques
Lacan’s approaches, shows in what way a text, constructed on the basis of logics of signifiants, remains
in constant move, escapes an unambiguous interpretation. The topology of the brig refers to Freud’s
concept of psyche, and thus to Lacanian planes which determine a man’s mental construction. Więcek’s
studies by no means lead to stabilizing the works of signifiants; they rather offer the reader the experience of Barthes’ “pleasure of reading.”

21
22
23
24

I-5.indd 95

Ibidem, s. 16.
J a n i o n, op. cit.
K a l i ś c i a k, op. cit.
G r a c z y k, op. cit.

2016-06-07 13:35:22

I-5.indd 96

2016-06-07 13:35:22

Pamiętnik Literacki CVII, 2016, z. 2, PL ISSN 0031-0514

JADWIGA JĘCZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

„O! POSĄGU KOMANDORA, WEJDŹ NARESZCIE ZA MÓJ PRÓG!” –
UWAGI NA TEMAT „DON JUANA” JANA LECHONIA
„To brechty, by z grobu ktoś ruszyć się mógł” – stwierdził kategorycznie Ambrozjus,
bohater opowiadania Aleksieja Tołstoja1, z czym don Juan, niestrudzenie opisywany przez kolejnych autorów, byłby gotów się zgodzić. Nie był to nowy rys w charakterze „Zwodziciela”; już w wieku XVII, czyli od momentu narodzin udramatyzowanej
wersji opowieści2, przejawiał on równie ostentacyjną ignorancję i pogardę w stosunku do spraw ostatecznych. U Moliera do końca odrzucał łaskę i miłosierdzie
Boga; u Tirsa de Moliny, płonąc w ogniu piekielnym, niespodziewanie zaczął błagać
o możliwość wyspowiadania się. Niemniej, mimo tej pozornie istotnej różnicy,
w jednym i drugim dramacie don Juan już poprzez wcześniejszy fakt zaproszenia
figury nagrobnej (a przy tym ofiary własnej zbrodni) na wieczerzę zuchwale rzucił
wyzwanie Bogu. Sprowokowany, obrażony posąg – uosobienie odwiecznej sprawiedliwości, podjął wyzwanie i przybył na ucztę, udowadniając tym samym, że poglądy wygłaszane z taką pewnością przez Zwodziciela (i dwa stulecia później przez
Ambrozjusa) nie miały oparcia w rzeczywistości.
Dzieje don Juana jeszcze w wiekach XIX i XX stanowiły źródło fascynacji i inspiracji poetów. W Kwiatach zła Charles’a Baudelaire’a znalazło się miejsce dla Don
1

A. K. T o ł s t o j w opowiadaniu Upiór (Przeł. T. C h r ó ś c i e l e w s k i. Łódź 1958, s. 25) zamieścił
wierszowaną legendę o rycerzu Ambrozjusie i Marcie – wiarołomnej i niejako zainspirowanej postępowaniem Klitajmestry żonie gospodarza zamku. Wraz ze swym kochankiem Ambrozjusem
Marta uknuła plan zamordowania męża. Rycerz od początku bagatelizował zabobonny, jego zdaniem,
lęk przed zemstą znieważonej ofiary. Niemniej jednak później okazało się, że:
Nad Martą przekleństwo mężowe grzmi.
Mąż przeklął, gdy zlany krwią padał:
„Przepadnij, zła żono! Przepadnij twój ród!
Ach, biada! Na wieki wam biada!
Niech chuć wasza grzeszna przemieni się w gniew,
Niech babka swej wnuce wypije z żył krew!”

2
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Juana w piekle, podmiot liryczny wiersza Tadeusza Micińskiego pochylał się nad
mogiłą tego bohatera (Przy grobie Don Juana Tenorio z 1911 r.), a Bolesław Leśmian
w 1938 roku napisał utwór [Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku...] 3.
Zainteresowanie najsłynniejszym uwodzicielem w historii szeroko pojmowanej
kultury i literatury uwidoczniło się również w twórczości poetów z kręgu Skamandra. W roku 1930 światło dzienne ujrzały: wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Don Juan i Doña Anna oraz przekład z Aleksandra Błoka4 autorstwa Jerzego
Lieberta: Kroki Komandora. W roku 1935 Jan Lechoń napisał Don Juana.
W każdej wersji historii don Juana obecność Kamiennego Gościa – jego głównego antagonisty – jest warunkiem koniecznym, aby postać legendarnego uwodziciela uzyskała swą pełnię znaczeniową. Sprzężenie na linii don Juan – Komandor
pozwala wydobyć ukryty, wielowymiarowy sens zachodzących między nimi relacji.
Wbrew pozorom to nie kolejne miłosne podboje Zwodziciela stanowiły o jego kulturowo-antropologicznym fenomenie, lecz spotkania z nieżyjącym Komandorem5,
w czasie których ukształtował się model psychologiczny postaci. Na plan pierwszy
wysunął się problem egoizmu don Juana, jego pogardy i buntu wobec odwiecznych,
ustalonych praw. Lekceważący stosunek do otaczającej go rzeczywistości ujawnił
się już w kontaktach z kolejnymi zhańbionymi kobietami, jednak dopiero rozmowa
z istotą spoza realnego świata wydobyła, a następnie pozwoliła ukazać drzemiącą
w Zwodzicielu pychę. Filozoficzno-teologiczna głębia i sens mitu don Juana objawiły się więc podczas trzykrotnego zetknięcia się z posągiem. Oczywiście spotkanie
z Komandorem było konsekwencją niemoralnego postępowania don Juana, ale
w przypadku gdyby opowieść o nim ograniczała się jedynie do opisów jego kolejnych
miłostek, z całą pewnością nie zainspirowałaby tak wielu twórców, zarówno pisarzy,
jak i teoretyków literatury6. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do mitu don
Juana historie Lovelace’a i Casanovy7 nie stworzyły tak silnych, spopularyzowanych
archetypów postaci uwodziciela.
Don Juan, należący do cyklu poetyckiego Jana Lechonia Lutnia po Bekwarku
3

4
5

6

7
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Wiersz pochodzi z tomu Dziejba leśna. Zob. też T. B o c h e ń s k i, Niemożność pocieszenia. O wierszu „Zbladła twarz Don Żuana, gdy w ulicznym mroku...” W zb.: Poezje Bolesława Leśmiana. Interpretacje. Red. B. S t e l m a s z c z y k, T. C i e ś l a k. Kraków 2000.
Utwór A. B ł o k a Szagi Komandora powstał w 1912 roku.
U Tirsa de Moliny (Zwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość) don Juan i Komandor spotykają się trzykrotnie: po raz pierwszy na cmentarzu, kiedy don Juan zuchwale i szyderczo zaprosił posąg na
wieczerzę; po raz drugi, gdy Kamienny Gość przybył na ucztę; po raz trzeci – podczas wieczerzy
u Komandora.
Autorów w. XVII wyliczyłam w przypisie 2; jeśli chodzi o czasy późniejsze, na przypomnienie zasługują przede wszystkim N. Porta (libretto do Kamiennego Gościa V. Righiniego i do Don Juana
G. Albertiniego), L. Da Ponte (Don Giovanni), A. Puszkin (Kamienny Gość), G. G. Byron (Don Juan),
P. Handke (Don Juan ásam o sobie opowiadañ), P. Mérimée (Czyśćcowe dusze), R. Berwiński (Don
Juan poznański) i W. Jerofiejew (Noc Walpurgi, albo Kroki Komandora). Jeżeli natomiast chodzi
o teoretyków i antropologów literatury, warto wymienić nazwiska takich autorów, jak A. Camus,
S. Kierkegaard, G. Gendarme de Bévotte, J. Ortega y Gasset, D. de Rougemont, V. Said Armesto,
K. Pospiszyl, J. Rosset czy I. Watt.
Działalność Casanovy zainspirowała m.in. G. Herlinga-Grudzińskiego (Labirynt Casanovy)
i A. Schnitzlera (Powrót Casanovy), a także – do czego powrócę w dalszej części artykułu – J. Lechonia w Don Juanie. Ponadto A. Japin napisał powieść Een schitterend gebrek, przetłumaczoną
na polski jako Casanova, a w r. 2013 J. Turturro wyreżyserował film Fading Gigolo (po polsku:
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(1942), powstał w 1935 roku, w momencie gdy autor, po opublikowaniu Karmazynowego poematu oraz zbioru Srebrne i czarne, osiągnął pełną dojrzałość poetycką.
Można to dostrzec m.in. „w doskonałej swobodzie w operowaniu środkami ekspresji” oraz w bogactwie inwencji8. W obu tomikach ujawniła się także dwoistość postawy poetyckiej Lechonia. W wierszach pisanych po roku 1924 (aż do wybuchu
wojny) uwidoczniły się cechy charakterystyczne dla utworów z Karmazynowego
poematu oraz Srebrnego i czarnego: przede wszystkim nawiązują one (poprzez tytuły, cytaty, aluzje i odwołania do mitu, postaci czy dzieł) do wielkich tradycji
kultury9. Don Juan nie stanowi bynajmniej wyjątku.
Skamandryci nie ogłosili własnego programu i uznali się wyłącznie za „poetów
dnia dzisiejszego”, co gwarantowało duży margines indywidualizmu. To dlatego ich
twórczość – pojmowana jako całość – ma tak bardzo niejednorodny charakter; jest
niespójna wewnętrznie i obnaża różne postawy artystyczne bądź filozoficzne10,
nawiązujące do rozmaitych tradycji literackich, zwłaszcza do romantyzmu i modernizmu. Jadwiga Zacharska wymieniła m.in. następujące cechy wspólne dla
skamandrytów i modernistów: zmierzający do odtworzenia pojedynczego wrażenia
impresjonizm, witalizm oraz bezpośrednio wyrażone nastrojowość i emocjonalność11.
W wierszu Przy grobie Don Juana Tenorio Micińskiego udaje się odnaleźć niektóre
z wymienionych elementów12; Lechoń mógł znać ten utwór – tak więc intuicyjnie
nasuwa się pytanie o główne źródło natchnienia Don Juana. Z drugiej strony natomiast, Zacharska podkreśliła także zainteresowanie skamandrytów poezją amerykańską i rosyjską13 – co w przypadku tej ostatniej nabiera szczególnego znaczenia14. W roku 1930 bowiem inny skamandryta – Jerzy Liebert, dokonał przekładu
z Aleksandra Błoka (Kroki Komandora). A pięć lat później Lechoń napisał Don Juana.
Czy to zbieg okoliczności?15 Do tego dochodzi kwestia najważniejsza: jak istotny

8
9
10
11
12

Casanova po przejściach). Lovelace’a natomiast powołał do życia w połowie XVIII stulecia S. Richardson w powieści epistolarnej Clarissa or the History of a Young Lady.
R. L o t h, wstęp w: J. L e c h o ń, Poezje. Oprac. R. L o t h. Wrocław 1990, s. LVI. BN I 256.
Zob. ibidem, s. LVIII.
Zob. M. D ą b r o w s k i, Lechoń w sporze z romantykami. „Przegląd Humanistyczny” 1980, nr 1,
s. 65. Zob. też np. J. S t r a d e c k i, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977.
J. Z a c h a r s k a, Skamander. Warszawa 1977, s. 56.
Zob. w wierszu T. M i c i ń s k i e g o Przy grobie Don Juana Tenorio (w: Poezje. Gdańsk 2000, s. 213)
nastrojowość fragmentu strofy:
Wchodzę: tam w krypcie Don Juan hetmani,
ja czytam napis – (na czarnej bezdennej otchłani,
wiatr zawył, jakby jęk – ): j e s t e m z l u d z i
n a j g o r s z y (tu było starte), a gromnice
iskrzą się w moje rozpłakane lice...
I kończę z zmarłym: n i e c h a j m i ę n i k t n i e o b u d z i!

13
14

15
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Pomijając oddziaływanie poezji Błoka, Z a c h a r s k a (op. cit., s. 42) pisała m.in. o wpływach Briusowa, Balmonta, Siewierianina, Jesienina, Chlebnikowa, Majakowskiego.
Zob też Aluzja literacka. Teoria – interpretacje – konteksty. Red. A. S t o f f, A. S k u b a c z e w s k a - P n i e w s k a. Toruń 2007. – P. P o c h e l, Intertekstualne gry w liryce Jana Lechonia i Tadeusza
Różewicza. Katowice 2012.
Wydaje się jednak, że nie był to czysty zbieg okoliczności (zob. wątek dramatu J. Zorrilli Don Juan
Tenorio). A. K o w a l c z y k o w a (Zapomniane tłumaczenia. Błok i Łochwicka w przekładach Lechonia. „Slavia Orientalis” 1962, nr 4, s. 511) przypomniała o przemilczanej i niedocenianej dziedzinie
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wpływ wywarł na Lechonia dramat Don Juan Tenorio autorstwa Joségo Zorrilli,
wystawiony w 1924 roku na deskach warszawskiego Teatru Narodowego. Autor
Karmazynowego poematu widział tę sztukę i recenzował ją w „Wiadomościach Literackich”. Nie szczędząc pochwał, pisał:
Dawno nie było w Warszawie takiego święta już nie teatru, ale poezji, jak Don Juan w Teatrze
Narodowym. Z przekładu Miłaszewskiego16 biły ognie i fantastyczne blaski najcudniejszych polskich
słów, jakby Słowacki rozbił skrzynię swych klejnotów – całe przedstawienie było olśniewającą paradą
rymów.
Węgrzyn grał wierszem, nie mówił – ale czuł rymami. Miał, dotąd stale mącony fałszem melodramatu, najczystszy ton bohaterski; w jego wielkiej grze tragicznej było tchnienie lepszego świata17.

Problem polega jednak na tym, że gdyby to Don Juan Zorrilli faktycznie okazał
się głównym źródłem natchnienia, wtedy należałoby wziąć pod uwagę zakończenie
sztuki – tak odmienne od finału dramatów Tirsa, Moliera czy Puszkina. Zorrilla nie
skazuje uwodziciela na wieczne potępienie; inspiruje się tradycją średniowieczną,
zgodnie z którą rozpustnika od nieuchronności piekła ratuje miłosierdzie Boga,
symbolizowane przez trzymany na piersi relikwiarz. W zakończeniu Don Juana
Tenorio rolę relikwiarza wzięła na siebie Inés, której wierna miłość zdołała ocalić
duszę szlachcica. Czy dramat Zorrilli, z finałem tak cukierkowym18 i przedziwnym
(jak na XIX-wieczną wersję historii don Juana), mógłby do tego stopnia zachwycić
poetę, aby zdecydował się po 11 latach od premiery napisać na ten temat wiersz?

16

17

18
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działalności artystycznej Lechonia – przekładach z literatury rosyjskiej drukowanych w „Kurierze
Polskim”. Na początku lat dwudziestych XX w. autor Karmazynowego poematu przetłumaczył
6 wierszy M. Łochwickiej i 10 utworów A. Błoka (Starzec, Złowrogi jest wieczorny chłód..., Głos,
Dolor ante lucem, Srebrną nocą sierp cierniowy..., Wysoko, w mroku nocy giną domów dachy...,
Zasłuchany w głos szepczący..., Szłaś przede mną dzisiaj długo..., Jak przedtem, tak i teraz wciąż
jesteś daleka..., W dni, co minęły, blasku niegasnącym...). I chociaż zainteresowanie twórczością
rosyjskiego poety nie było wśród skamandrytów niczym nowym (za prekursora w tej dziedzinie
można uznać Tuwima), to jednak wysoce prawdopodobne jest, że to właśnie przekład Lieberta
(Kroki Komandora) obudził w r. 1935 w Lechoniu dawną fascynację wierszami Błoka. Z drugiej
strony, inspiracja musiała być wzajemna; analizując twórczość Lieberta, wymienia się nazwiska
dwóch poetów, których działalność artystyczna stanowiła dla niego źródło natchnienia: J. Słowackiego i właśnie Lechonia, od którego – o czym pisał P. N o w a c z y ń s k i (Liebert w polskiej liryce
religijnej. „Znak” 1971, nr 10, s. 1304) – przejął Liebert niektóre motywy i zwroty poetyckie. Poza
tym to przecież Liebert dokonał drugiego, po Lechoniu, przekładu Dolor ante lucem Błoka.
Autorem drugiego polskiego przekładu dramatu Zorrilli był A. Lange, który przez kilka lat starał
się o wystawienie sztuki na deskach Teatru Polskiego w reżyserii A. Szyfmana. Kiedy Szyfman
dowiedział się o planach reżysera E. Chaberskiego i S. Miłaszewskiego, po 6 latach stagnacji niespodziewanie zwrócił się do Langego z prośbą o przystosowanie tekstu do wymogów sceny. Można
też dodać, że Lange napisał dowcipny wiersz Melancholia Don Juana – Zorrillowskiego dramatu akt
VIII, czyli historia mojego przekładu. Fragmenty utworu zamieścił Miłaszewski w tomie Wspominamy. Zob. A. C z a b a n o w s k a - W r ó b e l, wstęp w: S. M i ł a s z e w s k i, Poezje. Kraków 2008,
s. 16–18. Zob. też S. M a r c z a k - O b o r s k i, Teatr polski w latach 1918–1965. Cz. 1: Teatry
dramatyczne. Warszawa 1985, s. 21.
J. L e c h o ń, „Don Juan”. W: Cudowny świat teatru. Artykuły i recenzje 1916–1962. Zebrał, oprac.
S. K a s z y ń s k i. Warszawa 1981, s. 320. Sztukę tę recenzował także S. Żeromski, również wyrażając się o niej z uznaniem. Zob. W. i S. M i ł a s z e w s c y, Wspominamy. T. 2. Poznań 1939,
s. 71–72.
Sam J. L e c h o ń (Dziennik. T. 2. Warszawa 1992, s. 421) wspominał w 1952 r. o malowniczości,
a przy tym naiwności zamysłu dramatopisarskiego Zorrilli.
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Mógłby. Należy jednak mieć w pamięci zakończenie utworu Lechonia – pointę
skrajnie różniącą się od końcowej sceny sztuki Zorrilli, w której korzący się przed
Miłosierdziem uwodziciel wykrzykuje o „Bogu don Juana Tenorio”19. Skłaniam się
ku wnioskom, że wiersz Lechonia stanowi kompilację historii rozpustnika: od motywu zuchwałej bezczelności don Juana wystawiającego Boga na próbę (Tirso
i Molier), do skruszonego pokutnika, który ostatecznie odnosi zwycięstwo nad
pokusami świata i jako taki ma prawo „przyozdobić laurami skroń”. W drugim
przypadku inspiracją okazałyby się Czyśćcowe dusze Prospera Mériméego i Don
Juan Tenorio Zorrilli. Od hiszpańskiego XIX-wiecznego twórcy Lechoń zaczerpnął
jeszcze, jak przypuszczam, sformułowanie „oto c z e k a m twojej kary” – w przytoczonym dalej fragmencie autor Karmazynowego poematu wyraźnie pisze, iż Zwodziciel c z e k a na Kamiennego Gościa.
Nie neguję, rzecz jasna, faktu, że inscenizacja dramatu Zorrilli wywarła na
Lechoniu ogromne wrażenie; gdyby tak nie było, najpewniej nie wspominałby jej
jeszcze kilkakrotnie, pisząc w Dzienniku w czerwcu 1951, iż wcielający się w postać
don Juana aktor stworzył jedyną w ciągu ostatnich 25 lat prawdziwą kreację tragiczną20. Nie napisałby także rok później:
Don Juan Zorrilli był arcydziełem sztuki tragicznej, któremu równego nie widziałem w żadnym
teatrze. Scena, gdy Don Juan czeka na Posąg Komandora – była ważniejsza, potężniejsza niż wszystkie
Szekspiry – oto tryumf aktora!21

Sądzę jednak, że na kształt wizji artystycznej Lechonia złożyły się fragmenty
co najmniej kilku różnych literackich (i, być może, muzycznych: Don Juan Straussa i Don Giovanni Mozarta) wersji historii Zwodziciela. W efekcie powstał utwór
niepokojący i sugestywny – o czym zresztą wiele lat później wspomniał sam poeta22.
Lechoń podjął osobliwą grę z mitem słynnego rozpustnika. Podmiot liryczny
Don Juana zdaje się wystawiać na próbę cierpliwość Boga23, co znajduje odzwier19
20

21
22

23
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J. Z o r r i l l a, Don Juan Tenorio. Madrid 1991, s. 178–179.
L e c h o ń, Dziennik, t. 2, s. 154. Owszem, można by powiedzieć, że poeta wspominał nie sztukę
Zorrilli, ale występującego w niej Węgrzyna, o którego śmierci niedawno się dowiedział. Niemniej,
gdyby chodziło w y ł ą c z n i e o aktora, najprawdopodobniej wymieniłby tu również inne jego role.
Poza tym postać Zwodziciela zdawała się Lechonia nieustannie niepokoić: w liście do M. Grydzewskiego z 21 V 1952 poeta napisał: „Ale jutro [Ci] go wyślę, dziennik, mam nadzieję na przyszły
tydzień, a za dwa – małą, ale wdzięczną kobyłkę rymowaną. Temat... »mmmiłłośćć«” (M. G r yd z e w s k i, J. L e c h o ń, Listy 1923–1956. Oprac., wstęp B. D o r o s z. T. 2. Warszawa 2006,
s. 37). B. D o r o s z w przypisach do Listów postawiła tezę, że chodzi o nigdy nie ukończoną Serenadę Don Juana (ibidem, s. 39, przypis 6). Utwór ten miał być w zamyśle Lechonia poematem takim
jak np. Grobowiec na Harendzie. 12-wersowy wycinek wiersza został opublikowany w „Wiadomościach”; fragment ów stanowił jak gdyby pointę wywiadu W. Mieczysławskiego przeprowadzonego
z poetą. O pracy nad Serenadą wspominał L e c h o ń jeszcze w latach 1952–1953 (ibidem, s. 222,
przypis 6).
L e c h o ń, Dziennik, t. 2, s. 537.
W maju 1952 L e c h o ń (ibidem, t. 2, s. 447) zanotował: „Dzisiaj po całym dniu nad biurkiem –
jedna zwrotka Serenady Don Juana, która pewno nie zostanie. Jest to łopatologia poetycka, a jedyny obraz sugestywny już był w moim wierszu Don Juan, więc myślę, że tego nie zostawię. Ale
z powrotem do tego wiersza będzie kłopot – bo jestem n a r a z i e inny, niż kiedym go zaczynał”.
W tym momencie popełnia grzech pychy – głównego narzędzia działalności szatana – i sprzeniewierza się Boskiemu prawu. W czasie kuszenia na pustyni Jezus, w odpowiedzi na propozycję
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ciedlenie w nastroju wiersza. Prowokacyjne oczekiwanie na widoczny znak Bożej
interwencji stanowi preludium do wygłoszenia decydujących, prawdopodobnie
nawiązujących do Kochanowskiego24, dwóch ostatnich wersów. Po raz kolejny
można w nich dostrzec mistrzostwo Lechonia – autora bodaj najsłynniejszych, obok
utworów Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, point w poezji skamandrytów. U Lechonia
rzadko kiedy w początkach procesu twórczego istniał pomysł całościowego opracowania wiersza25. Wielokrotnie zaczynał pisać od końca, pointując w formie
uogólnień i akcentując paradoks niektórych sformułowań. Pojawiają się też finały
zaskakujące; niespodziewane pointy akcji przedstawionych w utworze26. Wartość
artystyczna Mochnackiego, Piłsudskiego, Ducha na seansie czy Herostratesa byłaby nieporównywalnie mniejsza, gdyby nie kapitalne zakończenia. Niespodziewany
zwrot akcji może zawieść oczekiwania, a często także im zaprzeczyć. Nie od razu
da się poznać sens ukryty w finale wiersza; pointa gra na emocjach odbiorcy, bywa
tajemnicza, zagadkowa, wieloznaczna i niepokojąca27.
Ciężki brąz po nocy dzwoni,
Głucho chrzęszczą miecz i kask:
Niepotrzebny Colleoni
Przez miesięczny wjeżdża blask.
Stoję w oknie i laurami
Na ten wieczór zdobię skroń.
Uciekajcie! Cień za wami
Wyciągniętą wznosi dłoń!
Kto to krzyknął: „Już jest pora!”
Świeca zgasła, słychać stuk.
O! posągu Komandora,
Wejdź nareszcie za mój próg!
Ponad wino, dźwięk gitary
Wolę płaszcza twego gest.
Oto czekam twojej kary,
Abym wiedział, żeś ty jest28.

Podmiot liryczny, reprezentowany przez stypizowaną (wymuszoną przez sytuację
komunikacyjną) postać buntownika, całym sobą wyraża zdecydowany protest. Jest
Buntownikiem Prowokującym i Buntownikiem Oczekującym, z tym zastrzeżeniem,
że jego sprzeciw, mimo iż bezpośrednio wyrasta z sytuacji dialogu z uwodzicielami
wcześniejszych epok, zostaje jednoznacznie ukierunkowany. Odbiorcą monologu
lirycznego jest Bóg – i to On ma udowodnić swoją obecność; najlepiej w sposób

24

25
26
27
28
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złego ducha, żeby rzucił się w przepaść, odparł: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga
swego” (Łk 4, 12).
Jest to tym bardziej prawdopodobne, iż w innym utworze J. L e c h o n i a, Lutni po Bekwarku
z 1936 r. (pierwodruk w „Gazecie Polskiej”), pojawiają się czytelne aluzje do fraszki Kochanowskiego O gospodyniej („Nie każdy weźmie po Bekwarku lutniej”).
Zob. J. S a w i c k a, Lechoń zmęczony. „Więź” 1986, nr 10, s. 80.
Zob. J. K w i a t k o w s k i, Felieton poetycki. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 134.
Zob. ibidem.
J. L e c h o ń, Don Juan. W: Poezje, s. 57.
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równie spektakularny jak w Balladynie. U Lechonia podmiot liryczny, utożsamiany
w tym momencie z don Juanem, buntuje się wyłącznie p r z e c i w k o b r a k o w i
d o w o d u n a i s t n i e n i e B o g a, i to Boga pojmowanego w kategoriach odwiecznej sprawiedliwości; nie buntuje się natomiast – jak zwykł czynić uwodziciel z XVII,
XVIII i XIX wieku – przeciwko ustalonym normom społeczno-moralnym, nakazującym m.in. monogamię. Ale konsekwencje działań don Juana są w jednym i drugim przypadku de facto takie same. Zarówno bowiem u autorów wcześniejszych,
jak też u Lechonia, s p r z e c i w d o n J u a n a w y z w a l a s p r z e c i w K o m a nd o r a, a dokładniej – ukazuje bunt Kamiennego Gościa przeciwko ogromowi przewiny antagonisty.
Przedstawiony w wieku XVII (a także dwa stulecia później) problem sprzeciwu
ożywionego posągu można analizować z trzech perspektyw.
Po pierwsze, Komandor był wyrazicielem buntu zhańbionych kobiet, a przy tym
emanacją protestu upokorzonych mężczyzn. Uosobieniem zemsty stała się natomiast
kamienna figura nagrobna zamordowanego przez don Juana szlachcica. Można
zasugerować stwierdzenie, iż dopiero zabójstwo ojca/męża protagonistki29 skłoniło Niebiosa do b e z p o ś r e d n i e j interwencji. Postępowanie don Juana w stosunku do kobiet nie wyzwoliło tak gwałtownej reakcji i stanowiło p o ś r e d n i ą przyczynę przybycia Komandora.
Po drugie, ożywiony posąg był uosobieniem buntu wobec obrazy Boga. Komandor protestował przeciwko ostentacyjnemu lekceważeniu ustanowionych przez
Niebiosa praw, zwłaszcza zaś przeciwko zuchwałemu odrzuceniu łaski miłosierdzia30.
Po trzecie wreszcie, bunt Komandora należy postrzegać w kategorii buntu
martwej – skrajnie nieruchomej – materii, co w przypadku dramatów z XVII wieku
nabiera szczególnego znaczenia. Wtedy to bowiem problem ruchu znajduje się
w centrum zainteresowania naukowców, czego dowodzą chociażby eksperymenty
i badania Keplera, Galileusza oraz Harveya. I oto w tym samym stuleciu w dramatach o Zwodzicielu, w odpowiedzi na lekceważący stosunek don Juana do
otaczającego go świata, Kamienny Gość w równie ostentacyjny sposób obala prawa natury.
W Don Juanie Lechonia problem buntu Kamiennego Gościa nie stwarza tak
rozległych możliwości interpretacyjnych. Komandor przybywa w odpowiedzi na
prowokacyjne „Abym wiedział, żeś ty jest”. To ta prowokacja wywołuje zdecydowany protest przybysza z zaświatów przeciwko zarozumiałemu niedowiarstwu don
Juana. Komandor musi się pojawić, aby uniemożliwić mu oznajmienie – jeszcze
przed Nietzschem – że „Bóg umarł”31. Echa spotkania, a następnie uczty z kamie29
30

31
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W zależności od wersji – Komandor / Don Gonzalo jest ojcem (Tirso de Molina) lub mężem (Puszkin)
dziewczyny.
Don Juan w dramacie M o l i e r a (Don Juan, czyli Kamienny Gość. Przeł. T. B o y - Ż e l e ń s k i.
Kraków 2003, akt V, sc. 5) sprzeciwił się, zuchwale odrzucając propozycję Widma: „nic w świecie
nie zdoła przejąć mnie obawą [...], niech się dzieje, co chce; nie będzie powiedziane, żem był zdolny się ukorzyć [...]”. W Zwodzicielu z Sewilli i Kamiennym Gościu Tirsa don Juan w końcu prosi
o sprowadzenie księdza, ale jest zbyt późno: „Już za późno, don Juanie” (akt III).
D. d e R o u g e m o n t w eseju Don Juan (w: Mity o miłości. Przeł. M. Ż u r o w s k a. Warszawa
2002, s. 84) napisał: „W życiu Don Juana godziną prawdy jest zaproszenie Komandora na wiecze-
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niem z XVII-, XVIII- i XIX-wiecznych dramatów pobrzmiewają w Don Juanie w okrzyku „Już jest pora!” Oto nadszedł czas, aby kamień udowodnił swoją, a przede
wszystkim Boską, jak na ironię – żywą, obecność. I rzeczywiście, Komandor również
przybywa o czasie: dokładnie na wieczerzę. Spełnia obietnicę, aby prawu odwiecznej sprawiedliwości mogło stać się zadość.
W języku poetyckim Lechonia pobrzmiewają echa polemiki z tekstami dawniejszych autorów, a ponadto w Don Juanie unaocznia się charakterystyczne dla jego
twórczości sięganie po lirykę maski – metodę zastosowaną po raz pierwszy w Herostratesie ze zbioru Karmazynowy poemat. Wówczas zapoczątkowany został korowód postaci historycznych i literackich, obecnych w całej późniejszej działalności
artystycznej poety. Są to postacie, którym udzielono głosu w lirycznej wypowiedzi,
m.in. Pan Twardowski, Jan Potocki, Jan Kazimierz, Edyp czy właśnie don Juan32.
Pisał Hutnikiewicz:
Czyjaś osobowość twórcza, czyjeś dzieło stawały się tylko maską własnego „ja” poety. Było to jakby odczytywanie w zawiłych liniach cudzego losu śladów własnej drogi. Snuły się ustawicznie poprzez
strofy Lechonia literackie postacie, imiona znane z powieści, wierszy i dramatów, ponieważ geniusz
poetów włożył w te nierealne widma ludzkie prawdziwe serce33.

Joanna Kisielowa stwierdziła, że przywołani z nazwiska bohaterowie odgrywają rolę podwójną; z jednej strony, tworzą płaszczyznę, w której obrębie możliwe
staje się porozumienie między nadawcą a odbiorcą. Z drugiej natomiast – liryka
maski stanowi dla poety pretekst do postawienia, za pomocą przymierzania kolejnych masek, pytań dotyczących własnej tożsamości. Lechoń teatralizował34 sztukę
i rzeczywistość; automistyfikował życie osobiste oraz autoreżyserował stylizacje
pisarskie i cechy osobowe, czemu dał wyraz m.in. już na emigracji, przechadzając

32
33
34
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rzę! Otóż Bóg milczy. Nie podejmuje wyzwania. Nietzsche czeka pośród pustynnej nocy pychy.
Nastaje świt. Znowu jest to świt ziemski. Nikt nie przemówił. Bóg umarł!” (Jednakże ostatecznie
przemówił – poprzez kamienne usta Komandora podczas następnego spotkania.) Zob. też D. d e
R o u g e m o n t, Don Juan i Sade. W: Miłość a świat kultury zachodniej. Przeł. L. E u s t a c h i e w i c z.
Wyd. 2. Warszawa 1999, s. 175–178.
Zob. J. K i s i e l o w a, Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia. Katowice 2001, s. 65.
A. H u t n i k i e w i c z, Życie i śmierć poety. O twórczości Jana Lechonia. W: Portrety i szkice literackie. Warszawa 1976, s. 160–161.
Na temat miłości Lechonia do teatru najuczciwiej pisał on sam w publicystyce, recenzjach i przede
wszystkim w Dzienniku. Niemniej warto przytoczyć opinie innych, np. aktora i reżysera Z. K a rp i ń s k i e g o (Lechoń jako aktor. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu. Zebrał, oprac. P. K ą d z i el a. Warszawa 2006, s. 252–253): „Lechoń był urzeczony teatrem. Wydaje się, że poza poezją był
on jego największym umiłowaniem. Jeszcze za czasów studenckich pisywał recenzje, walczył z pasją na łamach pisma »Teatr« ze sztampą, dulszczyzną, brakiem gustu, panoszącymi się w ówczesnych
warszawskich teatrach [...]”. Fascynację Lechonia teatrem omawiał również S. K a s z y ńs k i
(Krytyka teatralna Lechonia. „Dialog” 1979, nr 7, s. 102): „hipnotyzowała go zresztą [ta dziedzina
sztuki] przez całe życie. Poezja była jego podniosłym powołaniem, w jej dziejach, nie tylko najnowszych, utrwalił już swoje imię. Teatr natomiast był spontaniczną i czułą namiętnością, wciąż odzywającą się w rozmaity sposób na kartach jego pozateatralnej twórczości, w wierszach, listach,
w zapiskach Dziennika”. Zob. też L e c h o ń, Cudowny świat teatru. Nawiasem mówiąc, w 1916 r.
na deskach warszawskiej Pomarańczarni, wystawiono (niestety, nie ogłoszony drukiem) „nokturn
dramatyczny” W pałacu Stanisława Augusta autorstwa J. L e c h o n i a – sztukę, w której zagrali
J. Leszczyński i J. Węgrzyn. Zob. W. Ł u k s z o, Debiut poetycki Jana Lechonia. „Prace Polonistyczne” 1970, s. 203.
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się po Nowym Jorku w czarnym płaszczu wystylizowanym na pelerynę hiszpańskiego hidalga35, a zarazem poety romantycznego36. „Kostiumy i maski oznaczały
zarówno elementy bardzo zewnętrzne, jak i bardzo złożone role” – pisała Jadwiga
Sawicka37, a Tymon Terlecki, analizując późniejsze problemy psychiczne poety,
posłużył się metaforą przeciwieństwa Zwodziciela i Kamiennego Gościa:
[...] Lechoń żył w ogrodzie udręk. Sam był swoim demonem. Sam był ofiarą i oprawcą, czującą
tkanką i zimnym, bezlitosnym narzędziem. [...] Don Juan, Leporello i Komandor, zamknięci w jednej
duszy, skazani na torturę jednoczesnej, ciągłej obecności38.

A Aleksander Janta dodawał:
Pod maską swoich chichotów chował smutek i mękę swoich porachunków z przeznaczeniem. Był
człowiekiem wierzącym zarówno w Boga, jak w Szatana, świadomym metafizycznie toczącej się w nim
walki Dobra i Zła, istnienia wokoło duchów i demonów39.

Czarny, hiszpański płaszcz, wspomniany w artykule Sawickiej, uwiecznił Lechoń
w 1955 roku w Eryniach40, po raz kolejny nawiązując wówczas do postaci legendarnego uwodziciela:
Choć wszystkie razem brzękły gitary Grenady,
Ja jeden w czarnym płaszczu przechodziłem blady
I wśród masek tańczących szedłem w gaj oliwny,
Słysząc tylko za sobą: „Co za człowiek dziwny!”41

Stylizując się na don Juana – poetę romantycznego, autor Karmazynowego
poematu wcielał w życie teorię dotyczącą wielości masek. Kisielowa konstatowała:
Fakt, że tak wiele z nich [tj. masek] pasuje – budzi niepokój. Oznaczać może bowiem albo bogactwo
osobowości autora, albo jej wieczną niedojrzałość, swoistą bezkształtność, proteuszową czy raczej –
aktorską naturę. Ta druga rola wskazuje na „egzystencjalny” horyzont poetyckiej propozycji Lechonia.

35

36
37
38
39
40
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Tak też Lechonia zapamiętał P. H e r t z (Lechoń w czarnym palcie. W zb.: Wspomnienia o Janie
Lechoniu, s. 276):
„Miał na sobie czarne palto z czarnym, aksamitnym kołnierzem, szedł, drobiąc krok, nieco bokiem,
mówił ochryple, głębokim głosem, śmiał się, jak gdyby do wewnątrz, dusząc się, a zarazem wydając z siebie co kilka chwil jakieś triumfalne rżenie. [...]
Pozostało mi po Lechoniu nade wszystko wspomnienie owego czarnego palta, w którym wyglądał
raczej jak żałobnik niż jak dyplomata, za którego tak pragnął uchodzić, a utkwiło we mnie z taką
mocą dlatego, że kiedy widziałem go po raz ostatni, w Paryżu, nocą, miał je znowu na sobie [...]”.
Podobnie pisał o Lechoniu A. J a n t a („O dwa palce od serca czułem sępa szpony...” Przyczynek
do nowojorskich dziejów życia i śmierci Lechonia. W zb.: jw., s. 226): „W ostatnich latach chodził
w czarnym kapeluszu i czarnym palcie z białym szalem, żałobny, uroczysty i jak ptak posępny,
upozowany zresztą nie tylko strojem, ale sercem na romantycznego poetę, którym był [w] najbardziej
żywym i z współczesnością związanym znaczeniu”.
Zob. S a w i c k a, op. cit., s. 85–86.
Ibidem.
T. T e r l e c k i, Dwa profile Jana Lechonia. W zb.: Wspomnienia o Janie Lechoniu, s. 172.
J a n t a, loc. cit.
Pierwodruk Erynii ukazał się w numerze 11 „Wiadomości” (Londyn) z 1955 roku. Podaję za: R. L o t h,
komentarz w: L e c h o ń, Poezje, s. 188.
J. L e c h o ń, Erynie. W: Poezje, s. 190. Jest to aluzja do spektaklu Don Juan z 1924 r. w reżyserii
E. C h a b e r s k i e g o; w roli tytułowej wystąpił J. Węgrzyn.
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Dzięki swej podwójnej funkcji biblioteka stanowi punkt przecięcia się dwóch pozornie nie przystających
do siebie planów – retorycznego i egzystencjalnego42.

Wybór określonej maski, czyli akt podporządkowania się regułom i świadomego kształtowania własnej osobowości, traktował Lechoń w kategoriach uczestnictwa
w kulturze, czyli procesu przezwyciężania naturalnych skłonności człowieka43.
Według Wojciecha Wyskiela wzorce, zgodnie z którymi kształtuje się osobowość,
mogą obowiązywać w węższym bądź szerszym zakresie. Najbardziej uniwersalne
są te, które jednoczą całą kulturę Europy, gdyż to właśnie one przesądzają o istocie człowieczeństwa. Najważniejszą rolę odgrywają natomiast najogólniejsze zasady
etyczno-estetyczne44. Europejska opowieść o don Juanie i Komandorze idealnie –
jak sądzę – wpisuje się w ustalone kryteria.
W wierszu Lechonia nastąpiło zderzenie dwóch postaci-symboli, czyli don Juana i Giovanniego Giacoma Casanovy. Nawiązanie do posągu kondotiera Bartolomea Colleoniego, wspomnianego w Pamiętnikach Casanovy, nie pozostawia złudzeń
co do intencji poety. Podczas pobytu w Wenecji Casanova zawarł – po raz kolejny
– miłosną znajomość ze spotkaną przypadkowo kobietą. Tajemnicza C.C. określiła
porę schadzki, Casanova zaś doprecyzował szczegóły spotkania:
– [...] Powiedz mi więc, mój drogi, gdzie będziesz na mnie czekał jutro, w dwie godziny po zachodzie
słońca.
– Czy nie moglibyśmy się spotkać u ciebie w casino?
– Nie, bo mój kochanek sam odwiezie mnie do Wenecji.
[...]
– Będę czekał na placu Świętego Jana i Świętego Pawła, za posągiem Bartłomieja z Bergamo.
– Widziałam ten plac i posąg Colleoniego tylko na rycinach, ale to wystarczy. Przybędę na pewno...45

Posąg autorstwa Andrei del Verrocchio pochodzi z XV wieku i został wykonany
z brązu. Colleoniego, odzianego w zbroję i hełm, przedstawiono w dumnej pozie,
idealnie wyprostowanego na końskim grzbiecie. Mimo to Casanova nie poświęcił
mu zbyt wiele uwagi (mimochodem wspominając jedynie, że jest piękny), traktował
go w kategoriach stricte użytkowych – był posągiem zainteresowany wyłącznie jako
punktem orientacyjnym wskazującym umówione miejsce spotkania. Czekał więc
na ukochaną, która przybyła dokładnie o czasie i zaskoczyła Casanovę kostiumem
oraz wenecką maską46. Kilka dni później, w trakcie balu maskowego, kochankowie
spotkali się ponownie; tyle że tym razem to Casanova wystąpił w przebraniu. A po
zakończeniu zabawy, po zdjęciu z twarzy maski pierrota, usłyszał: „To mogłeś być
tylko ty. Miłość mi to podszepnęła”47.
42
43
44
45
46

47
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K i s i e l o w a, op. cit., s. 65–66.
Zob. W. W y s k i e l, Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie. Kraków 1988, s. 93.
W y s k i e l (ibidem) zwrócił uwagę na zaciekłe ataki Lechonia na Gombrowiczowską koncepcję
dotyczącą kultur prowincjonalnych, a także podkreślił krytykę kulturowego naśladownictwa.
G. G. C a s a n o v a, Pamiętniki. Przekł., wybór, wstęp T. E v e r t. Warszawa 1961, s. 115.
Zob. ibidem, s. 116: „Punktualnie w ustalonym czasie ujrzałem gondolę o dwóch wiosłach. Ledwie
przybiła do brzegu, wysiadła z niej maska. Powiedziała coś gondolierowi stojącemu na dziobie i ruszyła w stronę posągu, a z każdym jej krokiem serce biło mi coraz radośniej. [...] Tymczasem maska
obeszła cokół posągu i przyjaźnie wyciągnąwszy rękę zbliżyła się do mnie: poznałem ukochaną”.
Ibidem, s. 127.
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Poetyckie skonfrontowanie historii don Juana i Casanovy zasadniczo poszerza
możliwości interpretowania wiersza, a przy tym pod znakiem zapytania stawia
status Komandora. U Lechonia Kamienny Gość sygnalizuje wprawdzie swą obecność
poprzez gest wzniesionej dłoni i charakterystyczny stukot kroków, niemniej mowa
jest także o „chrzęszczącym mieczu i kasku”, podczas gdy dawniejsi autorzy zasadniczo nie wspominali o rzekomym fakcie posiadania przez Komandora broni. Ponadto w Don Juanie pada wyraźne stwierdzenie, iż zjawa „wjeżdża”, natomiast
Komandor poprzednich epok po prostu „wchodził”/„przybywał”. Wreszcie – cień
u Lechonia „wznosi dłoń”, we wcześniejszych zaś wersjach mitu nie ma mowy o tego
typu powitaniu: Komandor, w odpowiedzi na zaproszenie don Juana, wygłaszał
jedynie słynne „przyszedłem na wezwanie” / „zaprosiłeś mnie, więc przyszedłem”48.
Fakt przywołania z nazwiska słynnego kondotiera nakazuje postrzegać gościa
z zaświatów – pod względem ontologicznym – jako ożywioną, wenecką rzeźbę z brązu. Niemniej podmiot liryczny tylko początkowo określa posąg mianem Colleoniego,
aby zaledwie chwilę później nazwać go Komandorem. W wierszu Lechonia postacie
czterech bohaterów literackich i pozaliterackich zostały zestawione na zasadzie
symetrii: don Juan – posąg Komandora; Casanova – posąg Colleoniego. Czasami
jednak sylwetki włoskiego i hiszpańskiego uwodziciela wzajemnie się przenikają,
aby w najbardziej nieoczekiwanym momencie na powrót przyoblec się w kostium
hiszpańskiego XVII-wiecznego hidalga lub XVIII-wiecznego weneckiego podróżnika
i autora pamiętników.
Ciekawych tropów interpretacyjnych dostarczają dwa pierwsze wersy drugiej
strofy, gdy niejasne jest, którego z bohaterów kultury należy utożsamiać z podmiotem lirycznym. Pomocna wydaje się próba zinterpretowania symboliki lauru. Z jednej strony bowiem, wieniec z wawrzynu (laurus), poświęconego Apollinowi krzewu,
jest odwiecznym symbolem triumfu i jako taki służył do dekorowania głów zwycięzców na rzymskich i greckich arenach sportowych oraz na turniejach śpiewaczych.
Pogląd, iż to właśnie Casanova miałby nim „zdobić skroń”, znajduje oparcie w tradycji – to on, przemierzając urokliwe weneckie uliczki i place, natknął się, o czym
zresztą sam pisał, na posąg Bartolomea. Wywodził się też z terenów, jakkolwiek by
to ująć, Imperium Rzymskiego. Poza tym był literatem, a nie sposób przecież zapomnieć o słynnych wizerunkach przyozdobionego wawrzynem Dantego czy Petrarki.
Z drugiej strony natomiast – Pismo Święte Nowego Testamentu nakazuje interpretować gałązkę lauru jako symbol życia wiecznego, a także jako widoczny znak
zwycięstwa nad grzechami49. Przy założeniu, że faktycznie w ten sposób wolno

48

49
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Co ciekawe, w dawnej opowieści ukraińskiej Demon kopalni soli (w zb.: Na przełęczy światów. 150
ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. Wybrał, przeł., oprac. J. M. K a s j a n.
Toruń 1994) pojawia się taki sam motyw przywołania istoty nie z tego świata oraz takiej samej, jak
w przypadku Komandora, odpowiedzi. Oto pewien górnik, umęczony ciężką pracą w sołotwińskiej
kopalni, wielokrotnie ostrzegany przez znajomych, że mogą tam mieszkać demony, westchnął: „Oj,
demonie, demonie! Tyle ludzie o tym mówią, że tutaj mieszkasz i że jesteś bardzo silny. To ukaż
się i pomóż mi wydobywać sól”. Koło północy górnik spostrzegł, że skalna ściana rozstąpiła się
niespodziewanie i wyszedł z niej demon. Spojrzał na górnika i powiedział grzmiącym głosem: „Zaprosiłeś mnie, jestem, więc mów, czego chcesz!” Ostatecznie pomógł biedakowi w pracy i oddał mu
wszystkie pieniądze, które otrzymał w ramach zapłaty.
Zob. Z. W ł o d a r c z y k, Laurus nobilis. Hasło w: Rośliny biblijne. Leksykon. Kraków 2011.
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rozumieć symbolikę wawrzynu, chętnym do sięgnięcia po laur mógłby okazać się
don Juan. Za jego kandydaturą przemawia fakt, iż w Czyśćcowych duszach Mériméego50 i przede wszystkim w dramacie Zorrilli dostąpił don Juan łaski nawrócenia.
W sztuce hiszpańskiego twórcy uratowała uwodziciela błagalna modlitwa Inés;
u Mériméego, pod wpływem wstrząsu wywołanego oglądaniem wizji własnego pogrzebu, don Juan ostatecznie zostaje zakonnikiem, aby aż do śmierci pokutować
w klasztorze51. Czy można więc zaryzykować stwierdzenie, że mit don Juana przegrał u Lechonia konfrontację z mitem Casanovy i nie mógł już liczyć na samodzielną egzystencję? I czy to właśnie dlatego, dając pośrednio do zrozumienia, iż postać
don Juana nie przetrwała próby czasu, poeta wykorzystał w wierszu motyw pomnika Colleoniego? Historia kultury zna przecież takie przypadki – wystarczy wspomnieć
o filmie Broken Flowers Jima Jarmuscha i ukazanej tam wizji degradacji archetypu donżuana w zderzeniu z archetypem lolity52.
Zwycięstwo Zwodziciela nad pokusami świata mogłoby ewentualnie usprawiedliwiać akt przyozdobienia skroni wawrzynem, niemniej należy wziąć pod uwagę
wers następny, w którym okrzyk „Uciekajcie” – nie wiadomo, do kogo skierowany
– został wyraźnie nasączony pierwiastkami niepokoju, a nawet strachu. Nadawca
komunikatu nie czuje się bezpiecznie, co wyzwalałoby raczej skojarzenia z don
Juanem ze Zwodziciela z Sewilli wygłaszającym histeryczny monolog tuż po zakończeniu pierwszej wieczerzy z ożywionym posągiem53. Skłaniam się ku wnioskom,
że druga strofa Don Juana w sposób najbardziej czytelny obrazuje sens zawarty
w całym utworze: skonfrontowanie symbolicznych przedstawień postaci uwodzicieli (Casanovy i don Juana), z wyobrażeniami ożywionych posągów (Komandora
i Colleoniego), uosabiających słuszną karę i wyrażających obecność Boga. Lechoń
bawi się z czytelnikiem, nieustannie myląc tropy interpretacyjne, zwodząc odbiorcę i prowokując do dalszych poszukiwań. A napięcie na liniach: don Juan – Komandor, Casanova – posąg Colleoniego, niespodziewanie przenosi się na relacje:
Casanova – Kamienny Gość, don Juan – posąg Colleoniego, don Juan – Casanova,
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Ze względu na temat artykułu warto pokrótce przypomnieć o istotnej roli Komandora, jaką odegrał
on w procesie nawrócenia don Juana w Czyśćcowych duszach Mériméego. Tam postać Kamiennego Gościa uległa znacznym modyfikacjom; nie jest to już zamordowany przez don Juana szlachcic; nie chodzi też o jeden, lecz o kilkanaście posągów. Najprawdopodobniej to właśnie zwielokrotnienie postaci Komandora spotęgowało wrażenie grozy, a w konsekwencji – pozwoliło ukazać don
Juanowi obrzydliwość popełnionych przezeń czynów. Być może jednak to narzucona Komandorom
sceneria (kościół), rola (zakonnicy) i sytuacja (pogrzeb) uczyniła z nich tylko narzędzie w ręku siły
wyższej, dzięki czemu zatwardziałe serce Zwodziciela wreszcie skruszało.
Motyw ten wykorzystał w Don Juanie raz jeszcze A. B a r t. Akcja powieści rozgrywa się wokół
historii Joanny Kastylijskiej, która zapałała chorą namiętnością do trupa swojego męża, Filipa
Pięknego. Chcąc uniknąć skandalu, zwierzchnicy Kościoła nakazują zakonnikowi don Juanowi
rozkochać w sobie królową i tym samym zwrócić jej uwagę na sprawy doczesne.
Kiedy Don odwiedza pierwszą z potencjalnych autorek listu, spotyka jej córkę – skrajnie wyzwoloną, wulgarną nastolatkę. Mimo iż dziewczyna robi wszystko, aby sprowokować Dona, ten nawet
na nią nie patrzy. I od tego momentu w kontaktach z kobietami ogarnia go dziwna nieśmiałość
(zob. scenę spotkania z dziewczyną zmieniającą opatrunek).
Co ważne, wtedy po raz pierwszy, a zarazem jedyny, don Juan wyznaje, że ogarnął go strach.
Podczas rozmowy z Komandorem i służącym w sposób ostentacyjnie pogardliwy traktuje wizytę
zmarłego i śmierć w ogóle.
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a nawet posąg Colleoniego – Komandor. I za każdym razem poszukiwanie nowych
znaczeń jest tak samo ekscytujące. Gdyż, jak zauważyła Maria Kuncewiczowa,
tylko naprawdę wielki poeta umie w tak piękny sposób obrazować rzeczywistość54.
Próba objaśnienia symboliki pomnika Colleoniego i nagrobnej figury Komandora skłania do prześledzenia i zinterpretowania Lutni po Bekwarku pod kątem
występowania ożywionych pomników w pozostałych wierszach zbioru. Lechoń
często wykorzystywał ten motyw, po raz kolejny zdradzając w ten sposób upodobanie do intertekstualnych dialogów z tradycją modernizmu. Tu głównym źródłem
natchnienia najprawdopodobniej staje się Akropolis i ukazana przez Wyspiańskiego wizja aktywności posągów. W Lechoniowej Pieśni o Stefanie Starzyńskim (1940)55
pomniki pojawiają się, jednak ich status nie odbiega jeszcze od przyjętych powszechnie norm, natomiast w znacznie wcześniejszej Balladzie o lordzie Byronie:
Zmurszałe świętych posągi schodzą z katedry wieżycy,
Głaszczą po pyskach chimery i patrzą w dół zamyśleni,
Skąd dzikie wycie Murzynów bucha gardzielą ulicy
I miasto w niebo wystrzela słońcem ze sztucznych promieni56.

A w Pożegnaniu „Marsylianki”:
Przez Luwr śpiący przechodzi ogromny kardynał
I w swym płaszczu czerwonym kryje dumną głowę.
Ach! tylko jeszcze jeden krótki krzyk rozpaczy
I miliona nóg tupot już słychać w pobliżu,
I święta Genowefa, spłakana, zobaczy
Zwycięskich barbarzyńców w twych murach, Paryżu57.

Ożywione posągi można postrzegać w kategoriach nawracającego motywu cyklu
Lutnia po Bekwarku. W przywołanym fragmencie Ballady o lordzie Byronie Lechoń
posłużył się symbolicznym obrazem pomników, aby przestrzec przed upadkiem
kultury i najważniejszych zdobyczy cywilizacji58. Z tą samą metaforą, metaforą
zniszczenia, spotykamy się również podczas lektury Pożegnania „Marsylianki”; tyle
tylko że tym razem pomniki zapłaczą nie ze strachu na widok jazzujących przybyszy zza Atlantyku, lecz z lęku przed zniszczeniami dokonanymi przez Niemców
w czasie wojennej zawieruchy. Nie zmienia to jednak faktu, iż w obu przypadkach
poetycka wizja upadku będzie tak samo wstrząsająca.
Powracając jeszcze do obfitujących w symbole mitów don Juana i Casanovy,
54
55
56
57

58
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M. K u n c e w i c z o w a, Jak on to pięknie powiedział. „Akcent” 1999, nr 3, s. 10.
Pierwodruk w nrze 48 „Gazety Polskiej w Brazylii” z 1940 roku.
J. L e c h o ń, Ballada o lordzie Byronie. W: Poezje, s. 49. Pierwodruk w nrze 37 „Tygodnika Ilustrowanego” z 1928 roku.
J. L e c h o ń, Pożegnanie „Marsylianki”. W: jw., s. 68. L o t h (komentarz, s. 66–69) opisał pomniki przywołane w wierszu Lechonia. Przykładowo: „spłakana Genowefa” to monument stojący
u wejścia na most Tournelle, przedstawiający św. Genowefę, patronkę Paryża.
Lechoń czyni to także – a raczej: przede wszystkim – nawiązując do arcydzieł literatury europejskiej
(np. Hamlet, Cierpienia młodego Wertera) czy poświęcając wiersze wielkim twórcom (jak Byron,
Słowacki, Conrad). Niebezpieczeństwo upadku świata cywilizowanego (lęk tak typowy u przedstawicieli elit lat dwudziestych w. XX) dostrzegał Lechoń w niespodziewanej popularności pierwiastków
tzw. kultur egzotycznych.
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chciałabym zwrócić uwagę na interpretację Ostatniej sceny z „Dziadów” (1941)59.
W studium Lechoń na obczyźnie Wojciech Wyskiel podjął próbę porównania postaci Zwodziciela i Konrada, rolę łącznika między nimi powierzając Józefowi Węgrzynowi60, aktorowi wcielającemu się zarówno w postać don Juana, jak też bohatera
Mickiewicza61:
I czyj to głos „Do broni!” w noc śnieżystą słyszę?
To teatr. Tylko teatr. Odstawiają płótna.
Cóż to? Konrad na scenie? Do domu już pora!
Musiała cię wymęczyć ta scena pokutna,
A jutro musisz przyjąć posąg Komandora62.

Wyskiel przypomniał, że pomysł nawiązania w Dziadach do opowieści o uwodzicielu wyszedł od samego Mickiewicza63. W scenie Bal u senatora goście tańczą
menueta z Don Giovanniego Mozarta, a w pewnym momencie melodia zmienia się
w złowrogą arię Komandora. W Ostatniej scenie z „Dziadów” Lechoń powrócił do
liryki maski, traktując maski don Juana i Konrada jako dwie twarze tego samego bohatera, co wymuszało konieczność podjęcia próby odnalezienia rysów jednego
w twarzy drugiego64. Wypada również podkreślić, iż w omawianym tutaj utworze
pojawia się także inne nawiązanie do historii Zwodziciela: charakterystyka postaci
upiora z dramatu Mickiewicza i wzmianka o „włóczeniu się na cmentarz”65 wywołuje natychmiastowe skojarzenia z Kamiennym Gościem.
Oto znów zachrzęściło konopne powrósło
I płaczem się zanosi jesienna ulewa,
I dawno zapomniane przyzywa mnie gusło.
Chodź ze mną! Naród ginie, a poeta śpiewa.
Trzebaż więc znowu nocą włóczyć się na cmentarz,
Znów ten cień, co z daleka przystanął bez ruchu,
Na pierś położył rękę. Ruszył się. Pamiętasz?
I idzie, nic nie mówiąc. Ktoś ty? Ktoś ty, duchu?
Wiem, każesz znowu w dawne wgryzać się wspominki
I jakieś zapomniane przywoływać rysy,
Byś potem twarz swą bladą odbarwił ze szminki
I płaszcz swój bohaterski rzucił za kulisy66.

59
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Pierwodruk w nrze 9 „Wiadomości Polskich” (Londyn) z 1941 roku.
W y s k i e l, op. cit., s. 102.
Węgrzyn dwukrotnie zagrał postać Konrada: po raz pierwszy w Wyzwoleniu w r. 1916, po raz
drugi w Dziadach w 1934 roku.
J. L e c h o ń, Ostatnia scena z „Dziadów”. W: Poezje, s. 71.
W y s k i e l, op. cit., s. 102.
Nie będę tu rozwijała tego wątku; wypada jedynie wspomnieć, że W y s k i e l (ibidem, s. 102–109)
pisał o fascynacji Lechonia koncepcją Freuda, a co za tym idzie – o radości, jakiej poeta doświadczył, kiedy dowiedział się o donżuańskiej młodości Konrada. Wątkami freudowskimi mitu o don
Juanie zajmował się także m.in. O. R a n k (np. Don Juan et Le Double. Paris 1973).
W zbiorze Lutnia po Bekwarku występują też inne wątki związane ze śmiercią, pogrzebem oraz – co
wydaje się szczególnie istotne ze względu na temat artykułu – z przebywaniem w miejscu pochówku. Zob. takie wiersze J. L e c h o n i a, jak Na śmierć Conrada, Włosy Słowackiego, Grób Agamemnona, Pieśń o Stefanie Starzyńskim.
L e c h o ń, Ostatnia scena z „Dziadów”, s. 69–70.
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Nawet pobieżna analiza języka poetyckiego Don Juana i wybranych – odnoszących się do postaci widma – fragmentów Ostatniej sceny z „Dziadów” ujawnia
wzajemne podobieństwa (pomijając już żywą, choć niejawną obecność Węgrzyna
oraz mniej skrywaną obecność Komandora):
1) nazwanie „cieniem”; pytanie zaniepokojonego podmiotu lirycznego, do kogo
należy głos wypowiadający słowa: „Już jest pora!” / „Do broni!”;
2) widoczną w intertekstualnych parafrazach grę z utworami poprzedników
(„Abym wiedział, żeś ty jest” / „Naród ginie, a poeta śpiewa”);
3) pełen tajemniczości i grozy nastrój obu wierszy wraz z dostrzegalnym na
poziomie języka poetyckiego wykorzystaniem analogicznych, onomatopeicznych
wyrażeń i słów („Głucho chrzęszczą miecz i kask” / „Oto znów zachrzęściło konopne powrósło”);
4) bezpośrednie zwroty zarówno widziadła do podmiotu lirycznego, jak też vice
versa („O! posągu Komandora, / Wejdź nareszcie za mój próg!” / „Chodź ze mną!”).
Don Juan Jana Lechonia nastręcza wielu trudności interpretacyjnych, poczynając od statusu podmiotu lirycznego, poprzez analizę języka poetyckiego, aż po
niepewne źródła inspiracji poety. Lechoń, wzorem innych skamandrytów, nie ułatwia czytelnikowi zadania; przeciwnie, nieustannie zwodzi go i prowokuje, celowo
klucząc w gąszczu symboli i metafor. Odbiór Don Juana nie jest więc prosty – nie
zmienia to jednak faktu, że poprzez swój intertekstualny charakter wiersz Lechonia
na nowo uświadamia bogactwo kultury i tradycji europejskiej.
Abstract
JADWIGA JĘCZ Adam Mickiewicz University, Poznań
“O! POSĄGU KOMANDORA, WEJDŹ NARESZCIE ZA MÓJ PRÓG!” (“OH, COMMANDER
STATUE, CROSS MY THRESHOLD AT LAST!”) – REMARKS ON JAN LECHOŃ’S
“DON JUAN”
The aim of the article is an attempt at interpretation of Jan Lechoń’s poem Don Juan from the collection
Lutnia po Bekwarku (The Lute after Bekwark) mainly from the angle of the presence of Commander –
Don Juan’s main antagonist and also animated statue without whom the figure of most famous seducer in history would not have reached complete meaning. The author also strove to find possibly
greatest number of cultural references, due to which a marked part of the paper is occupied by the
figure of Casanova (symbolized by the statue of Bartolomeo Colleoni) and by a description of relations
between the myths of Don Juan and Casanova. An attempt is also made to interpret Don Juan in the
context of the whole collection of Lutnia po Bekwarku with special attention paid to intertextual plays
with tradition, such as e.g. the use of the motif of animated statues referring to Stanisław Wyspiański’s
Acropolis.
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NIEWIDZIALNA „OPERETKA” WITOLDA GOMBROWICZA OD MĘSKOŚCI
HEGEMONICZNEJ KU MĘSKOŚCI ATOPICZNEJ*

1
Istnieją dwie Operetki Witolda Gombrowicza1. Co najmniej dwie: ostateczny tekst
opublikowany wraz z tomem 3 Dziennika w roku 1966 i zachowane w papierach
pisarza kolejne etapy pracy nad tą sztuką, liczne notatki z różnych lat. Jest też tzw.
Operetka I oraz niedokończona sztuka, a w zasadzie sekwencja scen znana jako
Historia, którą badacze najczęściej łączą z Operetką2, traktując jako historiozoficzną flankę operetkowych przymiarek. Wszystkie one krętymi drogami wiodą jednak
do ostatecznej wersji z 1966 roku i stanowią może nie zamkniętą całość, lecz „nieciągłą ciągłość” pewnych tematów, motywów i bohaterów (czy też raczej: znaczących
imion) wraz z ich – czasem radykalnymi – przekształceniami, aż do końcowej postaci. Na potrzeby niniejszych rozważań nazwałbym wymienione elementy ogólnie
Operetką widzialną. Istnieje jednak, moim zdaniem, jeszcze inna Operetka, niewidzialna, której wydobycie na jaw spod Operetki widzialnej stanowi ambicję niniejszego artykułu.
Na początek zająć się wypada Operetką widzialną, rozpatrując jej tekst – od
razu – jako wewnętrznie pęknięty bądź też nierozstrzygalny. Niezmiernie trudno
bowiem pogodzić, po pierwsze, raczej otchłanną problematykę historiozoficzną,
widoczną w sztuce przez cały czas jej trwania, z, po drugie, nakładającym się na
*

1

2

I-7.indd 113

Praca wykonana w ramach projektu Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do
współczesności, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer: DEC-2013/08/A/HS2/00058.
Artykuł ten nie powstałby, gdyby nie cztery dyskusje panelowe, jakie odbyły się w kwietniu 2015
przy okazji premiery Operetki w reżyserii Jerzego L a c h a w Warszawskiej Operze Kameralnej.
Dzięki tym dyskusjom, w których wzięli udział m.in. Rita Gombrowicz, Ewa Graczyk, Józef Olejniczak, Jerzy Jarzębski, Piotr Kłoczowski, Janusz Margański i Andrzej Zieniewicz, zrozumiałem
sztukę Gombrowicza na nowo. A zatem zrozumiałem ją – jak to zwykle bywa – poniewczasie, ponieważ sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu. Tekst niniejszy jest więc zapisem owych niewczesnych
i niepewnych siebie aktów zrozumienia. Uczestnikom tych dyskusji, szczególnie J ó z e f o w i O l e jn i c z a k o w i, chciałbym też tutaj serdecznie podziękować, bardzo wiele się bowiem od nich i na
temat Operetki, oraz – szerzej – Gombrowicza dowiedziałem i nauczyłem.
Zob. K. A. J e l e ń s k i, Od bosości do nagości. (O nieznanej sztuce Witolda Gombrowicza). W:
W. G o m b r o w i c z, Dramaty. Posł. J. F r a n c z a k. Kraków 2015.
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ową historiozofię dość szczególnie traktowanym przez Gombrowicza zagadnieniem
stroju i mody, wchodzącym w dialektyczne napięcia z nagością, wreszcie – po trzecie – ukazującą się w wielkim finale nagą Albertynkę, której nieoczekiwane zjawienie się stanowi koszmar nie tylko reżyserski (Albertynka jest – zarówno wedle didaskaliów oraz swych zaprojektowanych zachowań, jak i wypowiadanych słów –
nieletnia; Jan Błoński utrzymuje na dodatek, że jest także dziewicą; to ostatnie,
w świetle jej kontaktów ze Złodziejaszkiem, nie wydaje się aż takie pewne, jednakże ze względu na specyfikę sceny finałowej obsadza się w tej roli kobiety przynajmniej
pełnoletnie, gdyż młodszych reżyserowi rozebrać na scenie nie wolno; takie zaś
postępowanie z kolei stoi w sprzeczności z intencją Gombrowicza3), ale też interpretacyjny.
A zatem jeszcze raz: akt I przedstawia zdarzenia sprzed Wielkiej Wojny i sprzed
rewolucji bolszewickiej; akt II – historyczne kataklizmy w ich dzianiu się; akt III –
świat po dwóch wojnach, po rewolucji, po Zagładzie i zagładzie. Lecz to wszystko
obserwujemy przez operetkowy filtr: przygotowania do balu, który ma być zarazem
pokazem mody, ów bal / pokaz mody, który – by tak powiedzieć – wymyka się spod
kontroli, ruiny po nieudanej „imprezie”, ludzi zamieniających się w rzeczy, błąkających się po drogach wygnania, udających, że ich nie ma, ale przecież jednak
istniejących. Aż dziw, że żadna z postaci aktu I nie zginęła „po drodze” do III. Rozumiemy, iż w świecie operetkowym się nie ginie. I wtedy pojawia się, a właściwie
wychodzi z trumny naga Albertynka, która ma być – czym? Nadzieją na odrodzenie,
pochwałą (apoteozą – czytamy w didaskaliach – czyli ubóstwieniem) młodości (nową,
XX-wieczną wersją Ody do młodości, ale też i – jak początkowo projektował Gombrowicz – Ody do radości, wpisanej przez Ludwiga van Beethovena w IX symfonię4)?
Na koniec słychać śpiew postaci:
FIOR

O, zbawienie!
Witaj nagości wiecznie młoda!
[...]
FIOR

O, witaj zwykła, witaj nieśmiertelna!
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
ALBERTYNKA

Wieczyście młoda!

3

4
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Problemy te dotykają oczywiście wyłącznie tych reżyserów, którzy decydują się na ścisłe podążanie
za wskazówkami Gombrowicza. Z drugiej jednak strony, Albertynka, podobnie jak Szekspirowska
Julia, to postać domagająca się niejako aktorki bardzo młodej, nie tylko w świetle didaskaliów, ale
także – szerzej – w świetle zakodowanych przez autora sensów związanych z tą postacią, sensów
po prostu wynikających z tekstu. Albertynka odgrywana przez dojrzałą kobietę wymaga zawsze
jakiegoś dodatkowego uzasadnienia w ramach inscenizacyjnej koncepcji, jakiegoś dającego się
odczytać powodu, dla którego zmiana została dokonana.
Wynika to z zachowanych notatek Gombrowicza z okresu argentyńskich przymiarek do pracy nad
Operetką. Najobszerniejszy wgląd w te notatki przynosi szkic J. J a r z ę b s k i e g o Erotyka i polityka (w: Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu. Kraków 2007; zapiski zacytowane są na
s. 133–137). „Wielki monolog Firuleta: NAGOŚĆ. IX Symf[onia]” – zanotował Gombrowicz (zob.
ibidem, s. 135).
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Z grobu powstaje!
ALBERTYNKA

Na trumnie tańczy!
ZŁODZIEJASZKI

Bawić się chce!
[. . . . . . . . . . . .]
FIOR, SZARM, FIRULET

Nagości wiecznie młoda witaj!
Młodości wiecznie naga witaj!
Nagości młodo nago młoda
Młodości nago młodo naga. [O 318–320]5

Lecz próba zrozumienia tego fragmentu poprzez zestawienie z Mickiewiczowskim
intertekstem niewiele wyjaśnia, nic właściwie:
Młodości! dodaj mi skrzydła!
Niech nad martwym wzlecę światem
W rajską dziedzinę ułudy:
Kędy zapał tworzy cudy,
Nowości potrząsa kwiatem
I obleka w nadziei złote malowidła6.

Młodość znów, jak u Mickiewicza, jest nadzieją, odrodzeniem, szansą na cud;
ale jak uwierzyć w odradzającą potęgę nagiej młodości, jeśli odrodzenie to dokonuje się na stosie trupów? Stosie, o którym Gombrowicz pisał m.in. w dziennikowym
eseju o Dantem:
Czym ma być dla mnie przeszłość rodzaju ludzkiego? Spoczywam na olbrzymiej górze trupów – to
ci, co już przeminęli. Na czym tedy spoczywam? Co to jest, ta miazga pode mną, to mrowie istnień
wykończonych poza mną?
Czy w przeszłości szukać mam ludzi, czy też tylko pewnej oderwanej dialektyki rozwoju?
[...]
W wielkiej defiladzie wszystkich zmarłych świata nie rozpoznałbym nikogo, prócz Wielkich. Lubię
arytmetykę, ona ustawia mnie jakoś wobec zagadnień. [D 882]

Wiek XX obnażył raczej i zamplifikował prawdę o kruchości ciała poddanego
działaniom nowoczesnej historii; w Operetce zaś czytamy:

5

6

I-7.indd 115

W artykule stosuję następujące skróty: W. G o m b r o w i c z: O = Operetka. W: Dramaty. Red. nauk.
tekstu J. B ł o ń s k i. Wyd. 2. Kraków 1988; D = Dziennik 1953–1969. Posł. W. K a r p i ń s k i.
Kraków 2013. Ponadto: B = J. B ł o ń s k i, Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu. Kraków 1994. – JJ = J. J a r z ę b s k i, „Operetka” jako garderoba duszy. W: Podglądanie
Gombrowicza. Kraków 2000. – M = M. P. M a r k o w s k i, Czarny nurt. Gombrowicz, świat, literatura. Kraków 2004. – MJ = M. J a n i o n, Trzy dramaty o rewolucji: Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz. W: Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. Warszawa 1991.
– P = M. P r o u s t, W poszukiwaniu straconego czasu. Przeł., wstęp T. Ż e l e ń s k i (B o y). T. 5:
Uwięziona. Warszawa 1958. Liczby po skrótach wskazują stronice.
A. M i c k i e w i c z, Oda do młodości. W: Wiersze. Warszawa 1955, s. 116.

2016-06-07 13:36:07

116

Rozprawy i Artykuły
A to me udka, rączki, nóżki me!
A to mój biuścik!
Ach, a to uszka, ząbki me! [O 319]

Niewiele pomaga w zrozumieniu sztuki Gombrowicza redukcja warstwy historycznej tekstu do rewolucji społecznej, bardziej jeszcze konkretnie – bolszewickiej,
bo jednak (o czym wyraźnie czytamy w didaskaliach) akt III dzieje się „po obu wojnach światowych i po rewolucji” (O 231). Wiatr Historii pisanej dużą literą spustoszył świat na różne sposoby. Wypada więc podkreślić, że zestawione ze sobą trzy
elementy: historyczne kataklizmy XX wieku, dialektyka mody, stroju i nagości,
wreszcie – apoteoza nagiej Albertynki, nie łączą się w interpretacyjną całość.
2
Owe główne operetkowe zawęźlenia – Historia, moda, strój, nagość i Nagość – sprawiały niemałe trudności wcześniejszym interpretatorkom i interpretatorom ostatniego dzieła Gombrowicza. Ich tezy oscylują między jawnymi unikami a niezmiernie
interesującymi spostrzeżeniami łączącymi i wyjaśniającymi owe wykluczające się
– pozornie, być może – zawęźlenia. Wspomniane uniki także ukazują jednak coś
ważnego: podskórne przekonanie, że Gombrowicz nie miał dobrego pomysłu na
zakończenie Operetki. Tamara Trojanowska nazywa je wprost „zręcznym unikiem”7.
Allen Kuharski, rozważając trudności inscenizacyjne sztuk Gombrowicza – niewykluczone, iż niechcący – daje wyraz przeświadczeniu, iż ów finał wymaga naświetlenia przez inne dzieła dramatyczne tego autora8. Małgorzata Sugiera twierdzi, że
Albertynka wymyka się znakowości, czyli – jak rozumiemy – sensowi pozwalającemu się jakoś (jakkolwiek) ustabilizować9. Trudno się jednak z owym twierdzeniem
zgodzić, implikuje ono bowiem, iż zakończenie Operetki stanowi zerwanie ze znaczącym i wejście w poza- bądź nic-nie-znaczące. Kłopot w tym, że naga Albertynka
w finale sztuki poruszającej nasze najgłębsze kłopoty z Historią, ustawiona w apoteozie, jednak znaczy, nie przestaje znaczyć i powraca jako naczelna zagadka interpretacyjna, jako figura znacząca – być może – zbyt wiele, a na pewno znacząca
przeciw sztuce. Gombrowicz ustawił ją właśnie przeciw czemuś, w kontrze do
czegoś; nie wiemy na razie, do czego, lecz nie wydaje się, by zakładał, że naga Albertynka znaczyć nie będzie. Powtórzyć wszakże warto, iż wymienieni badacze
uważają, że finałowa wolta Gombrowicza narzuca trudności nie tyle wynikające ze
słabości dyskursu interpretacyjnego, ile wpisane w tekst Operetki, przerażający
świat wyłaniający się w zakończeniu aktu III nie daje się bowiem obłaskawić apoteozą nagiej Albertynki; nie jest to świat, w którym znalazłoby się miejsce na tak
– w sumie – banalny happy end.
7

8
9
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Rzut oka na prace krytyczne usiłujące scalić finałowe pęknięcie sztuki też
świadczy o takim rozpoznaniu. Zacznijmy od klasyka gombrowiczologii – Błońskiego. Swą interpretację otwiera on omówieniem dialektyki stroju i nagości, wpisując
tę dialektykę w dawniejsze – i zasadnicze dla Gombrowicza – koncepcje gęby i formy:
Pojęcie stroju przypomina, oczywiście, dwa wcześniejsze: „gębę”, na której Gombrowicz oparł Ferdydurke, i „formę”, której przypisywał znaczenie najbardziej fundamentalne. [...]
[...] „Gęby” nie można samemu odkleić od twarzy. „Formy” również nie da się zawiesić czy nie zauważyć. Tymczasem „strój” można włożyć lub zdjąć: przypomina on zatem maskę albo przebranie.
Można go również łatwo narzucić czy przekazać innym: przypomina więc stereotyp. [B 184–185]

Nasuwa się wniosek, że w Operetce Gombrowicz „spuścił z tonu”, rozluźnił
panowanie „gęby” i przymus „formy”, wprowadził pewną dowolność:
Człowiek dojrzały jest [...] zarówno panem, jak niewolnikiem własnego stroju. [...] Szarm czy Firulet mogą i siebie, i Albertynkę ustroić dowolnie [...]. Nie mogą jednak obejść się bez stroju zupełnie.
Dlaczego? Ponieważ są starzy... [B 185]

Natomiast:
Albertynka jest naga, najdosłowniej. Jest piękna. [...] Dla Gombrowicza młodość jest słaba i bezradna... w i ę c piękna. Tak jak starość zlepił sobie w jedno ze „strojem” i brzydotą, tak nagość chce
uwielbić w niedostateczności i pięknie zarazem. [B 186]

A Historia? Czy Historia to (tylko) zmiany kostiumów, zmiany odbywające się
w rytmie mody, nowości i wyczerpania? Błoński uważa, że tak, i tezę tę wyjaśnia
dość obszernie, opisując ją w kategoriach: 1) walki klasowej, 2) kryzysu „zmęczonej
cywilizacji” wynikłego z przerafinowania paryskiego centrum świata, lecz kryzysu
otwierającego pewną szansę dla wszelkiego typu peryferii, 3) mitologii ucieczki od
Historii, ucieczki – w co? Być może, w historię pisaną małą literą, w historię – powiedzmy – w jakiś sposób mniej dolegliwą.
Przejście „od krawiectwa do historii” – jak to zręcznie Błoński ujmuje (B 189)
– dokonuje się więc u Gombrowicza przede wszystkim w przyspieszonym rytmie
demokratyzacji hierarchii społecznych. „Kto [...] włada strojem, [ten] rządzi społeczeństwem”. Z tym, że to, co kiedyś było stabilne i trwałe, teraz przyspiesza i demokratyzuje się: „Teraz [...] magia trwania zastąpiona została rytuałem zmiany”
(B 190). Wniosek z tego płynie jeden: „szybkość, z jaką trzeba zmieniać »stroje«,
nieustannie się zwiększa: byłoby to – tak zwane – przyspieszenie historii...” (B 191).
Klasowy konflikt wpisany w Operetkę każe przywołać, wedle lekcji Błońskiego,
dramat Zygmunta Krasińskiego (nie tylko zresztą temu badaczowi przyszło na myśl
to dzieło – Marii Janion także áMJ 183–187ñ):
Nie wiem, czy kto spostrzegł, jak bardzo Operetka przypomina Nie-Boską komedię. Groteskowe
księstwo Himalajów [...] to secesyjne Okopy Świętej Trójcy, wymizdrzone i wyfiokowane, nie zaś, jak
u Krasińskiego, pyszne, butne, nadęte; równie jednak przegniłe i jednako potępione. Jest też coś z Pankracego w Hufnaglu [...]. [B 196]

W tak zarysowanym konflikcie klasowym Gombrowicz ani nie opowiada się po
żadnej stronie, ani nie „pozostaje” biały, bo chyba nigdy zresztą biały nie był. Nie
jest też czerwony – równie daleko mu do zmęczonej arystokracji, co do „spiętego
formą” Hufnagla:
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[...] Hufnagiel należy do tego samego świata co Książę. Jest napięty, związany własnym przeznaczeniem.
Jest zamaskowany, kiedy zaś zrzuca maskę, przeraża twarzą, na której maska zostawiła ślady niezatarte. [...] „Galop” Hufnagla to dla pisarza tylko obłędne rozwinięcie i pomnożenie wyścigu masek,
któremu przewodniczy Książę. [B 196]

Błoński sugeruje więc, że zarówno „biali”, jak i „czerwoni” występujący na kartach Operetki należą niejako do tego samego nurtu historii, kultury, można by rzec
ogólniej: procesu dziejowego. Co wszakże nie mniej istotne, należą – i jedni, i drudzy – do świata niezmiernie sobą zmęczonej kultury; kultury mającej dosyć samej
siebie, niezdolnej samej siebie znieść. W tym miejscu pojawia się w rozważaniach
Błońskiego Paryż-świat („»Mnie ciągle Paryż miesza się ze światem«” – cytuje badacz
Dziennik Gombrowicza áB 194; D 781ñ):
Operetka jest niesłychanie antyparyska: Paryż zaś skupia wszystko, co w starej Europie brzydziło
przybysza z Polski i z Argentyny zarazem, przybysza z krajów bezkształtu i niedojrzałości. [B 193]

Wiedzie to do konkluzji, że bez względu, czy rzecz postrzegać „od strony polityki i historii, zagarniętej przez frazes i przesyt, czy od strony sztuki i kultury, co
zmieniły się w bibliotekę Babel, pełną rozwrzeszczanych komediantów... wszędzie
odsłania się podobna prawda: współczesna cywilizacja jest cywilizacją zmęczoną.
Zapewne, Paryż jest stary. Ale wraz z nim – cały nasz świat” (B 194).
Z niejakim zdziwieniem dowiadujemy się więc, że ocalenie, jeśli w ogóle dopuszczalne w uniwersum Operetki (a zdaniem Błońskiego: owszem), przychodzi nie
skądinąd, tylko właśnie z Paryża, i to nawet nie z Paryża-świata, mylącego się
(Gombrowiczowi) ze światem, lecz z Paryża rozumianego bardziej konkretnie – jako
centrum świata (mody):
Jest w Operetce człowiek, który pojmuje, że z błędnego koła nie można wyjść inaczej, niż odrzucając w s z y s t k i e maski. Że w czasach, kiedy „strój ludzki oszalał”, idee zaś, zamiast służyć ludziom,
narzucają im drętwość stereotypów, tylko radykalna zmiana stosunku do kultury przyniosłaby ocalenie.
To Fior. Bo Fior jest nie tylko trefnisiem i ochmistrzem wielmożnych, ale także „twórcą stroju”, nawet
– artystą. [...] Może to sam Gombrowicz... albo raczej jedno z wcieleń Gombrowicza, pisarza (a więc
twórcy form), stronnika „białych”, który jednakże zdradza. Zdradza, uciekając nie do Hufnagla, ale
g d z i e i n d z i e j, w nowość, świeżość, wszechmożliwość! [B 197–198]

Nowość ta, świeżość i wszechmożliwość (także „wirtualność” áB 187ñ) to cechy,
jakie niesie ze sobą Albertynka – nie tylko w finałowej apoteozie, ale i wcześniej,
gdy konsekwentnie sprzeciwia się strojom, gdy opowiada się po stronie nagości.
„Cała Operetka obraca się [...] wokół jednego »nie« Albertynki” (B 199). Nie wiadomo,
czy to ona wyzwala Złodziejaszka, czy Złodziejaszek ją (w sensie – by tak powiedzieć
– sprawczej przyczyny). Chodzi tu bowiem o pewną oscylację: między sprzeciwem
wobec stroju a wielką awanturą na balu, między kolejną, ostatnią Gombrowiczowską ludzką „kupą” a nagością, gdzie Złodziejaszkowie stanowią dalekie odbicie
„podziemnej” wolności Gombrowicza, zażywanej np. w czasach afer w Retiro (B 201).
Wszystko to sprowadza się, zdaniem Błońskiego, do utopii i Saturnaliów bądź do
utopii Saturnaliów, tym bowiem jest awantura na balu, która nadweręża skostniałe formy i otwiera drogę finałowej apoteozie nagości:
Taka awantura to nie rewolucja: to święto młodości czy płodności, to współczesna wersja Saturnaliów! Odnowić świat – ten sam świat – przez odrzucenie wszystkich zakazów i odwrócenie wszelkich
obowiązujących reguł! [B 199–200]
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Niby zreferowane wywody pozwalają scalić pozornie sprzeczne i odległe bieguny tekstu Operetki; ale czy można Błońskiemu zaufać, że Gombrowicz jest aż tak
naiwny? Albo aż tak optymistyczny? Interpretacji tego badacza najbardziej umykać
zdaje się groza, zwłaszcza ta z końcówki aktu II i dużej części aktu III, aż do apoteozy. Niewykluczone, iż historia to błazeństwo, ale jednak błazeństwo niesłychanie
groźne, błazeństwo, które odbywa się na stosie (Himalajach?) zwłok. Przecież Gombrowicz wyraźnie pisze w didaskaliach: „To już po obu wojnach światowych i po
rewolucji” (O 231), przez co Operetka staje się rewersem koszmaru. Przezwyciężenie
go figurą nagiego podlotka – to dopiero byłoby błazeństwo, gdyby tylko do tej funkcji ową figurę sprowadzić. Akt III opatrzono podtytułem: „Ruiny zamku Himalaj”
(O 231) – świat operetkowego dramatu obrócił się w ruiny, nie można o nich zapominać, nawet obwieszczając nowy początek, i Gombrowicz o nich nie zapomina,
zdaje się to natomiast czynić Błoński.
Jerzy Jarzębski twórczo rozwinął lekturę dokonaną przez tego badacza, wzbogacając ją o studia nad wcześniejszymi stadiami ostatniego dzieła Gombrowicza,
w szczególności zaś nad tzw. Operetką I, która – zdaniem autora Gry w Gombrowicza – stanowi zarazem odległy i zasadniczy kontekst Operetki finalnej. Jarzębski
poświęcił Operetce dwa dopełniające się teksty: „Operetka” jako garderoba duszy oraz Erotyka i polityka (ten drugi w dwóch wersjach). Po pierwsze, głównymi
elementami Operetki I są według tego badacza para Albertynka–Albert, gdzie Albertynka jest postacią mniej więcej taką, jak w wersji ostatecznej, z tą zapewne
różnicą, że jej związek z Albertem został już niewątpliwie skonsumowany (inne
zresztą także), Albert pełni zaś funkcję zarówno jej kochanka-partnera, jak i stręczyciela. W tej pierwszej Operetce panuje „monstrualnie rozplenione stręczycielstwo”
(JJ 109). Po drugie, zasadniczym elementem owej wersji jest problem starzejącego
się ciała, objawiający się w projektowanych scenach rozbierania:
Niezależnie [...] od takich czy innych szczegółów dramatycznej fabuły, Operetka I zmierzała prawie
nieodmiennie do (sprowokowanego przez Młodych) zbiorowego strip-tease’u, dokonującego się w aurze
perwersyjno-erotycznej. Więc „wszyscy się rozbierają” i... no i co dalej? Gombrowicz zdawał się tego nie
wiedzieć, bo wszak pogrążenie sceny-świata w gigantycznej rui nie rozwiązywało ani dramatycznego,
ani ideowego węzła utworu. [JJ 108]

Łączy się to – zdaniem Jarzębskiego – z prywatnymi kłopotami Gombrowicza
z jego własnym ciałem, którego starzenie się autor Ferdydurke odkrył nagle i boleśnie. Czas powstawania pierwszych szkiców do Operetki był dlań okresem „(psychicznego) przejścia z młodości w starość” (JJ 111). Wracamy więc – o czym, jak
widzieliśmy, pisał już Błoński – na Retiro, wracamy w „doświadczenie Retiro” wraz
z całą splecioną z tym doświadczeniem rozległą problematyką erotyczną, perwersją,
napięciami: młodość–starość, wyższość–niższość, płeć–gender:
W Operetce I kręci się [...] przed nami teatralna maszyneria zrodzona w rejonach „Retiro” – portowej dzielnicy Buenos Aires, gdzie Gombrowicz przechodził dość niejasne wtajemniczenia erotyczne.
[JJ 114]10

Zacytowane stwierdzenia wydają się niezmiernie ważne, kontestują bowiem

10
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próby czytania utworów autora Ferdydurke poprzez teorie spod znaku queer, rozpatrujące Gombrowiczowski homoseksualizm i rzutowanie go w zasadniczą sferę
sensów dzieła pisarza. Całkowicie się z tym zgadzam i sądzę, że problemy erotyczno-kobieco-męsko-homo-hetero-młodo-stare są u Gombrowicza bardziej oraz – co
istotniejsze – jakoś inaczej skomplikowane. Inaczej – z pewnością, nie wiadomo
jednak na razie, na czym owa odmienność problematyki, jej fundamentalna swoistość miałaby polegać. Nie wyjaśnia tego też, moim zdaniem, dalszy wywód Jarzębskiego, choć niewątpliwie badacz ten ma rację, gdy twierdzi:
Operetka I schodzi najgłębiej w rejony, w których kształtuje się pożądanie Gombrowicza i gdzie
królują sprzeczności, ale, stojąc na granicy pomiędzy młodością i starością pisarza, daje nam widok
w obie strony. [JJ 116]

Kiedy jednak próbuje Jarzębski rozjaśnić nieco finał Operetki A.D. 1966, wstępuje w dawne koleiny wytyczone już przez Błońskiego:
Gombrowicz zarzuca pisanie Operetki wedle pierwotnych założeń i wpada na nowy pomysł: odrywa
apoteozę nagości od polityki, rewolucję przenosi w sferę (oszalałego) kostiumu, czyniąc z Albertynki nie
tyle (jak pierwej) utalentowaną kokotę-debiutantkę, ile uniwersalny, zawieszony w abstrakcji symbol
bezinteresownego piękna Młodości. [JJ 118]

Ciekawe, że Jarzębski bliski był – jak sądzę – zupełnie nowego spojrzenia na
łączność warstwy historiozoficzno-politycznej dramatu z finałową apoteozą, sam
się jednak wywiódł na manowce, a zmyliła go, być może, właśnie Operetka I. Mam
na myśli niezmiernie istotny fragment traktujący o źródłowym erotyzmie (każdej)
filozofii:
„Nie wierzę w filozofię nieerotyczną, nie wierzę w myślenie nie zakorzenione w płci” – mówił kiedyś
Gombrowicz – i bodaj nikt nie zadał sobie trudu, aby rozważyć, o co w tym zdaniu chodzi. Podług mnie,
najbliższa odpowiedzi na tę kwestię jest Operetka I, pokazująca bez żenady całą nędzę Wyższości, spowitej w swoje maskujące rozkład kostiumy – obnażająca też podstawową sprzeczność, jaka w człowieku
zachodzi pomiędzy zewnętrznymi ponętami a ich budzącym obrzydzenie fizjologicznym substratem.
[JJ 120]

Sądzę, i dalej spróbuję tego dowieść, że jest dokładnie odwrotnie, że nie Operetka I, lecz właśnie Operetka po prostu najlepiej i najmocniej oświetla źródłową
erotyczność wszelkiej filozofii, ideologii, polityki – świata po prostu – jej finał zaś
jedynie o tyle łączy się w całość z kompletnym dramatem, o ile w twórczy i zupełnie
nieoczekiwany sposób rozwiązuje problem Erosa, zawsze obecnego w kulturze,
myśleniu, filozofowaniu itd.
Druga praca Jarzębskiego poświęcona Operetce – zatytułowana Erotyka i polityka – „zaczyna się [...] w założeniu tam, gdzie się kończył ów artykuł sprzed lat”11,
który właśnie omówiliśmy. I rzeczywiście, można ową pracę potraktować jako dopełnienie i zniuansowanie tez interpretacyjnych postawionych w tej pierwszej; mamy
do czynienia z kontynuacją, bo na pewno nie z rewolucją koncepcji. Choć nacisk
położony jest na erotyzm, to z owego „skrzydlatego słowa” autora Ferdydurke o erotycznym podglebiu wszelkiego myślenia (a nawet – być może – bytu w ogóle?) nie-

11
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wiele przetrwało; „jeśli coś odróżnia Gombrowicza od piętnujących fallokrację feministek, to świadomość, iż w tamtym świecie mężczyźni są więźniami fallokratycznego konwenansu tak samo jak kobiety”12.
Dalej pisze Jarzębski:
We wszystkich sztukach [Gombrowicza] obecny jest motyw historycznej dynamiki. [...] Najdziwniej
jest w ostatecznej wersji Operetki: tradycyjny dwór ulega definitywnej anihilacji, świat natomiast zapada w szaleństwo, które w ogóle erotyki nie przewiduje. Przywraca jej możliwość dopiero naga Albertynka w finale – ale już tylko po to, aby zapuścić za sobą kurtynę13.

Złożenie w interpretacyjną całość dworu jako miejsca władzy, erotyki jako
funkcji owej władzy, połączonej z męską dominacją, i „fallokracji” (jak nazywa rzecz
Jarzębski) jako czegoś znacznie głębszego i poważniejszego, aniżeli jedynie konwenans towarzyski, mogłoby doprowadzić badacza do wniosków prawdziwie rewolucyjnych, tyle że jego tekst stanowi, w zgodzie z początkowymi deklaracjami, wyłącznie dopowiedzenie pierwszego. Każe mu to wikłać się w mało zrozumiałe wywody
dotyczące (znowu) stroju skrywającego starzejące się ciało wraz z – ze swej istoty
modernistycznym (raczej nowoczesnym, chciałoby się rzec) – rozedrganiem i skłonnością do zmienności, która, bez przerwy i w nieskończoność się napędzając, nie
jest sama w sobie teleologiczna.
Wspomnieć jeszcze wypada o dwóch innych próbach odczytania ostatniego
dramatu Gombrowicza: podjętych przez Marię Janion oraz przez Michała Pawła
Markowskiego.
Janion rozwija, zasygnalizowany już przez Błońskiego14, wątek Nie-Boskiej
komedii – wpływu Krasińskiego na Gombrowicza – rozważając w tak zarysowanym
polu intertekstualnym problematykę rewolucji występującą w obu dramatach
(z dodaniem pośredniego ogniwa w postaci Szewców Witkacego):
Nie-Boska komedia Krasińskiego, Szewcy Witkiewicza, Operetka Gombrowicza składają się na
całość tryptyku, który ujawnia nieoczekiwane podobieństwa. Ale zarazem w takim zestawieniu osobność
każdego z dramatów jeszcze silniej wychodzi na jaw. [MJ 175]

O ile bowiem rewolucja w Nie-Boskiej komedii, lecz i jej rewolucyjność wpisywały się w historiozofię metafizyczną i były próbą poszukiwania teleologicznego
sensu dziejów – co prawda, zawsze niepewnego, ale jednak posiadającego sankcję
metafizyczną – o tyle historiozofia Szewców, a także Operetki jest już inna, „odsankcjonowana”, tocząca się pod pustym niebem: „Od Nie-Boskiej komedii do
Szewców literatura polska przeszła drogę od Apokalipsy metafizycznej do Apokalipsy laickiej, lecz i groteskowej” (MJ 178). W takich warunkach rozgrywa się
w dramacie Gombrowicza rewolucja Niższości, rewolucja lokajów, która ma swe
prefiguracje w dramacie Krasińskiego; na łączliwość obu tekstów wskazuje choćby
motyw czyszczenia pańskiego obuwia, doprowadzony przez Gombrowicza do swo12
13
14
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istego paroksyzmu, gdy lokaje wylizują państwu ich trzewiki15. Swoją drogą, groteskowość tej sceny powoduje, że odkrywające się w niej z całą brutalnością dno
poniżenia umyka uwadze interpretatorów, sprawia jednak trudność reżyserom – nie
widziałem realizacji Operetki, w której lokaje rzeczywiście, w zgodzie z didaskaliami
(O 245–246), lizaliby panom buty.
Kontekst romantyczny, z dramatem historiozoficznym Krasińskiego na czele,
przyczynia się do tego, że w interpretacji Janion na pierwszy plan wysuwa się dialektyka historyczna rozumiana raczej po heglowsku niż po marksistowsku:
W biegu akcji Operetki widać pewną „dialektyczną” skłonność pisarza, traktowaną przezeń dość
perwersyjnie. Zresztą dawał jej nieraz upust, również pisząc w Dzienniku o konieczności kompromitowania „wszelkiej krańcowości, ale po uprzednim wyczerpaniu jej”. Powiadał również o kieracie Historii,
który przypomina klasyczną triadę heglowską. „Dialektyczny” charakter ma przeciwstawienie strój–nagość, które Gombrowicz sam uznał za zasadniczy wątek Operetki. Kolejne formy–stroje trupieszeją,
pojawia się tęsknota za nagością, wreszcie nagość triumfuje – nie wiadomo wszakże, na jak długo.
[MJ 186]

Stąd wiedzie prosta droga ku ostatecznym wnioskom, że heglowską syntezę
logiki historycznej, tez i antytez, stanowi naga Albertynka. A de facto tak i jest, i nie
jest, bo jednak pióro w dłoni zadrżało, gdy trzeba było postawić kropkę nad „i”.
Fatalizm zakończenia zostaje uchylony, lecz nie w pełni – albo: nie na dobre. Naga
Albertynka symbolizuje – zdaniem Janion – zarówno heglowską syntezę, jak i utopię, bajkę, sen o wyzwoleniu spod jarzma nieubłaganej Historii, okazuje się też
wszakże groteską, skandalem, niezrozumiałym paroksyzmem, po którym może
tylko opaść kurtyna. „W tym stanie rzeczy zakończenie Operetki musi być równie
»poważne« i »niepoważne« jak reszta utworu” (MJ 187).
Markowski w Czarnym nurcie o Operetce zdaje się pisać znacznie więcej, niż
deklaruje. Wszystko zaczyna się od stwierdzenia o załamaniu dyskursu i języka,
rozpatrywanym jednak z punktu widzenia egzystencjalizmu, skończoności człowieka. Głupota, nieustannie kwestionująca mądrość („główny problem naszych czasów”:
„i m m ą d r z e j, t y m g ł u p i e j” áM 309ñ), będąca jej nieprzekraczalnym rewersem, postrzegana jest jako zagadnienie zarazem wyjściowe i zasadnicze, ponieważ
naczelna kłopotliwa właściwość wpisana w XX-wieczną episteme polega na rozpanoszeniu się (rzekomo) obiektywnej i obiektywizującej wiedzy zdolnej ogarnąć jakąś
całość asymptotycznie oddalającą się od poznającego podmiotu – zawsze jednak
niepochwytną, bo bezustannie naruszaną w jej fundamentach przez głupotę. Głupotę, a może – skoro sam Gombrowicz używa z prac Michela Foucaulta zaczerpniętego terminu „episteme” – przez nierozum, czyli wszystko to, co znajduje się
poza, zawsze przemocowymi ze swej istoty, granicami rozumu (zachodniej ratio):
Przymus wiedzy: oto, co trapi Gombrowicza. Tę krytykę wiedzy, która nieświadoma jest własnej
klęski, należy odczytywać [...] nie tylko okolicznościowo, jako prztyczka wymierzonego paryskim intelektualistom, ale znacznie szerzej, jako unieważnienie epistemologii, a tym samym [...] unieważnienie
klasycznego, pokartezjańskiego podmiotu (bo, oczywiście, nie podmiotu jako takiego). [M 310]

Nie chodzi tu więc jedynie o negację komunikacji, o sytuację, gdy ludzie nie
15
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mogą się ze sobą porozumieć, chodzi o coś dużo donioślejszego, także o głębsze
powody tej niemożności. Idzie o to, że –
jak w Operetce – wszędy wylewa się bełkot. Gdy mowa się rozpada jak kupa rozrzuconych klocków,
wszelkie pojęcie musi skapitulować, wszelki uchwyt (słowo „conceptus” pochodzi od czasownika „concipere”, chwytać’) musi zelżeć. Wtedy właśnie, w obliczu znaków niezbornych, nie dających się przekształcić w jakikolwiek przedmiot wiedzy, pojawia się głupota: on, głupi, gada, ja, głupi, nie rozumiem.
A gdy pojawia się głupota, musi, choćby przez muśnięcie, pojawić się śmierć, która jest ostateczną
negacją wiedzy.
[...] Moja niewiedza, moja głupota pogrąża mnie w świecie i nie wiem, jak z tej głupoty wybrnąć.
[M 313]

W tak wyznaczonym kontekście Markowski czyta postać Fiora, nie zgadzając
się na – jak zwykle pogodne i obsesyjnie niekontrowersyjne – twierdzenia Błońskiego, że Fior to (także) intelektualista, jedna z masek Gombrowicza-intelektualisty,
człowieka mądrego, który wiele pojął i wiele rozumie, a nawet Gombrowicza „przemądrzałego” (M 305). Markowski akcentuje właśnie ten aspekt postaci, który nakazuje Fiorowi bezradnie rozkładać ręce i mówić o osobistej klęsce poznawczej:
Fior nie wie, co myśleć o przyszłości, męczy go czas, którego nie zna, ale przede wszystkim chyba
nic nie myśli i zaczyna głupieć. Głupotę tę wykorzystuje oczywiście Hufnagiel, który zwalnia Fiora od
myślenia. [...] Sytuacja zaczyna się komplikować. Szarm i Firulet walczą o Albertynkę, na boku Profesor
nieustannie rzyga, trzaskaniem okien i wyciem wichru zaczyna się powoli Rewolucja, której przewodzi
Hufnagiel, tylko ogłupiały Fior nie potrafi się rozeznać w świecie. [M 315]

Finalnie więc:
Nie mogąc rozeznać się w szaleństwie stroju, Fior przeklina modę i maskę i składa do trumny
świętą nagość, którą ostatecznie okazuje się Albertynka, złożona tam wcześniej przez Złodziejaszków.
Ostatnie niemal słowa Fiora to znów lament głupoty [zob. O 320]:
„Lecz nie rozumiem
Lecz nie rozumiem
I nie pojmuję
Nie, nie pojmuję” [M 316–317]

Albertynka pozostaje tu poza interpretacją, Markowski porzuca w tym momencie pisanie o Operetce, przechodzi do analizy Ślubu, wybranych fragmentów Dziennika, wreszcie opowiadania Na kuchennych schodach. Mimo to sądzić można, że
wciąż krąży wokół pewnych problemów związanych z Operetką, mianowicie wokół
mdłości/wymiotów, młodości/starości, nagości/stroju.
Mdłości/wymioty łączą się z ekonomią świadomości:
Ciało wymiotuje wówczas, gdy nie może już przyswoić sobie dóbr przychodzących z zewnątrz.
Wówczas wymiotowanie jest gestem obronnym podmiotu i podlega ściśle logice ekonomii. Wymiot (l’ab-jet) jest wydalaniem tego, czego nie może sobie przyswoić podmiot (su-jet). [M 385–386]

Wniosek stąd następujący:
wymiotowanie u Gombrowicza ma ten sam charakter i bierze się z nieprzyswajalnego nadmiaru, który zagraża ekonomii świadomości. Tak można interpretować nieustające wymiotowanie Profesora
w Operetce („Rzyg, rzyg, rzyg!” [O 285, passim]), którego pierwowzorem miał być [Jean-Paul] Sartre
[...]. [M 391]
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Sprawa mdłości wiąże się, zdaniem Markowskiego, z problematyką ciała, odznaczającego się brzydotą:
Ciało nagie jest bezwstydne i bezczelne w swojej ohydzie, więc wywołuje mdłości. Nie można się
przed nim obronić, zamknąć w sobie, więc trzeba je zwymiotować. [...] Znów pojawia się cielesna opozycja: ciało młode zostaje wniebowzięte, bo wzbudza zachwyt, a ciało chamskie – zwymiotowane, bo
wzbudza wstręt. Gombrowicz, jak [Jean] Genet, uwielbia młodość, bo ona pozwala zapomnieć o cielesnej
ohydzie, przed która za wszelką cenę trzeba się bronić. [M 394–395]

Tak scharakteryzowana perspektywa zgadza się, jak widać, dość dobrze z tym,
co w kontekście Operetki pisali Błoński i Jarzębski. Istnieje jednak i druga strona
medalu. Powodem mdłości może być nie tylko, jak u Sartre’a, ekonomia nadmiaru,
wraz z całym dystansem wobec świata, jaki za sobą pociąga, lecz także – kierująca
się przeciw Sartre’owi – rozpoznana sztuczność jego sytuacji:
Wydaje się, że Gombrowicz odwraca sytuację Sartre’owską: nie przygodność prowokuje mdłości,
ale jej przeciwieństwo – całkowita sztuczność, oderwana od świata rzeczy konkretnych. Temu właśnie
poświęcony jest spór z Paryżem, będący sporem z cywilizacją, która strój uwielbiła dla niego samego.
[...] Tym, co naprawdę znalazł Gombrowicz w Paryżu i co wzbudziło w nim „głęboki niesmak” [D 762],
była brzydota szukająca stroju, brzydota znajdująca zbawienie w modzie i sztuczności, nadmierna
brzydota odsłonięta poprzez ubranie. [M 396]

Ostateczne (i w sensie rozważań nad sygnalizowanymi wcześniej kwestiami,
i w sensie całej książki Markowskiego) wnioski są następujące:
Tutaj [...] dochodzimy [...] do sedna Gombrowiczowskiego napięcia między nagością a strojem, ale
też między bezpośredniością i mediacją. Strój jest wtedy konieczny, gdy trzeba zasłonić ohydne ciało,
jednak gdy ohydne ciało samo stara się ubrać, strój trzeba odrzucić, albowiem wystawia on ciało na
pośmiewisko. [...] Gra polega [...] na tym, by ciało stare i ohydne wymienić na ciało młode i powabne,
sztuczność zaś na naturalność, która nie zwraca się, jak uszminkowane staruszki, przeciwko sobie
samej. [...] On [tj. Gombrowicz], człowiek stary, musiał zwymiotować sam siebie, swoje własne ohydne
ciało, by zbliżyć się do młodości, która wymykała mu się z rąk. [M 397–398]

Zakończenie książki Markowskiego zdaje się zatem spotykać z zakończeniem
Operetki, z występującym w nim porażeniem młodością i jej ubóstwieniem. Wtedy
też musi opaść kurtyna (a także, oczywiście, skończyć się książka) – po to, by Albertynka nie mogła się zestarzeć. W zasadzie więc po to, by nie mogła się na dobre
pojawić, by nie trzeba było również na nią zwrócić uwagi. Ale czy tylko? Niewykluczone też, iż po to, byśmy nie zobaczyli („zawstydzająco pięknej”) Albertynki dłubiącej w nosie albo w zębie (M 378).
Albertynka musi szybko zniknąć, by nie dopuścić do przerwania apoteozy przed
opadnięciem kurtyny, i na odwrót – musi się pojawić, aby mogła szybko zniknąć.
Dlatego właśnie w zakończeniu książki Markowskiego nie ma Albertynki wprost
wymienionej (chociaż jednak jest), ale też – co dla mojego tekstu kluczowe – w ogóle nie ma Albertyny. W tym miejscu rozpoczyna się ruch suplementacji. Naga Albertynka w apoteozie stanowi suplement Operetki, dzięki czemu Operetka zamienia
się jednocześnie w zasadniczy, niezbędny suplement Albertynki, czego efektem
staje się – powiedzmy w ten sposób – suplementacja atopiczna16 (być może także,
16
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a nawet zwłaszcza, suplementacja atopizująca). Finał sztuki w mocnym sensie
skazuje cały świat dramatu, niewykluczone zaś, iż również świat w ogóle, na źródłową atopię, która tym się charakteryzuje, że pod jej działaniem w s z y s t k o musi
zmienić miejsce. Przeciwieństwem tak rozumianej atopii jest hegemoniczna męskość.
Jej niezbędne, najgłębiej konieczne przezwyciężenie odbyć się musi w atopicznym
ruchu bądź grze – grze o niepewnej stawce, lecz prostych i czytelnych regułach.
Aby to ukazać i udowodnić, zacząć wypada od Albertyny.

3
Chodzi, oczywiście, o Albertynę znaną z cyklu powieści W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Aż dziw, że nie podejmowano dotąd tego wątku. Twierdzę,
że postać tamtej Albertyny jest kluczem do ostatniego tekstu Gombrowicza. Nie
tylko spaja w całość liczne sprzeczności widoczne w dramacie, ale – co jeszcze
ważniejsze – pozwala zaproponować nową jego interpretację.
Zacznijmy od zagęszczenia Proustowskich motywów konstytutywnych dla postaci Albertyny, które przeniknęły do Operetki. Na wstępie wspomnieć wypada
o zagadnieniu kondycji społecznej tej bohaterki. Kondycję tę Proust omawia jednym
tchem z kwestią strojenia się, ubioru i mody. Posłuchajmy:
Kiedy po przyjeździe z Balbec powiedziałem Albertynie, że księżna de Guermantes mieszka na
wprost nas, w tym samym pałacu, wówczas, słysząc ten wielki tytuł i wielkie nazwisko, przybrała minę
bardziej niż obojętną, wrogą, wzgardliwą, u hardych i namiętnych natur będącą znakiem bezsilnego
pragnienia. Albertyna to była wprawdzie wspaniała natura, ale utajone jej przymioty mogły się rozwijać
jedynie pośród tych zapór, jakimi są nasze upodobania lub żałoba po upodobaniach, z których trzeba
nam było zrezygnować – jak dla Albertyny snobizm. Żałoba ta zowie się nienawiścią. Nienawiść Albertyny do „świata” zajmowała w niej zresztą bardzo mało miejsca i podobała mi się przez swoją stronę
rewolucyjną – mam na myśli nieszczęśliwą miłość do szlachty – wypisaną w charakterze francuskim na
odwrotnej stronie medalu, drugą stroną wyrażającego wielkopaństwo pani de Guermantes. O to wielkopaństwo, nie mogąc go osiągnąć, Albertyna nie troszczyłaby się może; że jednak przypomniała sobie,
iż Elstir mówił o księżnie de Guermantes jak o kobiecie najlepiej ubierającej się w Paryżu, republikańska wzgarda Albertyny dla diuszessy ustąpiła miejsca żywemu zainteresowaniu się elegantką. Wypytywała mnie często o panią de Guermantes i lubiła, żebym zasięgał dla niej u księżnej porad toaletowych.
Bez wątpienia mógłbym prosić o te rady pani[ą] Swann [...]. Ale pani de Guermantes (miałem to wrażenie) jeszcze dalej doprowadziła sztukę ubierania się. Jeżeli zachodząc tam na chwilę [...], zastawałem
księżnę spowitą w mgłę szarej krepdeszynowej sukni, pojmowałem, że ten strój jest wypadkową skomplikowanych przyczyn i że nic by się w nim nie dało zmienić; zanurzałem się w atmosferę, którą wydzielał, niby schyłek dni wyścielonych perłowoszarą watą przez mgliste opary [...]. [P 30–31]

A stronicę wcześniej:
Fatałaszki sprawiały Albertynie wielką przyjemność. Nie umiałem się powstrzymać, aby jej co dnia
nie ofiarować czegoś. I za każdym razem, gdy mówiła z zachwytem o jakiejś szarfie, etoli, parasolce,
które, przez okno lub mijając dziedziniec, oczami rozróżniającymi tak szybko wszystkie odcienie elegancji, ujrzała na szyi, na ramionach lub w ręce pani de Guermantes, wiedząc, że trudnego z natury
gustu Albertyny (wydelikaconego jeszcze lekcjami elegancji czerpanymi z nauk Elstira) nie zadowoliłaby jakaś imitacja, nawet ładnej rzeczy, zastępująca ją w oczach pospólstwa, ale różniąca się od niej
całkowicie, zachodziłem w sekrecie, aby wypytać księżnę, gdzie, jak, z jakiego modelu było sporządzone
to, co się podobało Albertynie, dokąd należy się zwrócić, aby uzyskać ściśle to samo; na czym polega
sekret krawca, elegancja (Albertyna nazywała to „szyk”, „styl”) wykonania, jak się dokładnie nazywa
materia – piękność materiału miała tu swoje znaczenie – której należało żądać. [P 30]
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Zauważmy: w zdaniach Prousta zarysowuje się wyraźnie wiele napięć niemal
bezpośrednio przenikających do Operetki. Wielkopańskość pani de Guermantes,
owe „wysokości”, jak szyderczo o księżnej Himalaj pisać będzie Gombrowicz, z najlepiej ubierającej się kobiety w Paryżu (właśnie księżnej de Guermantes) uczyniwszy bohaterkę, która najbardziej będzie zainteresowana przyjazdem i propozycjami
Fiora – i która będzie wprowadzać go w świat dramatu. Niższe urodzenie Albertyny,
u Gombrowicza czyniące z niej – brutalnie i amplifikująco – córkę sklepikarza,
dziewczynę przychodzącą bezpośrednio, jeśli można tak, w uproszczeniu, powiedzieć,
ze świata Dulskich (u Prousta Albertyna wywodzi się ze świata pani Verdurin).
Połączenie arystokracji z kwestią stylu, szyku, mody, ubioru i przylegające do tej
kwestii rozwarstwienie społeczne: od „wysokości” pani de Guermantes, poprzez
gorzej urodzoną (republikańską) Albertynę, aż po pospólstwo, które u Prousta –
a jakże – zadowala się imitacją szczególnych i niepowtarzalnych strojów pańskich,
znajdzie bezpośrednie odbicie w Operetce, gdzie pospólstwo (lokaje i spółka) także
będzie naśladowało pańskie ubiory i gdzie ruch owego naśladownictwa zamieni się
w prawdziwą pogoń Niższych i ucieczkę przed nimi Wyższych. Napięcie to stanie
się motorem napędowym Historii, Gombrowicz uczyni ze stroju i mody – jak już
wiemy z wcześniej omówionych interpretacji – zasadniczą metaforę procesu historycznego, rzecz jednak w tym, że podobne myślenie o stroju, połączenie go ze swoistą historycznością, pojawia się już u Prousta:
Ze wszystkich sukien lub szlafroczków pani de Guermantes najbardziej zdawały się odpowiadać
pewnej intencji, najwięcej specjalnej myśli posiadały suknie, które Fortuny stworzył wedle dawnych
weneckich wzorów. Historyczny charakter tych sukien, a może fakt, że każda z nich jest jedyna, dają
im coś tak odrębnego, że poza kobiety, która je nosi, czekając na nas, rozmawiając z nami, nabiera
wyjątkowej ważności: rzekłbyś, że ten kostium jest owocem długiego namysłu i że ta rozmowa odcina
się od potocznego życia niby scena romansu. W powieściach Balzaca heroiny kładą z umysłu pewną
toaletę w dniu, kiedy oczekują pewnego gościa. Dzisiejsze toalety nie mają tyle charakteru – wyjąwszy
suknie Fortuny’ego. Nic nie może pozostać mgliste w opisie powieściopisarza, skoro ta suknia istnieje
rzeczywiście, skoro najdrobniejszy jej wzór utrwalony jest równie naturalnie jak linie dzieła sztuki. Przed
włożeniem tej czy innej sukni kobieta musiała wybrać między dwiema, i to nie dwiema podobnymi do
siebie, ale głęboko indywidualnymi, mogącymi nieomal nosić imiona. [P 32]

Do tego jeszcze sam Paryż, gdzie Marcel mieszka z Albertyną po powrocie z Balbec, gdzie Fortuny tworzy swe niepowtarzalne stroje, Paryż, z którym tyle kłopotów
miał Gombrowicz, gdy to miasto zlewało mu się z całym światem. Ponadto: grasejowanie – już u Prousta opisywane z ironią, wzmocnione jeszcze przez Gombrowicza
i stanowiące jedno z głównych źródeł komizmu aktu I Operetki.
Nie dość na tym jednak:
Mama uważała za dzikie, niewłaściwe, aby młoda panna mieszkała sama ze mną. Pierwszego dnia,
w chwili wyjazdu z Balbec, kiedy mnie widziała tak nieszczęśliwym i martwiła się, że mnie zostawia
samego, może była rada, dowiadując się, że Albertyna jedzie z nami, i patrząc, jak tuż obok naszych
walizek (nad tymi walizkami spędziłem noc w Hôtel de Balbec, płacząc) pakują do wagonu wąskie
i czarne walizki Albertyny. Wydawały mi się podobne do trumien, nie wiedziałem, czy wniosą w mój
dom życie, czy śmierć... [P 9]

Walizki Albertyny (w których przewozi ona swe stroje) przywodzą Marcelowi na
myśl czarne trumny! Albertynka, trumna, stroje (a więc i ich rewers: nagość) –
wszystko to było zapisane już w Uwięzionej. Tam walizki przypominają trumnę,
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w Operetce trumna bardzo przypomina walizkę: różne rzeczy się do niej składa,
podróżuje się z nią w poszukiwaniu zaginionej Albertynki. U Prousta ów szczególny opis walizek pojawia się zaraz po tym, jak Albertyna przed opuszczeniem sypialni Marcela „wsuwa w [...] [jego] usta język – jak chleb powszedni, jak posilny pokarm
mający niemal świętość wszelkiego ciała, któremu cierpienia doznane z jego powodu użyczają w końcu jakiejś duchowej słodyczy [...]” (P 6). Wzmiankowane cierpienia wynikały zaś z kontaktów Albertyny z przyjaciółkami – teraz, po przenosinach
do Paryża, utrudnionych: „Oderwanie jej od przyjaciółek oszczędziło memu sercu
nowych cierpień; utrzymywało to serce w spokoju, w bezwładzie, który miał mi
pomóc do wyzdrowienia” (P 8). Świadczy o tym też cytat:
to, że moje zazdrości gasły – aby się zbudzić niekiedy, kolejno – nie znaczyło również, aby każda z nich
nie odpowiadała, przeciwnie, jakiejś przeczuwanej prawdzie; nie należało może sobie mówić o tych
kobietach: „żadna”, ale: „wszystkie”. Mówię: „przeczuwanej”, bo nie mogłem być obecny we wszystkich
punktach przestrzeni i czasu, w których trzeba by się znaleźć, a do tego jakiż instynkt poddałby mi ich
wzajemną zgodność, aby mi dać zaskoczyć tu o tej godzinie Albertynę z Leą lub z dziewczętami z Balbec,
lub z przyjaciółką pani Bontemps, o którą się swego czasu ocierała, lub z młodą dziewczyną z tenisa,
która ją trącała łokciem, lub z panną Vinteuil? [P 374–375]

A wreszcie Albertyna wyznaje Marcelowi: „Jedyny raz, kiedy wyszłam, to przebrana za mężczyznę, ot, bardziej dla hecy” (P 376). „Niestety, w Albertynie było
kilka osób” (P 379). Dochodzimy w tym miejscu do sprawy zasadniczej, do biseksualizmu Albertyny, który – w moim przekonaniu – stanowi klucz do zrozumienia
Gombrowiczowskiej Albertynki. Nie jest to wszakże sprawa prosta, nie zamierzam
bowiem ustalać preferencji seksualnych Albertynki, tekst Gombrowicza nie pozostawia tu zresztą wiele miejsca na piruety interpretacyjne. Przeciwnie: seksualność
Albertynki, a w szczególności jej „preferencje”, zdaje się nie mieć tu żadnego znaczenia. Rzecz raczej w tym, jak tekst Prousta, czyniący z Albertyny biseksualną
kobietę (a także „kilka osób” naraz) wpływa na tekst Gombrowicza – jak widzieliśmy,
u Prousta wielorako zapożyczony. Da się na tym etapie rozważań powiedzieć, że
biseksualna Albertyna w jakiś sposób modeluje lub oświetla Albertynkę, a może
– przeciwnie – rzuca na nią cień, czyli ją zaciemnia – nie wiadomo jednak na razie,
jak to czyni.
Podkreślić trzeba, że nie chodzi mi tu o umieszczenie jej w kontekście homo- albo biseksualnym tylko po to, aby następnie rozważać ten dramat np. w korelacji z biseksualizmem autora bądź jako tekst lesbijski/gejowski w sensie mniejszości lub wykluczenia. Przeciwnie, jestem przekonany, że Operetka nie daje powodów do interpretacji tego rodzaju, choć pewnie idiosynkrazje erotyczne Gombrowicza jakoś na nią wpłynęły. Ale kontekst Proustowski ewidentnie w Operetce
występuje. Gombrowicz, który bez najmniejszych wątpliwości dzieło Prousta znał
dobrze, opisywał je w Dzienniku (opisy te zresztą rozmaite przybierały tony), z jakichś przyczyn wybrał to rzadkie imię – Albertynka – by dokonać końcowej apoteozy jego nosicielki. Użył też – jak widzieliśmy – szeregu konkretnych motywów
z dzieła Prousta, czyniąc z nich elementy dla swej sztuki konstytutywne: strój,
moda, Paryż, trumna. Dlaczego i po co?
Dochodzi tu niewątpliwie do jakiegoś dodatkowego modelowania, suplementacji. Niewykluczone, że aby określić ruch owej suplementacji, wrócić trzeba do
Operetki z jakimś innym zapleczem teoretycznym. Markowski pisał – najogólniej
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mówiąc – o przewartościowaniu, może nawet o dekonstrukcji kartezjańskiego modelu podmiotu, który w dziele Gombrowicza (bo z pewnością nie tylko w Operetce)
się dokonuje. Nie (do)powiedział jednak, jaki jest kierunek owego przewartościowania. Gombrowicz Markowskiego pozostaje – by tak rzec – w ramach aporii podmiotu, w przestrzeni wyznaczonej przez ruch dekonstrukcji, ale z przestrzeni tej
nie wychodzi, a dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, iż badacz nie dostrzega
Albertynki i stojącej za nią Albertyny. Wydaje się tymczasem, że Albertynka była
w zamierzeniu Gombrowicza jakąś fundamentalną i absolutną alternatywą dla tego,
co – po prostu – jest; jakąś szansą na otwarcie nowych możliwości.
4
Scenę lub miejsce dramatu Gombrowicza cechuje podwojone oddalenie od centrum,
podwójna decentracja, mieszcząca się w słowie „Himalaj”. Gdzie się to wszystko
dzieje? Najprostsza odpowiedź może być taka: nie dość, że daleko, to jeszcze wysoko, a nawet „na wysokościach”, najwyżej, jak tylko się da. Ale także – w sensie
językowym – w miejscu zaprzeczającym źródłowemu plurale tantum – Himalaje
zmieniają się w jeden, konkretny (lub jedną konkretną, lub jedno konkretne) Himalaj, inaczej mówiąc: w pewną pojedynczość, urągającą zarazem gramatyce
i geografii. W Dzienniku słowo „Himalaje” pojawia się dwukrotnie i w obu przypadkach w kontekstach, które dla moich rozważań wydają się kluczowe. Przeczytajmy:
Zawsze zdumiewało mnie, że mogą istnieć życia oparte na innej zasadzie niż moje. Nic zwyklejszego od mojej egzystencji i bardziej pospolitego – może wstrętnego lub podłego (ja nie brzydzę się sobą ani
swoim życiem). Nie znam żadnej, absolutnie żadnej wielkości. Jestem drobnomieszczańskim spacerowiczem, który zabłądził w Alpy czy nawet w Himalaje. Moje pióro co chwila dotyka spraw ostatecznych
i potężnych, ale jeśli dotarłem do nich, to igrając... jak chłopiec zalazłem pomiędzy nie, lekkomyślnie
zabłądziłem. [D 273]

Po raz drugi – zupełnie inaczej, w kontekście literatury krajowej i jej stosunku
do wojny i okupacji:
Wcale nie uważam, żeby ich [tj. polskich pisarzy w 1956 roku] impotencja artystyczna wobec
wojny była wstydem; wręcz przeciwnie, to było do przewidzenia. Dlaczego się tak dzieje, że żołnierz idzie
na front, doznaje okropności, sam nią się staje, a potem wraca do życia cywilnego jakby nigdy nic...
taki właśnie, jakim był przed wyruszeniem? Zdarzają się dawki za silne. Tych organizm nie przyjmuje.
Dlatego gdybym był towarzyszem-prezesem ich Związku Literatów w tych dniach powojennych, zaleciłbym wyjątkową ostrożność w traktowaniu tematów demonicznych, nadmiernie olbrzymich – a przynajmniej wyjątkową chytrość. Jeśli Proust z hrabiów wydobył więcej, to dlatego, że wśród hrabiów mógł
poruszać się i czuć swobodnie, a i ciasteczko go nie przerastało – ale te cztery miliony zamordowanych
Żydów to Himalaje! Zakazałbym tej typowo polskiej naiwności, która mniema, że tylko na szczytach jest
coś do odkrycia. Na szczytach nie ma nic, śnieg, lód i skała. Natomiast wiele jest do zobaczenia we
własnym ogródku. Gdy zbliżasz się z piórem w ręku do gór milionowej męki, ogarnia cię lęk, szacunek,
zgroza, pióro drży w dłoni, a [...] [twoich warg] nie stać na nic oprócz jęku. Ale jękami nie robi się literatury. [...]
Oczywiście – to dotyczy nie tylko literatury. Także przeciętny polski inteligent nie był zdolny przeżyć wojny do dna. [D 326]

Po pierwsze więc Ja-Gombrowicz przypadkowo zabłądziło w rejony zawrotne
i niedostępne, w których, co prawda, nie jest zadomowione (jest jak zabłąkane
dziecko), ale w których doświadcza świata i siebie na sposób osobny i jednak szcze-
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gólny – te Himalaje stają się równocześnie metaforą wysokości, patrzenia z wysoka,
zasadniczej osobności od wszystkiego, zwłaszcza od wszelkiej (uznanej) wielkości
(fragment dotyczy obowiązkowej wówczas dla Gombrowicza lektury Simone Weil
áD 272–276ñ), oraz metaforą kolosalnego paroksyzmu Historii, paroksyzmu, którego nie można pojąć, ponieważ jego doświadczenie wymyka się do-świadczeniu,
czyli świadczeniu o sobie, świadczeniu „do-”17. No, chyba że będzie się chytrym –
wtedy niewykluczone, że się coś jednak z tych Himalajów cierpienia („cztery miliony zamordowanych Żydów”) uda zrozumieć.
Najpierw trzeba wszakże – jak wolno domniemywać – opuścić (te wszystkie)
Himalaje i znaleźć dla siebie (czyli dla Ja-Gombrowicza) tylko jeden (z wielu potencjalnych) Himalaj, a następnie przekształcić go w scenę operetki, na której rozegra
się Operetka. Himalaj więc to miejsce osobne, peryferyjne, marginesowe, własne
(choć w zabłąkaniu), w oddaleniu, na (najwyższych) wysokościach, na jakie wznieść
się potrafi Ja-Gombrowicz. Jest to też miejsce, w które zagląda niepojęta i niepojmowalna Historia, jaką jednak da się (ewentualnie) sprytnie podejść, jakoś przechytrzyć. Jak? Jak można być na wysokościach i w oddaleniu Himalaja, a jednocześnie – jak Proust – we własnym ogródku, pełnym oswojonych ciastek i hrabiów?
Jeśli Operetka miałaby być odpowiedzią na to pytanie, to odpowiedziałaby tak:
Himalaj musi zmienić się w ruinę, z trumny-walizy wyjść musi naga Albertynka
i zatańczyć w apoteozie, wehikułem zaś, który to wszystko wprawi w ruch, jest
operetka. Tak brzmi odpowiedź Gombrowicza – ostatnia, jakiej udzielił za życia.
Kłopot w tym, że wciąż nie wiadomo, co właściwie ta odpowiedź znaczy.
Owe oddalone wysokości, na których znajduje się Himalaj, określiliśmy jako
miejsce Gombrowicza – zarazem peryferyjne i wywyższone ponad leżący w dolinie
świat i wszystkie wielkości (oraz zdystansowane do nich). Centrum świata, którego
peryferiami jest Himalaj, to Paryż – jak już wiemy, Gombrowiczowi mieszający się
ze światem. Z owego centrum przybywa Fior i wkracza w przestrzeń, co prawda,
peryferyjną, ale jednak zadziwiająco kompletną: w księstwie Himalaj znajdziemy
wszystko, czego tylko zapragniemy: ośrodek władzy (Księcia i Księżną oraz następcę tronu, Szarma), instytucje religijne (Ksiądz i kościół), armię (Generał), instytucje
finansowe (Bankier), wymiar sprawiedliwości (Złodziejaszek jest wszak karany
sądownie, więc pewnie i sądu, i więzienia tu nie brak). Istnieją też prawdopodobnie
jakieś urzędy, skoro pojawia się Prezes, są intelektualiści (Profesor), mamy rynek
(tam swój sklep prowadzą rodzice Albertynki), mamy handel luksusowymi towarami (Szarm z Firuletem muszą się gdzieś zaopatrywać w kosztowne podarunki
przeznaczone dla Albertynki), są także dobre restauracje (Maxim), skoro można
nadziewać kobiety wytwornym jedzeniem, jest i pospólstwo, bo z niego rekrutują
się lokaje i inna służba. Himalaj stanowi więc kompletną makietę państwa, model
polis, na którym autor Ferdydurke dokonuje swych operetkowych eksperymentów
z niebezpiecznie i rewolucyjnie przyspieszającą Historią.
Gombrowicz – jak wiemy – podejrzliwie traktował mocne ideologie, w tym,
oczywiście, marksizm, trudno jednak zaprzeczyć, że w Operetce posługiwał się bez
wątpienia modelem rewolucji proletariackiej. Rzecz w tym, że nie stanowi ona
17
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szansy na przezwyciężenie koszmaru Historii. Przeciwnie – jest jego integralną
częścią. Więcej: marksizm wraz ze swym projektem rewolucji wydaje się zasadniczą
konstrukcją ideologiczną wyjaśniającą zmiany dokonujące się w ramach Gombrowiczowskiego modelu. Problem niesprawiedliwości społecznej, który rewolucja
proletariacka miałaby rozwiązać, zostaje przez pisarza potraktowany krytycznie,
ale jednocześnie Gombrowicz nie bagatelizuje go, skoro spycha grupę lokajską na
dno poniżenia w scenie czyszczenia butów za pomocą języków, a już w okolicach
finału składa do trumny-walizy m.in. ból i nadzieje proletariatu – gdy przegrywa
jego przywódca, Hufnagiel, wraz z nim klęskę ponosi ta klasa społeczna. Co więcej,
w ramach myśli marksistowskiej istnieje zasadnicze dla Operetki połączenie zagadnień stroju i mody z problematyką Historii. Chodzi, oczywiście, o pewne rozważania
Waltera Benjamina, z którymi wizja Gombrowicza wydaje się – do pewnego stopnia
– zadziwiająco zbieżna. Piszę: „do pewnego stopnia”, gdyż zbieżności kończą się wraz
z pojawieniem się figury Albertynki i finalną apoteozą. Wszystkiemu temu jednak,
co dzieje się wcześniej, wypada się teraz przyjrzeć z tekstami Benjamina w ręku,
mimo że – o ile mi wiadomo – nie istnieją dowody na to, że Gombrowicz je znał.
Operetka przedstawia schyłek pięknej epoki w całej pełni dekadenckiego rozpadu. To, że chodzi o właściwe zamknięcie tzw. dziewiętnastowieczności, która,
zdaniem badaczy, kończy się nie na przełomie stuleci, lecz wraz z wybuchem Wielkiej Wojny18, wydaje się pewne – Gombrowicz wprost o tym mówi w streszczeniu
akcji. Benjamin, opisując „dziewiętnastowieczność”, Paryż czynił jej głównym
ośrodkiem, kwestię mody, smaku i stroju umieszczał zaś w centrum XIX-wiecznego kapitalizmu. Stwierdzał:
Wystawy światowe przydają blasku wartości wymiennej towarów. Tworzą ramy, dzięki którym ich
wartość użytkowa schodzi na plan dalszy. Otwierają świat zwidów, do którego człowiek wstępuje, by
pozwolić się zabawiać. Przemysł rozrywkowy ułatwia mu to, wynosząc go do poziomu towaru. Człowiek
poddaje się manipulacjom tego przemysłu, rozkoszując się wyobcowaniem od siebie samego i innych.
[...]
Wystawy światowe wznoszą uniwersum towarów. Fantazje Grandville’a przenoszą charakter towaru na uniwersum. Modernizują go. [...]
[...] Fantasmagoria kultury kapitalistycznej osiąga swój największy blask na wystawie światowej
w roku 1867. Cesarstwo jest u szczytu potęgi, a Paryż potwierdza swą pozycję stolicy luksusu i mody.
[...] Operetka jest ironiczną utopią panowania kapitału19.

No właśnie – operetka! Operetka, która stanowi „ironiczną utopię” świata towarów-zwidów, wyzutych z ich wymiernej wartości, a promieniujących na cały świat
z jego centrum – Paryża, za pośrednictwem jego wysłannika – Fiora. Himalaj, czekając na tego bohatera, czeka w napięciu na nową porcję kapitalistycznych fantasmagorii i fetyszów. Do tego XIX-wieczna formacja charakteryzuje się dialektyką
pozostającą w bezruchu:
Dwuznaczność jest obrazowym przejawem dialektyki, prawem dialektyki w bezruchu. Bezruch ten

18

19
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jest utopią, dialektyczny obraz zaś – urojeniem. Takiego obrazu dostarcza po prostu towar: obrazu fetysza. Takiego obrazu dostarczają pasaże, które są zarówno domem, jak i gwiazdami. Takiego obrazu
dostarcza dziwka, która jest równocześnie i sprzedawczynią, i towarem20.

Taki charakter ma też Albertynka z Operetki I, podzielona na Albertynkę i Alberta: jest dziwką, o czym w terminach bardziej łagodnych pisał – jak widzieliśmy
– Jarzębski, i jest Albertem, swym sprzedawcą. Taki charakter ma też świat la
belle époque – dialektyki w bezruchu; ten długotrwały bezruch zamieni się jednak
w swe absolutne przeciwieństwo, co stanie się (także) zarzewiem Operetki.
To, co w drugiej połowie XIX stulecia miało jeszcze przyciągającą siłę, w pierwszych latach XX wieku jest już tylko dekadencją i schyłkiem. Historia przyspiesza
i świat przechodzi kataklizm. Benjamin mówi o tym wyraźnie, choć zaznaczyć
trzeba, że według niego kataklizm historyczny ma charakter permanentny, stanowi – powiedzmy w ten sposób – pewną stałą historyczną. Dopóty kataklizmu, dopóki Historii, i na odwrót: dopóki Historii, dopóty kataklizmu i ruin. Myślę tu,
oczywiście, o słynnej tezie IX z tekstu O pojęciu historii, w której anioł dziejów
z przerażeniem ogląda tylko zgliszcza i gruzy. Co więcej, nawet on nie zna przyszłości21, zupełnie jak Fior, który w akcie III tak samo jest przerażony i który zadaje
pytanie o sens Historii, lecz również – bardziej konkretnie – o sens postępu.
Jeśli przyjąć, że w Operetce funkcję wehikułu Historii, lecz również postępu,
pełni ławka (Fior stwierdza: „Jak ten czas pędzi! Proszę, na przykład, taka ławka.
Niby to stoi nieruchomo, a jak pędzi!” áO 259ñ, ale też dramatycznie pyta: „Dokąd
ty zdążasz, ławko? / Ku czemu przesz jak szalona? W co? / Dokąd? / Ku czemu?”
áO 264ñ), to warto zastanowić się, kto siada, wedle instrukcji płynących z didaskaliów, na owej ławce. Są to tylko dwie postaci: Szarm i – oczywiście – Albertynka.
Nie siada tam zaś choćby Hufnagiel22, który w świecie dramatu wydaje się najbardziej zagorzałym entuzjastą zmiany historycznej i który, by tak powiedzieć, chętnie
by usiadł – skoro mówi:
Nie, nie zwykłem spadać z siodła. Galop [operetkowa metafora przyspieszenia Historii – F. M.] to
moja specjalność! Pozwól pan, mistrzu, nie podzielam pańskiego niepokoju. Ta ławka? Pędzi? Galopuje? Nie wiadomo dokąd? To i co? Dosiadam, pędzę, galopuję! [O 259]

Hufnagiel, zamiast „dosiąść ławki”, dosiada ludzi, galopuje na ludziach („Hufnagiel jednym skokiem dosiada Profesora i konno na Profesorze – obaj w workach
i maskach – najeżdża tłum gości na czele Hufca Lokai” áO 295ñ), i pewnie z tego
powodu skazany pozostaje, wraz ze swą rewolucyjną sprawą, na klęskę. Dlatego
więc sądzę, że ławka zarezerwowana jest niejako dla Szarma i Albertynki, ponieważ
tylko oni dwoje biorą udział w zasadniczym przewartościowaniu Historii i idei postępu, rozgrywającym się w ramach niewidzialnej Operetki.
Jeszcze raz: skorzystać z wehikułu Historii może Albertynka, ta Albertynka
z biseksualną Albertyną w tle, Albertyną, która – dla hecy – przebiera się za męż20
21
22
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czyznę, która „jest wieloma osobami”, która (jak w Operetce I) z rozbicia na dziwkę
i alfonsa zamienia się w metaforę jakiegoś nieznanego jeszcze, nowego otwarcia
w Operetce właściwej, jakie – niewykluczone – ujawni swą faktyczną treść w Operetce niewidzialnej. A zatem jest to Albertynka mająca szereg dopełniających się
wcieleń, Albertynka wieloraka i zwielokrotniona. Taki też okazuje się Szarm. Można bowiem powiedzieć, że został on pomnożony przez cztery. Dlaczego? Ten początkowo „pojedynczy” – by tak powiedzieć – hazardzista i narkoman dość szybko
podlegać zaczyna podwojeniom. I to wielu podwojeniem niemal równocześnie.
Najpierw podwaja się o Złodziejaszka, o swoje własne przeciwieństwo, które jednak
sam będzie trzymać na smyczy i które też osobiście z tej smyczy spuści. Przeciwieństwo owo opiera się na opozycji impotencji i potencji. Szarm w zasadzie nie może
nic. Do tego, by cokolwiek uczynić, potrzebuje swej absolutnej opozycji, czystej
potencji – Złodziejaszka; on zaś (co niezmiernie ważne) przychodzi spoza prawa („Ii,
sądownie karany, proszę łaski...” áO 234ñ), więc też wszystko może: może ukraść,
może Albertynce wsadzić (rękę za gors) („Ona myślała, że to ja! Że to ja jej wsadzam!”
– woła Szarm áO 256ñ), co Firulet nazywa „ideą dziką” (O 256), może, gdy – jak
mówią Szarm na zmianę z Firuletem – oni już nie mogą:
SZARM (dramatycznie)

Pas! Już nie mogę! Już spuszczę mojego!
Spuszczę ze smyczy!
[. . . . . . . . . . . . . . .]
SZARM

Spuszczam! Niech leci, gdzie chce! Niech używa!
Jeśli nie mogę ja, niech on przynajmniej...
Spuszczam!
[. . . . . . . . ]
FIRULET

Niech tam się dobierają!
SZARM

Niech, komu chcą, wsadzają!
FIRULET

Niech, co chcą, wyrabiają!
SZARM I FIRULET

A my pas! My pas! My pas! [O 292–293]

Widać tu też od razu i drugie podwojenie: Szarm podwaja się o Firuleta, który
jest jego lustrzanym odbiciem – tak jakby, żeby powiedzieć ostateczne „pas”, trzeba
było samego siebie zobaczyć w lustrze, w zewnętrznym wobec nas obrazie nas samych. Prawdopodobnie dlatego nie mogą się Szarm z Firuletem nawzajem zabić
w pojedynku, nie mogą, ponieważ są podwojoną jednością:
SZARM

Jakbym do lustha strzelał...
FIRULET

Jakbym do lustra strzelał... [O 286–287]

I-7.indd 132

2016-06-07 13:36:08

filip mazurkiewicz

Niewidzialna „Operetka” Witolda Gombrowicza

133

Nie mogą ani podjąć działania, ani całkowicie się – poprzez śmierć – ze świata
wycofać, muszą zostać i wyrzec ostateczne „pas” już po spuszczeniu ze smyczy
swych złodziejaszków, czyli po wyzwoleniu (niejako z samych siebie) swej potencji
i potencjalności. Po co? Otóż po to, by móc, po przełamaniu impotencji, opowiedzieć
się całkowicie po stronie Albertynki, by ją, dosłownie i w przenośni, przywrócić
i narzucić światu. Ten zasadniczy gest wykonany przez ich (Szarma i Firuleta)
obdarzone potencją alter ego przychodzi spoza prawa i po wyzwoleniu się z więzów
tradycyjnego podmiotu, który wyrzekł ostateczne „pas”. Gdyby się teraz zastanowić
bliżej nad owym tradycyjnym podmiotem, stwierdzić by można, że to podmiot hegemonicznej męskości. Z rozmaitych jej definicji wybieram krótką i instruktywną,
autorstwa Claire Colebrook:
Logos logocentryzmu jest ideałem metafizyki, gdzie samoobecność prawdy nie musi odwoływać się
do czegokolwiek poza samą sobą. Logocentryzm jest więc f a l logocentryzmem poprzez figurę ojca,
który zapładnia i staje się czystą formą urzeczywistnienia dominacji metafizyki23.

Tak określone źródła męskości hegemonicznej wyznaczają ramę metafizyczną
dla wszelkich zawrotnych konsekwencji tego rodzaju męskości, z których i Gombrowicz dobrze zdawał sobie sprawę. W zgodzie z jego lekcją, w czasie gdy nie dysponował on jeszcze pojęciem hegemonicznej męskości, rzecz wygląda następująco:
Kobiecość nie żądała ode mnie młodości, lecz męskości, i ja stawałem się tylko mężczyzną, zaborczym, zdolnym posiadać, anektującym cudzą biologię. Potworność męskości, nie liczącej się z własną
brzydotą, nie dbającej o podobanie się, będącej aktem ekspansji i gwałtu, i – przede wszystkim – panowania, ta pańskość szukająca tylko własnego zadowolenia... być może przynosiło mi to chwilową ulgę...
to było, jak gdybym przestał być istotą ludzką, trwożną, zagrożoną, a stał się panem, posiadaczem,
suwerenem [...]. [D 217–218]

Z przytoczonego rozpoznania wyłania się po pewnym czasie bardzo zasadniczy
projekt pisarski, łączący się i z koszmarem historii, i z hegemoniczną męskością,
a także – już na końcu – z Albertynką jako figurą ocalenia. Projekt ów (Gombrowicz
mówi raczej o zadaniu) polega na tym, by:
nadać pierwszorzędność owemu podrzędnemu słowu „chłopiec”, do wszystkich oficjalnych ołtarzy
dobudować jeszcze jeden, na którym stanąłby młody bóg gorszości, niższości, nieważności, w całej
swojej, związanej z dołem, potędze. Oto konieczne poszerzenie naszej świadomości – wprowadzić, do
sztuki przynajmniej, do mojej sztuki przynajmniej, ten drugi biegun stawania się, nazwać kształt
ludzki, który brata nas z niedostatecznością, zmusić, aby mu hołd oddano! Ale tu wyłaniało się drugie zadanie, bo nawet zahaczenie końcem pióra tego tematu było niemożliwe bez uprzedniego wyzwolenia się z „męskości” i, aby móc o tym mówić czy pisać, musiałem naprzód przezwyciężyć w sobie
strach przed niedostatecznością w tym względzie, przed kobiecością. Ach! Znałem tę męskość, którą
fabrykowali sobie oni, mężczyźni, między sobą, podjudzając się do niej, zmuszając się do niej wzajemnie w panicznym strachu przed kobietą w sobie, znałem mężczyzn wytężonych w dążeniu do
Mężczyzny, samców kurczowych, dających sobie szkołę męskości. Mężczyzna taki sztucznie potęgował
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swoje cechy: był przesadny w ociężałości, brutalności, sile i powadze, był tym, który gwałci, który
zdobywa przemocą [...]. [...] duch tej męskości wzmożonej objawiał się we wszystkim, rzec można –
w historii. Widziałem, jak takim mężczyznom ich paniczna męskość odbierała nie tylko poczucie
miary, ale i wszelką intuicję w postępowaniu ze światem: tam, gdzie należało być giętkim, on się
rzucał, pchał, walił całym sobą z wrzaskiem. Wszystko w nim stawało się nadmierne: bohaterstwo,
heroizm, surowość, moc, cnota. Całe narody w takich paroksyzmach rzucały się, jak byk na szpadę
torreadora – w obłędnym lęku, iżby widownia nie przypisała im najlżejszego związku z ewig weibliche...
Otóż nie miałem wątpliwości, że byk spotęgowany i na mnie zaszarżuje, gdy zwęszy z mej strony zamach na swe bezcenne genitalia.
Ażeby temu zapobiec, trzeba mi było znaleźć dla siebie inną pozycję – poza mężczyzną i kobietą,
która by wszakże nie miała nic wspólnego z „trzecią płcią” – pozycję pozaseksualną i czysto ludzką [...].
Nie być przede wszystkim mężczyzną – być człowiekiem, który dopiero na drugim planie jest mężczyzną
– nie identyfikować się z męskością, nie chcieć tego... [D 229–230]

Przypomnijmy sobie wzmiankowane już stwierdzenie Gombrowicza, że nie ma
nieerotycznej filozofii i nieerotycznego myślenia. Połączmy to z fallogocentrycznym
podmiotem pokartezjańskim, leżącym u źródeł wszelkich typów przemocy symbolicznej, ale i tej całkiem realnej. Przywołajmy postać Szarma, zajmującego miejsce
w wehikule Historii tylko po to, by wyzwolić się z siebie poprzez powiedzenie sobie
samemu „pas” i spuszczenie ze smyczy Złodziejaszka, czyli tego, który odnajdzie
zaginioną Albertynkę.
Sporo już o Albertynce wiemy. Lecz dopiero teraz można zacząć łączyć wielorakie aspekty tej bohaterki – jak wiemy – śniącej swój natrętny sen o nagości. Co
to w tej chwili znaczy? Nagość – fundamentalną poza-Historię. Skoro zaś Historia
jest – jak widzieliśmy – domeną hegemonicznej męskości, nagość stanowi także
wyjście poza hegemoniczną męskość. Ale też skoro hegemoniczna męskość okazuje się fundamentalną zasadą świata, to o porzuceniu jej, o wyjściu z jej wszechogarniającego kręgu można, na razie przynajmniej, wyłącznie śnić, śnić sen powracający i natrętny – jak muchy. „Muchy. O, mucha” – to jedne z pierwszych słów
Albertynki (O 249). Jest ona – na wzór Albertyny – wieloma osobami/postaciami,
które sobą skrzętnie przykrywa, ale które w niej wszakże bezustannie interferują:
jest postawionym na piedestale chłopcem (przeciw mężczyźnie), jest biseksualną
Albertyną, jednak wydobywającą się spod jarzma seksualnych kontekstów, jest Albertynką-Albertem, lecz wyrwanymi już z dawnych uwikłań znanych z Operetki I,
jest przede wszystkim więc tym nowym, innym człowiekiem, jakiego próbował
projektować Gombrowicz, aby wymknąć się zastanemu światu.
Wszystko to może się zdarzyć wyłącznie w podwojonych peryferiach Himalaj,
poza światem-Paryżem, poza modą-Historią, poza dialektyką męskie–kobiece, heteroseksualne–homoseksualne (czego dalekim oddźwiękiem jest – znów powracająca – biseksualna Albertyna), poza prawem (graniczność Złodziejaszka), wbrew
najmocniejszemu (hegemonicznemu) mężczyźnie w świecie Operetki – Hufnaglowi;
poza mądrością ego-cogito, którą Profesor, skopany przez Hufnagla, po wielekroć
wyrzygał, otwierając szansę dla jakiejś innej podmiotowości niż pokartezjańska,
akceptującej głupotę wiecznie naruszającą mądrość w jej fundamentach. Albertynka, z wszystkim tym, co mówi, sytuuje się całkowicie po stronie rewersu mądrości,
dzieje się to jednak w wyniku rozpadu – ufundowanego na metafizyce obecności
– języka. Wyłania się stąd, jak sądzę, projekt radykalnie nowej męskości, którą
nazwałbym męskością atopiczną, w ślad za takimi np. diagnozami Adama Dziadka
dotyczącymi pojęcia atopii:
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Atopia jest nie-miejscem, jest zbliżona do Derridiańskiej différance, bowiem plasuje się pomiędzy
biegunami jednoznacznych, kategorycznych stanowisk. Źle znosi sądy definitywne i niepodważalne, nie
ma w niej tolerancji dla fallogocentryzmu, nie ma w niej tolerancji dla stadności, która opiera się w nieunikniony sposób na obiegowych opiniach (doxa)24.

A także:
Atopia jest postawą intelektualną i etyczną wobec świata nieogarnialnego i niewyrażalnego. Opiera się na tym, że wszystko jest do przyjęcia i do zrozumienia, nie ma w niej niechęci wobec Innego, nie
ma odrzucenia25.

Przekroczenie topoi (i zapisanej w nich „topii”, rozumianej jako opozycja wobec
atopii), czyli miejsc, wiedzie, przynajmniej u Gombrowicza, poprzez sens etymologiczny wyrazu „atopia”:
„niedorzeczność”, „osobliwość”, „niezwykłość”, a także „obcość”, „nieprawość” i „grzech”. Opierając się
na innych słownikach, można dodać kilka określeń synonimicznych, a nawet rozszerzyć nieco pole
znaczeniowe tego słowa: „dziwaczność”, „absurdalność”, „niegodziwość”, „nikczemność” czy „przestępstwo”
(zwracam tu uwagę zwłaszcza na słowo „a b s u r d a l n o ś ć”). Semantykę rozszerza znacznie άτóπος
(„atopos”) jako przysłówek: „niezwykły, nadzwyczajny, osobliwy, obcy, paradoksalny, dziwny, nienaturalny, obrzydliwy, wstrętny, podły, niegodziwy, grzeszny, nieprzestrzenny”, też w rozszerzeniu: „niedorzecznie, niewłaściwie”26.

Przekroczenie hegemonicznej męskości w stronę męskości atopicznej wiedzie
u Gombrowicza przez lata zmagań z Operetką, a raczej z wieloma widzialnymi Operetkami, które rozpętał; przez dziwaczność i absurdalność – i świata, i tekstu sztuki; przez przestępstwo – wyjście poza (męskie) prawo; poprzez grzech – i Retiro,
i Albertyny, ale też Albertynki/Alberta (dziwki/alfonsa, zlewających się później
w jedną postać) w Operetce I. Wiedzie też poprzez niegodziwość Rzeźników/Lokajów
i wyrywanie nóg („LOKAJE: Nogi wyrywać! Dość pucowania!”; „Giczały rwać!” áO 295,
302ñ). Przez obrzydliwość ciała i rodzący się wstręt. Oraz przez obcość, dziwność
i nienaturalność ku niedorzeczności. Bo ów zakodowany w niewidzialnej Operetce
projekt atopicznej męskości okazuje się nie do rzeczy. Jest od-rzeczy ku czemuś fundamentalnie nowemu i innemu: przeciw światu, historii, ekonomii, filozofii, metafizyce, słowem: przeciw wszelkim dającym się pomyśleć regułom gry. Dopiero po
stworzeniu tak rewolucyjnego i radykalnego projektu mógł Gombrowicz na pytanie:
„Jakie są Pana plany na przyszłość?”, z całą odpowiedzialnością odrzec: „Grób”27.
Abstract
FILIP MAZURKIEWICZ University of Silesia, Katowice
WITOLD GOMBROWICZ’S INVISIBLE “OPERETKA” (“OPERETTA”) FROM HEGEMONIC
MASCULINITY TO ATOPIC MASCULINITY
The article about Witold Gombrowicz’s last drama was composed as an expression of discontent about
the former readings of the play (by Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Maria Janion, Michał Paweł Markows-
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ki, Małgorzata Sugiera, Tamara Trojanowska) that inaccurately, in Mazurkiewicz’s view, consider certain
fundamental literary historical and historiophilosophical issues touched upon in the play with its
unexpected conclusion in which naked Albertine emerges from a coffin. Thus, Mazurkiewicz’s interpretive efforts leads to defining 1) previously not found intertextual traces of Albertine deeply rooted in
Marcel Proust’s In Search of Lost Time; 2) the problems of Operetta as a thorough reevaluation of 19th
century modernity; 3) the play as a hegemonic masculinity drama in its nature constantly taking part
in turning history of humanity into a terrifying nightmare; 4) Albertine as a factor establishing a different, radical project of masculinity which the author proposes to be referred as “atopic.”
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„NIECH SIĘ PAN NIE WYTEATRZA!” O „CHRABĄSZCZACH” MARIANA
PANKOWSKIEGO

Niech się pan nie wyteatrza!
Chrabąszcze Mariana Pankowskiego, opublikowane w 1970 roku, miały polską
prapremierę we wrocławskim Teatrze Kalambur w 1990 roku. Bohaterką sztuki
jest Rózia Karp, znana i modna paryska scenografka, która okazuje się jedyną
ocalałą z Zagłady Żydówką ze swojej gminy, liczącej przed wojną 4815 członków
– jak skrupulatnie wylicza Dziennikarz, który przyjeżdża po świadectwo kobiety
wiele lat po wojnie:
A przecież chodzi tylko o to: (wyciąga z kieszeni formularz i czyta) „Kto pomógł obywatelowi obywatelce nazwisko imię sytuacja społeczna adres ukrywać się w czasie okupacji? Okoliczności, uwagi,
adresy osób”. To wszystko. (składa papier i chowa) Suchy dokument, bez żadnych tam tego... westchnień
i wspominków. To i to. Tak i tak. I ślus. [P 867]1

Po co Panu moja historia? – Róża pyta mężczyznę.
DZIENNIKARZ

Widzę, że Pani woli nie powracać do tamtych czasów. (rocznicowy) My to rozumiemy. Pewnie, że
rozumiemy. Ale pragniemy, żeby Pani wiedziała, że jej miasto rodzinne pa-mię-ta... że przechowuje
pamięć o tych... którzy odeszli... a byli nam... braćmi. Naszym ludziom na tej pamięci zależy... W każdej
dzielnicy naszego grodu zawiązują się... sa-mo-rzutnie! lokalne komitety budowy pomnika dla ofiar
getta. (z satysfakcją) Pomnik przy pomniku! No i potem te zjazdy, te pielgrzymki zagraniczne... I nasze
dzieci, co będą kwiaty znosić. [P 865]

Na co jego rozmówczyni („znużona” – pisze Pankowki) odpowiada: „Nic o czymś
takim nie słyszałam. Myślałam raczej, że... bo gazety...” (P 865) – odsyłając, jak się
wydaje, do wydarzeń marcowych i ostatniego exodusu polskich Żydów.
Zwracają uwagę pewne niekonsekwencje w planie czasowym tekstu. Spotkanie
w Paryżu ma miejsce w 1988 roku, a Róża w didaskaliach określana jest jako „kobieta pięćdziesięcioletnia”, skoro jednak pod koniec wojny była 18-letnią dziewczyną, której ciało budziło się do życia, w 1988 roku musiałaby liczyć sobie lat 60.
Z kolei Dziennikarz przyznaje się do czterdziestki, więc powinien był urodzić się po
1
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wojnie, chociaż, jak wynika z jego relacji, okupację pamięta. Być może, czas akcji
– czy raczej jej zewnętrznej ramy – trzeba by zatem umiejscowić bliżej daty powstania tekstu. Tym samym należałoby prawdopodobnie czytać Chrabąszcze jako odpowiedź na Marzec ’68. Stanisław Frenkiel w jednym z pierwszych głosów o sztuce
Pankowskiego pisał:
Wydaje mi się, że morałem Chrabąszczów jest anatomia czasów pogardy, prześladowań i zagłady.
Od prześladowań cierpią nie tylko prześladowani, ale również prześladowcy i świadkowie prześladowań.
Prześladowania demoralizują, wyjaławiają ludzi, którzy znaleźli się w orbicie prześladowań, choćby byli
tylko ich niemymi świadkami2.

Dziennikarz jako przedstawiciel władzy lokalnej chce wykorzystać historię Róży,
by odbudować dobre imię rodaków, oczyścić ich sumienie.
MADAME KARP

Panie Szeleściński... co wam wszystkim naraz przyszło do głowy z tymi pomnikami? Tamtych już
nima. Wasi zapomnieli. Co Pan myśli – że taki pomnik w obcym czasie puści korzeń? Że może – zaszumi? Idź Pan. Tout est fini, foutu...
DZIENNIKARZ

Pani profesor powątpiewa... ale nasi ludzie... ma-rzą o pomnikach! (poufnie) Oni wprost u-bóst-wia-ją inauguracje! Wykorzystajmy tę... skłonność, jakby nie było, społeczną i uspołeczniającą... No
i Wasi ze świata będą mieli gdzie się zebrać, żeby... podumać, westchnąć... [P 866]

Doświadczenia Rózi u Polaków ukrywających ją w czasie wojny były raczej dobre.
Lęki gospodyni, która chciała się pozbyć Żydówki, uciszyły zaszyte w jej spódnicy
trzy złote monety. W piwniczce pod chlewikiem, gdzie schowano dziewczynkę, cuchnęło, ale było ciepło i bezpiecznie. Nie głodowała ona, nawet raz zakochany w niej
Andrzej przyniósł jej tabliczkę czekolady. Jednak ten nieśmiały zalotnik, odrzucony
przez nią już pod koniec wojny, wybuchnie stekiem ohydnych, antysemickich, absurdalnych fantazji, a po próbie wywołania antyradzieckich rozruchów zginie zastrzelony przez sowieckich oficerów, z którymi Róża flirtowała. Dziennikarz, będący – jak się domyślamy – jego młodszym bratem, miał z Różą także prywatną
sprawę do załatwienia. Przyjechał wygarnąć jej w oczy, że jest współodpowiedzialna za tę śmierć, bo pozwalała się obmacywać mordercom jego brata.
Rózia, która wróciła do własnego domu (Niemcy mieszkający w nim w czasie
wojny zostawili nawet obrus na stole), wymyta do czysta – że „ani jednej wszy by
nie złapali!” (P 879), znajduje rozkosz w ramionach oficerów Armii Czerwonej, znoszących jej zdobyczne gęsi na proszone kolacje. Oficerowie, warto zauważyć, są
odeskimi Żydami, co dla Rózi stanowi część ich nieodpartego uroku.
MADAME KARP

Za to moje ciało zaczyna zmartwychwstawać... na biało... o... w tej chwili, (przystaje, muzyka
milknie) w tej chwili lewa pierś odżyła!... Udo z martwych się wypręża... Przepraszam za szczegóły, ale
to moment historyczny, pomimo danych osobistych i jednostkowych... [...] Co mną Benia zawinie, to ze
mnie płat ciemności spada, co mi rękę twardziej położy na pachwinie, to mi... [P 886–887]

Co charakterystyczne, historia ocalenia Madame Karp nie zostaje opowiedzia2
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na, ale odegrana z pomocą zdjętych ze ściany kukieł: „Leż tu, Karpówna! (poklepując kukłę nogą) Śpij se tu, Rózia!” (P 871).
Jak wam się podoba
Jedną z najciekawszych scen w Chrabąszczach jest scena bluźnierczego ślubu Rózi
i Andrzeja, w której krzyżują się i kulminują najważniejsze wątki tekstu. Pozwolę
sobie przytoczyć ją z niewielkimi skrótami:
(Drzwiami od prawej wchodzi młody chłopiec w letniej koszulce w paski. Oczy ma zawiązane białą
wstążką.)
MADAME KARP

(zrywa się) Andrzej!
DZIENNIKARZ

(przeciera czoło, cofa się; do Madame Karp) Nonsens! Tyś... pani aktora namówiła... (śmiech raczej
sztuczny) Tere-fere-kuku... niee! Nie damy się nabrać!
ANDRZEJ

(dotyka na oślep pierwszego lepszego mebla) Zgadza się. Wiedziałem, że tu ukrywają beczkę. (z
ulgą) Ale jeszcze jej nie kręcą.
MADAME KARP

(wybucha przerażonym śmiechem) Andrzej! Tyś zwariował?!
ANDRZEJ

Niech się panna Rózia ze mnie śmieje... ale ja wiem wszystko... o... o, już się kręci! (cofa się o krok;
rzeczywiście słychać jakby obroty miodarki) Żydki tę beczkę rdzą opluły... gwoździami podziurawiły
i ta blacha podziurawiona odziera ze skóry nasze dzieci katolickie... i świeża krew do skopca się leje!
DZIENNIKARZ

Jędruś! (poprawia się) Monsieur... panie! Niech się Pan tu... nie... nie wyteatrza! Tu jest rzeczywistość... kulturalna i racjonalna!
ANDRZEJ

Kręcą... kręcą, (z podziwem) a skopiec aż się pieeeni! I oni tę krew...
MADAME KARP

(triumfalnie) Do pszennej mąki, a jakże! Wlewają! [...]
DZIENNIKARZ

Blaga! Absurd! Mehr Licht i mydło Schicht! [...]
[...]
ANDRZEJ

(zdziera opaskę; niemalże obojętnie i raczej uprzejmie) Inaczej nie pozbędę się rudych kłaków, co
mi stare Żydówki za koszulę ponasypywały. (Kręci głową, wyciąga koszulę ze spodni, wytrzepuje i znowu wsuwa za pas. Zaczyna gwałtownie wycierać nogi.) Mokro... lepko (unosi stopy). Piątkowe ryby
żydowskie pouciekały z rondelków i takie jak były, posolone już... z rozprutymi brzuchami... do nóg mi
się łaszą... całują mię po nogach. [...] „Andrzej, zaszyj nam brzuchy... my katoliczki. Nadmuchaj nas do
chrzcielnicy!” (chwila milczenia) a w kościele parafialnym – ciemno. (poufnie) Świeczniki przy ołtarzu
pogaszone. I wtedy śliczna Rózia moja... [...]
[...]
Tak Rózia, jak widzi te świeczniki pogaszone, zza bielutkiego stanika... cycek za cyckiem wyciąga
i każdym jednym nową świecę zapala! Siedem świec! [...]
[...]
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I jasno! I ryby się pluszczą w chrzcielnicy! a my z Rózią klęczymy sobie przy bocznym ołtarzu i tam
do takiego jednego obrazu szepczemy razem: Zdrowaś Mario... (rośnie ogromny szept tysiąca wiernych
ZDROWAŚ MARIO i cisza) I już my gotowi do ślubu... a tu (wesoło) z konfesjonału Hans, gestapowiec,
mruga do mnie. Siedzi se tam i czekoladę mi pokazuje. Że prezent ślubny. a ja patrze... a tabliczka
w środku... chyba przestrzelona (maca się za tył głowy). a Rózia ciągle się o coś pyta... już nie wiem,
o co?
MADAME KARP

Wo ist der wieprzek? Bo on za świadka. Faites entrer notre wieprzunio!
DZIENNIKARZ

(zrywa się) Wariat! Panie... te... ja też byłem studentem... hece hecami, mnie tyż się karnawał
głowy trzymał – ale Madame Karp... pana wyuczyła! Ona Panu dobrze (gest odliczania pieniędzy) hm?
Prawda?
ANDRZEJ

(nie zwracając uwagi na Dziennikarza) I organista organów próbuje... i wstyd! I hańba. Spod palców
pijackich mu się co innego wypsnęło (słychać triumfalne akordy „Miasteczka Bełz”, zorkiestrowanego
na marsz weselny). [...]
[...]
A ksiądz się zwija, że no! Ręką do organisty macha, żeby prędzej. a ludzie się złoszczą.
GŁOSY:
[...]
II
Zobaczy Pani, jeszcze nam każą rabina w brodę całować!
[...]
ANDRZEJ

(wesoło) a Ksiądz prędziutko kończy partyjkę brydża ze Skotnicką, dopija kieliszek wiśniówki
i dalejże przemawiać do nas po łacinie:
Rosa et Andreas,
słuchate!
Unus, duo, rex,
pontifex!
Artifex i triplex!
Ex-pex, hymen-flumen,
Gaudeamus igitur!
(ze zdziwieniem) I rozbiera się z ornatu. I mówi do nas: „Moi Drodzy, kto inny wam ręce stułą
zwiąże, bo ja mam pośpieszny do Oświęcimia. Nie mogę się spóźnić na poranny apel”... a Hans, aże się
bije po udach z radości i woła: „Pass’ auf, Andreas! U Żydówki na ukos!” [...]
[...]
DZIENNIKARZ

Co?! Pani zwariowała? Brać udział w tych... irracjonalnych jasełkach? [...]. [P 875–877]

Chorobliwy monolog Andrzeja uruchamia cały repertuar antysemickich przesądów (o których dalej) i przetwarza elementy rzeczywistości na sposób, w jaki
przetwarzali ją (czy też „teatrowali”) bohaterowie Teatrowania nad świętym barszczem Pankowskiego. Tym razem proboszcza, mającego „pośpieszny do Oświęcimia”,
zastąpi w konfesjonale gestapowiec Hans, przypominający komicznego średniowiecznego diabła, Andrzejowi zaś, któremu Rosjanie strzelili w tył głowy, wydaje
się, że przedziurawiona została tabliczka czekolady podarowana w prezencie ukrywającej się Rózi.
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Niemniej pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi do głowy, to błazeński ślub
Probierczyka i Audrey (u Stanisława Barańczaka – Lakmusa i Anielki), interpretowany przez Jana Kotta w Szekspirze współczesnym. Zanim w finale komedii Jak
wam się podoba, Hymen („hymen-flumen”) udzieli sakramentu Rozalindzie i Orlandowi, Celli i Oliwerowi, Febe i Sylwiuszowi oraz brzydkiej, grubej Anielce o czerwonych rękach i błaznowi Lakmusowi, ten ostatni, już w połowie trzeciego aktu
będzie się chciał z nią „sparzyć”.
Nazwisko sir Olivera Martexta, który u Barańczaka nazywa się Ambroży Ambaras, Leon Ulrich tłumaczy jako „Psujtekst”. („Mój Ambroży, / Sługo Boży, /
Choćbym cię najwyżej cenił – / Ślub z Anielką / Byłby wielką / Gafą, gdybyś ty
nas żenił” – to u Barańczaka3.) U Czesława Miłosza to po prostu ksiądz Psujka.
Błazen – pisze Kott – żeni się z brzydką i głupią Anielką, „by nie mieć złudzeń”:
Małżeństwo to ma pobłogosławić ksiądz Psujka, którego parafia jest, oczywiście, także w Ardeńskim
Lesie. Ale Błazen wygoni księdza. Małżeństwo ma zostać sparzone według praw natury4.

Las Ardeński – stwierdza dalej autor Gorzkiej Arkadii – stanowi bowiem „wyszydzenie Arkadii i nową Arkadię.
Miłość jest ucieczką od okrutnej historii do wymyślonego lasu. Szekspir podobny jest do Biblii:
tworzy własne mity. Las Ardeński jest miejscem, w którym spotykają się wszystkie marzenia. Snem
i obudzeniem się ze snu5.

U Williama Szekspira zatem wywołujący „ambaras” – tak w świecie przedstawionym, jak na widowni – ksiądz Psujka, u Pankowskiego ów proboszcz (Psujtekst!)
mówiący okaleczoną, zwyrodniałą łaciną i spieszący się na poranny apel w Auschwitz
oraz komiczny Hans, być może, jako Jakub: opaczny świadek i komentator („Pass’
auf, Andreas! U Żydówki na ukos!”). Tam „za całe zgromadzenie – parę rogatych
zwierząt”, tutaj „der wieprzek” (P 876), przyjaciel Rózi: Madame Karp w kryjówce
pod jego chlewikiem w gospodarstwie Tarabanów przeżyła wojnę, jego zapach ją
zawstydzał (sama cuchnęła gorzej), a na koniec jadła chleb z jego smalcem. Tam
ślub ma się odbyć pod krzakiem, tutaj – jest, co prawda, kościół, ale w chrzcielnicy pluskają szabasowe ryby i płoną świece w siedmioramiennym świeczniku, zapalone przez... siedem sutków Rózi, która w fantazjach zakochanego w niej Andrzeja zdaje się przybierać kształty macierzyńskich bogiń starożytności. („Rózia [...] zza
bielutkiego stanika... cycek za cyckiem wyciąga i każdym jednym nową świecę
zapala! Siedem świec!” Odwołanie do wielkiej bogini zostanie jeszcze wzmocnione
zbiorową modlitwą Zdrowaś Mario.) Dziennikarz mówi o karnawale, który w czasach
studenckich „tyż mu się głowy trzymał”, do porządku karnawałowego odsyła także
błazen.
Postacie Błaznów – pisze Kott – są „najbardziej oryginalnym dodatkiem Szekspira do przejętych [pastoralnych] fabuł”.
Jeżeli mądrość staje się błazenadą, błazenada staje się mądrością. Jeżeli świat stanął na głowie,

3
4
5
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tylko fikając koziołki można zająć właściwą pozycję. [...] Feste i Probierczyk już nie są klownami, ich
żarty przestały być zabawne. [...] Ich funkcją jest dezintegracja; żyją w świecie nagim, bez wiary i bez
liturgii, odartym z mitów, zredukowanym do wiedzy bez złudzeń6.

Te słowa z napisanego w 1964 roku eseju Kotta, Żyda, który – dzięki przypadkowi? niezwykłemu szczęściu? cudem? – ocalał z Holocaustu, byłego katolika,
rozczarowanego komunisty i dysydenta, więcej niż o Szekspirze zdają się mówić
o traumatycznych doświadczeniach XX wieku. Wspominał w Przyczynku do biografii:
Jeszcze na długo przed moim Szekspirem współczesnym, już w latach okupacji zacząłem czytać
Szekspira poprzez doświadczenie wojny. W czasach terroru dramaty ludzkie nawet najbardziej powszednie stają się jak gdyby ostateczne, oczyszczone z wszelkiej przypadkowości. Są jak gdyby ponad miarę wyraziste i ta ich jasność jest czasami przerażająca7.

Szekspirowskie skojarzenie nasuwające się w trakcie lektury Chrabąszczy jest
zapewne dalekie, niemniej znajdujemy się w teatrze, o czym nam się wielokrotnie
przypomina: „panie! Niech się Pan tu... nie... wyteatrza! Tu jest rzeczywistość...
kulturalna i racjonalna”. Co więcej, elżbietańskie „mięsność”, jurność, wybujała
cielesność, charakterystyczne zwłaszcza dla Szekspirowskich komedii, zdają się
dobrze korespondować z klimatem utworu Pankowskiego – przy każdej oczywistej
różnicy. Także Kott w swoich doświadczeniach ocaleńca rozpoznaje wzór kulturowy,
odbijający się dalekim echem w Chrabąszczach:
Wszystkie niemal moje okupacyjne i wojenne wyczyny czy ocalenia miały w sobie coś z chaplinowskiej groteski, ale może była w tym i jakaś prawidłowość nie tylko moja, a bardziej powszechna, że
wywinięcie się od śmierci miało w sobie coś z absurdalnej farsy8.

„Chaplinowskiej grotesce” i „absurdalnej farsie” blisko do „karnawału” i „irracjonalnych jasełek”.
Andrzej zostanie kilkakrotnie nazwany przez Dziennikarza aktorem. Pociągnijmy szekspirowskie skojarzenie – scena ta pełni po trosze funkcję „pułapki na
myszy” z Hamleta. Jeśli Zabójstwo Gonzagi odegrane przez zaprzyjaźnioną z księciem
trupę miało doprowadzić Klaudiusza do katharsis i wyjaśnienia tajemnicy śmierci
starego Hamleta, tutaj cielesne objawienie się Andrzeja odsłania prawdziwą tożsamość Dziennikarza i całą złożoność jego motywacji.
Swoją drogą, jeżeli Chrabąszcze są dramatem o pamięci, owa pamięć ma – wedle słów Dziennikarza – cechy „irracjonalnych jasełek”. Warto zwrócić uwagę na
charakterystyczny tryb, w jakim Dziennikarz wypowiada kwestię „Niech się Pan
[...] nie wyteatrza!” (P 875) i słowa zdziwienia: „Pani zwariowała? Brać udział w tych...
irracjonalnych jasełkach?”! (P 877). Teatr, „irracjonalne jasełka” – nie są czymś,
w czym, zdaniem Dziennikarza, należy uczestniczyć. Jako przedstawiciel oficjalnej
pamięci zbiorowej (prasa stanowi niewątpliwie istotny ośrodek negocjacji oraz
utrwalania dominującego dyskursu, a postać Stanisława Szeleścińskiego jest określona i zdefiniowana przez jego funkcję publiczną), Dziennikarz zabrania takiego

6
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„teatrowania” historii. Sam lokuje się po drugiej stronie – po stronie rzeczywistości
„kulturalnej i racjonalnej”. Madame Karp i Dziennikarz reprezentowaliby zatem
dwa porządki myślenia i pamiętania. Teatr sytuowałby się po stronie tego, co irracjonalne, i – hmm – „niekulturalne” czy „naturalne”? Na pewno, w każdym razie,
związane z prywatnym, nieoficjalnym i cielesnym. Obscenicznym.
Traktat o manekinach
Manekiny pojawią się już w pierwszych linijkach didaskaliów otwierających dramat:
(Ogromne studio Madame Rózi Karp. Wiszące kolory i bryły sugerują ostatni krzyk nowoczesności
architektoniczno-dekoracyjnych. Kontrastują z tym dwie kukły, wyobrażające realistycznie dwoje kloszardów paryskich. Kiedy kurtyna idzie w górę, widać Rózię Karp w trakcie podnoszenia się z hamaka.
Jest nieruchoma, jakby „zaczarowana”. Z lewej, patrząc z widowni, stoi z kapeluszem i teczką w ręku
Dziennikarz, zastygły w przymilnym ukłonie. Przez chwilę trwają „skamieniali”. Jakiś refren muzyczny
„przywraca im życie”.) [P 859]

Dramat rozpoczyna się od żywego obrazu, chciałoby się powiedzieć – scenki
rodzajowej, wprowadzającej charakterystyczne dla Chrabąszczy napięcia i kontrasty. Mamy tu krzyk nowoczesności i designe’u oraz śmierdzących kloszardów,
wstającą z hamaka, zrelaksowaną kobietę i zastygłego w przymilnym ukłonie,
spiętego Dziennikarza. Hamak Róży przywodzi na myśl czas wolny, prywatność,
Dziennikarz natomiast ściska w ręku teczkę, rekwizyt jednoznacznie kojarzący się
z pracą zawodową i odsyłający do sfery publicznej oraz do jego publicznej roli. Róża
występowałaby zatem jako indywiduum, podczas gdy Dziennikarz reprezentowałby
personę. (Persona pracuje – pisze Victor Turner – indywiduum bawi się9.) Najbardziej intrygujący – bo nie przystający, jak się wydaje, do niczego – rekwizyt stanowią owe kukły kloszardów. Być może, to część jakiegoś nowego projektu Madame
Karp. Kolejna kukła pojawi się, kiedy Róża, pokonawszy swoje opory, zacznie snuć
opowieść, a raczej odgrywać historię własnego ocalenia z Zagłady.
MADAME KARP

(wypija wino, wstaje i wychodzi na przód sceny) Najpierw...
(W tej chwili – drzwi brutalnie otworem! Wpada trzech Wyrostków! Wloką dużą, rudą kukłę, którą
okładają tęgimi lagami.)
DZIENNIKARZ

(zrywa się) Co? Chuligani? (z dumą erudyty) Ach, nie! To są les gavroches. (z emfazą) Autentyczni
gawrosze! (już opanowany) Niemniej skandal.
WYROSTEK 1

Niech się gość odpierdoli! Zdrajcę wykańczamy!
DZIENNIKARZ

(uradowany) Nasi!! Nad Sekwaną! (opanowany) Obywatele się chyba omylili?
WYROSTEK 2

Rudy skurwysyn, słodkiego Jezusa sprzedał! (Po chłopsku, na trzy tempa, młócą judaszową kukłę).
[P 867]

9
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Ta scena ludowego zwyczaju bicia Judasza, praktykowana w Wielkim Tygodniu
w niektórych regionach Polski („Vivat Jezus, pogromca kudłajstwa! Niech żyje Wielka Środa! Podpalić rudego!” – wrzeszczą wyrostki, dodając sobie animuszu áP 868ñ),
wydaje się, że nie zauważona przez Rózię, to preludium, tło zdarzeń, których centrum
stanowi transport z getta. „Do obozu zagłady?” – Dziennikarz siada i skrzętnie notuje. „Że transport” – odpowiada Madame Karp (P 868). Rózia każe teraz Dziennikarzowi odgrywać z nią sceny handlu, jaki się odbywał na miejscowym Umschlagplatzu, dobrze wpisujące się w to, co dziś wiemy o relacjach między polską i żydowską ludnością polskich wsi oraz miasteczek w czasie okupacji.
Jak się w końcu przekonamy, Róża ucieka z transportu i trafia do gospodarzy,
którzy będą ją ukrywać do ostatnich dni wojny. „»Ja dobrze znałem Pani ojca, bo
to był uczciwy kupiec«. Jak to »był« – pytam. A on na żonę prędko spojrzy i... No bo
teraz nikt z waszych nie handluje...” (P 871) – mówi Taraban w relacji Madame
Karp.
DZIENNIKARZ

To znaczy, że po krótkim wahaniu, poczciwi Tarabanowie roztoczyli nad Panią czułą opiekę.
MADAME KARP

(dziwnie wesoła, wstaje, zdejmuje ze ściany kukłę, kładzie ją pod stołem i poprawia nogą) Leż tu,
Karpówna! (poklepując kukłę nogą) Śpij se tu, Rózia!
DZIENNIKARZ

(zniecierpliwiony) No... przecież... ale....
MADAME KARP

Ćśśś! Ona teraz śpi. [P 871]

Opowiadając o czasie, który spędziła w piwniczce pod chlewikiem Tarabanów,
Róża animuje swoją kukłę, okazuje jej czułość, z jej pomocą dialoguje ze swoimi
adoratorami. Z kukłą Rózi tańcują też radzieccy oficerowie, którzy, ni z tego, ni
z owego, pojawią się na scenie.
Pierwszym adoratorem jest Andrzej Hurczała, ów gimnazjalista z oczami przewiązanymi białą wstążką, majaczący o ślubie z Rózią:
MADAME KARP

(wstaje, podchodzi do ściany, zdejmuje drugą kukłę i opiera ją o stół) Stójże! (usztywnia ją) No?
Jakie wieści? Chleb i co jeszcze? Zwiastuj. (za niego) „Kijów opuścili Panno Róziu Kamieniec opuścili
Panno Róziu słyszy Pani pociągi po nocach Panno Róziu Panno Róziu już niedługo...” (do swojej kukły)
A ty? Ona pociągów słuchała (słychać stłumiony stukot pociągu i nawet coś jakby śpiew żołnierzy).
DZIENNIKARZ

Ale co z An... co z tym, jak mu tam... Pani profesor mówiła?
MADAME KARP

(do „Rózi”) No? Coś mówiła? (za kukłę) Że wdzięczna, że... merde! (Nalewa obojgu. Piją. Madame
Karp wybucha nerwowym śmiechem.) [P 873–874]

Za chwilę druga kukła będzie odgrywać narzeczonego Róży:
Ja mam prawdziwego, naszego narzeczonego. Henryk też się ukrywał. [...] On na razie czeka w pudełku z sardynek, zalutowany, że ni rdza, ni śmierć! Pewnie dziś (powtarza gest otwierania pudełka)
Chrust-chrust! I pudełko otworem! [P 878]
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Skąd te kukły?
Obraz świata jako teatru i Boga jako „Wielkiego Łątkarza”, który powraca
w wielu przeznaczonych dla teatru utworach Pankowskiego10, wypływa w jakimś
stopniu z inspiracji teatrem Michela de Ghelderode’a, wielkiego znawcy tradycyjnego belgijskiego teatru lalek i kolekcjonera manekinów. Niemniej równie interesującym kontekstem dla tego wątku wydaje się Umarła klasa. Kilka lat po powstaniu Chrabąszczy Tadeusz Kantor także odkrył potencjał, jaki dla opowieści o Zagładzie ma w teatrze lalka.
„Patrzcie! Patrzcie!”
Na początku wątpi się w to, co się widzi. Trzeba je odróżniać od śniegu. Wypełniają dziedziniec. Są
nagie. Ułożone jeden przy drugim. Białe, niebieskawą bielą na śniegu. Głowy są ogolone, włosy podbrzusza sterczą sztywno. Trupy są zmrożone, białe, paznokcie mają brązowe. Sterczące palce stóp są,
prawdę mówiąc, dziwaczne. Straszliwie dziwaczne.
W Montluçon na bulwarze Courtais czekałam na ojca pod domem towarowym Nouvelles Galeries.
Było lato, słońce rozgrzewało asfalt. Zatrzymała się ciężarówka, którą rozładowywali mężczyźni. Przywieźli manekiny na wystawę. Każdy brał w ramiona manekina i odstawiał go przy wejściu do wnętrza.
Były nagie i widać było ich połączone części. Mężczyźni wnosili je ostrożnie, kładli przy murze na gorącym chodniku.
Patrzyłam. Byłam zmieszana nagością manekinów. Widywałam je często na wystawie, w sukni,
butach i peruce, ze zgiętymi teatralnie rękami. Nigdy nie pomyślałam, że mogły istnieć nagie, bez włosów, że mogły istnieć poza wystawą, bez oświetlenia elektrycznego, bez tego ich gestu.
Teraz manekiny leżą w śniegu, oświetlone poświatą zimy, przypominającą mi słońce na asfalcie.
Wczoraj te leżące w śniegu były naszymi towarzyszkami. Wczoraj stały na apelu piątkami, w szeregach po obu stronach Lagerstrasse. Szły do pracy, wlokły się w kierunku stawów. Wczoraj były
głodne. Były zawszone, drapały się. Wczoraj łykały mętną zupę. Miały Durchfall, były bite. Wczoraj
cierpiały. Wczoraj chciały umrzeć.
Teraz leżą tutaj, nagie trupy w śniegu11.

To migawka ze wspomnień Charlotte Delbo, francuskiej komunistki, działaczki ruchu oporu i przedwojennej asystentki Louisa Jouveta, ocalonej z Birkenau.
I jeszcze jeden obrazek, zatytułowany przez autorkę Manekin:
Z drugiej strony drogi znajduje się teren, gdzie esesmani trenują psy. Widać ich, gdy idą z psami
na smyczy, uwiązanymi po dwa. Esesman na przedzie niesie manekina, wielką słomianą kukłę ubraną
jak my, w wyblakły pasiak, brudny, ze zbyt długimi rękawami. Esesman trzyma go za jedno ramię.
Ciągnie jego kończyny po kamieniach. Doczepili mu nawet drewniaki.
Nie patrz. Nie patrz na tego manekina, którego ciągną po ziemi. Nie patrz na siebie12.

W Umarłej klasie – pisze Kott – żywi są sobowtórami umarłych, a umarli sobowtórami żywych13. Rozpoznania Delbo idą w podobnym kierunku: oto manekiny
krawieckie w zapamiętanym z dzieciństwa wydarzeniu, w zgodzie z odwróconą logiką wspomnienia, przemieniają się w sobowtóry trupów koleżanek z Birkenau. Te
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manekiny krawieckie z Nouvelles Galeries, mimo że w scenie wspomnienia zostają
odarte z całego blichtru swojej scenicznej egzystencji – ze światła, elegancji, urody
i gestu, odsyłają do świata wolności, dobrobytu, urody, świeżości, młodości, lata.
Sceneria Birkenau – w planie rozpoznania – wydaje się rewersem świata za drutami. Tam oślepiające słońce, tu siarczysty auszwicki mróz. Tam zieleń, tu wyszarzała, niebieskawa biel. Tam drobne przyjemności świata, tu – upokorzenie, ból
i strach. Tam kobiecy manekin stanowi ucieleśnienie fantazji erotycznej, tu brutalny symbol przeznaczenia tych, którzy, i tych, które przekraczają bramę z napisem
„Arbeit macht frei”. Oba fragmenty wspomnień francuskiej więźniarki uruchamiają ową, tak charakterystyczną dla Delbo, wzrokocentryczną perspektywę. Uderza
nagromadzenie czasowników odnoszących się do spojrzenia: „Patrzyłam”, „Widywałam”, „wątpi się w to, co się widzi”, i perswazyjny ton: „Patrzcie! Patrzcie!” –
w pierwszym, i „Nie patrz”! w drugim fragmencie.
Często przywoływaną Freudowską kategorią w kontekście teatru Tadeusza
Kantora jest „niesamowite”, das Unheimliche. Analizowany przez Freuda w odniesieniu do opowiadań Ernsta Theodora Hoffmanna, niedościgłego mistrza w operowaniu lalką, sobowtórem, cieniem i zwielokrotnionym odbiciem, termin ów odnosi się do czegoś, co swojskie, „samowite”, co przesunięte i umieszczone w innych
okolicznościach, uderza swoją obcością i zaczyna budzić lęk. Owo niesamowite –
pisze Freud – „nie jest tak naprawdę niczym nowym czy obcym, lecz jest czymś od
dawna znanym życiu psychicznemu, czymś, co wyobcowało się z niego za sprawą
procesu wyparcia”14. Niewiele psychoanalitycznych kategorii zrobiło tak zawrotną
karierę w literaturoznawstwie – konstatuje Michał Paweł Markowski, dla którego
to ważna kategoria w interpretacji „czarnego nurtu” w twórczości Gombrowicza15.
Zarówno lalka, manekin, figura woskowa, które ze względu na zdolności imitowania życia plasują
się w ambiwalentnej przestrzeni pomiędzy ożywionym a martwym, jak też sobowtór, który przez pozorną identyczność, nieodróżnialność prowadzi do pomieszania w kwestiach jego „ja”, są szczególnie predystynowane do tego, żeby objawiać niesamowite.

– pisze Ewelina Godlewska-Byliniak w książce poświęconej wątkom melancholicznym w twórczości Kantora16. Dzieje się tak dlatego, że – jak twierdzi Freud – pierwotnie stanowiący „zabezpieczenie przed upadkiem »ja«”, sobowtór zmienia swój
charakter wraz z przezwyciężeniem fazy pierwotnego narcyzmu: „z tego, który
zabezpiecza kontynuację życia, staje się on niesamowitym zwiastunem śmierci”17.
Pierwiastek niesamowitości można też rozpoznać u Delbo. Obnażone ze zdobnych strojów, manekiny krawieckie leżące na trotuarze wywołują „zmieszanie”
swoją nagością, bo demaskują fantazmat erotyczny, którego materialnym nośnikiem są na co dzień. Ciała koleżanek – sztywne niczym wielkie lalki, z ogolonymi
sinymi głowami, które trudno wyodrębnić ze śniegu, ze sterczącymi włosami łonowymi i brązowymi paznokciami, wydają się jej „straszliwie dziwaczne”, trudno
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rozpoznawalne, obce, tą niesamowitą, na poły swojską obcością, która prowadzi
do stwierdzenia: „Nie patrz na [...] manekina, którego ciągną po ziemi. Nie patrz
na siebie”!
Tym, co łączyłoby rozpoznania Delbo z teatrem Kantora (i być może Ghelderode’a oraz Pankowskiego), byłaby, jak się wydaje, swoista metafizyka Brunona
Schulza. Schulz każe Jakubowi czerpać inspirację do subtelnych wywodów Traktatu o manekinach z krawieckich zajęć Pauliny i Poldy, z pstrokatego bałaganu, jaki
robią one w jadalni, wokół wyniosłej, milczącej pani, „damy z kłaków i płótna, z [...]
drewnianą gałką zamiast głowy”18. Ghelderode, którego dramaty, zwłaszcza te pisane dla teatru lalek, sprawiają wrażenie współczesnych realizacji tańca śmierci,
kolekcjonował manekiny krawieckie.
Tłoczyły się w tych czterech ścianach dziesiątki, o ile nie setki mniejszych i większych kształtów
[...], a nade wszystko [...] one: „jego dzidzie” – jak je żartobliwie nazywała żona – fin-de-siècle’owe manekiny w negliżach, długorzęse, kokieteryjne, zastygłe w swojej rzekomej cielesności, zadbane aż po
manikiur paznokci [...]. Jarmarczne panopticum czy podręczne archiwum kształtów przydatnych w trakcie pracy pisarskiej, czy wynikająca ze znajomości teatralnych efektów sceneria dla zafrapowanych
przybyszów, czy też może właśnie rodzaj zwielokrotnionej maski?

– zastanawiał się tłumacz jego dramatów19. Delbo w kobiecych zwłokach ułożonych
rzędem na placu apelowym rozpoznaje sobowtóry manekinów krawieckich, które
niegdyś, owego upalnego popołudnia na bulwarze Courtais w Montluçon uderzyły
ją swoją niesamowitością.
Mają również MANEKINY swoją stronę PRZEKROCZENIA. Egzystencja tych tworów, wykonanych na
kształt człowieka, niemal „bezbożnie”, w sposób niezalegalizowany, jest wynikiem procederu heretyckiego, objawem owej Ciemnej, Nocnej, Buntowniczej strony działalności ludzkiej. Przestępstwa i Śladu
Śmierci jako źródła poznania. To niejasne i niewytłumaczalne uczucie, że przez tę istotę ludzką podobną do żywej, pozbawioną świadomości i przeznaczenia przepływa ku nam groźny przekaz Śmierci
i Nicości – to właśnie ono staje się przyczyną – równocześnie – przekroczenia, odtrącenia i przyciągania.
Oskarżenia i fascynacji.

– pisał Kantor w Teatrze Śmierci 20.
Gdy w Chrabąszczach Madame Karp wręczy swojemu gościowi na pożegnanie
kukły przedstawiające Rózię i Henryka, „Ależ... to dar wręcz muzealny!” – powie
Dziennikarz blednąc (P 891). Czy owa bladość jest reakcją na lęk? Rozpoznaniem
niesamowitości? Dziennikarz reaguje na niepokój w charakterystyczny dla siebie
sposób – odsyłając kukły do muzeum (a może do Muzeum?). Do porządku, który
zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa.
Według Godlewskiej-Byliniak –
Istnienie sobowtórów i sobowtórów-manekinów u Kantora należy do porządku przypominania.
Wyłaniają się z pamięci nie po to, by stanowić odwzorowanie-podobieństwo tego, co przywoływane, ale
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by w dwuznacznym procederze „podszywania się” przypominać nieobecny-nieistniejący model w różnicującej pracy powtórzenia. Gra sobowtórów polega na byciu kopią i modelem jednocześnie21.

Jak jest u Pankowskiego w Chrabąszczach?
Mamy tu podobny zabieg jak w Teatrowaniu nad świętym barszczem22 – ponownie historia zostaje odegrana przez świadka i ocaleńca na oczach widza. Co
więcej, w obu dramatach ową historię przedstawia się wobec zdublowanej widowni: w Teatrowaniu nad świętym barszczem pierwszym widzem historycznego performansu W. 1 i W. 2 był Prezes, widzem Róży Karp jest Dziennikarz. Obaj – co
warto zauważyć – zostali niejako zredukowani do swojej persony oraz do funkcji
publicznej i obaj występują w roli strony uczestniczącej w negocjacjach o kształt
pamięci. Niemniej zachodzą między nimi subtelne różnice: Prezes, w charakterze
cenzora i strażnika pamięci, pilnuje litery wynegocjowanego raz kontraktu, Dziennikarz z kolei przyjeżdża do Róży z zamiarem ustanowienia nowego status quo.
Nowego porządku pamięci, nowej wersji historii. Obaj reprezentują porządek Muzeum, wizję historii jako stabilnego pola znaczeń i wartości. Obaj jednak, każdy
w trochę innym celu, uruchamiają mechanizm upamiętnienia, nad którym nie są
w stanie zapanować. Ów „teatr pamięci” ma charakter żywiołu, wymykającego się
spod kontroli, uruchamiającego ciało i rozmaite rejestry nie mieszczące się w oficjalnych dyskursach – tak cielesnym, jak historycznym.
Manekiny Róży Karp nie tylko pozwalają scenografce odegrać i rozegrać własną
historię – w jej nieoczywistych niuansach. W jakimś stopniu zdają się wyzwalać
pamięć bohaterki, przywoływać to, co wyparte. Jak owa opuszczona szkolna klasa,
która, zdaniem Kantora, oglądana i podglądana przez brudne okienko – wyzwoliła
w reżyserze pamięć przeszłości krystalizującej się w Umarłej klasie.
Za wstrząsający kontekst dla manekinów u Pankowskiego mogłaby także posłużyć pierwsza, pochodząca z 1945 roku, wystawa w Państwowym Muzeum na
Majdanku. Makabryczne obrazy z życia obozowego były tam inscenizowane za
pomocą woskowych figur. Unaocznione zostały w bardzo dosłownym przedstawieniu. Anna Ziębińska-Witek w książce poświęconej ekspozycjom Shoah cytuje Antoniego Ferskiego, pierwszego dyrektora muzeum:
Co działo się w obozie śmierci, uplastyczni się, jakoby powoła do życia, przez ustawienie całego
szeregu figur woskowych we wszystkich miejscach kaźni. Ustawienie figur woskowych projektuję scenkami – jak np.: kilkadziesiąt osób z wyrazem strachu w oczach, odzianych w pasiaste ubrania, stoją
przed „gestapowcem” z batem w ręce, a obok niego pies rwący ciało jednego z nieszczęśników; „Gestapowiec” wyrywający z objęć matki niemowlę. Kilkadziesiąt osób leży w komorze gazowej zatrutych
„cyklonem” [...]. Tego rodzaju scenki z życia obozu, zrekonstruowane za pomocą figur woskowych,
uzmysłowią ogrom zgrozy, która panowała w obozie na Majdanku. Widz zwiedzający Muzeum przeżyje
zgrozę dnia pobytu w obozie, który był przygotowany do wytępienia ludzi „nieniemców”. Powstałe Muzeum na Majdanku i zgromadzone w nim dowody będą doniosłej wagi aktem oskarżenia zgrai morderców i tępicieli ludzkości, faszystów niemieckich wobec całego świata23.
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Te manekiny niewątpliwie należały do „porządku przypominania”. Opisując
ową wystawę z Majdanka na podstawie zdjęć, Ziębińska-Witek zauważa, że realistyczne inscenizacje scen obozowego horroru musiały mieć inną wymowę dla powojennej publiczności, przyzwyczajonej do przemocy, okrucieństwa i wszechobecności śmierci w rzeczywistości. Niemniej z dzisiejszej perspektywy owe sceny zdają
się emanować Freudowskim das Unheimliche. Pierwiastkiem niesamowitości,
którego figurą – po Hoffmannie, Schulzu i Kantorze – jest w naszej wyobraźni zbiorowej manekin.
Wojna nie ma w sobie nic z kobiety
Z pomocą owych zdjętych ze ściany kukieł Róża wraz Dziennikarzem odegrają
także wstrząsającą scenę ucieczki z Polski:
MADAME KARP

Est-ce que je sais? Zobaczy Pan. (wstaje, bierze „Rózię”, kładzie ją na podłodze) Leeeż! I ani mru-mru! Aż ci powiem, że można. (do Dziennikarza) Połóż Pan Henryka przy niej.
[...]
[...] (staje okrakiem nad kukłami) Teraz – maj! Znowu polskie chrabąszcze. Świętojańskie robaczki,
storczyki, kolczyki – na całego! Połóż mi Pan ręce na ramionach... Dalej bawimy się!
DZIENNIKARZ

W co?
MADAME KARP

(gest szeroki) W l u d z i! Pociąg jesteśmy. Jazzzda!
(Stukot kół pociągu jadącego pod górę, gwiżdżącego czasem. Jak na początku.)
[...]
DZIENNIKARZ

(filuternie, wskazując kukły) Czas im się nie dłuży?
MADAME KARP

Rzeczywiście. (schyla się i mając ciągle na sobie ręce Dziennikarza, kładzie „Henryka” na „Rózi”)
Trochę tak... (wyprostowuje się) Dobrze, że mi Pan przypomniał.
[...]
(chwila milczenia)
MADAME KARP

(zdejmuje „Henryka” z „Rózi”) Dzieci, na razie wystarczy. Przykro mi, ale zaraz będzie granica.
(słychać gwizd lokomotywy, zgrzyt hamulców i nawoływania; do „Rózi” półgłosem) Nie ruszaj się. Kontrola się zbliża. (robi krok i głosem męskim) Strzelcy Gołąbek i Haftka, podnieść mi te blachy! (słychać
zgrzyt odsuwanego żelastwa) Aaaa! Spały se chrabąszczyki! Na wiosnę se czekały! a my ich łopatą fajt!
na światło dzienne. I leżą se rozmazane i śmierdzą! (krzyczy i kopie) Wstawać. Papiery, bo... [P 889–890]

Henryk, za sceną, zostanie pobity na śmierć (ale najpierw jego domniemana
żydowska tożsamość potwierdzona będzie przez inspekcję rozporka). Na scenie
tymczasem:
MADAME KARP

(Kładzie „Rózię” na podłodze, staje na jej rozrzuconych w krzyż ramionach. Światła przygasają.
Bierze nogi kukły pod pachy.)
DZIENNIKARZ

(wychylając głowę zza drzwi) Obywatelu poruczniku... Co Pan robi! Będą znowu szkalować nasz
kraj! (Znika; czas trwa. Słychać nacichający jęk, pewnie bitego „Henryka”. Cisza.)
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MADAME KARP

(opuszcza nogi „Rózi” i schodzi z jej rąk; głosem porucznika) Papiery przystemplowane. Szczęśliwej
podróży! [P 891]

Manekin na scenie umożliwia przedstawienie gwałtu na Rózi – obszaru doświadczeń konsekwentnie wypieranego z różnych dyskursów pamięci, niezależnie
od kontekstu politycznego24.
Gwałt wojenny, zinstytucjonalizowana forma przemocy, dzisiaj rozpoznawana
jako rodzaj broni – czy też zręczniej byłoby powiedzieć – narzędzie agresji skierowane przeciw ludności cywilnej, stanowi niejako sygnaturę zwycięzców, odciśniętą
na ciele kobiet pobitej strony. Nie tyle zaspokaja żądzę, ile utwierdza władzę i dominację. Wymierzony jest nie tylko przeciw kobietom, lecz i przeciw mężczyznom,
będących ojcami, mężami i braćmi ofiar – to ich władza i prawo własności zostają
zakwestionowane. Stąd – tak ofiary, jak i sprawcy okrywają milczeniem masowe
gwałty wojenne.
Wstrząsającym świadectwem przemocy doświadczanej przez kobiety w pokonanych Niemczech, ale i wnikliwą analizą uniwersalnych mechanizmów rządzących
życiem społecznym, zaburzonym przez konflikt wojenny, jest głośna książka Anonymy (Marty Hillers) zatytułowana Kobieta w Berlinie. Zapiski z roku 1945. Autorka ma świadomość dwuznaczności swojej sytuacji – wielokrotnie gwałcona przez
prostych żołnierzy, świadoma swojej całkowitej bezradności, szuka kochanków-opiekunów wśród radzieckich oficerów. Czy to prostytucja? – zastanawia się.
Oddaję się im ze strachu – czy za słoninę, śledzie i wódkę, potrzebne, żeby to
wszystko przetrzymać? – pyta. Kobiety, których nie można obronić, wydawane są
na łup – z tym prawem wojennym godzą się właściwie wszyscy:
Wydaje mi się, że nasi mężczyźni muszą się czuć jeszcze bardziej brudni niż my, skalane kobiety.
W kolejce do pompy pewna kobieta opowiadała, jak w jej piwnicy sąsiad zawołał do niej, kiedy Iwan [tj.
żołnierz radziecki] ją szarpał: – No, niech pani z nim idzie, przeszkadza pani nam wszystkim!25

Relacjonuje dalej Hillers:
Na ogół [mężczyźni] są rozsądni, kierują się rozumem, chcą ratować własną skórę, a kobiety stoją
wiernie u ich boku. Żaden mężczyzna nie traci twarzy, kiedy wydaje na łup zwycięzcy kobietę, czy to
własną żonę, czy żonę sąsiada. Wprost przeciwnie, weźmie się mu za złe, jeśli rozdrażni panów swoim
oporem26.

Mocne wrażenie sprawia opisana na ostatnich stronicach zwierzeń Anonymy
scena powrotu do Berlina jej partnera – żołnierza Wehrmachtu, któremu udało się
24
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26
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na czas pozbyć munduru i ukryć. Wysłuchawszy jej relacji, reaguje wstrętem,
„straciłyście wszystkie poczucie wstydu” – mówi narratorce i jej gospodyni, i znika.
Wspomnienia urywają się parę akapitów dalej, nie wiemy, czy narzeczony powrócił,
niemniej jego reakcja zdaje się korespondować z opisywanymi przez Hillers męskimi strategiami radzenia sobie z doświadczaną przez kobiety przemocą. Większość
mężczyzn, w poczuciu bezsilności, godzi się na gwałt, a zgodziwszy się, pilnują,
żeby kobiety dobrze spełniały ów obowiązek wobec zwycięzców, dzięki czemu reszta społeczności jest bezpieczniejsza. Równocześnie – mężczyźni wypierają świadomość, w jaki sposób kobiety kupują im spokój i walczą z głodem. Projektują na
kobiety własny wstyd i poczucie winy.
Autorka chłodno opowiada o tym, co jej się przydarzyło, a to czyni jej relację
bardziej przejmującą. Ma też świadomość, że cierpienie doznawane przez kobiety
nie doczeka się rekompensaty, na skutek kobiecego wstydu i męskich strategii
wyparcia nie zostanie zapisane w heroicznej narracji pamięci:
Myślę teraz często o tym, ile zamieszania robiłam wokół żołnierzy na urlopie, ile okazywałam im
troski, szacunku. [...] Chętnie opowiadali [oni] historie, w których przedstawiali się w najlepszym świetle. Za to my będziemy musiały trzymać język za zębami, będziemy musiały się zachowywać tak, jakby
nas, właśnie nas, przypadkiem oszczędzono. Inaczej żaden mężczyzna nie zechce nas dotknąć27.

Ta konstatacja Hillers niezwykle mocno współgra z książką Swietłany Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety28, zbierającej historie radzieckich żołnierek z czasów okupacji. Bohaterki Aleksijewicz opowiadają autorce o specyfice kobiecego doświadczenia wojennego i frontowego – o strachu, zimnie, brudzie, kłopotliwej fizjologii i przemocy seksualnej, jakiej ofiarą padały (także ze strony swoich
kolegów). Ich przeżycia zostały wyparte z heroicznej radzieckiej narracji pamięci
o drugiej wojnie światowej. Prawo do heroicznej narracji należy do mężczyzn. Po
obu stronach frontu.
W Teatrowaniu nad świętym barszczem Pankowskiego byli więźniowie dopiero
co wyzwolonego kacetu ustawiają się w długiej kolejce, żeby „poruchać”:
MĘŻCZYZNA

śmieje się dopinając rozporka Tam??!! Przyfrontowa zagrzewka! Nasi nagłym okrążeniem niemiecką willę z wdowiuchną i trzema córkami zdobyli... ogonek duży, ale warto poczekać! (słychać krzyk
kobiety; MĘŻCZYZNA tłumaczy) To ta najmłodsza. We trójkę trza ją trzymać, tak ci wierzga!29

To obrazek zdecydowanie nie mieszczący się w polskiej heroicznej narracji historycznej, na straży której stoi Prezes.
Susan Brownmiller w Against Our Will: Men, Women and Rape, książce istotnej
dla nowoczesnego spojrzenia na przemoc wobec kobiet, zwróciła uwagę na to, że
gwałt jest procesem zastraszania, narzędziem, za którego pomocą mężczyźni utrzymują kobiety w ciągłym lęku30. Po publikacji tej pracy gwałt staje się dla feminizmu
„sceną pierwotną”, ujawniającą fundamentalny dla patriarchalnej kultury splot
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prywatnego i politycznego. Gwałty wojenne i przemoc domowa to w tej perspektywie
dwa oblicza tego samego zjawiska – brutalnej patriarchalnej władzy nad kobietami.
Róża u Pankowskiego doświadcza podwójnej opresji – jako Żydówka i jako
kobieta. Jej relacje z mężczyznami – poza Tarabanem, który występuje po trosze
jako figura ojca – są silnie nacechowane erotycznie. Najbardziej może uderza to
w owych przywołanych już tutaj majaczeniach Andrzeja. Róża pojawia się w nich
jako podwójnie obca: raz niemal jako wielopierśna, macierzyńska bogini, jednocześnie dziwka i dziewica w bieli, raz – jako przerażająca żydowska czarownica, odprawiająca swój krwawy, bezbożny rytuał. Ten nierozerwalny splot mizoginii i antysemityzmu odsyła w jakimś sensie do feministycznego hasła, że prywatne jest
polityczne: każdy osobisty detal z życia Róży ma historyczny i polityczny wymiar.
Seksualne (i jako takie identyfikowane przez nieżyczliwych sąsiadów, nazywających
ją „ruską dziwką”) są również jej relacje z sowieckimi oficerami. Te wszakże pozwalają jej odzyskać podmiotowość, zatraconą gdzieś w śmierdzącym chlewiku. Róża,
wymyta do czysta, nareszcie syta, odzyskuje swoją kobiecość i prawo decydowania
o sobie. Wolność znaczy dla niej możliwość wyjścia z ukrycia po ucieczce Niemców,
wolność od strachu przed śmiercią, ale także – wolność związaną z wyborem mężczyzny, z którym pójdzie do łóżka. (Lektura Kobiety w Berlinie pozwalałaby jednak
bardziej podejrzliwie spojrzeć na relacje między Różą a radzieckimi oficerami. Jeśli
Hillers oddawała się za względne poczucie bezpieczeństwa, solone śledzie i słoninę,
Róża oddaje się za względne poczucie bezpieczeństwa i pieczone gęsi. Nic wszakże
w dramacie Pankowskiego – poza samą dwuznacznością sytuacji – nie wskazuje,
że charakter owych relacji był wymuszony przez żołnierzy.)
Niemniej w scenie gwałtu Różę pozbawia się wolności. Obywatel porucznik,
którego sama odgrywa przed Dziennikarzem stając na rozrzuconych ramionach
kukły reprezentującej młodą Rózię, brutalnie „stempluje jej papiery” – co stanowi
tu jedyną aluzję seksualną. Sytuacja nie zostaje nazwana ani słowem, wszakże jej
wymowa musi być dla Dziennikarza zrozumiała, skoro obawia się, że znów będą
szkalować jego kraj. Nie wydaje się też jasne, dlaczego Róża z Henrykiem muszą
nielegalnie uciekać z Polski, ukryci w podłodze wagonu, co Henryk przypłaci życiem,
a Róża – traumą seksualną.
Dramat Pankowskiego pozwala także uruchomić interesującą perspektywę
teoretyczną.
To, co pamiętają kobiety i mężczyźni, nie jest identyczne. Biologia i socjologia determinują przeznaczenie, a w czasie Holokaustu drogi przeznaczenia były często inne dla mężczyzn i kobiet. Zarówno
mężczyźni, jak i kobiety byli narażeni na podobnego rodzaju traktowanie w gettach i obozach – brud,
głód, pracę przymusową, molestowanie seksualne, upokorzenie, śmierć, ale tylko kobiety musiały radzić
sobie na przykład z ciążą, brakiem menstruacji, aborcją, inwazyjnymi badaniami ginekologicznymi.

– piszą Carol Rittner i John Roth we wstępie do książki Different Voices: Women
and the Holocaust, prekursorskiej dla genderowego nurtu w studiach nad Zagładą31.
Związani z tym nurtem badacze podkreślają androcentryczność dyskursu dotyczą-

31
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cego Holocaustu, ufundowanego w głównej mierze na relacjach mężczyzn: Tadeusza
Borowskiego, Prima Leviego czy Jeana Amèry’ego – by przywołać tych najważniejszych. Jak w innych dziedzinach badań, zdominowanych przez androcentryczną
perspektywę32, ów męski punkt widzenia staje się całkowicie neutralny i przezroczysty, wypierając relacje o odrębnych doświadczeniach kobiecych. Feministycznie
ukierunkowane badania nad Holocaustem pozwalają skonstruować narzędzia
teoretyczne pomagające uchwycić genderową specyfikę doświadczenia Zagłady.
Pankowski, który w obu dramatach poświęconych Auschwitz i Zagładzie wydobywa splot dyskursu dotyczącego cielesności i heroicznej narracji pamięci, wydaje się świadomy genderowego wymiaru owych doświadczeń.
Świat Teatrowania nad świętym barszczem jest całkowicie zmaskulinizowany
i androcentryczny – w spisie postaci nie ma żadnej kobiety, a jedyne kobiece bohaterki: Stachę i Majorową, odgrywa W. 2. Kobieta stanowi dla więźniów fantazmatycznego Innego, za którym już nawet przestali tęsknić – ich życie toczyło się tu
i teraz, w świecie relacji homospołecznych i homoseksualnych. Wszystko to, rzecz
jasna, jest echem życia za drutami, gdzie segreguje się ludzi na różne sposoby oraz
oddziela od siebie kobiety i mężczyzn. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie,
uderzające w lekturze wspomnień obozowych. Po pierwsze, jak bardzo iluzoryczna
stawała się często ta separacja – było mnóstwo okazji, stanowiących źródło niespodziewanej radości albo upokorzenia dla jednej bądź obu stron – kiedy tak starannie
oddzielane światy mężczyzn i kobiet spotykały się. Po drugie, w jakim stopniu
kobiety (symbolizujące miłość, rodzinę, dom i rzeczywistość za drutami – wszystko,
za czym się tęskni) zajmowały myśli więźniów33. Świat Teatrowania nad świętym
barszczem to świat, z którego obraz kobiety został wyparty.
W Chrabąszczach jest, oczywiście, inaczej. Tam mieliśmy męski lager, tu – Żydówkę ukrywającą się we wsi, istniejącą tak naprawdę w sieci relacji społecznych,
dla niej jedynie na chwilę zawieszonych. Róża pozostaje młodą kobietą, Tarabanowie wcielają się w rolę jej rodziców zagazowanych w obozie, Andrzej, który dość
szybko odkrywa jej obecność w piwniczce pod chlewikiem, występuje jako jej absztyfikant. Róża przechodzi na naszych oczach „przepoczwarzenie się” z podlotka
w dojrzałą kobietę, świadomą swojej seksualności i umiejącą brać z życia to, czego
pragnie, a potem – czyni nas świadkami gwałtu, mającego cechy gwałtu wojennego.
To, c z e g o doświadcza, warunkuje historia, lecz to, j a k tego doświadcza, jak
doświadcza Zagłady, jest uwarunkowane przez jej płeć.
Chciałoby się na koniec zapytać o prywatne życie Madame Róży Karp w Paryżu.
32

33
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Pojęcie androcentryzmu pochodzi od klasyczki myśli feministycznej Ch. P e r k i n s G i l m a n (The
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Jest bogata i sławna, pławi się w luksusie, który w nieco może zbyt ostentacyjny
sposób podkreśla, ale czy czuje się szczęśliwa? Jest dzisiaj sama czy z kimś? Jest
mężatką, czy żyje w wolnym związku? Z mężczyzną czy może z kobietą? Czy ma
dzieci? a jeżeli nie – to dlaczego?
Niewiele da się o tym powiedzieć. Jedyne tropy podsuwane przez autora – to
dwie rozmowy telefoniczne i zaskakująca projekcja:
MADAME KARP

(z uśmiechem łobuzerskim) Pan żonaty?
DZIENNIKARZ

(zaskoczony) Już... nie, ale...
MADAME KARP

(Naciska inny klawisz. Światła purpurowieją. Niewidoczne latarnie magiczne rzucają na ściany
obrazy nagich kobiet i muskularnych Murzynów w niekoniecznie greckich pozach. Wszystko skropione
gęstą, dobraną muzyką. Naraz – muzyka cichnie. Dialog:)
GŁOS KOBIETY

Fais attention, mon chou...
MĘŻCZYZNA

(głośno oddycha)
GŁOS KOBIETY

Mouille la un peu...
MĘŻCZYZNA

(jeszcze głośniejszy, przyspieszony oddech)
GŁOS KOBIETY

Oui! Oui! Oui!... (jęk głuchego szczęścia) Ohhhh...
MADAME KARP

(głosem socjologa) Ciekawe, co? Authentique. [P 862]

Róża wyświetla Dziennikarzowi film pornograficzny za pomocą jakiegoś prototypu projektora multimedialnego nazwanego tu „latarnią magiczną”. Dramat powstał
w roku 1969, ale jego akcja toczy się w roku 1988, Pankowski okazuje się zatem
wieszczem audiowizualnej techniki przyszłości. Pamiętajmy jednak, że Dziennikarz
przyjeżdża do Paryża z przaśnej Polski Ludowej, gdzie dobrem luksusowym jest
telewizor. Co prawda, ta Polska się elektryfikuje, a wszystkie dzieci chodzą w butach
– chwali się jako przedstawiciel oficjalnej propagandy, niemniej jego wywody na
temat postępu, jaki się w kraju dokonuje, tylko podkreślają cywilizacyjną przepaść
między tymi dwoma światami. Paryż pozostaje stolicą XX wieku.
Jeszcze bardziej szokujący musi być dla Dziennikarza, w purytańskim Peerelu
odciętego od tego rodzaju rozrywek, sam film. Róża także chyba sprawia wrażenie
trochę zakłopotanej – najpierw uderza w „łobuzerską” nutę, a potem, podniecona,
ucieka w chłodny ton „socjologa”. Nie wiadomo, dlaczego i po co to robi. Żeby zbić
z tropu Dziennikarza, rozbroić jego oficjalność, skruszyć publiczną personę, za
którą się kryje? Dowieść swojej niezależności i nowoczesności? Odwrócić role
seksualne? To mężczyźni wszak są głównymi konsumentami pornografii, utrwalającej ich dominację nad uległą kobietą, zdefiniowaną jako obiekt seksualny,
pornografii stanowiącej istotny składnik kultury gwałtu – jak feminizm przez dłu-
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gi czas interpretuje pornografię34. Emancypacyjny wymiar pornografii, do którego
zdaje się tu odwoływać Pankowski, feminizm odkrywa nader późno35.
Róża dostała wspomniany film od przyjaciół. Jeden copain – jak mówi – potrafi takie rzeczy: umieszcza kamerę w dziupli, a kiedy oni pod drzewem „robią miłość”
(P 862) – wszystko się nagrywa.
Czy to z owym copain przekomarza się przez telefon?
(Arcywymyślny dzwonek telefonu. Madame Karp podnosi słuchawkę w kształcie stylizowanej łodygi róży, zakończonej kwiatem.) Allooo? Ah, c’est toi... non... si-si-si! Enfin, pas mal... Ta gueule. Crétin.
À tout à l’heure... (cmoka do słuchawki [...]). [P 864]
(Ponowna muzyczka telefonu.)
MADAME KARP (...gest bezradnych rąk w stronę gościa, po czym podnosi słuchawkę) Tiens-tiens-tiens... je vois... je vois... je vois... On a son petit chagrin sexuel. Quoi? Cochon! (ciszej) à la queue...
(cmoknięcie, odkłada słuchawkę) Je vous prie de m’excuser... proszę darować. [P 866]

Ton rozmowy sugeruje bliskość fizyczną. Czy to dzwoni kochanek? Czy oglądanie pornografii stanowi część ich miłosnego rytuału? Czy dzieli z nim „petit
chagrin sexuel”? W każdym razie Róża – od śmierci narzeczonego – nie żyje z pewnością w związku normatywnym. Jest niewątpliwie kobietą wyzwoloną, nie wiemy,
czy szczęśliwą. Jakoś okaleczoną przez historię.
Legendy o krwi
Wróćmy jeszcze do przywołanej tu już sceny fantazmatycznego ślubu Róży i Andrzeja. Antysemickie majaczenia młodzieńca wydają się niepokojące nie tylko dla
Dziennikarza, który występuje tu w roli przedstawiciela władz lokalnych i lokalnej
propagandy i który jest także jego młodszym bratem. Dziennikarz – co bardzo charakterystyczne – w walce z antysemickim przesądem (a może jedynie z przypisywaną rodakom „gębą” antysemitów) odwołuje się do autorytetów Johanna Wolfganga
Goethego (Mehr Licht!) i Witkacego, który już przed wojną za pomocą „mydła Schicht”
(i szczotek braci Sennewaldt) chciał walczyć z ciemnotą Polaków. Majaczenia są
niepokojące w dwójnasób – podszyta panicznym strachem gorączka czy też szaleństwo Andrzeja, obnażają lęki wpisane w obrazy antysemickie. Pozwalają dojść do
głosu wypartemu. „Niesamowite”, oswojone w swojskim antysemickim stereotypie,
przez absurdalność działań i wywodów Andrzeja staje się niesamowite i przerażające na powrót. Fantazmatyczne obrazy zyskują cielesny, dotykalny i dotykowy
wymiar: klejące się do nóg, mokre, lepkie (i ohydne!), wypatroszone szabasowe ryby
34

35
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(czy to gorączka każe nagle Andrzejowi tak zobaczyć symbol często zdobiący chrzcielnicę?); kłujące w kark „rude kłaki” (jakże ważny składnik ludowego obrazu Żyda!),
które miały mu nasypać za koszulę „stare Żydówki”.
Scena ta pokazuje także istotny wymiar antysemityzmu i pokrewnych mu postaw: nienawiść do jakiejś grupy mniejszościowej w naturalny sposób może się
łączyć z pozytywnymi emocjami w stosunku do jej indywidualnych przedstawicieli. Andrzej, prawdziwy Polak-katolik, niewątpliwy antysemita i niewykluczone, że
członek jakiejś przedwojennej prawicowej młodzieżówki, przez całą wojnę pielęgnuje w sobie fascynację, pożądanie, a przypuszczalnie również miłość do pięknej żydowskiej dziewczyny. To kolejny w dramacie Pankowskiego moment, w którym to,
co prywatne, w tak wymowny sposób splata się z tym, co publiczne i polityczne.
W antysemickim monologu Andrzeja najbardziej jednak zwraca uwagę nabijana gwoździami beczka, z której – wprost do pszennej mąki, na koszerny chleb – ma
się lać krew chrześcijańskich dzieci.
ANDRZEJ

(dotyka na oślep pierwszego lepszego mebla) Zgadza się. Wiedziałem, że tu ukrywają beczkę. (z
ulgą) Ale jeszcze jej nie kręcą.
MADAME KARP

(wybucha przerażonym śmiechem) Andrzej! Tyś zwariował?!
ANDRZEJ

Niech się Panna Rózia ze mnie śmieje... ale ja wiem wszystko... o... o, już się kręci! (cofa się o krok;
rzeczywiście słychać jakby obroty miodarki) Żydki tę beczkę rdzą opluły... gwoździami podziurawiły i ta
blacha podziurawiona odziera ze skóry nasze dzieci katolickie... i świeża krew do skopca się leje! [P 875]

Pankowski odwołuje się tu, rzecz jasna, do bogatej topiki legend o krwi, zanalizowanej niedawno w monumentalnym dziele przez Joannę Tokarską-Bakir. Intuicja podpowiada, że antropologiczne narzędzia, wykorzystywane przez nią w analizie owych opowieści, mogą okazać się użyteczne w interpretacji tego utworu.
Badaczka omawia kilka typów antysemickich legend: historie o zabijaniu chrześcijańskich dzieci, by uzyskać krew, potrzebną jakoby w praktykowanych przez
Żydów tajemnych obrzędach magicznych, opowieści o męczeniu Hostii i o profanacji świętych obrazów, które zaczynają krwawić. Ich źródeł dopatruje się Tokarska-Bakir w średniowiecznej teologii: Sobór Laterański IV w 1215 roku uchwala dogmat
o Prawdziwej Obecności. Odtąd katolicy przystępujący do Eucharystii przyjmują – jak
wierzą – rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa. Gwałci to potężne kulturowe tabu:
zakaz spożywania ludzkiego ciała i picia ludzkiej krwi, co budzi w wiernych silny
niepokój projektowany na obcych Żydów, funkcjonujących na obrzeżach wspólnoty.
Niepokój ów podsycają jeszcze niezwykle realistyczne obrazy Pasji, ilustrujące
teologiczne spory dotyczące problemu cielesności Chrystusa. Sadystyczne, bardzo
krwawe obrazy „tajemnej Pasji” zasilają obrazowanie legend o krwi. Żydzi pokazywani są w nich jako oprawcy Chrystusa zadający Mu cierpienie. Im zatem owe
sceny krwawsze, tym większa wina żydowskich katów i tym krwawsza musi być
zemsta chrześcijańskiej wspólnoty, umacniającej się przez okresowe, rytualne
oczyszczenie.
Legendy o krwi pełnią zatem wielorakie funkcje: dają ujście głębokiemu i niejednoznacznemu poczuciu winy i odgrywają rolę katalizatora zbiorowych emocji,
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domagających się rozładowania – w postaci pogromu albo bardziej zinstytucjonalizowanej formy przemocy, stosowanej przez państwo. Modelują wyobraźnię zbiorowości, jak i poszczególnych członków wspólnoty – dowodzą współczesne studia
prowadzone w latach 2005–2006 przez zespół Tokarskiej-Bakir na Sandomierszczyźnie. W wielu narracjach – pisze ona – jeszcze dzisiaj pojawiają się memoraty
legend o krwi: badani bardzo często przytaczali historie zasłyszane bezpośrednio
od osoby, która uciekała – z takiej czy innej – „żydowskiej beczki”. Ów dyskurs
legend o krwi miałby zatem charakter performatywny:
Memoraty, które wyrosły z etosu legend o krwi, kościelnych opowieści o Żydach mordercach,
przekazywane z ust do ust stawały się na powrót takimi samymi legendami – fabulatami. W procesie
przechodzenia memoratów w fabulaty następowała formalna obiektywizacja, reprodukcja i aktualizacja
doświadczenia społecznego. Było to jednak doświadczenie o statusie wyrazistego snu, subiektywnie
realnego. Legendy o krwi są takimi właśnie zbiorowymi snami, przejawiającymi się w indywidualnym
doświadczeniu śniących, które z chwilą, gdy zostaje prawidłowo, tj. zgodnie z regułami gatunku, opowiedziane, potwierdza moc wyobrażeń, które je wyprodukowały. Dziwne jest nie to, że ludzie śnią podobne sny – są one elementem socjalizacji grupy – ale raczej to, że zawsze jest pewna liczba jednostek,
które mogą im się oprzeć36.

Autorka Legend o krwi interpretuje i porządkuje fabuły analizowanych opowieści za pomocą schematu bajki magicznej Władimira Proppa: Żyd jest w nich Antagonistą, na wszelkie sposoby szkodzącym Środkowi Magicznemu, jaki stanowią
dziecko, święty obraz albo Hostia – a ściślej biorąc, Święta Krew, którą reprezentują.
Pomysł Pankowskiego zdaje się dobrze w ów schemat wpisywać: Andrzej, czysty młodzieniec, z oczami przewiązanymi białą wstążką, nadaje się na Bohatera
baśniowej narracji. Mimo zasłoniętych oczu rozpoznaje zagrożenia czyhające na
Magiczny Środek – można by powiedzieć, że otrzymał łaskę widzenia trzecim okiem,
patrzy oczyma duszy. Niemniej tym razem żydowska dziwka i czarownica (Antagonista?) będzie górą.
Żałoba i melancholia
Psychoanalizę wiele łączy z teatrem. Freud nie tylko buduje swoją teorię wokół mitu
Edypa, fundamentalnego – jak pisze Barbara Freedman – również dla patriarchalnej i antyfeministycznej tradycji klasycznego teatru zachodniego37. Czerpie z teatru
także pojęcie katharsis, tak ważne dla bliskiego rytuałowi teatru Grecji antycznej.
To powinowactwo z wyboru jest wszakże wielostronne i bardziej złożone. Pasjonujący młodego stażystę z Wiednia histeryczny teatr pacjentek doktora Charcot
w XX wieku przenosi się w zacisze gabinetu psychoanalityka. Psychoanaliza czerpie z teatru na różne sposoby. Nie tylko pozwala rozpoznać performatywny charakter nerwicy czy nerwicowego symptomu, ale przejmuje w jakimś sensie ów performatywny mechanizm i czyni z niego istotę terapii. Zadaniem psychoanalityka jest
odczytać sens symptomów pacjenta i pozwolić mu – aktywnie i bezpiecznie – doświadczyć traumy leżącej u podstaw nerwicy, a więc ma to ułatwić pacjentowi
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przejście od „rozgrywania w działaniu” (acting out) do „przepracowania” (working
through).
Określenia „rozegranie w działaniu” i „przepracowanie” oraz dwa inne związane
z nimi Freudowskie terminy: „żałoba” i „melancholia”, są ważnymi kategoriami dla
studiów nad traumą, prowadzonych przez Dominicka LaCaprę. Amerykański historyk nie tylko próbuje stosować kategorie psychoanalityczne w analizie zjawisk
historycznych, ale także pyta o społeczny i polityczny kontekst umożliwiający
przejście od rozgrywania w działaniu do przepracowania traumy. Pisze:
Przepracowanie wydaje się [...] zmodyfikowanym rodzajem powtórzenia, dającym pewne oparcie
krytyczne w podejściu do problemów oraz pewien stopień odpowiedzialnej kontroli w działaniu, które
umożliwiłoby pożądaną zmianę. Przepracowanie jest więc ściśle związane z możliwością etycznie odpowiedzialnego działania i osądu krytycznego ze strony kogoś, kto chce uzyskać status sprawcy (a g e n t)
i przez to zrównoważyć swe doświadczenie bycia ofiarą oraz obezwładniające skutki urazu psychicznego38.

Dla LaCapry przepracowanie traumy historycznej jest procesem pożądanym,
pozwalającym narodom i społeczeństwom uporać się z ciężarem przeszłości, i przypomina wysiłek, jaki jednostka musi wykonać w procesie żałoby. Tymczasem Frank
Ankersmit, holenderski historyk także podejmujący w swych studiach Freudowskie
kategorie, zauważa, że jakkolwiek ocalone z Holocaustu jednostki muszą odbyć
pracę żałoby, to jako zbiorowość powinniśmy pielęgnować melancholię: „Melancholijne, neurotyczne wspomnienie o Holocauście może i musi nam pomóc przeszkodzić
w zaistnieniu podobnych, przerażających możliwości nowoczesnego świata”39.
Ankersmit zestawia ze sobą dwa pomniki z Yad Vashem – Mauzoleum Pamięci
i Pomnik Dzieci. Ten pierwszy to ascetyczny monument, którego najważniejszymi
częściami są tablica z nazwami 22 największych obozów koncentracyjnych oraz
granitowa płyta przykrywająca prochy ofiar i symbolizujący pamięć płomień:
Pomnik funkcjonuje tu na zasadzie interwencji we wspomnienia, skojarzenia, wiedzę itd., która
już istnieje i antycypuje te wspomnienia. Bez wiedzy o Holocauście Mauzoleum Pamięci byłoby dla nas
zaledwie listą dziwnych i obcych nazw40.

Inaczej jest w wypadku Pomnika Dzieci (przez wielu krytyków – przyznaje Ankersmit – nazywanego „kiczem”.) Ten nie wymaga od widza uprzedniej wiedzy,
działa przez swoją rozbudowaną formę estetyczną – raczej p o z w a l a d o ś w i a dc z y ć niż o r g a n i z u j e d o ś w i a d c z e n i e, jak to robi Mauzoleum Pamięci –
pisze historyk. Doświadczenie kodowane przez Mauzoleum Pamięci to „d o ś w i a dc z e n i e p r z e s z ł o ś c i (experience about the past)”, podczas gdy takie pomniki
jak Pomnik Dzieci operują „d o ś w i a d c z e n i e m d o t y c z ą c y m p r z e s z ł o ś c i
(experience about the past)”. I jeśli Mauzoleum Pamięci, które może zostać wplecione w pracę żałoby, stanowi dobry sposób upamiętnienia Zagłady dla tych, którzy
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jej doświadczyli, do przyszłości należy Pomnik Dzieci, który „nie jest związany
z żałobą, traumą i jej oswojeniem”.
D o ś w i a d c z e n i e o stawia nas bardziej w obliczu nerwicy i melancholii niż traumy. Jak dalej
wyjaśnia Freudowska analiza melancholii, uczucia przez nią wywołane pobudzają niejasną, aczkolwiek
uporczywą świadomość moralnego fiaska, jaką mamy w odniesieniu do obiektu pamięci lub upamiętnienia41.

Obaj historycy pokazują polityczny wymiar pamięci zbiorowej i sposobów jej
pielęgnowania. Czy jeżeli – jak wynika z analiz Ankersmita – zbiorowości pielęgnują melancholię za pomocą estetyki wzniosłości, swoista estetyka obsceniczności,
jaką posługuje się Pankowski, wspierałaby mechanizmy żałoby i przepracowania?
W Teatrowaniu nad świętym barszczem zderzona zostaje pamięć indywidualna
W. 1, W. 2 i Prezesa z pamięcią zbiorową, w której kreowanie czy podtrzymywanie
wszyscy oni się angażują. Czy ich pamięć jest domeną melancholii, czy żałoby?
Przypuszczalnie za wskazówkę mogą służyć różne estetyki, w jakich owe dwa porządki pamięci się wyrażają. W. 1 i W. 2 świadomie – jak się wydaje – odwołują się
do estetyki obscenicznej: opowiadając o obozie, chcą „puszczać dupą tęczowe bańki”42. Tymczasem Prezes, planując swoje rytualne obchody rocznicy wyzwolenia
obozu, równie świadomie odnosi się do estetyki wzniosłości, próbując uruchomić
mechanizm rozgrywania w działaniu traumy poobozowej.
Pytanie: żałoba czy melancholia – pozostaje tak samo aktualne przy lekturze
Chrabąszczy. Czy Dziennikarz – który przyjeżdża wysłuchać relacji Róży i mówi,
że „jej miasto rodzinne [...] przechowuje pamięć o tych... którzy odeszli [...]”, a w każdej dzielnicy zawiązują się („sa-mo-rzutnie!”) „lokalne komitety budowy pomnika
dla ofiar getta” – ma za zadanie odprawić żałobę po tych, „którzy odeszli... a byli
nam... braćmi”? Jednym słowem, zamknąć na zawsze kwestię relacji polsko-żydowskich w swoim miasteczku? Czy przeciwnie – wiedzie go melancholijna motywacja i potrzeba pielęgnowania rany, jaką jest świadomość ich nieobecności?
Bardzo interesujący kontekst podsuwają tu rozważania Grzegorza Niziołka,
dotyczące obrazów Holocaustu w polskim teatrze powojennym. Ów teatr – pisze
badacz – powstawał w społeczeństwie świadków Zagłady. Ta społeczność reprezentowała rozmaite typy zachowań – od aktywnej pomocy, przez obojętność, po aktywny lub bierny współudział. Z tego powodu teatr polski po 1945 roku staje się – jak
zauważa Niziołek – „miejscem cyrkulacji potraumatycznych afektów i ukrytych
transakcji kulturowych, w których obrazy Zagłady podlegały rozmaitym procederom
zawłaszczenia i deformacji”43. Autor podkreśla, że ów fenomen współtworzyła publiczność „gotowa do prowadzenia złożonej gry z własnymi wyparciami, obszarami
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Ibidem, s. 183.
P a n k o w s k i, Teatrowanie nad świętym barszczem, s. 107.
G. N i z i o ł e k, Przedstawienie teatralne jako świadectwo. Polski teatr wobec Zagłady. W zb.: Pamięć
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2013).
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niepamięci, ale też do drastycznego przełamywania mechanizmów obronnych”44.
Publiczność chłodno reagowała na czytelne odniesienia historyczne do Zagłady,
znacznie silniej – na jej ślady i metafory teatralne, konfrontując się jakoś z faktem
własnej obojętności wobec Zagłady, poczuciem winy i wstydu. Krytyk pokazuje
niezwykle skomplikowany splot świadomych i nieświadomych motywacji – tak po
stronie widzów, jak twórców tego teatru. Był ów teatr domeną żałoby czy melancholii? A może zarazem tym i tym. Pozwalał się konfrontować z palącym (i ciągle
nieświadomym) poczuciem winy oraz nieobecnością niedawnych sąsiadów, o których
u Pankowskiego upominał się Dziennikarz.
Ale jak pamiętamy, Stanisław Szeleściński przyjeżdża do Róży także ze sprawą
osobistą. Śmierć brata z rąk radzieckich oficerów jest dla niego jeszcze 40 lat po
wojnie niezagojoną raną, pielęgnowaną z pewnością również w celach politycznych.
Prywatna trauma splata się z traumą historyczną, być może udaremniając przepracowanie tak jednej, jak drugiej.
A Róża? Czy ta atrakcyjna, niezależna i (chyba) spełniona kobieta zamknęła za
sobą przeszłość, odprawiła żałobę po rodzicach, przyjaciołach i narzeczonym – po
4814 członkach gminy żydowskiej w swoim miasteczku? Czy też do końca życia
pozostanie naznaczona melancholijną utratą obiektu, (najważniejszej) części samej
siebie?
Wydaje się, że Róża odrzuca melancholijne motywacje, z jakimi przyjeżdża do
niej Dziennikarz, który chce jej zmarłym stawiać pomniki. Madame Karp odpowiada na nie – znów w jakimś stopniu odwołując się do estetyki obscenicznej – zdeheroizowaną historią własnego ocalenia, relacją o śmierdzącym chlewiku i cuchnącym
ciele, domagającym się swoich praw. Jakiś trop stanowi także zajęcie Róży – teatr.
Być może, Dziennikarza „rozgrywają w działaniu” jego nieświadome albo nie w pełni świadome impulsy, podczas gdy Róża, tak jak W. 1 i W. 2, bardziej świadomie
przepracowuje je w swojej sztuce. „Teatruje” swoją traumę? Teatrowanie byłoby
zatem sposobem na jej przepracowanie. Lekarstwem na melancholię.
Abstract
AGATA CHAŁUPNIK University of Warsaw
“DO NOT THEATRE YOURSELF!” ON MARIAN PANKOWSKI’S “CHRABĄSZCZE” (“BUGS”)
The article offers an analysis and interpretation of Marian Pankowski’s Chrabąszcze (Bugs): many years
after the war, a journalist from Poland reaches for a fashionable Paris set designer in order to take down
the story of her rescue from the Holocaust. Róża Karp, the set designer, is the last in his Galician town
living representative of a Jewish community which accounted for a few thousand people. The local
authorities want to commemorate the society’s extermination. Pankowski juxtaposes the private and
public dimension of memory, unmasks collective memory’s functioning mechanisms and shows its
performative character as a field of crashing points of view and interests. Pankowski’s drama is interpreted from many theoretical perspectives, inter alia, psychoanalysis, trauma studies, and genderoriented Shoah studies.
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WOJCIECH ŚMIEJA Uniwersytet Śląski, Katowice

DEMILITARYZACJA POLSKIEJ MĘSKOŚCI*
Jeden z pionierów polskich badań nad męskością, Tomasz Tomasik, zauważa:
W naszej współczesnej powojennej kulturze przestał obowiązywać Nietzscheański postulat wychowania mężczyzn ku wojnie. Odbieramy to raczej jako przejaw społecznego postępu, jako uwolnienie
mężczyzn od opresji męskości militarnej, jako możliwość realizowania się w kulturze na sposób pokojowy. [T 324–325]1

Konstatacja Tomasika jest raczej stwierdzeniem pewnego oczywistego faktu,
autor nie czuje się w obowiązku wywodzić, ani dlaczego „męskość militarna” utraciła hegemoniczną pozycję, ani kiedy się to stało. Chyba intuicyjnie czujemy, że ten
model męskości2 „kruszał” w czasach Polski Ludowej, a dobiły go przemiany ro-

*

Tekst powstał w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki Maestro 4 zatytułowanego Męskość w literaturze i kulturze polskiej XIX wieku do współczesności (DEC-2013/08/A/
HS2/00058), realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

1

Skrótem T odsyłam do: T. T o m a s i k, Wojna, męskość, literatura. Słupsk 2013. (Ponadto stosuję
w szkicu następujące skróty: P = Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek. Wybór, oprac. A. S k o c z e k. Kraków 2014. – S = A. S k o c z e k, Poezja
świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów. Kraków 2004.
Liczby po skrótach oznaczają stronice.)
Autorzy International Encyclopedia of Men and Masculinities (Ed. M. F l o o d [i in.]. Abingdon– New
York 2007, s. 303–304) twierdzą, że „męskość militarna” ustąpiła miejsca „męskości postmodernistycznej”: „Gotowość do walki nie jest już uznawana za niezbędny warunek męskości. Męskość
zaczęła być wyznaczana przez konsumpcję dóbr określonego typu – samochodów, motocykli, telewizji, systemów hi-fi, jachtów, zegarków, itp. – odwracając tym samym uwagę od wtargnięcia kobiet
na rynek pracy w momencie rozbudzenia feministycznych żądań równości ekonomicznej. Praca
również przestała być właściwą podstawą dla konstruowania męskości”.
Na polskim gruncie najwięcej o męskości militarnej ma do powiedzenia właśnie T o m a s i k
(T 23–27), który mówi o „ideologii męskości militarnej”. Pisze m.in.: „Od najbardziej zamierzchłych
czasów być mężczyzną znaczyło brać udział w wojnie, wcielać się w rolę wojownika, rycerza, żołnierza, powstańca, konspiratora, partyzanta. Krótko mówiąc – wojennego bohatera. Taki tylko
rodzaj aktywności zasługiwał na powszechne społeczne uznanie, stawał się źródłem prestiżu.
Uchylanie się od tego obowiązku skazywało na infamię” (T 24); „Stereotypowo zdefiniowane męskie
cechy: siła, aktywność, odwaga, ale także agresja, miały predestynować mężczyzn do roli wojowników. Walka zbrojna niosła ze sobą zawsze grozę nagłej śmierci dla pokonanych, ale także chwałę i zaszczyty dla zwycięzców” (T 25); „Zadanie literatury polegało często na powiązaniu ze sobą
dwóch idei: męskości i wojny, a więc na stworzeniu i upowszechnieniu i d e o l o g i i m ę s k o ś c i
m i l i t a r n e j” (T 26).

2
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ku 1989, które narzuciły polskiej kulturze wzorce męskości globalnej, i takie, które osadzone są w dyskursie gospodarki kapitalistycznej3. Nie bez przyczyny, jak
sądzę, jednymi z pierwszych polskich popularnych filmów po przemianie ustrojowej
1989 roku były rozliczające się z męskością wojskową i ukazujące „prawdziwe”
koszarowe życie: Kroll (1991, reż. W. Pasikowski) i Samowolka (1993, reż. F. Falk).
Utrata prestiżu przez militarnie kształtowaną męskość w społeczeństwach
powojennych dokonuje się według dość stałego wzorca – nawet jeśli nie jest ona
efektem przegranej (i często postrzeganej jako niesprawiedliwa) wojny, to jednak
wojna taka zazwyczaj powoduje przyśpieszenie wspomnianej utraty prestiżu, wpisującej się w szerszy proces głębokich społecznych oraz politycznych reform i przewartościowań późnej nowoczesności4. Prawdopodobnie jako pierwsze doświadczają jej na szerszą skalę państwa przegrane w drugiej wojnie światowej: Niemcy,
Japonia i Włochy. Eskalacja zjawiska zachodzi w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia – zabiera wtedy głos pokolenie powojenne, które wyznaje już zupełnie
inne wartości niż jego ojcowie. Uważam, że polski „spór o bohaterszczyznę” był
lokalnym wariantem tego uniwersalnego zjawiska dehegemonizacji męskości militarnej.
Proces ten został chyba najlepiej opisany w przypadku Niemiec. Badacze wskazują na rolę, jaką w nim odegrały powojenne organizacje kobiece, które z ideą
pacyfizmu łączyły przekonanie, że mężczyźni (a właściwie agresywny wzorzec męskości) przyczynili się do wybuchu obu wojen światowych5. Po roku 1945 społeczeństwo niemieckie stanęło przed problemem remaskulinizacji i reintegracji
społecznej rzesz jeńców wojennych według innych niż faszystowskie, bardziej po-

3
4

5
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W obszarze anglosaskich masculinity studies funkcjonuje termin, który tu adaptuję, „męskości
militarne”. Wspomniana encyklopedia precyzuje: „Badanie męskości militarnych polega na śledzeniu relacji między państwem a obywatelem, państwem a wojskowością, wojskowością a obywatelem.
Krytyczne studia nad męskościami militarnymi uznają, że wojna i organizacja militarna są hegemonicznymi praktykami męskości (hegemonic military practices)” (International Encyclopedia of
Men and Masculinities, s. 442).
Więcej na ten temat zob. R. W. C o n n e l l, J. W o o d, Globalization and Business Masculinities.
„Men and Masculinities” 2005, nr 4.
Początków procesu dehegemonizacji męskości militarnej badacze upatrują w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, kiedy objawia się on pod postacią histerii pourazowej. Zob. K. S i l v e r m a n,
Male Subjectivity at the Margins. New York – London 1992, s. 60–65. Podobnie w latach siedemdziesiątych XIX wieku w Rosji skandal wywołała wystawa malarstwa batalistycznego W. Wierieszczagina, dzięki której „Rosyjska opinia publiczna mogła się po raz pierwszy przekonać, jak wyglądała wojna imperialna, którą Rosjanie toczyli przez ostatnie dziesięć lat z plemionami muzułmańskimi w Turkiestanie. [...] namalowane z nieomal fotograficzną wiernością obrazy Wierieszczagina
ukazywały okrucieństwo wojenne, z którym cywile nigdy wcześniej się nie zetknęli” (O. F i g e s,
Taniec Nataszy. Z dziejów kultury rosyjskiej. Przeł. W. J e ż e w s k i. Warszawa 2007, s. 309). Kolejnym progowym wydarzeniem jest niewątpliwie „wielka wojna” 1914–1918, ale tuż po niej społeczeństwa przez nią doświadczone podejmują wysiłek „normalizacji” relacji między płciami i stabilizacji tożsamości płciowych. Zob. np. J. B o u r k e, Dismembering the Male. Men’s Bodies, Britain
and the Great War. Chicago 1996. – A. C a r d e n - C o y n e, Reconstructing the Body. Classicism,
Modernism, and The First World War. Oxford – New York 2009.
Zob. I. S t o e h r, Cold War Communities. Women’s Peace Politics in Postwar West Germany 1945–
1952. W zb.: Home/Front. The Military, War and Gender in Twentieth-Century Germany. Ed.
K. H a g e m a n n, S. S c h ü l e r - S p r i n g o r u m. Oxford – New York 2002.
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kojowych, modeli. W Niemczech Zachodnich proponowanym wzorcem stał się
ideał ojca/męża służący reintegracji rodziny. W NRD męskość nie była definiowana
w kategoriach zdepolityzowanej rodziny, ale w kategoriach produkcyjnych i politycznych – zakładano włączenie się mężczyzn w proces odbudowy kraju i ich ograniczony ideologią aktywizm polityczny6.
Prace Tilmana Mosera, Barbary Kosty, Klausa Michaela Bogdala7 miały za cel
badanie kolejnego pokolenia niemieckich mężczyzn – pokolenia ’68. Autorzy podzielają pogląd, że pokolenie to zmaga się z ambiwalencją i konfliktem kształtowanym przez konieczność publicznego odrzucania wizerunku faszystowskich bohaterów i przez zakaz ujawniania fascynacji pięknem i siłą ojców-żołnierzy8.
Ważną cezurę dla zrywania z militarnymi wzorcami męskości wyznacza zapewne rok 1968 z kontrkulturowymi rewolucjami i erupcją ruchów pacyfistycznych,
dla których kontekstem jest imperialistyczna „brudna” wojna w Wietnamie. Ta
przegrana wojna w sposób istotny wpłynęła na przemianę szczególnie amerykańskiej
męskości:
Wojna w Wietnamie w naszej społecznej wyobraźni przedstawia się jako historia pozbawienia
Amerykanów męskości [the unmanning of America] i mąci amerykańskie wizje globalnego suwerena9.

Wojna z terrorem rozpoczęta przez George’a Walkera Busha (a wcześniej jeszcze
wojna w Zatoce Perskiej) miała zmazać hańbę klęski wietnamskiej – twierdzi, badająca genderowy wymiar amerykańskiej polityki po 11 września, Bonnie Mann.
Wydaje się, że wydarzenia kluczowe dla kryzysu męskości militarnej w Związku Radzieckim zaszły nieco później niż w Europie Zachodniej. Wiązały się one
z przegraną wojną w Afganistanie. To przeciw niej buntowały się matki poległych
żołnierzy. Nagłośniono przy okazji dehumanizujące praktyki panujące w Armii
6
7

8

9
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Zob. F. B i e s s, A Selected Bibliography: The Military, War and West Germany, 1945–1955. W zb.:
jw.
T. M o s e r, Paralysis, Silence, and the Unknown SS-Father: A Therapeutic Case Study on the Return
of the Third Reich in Psychotherapy. W zb.: Conceptions of Postwar German Masculinity. Ed. R. J er o m e. Afterword M. K i m m e l. New York 2001, s. 63–90. – B. K o s t a, Väterliteratur, Masculinity, and History: The Melancholic Texts of the 1980s. W zb.: jw. – K. M. B o g d a l, Hard-Cold-Fast:
Imagining Masculinity in the German Academy, Literature, and the Media. W zb.: jw.
Zob. R. J e r o m e, Introduction. W zb.: jw., s. 8. Wzmiankowany problem omówiono w głośnej
książce A. i M. M i t s e r l i c h ó w Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhaltens
(München 1967), w której autorzy zatrzymują się m.in. nad kwestią nie przepracowanej przez
Niemców żałoby po Hitlerze. Równie silny konflikt między wzorcami męskości wystąpił w powojennej Japonii. W kraju tym bez względu na to, czy żył on w pokoju, czy toczył walkę, od końca wieku XIX do klęski imperium w 1945 roku duch militarny był wszechobecny, przenikał społeczeństwo,
kulturę, naukę i sztukę. Powojenna Japonia została zdemilitaryzowana i zaczęły w niej panować
inne, „zdemilitaryzowane” modele męskości. Samurajskie samobójstwo pisarza Y. Mishimy, gdy
nie udał się jego plan przywrócenia dawnych porządków, wydaje się tu symbolicznym wydarzeniem
przypieczętowującym triumf męskości niemilitarnej. Szerzej na ten temat pisze S. F r ü h s t ü c k
(Uneasy Warriors. Gender, Memory and Popular Culture in the Japanese Army. Berkeley, Calif.,
2007).
B. M a n n, Sovereign Masculinity. Gender Lessons from the War on Terror. Oxford 2014, s. 8. Zob.
też S. D u c a t, The Wimp Factor. Gender Gaps, Holy Wars and the Politics of Anxious Masculinity.
Boston, Mass., 2004. – L. B o o s e, Techno-Muscularity and the “Boy Eternal”: From the Quagmire
to the Gulf. W zb.: Gendering War Talk. Ed. M. C o o k e, A. W o o l a c o t t. Princeton, N. J., 2014.
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Czerwonej – jej afgańska klęska delegitymizowała praktykę diedowszczyny („fali”),
mającą formować „męskość” krasnoarmiejca10.
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, model męskości militarnej stopniowo przestawał budzić zaufanie, gdyż związek między armiami a społeczeństwami tych państw utracił swą bezpośredniość (armia strzeże ładu politycznego narzuconego społeczeństwu)11. Nie dziwi więc, że aparat propagandowy nastawiony był na zamazywanie tej sytuacji i wskazywanie ciągłości tradycji wojskowych
jako wynikających z odwiecznej racji stanu. Tak np. w popularnonaukowym literaturoznawczym opracowaniu pisano pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku:
Zaślubiny z Morzem Bałtyckim stały się zaślubinami Ludowego Wojska Polskiego z łańcuchem
najzaszczytniejszych i najgodniejszych tradycji rycerskich w tysiącletniej historii oręża polskiego. Potwierdziła to ustanowiona w 1945 r. Odznaka Grunwaldzka, ujmująca w lapidarnym skrócie męstwo
jednego pokroju: „Grunwald 1410 – Berlin 1945”. Bo dla miłości ojczyzny nie istnieją przestrzeń ani
czas. Różne bronie służyły Bolesławowym czy Jagiełłowym wojom i żołnierzom I Armii Wojska Polskiego, ale jednakie przyświecały im cele12.

Skutki tych starań były połowiczne – dla wielu młodych mężczyzn służba wojskowa była sposobem na inicjację męską (obrastającą w swoiste rytuały – przysięga,
„fala”, chusty żołnierskie) i atrakcyjnym przeżyciem (umożliwienie zdobycia zawodu,
np. kierowcy, mechanika, poszerzenie horyzontów). Sergiusz Kowalski zastanawiał
się w swej Krytyce solidarnościowego rozumu nad tym, że kiedy w roku 1980 szczecińscy stoczniowcy w manifestach piętnowali takich ludzi, jak Albin Siwak, Mieczysław Rakowski, Władysław Loranc czy Stanisław Kociołek, nie uwzględnili w swoim
spisie ówczesnego premiera, generała Wojciecha Jaruzelskiego, który był zwierzchnikiem wymienionych. Kowalski przypuszcza, nie mogąc jednak tego sprawdzić, iż
zadziałał tu czar munduru13.
Inaczej niż masy inteligencja pozostawała jednak wobec męskości militarnej
10

Zob. np. J. E l k n e r, “Dedovshchina” and the Committee of Soldiers’ Mothers under Gorbachev.
“The Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies” 2004, nr 1. Na stronie: http://pipss.
revues.org/243 (data dostępu: 20 III 2015). W kontekście dalszych moich rozważań znamienny
jest fakt, że poświęcony wojnie w Afganistanie wiersz T. J a s t r u n a otwiera jego tom Na skrzyżowaniu Azji i Europy (Kraków 1982) i – jako otwierający – występuje w antologii Na skrzyżowaniu
Azji i Europy. Wiersze polskie 1980–84 (Oprac. S. S t e l m a c h o w a. Wrocław 1985, s. 1):
AFGANISTAN

Żołnierze dźwigają na ramionach
Białe gołębie pokoju
Z wykłutymi oczami
Zostaną tu tak długo
Jak długo naród afgański
Będzie potrzebował ich pomocy
A więc na zawsze
11

12
13
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Początek tego procesu ma jednak miejsce w Dwudziestoleciu międzywojennym. Męskość militarna
jest obiektem krytyki K. W i e r z y ń s k i e g o w jego opowiadaniach z tomu Granice świata (Warszawa 1933), w twórczości A. Słonimskiego, nade wszystko zaś u J. W i t t l i n a (Sól ziemi. Warszawa 1937), A. R u d n i c k i e g o (Żołnierze. Warszawa 1933), Z. U n i ł o w s k i e g o (Dzień rekruta,1934).
J. K a p u ś c i k, W. J. P o d g ó r s k i, Tradycje żołnierskie literatury polskiej. Wrocław 1978, s. 4.
S. K o w a l s k i, Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium z socjologii myślenia potocznego.
Wyd. 3. Warszawa 2009, s. 59–60.
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nieufna. W opinii wielu udział Ludowego Wojska Polskiego w akcji interwencyjnej
w Czechosłowacji okrył polski mundur hańbą. Jak w wierszu Elementarz Jana
Polkowskiego z 1978 roku:
Pijani żołnierze, którzy rany
zostawili w swoich wsiach,
w pokłutych snem ciałach
kelnerek [...]
[. . . . . . ]
Oficerowie wracający z Hradec Kralowe.
Posiwiali mężczyźni
przybici za języki do starych map, wódki,
wieczorów bezsilnych od nienawiści14,

Czy jednak można odnaleźć dobijające etos męskości militarnej wydarzenie?
Wskazanie go pozwoliłoby rozpoznać oscylującą wokół przegranej/niesprawiedliwej
wojny dynamikę zanikania owego etosu – podobną do tej, jaka zarysowała się w innych krajach naszego, szeroko rozumianego, kręgu kulturowego.
Teza, którą formułuję w prezentowanym tu szkicu, głosi, iż faktycznie istnieje
takie wydarzenie. Jest nim stan wojenny. To, co wydarzyło się 13 grudnia 1981
i trwało do 22 lipca 1983, postawiło naród i armię po dwu stronach barykady.
„Wojna polsko-jaruzelska” podważyła obiegowe wyobrażenie o militarnej męskości
na tyle mocno, że nigdy już ta ostatnia nie odzyskała wyznaczonej jej roli. Mimo
powszechnej restytucji konwencji romantycznej w twórczości tamtego okresu – romantyczna apoteoza czynu przeciwstawianego słowu zostaje w literaturze zdemistyfikowana w roli, która przylgnęła do męskości militarnej. Literatura ta stanowi
zapis upadku wzorca męskości realizowanego w mundurze. Aby dowieść owej tezy,
sięgnę do utworów powstałych w czasie stanu wojennego nie w celu, w jakim się
to zazwyczaj robi15, lecz by udobitnić to, jak konstruowana jest w nich (nie)męskość
militarna16.
W stanie wojennym, jak napisze Krzysztof Karasek w wierszu Z Szekspira (P 199):
„Nie ma Fortynbrasa / Jest krzepki osiłek z pałką”. Niewątpliwie najbardziej znienawidzoną formacją mundurową było ZOMO (rozwiązane 7 IX 1989), niemniej, jak
stwierdza Anna Skoczek w swojej monografii poezji tamtego okresu:
W roku 1981, wraz z postawą Ludowego Wojska Polskiego, które walnie przyczyniło się do wpro-

14
15

16
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J. P o l k o w s k i, Elementarz. W: Oddychaj głęboko. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1981, s. 47.
Dotychczasowa recepcja literatury stanu wojennego unikała omawiania jej genderowego aspektu.
Skupiano się na jej stosunku do rzeczywistości (P. Ś l i w i ń s k i przeciwstawiał dwie strategie:
parafrazę i świadectwo áP. C z a p l i ń s k i, P. Ś l i w i ń s k i, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji. Kraków 1999, s. 97–101ñ), na pokoleniowości (S k o c z e k, Poezja świadectwa
i sprzeciwu), na kwestii nadawcy (S. B a r a ń c z a k áPrzed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988, s. 93ñ wyróżnia w szkicu Norwid nie chce
podpisać volkslisty postawy Pojedynczego Obserwatora, Romantycznego Wizjonera, Ludowego
Anonima) i języka (D. D a b e r t, Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego. Poznań
1998).
Ze względu na ograniczenia objętości tego artykułu pomijam w moich rozważaniach wszystko to,
co w przestrzeni polskiej kultury stanowiło zapowiedź tego upadku wzorca męskości militarnej.
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wadzenia w Polsce stanu wojennego, upadł mit żołnierza-obrońcy. Wojsko polskie zostało skompromitowane.

Badaczka dodaje:
Poza wewnętrznym sprzeciwem tych żołnierzy, którzy nie zaakceptowali wprowadzenia stanu wojennego, w wojsku polskim [...] nie odnotowano przypadku buntu ani precedensu odmówienia udziału
w akcji pacyfikacyjnej zakładów pracy. [S 55]

Reakcją na tę szokującą sytuację (wojska polskie najeżdżające własny kraj) są
liczne zapisy poetyckie. Jedne amatorskie i anonimowe, inne wychodzące spod piór
znanych twórców. Niewątpliwie główne ostrze oskarżenia społecznego zostało skierowane w stronę generała Jaruzelskiego, wiele utworów mu też poświęcono (kolejni negatywni bohaterowie tamtych dni to Albin Siwak, Stefan Olszowski, Kazimierz
Barcikowski, Czesław Kiszczak, Jerzy Urban, Mieczysław Rakowski) (S 56). Niebagatelna pozostaje liczba tekstów poetyckich stanowiących zapis niepokoju wzbudzanego przez fakt, jaki status miała męskość militarna tout court.
Znajdują się wśród nich chociażby liczne kontrafaktury pieśni żołnierskich. Ich
tradycyjne formy niosą nietradycyjną treść17. W sytuacji, w której „Między społeczeństwem a władzą trwał utajony spór o prawo do używania narodowych symboli i pieśni”18, podstawienie za legionistów reprezentujących męskość militarną (tych
Dąbrowskiego i tych Piłsudskiego) strajkujących robotników bądź też członków
Solidarności wydaje się wynikiem istotnej przemiany aksjologicznej. Z tej perspektywy ważne okazuje się deklarowanie metod walki z wrogiem w kontrafakturach
innych niż militarne, jak np. w kontrafakturze hymnu, która projektuje „ojczyznę
wolną i bez wojska”:
Jeszcze Polska nie zginęła
Póki tutaj trwamy
Wolność dla nas wywalczymy
Krzyżem i strajkami
[. . . . . . . . . ]
Do ojczyzny wolnej
Bez więzień i wojska
Pójdzie regionami
Solidarność Polska. [cyt. za: S 69]19

Wydaje się, że można przedstawić kilka lirycznych strategii odnoszenia się do
męskości militarnej w poezji stanu wojennego. Tak więc autorzy, ci znani i ci anonimowi, w twórczości własnej lub kontrafakturach: 1) podnoszą kwestię stawania
wojska przeciw narodowi – „brata przeciw bratu”; 2) posłuszeństwo wobec przełożonych wynikające ze strachu przeciwstawiają etyce wierności ideałom; 3) uznają,
iż „stan wojenny” to „wojna na niby”, a zatem uniemożliwia ona dokonywanie
czynów bohaterskich (nie zawiera w sobie „obietnicy męskości”) (T 26).

17
18
19
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Zob. D a b e r t, op. cit., s. 12.
Ibidem, s. 27.
Hymn w niezmienionej postaci śpiewany był przez strajkujących robotników w 1980 roku – przejęcie go przez nich można wiązać z próbą odzyskania podmiotowości męskiej.
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Z tego wynika, że, po pierwsze, żołnierze są infantylni, a, po drugie, ich postawa nie przysparza im chwały, ale stanowi powód do wstydu.
Przyjrzyjmy się po kolei tym strategiom, zdając sobie wszakże sprawę z tego, iż
budowanie z poezji stanu wojennego spójnej opowieści o dehegemonizacji męskości
militarnej jest możliwe jedynie ex post, gdyż zjawiska porządkowane w logice tej
opowieści w swoim rzeczywistym „dzianiu się” występowały niezależnie od siebie,
przejawiały się w różnych miejscach, czasach, okolicznościach. Funkcjonowały
często w bardzo ograniczonym obiegu. Niemniej usytuowanie chronologiczne piszącego te słowa ponad 30 lat po przedstawionych wydarzeniach pozwala na zbudowanie takiej – syntetyzującej – opowieści.
Wydaje się, że dość jednak wiernie odtwarza ona procesy zachodzące w przestrzeni wyobrażeń społecznych, nie referując ściśle porządku historycznoliterackiego.
M o t y w „b r a t p r z e c i w b r a t u” pojawia się np. u Tomasza Jastruna,
który osadza go w mocnej semantyce biblijnej:
NA SKRZYŻOWANIACH

Żołnierze dźwigają krzyże karabinów
Zamarza im ocet na wargach
Nikt nie poda im wody
Nikt nie poda jadła
A gdy ktoś zapyta
Po co tu przyszli
Bełkocą coś o rozkazach
I że się boją
O zmroku palą ognie
W żelaznych piecach
Aby przepłoszyć polską noc
O twarzy martwego brata
Matki żołnierzy siedzą przy żarnach
Mielą godziny i kule różańca
I do modlitwy składają dłonie
Na pustych brzuchach
Które wydały Kaina i Abla20

W utworze tym najciekawsza wydaje się niepewność aksjologiczna. Żołnierze
przy koksownikach – emblematyczny obrazek z epoki – są równocześnie Chrystusami („dźwigają krzyże karabinów”, „Zamarza im ocet na wargach”), jak i Kainami
(ich brat nie żyje i prawdopodobnie to oni go uśmiercili). Ponieważ wiersz zapowiada czekające ich potępienie wieczne, a ich byt doczesny jest podły (w strachu potrafią tylko bełkotać niezrozumiale), można odnieść wrażenie, że ich „chrystusowość”
wynika jedynie z odległej analogii. Podobnie jak Jezus ponosi ofiarę, by wypełnił
się plan Zbawienia, tak oni są ofiarami „dźwigającymi krzyże karabinów”, którymi
ich obarczono, z tym że to nie plan Zbawienia, ale stojące za nim, czymkolwiek by
20

I-9.indd 167

T. J a s t r u n, Na skrzyżowaniach. W: Na skrzyżowaniu Azji i Europy, s. 18.
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one były, moce, moce zła: podczas „polskiej nocy” dziadów „Nikt nie poda [im] jadła”.
Poza dramatycznym rozdarciem między braćmi i poza historią, którą to rozdarcie
ustanawia, znajdują się pogrążone w modlitwie matki: „mielą” modlitwy najprawdopodobniej za obu braci.
W utworach takich – skądinąd subtelnych – poetów jak Lothar Herbst czy Ryszard Krynicki motyw „brat przeciw bratu” traktowany jest z nieco mniejszą finezją.
Oto np. Krynicki zwraca się z prostą odezwą:
Żołnierze, nie strzelajcie do nas!
Nie strzelajcie do swoich braci.
Jesteśmy bezbronni, a wy
Będziecie musieli do nas wrócić21.

Proroczo ostrzega, iż dowódcy „jutro wyprą się swoich rozkazów”22. Wiersz
stanowi proste przypomnienie, że wobec wymogu podwójnej lojalności, a więc podległości rozkazom i zobowiązaniom wynikającym z więzi narodowej („z braćmi”),
ważniejsza i właściwie prawomocna okazuje się, oczywiście, ta druga. Sprzeniewierzenie się jej przyniesie karę.
Istnienie tej pierwotnej więzi – rozerwanej przez okoliczności – stanowi też
aprioryczne założenie Herbsta (Polska więzienna, P 88), gdy przypomina on:
Niektórzy sądzą, że ci co nas
zamykają i do nas strzelają
nie są naszymi braćmi
Niestety,
to nieprawda.

Różnica jest etyczna – „my” przyznajemy się do tej więzi, „oni” jej się wypierają.
Jeśli pośród „nas” znajdują się tacy, którzy poddają się iluzji nieistnienia owej
więzi, to jest to wynik tego, iż „oni”, zaprzeczając własnej genealogii (są braćmi),
zaprzeczają własnej podmiotowości23.
Tym, co wspólne dla tekstów realizujących ową strategię, jest poczucie zdziwienia, oszołomienia, niedowierzania, iż wojsko – i organizująca je męskość militarna
– może w godzinie próby usamodzielnić się jako struktura aparatu przemocy,
uniezależnić się od męskiego / odzyskującego męskość narodu. Armia miała być
– tak sądziliśmy – emanacją jego ducha. Za tą strategią stoi przekonanie, że męskość
militarna jest niczym uwolniony z lampy dżin, nad którym utraciliśmy – jako wspólnota – panowanie.
Tak więc zapisane przez liryczne sejsmografy poczucie zdziwienia sytuacją, iż
w realiach stanu wojennego „brat staje przeciw bratu”, Kain przeciw Ablowi, wojsko
przeciw narodowi, wywołuje dysonans poznawczy i pytania o to, jak do tego doszło.
Sposobem na redukcję dysonansu j e s t u k a z y w a n i e m ę s k o ś c i m i l i t a r21
22
23
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R. K r y n i c k i, Nie strzelajcie. W: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980–84, s. 18.
Ibidem.
Wykluczenie z podmiotowości polega na przedstawianiu „ich” jako obcych w sensie etnicznym
(powszechne zrównywanie opresyjnej władzy z hitlerowskim agresorem), a nawet – w skrajnych
przypadkach – na dehumanizacji. Np. T. J a s t r u n w wierszu ZOMO (w zb.: jw., s. 17) mówi
o „nieszczęśliwych ludzkich zwierzętach”, które „biegną za mięsem pleców”, ich piersi mają kudły.
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n e j j a k o m ę s k o ś c i s k a ż o n e j s t r a c h e m. Z tego uczucia ma wynikać
posłuszeństwo wobec rozkazów, co rodzi, należy chyba nadmienić, opozycję między
nieustraszonymi „nami” a zastraszonymi „nimi”. Dodatkową gratyfikację niesioną
przez ową strategię stanowi waloryzowanie etyki wierności ideałom jako tej, którą
opozycjonista realizuje i w imię której cierpi. Spójrzmy na kilka tekstów podejmujących taki schemat24. Krynicki w wierszu Drżą ze strachu (P 33) pisze tak:
Mali są i bezsilni
czciciele przemocy
drżą ze strachu
drżą ze strachu ich armie
policja i partie
Niegodni pogardy
Godni tylko hańby

Ten sam autor w liryku Z okna (P 35) wypowiada takie słowa:
Żołnierze zabijają
nudę. Buty mają brązowe
a na nieme pytania: Co robiłeś
gdy rozkazano strzelać do bezbronnych
niemą odpowiedź: miałem szczęście
pilnowałem tylko telewizyjnej wieży

I w utworze Chociaż jesteś (P 36) pisze:
Chociaż jesteś nieludzki,
tchórzliwie słuchasz każdego rozkazu
znęcasz się nad bezbronnym i świadczysz fałszywie,
[. . . . . . . . . . . . . . ]
[. . . . . . . . . . . . . . ]
i tobie tylko ludzki los pisany.

Ujęcie Krynickiego ma na wskroś moralistyczny charakter – wiele w nim mocnych orzeczeń. To wszak według jego własnej formuły – „wiersze i apele”. Tchórzostwo, służalczość, kompromitacja moralna reżimu i jego reprezentantów, „czcicieli przemocy”, są bezdyskusyjne i faktycznie nie istnieje dla nich usprawiedliwienie.
Dla tych jednak, którzy stoją po drugiej stronie barykady, „godzina próby” dopiero
wybije – przynajmniej tak brzmi ostrzeżenie poety wyrażone w utworze zatytułowanym właśnie Godzina próby (P 37). Rozumiemy, że owa próba to rytuał przejścia,
od którego uchylają się umundurowani tchórze „pilnujący [...] telewizyjnej wieży”.
Spojrzenie podobne do Krynickiego ma np. Bronisław Maj (Z wierszy wojennych
1982–1983, P 115):
Nie wyznają żadnej idei.
[. . . . . . . . . . . . ]

24
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[...]. Jak chore ze strachu zwierzęta
nie są nawet cyniczni. Ich szaleństwo,
służalczość i strach są prawem
tego kraju.

Bezdusznych praw rozwoju nie dostrzega Kornel Filipowicz w liryku Widziałem
człowieka. Na szczycie służbowej hierarchii stoi ideolog („człowiek, / Który pisał
cienkim piórem”, P 166) – on „z wargami” „zaciśniętymi”, on, którego „oczy były
zimne” i „Nie prosiły o przebaczenie” (P 167), tworzy system. Jego najniższym hierarchicznie elementem jest człowiek, który nie chciał wykonywać rozkazów –
Ale musiał, aby samemu nie zginąć:
Kazano mu, więc bił, kopał, znęcał się nad innymi,
Czynił nawet więcej, niż mu kazano,
Jakby mścił się na swoich ofiarach
Za to, że musiał być ich oprawcą [P 166]

Oczywiście, „męskość militarna” nie jest u Filipowicza inkryminowana bezpośrednio. Poecie zależy raczej na ukazaniu mechanizmów władzy totalitarnej. Jego
diagnoza, zgódźmy się, nie zalicza się do oryginalnych. W największym lirycznym
skrócie referuje on to, czego dowiedział się z lektury wydanych niedużo wcześniej
Rozmów z katem (1977) Kazimierza Moczarskiego i publikowanego w latach sześćdziesiątych na łamach „Polityki” dziennika Adolfa Eichmanna. Niemal wszystkie
teksty prezentujące wykonawców cudzych rozkazów (np. nie omawiane przeze mnie
Oświadczenie Lecha Dymarskiego áP 85ñ), przedstawiają jednak na drugim planie
„męskość militarną” (armia, żołnierz, generał) – to ona jest podglebiem, na którym
wyrasta homo sovieticus, gdzie bujnie rozkrzewia się „banalność zła”. Najlepiej ujął
to chyba Jan Poznański, autor wiersza Grupa operacyjna (cyt. za: S 55)25 –
A już najbardziej uniwersalny
jest żołnierz
z żołnierzem to można zrobić
dosłownie wszystko

Równolegle do ukazanej strategii rozwija się strategia druga, o której można
powiedzieć, że zasadniczo jest odwróceniem tej już opisanej. Jej istotę stanowi
p r z e d s t a w i e n i e s t a n u w o j e n n e g o j a k o „w o j n y n a n i b y”, w o j n y
n i e p r a w d z i w e j, w o j n y - s y m u l a k r u m, w której na męstwo nie ma miejsca26. Według Adama Michnika wygląda to tak:
jest w tym wszystkim coś gombrowiczowskiego, klawisze jak woźni w szkole przeganiają działaczy „Solidarności” z jednego spacerniaka na drugi, a jeżeli chcesz porozmawiać z kolegą z drugiej strony korytarza, szukać musisz najprzemyślniejszych forteli. Wszystko to sprzyja nie lada infantylizacji.

25

26

I-9.indd 170

Systemowi, „który tak bardzo lubi wojsko i milicję, wojskowe i milicyjne szkoły, samochody, mundury, że już mu niewiele uwagi i czasu pozostaje dla wszystkiego innego” (A. Z a g a j e w s k i, Solidarność i samotność. Warszawa 2002, s. 17), naprzeciw wychodzą poeci-cywile – czytelnicy Etyki
solidarności J. Tischnera.
Absurdalność stanu wojennego, jego „infantylną głupotę, groźną groteskę, karykaturalne wynaturzenie [...]”, w klasyfikacji B a r a ń c z a k a (op. cit., s. 95) widzą Pojedynczy Obserwator i Ludowy
Anonim, podczas gdy Romantyczny Wizjoner włącza go w narrację narodowych powstań.
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Ludzka dobroć powoduje, że odżywiasz się nie gorzej niż Stefan Olszowski, a oficerowie SB łakomie
patrzą na twój zapas papierosów. Ale kradną rzadko. Jesteś bowiem wizytówką liberalizmu gen. Kiszczaka. [...] Restrykcji jest sporo, ale ich wspólnym mianownikiem jest głupota27.

Korpus tekstów prezentujący w ten sposób stan wojenny jest dosyć bogaty.
Władza totalitarna w nich ukazana nie stanowi straszliwej orwellowskiej machiny
dehumanizacji, ale ujawnia swe cechy śmieszne i groteskowe. Dla męskości militarnej skutkiem takiego przedstawienia jest jej deheroizacja. W „wojnie na niby”
nie można dokonywać czynów bohaterskich, chyba że za takie uznamy przeszukiwanie damskich torebek. Celnie ujmuje to jedna z kontrafaktur, gdzie „wojenka
wojuje”:
Wojenko, wojenko, cóżeś ty za Pani?
Kiedy nie ma wroga (bis)
Ty wojujesz z nami!
[. . . . . . . . . .]
Wojenko, wojenko (bis)
Wojujesz z narodem. [cyt. za: S 74]

„Wojenka”, w której nie ma wroga, nie jest prawdziwą wojną. W „wojence” nie
ma też „naszych” – żołnierzy, obrońców, których miałaby ona pokochać, jak w oryginalnej pieśni legionowej. Kontrafakturowa „wojenka” (czy będzie nadużyciem
utożsamienie jej z męskością militarną jako taką?) usamodzielnia się i – niejako
sama „wojuje”. Jedynym podmiotem o – by tak rzec – solidnych podstawach ontologicznych, jest naród, z którym „wojenka wojuje”. Taka organizacja tekstu zdaje
się służyć udobitnieniu fikcyjności, nierzeczywistości „stanu wojennego”.
Przedstawienia męskości mają więc często cervantesowski charakter, męskość
militarna zostaje wykpiona, a nawet – w skrajnych, choć nierzadkich, przypadkach
– jest infantylizowana. Szczególnie nasilona deheroizacja dotyczy postaci generała
Jaruzelskiego. Dzieje się tak najpewniej z dwóch względów. Po pierwsze, jeśli wierzyć cytowanemu wcześniej Kowalskiemu, długo chronił go czar munduru, toteż
poczucie zdrady narodowej i skalania go po 13 grudnia jest tym silniejsze. Po drugie – generał stał się postacią-emblematem. Deheroizując go, deheroizuje się całość
formacji, którą on reprezentuje. Jak czytamy w anonimowym wierszu (P 264):
Grunt to odwaga, grunt to odwaga,
Kto na bezbronnych czołgi ma,
Ten się nie boi żadnej klęski,
Vivat generał Jaruzelski.

W zabiegach deheroizacyjnych podkreśla się karnawałowość postaci, która nie
tyle jest generałem, ile generalskim przebierańcem. Widzimy to w wierszu Generał
(P 271):
W generalskim już mundurze –
Prostytutka czy kokota
Bełkotał z ruska:
„Ja prawdziwy patriota”

27
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Lub też w Rozkazie nocnym nr 13 marszałka Kulikowa (P 270):
Socjalistyczną w treści, narodową w formie
Buławę w swym tornistrze nosisz generale.
Nie żadną tam szlachecką, burżujską czy pańską
Ale naszą ludową – milicyjną pałę

Generał Jaruzelski jest tchórzem: „Chłopcy zbierzcie się w kupę / I ratujcie
moją dupę!” – prosi zomowców w jednej z kontrafaktur (Umarł Susłow, umarł,
P 415). Kiedy indziej, jak w wierszu Sąd (P 299) podnosi się ułomności fizyczne
generała28:
Już Jaruzelski w strzępach munduru
Błaga Trybunał o łaskę.
Mam okoliczność – łka – łagodzącą
Sklerozę i białą laskę

Wojna jest śmieszna – chór żołnierzy przy czołgu w Gnieździe wronim – szopce
krakowskiej (P 385–386) śpiewa na melodię żartobliwej piosenki koszarowej Ciężkie
życie legionera:
Marznie nos, bo zima sroga
I nie widać nigdzie wroga, raz, dwa, raz, dwa, trzy,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Każą sprawdzać samochody, raz dwa, trzy,
Bagażniki i dowody, raz, dwa, trzy,
Bo gdy jakiś wróg się uprze,
Może wieźć armatę w kufrze, raz, dwa, raz, dwa, trzy,
Panowie generałowie, raz, dwa, trzy,
Gdzie ten wróg, niech który powie, raz, dwa, trzy,
Bo nim wroga zobaczymy,
Dupy sobie odmrozimy, raz, dwa, raz, dwa, trzy.

I w takiej śmiesznej wojnie „żołnierz dziewczynie nie skłamie, ale nie wszystko
jej powie”, nie dlatego, że obowiązuje go tajemnica wojskowa, jak sugerował oryginalny tekst piosenki zespołu No To Co lub – jak wykazuje Tomasik – dlatego że
wojna jest doświadczeniem typowo męskim (T 5–11), ale po prostu dlatego, że
„wojna na niby” zmusza żołnierza do działań wstydliwych, jak czytamy w piosence
Żołnierz dziewczynie nie skłamie (P 446–447):
Wiele przemilczy zupełnie,
Choć służba była nielekka,
Gdy z bronią nabitą, w hełmie
Grzebał po damskich torebkach.

Niepoważne działania, zabawa w wojnę nieuchronnie prowadzą do i n f a n t yl i z a c j i tych, którzy się ich dopuszczają. Z infantylizacją koreluje opozycja: prywatne (cywilne) – publiczne (zmilitaryzowane). Dorosłość jest tam, gdzie prywatność,
natomiast w świecie zewnętrznym dominuje zdziecinnienie. Dorosłość tę sygnali28
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zuje posiadanie potomstwa – w liryce stanu wojennego popularnością cieszył się
list do syna. Nawet jeden z rozdziałów podziemnej antologii Na skrzyżowaniu Azji
i Europy. Wiersze polskie 1980–84 jest tak zatytułowany. Poeci chętnie i często
zwracali się do swoich dzieci-synów. To podkreślanie patrylinearności wydaje się
interesujące tym bardziej, że, jak zaznacza Maria Janion, w polskiej kulturze „najważniejszym wzorem osobowym jest matka i syn – nie matka i córka, lecz matka
i syn”.
Matka-Polska może znaczyć nieuznawanie autorytetu ojcowskiego i uosabiać typ polskiego patriotyzmu, nacechowanego uczuciowością, zmysłowością – nie w sensie erotyki, ale pewnego antyintelektualizmu, który ma być właśnie związany z postacią kobiety29.

Wydaje się, że przesunięcie, do jakiego dochodzi w liryce stanu wojennego,
należy odczytywać właśnie jako przesunięcie na osi szalone–racjonalne: zbuntowani poeci nie są piewcami czynu zbrojnego (bo przecież ów syn matki, o którym
mówiła Janion, zostawał żołnierzem, powstańcem, akowcem i, „mierząc siły na
zamiary”, rzucał się do walki), lecz przeciwnie – starają się przygotowywać swoich
synów na długotrwałą opozycyjność, jakiej towarzyszyć będzie określona postawa
etyczna i określona ontologia, zakładająca istnienie „autonomicznej, racjonalnej
jednostki jako uniwersalnego modelu tożsamości, od której zaczyna się wszelka
działalność polityczna”. Taki podmiot w europejskiej tradycji filozoficznej i politycznej to, naturalnie, podmiot męski, gdyż „podmiot kobiecy [...] konstruowany był
w inny sposób, jako przeciwny biegun męskości. Jeśli mężczyzna cały był umysłem,
wtedy kobieta cała była ciałem”30. W lirykach „do syna” implicite zawiera się ta figura racjonalności męskiej, zasadnicza dla zachodniej filozofii politycznej. W oczywisty sposób formuła taka konotuje ich – poetów – dojrzałość i odpowiedzialność.
Wykluczenie kobiety jest zarazem wykluczeniem przemocy i szaleństwa. Np. Antoni Pawlak pisze w swoim Liście do syna:
dziś ofiarowuję ci wiarę
przez którą ciężki jest każdy ranek
lecz kiedyś porozmawiamy31

Syn ma otrzymać depozyt miłości ojcowskiej i odpowiedzialności, ale jego przyszły los, choć jest przedmiotem troski rodzica, nie stanie się losem bojownika.
W pochodzącym z grudnia 1981 liryku Jastruna Do syna podmiot liryczny przytula dziecko:
ciepły policzek
Do swojego policzka
Na pożegnanie32

W tym samym czasie „żołnierze na skrzyżowaniu Azji i Europy / Grzali czerwone ręce / Nad węglowym piecykiem” – w intymnej scenie poeta wyraża obawy
29
30
31
32
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2001, s. 19.
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o przyszłość syna „wśród złowieszczych galaktyk / Wyrzuconych na ostatni brzeg”33.
W Bezsenności, z tego samego cyklu, napięcie między tym, co prywatne i intymne,
a siłami zewnętrznymi jest równie wyraźne. Sytuacja liryczna przedstawia rozmowę
z synem, który boi się, iż „przyjdą”. Poeta uspokaja go, ale wie:
że jutro przyjdą
[. . . . . . . .]
Przyjdą tym groźniejsi
Bo sami nieszczęśliwi
Z gwiazdą na czole
Wyciętą z mięsa i kości34.

Internowanie staje się nowym sposobem na przeżycie rytuału przejścia – rozłączenie z rodziną i zamknięcie w męskiej wspólnocie „internatu” lub więzienia
stanowi realizację mechanizmu rozłączenia osadzonego w kodach zachowań typowych dla męskości militarnej (T 46–54). Dzieci przeciwników systemu muszą szybko nabrać powagi, podczas gdy jego przedstawiciele bądź sami są dziećmi (jak
u Piotra Sommera áCzynnik liryczny, P 79ñ), bądź też mają magiczną moc infantylizowania, jak w wierszu Anki Kowalskiej (Obłęd, P 182), w którym autorka oddaje
głos generałowi Jaruzelskiemu:
Jakich dzielnych mam żołnierzyków
jak malowniczo grzeją ręce przy ogniskach
rozświetlających mój kraj wzdłuż i wszerz
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Jak mężnie oddziały moich zbrojnych chłopców
ukrytych za marsjańskimi maskami
i tarczami
zdobywają tydzień po tygodniu
moje kopalnie moje huty moje stocznie

„Chłopcy” Kowalskiej przypominają ołowianych żołnierzyków w rękach niepoważnego generała-dziecka. Tak jak w dziecięcej grze „zdobywają” w gruncie rzeczy
zabawki z pokoju generała. Podobnie w innym wierszu z tej epoki, autorstwa Ernesta Brylla *** (Za oknami żołnierze chodzą po kolędzie...) (P 194), żołnierze to już
jednoznacznie „dzieci małe”:
Za oknami żołnierze chodzą po kolędzie
I myślą o tym jak iść do cywila
I że ta ziemia już nigdy nie będzie
Taka jak była...
[. . . . . . . .]
[...]. Boć to dzieci małe
Zapędzone w uliczkę by maszerowali
I broń trzymali marząc że broń nie wypali.

Jednym z najciekawszych utworów z naszego punktu widzenia jest anonimowa

33
34
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kontrafaktura piosenki Dnia pierwszego września roku pamiętnego zatytułowana
Do żołnierza (P 423–425). Mieści ona w sobie chyba wszystkie strategie, o których
tu mówię, i wypadnie mi jeszcze do niej wrócić nieco dalej. Treść zorganizowana
jest jako cykl apostrof do żołnierza traktowanego in abstracto: „Czemuś ty żołnierzu,
Polski Bohaterze / zaufał znów obcej, nie własnej ziemi, wierze?” Ów fikcyjny żołnierz, „syn [...] polskiej tej ziemi”, „Rycerz Polski Bohater” „od Piasta po Tobruk”,
biorąc udział „w wojnie z narodem”, podał w wątpliwość swoją tożsamość. Ponadhistoryczna abstrakcyjność kreacji adresata ustępuje, gdy podmiot liryczny wiersza
pyta żołnierza o jego sumienie:
Co powiesz żołnierzu własnemu synowi,
Gdy spyta: tatusiu to wbrew narodowi?
Gdy spyta: dlaczego te kiry, te łzy?
I spyta: tatusiu, dlaczego to ty?

Liryk, jak widzimy, przywołuje sytuację „listu do syna”. Ten adresat – i pytania,
które zadaje – ma obudzić żołnierskie sumienie. Ma go, krótko mówiąc, zawstydzić.
W istocie rzeczy sytuacja „listu do syna”, tak lubiana przez Jastruna czy Polkowskiego, zostaje odwrócona: to nie ojciec wtajemnicza syna w zawiłości polityki,
historii i życia narodowego, ale syn, patrzący na konsekwencje działań rodzica
(„kiry”, „łzy”), pyta go o jego odpowiedzialność za nie. Pytania stawiane przez dziecko są kłopotliwe. Deprymujące.
K a t e g o r i a w s t y d u jest ważna – pełni on w liryce stanu wojennego istotną
retoryczną i regulatywną funkcję. Retoryczną, gdyż w wielu tekstach mamy do
czynienia z próbą zawstydzenia przeciwnika; regulatywną, gdyż stanowi narzędzie
dystynkcji – wstydzić się mogą jedynie ci, którzy stan wojenny wywołali bądź biorą
udział w jego wprowadzaniu. Nie zapominajmy wszakże, iż wstyd, jeśli wierzyć
Jurijowi Łotmanowi, jest możliwy tylko w obrębie wspólnoty35. Zawstydzanie odbywa się często według schematu, w którym wojsko popierające stan wojenny
sprzeniewierza się tradycji munduru. Żołnierze zarazem należą i nie należą do
„naszej wspólnoty” (są Polakami i są żołnierzami reprezentującymi siły wrogie Polakom). Łamią reguły w „naszej wspólnocie” ustalone, gdyż działają wbrew jej in-

35

Rozróżnienie wstyd–strach nakłada się na opozycję my–oni. Zob. Ju. Ł o t m a n, O semiotyce pojęć
„wstyd” i „strach” w mechanizmie kultury (tezy). W zb.: Semiotyka kultury. Wybór, oprac. E. J an u s, M. R. M a y e n o w a. Przedm. S. Ż ó ł k i e w s k i. Wyd. 2. Warszawa 1977, s. 171. Jeden
z niewielu utworów, w których wstyd jest (także) po stronie ofiar stanu wojennego, to Kobiety internowane W. W o r o s z y l s k i e g o. Tekst rozpoczyna się od wyrażenia zdziwienia, zakłopotania
faktem walki reżimu z kobietami: „A więc to są te przestępczynie / pielęgniarki prządki” (P 177).
Walka z pielęgniarkami to, oczywiście, wstyd dla reżimu, ale wstydem jest także sytuacja internowanych – lirycznego „my” wiersza:
i zagryzamy wargi
z bezsilności i wstydu
że nie potrafimy ich obronić
przed tym
co nam czasem
wydaje się już prawie do zniesienia. [P 179]
Równocześnie, co warto zauważyć, Woroszylski przedstawia stan wojenny jako rywalizację między
dwiema męskimi grupami, z których jedna (opozycja) chroni kobiety przed politycznością, druga
(władza) walczy z nimi na polu politycznym.
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teresowi. Ale także łamią reguły wspólnoty kształtującej się w ramach męskości
militarnej, gdyż podporządkowują się ze strachu, nie zaś z poczucia obowiązku
i służby. A właśnie jako wojskowi powinni wiedzieć, że „odczuwać strach to wstyd”36.
W efekcie więc bycie polskim żołnierzem to wstyd podwójny – prymarnie, bo łamie
się standardy etyczne wspólnoty narodowej, i sekundarnie, bo robi się to (w ramach
męskiej wspólnoty militarnej) z obawy.
Wartość munduru i wartość męskości militarnej to wciąż wartości wysoko
cenione, lecz zmieniła się ich rola: łączą się z osobami odpowiedzialnych za ochronę wspólnoty, ale są wartościami strzeżonymi przed tymi, którzy je zawłaszczają.
W słowach omawianej kotrafaktury Do żołnierza zawarta została próba zawstydzenia – w oczach kobiet-matek – mężczyzn noszących mundury: „To nasze mundury, orzełki na czapkach, / czegoś Ty dożyła, zapłakana Matko?” (P 423). Wstydzić
należy się swojego strachu i wynikającego zeń podporządkowania zwierzchnikom
– na wspomniane trudne pytania synka żołnierz, jak fantazjuje podmiot liryczny,
może sformułować następującą odpowiedź:
Czy spojrzysz żołnierzu w te jasne oczęta
I powiesz, że rozkaz to, synku, rzecz święta,
że strzelać kazali, że, synku, nie chciałem,
że, dziecko, ja tylko zwyczajnie się bałem.
Czy żołnierz Bohater spod Monte Cassino
może takiej wiary uczyć swego syna? [P 423–424]

Mężczyźni nie opowiadają kobietom o wojnie, ponieważ:
wojna była dla nich [tj. mężczyzn] doświadczeniem traumatycznym, naznaczającym bolesnym piętnem
na resztę życia. Wojna okaleczała ich nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim wewnętrznie, psychicznie.
[...] Trauma wojennego doświadczenia i będące jego konsekwencją rany wewnętrzne odpowiadają z a
m i l c z e n i e m ę ż c z y z n o w o j n i e. [T 6]

Zauważyć wypada, że mężczyźni milczą też o stanie wojennym. Milczą, oczywiście, ci, którzy zań odpowiadają i biorą aktywny udział w jego wprowadzaniu. Nie
ma z tamtego czasu zapisów folkloru żołnierskiego, wierszy, piosenek. Przyczyny
takiego milczenia są jednak zupełnie innej natury niż te, które wskazywał Tomasik
w przywołanym fragmencie. O tym, o czym milczy żołnierz wprowadzający stan
wojenny, opowiada cytowana już kontrafaktura piosenki zespołu No To Co Żołnierz
dziewczynie nie skłamie. W warunkach „wojny na niby” nie ma, faktycznie, mowy
o „ranach wewnętrznych”, „okaleczeniach”, „traumach”. Zostaje wstyd związany
z tym, że „Żołnierz stał w grudniu przy bramie / Z bronią i w hełmie na głowie”,
gdy „zomowcy strzelali / [...] / On tylko stał, jak kazali”, „stał, by nikt nie przeszkadzał, / Gdy szła pod obcasy ekstrema” (P 446). Właściwie żołnierz tylko „stał”.
Podobnie „stał” w cytowanym wcześniej liryku Krynickiego. Nie powinniśmy tego
bagatelizować. Obraz patroli grzejących się przy koksownikach, zapisany w licznych
utworach, to antyteza męskości sprawczej i walecznej. Nawet generałowie wprowadzający stan wojenny oparli się na ZOMO, SB, milicji i służbie więziennej i pozostawiali wojsku zadania patrolowe oraz pomocnicze: żołnierze „stali”, „zabezpieczali”.

36
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Jedyny czyn, o jakim mowa w kontrafakturze, to wspomniane już „grzebanie w torebkach” – akt wstydliwy i niehonorowy. Ten „czyn” żołnierski nagrodzony był w suto
zaopatrzonej kantynie, o czym też zresztą żołnierz „dziewczynie nie powie”.
„Związek z zaistniałymi wydarzeniami odczuli poeci wszystkich generacji [...]” (S 26).
Kryzys męskości militarnej nie wydaje się głównym tematem tej poezji, zapisywany
jest niejako przy okazji. Ale mimo to jego ślad pozostaje wyraźny. Paradoksalna
sytuacja, do jakiej dochodzi w stanie wojennym, wiąże się z przekreśleniem zasady
znajdującej się u podstaw państwowości nowożytnej, w myśl której służba wojskowa właściwie równa się posiadaniu praw obywatelskich (w ciągu XIX wieku wykształciła się reguła, że bezpieczeństwo państwa to podstawa oficjalnych definicji
męskości37). W narzuconym siłą systemie polityczno-prawnym mit żołnierza-obrońcy upada, w kręgu opozycyjnym figurą zajmującą jego miejsce jest walczący o wolność pokojowymi metodami opozycjonista. To cywilna męskość opozycjonisty
poddaje się mechanizmowi rozłączenia (liczne wiersze o internowaniu), hartuje się
w homospołecznej wspólnocie (internowanie, oddzielenie), nakazuje męstwo i wierność, odwagę, twardość, inteligencję, odpowiedzialność i dojrzałość, wzmaga wreszcie atrakcyjność seksualną38. Ta nowa męskość przejmuje wiele z cech męskości
militarnej. Natomiast żołnierze pozbawieni jej etosu są tchórzami, biernymi wykonawcami rozkazów, zdrajcami. Żołnierska twardość zmienia się w tępotę, inteligencja, dojrzałość i odpowiedzialność właściwie nie występują. Żołnierzom na ogół
pozostaje bezczynne sterczenie przy koksowniku i zdziecinnienie, a więc jedno
z najsilniejszych zaprzeczeń męskości w ogóle.
Męskość militarna jako forma męskości hegemonicznej nie jest, niewątpliwie,
zbiorem określonych cech. Stanowi – pouczają badacze męskości – system relacyjny39, toteż przy zmianie układu relacji oczywisty, zdawałoby się, związek między
służbą wojskową, męskością a pełnią praw obywatelskich może ulec rozluźnieniu
lub nawet zerwaniu.
Służba żołnierska przedstawiana jest jako rzecz męska. Jako taka wymaga „męskich” cech, jak
siła fizyczna, przedsiębiorczość, wytrzymałość, zdolność do stosowania przemocy i, w przypadku oficerów – stanowczość, sprawność techniczna, umiejętność logicznego i strategicznego myślenia. Jako taka
była ważna dla konstytuowania się męskości poprzez praktykę społeczną. Ale tradycyjnie „kobiece”
cechy, jak całkowite posłuszeństwo i podporządkowanie autorytetowi, umiejętność skupienia się na
detalach odzieżowych, zdolność do niekończącego się powtarzania wciąż tych samych ćwiczeń, które
wyróżniają niższe szarże, są bagatelizowane lub traktowane jako neutralne płciowo (choć utwierdzają
podporządkowany status szeregowców). [...] zasadniczo służba wojskowa zmusza ludzi do pełnienia
nadzwyczaj biernych funkcji, wymaga rezygnacji z indywidualnego sprawstwa, znoszenia upokorzeń
i bezmyślnego podporządkowania rozkazom40.

Wybuch stanu wojennego oznacza niezwykle gwałtowną zmianę systemu rela37
38
39

40
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cji, w których te neutralne cechy szeregowego żołnierza, a zarazem atrybuty męskości militarnej, wybijają się na plan pierwszy i odbierane są jako co najmniej
niemęskie. Skorelowana z nimi męskość militarna traci swój status społeczny
i przypisywaną jej wcześniej właściwość „produkowania” mężczyzn. Żołnierze stają się ofiarami „odmężnienia”, a to stanowi narzędzie kontroli związanej z podporządkowaniem mężczyzn wzorcom męskości hegemonicznej – odstępstwa od niej
są stygmatyzowane np. jako infantylność lub feminizacja. Faktyczne „odmężnienie”
etosu żołnierskiego, z jakim mamy do czynienia w zapisach stanu wojennego, jest
więc – powtórzmy – dowodem na głęboką przemianę dominujących wzorców męskości.
Abstract
WOJCIECH ŚMIEJA University of Silesia, Katowice
DEMILITARIZATION OF THE POLISH MASCULINITY
The considerations presented in the article refer to the fortune of “military masculinity” in Polish culture
after World War II. Against a comparative background (Germany, USA, USSR) the author reconstructs
the process of “military masculinity” ethos breakup. He also indicates that in the Polish reality an
important role in the negotiations over the shape of the dominating pattern of masculinity was played
the martial law as a final discredit of “military masculinity” model.
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KREATURA – ŚWIETLICKI POD POZOREM MĘSKOŚCI*
Mowę mi dałeś; cała z tego korzyść,
Że kląć dziś mogę; niech za to na ciebie
Zaraza padnie, że mi dałeś mowę!1

Kreatura
W rozmowie przeprowadzonej przez Adama Wiedemanna w 1993 roku Wszyscy
introwertyczni mężczyźni idą do wywiadu Marcin Świetlicki dokonał autoidentyfikacji, której przenikliwość do tej pory onieśmiela krytyków2. Z właściwą sobie samowiedzą zdefiniował – a patrząc z perspektywy czasu: zaprojektował – podmiot
wypowiadający się w jego twórczości:
I ten, który mówi, to na pewno nie jest żaden Marcin Świetlicki, raczej „Marcin Świetlicki”, raczej
jakaś wierszowa kreatura, ktoś oddychający powietrzem wiersza, jakaś przedziwna kukiełka. Bardzo
bym chciał, żeby wszystkie reguły poetyczne nie odnosiły się do mojego pisania, może i dążę w tę stronę, ale – podkreślam – jeszcze d ą ż ę, nie osiągnąłem jeszcze tak doskonałej jedności z owym „Marcinem
Świetlickim”, owym podmiotem, przedmiotem, pomiotem, kukiełką, Bohaterem Wierszy3.

„Wierszowa kreatura”, „przedziwna kukiełka”, „»Marcin Świetlicki«”. Od przytoczonego wywiadu upłynęło ponad 20 lat, wyszło wiele tomików poetyckich, kilka
*

Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowana została w ramach
projektu Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Projekt numer:
DEC-2013/08/A/HS2/00058.

1

W. S z e k s p i r, Burza. W: Komedie. Wyd. 2. T. 1. Warszawa 1964, s. 163 (przeł. L. U l r i c h).
Dzieła dramatyczne. T. 1.
Takie onieśmielanie odbiorcy stanowi zresztą integralną część tego pisarskiego projektu. Lekturze
Świetlickiego towarzyszy bowiem niepokojące poczucie, że każde potencjalne odczytanie zostało
już przynajmniej na jakimś poziomie przez dany tekst uwzględnione. Tego rodzaju inkluzywność
może przytłaczać, bo radykalnie ogranicza przestrzeń interpretacji. „Czytelność” Świetlickiego nie
zaprasza wszak do uczestnictwa w niekończącym się procesie semiozy, tylko przeciwnie – udaremnia lub ośmiesza każdą próbę wejścia w ten proces: „Poetycki język Świetlickiego ustawiony jest
na takiej częstotliwości, że wszelka próba krytycznej interpretacji narażona jest na niebezpieczeństwo popadnięcia w banał. Sam nie wiem, jaka jest tajemnica mechanizmu. [...] Sekwencje nieokreślonych, nieprawomocnych i nieortodoksyjnych zdań ani nie zestalają się w stwierdzenia
pozytywne, ani nie odkrywają żadnej »zdolności negatywnej« [...], dzięki której moglibyśmy przełożyć wiersz na nasz własny język” (J. G u t o r o w, Dwa kroki w stronę ciemności, jeden do tyłu.
Marcinowi Świetlickiemu na pięćdziesiąte urodziny. W: Księga zakładek. Wrocław 2011, s. 212–213).
Wszyscy introwertyczni mężczyźni idą do wywiadu. Z M. Świetlickim rozmawia A. W i e d e m a n n.
„Czas Kultury” 1993, nr 6, s. 65.

2

3

I-10.indd 179

2016-06-07 14:52:46

180

Rozprawy i Artykuły

książek prozatorskich i parę nagranych płyt, ale podejście Świetlickiego do aktu
twórczego nie zmieniło się: potrzeba suwerenności bez wiary w jej możliwość, żądanie autentyczności bez nadziei na jej zaistnienie. Władca marionetek tragicznie
świadomy, iż sam jest tylko jedną z marionetek. Suweren, który wie, że konsekwentnie lokując się poza zbiorem („państwo”, „reguły”, „kanon”), zawsze stanowi
jego część – jest nie-cały w ramach zbioru. To znaczy, podmiot jest jego nierozerwalną częścią, a zarazem (i w rezultacie) wykracza poza i w pewnym stopniu wpływa na rekonfigurację całego zbioru („tradycji”, „języka”...). Autor Schizmy zdaje
sobie sprawę, że choć jego tron poetycki „góruje nad poddanymi i państwem”, to
„status suwerena mieści się w granicach świata stworzenia”; że będąc panem stworzeń, „sam stworzeniem pozostaje”4 („er ist der Herr der Kreaturen, aber er bleibt
Kreatur”). Dlatego nie identyfikuje się z suwerenem, tylko z kreaturą – stwórcą
i stworzeniem w obrębie jednego podmiotu.
Benjaminowska koncepcja stworzenia (die Kreatur) została przez Świetlickiego
mimochodem zmodyfikowana i zaktualizowana. Od łacińskiego czasownika „creare”,
oznaczającego tworzyć’, pochodzi wyraz „stworzenie” (łac. „creatura”), czyli – z jednej strony – kompletny „produkt” jakiegoś procesu twórczego, z drugiej – określenie
samego tego procesu. To zarazem gotowa kreacja i jej potencjalny dalszy ciąg,
możliwość przyszłej metamorfozy. Sens tego słowa obejmuje konkretne dzieło, ale
także wszystkie jego ewentualne przekształcenia. „Stworzenie” nazywa zatem pewien
okresowy stan zawieszenia – zawsze p o m i ę d z y „już tak” a „jeszcze nie”.
W języku polskim „kreatura” ma wydźwięk zdecydowanie negatywny i oznacza
zazwyczaj człowieka nikczemnego, złoczyńcę, kogoś podłego, niegodziwego moralnie.
Świetlicki wszakże, z właściwą sobie dezynwolturą, przechwytuje ten termin i, nie
rezygnując z pejoratywnych implikacji, przywraca mu jego wymiar teologiczny5.
Projektowaną przez autora Zimnych krajów kreaturę można by rozumieć jako materialistyczne, nieboskie stworzenie; odwrotność (albo wariację na temat) creatio ex
nihilo. Moc stwórcza tej podmiotowości nie wynika jednak z ustanawiania nowej
rzeczywistości literackiej, lecz z nieustannego „odswajania” tej zastanej, raz ustanowionej i wciąż ustanawianej przez coś albo przez kogoś innego. Choćby przez
różne, mniej lub bardziej przychylne pisarzowi, wspólnoty czytelników.
Autokreacja, jaką tworzy on [tj. Marcin Świetlicki] w tekście, jest ściśle autotematyczna i tylko na
zasadzie przyległości – w formie cytatu – poeta przywołuje obcy świat, który również został przez niego
wykreowany, chociaż pozostaje wobec „ja” manifestacyjnie oddzielony. Wypowiadając się o Świetlickim
dostarczamy mu materiału, który on p r z e t w a r z a na poetycki cytat – po awangardowemu czyniąc
z życia sztukę. [...] W ten sposób Świetlicki zawłaszcza nas – i tak dramatycznie wydaje się przebiegać
komunikowanie się w jego poezji6.

Awangardowość „Świetlickiego” nie polega na tym, że niszczy on tradycję i od4
5

6
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rzuca wszystkie znane dotąd wzorce poetyckie, budując na ich gruzach coś z niczego, „całkiem od nowa”. Podstawa jego stwórczej pracy jest inna – „przetwarzanie”
i przekształcanie dotychczasowego materiału tekstowego. Patologiczne przywiązanie do zastanej sytuacji zmienia się u Świetlickiego w pragnienie jej wypaczania.
Jego bohater jest całkowicie w tej sytuacji zanurzony i przez nią w zupełności
warunkowany, ale zarazem zawsze jakoś ją zniekształca, deformuje lub od-twarza.
Konfrontacja z twórczością autora Schizmy prowadzi do wniosku, że nie istnieje
już właściwie żadna „zastana sytuacja”, że stale mamy do czynienia z jej zakrzywionym podwojeniem, z symulacją oryginału (bez oryginału).
Wierszowa kreatura to coś, co „porusza się pomiędzy”7. Oscyluje między tym,
co jest (w miarę ustabilizowanym, uporządkowanym systemem), a tym, co nie-jest,
czyli „jest”, ale w zaprzeczeniu, zawieszeniu i w potencjalności równocześnie. Mam
tu na myśli identyczny system, tylko odbity w krzywym zwierciadle8, przefiltrowany
przez negujący, a mimo to twórczy grymas pisarza. Świetlicki zawsze przychodzi na
gotowe. Z jednej strony znajduje się więc stworzenie, pewien ład publiczno-prawny,
zasady estetyczne i reguły języka, z drugiej jednak pojawia się konieczność „potworzenia”, czyli natarczywej i nieusuwalnej ingerencji w ów ład, w zbiór zasad i reguł.
Rodzi się potrzeba ich naruszania; Świetlicki pisze: „Jestem potworem na wakacjach”
(Leżenie, Cz 2979), a na wakacjach mogę sobie na więcej pozwolić. Tym gestem ledwo zauważalnej, ale permanentnej deprawacji tekstowego świata kreatura Świetlickiego posługuje się jak orężem. Na przemoc Prawa odpowiada się tutaj przemocą
kreacji. Nie w celu ustanowienia innej, mniej represyjnej postaci Prawa, lecz po to,
by z Prawem, którego istnienie uchodzi za niezbywalne (bo zawsze będzie jakaś jego
forma), zlać się w jedną, rozszczelnioną całość. Aby uczynić je przez to mniej przejrzystym, mniej zdatnym do życia. Zepsuć je sobą, żeby uwierało.
Kreatura nie niesie nowych wartości (estetycznych, politycznych), tylko „odnawia” stare, sprawiając, że przestają one wydawać się akceptowalne. Odnawia, zakłócając. Dlatego w przypadku podmiotu Świetlickiego nie można mówić o „wierszowym stworzeniu”, bo to ostatnie jest kanoniczne i bywa pieszczotliwe („cóż to za
piękne stworzenie?”), podczas gdy kreatura narodziła się z odstępstwa od kanonu,
stanowi jego niekanoniczną odnogę, „podmiot, przedmiot, pomiot, kukiełkę” w jednym („ty wstrętna kreaturo!”). Podmiot ten nie jest zatem kreatywny, tylko kreaturalny, a więc – jak pisze Władysław Kopaliński – „przedstawiający, uwydatniający
w istocie ludzkiej to, co w niej podlega cierpieniom i troskom, co skazane na przemijanie, śmierć i rozkład”10. Podmiot kreaturalny nie kształtuje, lecz zniekształca.
Poza tym uosabia zasadniczą słabość i cielesną wrażliwość, którą dzielimy z innymi istotami żywymi. Podmiot rozumiany jako kreatura to w gruncie rzeczy rezultat
7
8
9

10
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zapomnienia i zarazem przypomnienia o naszej zwierzęcej naturze, to figura ilustrująca zaprzeczenie, a także powrót zaprzeczonej przez człowieka zwierzęcości
albo, po prostu, fizyczności (co wychodzi na jaw w chwilach, gdy traci się nad
ciałem kontrolę, gdy ono zachowuje się, jak chce). To wreszcie podszyty pragnieniem
popęd, „rzucający wyzwanie wszystkiemu, co istnieje”11.
Kreatura to byt naznaczony nieokreślonością; zamieszkując szczelinę między
gatunkami, staje się zagrożeniem dla całego systemu klasyfikacji12. Ta liminalność, pojmowana jako stan „pomiędzy”, a także jako możliwość wyjścia poza codzienność, oderwania się od aktualnej sytuacji, zawieszenia wszystkich swoich
dotychczasowych ról, powoduje, że kreatura lokuje się niewiarygodnie blisko wymiaru suwerenności, mimo że sama, tak jak wszelkie stworzenie, podlega woli
suwerena – słowo kreatury nie gwarantuje jednak totalności i domknięcia systemu,
lecz zapewnia jego radykalną otwartość. Kreatura nie uosabia wyjątku (który nie
narusza Prawa, tylko je funduje), ale ustaloną wcześniej regułę, składającą się
wszak wyłącznie z wyjątków. Przyznaje sobie wieczne prawo do zawieszania Prawa;
jest strukturalną niespójnością, zarazem wewnątrz i na zewnątrz Prawa. Niczym
kobieta – nie-cała, pas-toute – w wykładni różnicy seksualnej zaproponowanej przez
Jacques’a Lacana (tutaj w interpretacji Kennetha Reinharda):
Inaczej niż w przypadku mężczyzn, którzy mieszczą się w domkniętej kategorii „wszystkich mężczyzn” i są rozpoznawani jako jej przedstawiciele, kobiety są r a d y k a l n i e j e d n o s t k o w e, nie są
przykładami klasy czy elementami domkniętego zbioru, tylko k a ż d a j e s t w y j ą t k i e m. Są jednak
wyjątkiem nie od „reguły”, tylko od zbioru otwartego, nieskończonej serii poszczególnych kobiet, do
której każda z nich wchodzi „jedna po drugiej”. [...] Mężczyzna należy do podzbioru ludzkości zwanego
„wszystkimi mężczyznami”, który go obejmuje i stanowi jednorodną grupę na mocy transcendentalnej
wyjątkowości Ojca pierwotnego. Kobieta jednak należy do zbioru kobiet, nie będąc objętą zbiorem, jako
że zbiór ten nie ma granic określających przynależność i oddzielających wnętrze od zewnętrza13.

Przekładając tę logikę na interesujące nas tu kategorie, można powiedzieć, że
kreatura należy do zbioru „literatura”, nie będąc do końca objęta tym zbiorem, ale
równocześnie znajdując się w nim bez wyjątku i w rezultacie ów zbiór rozdzierając.
W tym sensie kreatura jest kobietą.
W obrębie tych prostych opozycji nie mieści się – a w konsekwencji je rozsadza
– figura żywego trupa, który „w kategoriach życia i śmierci [...] jest n i e r o z s t r z yg a l n y”14. Zdaniem niektórych krytyków (m.in. Grzegorza Olszańskiego i Krzysztofa Hoffmanna), to właśnie nieumarły (zombie) mówi najwięcej w poezji Świetlickiego; mówi tak wiele, że śmierć zostaje w tym pisarstwie zagadana i traci cały swój
nadzwyczajny charakter. Za dużo tu śmierci i umierania, a zatem –
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to, co można by potraktować jako eksces, jest czymś powtarzalnym – Świetlicki posługuje się tym motywem przede wszystkim jako metaforą nieprzystawalności jednostkowej wizji świata do otaczającej
rzeczywistości i niezwykle wyrazistą figurą obcości. Główną stawką w tej grze nie jest wszak wcale śmierć
fizyczna, lecz ta będąca efektem wyobcowania/wykluczenia z porządku symbolicznego15.

Stawką jest śmierć cywilna, symboliczna, związana z odmową przyjęcia dowodu osobistego albo z odrzuceniem go:
Dzisiaj dostałem pismo od państwa.
Państwo chce, bym się zgłosił w stosownym urzędzie.
Państwo nie prosi, państwo żąda.
[. . . . . . . . . . . .]
Ale ja umarłem,
ja umarłem.
Nie chodziłem głosować
na urzędników państwa.
Sam sobie jestem winien.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Czasami z przyzwyczajenia
golę się, lecz zarost
rośnie nawet umarłym.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Czasami piszę wiersze
i wiem, że w ten sposób
sprawiam przykrość państwu.
Jeśli wezwanie to dotyczy
akurat tego faktu,
to nie zamierzam się tłumaczyć.
[. . . . . . . . . . . . . . . . ]
Jeśli umarli mogą być
zagrożeniem dla państwa,
jeśli nie są bezkarni,
to tak widocznie musi być,
nie mogę umrzeć bardziej…
(K; Cz 348–349)

Wiersz nie ma jednak w tytule „Z” jak zombie, tylko „K” jak kreatura, którą był
do pewnego stopnia także Józef K. („przeżyty” przez swój wstyd). Warto podkreślić,
że Walter Benjamin w słynnym eseju o Franzu Kafce mianem „stworzenia” („die
Kreatur”) nie nazywa K., tylko „pomocników”, „twory niegotowe” zaludniające prozę pisarza z Pragi:
W indyjskich legendach pojawiają się gandharwy, twory niegotowe, istoty w mglistym stadium
bytu. Tacy właśnie są Kafkowscy pomocnicy; nie przynależą do żadnego kręgu stworzeń, w żadnym
jednak nie są obcy: to posłańcy, którzy wędrują między nimi. [...] Nie wydobyli się jeszcze całkiem
z matczynego łona natury [...]. To właśnie dla nich i im podobnych, dla istot niegotowych i niezdarnych,
istnieje nadzieja16.

15
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Kreatura nigdzie nie przynależy, ale nigdzie nie jest obca, znajduje się pomiędzy
– sposób, w jaki Benjamin opisuje swoje stworzenia (tu: „pomocników”), z powodzeniem można odnieść do kreatury Świetlickiego:
Żadna z nich [tj. istot, kreatur] nie ma ustalonego miejsca, swego ustalonego, niewymiennego
konturu: nie ma takiej, która nie wznosiłaby się lub nie opadała; która nie zamieniałaby się miejscami
ze swoim wrogiem czy bliźnim; która u kresu swych dni nie byłaby jeszcze niegotowa, która mimo głębokiego wyczerpania nie rozpoczynałaby dopiero długotrwałej egzystencji17.

Jeszcze niegotowa, wyczerpana, bez miejsca i konturów, ale „czynna”, taka jest
podmiotowość K[reatury] Świetlickiego. Figura żywego trupa jest mniej operatywna
o tyle, o ile całkowicie wyklucza logikę pragnienia i ogranicza czynność pisarską
do ślepego przymusu. Kreatura to urzeczywistnienie gry między mechanicznym przymusem a pragnieniem („nie zamierzam się tłumaczyć”). Bez tego wyjątkowego zaczepienia w Prawie nigdy nie pojawiłaby się szansa na jego zmianę.
Najkrócej rzecz ujmując: żywy trup nie powie o sobie, że jest żywym trupem. Zombie nie jest zwierzęciem politycznym, a kreatura – owszem.
W książce The Ethics of Psychoanalysis Jacques Lacan scharakteryzował rolę
artysty jako zawsze i zasadniczo sprzeczną z ideałami czasów, w których ów artysta
działa. Pisał:
To przeciw temu, co bieżące, w opozycji do rządzących norm – włączając w to np. normy polityczne czy systemy myślenia – sztuka każdorazowo stara się dokonywać swoich cudów18.

Ten cud sztuki Lacan dostrzega w (nie)uświadomionej konieczności niezgadzania się z panującymi regułami i aktualnymi sposobami myślenia.
Kreatura Świetlickiego nie jest zatem konsekwentną lacanistką. Co prawda,
„brejka wszystkie rule” (Brejkanie, Cz 282), ale nie w opozycji do bieżących norm,
tylko – paradoksalnie – w zgodzie z nimi. Łamie je na ich zasadach. Albo inaczej,
łamie zasady za pomocą samych tych zasad:
Brejkam wszystkie rule.
W Babilonie
Brejkam wszystkie rule.
Za pieniądze.
[. . . . . . . . . ]
Wasze – czyste – niezależne
– pieniądze.
(Brejkanie; Cz 282–283)

Kreatura zamieszkuje zniekształcone życie i tym samym je zniekształca; jest
niczym garbusek i Mesjasz w jednej osobie, o której „pewien rabin powiedział, że
nie chce wcale zmieniać świata przemocą, a jedynie go trochę poprawić”19. Mesjasz
„Świetlickiego” nie wywodzi się wszakże z judaizmu, lecz z chrześcijaństwa, więc
17
18
19
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pragnie ten świat nieco naruszyć, wygarbować mu patykiem skórę („Maleńki Jezus
[...] / [...] / Wpadał z patykiem w dłoni między rówieśników / organizując rewolucje” áApokryf, Z 13ñ). I dlatego podmiot ów zawsze wydaje się idealnie skrojony na
miarę tego świata, który ma zmieniać. Im bardziej do świata przystaje, im bardziej
się z nim zlewa, tym mniej do niego pasuje (stąd wrażenie „czytelności” Świetlickiego, które zamienia się w interpretacyjną niemoc czy frazes). Nie chodzi bowiem
o to, żeby buntować się przeciwko organizacji społecznej (język, państwo, rodzina,
klasa, płeć), w której środek zostało się mimowolnie wrzuconym. Nie w tym rzecz,
by ujawniać mroczną stronę, brudną podszewkę oficjalnego systemu. Nie idzie też
o to, żeby w poetyckim uniesieniu demaskować fakt, że –
ta formacja społeczna, w której jesteśmy zanurzeni, sama jest pełna niespójności i niedokończeń, sama
jest nawiedzona przez brak, przez który jesteśmy w jakiś dziwny sposób przyzywani, „podekscytowani”
nim, za który jesteśmy w jakimś sensie odpowiedzialni20.

Świetlicki wszystko to wie (nawet jeśli jest to wiedza, o której nie wie): ten
cielesny brak, ta (po lacanowsku rozumiana) k o b i e c o ś ć funduje całą jego twórczość; po co miałby jeszcze o tym pisać? To pisze się samo. I nieustannie drażni,
ekscytuje:
on [tj. bohater Świetlickiego] za bardzo – jak na mój gust – wie, że jest w wierszu, że to jest wiersz. [...]
Drażni mnie jego jakaś nadświadomość formy, gestu, postawy. I zachwyca21.

„Nadświadomość formy”, z którą taki problem ma Karol Maliszewski (ale też
inni krytycy), to właśnie obecność w niej kobiecej kreatury, która znajduje sobie
„miejsce na krawędzi tego świata, tak by korzystając z jego konstrukcji, mogła
dostrzec inny, alternatywny świat”22.
Jeśli zatem poprzez sublimację kształtuje się uznane społecznie wartości i hierarchie, to kreatura Świetlickiego dokonuje czegoś na kształt desublimacji, wykroczenia poza te wartości i hierarchie poprzez wygranie ich do końca, a także przez
skonfrontowanie ich z nieznośną materialnością pisma. Pragnieniem poety jest nie
tyle kreowanie nowych wartości, ile przeformułowywanie, „prze-twarzanie” starych.
„Sublimacja pozwala poradzić sobie z anonimowością, odbierającą mowę, umożliwia formowanie świata w tworzywie języka”23, ale zarazem odcieleśnia pismo.
Przeciwnie desublimacja:
przypomina o istnieniu materialności, zmysłowości, cielesności, przemocy, głupoty, seksualności. Ten
ruch od sublimacji, dążenia do tego, aby wykroić ze świata określone figury czy pewne obrazy, do desublimacji, która polega na oddaniu pola materialnemu i destrukcyjnemu popędowi, zdaje się napędzać
całe pisanie poety24.

Kiedy Lacan wspomina o twórczej sublimacji (takiej, która może prowadzić do
zbudowania nowego systemu wartości), zdecydowanie wiąże ją z popędem śmierci,
20
21
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z cielesnością języka i językiem jako ciałem – ten afektywny element musi bowiem
wykonać destrukcyjną brudną robotę, „zawiesić istniejący porządek Prawa, tym
samym niejako posprzątać ze stołu i otworzyć przestrzeń dla sublimacji, która
pozwoli zapoczątkować pracę kreacji”25. Świetlickiego natomiast najbardziej interesuje to, co dzieje się „na stole”, dlatego jego kreatura nigdy nie opuszcza kanonicznej biesiady26. Nawet wtedy – albo tym bardziej wtedy – gdy „po wierszach /
pozostaje smród” (Do Jana Polkowskiego, Z 61).
W tomie Jeden z 2013 roku figura wierszowej kreatury („przedziwnej kukiełki”)
zostaje ponownie, tym razem poetycko, zidentyfikowana:
Deska na klatce schodowej, która czasem płacze,
kwili jak jaki ptaszek, dziecko, kociak, jak
niebożę jakieś.
Wystarczy odpowiednio na niej stanąć, wydobywa się
z niej ten płacz podówczas, niczemu nie służy,
a jest.
Płacz wklęty w drewno, upiorny Pinokio,
który się nie urodzi, który tylko nocą
usiłuje wyrazić się27.

Ten niesamowity wiersz jest niemal dosłownym przedstawieniem kreatury.
Upiorny Pinokio, dziecko, nieboże stworzenie, kwili i jęczy, próbując wydobyć się
z drewna na świat. Wyrwać się zatem ze swojej istoty, z materii, która go konstytuuje, a jednocześnie unieruchamia w bezkształcie. Słychać jęk i skowyt – tak
formuje się materialny (a zarazem nie do końca materialny, bo upiorny) podmiot,
tak brzmi cielesność języka („Płacz wklęty w drewno”), gdy nie chroni się ona pod
parasolem symboliki. Nie da się twórczo wyrażać bez bólu. Stanem tego podmiotu
jest więc nie tyle śmierć, ile permanentne nie-u-rodzenie się. Niewykluczone, że
wiersz ten był chwilową próbą egzorcyzmowania kreatury (w wersji muzycznej
poeta deklaruje: „W tym domu / w którym już nie mieszkam”), ale coraz dłuższy
nos Pinokia nie pozwala niczego stwierdzić na pewno.
Konsekwentna jest z pewnością u Świetlickiego poetyka niwelowania czy wchłaniania sprzeczności. W wywiadzie cytowanym na początku niniejszego artykułu
mówi on tak:
Siedzę w tych skrajnościach po uszy – jestem głaskany raczej przez krytykę, [...] a jednocześnie – nie
jestem w żaden sposób związany z establishmentem literackim, bo i nie chcę, i mnie tam nie chcą, dziwiłbym się, gdyby chcieli. W momencie kiedy poczułem, że głaszczą mnie za bardzo, że mają takiego
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modelowego oswojonego kontestatora, co niby zbuntowany, a pisze ładniutkie wiersze – zacząłem występować z muzykami [...]. Powoli w oczach i jednych, i drugich staję się czymś w rodzaju zarozumiałego sukinsyna, to mi odpowiada, muszę doprowadzić do takiej sytuacji, że nikt nie ośmieli się spoufalać,
traktować mnie jako swojego człowieka. Straszliwie zależy mi na niezależności, pojedynczości.
Od czasu do czasu robię jakieś grymasy – i to jest odczytywane jako bunt28.

Trudno, doprawdy, wyobrazić sobie większe uzależnienie od „państwa” (tu: od
zapotrzebowania społecznego), niż ma to miejsce w przypadku poety manifestacyjnie osobnego. „Uzbrojony w niezawisłość wobec instytucji, m u s i [on] [...] swoją
niezawisłość nieustannie, poprzez sprzeciw wobec tejże samej instytucji, potwierdzać”29. Kiedy poczuł, że „głaszczą go za bardzo”, bo pisze „ładniutkie wiersze”,
zaczęły nim kierować „niskie pobudki”. Mniej więcej w tym samym czasie wziął się
do tworzenia czarnych kryminałów. W ramach tego najbardziej bodaj „ludowego”
gatunku mógł kontynuować swoją „kryminalną”, występną działalność30. Kto popełnia zbrodnię, występuje przeciwko wspólnocie. Zarazem jednak zawsze jest przez
nią warunkowany – bez wspólnoty nie byłoby zbrodni. „Brejkanie wszystkich ruli
[...] możliwe jest tylko pod ich obecność”31. Banał, lecz im bardziej „Świetlicki”
potęguje swoje uzależnienie od instytucji, tym szerzej, paradoksalnie, otwiera się
dla niego przestrzeń suwerenności. „Podmiot kreaturalny” wie, że „Historia literatury wchłania wszystko” (Nie dla Jana Polkowskiego, R 584) i że „Można zanegować
jej istnienie, wyśmiać ją, napluć na nią. Ale w ten sposób przedłuża się jej istnienie”32. I dlatego pisze: „Patrzę w oko smoka / i wzruszam ramionami” (Do Jana
Polkowskiego, Z 61) – to jednak tylko kokieteria, bo obojętniejąc na spojrzenie
smoka, zobojętniałby również na pisanie.
Jacek Gutorow notuje: „Poszukując momentu najbardziej własnego i autentycznego, Świetlicki odrzuca całą tradycję literacką, spuściznę kulturalną, osad
ideologii, narracji, mitologii”33. Wręcz przeciwnie – on jest w tej tradycji cały, bez
wyjątku. I dzięki temu zawsze, w każdym akcie twórczym, kreuje warunki możliwości wszystkiego34. Jak pisze Jakub Momro:
Marcin Świetlicki to poeta plastyczności świata. Oznacza to, że jego poezja jest szczególnego rodzaju intensywnością języka, który tworzy rzeczywistość – tworzy, a nie odwzorowuje, przekształca, a nie przedstawia. Język tej poezji to siła metamorfozy, a nie komunikacji, poetyckiej epistemologii,
a nie melancholijnej wsobności. [...]
[...]
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Wszyscy introwertyczni mężczyźni idą do wywiadu, s. 67, 68.
K. H o f f m a n n, Zombie. W zb.: Mistrz świata, s. 89.
Greckie „krima” (κρίμ) oznacza występek, naruszenie prawa, pogwałcenie tego, co zapisane’, ale
przede wszystkim szkodę uczynioną wspólnocie.
H o f f m a n n, loc. cit.
J. G u t o r o w, Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. Kraków 2003, s. 112.
Ibidem, s. 110.
Jak zauważa P. C z a p l i ń s k i (Świat stoi przed nim potworem. O tomiku poetyckim Marcina
Świetlickiego „Pieśni profana”. W: P. C z a p l i ń s k i, P. Ś l i w i ń s k i, Kontrapunkt. Rozmowy
o książkach. Poznań 1999, s. 123): „u Świetlickiego wiersz służy mówieniu o wszystkim, więc
nadmiar nieważnych słów pogłębia rozpad, ale zarazem okazuje się, że właśnie poezja, pozwalająca wypowiedzieć wszystko, z takiego »grzechu gadulstwa« czyni rację istnienia autora. Jeśli ktoś
jest profanem, jeśli jest pomazańcem zwykłości, tedy całe jego życie jest grzechem – i w tym sensie
całe nadaje się do wyznania. Co więcej, poeta-profan istnieje dopóty, dopóki gada”.
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Język tej twórczości zarazem otwiera możliwość przyjmowania przez język różnych form oraz wyłonienia się obrazów ze słownej magmy, jak i daje szansę poznawania i przekształcania świata poprzez
te obrazy35.

Słowna magma, z jakiej zrobiony jest i w jakiej pracuje „Świetlicki”, rozbudza
oczywistą ciekawość. Jak słusznie tym razem stwierdza Gutorow:
ma [ona] w sobie coś dziecinnego raczej niż naukowego. Nie o językoznawstwo czy semiotykę tutaj
chodzi, lecz właśnie o dziecięcą ciekawość. Świetlicki rozbija słowa i utarte zwroty, przygląda się cząstkom języka, bawi się w fonetyka i morfologa, porównuje dźwięki, eksperymentuje z nowymi brzmieniami36.

Lecz nie głód wiedzy jest tu najwyższą stawką, tylko – towarzysząca infantylnej
dekompozycji – swobodna kreacja. Na rodzaj „pozytywnej destrukcji” zwrócił już
zresztą uwagę Benjamin; w jego tekstach figura dziecięca pojawia się po to, by
uhonorować barbarzyńcę, „którego celem jest odnowa świata”. Autor Berlińskiego
dzieciństwa –
podkreśla dwa aspekty: kreacyjną i eksperymentatorsko-innowacyjną postawę dziecka, wyrażającą się
w próbie konstruowania świata i nazywania go, oraz przestrzeń pierwotnego (magicznego) doświadczenia. Dziecko bowiem w zabawie rzeczami i słowami poszukuje ich nowego znaczenia i brzmienia, zniekształcając je [...]37.

Czy nie o tym jest Śmiertelność rzeczy martwych? Czytamy tam:
Więc jednak zdrowie i jednak porządek,
więc jednak śmietnik nie pomieści treści,
zdawałoby się.
Lecz uwaga! Idzie
na chwiejnych nóżkach roczny
niszczyciel chłopczyk! Idzie!
Burzy radośnie! Łamie
i tłucze z sensem! Nabożnie
i w skupieniu drze papier.
		
(Śmiertelność rzeczy martwych, T 181)

Niszczyciel chłopczyk, który jeszcze nie wie, nie domyśla się, że już zawsze
będzie radośnie łamał i tłukł. Nabożnie drze papier, uświęcając twórczą destrukcję.
Hańbi świętość sensu bezpośrednim i pełnym rozkoszy obcowaniem z materialnością tekstu. To robota kreatury.
Mężczyzna
W bruLionowej polemice Krzysztof Koehler „oskarżył” Świetlickiego o sianie ideologicznego o’haryzmu (tzn. stawianie na autentyzm wynikający z afirmacji po-
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G u t o r o w, Niepodległość głosu, s. 113.
B. F r y d r y c z a k, O zacieraniu śladów. Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche. „Nowa Krytyka”
nr 15 (2003), s. 242–243.
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toczności i codzienności doświadczenia ludzkiego, personalną otwartość połączoną z pewnego rodzaju ekshibicjonizmem)38. Następujące tezy Koehlera, mniej lub
bardziej świadomie, w tej czy innej konfiguracji, krytycy będą powtarzać przez
kolejne 20 lat:
Pragnie on [tj. Świetlicki] dokonać zabiegu zgoła magicznego: hipnotyzuje i wmawia, że jest wolny,
autentyczny, poza wszelką konwencją, a przecież dla nas, czytelników, szamoce się choćby w sieci
wersów i to, co miało byś autentyczne i wolne, jest – bo taka jest poezja – sztuczne i zniewolone. Marcinowi Świetlickiemu wydaje się, że w ramach konwencji i dzięki konwencji zdoła tę konwencję rozbić
w puch i stanąć przed nami nagi, w świetle prawdy39.

W tej dyskursywnej ciekawostce najbardziej interesujące okazuje się – rzecz
jasna – to, czego w niej nie ma. Koehler przeocza bowiem fakt, iż ekshibicjonizm
Franka O’Hary polegał m.in. na „znacznej jak na ówczesne zwyczaje otwartości
w kwestii nienormatywnej orientacji seksualnej”40. Na ten paradoks zwraca uwagę
Jan Potkański pisząc, że poezja „bruLionu”, a zwłaszcza twórczość samego Świetlickiego – przynajmniej z wierzchu –
jest [...] ostentacyjnie „męska” i „heteroseksualna” – tak silnie, że aż często zdominowana przez „homosocjalność”, nieseksualne (wręcz antyseksualne) związki mężczyzn, jak „męska przyjaźń” [...]. Relacje
mistrz–uczeń między O’Harą i o’harystami, otwartym gejem i „silnymi mężczyznami” przywiązanymi do
swej heteroseksualności, okazują się zatem równie dwuznaczne jak „związek” Jerzego Andrzejewskiego
z Markiem Hłaską41.

Temat „homospołecznej wyobraźni poetyckiej” Świetlickiego podejmuje przede
wszystkim Błażej Warkocki w szkicu Jedna narzeczona dla siedmiu poetów (o męskim pożądaniu homospołecznym, trójkątach i poezji w „Niskich pobudkach”). Badacz stawia tezę, że o heteroseksualnej tożsamości podmiotu Niskich pobudek
decyduje trójkątne pożądanie. „Między nami mężczyznami”, znanymi z imienia
i nazwiska, rodzi się bliska relacja zapośredniczona przez kobiece – anonimowe –
medium. Kobieta istnieje tylko teoretycznie, jako abstrakcja lub funkcja społeczna:
np. w utworze Wola ludu (N 454): „Krakowska narzeczona S. Sierakowskiego”.
Warkocki, analizując pobieżnie Wiersz nie tylko dla Pasewicza oraz Wiersz doraźny,
dochodzi do wniosku, iż „homospołeczne kontinuum, które zarysowuje poeta [...],
jest dyscyplinowane przez homofobię”42. I w konsekwencji to „wspólna narzeczona”
(śmierć, poezja) stanowi konieczny łącznik, a zarazem bufor zapewniający bezpieczeństwo w męskich relacjach. Zawartość tych utworów –
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K. K o e h l e r, O’haryzm. „bruLion” nr 14/15 (1990).
Ibidem, s. 142.
J. P o t k a ń s k i, Epoka spojrzenia. Literatura i społeczeństwo nowego kapitalizmu. Warszawa 2014,
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Marcina Świetlickiego. Red. E. K l e d z i k, J. R o s z a k. Poznań 2012, s. 95.
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To pożądanie homospołeczne w stanie czystym. Bo to o nie chodzi przede wszystkim. I o mężczyzn.
Nie o poezję, nie o śmierć, nie o narzeczoną. O bardzo doczesne, silne związki z mężczyznami43.

Świetlicki pośrednio „odpowiedział” na tę diagnozę Warkockiego (avant la lettre)
już w 1998 roku44. W wierszu Tobół zwierzył się ze swoich homospołecznych dylematów kobiecie, którą poznaliśmy tym razem z imienia:
Popatrz, Moniko. Ten wiersz zaludniają
głównie mężczyźni. Takie heroiczne
czasy nastały. [...]
		
(Tobół, P 272)

Autoironiczne gry z męskością i mężczyznami to zresztą element konsekwentnej strategii twórczej Świetlickiego. Wychwycił tę kwestię Maliszewski:
Osobowość to doprawdy zagadkowa. Pojawił się ktoś taki w polskiej poezji pod koniec XX wieku
– ze swą zniewalającą zniewieściałością, uroczym sposobem zawracania głowy, zwracania powszechnej
uwagi na swoje drobne wzloty, prywatne upadki45.

Paradoksalnie – jedynym prawdziwie męskim pierwiastkiem w tej twórczości
są niekontrolowane, cielesne konwulsje, „niemęskie” ruchy i gesty (jak najdalsze
od „maczoidalnych” męskich póz, które lubią przed sobą i przed innymi odgrywać
aktorzy homospołecznego spektaklu) targające Świetlickim zarówno na scenie
koncertowej, jak i „na scenie” pisma.
Warkocki pisze o „Świetlickim” i „triangulacji pragnienia”, korzystając z osiągnięć teoretycznych Eve Kosovsky Sedgwick, i jest w tym przekonujący. Ale na
„Świetlickiego” zmagania z męskością można by równie dobrze popatrzeć przez
pryzmat psychoanalizy Sigmunda Freuda. Idąc tym tropem, nietrudno byłoby pokazać (będąc przy tym niewiele mniej przekonującym), że podmiot tak naprawdę
w najmniejszym stopniu nie jest zainteresowany męską rywalizacją z takim czy
innym „S. Sierakowskim”. I że to jego narzeczonej pragnie (oraz analogicznie: narzeczonej któregoś z byłych kolegów) – i że to ona, z racji „przynależności” do innego mężczyzny, wydaje się „Świetlickiemu” autentycznie pociągająca. Freud w następujący sposób wyłożył tę zasadę seksualnego „prawa własności”, którą rzekomo
kierują się mężczyźni w wyborze obiektu uczuć:
można [ją] nazwać warunkiem „poszkodowanej osoby trzeciej”; treść tego warunku sprowadza się do
tego, że dany mężczyzna nigdy nie obiera za obiekt miłosny kobiety jeszcze wolnej, a zatem dziewczyny
czy samodzielnej niewiasty, lecz zwraca się wyłącznie ku takiej kobiecie, do której prawa własności może
wysuwać inny mężczyzna – małżonek, narzeczony, przyjaciel. [...] dana kobieta zrazu może być w ogó-
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Ibidem, s. 96.
Również w późniejszym tomie Delta Dietla. Wiersze 2013–2015 (Kraków 2015) M. Ś w i e t l i c k i
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le niezauważona czy wręcz wzgardzona, jeśli nie należy do nikogo innego, podczas gdy staje się przedmiotem zakochania, gdy tylko wejdzie we wspomniane tu stosunki z innym mężczyzną46.

Podążając dalej za tym – całkowicie już przebrzmiałym – przeświadczeniem
Freuda, trzeba by sformułować ostateczny wniosek, że mówiąc „Sierakowski”,
Świetlicki chce powiedzieć „ojciec”. Według dojrzewającego chłopca matka „należy”
do ojca i owa przynależność stanowi nieodłączny składnik bycia matki jako matki
(a co za tym idzie, obiektu jako obiektu pożądania). Z biegiem czasu schemat ten
przenosi się na inne – pożądane – kobiety. Ale żeby „zaiskrzyło”, niezbędne jest
medium w postaci ojca. Stąd właśnie „Sierakowski” i wszyscy zaludniający twórczość
Świetlickiego mężczyźni: są oni przeszkodą pozwalającą bohaterowi pragnąć. W tym
wariancie lekturowym nie chodziłoby zatem o to, że kobieta daje pretekst do męskich schadzek, lecz przeciwnie – męskie związki są konieczne, by zbliżyć się do
kobiety i nauczyć się jej pragnąć.
Jeszcze raz więc sprawdza się zasada, którą głośno sformułował Krzysztof
Hoffmann:
każdy ma takiego Świetlickiego, jakiego sobie wyczytał. To poeta konsekwentny, ale już nie radykalnie
spójny, albo jednowykładniowy, tyleż podsuwający proste recepty na tę twórczość, ile zaraz je palący
[...]47.

Skoro ta pierwsza uwaga odnosi się do absolutnie wszystkiego, co tylko nadaje się do czytania, to ujmijmy ją inaczej: każdy ma takiego Świetlickiego, na jakiego sobie zasłużył. Dla Świetlickiego rzeczywistość jest plastyczna, a język ją dowolnie, choć nie bez bólu i trudu, formuje (nie zaś reprezentuje)48. Dlatego kreatura
z powodzeniem może odgrywać rolę zarówno miłośnika mężczyzn, skrywającego
swe uczucia pod maską homofobii, jak i neurotycznego młodzieńca, pragnącego
kobiety tylko wtedy, gdy pragnie jej ktoś inny, a także – od niedawna – zakochanego obserwatora, opiewającego uroki życia „z nią” (co da się dostrzec np. w wierszu
O. z tomiku Jeden).
Być może dlatego „samcza twórczość” Świetlickiego nie doczekała się jeszcze
kompleksowego genderowego (ani psychoanalitycznego itp.) opracowania – zbyt
łatwo takiemu opracowaniu się poddaje. Sam poeta również dość często naprowadza zainteresowanych na trop. Choćby wtedy, gdy w pewnym wywiadzie zdobywa
się na taką definicję:
Męskość polega na skrótowości. – Męskość jako wartość? – A dlaczego nie? Jakichś wartości trzeba się trzymać. Męskość to pewien styl wypowiedzi, styl myślenia. Oczywiście, główną wartością jest
wielka sztuka, a ta bywa i rozgadana, i skrótowa49.

A więc, z jednej strony, męskość „polega na skrótowości” i w tym tkwi jej war-
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tość, ale z drugiej – wartość stanowi sztuka: ta skrótowa oraz ta rozgadana. Charakterystyczny i programowy brak spójności w obrębie kilkuzdaniowej wypowiedzi.
A podmiot? „Porusza się pomiędzy”.
Nie ma wszakże wątpliwości, że zarówno seksualność, różnica seksualna, jak
i pozycja mężczyzny w obrębie tej różnicy jest dla Świetlickiego czymś więcej niż
tylko kolejnym zagadnieniem do uplastycznienia. Widać to doskonale w wierszu
Upał w szpitalu:
Nagle się jej moja nagość, rozpięta góra od piżamy,
nagle wydała się nieprzyzwoita, wyszła.
Poczułem więc natychmiast swój męski, więc psi zapach. I zawstydził mnie
mój smrodliwy papieros, więc zgasiłem go
i zacząłem żałować, że nie jestem jeszcze
umarłym bohaterem, tym uchodzi wszystko.
Pocę się wyjątkowo obficie i jestem
osaczony, mówię upiornie wolno, skrępowano mnie
zastrzykiem, lekarstwami i tym, co
mam na sobie, to nie moje ciało.
Mówię powoli [...]
		
(Upał w szpitalu, Z 27)

Męskość realna, nie jako literacka fikcja, dochodzi do głosu w momentach
kryzysowych, w których ciało daje o sobie znać, gdy odmawia posłuszeństwa. Męskość okazuje się wtedy radykalną obcością – wyobcowana z siebie, z symboliki
i wyobrażeń na swój temat („to nie moje ciało”). Na męskość nie da się patrzeć, nie
sposób jej wąchać. Męskość to „przeżyty” wstyd.
Więc to nie do końca tak wygląda, jak twierdzi Magdalena Bednarek, że to, „co
w sytuacji miłosnej byłoby męskie (i pozytywne), w szpitalu okazuje się nieprzyzwoite, widząc cielesną mięsność, »rozpiętą górę od piżamy« [...], ona odchodzi [...]”50.
Tutaj ujawnia się fakt, że nie istnieje coś takiego jak „sytuacja miłosna” (w której
znalazłaby swoje miejsce jakaś pozytywna męskość). Następuje nagłe olśnienie –
także ze względu na wstręt, jaki czuje kobieta – jeśli kwestia dotyczy męskiego
ciała, to nagle cały świat staje się szpitalem, w którym panuje skrępowanie, obcość
i „nieswojość”. Nie ma innej, bardziej intymnej przestrzeni, nie ma dogodniejszych
warunków, w których męskość jako taka mogłaby się pomyślnie realizować (ależ
są – powie Świetlicki – można je znaleźć we wszystkich kliszach na temat „prawdziwej męskości”, np. tych z Humphreyem Bogartem w roli głównej: ich podstawowym zadaniem jest ochrona przed wstydliwą traumą). Męskość wydaje się z gruntu nieprzyzwoita, „psia”51, nie przystaje do wyobrażeń zarówno innych (ona „wyszła”),
jak i podmiotu („to nie moje ciało”). Ciało wymyka się mężczyźnie, jest „wobec
niego wrogie. [...] Obcość – jego własna obcość – stała się jego panem”52. Pies nie
ma w tej sprawie nic do gadania, jest ostatecznie zobowiązany:
To nie jest wolność, bo to jest konieczność.
To nie jest wybór, to jest nakaz. Lecz to

50
51
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Wymachiwanie ogonem nieograniczone
Jest. [...]53

Dlaczego podmiot z wiersza Upał w szpitalu żałuje, że nie jest umarły? Bo jako
taki, czyli umocowany w porządku symbolicznym „Bogart”, dysponowałby mnogością lekkomyślnych i nieważnych słów, które mogłyby w końcu odcieleśnić ów druzgocący obraz („umarłym [...] uchodzi wszystko”, łącznie z seksualnym napięciem).
„Smrodliwa” męskość to zaledwie chwila, ale trwając w niej, podmiot mówi „upiornie wolno” – osaczony i skrępowany, nieswój, lecz tylko w tym jednym momencie
autentycznie wolny. „Mówię powoli” – zgodnie z wolą. Reakcją na ów traumatyczny
wgląd w „istotę” męskości – bycie, które okazuje się nie do zniesienia, ujawnia się
tylko poprzez klęskę – jest sublimacja, zagadanie materii, często u Świetlickiego
realizujące się poprzez prowokowanie konfliktu z wrogiem urojonym, kobietą.
Damsko-męska sztampa ratuje podmiot przed zatraceniem się w materii pisma
(przed „nabożnym darciem papieru”).
Sto razy zaznaczała, że mnie nie chce.
Wypróbowałem jednak wszystkie
męskie sposoby. Jest. Jest
przy moim boku na cudzym tapczanie.
Przegrała. Zwyciężyła. Zwyciężyłem. Przegrałem.
Leży. Ubrany – usiadłem daleko.
Patrzę i palę papierosa. Patrzę.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
Kiedy otworzy oczy – ja otworzę ogień.
			
(Pobojowisko, Z 45)

Sugestia wydaje się dość jasna i konserwatywna – seksualność, różnica seksualna, ma charakter wyłącznie antagonistyczny. Nie istnieje żadna możliwość
porozumienia. Papieros zamienia się w broń w każdej chwili gotową do strzału.
Potencja znajduje się na swoim miejscu, a klisza goni kliszę (jak w Pogo: „mam
w sobie gorący / detal, teraz cię muszę znaleźć”, W 148). Związek seksualny nawet
nie tyle nie istnieje, ile jest przez te chwilowe zbliżenia-rywalizacje jeszcze bardziej
rozluźniany. Mężczyzna i kobieta są dla siebie jak pies („teraz chcę być twoim psem”
áI Wanna Be Your Dog, W 163ñ) i kot („tak to kotku wygląda / i tak się to kończy”
áTrzecia połowa, T 203ñ).
W muzycznej wersji wiersza Palenie Świetlicki melorecytuje: „Bo to jest, bracie,
wojna, wojna palących z niepalącymi. Odwieczna dychotomia, jak Legia i Polonia,
jak Wisła i Cracovia, jak Staś i Nel”54. Wojna, przez poetę metonimicznie zredukowana do awantury o papierosa, ma charakter stricte seksualny. To zastanawia, bo
w poetyckim opracowaniu różnicy seksualnej widać tu ewidentny nadmiar. Rozpoznanie swojej seksualności czy ustosunkowanie się do niej stanowi warunek
wejścia w porządek symboliczny (mówi ona albo on – ono co najwyżej wydaje z siebie głos). Tutaj owa symbolika podniesiona zostaje do drugiej potęgi – seksualność
53
54
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jako „odwieczna dychotomia”, wyrażająca się w pełni dopiero w języku symboli (Staś
i Nel). „Świetlicki” nawet nie stara się ukrywać, że czuje się stroną w tym „odwiecznym” konflikcie, że jest emocjonalnie, a nawet somatycznie zaangażowany w sprawę swojego małego papierosa:
Mój mały przyjacielu, papierosie.
Spędziłem z tobą więcej czasu niż z kimkolwiek.
Niszczymy się nawzajem, czule
oddani sobie.
		
(Palenie, Cz 307)

Jak każda wojna, także wojna seksualna druzgoce wroga (niepalących, czyli
– po prostu – kobiecość) oraz sprawia, iż „wypala się” przyjaciel, protagonista.
I staje się wrogi sam sobie. Mimo wszystko jednak – zapowiada walkę do końca:
I
będziemy
nosili spodnie
– dopóki sił nam starczy!
		
(Obiecywanie, Cz 306)

Zdecydowane, wielkie, samotne „I” w nagłosie, „Wzwód wymierzony w ciemność”
(Małżowina, P 267), nie pozostawia wątpliwości, że ciągle jeszcze ma o co walczyć,
że bohater jest samotny i „umarły – ale nie uwiędły” (P 267). „Nim będzie śmieszny
i stary”, da radę „wyjść” o własnych siłach i na własnych warunkach, nie pogubi się
(P 267). Takie samo sterczące „I” pojawia się, nawet w bardziej jednoznacznym kontekście, w wierszu zaczynającym się od słów „Pierwszy raz się zbudziłam spokojna”.
To bodaj jedyny utwór, w którym „Świetlicki” mówi w rodzaju żeńskim. Ale i tam
gramatyczna oraz graficznie odzwierciedlona erekcja wdziera się i zakłóca spokój.
Pierwszy raz się zbudziłam spokojna
i bez wstrętu.
Wczoraj on mnie, to jego łóżko.
Zawsze niesmak w takich sytuacjach,
zawsze pragnienie wykąpania się,
umycia zębów, uciekania.
Dzisiaj niezrozumiały spokój. Odchyliłam kołdrę
i patrzę. A to nawet nie ma związku z nim.
I,
och, czyżbym umarła?
		
(Pierwszy raz się zbudziłam spokojna..., T 187)

Chwilowe zawieszenie broni działa na bohaterkę kojąco, lecz tylko do czasu,
gdy materię tekstu rozdziera wielkie „I” – łącznik, który dzieli, twardość, która
zmiękcza55 (doprowadza do śmierci albo do orgazmu: „och, czyżbym umarła?”). Po
raz kolejny męskość i zakwestionowanie męskości okazują się jednym i tym samym.
Kiedy w 2006 roku Świetlicki rozpoczyna swój cykl kryminalny, jego bohater legitymuje się następującym „dowodem tożsamości”. Imię: brak. Nazwisko: brak.
55
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Pseudonim: Mistrz. Wiek: 44 (oczywiście!). Najbliższa rodzina: Suka (suka). Praca:
bezrobotny. Wykonywane zajęcie: pijak, atrakcja turystyczna, „szalenie niekonwencjonalny, szalenie prywatny detektyw”56. Znaki szczególne: nie posiada „dowodu
osobistego, pracy, paszportu, [...] telefonu, komputera, samochodu, karty do bankomatu, pretensji do bycia zdrowym, pogodnym i zapobiegliwym”57. Skrajnie niezainteresowany tym, co mówią o nim inni, gorączkowo pragnie usłyszeć, co mają
o nim do powiedzenia. „Pijaczyna. Nic nie robi. Skończył się. Spuchł, posiwiał
i utył”58. „Żyje w przeszłości. Nie zadaje niepotrzebnych pytań”59. Nieakceptowany i odizolowany od otoczenia, bez znajomości ogólnie przyjętych norm zachowania,
nadal pozostaje w centrum wydarzeń. To najważniejszy punkt miasta i totalny
wyrodek w jednej osobie:
Mimo że nie jest nigdzie zameldowany, mimo że nie ma żadnych dokumentów, mimo że tak naprawdę nie istnieje, niemal codziennie znajdują go, pokazują mu swoje ordynarne pomysły, przymuszają go do słuchania ich muzyki, oglądania ich dzieł sztuki. Dają mu istnienie, wpychając jednocześnie
w błoto60.

Najpełniej wszakże Świetlicki przedstawia bohatera na ostatniej stronie okładki swojego pierwszego kryminału:
dawny gwiazdor kina dziecięcego, mężczyzna przegrany, detektyw z przypadku. Nazywają go mistrzem.
Nie posiada dowodu osobistego, komórki, konta bankowego ani prawa jazdy. Mówią na mieście, że utył,
spuchł, posiwiał. I nagle, zupełnie nieoczekiwanie, w prywatność jego nikomu niepotrzebnego istnienia
wkracza zbrodnia61.

„Mężczyzna przegrany” – ta identyfikacja wydaje się w swej dwuznaczności najbardziej wymowna. Z jednej strony, to ten, który doznał porażki, został pokonany
i pogodził się z losem, z drugiej – ten, który wciąż jest w grze. Ciągle może próbować
od nowa, bo mimo że jeszcze nie zaczął grać, już od razu poniósł fiasko. I to czasowe napięcie, ów stan zawieszenia w obrębie porażki (między „jeszcze nie” a „już tak”),
warunkującej wszelako wejście do gry (i w konsekwencji możliwość zmiany jej zasad)
cechuje ową prozatorską kreaturę. „Przegranie” odnosi się jednak – niemal tautologicznie – do mężczyzny. On nigdy przecież nie spełnia oczekiwań. Nie dorasta.
Mężczyzna to ktoś, kto zawodzi. Oto co mówi na ten temat psychoanalityk: „chciałbym zaproponować, byśmy postarali się zrozumieć »falliczny« jako zawodny’, by
usłyszeć faillir ( zawieść’) w fallusie”62. Fallus, tak jak mężczyzna, to przede wszystkim coś, co rozczarowuje, co prędzej czy później trzeba odrzucić albo przekroczyć.
Mistrz, wyrzutek manifestujący i ceniący swoją niepotrzebność, dużo uwagi
poświęca temu, co ludzie o nim mówią. Zazwyczaj mówią źle, wyrażają rozczarowanie. Więc kiedy tylko dwie dziewczyny przy stoliku obok zaczynają rozmowę
o kondycji polskiego mężczyzny, mistrz natychmiast nadstawia ucha:
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– A popatrz [...] na tego, siwego, tu przy stoliku obok... Nie wnikam, kim on jest, nic mnie to nie
obchodzi, brzydzę się nim, ale jakby tak na moment się na nim skupić, to jasne dla mnie jest to, że
spokojnie może zostać uznany za postać mówiącą nieco o kondycji polskich mężczyzn. Stanowi k a r yk a t u r a l n y wizerunek kolejnej lost generation wiecznych chłopców przeistoczonych niepostrzeżenie
w przedwczesnych starców. Zapity, apolityczny, zbuntowany przeciw wszystkiemu, czyli bliżej nie
wiadomo czemu, przeżywa relacje społeczne i uczuciowe w sposób skrajnie niedojrzały. Jest raczej
nieszkodliwy, bo przecież niszczy tylko samego siebie. Upozowany, wycofany, szyderczy i depresyjny.
Chory na alkoholizm, nadwrażliwy i kompletnie zobojętniały. Dekadent i nikotynista. Postrzegam go
jako postać tragiczną i groteskową, antytezę dziarskiego, wszechpolskiego chłopca i uosobienie obywatelskiej niemocy wolnościowego kontestatora z lat osiemdziesiątych. Nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Nie rozumie świata. Nie dorósł, a zdziadział63.

Diagnoza jest dość łatwa do przewidzenia i mistrz jako mężczyzna przegrany
musi się w niej rozpoznać. Choć na jej podstawie można się pokusić o wnioski
bardziej ogólne. Po pierwsze, mowa jest o karykaturze. A mężczyzna to już zawsze
tylko karykatura mężczyzny, mężczyzna nieadekwatny, nie-mężczyzna64. Po drugie,
w dyskursie pada termin „lost generation”, pierwotnie odnoszący się do pisarzy
uwikłanych w doświadczenie pierwszej wojny światowej. Ale mistrz też ma swoje
kombatanckie doświadczenie, też należy do straconego pokolenia, ma własną –
męsko-damską – wojnę. Wojnę, którą musiał przegrać. Tak jak w wierszu Przeproś
(P 235):
Ożywiam się tylko wtedy, gdy myślę o sobie
w tobie. (Przeproś!)
[. . . . . . . . . . . . . . ]
Kiedyś było inaczej, kiedyś było lepiej
– przed moją wielką wojną, na której poległem.

Po trzecie, ostrze dziewczęcej krytyki wymierzone zostało również w upozowanego buntownika. Infantylnego i nieszkodliwego, bo politycznie obojętnego. Reakcja bohatera na obrzydzenie rozmawiających jest znamienna: „Jezu... – mruczy
mistrz. – Czy ona to o mnie mówi?”65 Nic dziwnego, że w kontekście usankcjonowanego buntu bohater wzywa na świadka akurat Jezusa, jedną z najwcześniejszych
kreatur Świetlickiego. Wiersz Apokryf (Z 13) warto przytoczyć w całości:
Maleńki Jezus był nieznośnym dzieckiem.
Od razu było widać, że nie całkiem jest stąd.
Stada staruszek rozprawiały o nim,
wykonując ówczesne zabobonne znaki.
To dziecko miało nienormalną pamięć,
pamiętało dokładnie cały gwiezdny porządek
i stosowało go na swój
męczący i niezrozumiały sposób.
Wpadał z patykiem w dłoni między rówieśników
organizując rewolucje
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albo zamieniał złośliwe staruszki
w ptaki i muchy.
Rodzice często brali go na stronę
i przyglądali mu się z niepokojem,
wówczas podnosił ostrzegawczo palec
i speszeni wracali do swych obowiązków.
Teraz wisi na ścianach pomiędzy kwiatami
i ponad tapczanami licealistek,
został wchłonięty przez te same staruszki
i mężczyźni w sukienkach używają go.
Ale to, jak się zdaje, zbyt go nie obchodzi.
On siedzi na krawędzi, stuka patykiem o patyk.
Gwiazda spada, następna
wznosi się.

Oto karykatura rewolucjonisty. Nieznośny, męczący chłopiec z patykiem w ręku.
Nieustannie grożący systemowi palcem, ale w całości przez niego połknięty. Lecz
tylko dzięki temu może od czasu do czasu stać się instancją wypaczającą funkcjonowanie owego systemu, samą w sobie nieobecną, nawet nieistniejącą, ujawniającą się jedynie poprzez efekty swoich działań, zmieniającą „bieg przyciąganych zdań”,
fragmentów narracji66. Kreatura to właśnie tego typu instancja – nie istnieje, ale
działa i wpływa na warunki istnienia. Z mężczyzną jest odwrotnie – istnieje (aż za
bardzo), tylko nie działa. Świetlickiemu udało się połączyć ogień z wodą – pod pozorem konserwatywnej męskości przemyca on do kanonu (także tego szkolnego)
kobiecą, wywrotową kreaturę67. A jednocześnie chroni „się” przed naporem cielesnego, wstydliwego i zawsze nieswojego bycia mężczyzną.
Abstract
DAWID MATUSZEK University of Silesia, Katowice
CREATURE – ŚWIETLICKI UNDER THE PRETENCE OF MASCULINITY
Marcin Świetlicki identifies the speaking subject of his creativity as a “metrical creature.” The author
of the article juxtaposes this poetic insight with Benjamin’s concept of creation (die Kreatur) and on
that basis builds a theory of subject which emerges from Świetlicki’s writing.
The creature is a subject and a litter, creator and creation within one “speaking person.” Its creative work does not base on avant-garde formation of everything anew but rather on converting and
reshaping the present situation, to date literary reality. Creature is “incomplete”: it belongs to the collection of “literature” but at the same time incompletely falls into its scope thus distorting it. In this
sense and according to Jacques Lacan’s formulas of sexuality, creature is a woman.
The author proves that the demonstrative “masculinity” of Świetlicki’s writing is only a staffage
due to which a writer may tactfully, in woman-like manner, change the rules of the play from the inside,
and concurrently protect himself against the pressure of bodily and shameful – for constantly beyond
himself – being a male.
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LISTY JULII DICKSTEIN-WIELEŻYŃSKIEJ DO ADOLFA CHYBIŃSKIEGO
WOKÓŁ MONOGRAFII MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA
Opracowała
MARIOLA WILCZAK Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
Życie i twórczość Julii Dickstein-Wieleżyńskiej (1881–1943), poetki, emancypantki, krytyka literackiego i tłumaczki znającej 12 języków, to obszary słabo zbadane, choć zasługujące na szczegółową monografię1. Urodzona w rodzinie zasymilowanych Żydów: Pauliny z Natansonów (córki Józefa Natansona)
i Samuela Dicksteina, wybitnego matematyka i społecznika, Wieleżyńska dała się poznać jako „namiętna i nienasycona działaczka społeczno-kulturalna”2. Przyjaciele i współpracownicy: Aurelia Wyleżyńska3,
Jerzy Eugeniusz Płomieński4 i Halina Czaykowska5, będący najbliżej dorobku i warsztatu pisarskiego
Dickstein-Wieleżyńskiej, podkreślali jej wyjątkowe zasługi dla literatury i kultury.
Ponieważ dotąd niewiele uwagi poświęcono dokonaniom tej autorki, a głównym komentarzem do
tekstów, które stworzyła, pozostają recenzje współczesnych jej krytyków, kilka szkiców wspomnieniowych i haseł w kompendiach informacyjnych 6 oraz sporadyczne nawiązania do jej prac w rozpra-
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Zadania tego podjęła się autorka niniejszego szkicu, powstałego w ramach grantu Narodowego
Centrum Nauki Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881–1943). Monografia dokumentacyjna, realizowanego w latach 2011–2014.
J. E. P ł o m i e ń s k i, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie. Warszawa 1956, s. 279.
A. W y l e ż y ń s k a: Dziennik (VIII 1939 – IV 1940). Bibl. Narodowa, sygn. III 10786; Dziennik pisany w Warszawie podczas okupacji niemieckiej 1942–1943. Bibl. Ossolineum, sygn. 12581/II;
Dziennik (IX 1943 – VI 1944). Bibl. Narodowa, sygn. 10787; Notatki pamiętnikarskie. Archiwum Akt
Nowych, sygn. 231/I-1 – 231/I-6.
J. E. P ł o m i e ń s k i, określający Wieleżyńską jako „wybitną intelektualistkę polską, jedną z czołowych intelektualistek swojego pokolenia”, poświęcił jej kilka szkiców, np. Między warsztatem
twórczym a namiętnością czynu społecznego. Julia Dickstein-Wieleżyńska (w: Twórcy bez masek).
W liście z 17 IV 1951 H. C z a y k o w s k a, wieloletnia przyjaciółka Dickstein-Wieleżyńskiej, napisała do J. E. Płomieńskiego, pracującego nad przywoływanym już szkicem (Korespondencja
J. E. Płomieńskiego. Listy od różnych osób. Lit. C, k. 255–256. Bibl. Ossolineum, sygn. 16098/II):
„Znałyśmy się od wczesnej młodości, łączyła nas zawsze serdeczna przyjaźń i byłyśmy w stałym
kontakcie do ostatnich chwil jej życia. Zgadzając się najzupełniej z Pana stanowiskiem w ocenie
zasług, jakie położyła dla literatury, dodać muszę, że zasługi Juli nie ograniczyły się tylko do jednego pola jej pracy. Cieszę się też prawdziwie, że nareszcie znalazł się ktoś, kto osobę Julii Dickstein-Wieleżyńskiej [...] przypomni”.
Zob. m.in. C. W a l e w s k a: Kobieta polska w nauce. Warszawa 1922, s. 19–20; O równe prawa. „Kobieta Współczesna” 1927, nr 10. – J. E. P ł o m i e ń s k i: Glosy o książkach i pisarzach.
W: Szukanie współczesności. Studia i glosy literackie. Warszawa 1934; Twórcy bez masek; Twórczość
Julii Dickstein-Wieleżyńskiej. „Kamena” 1957, nr 15/16; Ostatnia entuzjastka polska. „Wiadomości”
(Londyn) 1959, nr 6; Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Portrety i fakty. Opowieści o twórcach. Szkice wspomnieniowe. Mpis, k. 276–282. Bibl. Ossolineum, sygn. 18223/II. – H. K r o s z c z o r,
Julia Dickstein-Wieleżyńska. W: Kartki z historii Żydów w Warszawie XIX–XX w. Sylwetki, szkice.
Warszawa 1979. – A. S i e c z k o w s k i, „Łużyckie akcenty” mojej biografii. (Warszawa a Łużyce
1931–1945). „Zeszyty Łużyckie” nr 4 (1992). – B. T y s z k i e w i c z, Julia Dickstein-Wieleżyńska.
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wach historycznoliterackich7, tym cenniejsze okazują się wszelkie ślady dokumentujące jej działalność,
także te pozostawione w korespondencji. Wśród listów Dickstein-Wieleżyńskiej szczególnie interesujące wydają się te pisane do Adolfa Chybińskiego.
Adolf Chybiński (1880–1952), wybitny muzykolog, był przyjacielem Mieczysława Karłowicza, który
w wieku 33 lat zginął tragicznie u podnóża Małego Kościelca w Tatrach w 1909 roku. O jego śmierci
krążyły legendy, sugerowano, że było to samobójstwo. W roku 1934 Chybiński, z okazji 25-lecia śmierci kompozytora, podjął decyzję o napisaniu monografii jego życia i twórczości i w związku z tym rozesłał
ankietę do osób mogących podzielić się wspomnieniami lub materiałami dotyczącymi Karłowicza, lecz
otrzymał niespełna 40 odpowiedzi8. Nie zdążył w pełni zrealizować swojego zamiaru przed drugą wojną
światową. W roku 1939 nakładem Sekcji im. Mieczysława Karłowicza przy Warszawskim Towarzystwie
Muzycznym wydał jedynie część pierwszą książki – Mieczysław Karłowicz (1876–1909). Kronika życia
artysty i taternika, przedstawiającą biografię autora Odwiecznych pieśni, uzupełnioną po wojnie i opublikowaną w 1949 roku przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Część druga, która miała być poświęcona twórczości kompozytora, nie ukazała się.
Chybiński pisał:
„Nie mogę nie podkreślić z jak największą wdzięcznością wielkiej ofiarności P. Dr J. Wieleżyńskiej,
która nie wahała się poświęcić bardzo wiele czasu i trudów, aby nie tylko udzielić mi łaskawie wielu
informacji o rodzinie Karłowiczów, informacji zaczerpniętych od wielu osób, które pozostawały z nimi
w bliższych lub dalszych stosunkach, ale i sporządzić bardzo wiele odpisów z prywatnych i publicznych
zbiorów i bibliotek w Warszawie. Dzięki P. Dr J. Wieleżyńskiej mogłem również uzyskać nazwiska i adresy osób, które mogły mi udzielić wielu dalszych wiadomości, niekiedy bardzo ważnych. Nie umiem
dość wyrazić swego podziwu dla Jej pięknego, niezwykłego idealizmu i szlachetnej ofiarności”9.
Wieleżyńska, która sama zaoferowała Chybińskiemu pomoc i pełną dyspozycyjność, wspierała jego dążenia do obiektywnego przedstawienia faktów dotyczących Karłowicza, w tym też okoliczności jego
śmierci, zwłaszcza że plotka o samobójstwie nadal była żywa. Próbowała również dotrzeć do źródła
rodzinnych tajemnic i konfliktów, wyjaśnić sprawy sprzedaży i dziedziczenia rodowych majątków Karłowiczów oraz kwestię testamentu Mieczysława i trudnej sytuacji matki, Ireny Karłowiczowej, po śmierci syna. Dickstein-Wieleżyńska prowadziła też poszukiwania „notesika” – tzw. notatnika instrumentacyjnego Karłowicza, przekazanego przez matkę kompozytora Stanisławowi Szumowskiemu. Ostatecznie
notatnik trafił do Chybińskiego, który w swojej monografii opisał jego zawartość i określił czas powstania na lata 1906–190710.
Dickstein-Wieleżyńska darzyła wielką admiracją autora Odwiecznych pieśni, ceniła także wysoko
jego twórczość. Wynikało to po części z bliskich relacji osobistych z rodziną Karłowiczów. Mieczysław
Karłowicz, którego Dickstein-Wieleżyńska poznała jako kilkuletnia dziewczynka, wydawał się jej znacz-

7

8
9
10
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Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Oprac. zespół
pod red. J. C z a c h o w s k i e j i A. S z a ł a g a n. T. 2. Warszawa 1994. – R. L e s z c z y ń s k i,
Julia Wieleżyńska. „Zeszyty Łużyckie” nr 12 (1995): Sylwetki polskich przyjaciół Łużyczan.
– J. S t a r n a w s k i, Julia Dickstein-Wieleżyńska. Hasło w: Słownik badaczy literatury polskiej.
Red. ... T. 6. Łódź 2003. – Zapomniane głosy. Krytyka literacka kobiet 1894–1918. T. 1: Wybór
tekstów. Oprac. A. W y d r y c k a. Białystok 2006.
Np. Z. P r z y b y ł a, kreśląc w swym cennym studium Asnyk i Konopnicka. Szkice historycznoliterackie (Częstochowa 1997) m.in. obraz recepcji dzieł A. Asnyka do roku 1996, wymienia książkę
Ze studiów nad Asnykiem J. D i c k s t e i n - W i e l e ż y ń s k i e j (Warszawa 1930) jako jedno z nielicznych porównujących twórczość Asnyka i Konopnickiej opracowań, które wszakże nie wykraczają „poza ogólne stwierdzenia podręcznikowe oraz okazjonalne wypowiedzi publicystyczne” (s. 27).
Warto zwrócić uwagę także na szkic Z. M o c a r s k i e j - T y c o w e j Dwugłos Asnyka i Konopnickiej
(„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska” 45 á1995ñ),
zainspirowany studium J. Dickstein-Wieleżyńskiej o tym samym tytule, zamieszczonym w jej
przywoływanej już książce o Asnyku.
A. C h y b i ń s k i, Mieczysław Karłowicz (1876–1909). T. 1: Kronika życia artysty i taternika. Cz. 1:
1876–1901. Warszawa 1939, s. 9.
Ibidem, s. 10.
Zob. H. P. A n d e r s, Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania. Poznań 1998.
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nie starszym, nieprzystępnym i unikającym kontaktów człowiekiem. Od kiedy w 1887 roku Karłowiczowie osiedlili się na stałe w Warszawie, serdeczne stosunki łączyły ich z Dicksteinami. Warto wspomnieć,
że Samuel Dickstein był autorem haseł w Słowniku języka polskiego i ta współpraca przerodziła się
w przyjaźń z dwoma redaktorami tego dzieła, Janem Karłowiczem i Adamem Antonim Kryńskim. Byli
oni częstymi gośćmi w salonie prowadzonym przez żonę Dicksteina, Paulinę, w ich domu przy ulicy
Marszałkowskiej 117. Szczególnie silna więź łączyła matkę Julii i matkę Mieczysława11. Pozostawały
one w stałym kontakcie listownym, Dicksteinowa wspierała Karłowiczową do ostatnich jej chwil, zanim
ta, przeżywszy czworo swoich dzieci i męża, zmarła w wieku 74 lat.
Swój pogląd na twórczość Karłowicza wyraziła Dickstein-Wieleżyńska m.in. w tekście Mieczysław
Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu12. Napisała recenzję książki Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne13, wydanej staraniem Zarządu Sekcji Turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego. Jest także autorką poetyckiej parafrazy, zresztą – według niej samej – nieudanej,
Odwiecznych pieśni14. Swój podziw dla twórczości Karłowicza wyraziła również w przedmowie do Poezji
Giacoma Leopardiego, porównując poetę z Karłowiczem15.
Dane uzyskane od Wieleżyńskiej zostały wykorzystane przez monografistów Karłowicza: zarówno
przez Chybińskiego, jak i Henryka Pawła Andersa16. Fragmenty niektórych listów Wieleżyńskiej zostały przedrukowane przez Andersa w jego książce, a także w opracowanym przez niego zbiorze Mieczysław
Karłowicz w listach i wspomnieniach. Informacje o korespondencji opublikował też w piśmie „Muzyka”
Andrzej Jazdon17.
Spuścizna profesora Chybińskiego, zawierająca Archiwum Karłowicza, przechowywana jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Obejmuje m.in. Korespondencję Adolfa Chybińskiego dotyczącą
materiałów do monografii o Mieczysławie Karłowiczu (rkps 777 IV). W tomie 1 (A–R) znajdują się np.
listy Dicksteina do Chybińskiego, z 7 III 1934 (k. 49–50) oraz z 18 III 1934 (k. 51–52). W tomie 2 (S–Z)
pomieszczone są m.in. pismo Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, z 26 V 1934, z notatką Wieleżyńskiej (k. 98) oraz 32 jej listy (k. 101–137), ponadto Listy różne do różnych – w tym adresowane do Wieleżyńskiej: od Heleny d’Abancourt, z 1935 roku (k. 161), od Wandy Jerominówny, z 1934 roku (k. 164–166), od Karoliny Juraszowej, z 1936 roku (k. 167–168), od Marii Karczewskiej,
z 1934 roku (k. 169–171), od Stanisława Roguskiego, z 1934 roku (k. 176–177), a także fragment listu
od Antoniny Gawrońskiej, z 21 IV 1934. W Archiwum Karłowicza znajdują się również Materiały Adolfa Chybińskiego dotyczące Mieczysława Karłowicza i monografii o kompozytorze (rkps 778 IV, k. 212).
Część 1 (k. 1–45) to np. odpisy oraz fragmenty korespondencji Pauliny i Samuela Dicksteinów z 1897
i 1909 roku (k. 10–11), a także Ireny Karłowicz i Pauliny Dickstein, z lat 1909–1914 (k. 8–9, 11). W części 2 (k. 46–87) mieszczą się kopie listów i materiałów sporządzone przez Wieleżyńską.
Prezentowane w niniejszym artykule listy Dickstein-Wieleżyńskiej do Chybińskiego stanowią zaledwie ułamek jej spuścizny korespondencyjnej, ponieważ większa jej część została zniszczona w czasie
działań wojennych po 1939 roku. Wyboru owych listów dokonano zarówno biorąc pod uwagę przedstawiony w nich obraz związków między rodzinami Dicksteinów i Karłowiczów, jak i uwzględniając relacje
wytworzone między nadawczynią tych listów a ich adresatem. W tej korespondencji bowiem autorka

11

12

13
14
15
16
17
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S. D i c k s t e i n w korespondencji z A. Chybińskim (listy z 7 III i 18 III 1934. W: Korespondencja
Adolfa Chybińskiego dotycząca materiałów do monografii i Mieczysławie Karłowiczu. Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV, t. 1, k. 49–52. Fragmenty wydrukowano w: Mieczysław Karłowicz
w listach i wspomnieniach. Oprac. H. A n d e r s. Warszawa 1960, s. 214–215) wspominał, że w jego
posiadaniu są listy I. Karłowiczowej do jego żony.
J. D i c k s t e i n ó w n a: Mieczysław Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu. „Nowa Gazeta”
1911, nry 62, 64, 66. Przedruk w: „Przegląd Muzyczny” 1911, nr 4; Prometeusz–Paraklet. Studia,
szkice, głosy. Warszawa 1913.
J. D i c k s t e i n ó w n a, rec.: Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne. „Książka” 1911, nr 3.
J. D i c k s t e i n ó w n a, Odwieczne pieśni. Pieśń o wiekuistej tęsknocie. – Pieśń o miłości i śmierci.
– Pieśń o Wszechbycie. „Nowa Gazeta” 1912, nr 162.
G. L e o p a r d i, Poezje. Przeł. J. W i e l e ż y ń s k a. Warszawa 1938, s. XXII.
Monografii A n d e r s a o Karłowiczu (op. cit.) zawdzięczam wiele informacji wyjaśniających.
A. J a z d o n, Miscellanea karłowiczowskie w spuściźnie Adolfa Chybińskiego. „Muzyka” 2010, z. 2.
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przybiera, z jednej strony, rolę świadka przeszłości, dzielącego się wspomnieniami o znajomym kompozytorze, a z drugiej – rolę aktywnej współpracownicy Chybińskiego, dobrowolnie przyjmującej na siebie
zadania mediatorki i pomocnicy wpływającej na tempo i kształt działań. Dodatkową wartością tych
dokumentów jest wyjątkowa możliwość śledzenia mało znanych relacji rodzinnych oraz środowiska,
w jakim dorastała Wieleżyńska. Wyjątkowa – ponieważ autorka listów raczej nie uznawała za istotne
wypowiadanie się o swoich sprawach osobistych18. Korespondencja ta odzwierciedla również sposób,
w jaki zwykła pracować Dickstein-Wieleżyńska – styl charakterystyczny dla nieformalnej asystentki,
animatorki pozostającej w tle, w cieniu głównego twórcy dzieła.
Listy Wieleżyńskiej do Chybińskiego to przykład sztuki epistolograficznej wiele mówiącej w sposób
niezamierzony o samym nadawcy, zdradzającej więcej, niż zamierzał on powiedzieć. Dzięki temu staje
się ona źródłem informacji, których próżno szukać w innych rodzajach dokumentów, uzupełniając
wiedzę o twórcy – poprzez potwierdzenie lub zdementowanie funkcjonujących opinii. Znajdujemy w listach obraz Dickstein-Wieleżyńskiej jako działaczki kulturalnej, niezwykle aktywnej, ujawniającej
swoje rozległe kontakty polskie i zagraniczne. Pisze ona m.in. o bliskich relacjach z Juliuszem Kleinerem
i o niezrozumiałej dla niej postawie Aleksandra Brücknera wobec dokonanego przez nią przekładu na
język włoski Mitologii słowiańskiej. Charakteryzuje różne osoby z kręgu znajomych własnych i Karłowicza (np. Brücknera, Tadeusza Grabowskiego, Romana Etlisa).
Część spuścizny korespondencyjnej Wieleżyńskiej można – za Stefanią Skwarczyńską – nazwać
„receptorem fal życiowych”19, skupiającym informacje dotyczące rzeczywistości otaczającej nadawczynię.
Ukazują one jej udział w życiu kulturalnym i literackim, a zwłaszcza ogrom jej zaangażowania w organizację tego życia, którego przyspieszone, intensywne tętno wpłynęło również na formę tych listów. Ze
względu na pogarszającą się sprawność rąk autorki były one pisane na maszynie. Wieleżyńska dodawała też komentarze na marginesach, często bardzo drobnymi literami i bez zachowania interlinii. Nie
wynikało to jednak z braku respektu dla zwięzłości, jaką wymuszał list, lecz z wielości spraw, które
autorka usiłowała pomieścić na kartce papieru. Swoją objętością i szczegółowością listy Wieleżyńskiej
świadczą o jej determinacji, by pomóc w zrealizowaniu monografii o Mieczysławie Karłowiczu.
W publikowanej tu korespondencji zmodernizowano pisownię i interpunkcję. Skróty zostały w większości wypadków rozwinięte w nawiasach kwadratowych – zachowano jedynie skróty konwencjonalne (np.,
śp., p., W.P.). Podkreślenia (zarówno odręczne, jak i maszynowe) oddano drukiem rozstrzelonym. Ujednolicono układ nagłówków i podpisów. Odręczne dopiski na marginesach, częste w listach (pisanych
na maszynie), ujęto w nawiasy klamrowe { }. Wyrazy słabo czytelne, których lekcja jest niepewna,
opatrzone zostały znakiem zapytania ujętym w nawiasy kwadratowe [?]. Słowa nieodczytane oddano
przez potrójne półpauzy w nawiasach kwadratowych [– – –].

1
Warszawa, 10 lutego 1934
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Wstyd mi, że przez bardzo stłoczone zajęcia nie odpisałam natychmiast, pod
pierwszym wrażeniem listu Pana Profesora, który poruszył bardzo żywe struny

18

19
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Dowodzi tego także fakt przekazania Bibl. Narodowej przez J. Dickstein-Wieleżyńską i jej brata,
A. Dicksteina, listów ich ojca w wyborze; zbiór ten pozbawiony jest jakiejkolwiek korespondencji
rodzinnej i dotyczy pracy naukowej oraz relacji intelektualnych S. Dicksteina. Zob. Korespondencja S. Dicksteina z lat 1888–1939. Bibl. Narodowa, sygn. 2751–2754 (dar z 11 XI 1939), Papiery ze
zbiorów S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 2935–2936 (dar z 1940 roku), Korespondencja S. Dicksteina. Bibl. Narodowa, sygn. 7265 (dar z 1939 roku).
S. S k w a r c z y ń s k a, Piękno listu i korespondencji jako fragmentu życia. W: Teoria listu. Oprac.
E. F e l i k s i a k, M. L e ś. Białystok 2006, s. 332.
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w naszym domu, a zarazem dał mi wielką radość dzięki wiadomości, powtórzonej
już zresztą przez pisma, o monografii pióra W. Szanownego Pana. Ojciec mój zainteresował się prawdziwie i od razu przedsięwziął pewne kroki, o których prawdopodobnie już wkrótce doniesie1.
Istotnie dom śp. Karłowiczów był w moich dziecinnych latach najbliższym domem moich rodziców dla nas, dzieci, jak gdyby drugim domem rodzinnym, potem,
kiedy się tak tragicznie począł szczerbić2, została jeszcze i trwała do ostatnich
godzin życia najbliższa przyjaźń mojej nieboszczki Matki z panią Karłowiczową. Tu
by mogło być najbliższe, niewyczerpane źródło wiadomości i wspomnień – niestety,
dzisiaj już niedostępne3. Matka moja była najbliższą powiernicą pani K[arłowiczowej], w ogóle bardzo skrytej i stroniącej od ludzi, zwłaszcza od kiedy zaczęły w nią
bić ciosy i skrzywdziło ją straszne kalectwo. Postaram się wydobyć kiedyś pozostałą po Matce mojej korespondencję; z panią Karłowiczową korespondowały stale,
może się coś zachowało4.
Ja sama mam sporą paczkę listów od niej, pisanych przeważnie już po śmierci
Mieczysława, najchętniej Wielce Szanownemu Panu Profesorowi nimi służę, chociaż
nie sądzę, aby mogły dla Niego przedstawiać wartość. Sam sposób pisania – zapewne Pan Profesor go zna – miała trochę rwany i niejasny, ja już dziś nawet, zajrzawszy do nich, nie umiem odtworzyć chwil, z którymi się wiązały. Mam kilka fotografii: p. Karłowicza znaną ogólnie, jej za to ciekawsze, jedną jako dziewczynki z matką
i siostrami, potem panieńską w żałobie narodowej i inne jeszcze z lat 60-tych,
wszystkie z podpisami męża, wreszcie ostatnią, tragiczną, na krótko przed śmiercią.
O samym Mieczysławie nie mogłabym, ku serdecznemu żalowi, powiedzieć
chyba nic, czego by Pan Profesor daleko lepiej ode mnie nie wiedział. Śród wycinków
z pism, jakie zachowałam sobie po strasznej dacie, mam i piękny felieton Pana
Profesora, dedykowany p. Stan[isławowi] Szumowskiemu, widzę z niego, jak bardzo
bliskie stosunki łączyły Szan. Pana nie tylko z Mieczysławem samym, ale i z jego
otoczeniem.
Moje osobiste wspomnienia skupiają się koło kilku punktów. Jako maleńkie
dzieci, w czasie pobytu rodziców za granicą, mieszkaliśmy u pp. Karłowiczów, Mieczysław był wtedy w naszych oczach „dorosły”, naprawdę był uczniem od Górskiego5,
ale już muzykiem, już uczniem Barcewicza6, i co mi z tego okresu najmocniej zostało w pamięci, to to, że wychodząc do szkoły, mimo gniewu matki, zamykał zawsze
swój pokój na klucz, w obawie żeby mój maleńki wówczas braciszek7, bardzo muzykalny i też z czasem trochę skrzypek, nie dorwał się do jego instrumentu. Nie
zaprzeczy Pan Profesor, że wspomnienia tego rodzaju „osób” nie mogą mieć dla
Niego zbytniej wagi. Różne rzeczy pamiętam z dni naszego mieszkania na Chmielnej,
różne żarty i zabawy Mieczysława z nami, które dla mnie zostały w myślach na całe
życie, ale ze względu na niego są błahe. Jako starsza widywałam go mało i dorywczo,
bo był sławnie dziki, unikał zwłaszcza ludzi, których uważał za światowych, kiedyś,
już pod koniec, kiedy zaczął się do mnie trochę zbliżać, przyznał, że uważał mnie
dawniej za salonową pannę. Te fatalne pozory nie dały mi poznać bliżej jednej z najcudowniejszych dusz, koło których przesunęłam się w życiu. Kilka z tych późniejszych
wspomnień, zwłaszcza z ostatniego jego triumfalnego pobytu w Warszawie, prześlę
Panu Profesorowi razem ze wszystkim, co będę mogła zgarnąć ze wspomnień o jego
matce. Jego śmierć była jednym z najboleśniejszych dla mnie uderzeń życiowych
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i każdą chwilę owej zimy pamiętam skroś ćwierćwiecza, jakby to było przed rokiem.
Miałam, pod podwójnym wrażeniem – geniuszu jego twórczego i przeraźliwości katastrofy – jakieś dwa napisane i kilkakrotnie drukowane i przedrukowywane kawałki8. Do jednego trafię, drugiego – śmiesznej poetyckiej parafrazy Odwiecznych pieśni,
musiałabym szukać po starych rocznikach „Nowej Gazety”. Ale nie wiem, czy to by
miało dla W. Szanownego Pana Profesora jakąś wartość?
Ponieważ „kwestionariusz” obejmuje i sprawę adresów, nie mogąc się przydać
[w] niczym ważniejszym na razie, przesyłam wszystkie, jakie mi od chwili otrzymania listu przyszły do głowy, z pominięciem muzycznych, gdzie moje pośrednictwo
jest zbędne. I tak sądzę, że p. Śniadecki9 w wielu wypadkach musiał mię uprzedzić.
Czy wszystko, co prasa warszawska pisze z powodu 25-lecia, Pan Profesor
dostał? Gdybym się [w] czymkolwiek mogła przydać, proszę bardzo o słówko, a zrobię wszystko. W ogóle byłabym szczęśliwa, gdybym mogła na gruncie warszawskim
być pomocą dla Szan. Pana Profesora; uważam to i odczuwam jako swój serdeczny
obowiązek pamięci i przywiązania do Niego samego i do różnych innych drogich
osób, których już nie ma. Chcę być pożyteczną w pracy Panu Profesorowi i choć
w najskromniejszej mierze przydać się, kiedy idzie o tę tak bardzo pożądaną i już
z góry bardzo kochaną książkę. Liczę, że Pan Profesor będzie tak dobry i ze wszystkim, w czym tylko będę w stanie być pomocna, zechce się śmiało zwracać do mnie.
Łączę wyrazy najwyższego szacunku i poważania
{Julia Wieleżyńska}
Profesorowa Romualda Baudouin de Courtenay10 – Warszawa, ul. Smolna 28
P[an]na Eugenia Piltzówna (przyjaciółka śp. Wandy Karłowicz), Koszykowa 28
P. Wanda Prószyńska11 (córka prof. Korzona – też przyjaźń domów jak z nami. Na
razie ma ciężko chorą córkę, może trochę poczekać), Niecała 14
Inż. Kazimierz Prószyński12, – przyjaciel Mieczysława, Belweder, Zajączkowska 7
P[an]na Maria Kryńska13, córka profesora Ad[ama] Ant[oniego] Kryńskiego, – Służewska 5
Prof. Miłosz Kotarbiński14, Akademia Sztuk Pięknych, Wybrzeże Kościuszkowskie 37
Radca Samuel Adalberg15 (autor Przysłów), Przechodnia 1-3/
P. Wanda Pławińska16 (bywała u Karłowiczów), Marszałkowska 83
P. Henryk Leśniewski17 (przyjaciel Mieczysława, mówił na jego pogrzebie, pisał
o nim kilkakrotnie, m.in. w „Kur[ierze] Porannym” w 24 rocznicę), Lipowa 4 a
P. Cecylia Walewska18, Internat ss. Urszulanek. Gęsta 1, róg Dobrej. Należała do
tych samych kół inteligencji co pp. Karłowiczowie
Dyr. Jan Skotnicki19, Wilcza 35 dla łaskawego wręczenia p. Elzie Trenklerównie20.
U panien Trenklerówien, szwagierek p. Skotnickiego, p. Karłowiczowa przez kilka
lat mieszkała w Warszawie, po nieszczęściu. Przyjaźń była z Zakopanego, jeszcze zdaje się i z Mieczysławem. P. Trenklerówny mogłyby dać nazwisko i adres
dawnej p. Fortunaty Egerówny, eksśpiewaczki, znajomej Mieczysława z Zakopanego.
Generał Mariusz Zaruski21, Krasińskiego 5
P. Laura Disière22, tłumaczyła Mieczysławowi na francuski listy Chopina, Brwinów
pod Warszawą23, ul. Świerkowa, Willa „Karma”
P. Franciszkowa Gawrońska24, matka śp. profesora Andrzeja25, bardzo bliska przyjaźń z Karłowiczami, Józefów pod Otwockiem (przez Warszawę)
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P. Aleksandra Świecimska, opiekunka i przyjaciółka p. Karłowiczowej w ostatnich
latach, Rymarska 8
Płk Tadeusz Korniłowicz26, – znajomość taternicka Mieczysława, Oboźna 5
Helena Romer-Ochenkowska27, siostra cioteczna Mieczysława, literatka. W jednym
z najbliższych numerów „Pionu” będzie jej artykuł o nim. Wilno, Pańska 25
P. August Iwański28, przyjaciel Mieczysława, Dyrektor Izby Rolniczej, Wilno, Bakszta
25
P. Jan Iwański29 „ „ „ „ „ „ „ na ręce W.P. Komorowskiej, Warszawa, Moniuszki 7
P. Stanisław Szumowski30, Poznań, Sobieskiego 85
Pani Julia Jentysowa31, Filtrowa 69 {Warszawa}
siostry p. Szumowskiego
Pani Maria Siedlecka32, Hotel Brühlowski
Red. Adam Grzymała-Siedlecki33, „Kurier Warszawski”, Krak[owskie] Przedmieście 40
P[an]na Alina Świderska34 (jeden z najbliższych stosunków Karłowiczów), Kraków,
Domy PKO
Profesorowa Lucyna Erazmowa Majewska35, {Warszawa} Złota 61 (przyjaźnili się
z p. Janem Karłowiczem).
Spis tych „szczegółodawców” postaram się w następnym liście jeszcze uzupełnić.
{Przepraszam najmocniej W. Szan. Pana Profesora za moją nadpsutą maszynę,
a przez to niefortunny[?] wygląd listu, błędy i miejsca niewyraźne.}
Dwie karty formatu A4 zapisane obustronnie, z odręcznymi dopiskami i podkreśleniami czarnym
atramentem. W lewym górnym rogu na stronicach nieparzystych pieczęć Koła Polsko-Włoskiego im.
Leonarda da Vinci.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 101–102.
Druk fragm. w: Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach. Oprac. H. A n d e r s. Warszawa
1960, s. 216.
1

Zob. S. D i c k s t e i n, listy do A. Chybińskiego, z 7 III i 18 III 1934. Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: Korespondencja Adolfa Chybińskiego dotycząca materiałów do monografii o Mieczysławie Karłowiczu. T. 1, k. 49–52. Do tego zbioru archiwaliów odsyłać będę skrótem AK.
2
W roku 1881 zmarła córka Ireny i Jana Karłowiczów – Stanisława, w 1903 roku – córka Wanda
i Jan Karłowicz, w 1909 roku tragicznie zginął Mieczysław, w 1919 roku zaś zakończył życie drugi syn – Edmund. Sama Irena Karłowiczowa zmarła w 1921 roku.
3
Paulina Dicksteinowa zmarła w 1928 roku.
4	Odpisy materiałów i listów I. K a r ł o w i c z do P. Dickstein, z lat 1909–1914, sporządzone przez
J. W i e l e ż y ń s k ą, znajdują się w zbiorze Materiały Adolfa Chybińskiego dotyczące Mieczysława
Karłowicza i monografii o kompozytorze (Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 778 IV, cz. 1, k. 8–9,
11; cz. 2, k. 46–87). Fragmenty odpisów listów I. K a r ł o w i c z o w e j do P. Dicksteinowej, z 3 VIII
1891, 24 VII 1892, 31 VIII 1892, 25 VIII 1893, 30 VIII 1895, 15 VI 1896, 8 VIII 1896, 15 IV 1897,
29 III 1903, 26 V 1904, 27 VII 1904, 15 XII 1909, 3 I 1910, 17 I 1910, 2 II 1910, 16 XI 1910, 26 XI
1910, 11 XII 1910, 28 X 1911, 12 I 2012, 4 VI 1913, 13 VII 1913, 24 VII 1913, 7 II 1914 były
drukowane w książce Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach (s. 637–644).
5
Wojciech G ó r s k i (1849–1935) – pedagog, dyrektor szkoły realnej w Warszawie, do której w latach
1888–1895 uczęszczał Mieczysław Karłowicz.
6
Stanisław B a r c e w i c z (1858–1929) – skrzypek, dyrygent, pedagog, uczeń Władysława Górskiego, Apolinarego Kątskiego i Piotra Czajkowskiego. Od roku 1885 profesor w konserwatorium
w Warszawie, od roku 1893 koncertmistrz i dyrygent Opery Warszawskiej.
7	Alfred D i c k s t e i n (1883–1939) – brat Julii Dicksteinówny.
8
J. D i c k s t e i n ó w n a, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu. „Nowa Gazeta” 1911, nry 62, 64, 66. Przedruk w: „Przegląd Muzyczny” 1911, nr 4; J. D i c k s t e i n, Prome-
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teusz–Paraklet. Studia, szkice, głosy. Warszawa 1913. – J. D i c k s t e i n, Odwieczne pieśni. Pieśń
o wiekuistej tęsknocie. – Pieśń o miłości i śmierci. – Pieśń o Wszechbycie. „Nowa Gazeta” 1912,
nr 162.
9
Henryk Ś n i a d e c k i (1878–1961) – kuzyn Mieczysława Karłowicza, brat Ludwiki Śniadeckiej-Zaniewskiej.
10	Romualda B a u d o u i n d e C o u r t e n a y, z B a g n i c k i c h (1857–1935) – lekarka, publicystka
i działaczka społeczna, żona językoznawcy Jana Baudouina de Courtenay.
11
Wanda P r ó s z y ń s k a (1863–1950), córka historyka Tadeusza Korzona, wykładowcy Uniwersytetu Latającego, przedstawiciela warszawskiej szkoły historycznej, kolegi Jana Karłowicza z lat
uniwersyteckich; druga żona Konrada Prószyńskiego.
12	Kazimierz P r ó s z y ń s k i (1875–1945) – wynalazca, konstruktor kamer filmowych i aparatów
kinematograficznych, reżyser, syn Konrada Prószyńskiego i jego pierwszej żony, Cecylii z Puciatów,
przyjaciel Mieczysława Karłowicza (uczęszczali razem do szkoły Górskiego).
13	Maria K r y ń s k a (1882–1972) – jedna z córek prof. Adama Antoniego Kryńskiego. Z rodziną
Kryńskich była również spokrewniona Halina C z a y k o w s k a (1883–1980), muzykolog i pedagog,
wieloletnia przyjaciółka Wieleżyńskiej.
14	Miłosz K o t a r b i ń s k i (1854–1944) – malarz, artysta plastyk, śpiewak, krytyk literacki, poeta
i kompozytor.
15
Samuel A d a l b e r g (1868–1939) – historyk, edytor i folklorysta, student wykładającego w Berlinie prof. Aleksandra Brücknera. Starszy o 8 lat od Mieczysława Karłowicza, sprawował nad nim
pieczę w okresie jego studiów berlińskich.
16
Wanda P ł a w i ń s k a (1859–1942) – siostra działaczy socjalistycznych Józefa i Kazimierza Pławińskich.
17
Henryk L e ś n i e w s k i (1874–1940) – literat, nowelista. Współpracował m.in. z warszawskim
miesięcznikiem „Sztuka”. Był przyjacielem Mieczysława Karłowicza.
18
Cecylia W a l e w s k a (1859–1940) – polska pisarka, publicystka i działaczka ruchu kobiecego;
pozostawała w bliskich relacjach z Dickstein-Wieleżyńską, której poświęciła szkice w pracach Kobieta polska w nauce (Warszawa 1922) oraz W walce o równe prawa. Nasze bojownice (Warszawa
1930).
19
Jan S k o t n i c k i (1876–1968) – malarz, artysta plastyk i działacz polityczny, szkolny kolega
Mieczysława Karłowicza.
20	Elżbieta (Elza) T r e n k l e r ó w n a (1882–1977) – taterniczka, działaczka społeczna, szwagierka
Jana Skotnickiego, córka zaprzyjaźnionej z Karłowiczami Matyldy z Holzów 1° v. Trenkler, 2° v.
Grohman. Siostra Elżbiety – Jadwiga T r e n k l e r ó w n a (1888–1976).
21	Mariusz Z a r u s k i (1867–1941) – generał, taternik, ratownik, instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki górskiej, założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dalej
w listach nazywany Generałem.
22
Laura (Laure) D i s i è r e – nauczycielka języka francuskiego w Warszawie, w 1904 roku tłumaczyła na francuski odnalezione i opracowane przez Mieczysława Karłowicza listy Fryderyka Chopina.
23
W tym spisie osób wszystkie nazwy miejscowości (z wyjątkiem adresów warszawskich) zostały przez
autorkę listu podkreślone czarnym atramentem.
24	Antonina G a w r o ń s k a z M i ł k o w s k i c h (1864–1944) – córka Zygmunta Miłkowskiego (Teodora Tomasza Jeża), żona powieściopisarza i publicysty Franciszka Rawity-Gawrońskiego, nauczycielka i tłumaczka.
25	Andrzej G a w r o ń s k i (1885–1927) – językoznawca, indolog, poliglota.
26	Tadeusz K o r n i ł o w i c z (1880–1940) – psycholog, pisarz, działacz ochrony przyrody, taternik,
grotołaz i ratownik.
27
Helena R o m e r - O c h e n k o w s k a (1875–1947) – literatka, dziennikarka, działaczka oświatowa
i społeczna, córka Alfreda Romera i Wandy Sulistrowskiej, siostry Ireny Karłowiczowej.
28	August I w a ń s k i (1881–1971) – przyjaciel Mieczysława Karłowicza, dyrektor Izby Rolniczej
w Wilnie, syn Augusta, kolegi Jana Karłowicza z lat uniwersyteckich, rządcy dóbr obszarniczych
i autora Pamiętników 1832–1876 (Warszawa 1928), dedykowanych Irenie i Janowi Karłowiczom.
29
Jan I w a ń s k i (1878–1949) – starszy brat Augusta Iwańskiego (syna), również zaprzyjaźniony
z Mieczysławem Karłowiczem; notariusz w Ostrzeszowie Wielkopolskim.
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30

Stanisław S z u m o w s k i (1873–1948) – bliski znajomy Mieczysława Karłowicza; autor tekstu
W obronie sprofanowanej twórczości („Kurier Poznański” 1924, nr z 2 III), piętnującego pogłoski
o samobójczej śmierci kompozytora.
31
Julia J e n t y s o w a (1871–1940) – siostra Szumowskiego.
32	Maria S i e d l e c k a (1879–1943) – siostra Szumowskiego, żona Adama Grzymały-Siedleckiego.
33	Adam G r z y m a ł a - S i e d l e c k i (1876–1967) – krytyk literacki i teatralny, dramatopisarz, tłumacz,
prozaik i reżyser, autor książki Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim (Warszawa 1961).
34	Alina Ś w i d e r s k a (1875–1963) – pisarka i tłumaczka, przełożyła na język polski m.in. Boską
komedię Dantego oraz kilka utworów Marka Twaina.
35
Lucyna M a j e w s k a z B i e ń k o w s k i c h (1871–1953) – żona archeologa Erazma Majewskiego,
córka przemysłowca Wojciecha Bieńkowskiego i Anieli z Laskowskich; uczestniczyła w pracach
redaktorskich i przedsięwzięciach naukowych męża.

2
Warszawa, 4 marca 1934
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Przepraszam najmocniej za spóźnioną odpowiedź. P. Kazimierz Prószyński,
który ma dużo listów Mieczysława, obiecał mi je lada dzień przynieść dla wysyłki1,
bardzo się zapalił do myśli zebrania dla Sz. Pana Profesora swoich bogatych wspomnień o nim, tymczasem w wykonaniu okazał się mniej raźny, a że to jest, niestety, człowiek „beztelefoniczny”, nie mogę go gnębić o spełnienie i piszę już, na razie
nie czekając na materiały. Przed kilku dniami otrzymałam „Muzykę Polską”, z cudownym artykułem Pana Profesora2. Moc rzeczy się z niego dowiedziałam, dziękuję stokrotnie. I  listy dla mnie bardzo były cenne. Mam nadzieję, że uda mi się
zdobyć trochę prenumeratorów dla „Muzyki”, tymczasem mojemu zeszytowi robię
reklamę na prawo i lewo. Na pewno nikt inny t y l e i t a k nie umiałby powiedzieć
o Karłowiczu; to, co setki może poruszonych przez Pana Profesora osób dodadzą
od siebie, nie będzie miało w sumie wagi jednej strony napisanej oryginalnie Szan.
Pana ręką. Nareszcie jest o nim powiedziany sąd, który jest jego godny. Dotąd
wszystko u nas było zdawkowe, bez wniknięcia, i natychmiast wstawione w sąsiedztwo innych nazwisk. Niech Pan Profesor się nie gniewa, że piszę za otwarcie,
chociaż, jako niemuzyczka, nie mam właściwie prawa wygłaszania zdania własnego; mam wrażenie, że w Warszawie obawiano się po prostu powiedzenia o Mieczysławie jedynie prawdziwym nazwaniem: geniusz, największy polski geniusz muzyczny obok Chopina, bo to określenie zachowano dla kogoś innego. Zawsze się
jakby liczono, żeby nie dotknąć, nie odebrać pierwszeństwa. Warszawa ma tę wadę
wielką, że wystawia sobie bożyszcza, i dla tych blasku słońca jest za mało, umie za
to bardzo boleśnie krzywdzić i pomijać – nawet pośmiertnie – nie mniejszych, ale
którzy nie potrafili do talentu dostroić sobie akompaniamentu szczęścia. I tak jest
we wszystkich prowincjach życia. O Mieczysławie już nawet w kołach, które powinny mieć lepszy sąd, mówiono, że jest przebrzmiały, bo jest echem okresu Straussa3,
że się go niewolniczo trzyma itd. On właśnie – jedna z najwyrazistszych i najbardziej
samowiednych indywidualności. Dopiero to 25-lecie, na szczęście, wywołało jakiś
ogień widocznie drzemiący, bo olbrzymi jest naprawdę hołd i jednomyślny, a nad
wszystko cenniejszy i głębszy głos Pana Profesora.
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Różne ustępy ze studium nasunęły mi pewne refleksje – i wspomnienia. I tak
ustęp o pieśniach Mieczysława. Np. jak powstała jedna z nich, Najpiękniejsze
piosnki4. Bawiliśmy razem z pp. Karłowiczami (właściwie tylko ojcem i Mieczysławem, p. Karłowiczowa dojeżdżała) w Nałęczowie u wspólnej znajomej, p. Benniowej5.
Było to w lecie 1898. Mieczysław był niemal niewidziany, za to jego ojciec był wśród
nas, dzieci i młodzieży, otoczony prawie uwielbieniem. Wieczorami zapraszał nas
do swojego pokoju na różne gry (kwitła loteryjka), zabierał nas na łódki, prowadził
na taneczne zabawy dla dzieci itd. Mieczysław w niczym nie brał udziału. Miałam
od dziecka dotąd niewygasły kult dla Asnyka, dostałam właśnie przed wyjazdem
jego całkowite wydanie i całymi dniami siedziałam w ogrodzie z ukochaną książką.
Szczególniej podobała mi się jedna ławka, z widokiem na cały Nałęczów, po dziecinnemu nazwałam ją świątynią dumania. Złożyło się, że to samo miejsce podobało się bardzo Mieczysławowi i mam wrażenie, że mało mi był wdzięczny za zgodność
gustów. Nieraz widziałam, jak cofał się, jeżeli miejsce już było zajęte. Ja też nigdy
nie siadałam tam, widząc, że mię uprzedził, chociaż nie przez dzikość, tylko przez
szacunek dla jego samotnictwa. Kiedyś jednak nie dostrzegł mnie widocznie, albo
za późno, bo się zdecydował zostać. Zaczął przerzucać mojego nieodłącznego Asnyka, a potem poprosił o wszystkie tomy do przejrzenia. Po paru dniach mi oddał,
oznajmiając, że sobie coś wybrał. Ale nigdy się od niego samego nie dowiedziałam,
że to były Najpiękniejsze piosnki i późniejsza Zaczarowana królewna6, chociażby
mi to dało szczególną radość ze względu na uwielbianego poetę.
W parę lat później przyjaciel mojego ojca, nieżyjący już dr Adam Leszczyński7
z Wilna, dobry znajomy Karłowiczów, ułożył dla mnie w Połądze prześliczny i nadzwyczaj melodyjny wiersz; powiedział jednak, że mi go ofiaruje tylko pod warunkiem,
że poproszę Mieczysława o dorobienie melodii. Przy najbliższym widzeniu uderzyłam
na M[ieczysława] podwójnym atakiem: o ten wierszyk doktora i o cudowne Preludium
Tetmajerowskie, Ku mej kołysce leciał od Tatr8, co do którego miałam nieco nadziei
ze względu na treść. I wtedy właśnie usłyszałam od samego M[ieczysława] takie
ostre słowa o własnych pieśniach i w ogóle o przykuwaniu muzyki do tekstu, że
już z nim nigdy nie śmiałam tej materii dotykać.
Jeżeli jednak Pan Profesor pozwoli, kiedyś dotknę jej [w] liście, powiedzenie
bowiem M[ieczysława] zapadło mi w pamięć. Mówił tak, jak gdyby m u z y k a tylko
czyniła z siebie ofiarę. Zaczęłam się zastanawiać ze strony odwrotnej i widzę, że
i poezja za cenę upieśnienia musi czynić pewne ustępstwa ze swoich wartości. Jest
to zagadnienie, które nadawałoby się do rozwinięcia i do opracowania, lękam się
tylko, że za słabo – bo tylko wrażeniowo – jestem do niego przygotowana ze strony
muzycznej. Do tego jeszcze półdziecinnego i, niestety, błahego wspomnienia dorzucę drugie, najpóźniejsze, ale może i najważniejsze, jakie mogę dać o M[ieczysławie].
Na parę dni przed niezapomnianym koncertem, kiedy pierwszy raz grano
w Warszawie Odwieczne pieśni9, Matka moja złamała rękę. Była wprost w rozpaczy,
że koncert straci, nie chcąc jej zostawiać samej i przez pewnego rodzaju „sprawiedliwość” i ja postanowiłam nie iść. P. Karłowiczowa jednak sprzeciwiła się całą siłą
i kazała mi iść ze sobą i z Mieczysławem. Myślę, że życie moje byłoby biedniejsze,
gdybym nie miała we wspomnieniach tego nieopisanego wprost wieczoru. Nie pamiętam, żebym w Filharmonii przeżyła podobnie nadziemskie chwile. Nie przeczu-
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wałam, wracając wtedy zupełnie oszołomiona, że ten wieczór zapisze się wkrótce
i z zupełnie innych, tragicznych powodów. – Nie wiem, czy naprawdę Warszawa
poznała się wtedy na tym arcydziele, ale atmosfera na sali była niebywała, Mieczysław stał się przedmiotem samorzutnej, cudownej owacji. Dla jego biednej matki
wrażenie widocznie było za silne; w pewnej chwili, nic mi nie mówiąc, nie żegnając
się, uciekła. Widziałam przelotnie przez drzwi, że schodziła ze schodów, płacząc.
Mieczysława też już tego wieczora nie widziałam. Mimo wywoływania – nie pokazał
się. Mówiono nam nazajutrz, że spostrzegłszy nieobecność matki, wybiegł w pośrodku owacji. P. Karłowiczowa poleciała do hotelu Victoria, gdzie wtedy mieszkali, syn wpadł w chwilę za nią, rzucił jej kwiaty, które dostał, ukląkł przed nią
z głową na jej kolanach i oboje płakali.
Pani Karłowiczowa w ogóle chodziła przez te dni upojona. Zdawało się, że całe
ich życie się zmieni. Już zapowiedź koncertu przyniosła dobry powiew. Po raz
pierwszy od śmierci ojca postanowili tej zimy obchodzić Wilię we dwoje, cichutko,
ale też, jak opowiadała p. Karłowiczowa, wzruszyli się oboje. – W parę dni po pierwszym koncercie powtórzono Odwieczne pieśni. Tym razem miał je prowadzić sam
Mieczysław. Kochana, najlepsza pani K[arłowiczowa] zaprosiła mnie znowu, widziała, że dla mnie ten boski poemat był przeżyciem, jednak drugi raz nie chciałam
zostawiać chorej mamusi, poszedł mój brat. Nie mogę, niestety, teraz od niego
wydostać żadnych zapamiętanych szczegółów. Na dzień przed wyjazdem M[ieczysław] przyszedł do mojej matki z pożegnaniem i wynagrodzić jej, choćby opowiadaniem, wszystko, co straciła przez chorobę. Na nieszczęście miałam jakąś lekcję
i dopiero mogłam wejść pod koniec jego wizyty. Przyniósł ze sobą mnóstwo swoich
tatrzańskich fotografii (widziałam je wtedy pierwszy raz), a pokazując, opowiadał
o swoich wyprawach narciarskich. Spytałam się, gdzie teraz się wybiera. Nigdy nie
zapomnę jego odpowiedzi, której najbliższa przyszłość miała nadać dziwne znaczenie: „Już dawno wybieram się na Czerwony Wierch, ale Zaruski stanowczo mi
odradza ze względu na lawiny. Rozumie się, że to jest przesada, ale mnie nie wolno
ani na chwilę zapominać, że mam matkę”. Musiał to mówić wszystkim, z którymi
rozmawiał o swoich wycieczkach, bo to zdanie dużo razy czytałam we wspomnieniach o nim. Kiedy się zapytałam, gdzie w takim razie może się wybrać bez obawy,
odpowiedział, że najbliższy jego projekt jest – Czarny Staw, ale to jest tylko spacer,
nie wycieczka, w ogóle się nie liczy. Przed nieszczęściem jeszcze tylko jedno odezwanie było od nich: kartka p. Karłowiczowej z Zakopanego do mnie z zapytaniem
o zdrowie mojej matki, z doniesieniem, że się zaziębiła mocno w drodze i kaszle – ale
to nic, bo w duszy ciągle gra i gra... Z karty wieje radość. Ma datę 2 lutego.
Przepraszam najmocniej Wielce Szanownego Pana Profesora, że mu tyle czasu
zajęłam. Zaczynam się w ten gadatliwy sposób wywiązywać z polecenia przypominania sobie szczegółów. Ale już na kiedy indziej następne. Przybyły mi za to dwa
adresy, z tych jeden może być mocno użyteczny: p. Janiny Kaplińskiej10 (Piękna 21),
u której Mieczysław podobno stale bywał raz na tydzień z p. Stanisławem Szumowskim na muzycznych czwartkach. Z zapałem wszystko opowie. Drugi to p. Kazimierz
Pomian11, niegdyś towarzysz pracy M[ieczysława] w Tow[arzystwie] Muzycznym.
Jeden z członków orkiestry smyczkowej stworzonej przez M[ieczysława], p. Etlis12,
na prośbę mego brata zbiera wspomnienia, przy pomocy p. Starczewskiego13. A jak
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stanęła umowa Pana Profesora z p. Starczewskim, czy on każe poprzepisywać
swoje papiery? W każdej chwili, jeśli Pan Profesor sobie życzy, mogę z nim pomówić
i we wszystkim pośredniczyć.
Jedno zdanie w liście W. Szan. Pana Profesora uderzyło mnie: że M[ieczysław]
mówił Mu o naszym domu. Czyż naprawdę, on, który tak się trzymał z daleka?
Byłabym nieskończenie wdzięczna za łaskawe słówko w tej sprawie. Jeżeli naprawdę kogoś ono dotyczyło, to mojej Matki, więc miałoby dla mnie wartość niezmierną.
Dziękuję z góry.
{I jeszcze, jeśli wolno, jedna prośba. Który mój artykuł Pan Profesor ma: napisany z powodu książki tatrzańskiej14, czy interpretację O[dwieczynych] p[ieśni]
(wstydzę się jej)15? Oba były w „Nowej Gazecie”, ale pierwszą mam w przedruku
w książce i tym mogę służyć, jeśli potrzebny, na drugi trzeba będzie urządzić polowanie.
Łączę dla WSz Pana Profesora wyrazy najwyższego szacunku i wdzięczności.
Wieleż[yńska]}
Dwie karty formatu A4 zapisane obustronnie, z odręcznymi dopiskami i podkreśleniami czarnym
atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 103–104.
Druk fragm. w: Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach, s. 216–220. – H. P. A n d e r s,
Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania. Poznań 1998, s. 181–182, 196, 507.
1

W zbiorach Chybińskiego znalazły się ostatecznie: tekst K. P r ó s z y ń s k i e g o Ze wspomnień
o Mieczysławie Karłowiczu, fotokopie 13 listów oraz odpisy 25 listów M. K a r ł o w i c z a do Prószyńskiego (Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 1, k. 127–212).
2	Mowa tu o artykule A. C h y b i ń s k i e g o Mieczysław Karłowicz (1876–1909) („Muzyka Polska”
1934, z. 1).
3
Prawdopodobnie chodzi o niemieckiego kompozytora Richarda S t r a u s s a (1864–1949).
4
M. K a r ł o w i c z, Najpiękniejsze piosnki. Pieśń na głos i fortepian op. 4 (1898).
5
Ludwika B e n n i o w a z S z e p i e t o w s k i c h (1853–1924) – żona laryngologa Karola Benniego,
prowadziła w Nałęczowie pensjonat „Podgórze”, gdzie jako letnicy gościli – obok Karłowiczów i Dicksteinów – np. Deotyma, Antoni Odyniec, Henryk Sienkiewicz.
6
Wieleżyńska pomyliła się tu – pieśń na głos i fortepian Zaczarowana królewna op. 3 nr 10 powstała wcześniej, w 1896 roku.
7
Przypuszczalnie mowa o Adamie L e s z c z y ń s k i m (zm. 1909), naczelnym lekarzu kolei poleskich
w Wilnie.
8	K. P r z e r w a - T e t m a j e r, Preludium XXXV. W: Poezje. Seria 2. Kraków 1894, s. 179. Poeta uczynił również fragment tego utworu mottem do swego dzieła Na skalnym Podhalu.
9
Pierwsze warszawskie wykonanie Odwiecznych pieśni odbyło się 22 I 1909, następne 27 I. Wcześniejsze koncerty miały miejsce w Berlinie 21 III 1907 i w Wiedniu 4 XII 1908.
10
Janina K a p l i ń s k a (1877–1940) – córka warszawskiego profesora gimnazjalnego i propagatora
życia muzycznego Bonifacego Dziadulewicza.
11
Przekreślone imię: Władysław. Zob. list 3.
12
Prawdopodobnie chodzi o Romana E t l i s a , warszawskiego muzyka, wspomnianego też w liście 3.
13
Feliks S t a r c z e w s k i (1868–1946) – kompozytor, historyk muzyki, publicysta i pianista, przyjaciel Mieczysława Karłowicza. W Bibl. Uniwersyteckiej w Poznaniu (AK. T. 2) znalazły się odpisy
21 listów i kartek M. K a r ł o w i c z a do F. Starczewskiego, z lat 1901–1907.
14
D i c k s t e i n ó w n a, Mieczysław Karłowicz w Tatrach. W drugą rocznicę zgonu.
15
D i c k s t e i n, Odwieczne pieśni. Pieśń o wiekuistej tęsknocie. – Pieśń o miłości i śmierci. – Pieśń
o Wszechbycie.
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3
Warszawa, 8 marca 19341
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Jestem znowu znacznie spóźniona, za co mocno przepraszam.
W jakieś dwa dni po wysłaniu poprzedniego listu2 otrzymałam książkę poznańską3, potem przyszedł list Pana Profesora, ale nawet bez obu tych pobudek chciałam natychmiast pisać drugi raz, bo postrzegłam swoją „gafę” z p. Pomianem. (Prof.
Władysław Pomian4 u WP. Winnickiej, Zielna 5 – poza tym p. Roman Etlis, Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Plac Napoleona, i – jeżeli Pan Profesor sam dotąd się
nie zwracał: pan Ignacy Chabielski5, Widok 22, także członek orkiestry M[ieczysława]).
Dlaczego Pan Profesor jest taki s t r a s z n i e n i e d o b r y i nie pozwala mi
mówić o swoich pracach? Z wszystkimi właśnie ciągle tylko o tym teraz mówię, bo
to są dla mnie przeżycia: najgłębszy głos o M[ieczysławie], najbliższy jego prawdy;
przecież to, co inni ludzie mogą mi o nim mówić, to są zawsze mniej lub więcej
anegdotki, jak, niestety, prawie że tak samo anegdotkami mogę się wywzajemnić
Panu Profesorowi za wszystko, co Mu zawdzięczam.
Skoro nie wolno mi pisać o stronie moich odczuć czy wrażeń, niech mi Sz. Pan
pozwoli, zaraz po wyrażeniu najserdeczniejszego podziękowania za ten nowy dar,
poruszyć pewne „rzeczowe” punkty, które mi się nasunęły z listu i książki. Ale nie
mogę jednego zamilczeć, że odpowiedź, jaką dostałam na moje nieśmiało i niepewnie zadane jedno pytanie, brzmiała właśnie tak zdecydowanie i wyłącznie po
stronie przeze mnie upragnionej. Pierwszy raz słyszałam taki sąd, chociaż go próbowałam wywoływać od 25 lat. Prawda, że ja nie mam w tych sprawach prawa
głosu, a mogę być zawsze podejrzana o osobiste branie rzeczy, ale czy w ogóle
możliwa jest taka masowa sugestia albo taka niemożność odróżnienia ogromu
treści duchowej od umiejętności obdarowanej i chcącej inteligencji? Ale jest punkt,
który mię w liście uderzył: wzmianka o jakichś rękach, które się uwijają za granicą.
I tu pozwolę sobie szczerze z Panem Profesorem pomówić. Jeszcze przed wojną,
i przez kult dla M[ieczysława], i w chęci dania jakiejś osłody Jego Matce, próbowałyśmy z moją Mamą nieboszczką dać poznać Jego dzieła komuś z ludzi zagranicznych. Naturalnie szło o Włochy, gdzie najpierw ja osobiście, a od kilkunastu lat
i jako „Leonardo”6 mam wielkie stosunki. Przed samą wojną prawie już było napięte w Augusteo7 rzymskim, bo dałam kapelmistrzowi (zapomniałam jego nazwiska,
ale mi włoscy przyjaciele przypomną) Odwieczne [pieśni] i Rapsodię [litewską].
Niestety, wyjechałam, a potem z daleka na tym gruncie już było trudno. Przed paru
laty był w Warszawie, jako gość „Leonarda”, pianista p. Brugnoli8 z Florencji; dostał
znowu Odwieczne pieśni, znowu obietnica i znowu nic, chociaż nad nim obiecała
stać i p. Biedrzycka, grająca pewną rolę w muzycznym życiu florenckim, i prof.
Pavolini9, sam bardzo muzykalny, przyjaciel gorący Polski i człowiek mocno wpływowy. Kiedy profesor przetłumaczył dla nas urywki z Tetmajera, m.in. Mów do mnie
jeszcze10, natychmiast posłałam mu pieśń samą z wpisanym jego włoskim tekstem,
który doskonale podchodził, i z prośbą o zaprodukowanie choćby tego – jako wstępu – na koncercie. Mimo że profesor miał w tym osobistą ambicję – utonęło. Mój
najbliższy przyjaciel włoski11 jest jednym z najbliższych także przyjaciół Respighie-
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go12, podsuwałam mu to tysiąc razy; ostatnia faza była taka, że Respighi wybierał
się do Warszawy, „Leonardo” nawet przygotowywało mu koncert (nie bez pewnej
arrière-pensée13 z mojej strony) – nie przyjechał. W zeszłym roku „Gli Amici della
Polonia”14 w Bolonii, młoda instytucja, której właściwie dyrygentem jest „Leonardo”
stąd z Warszawy, organizowało koncert muzyki polskiej. Domyśla się Pan Profesor,
o czym w tej chwili ten dyrygent im powiedział. Koncert miał miejsce z hukiem-pukiem, przyjazdem ambasadora z Rzymu, itd., itd., grała Morsztynówna15, w programie – Chopin, Szymanowski, Różycki. Wtedy mi opadły ręce. Czy jakiś demon
niewidzialny a paraliżujący niezmordowanie? Słowa Pana Profesora rzucają nagle
nowe światło. Czy Pan Profesor ma do mnie taką odrobineczkę zaufania, żeby mię
wtajemniczyć w tę ciemną akcję? Może mi się jednak uda trafić gdzieś przez kogoś
na jakieś odczynienie. Tu znowu na różne letnie kongresy sporo znajomych moich
Włochów się wybiera, zresztą wszyscy: i zeszłoroczni „historycy”16, i Akademia nowa
włoska17, i tylu, tylu innych, zawsze mi powtarzają, że wszelkie życzenie „Leonarda”
spełnią, ja tylko widocznie nie wiem, gdzie jest ta „zatyczka”, i nieodpowiednio się
do rzeczy zabieram. Gdyby jednak Pan Profesor jakikolwiek miał pomysł, będę
szczęśliwa, jeżeli będę w stanie pomóc; wszystkich poruszę, wszystko napiszę,
przetłumaczę – czekam poleceń. We Francji nie tak mi jest łatwo, ale w każdym
razie przez p. Bailly18 niejedno da się zrobić. Już nawet myślałam na 25-lecie napisać krótki szkic o M[ieczysławie] do „Les Amis de la Pologne”, ale teraz, od kiedy
Pan Profesor zwrócił się do mnie, myślę, że daleko lepiej, żeby Pana jakaś rzecz tam
poszła, tak samo i do Włoch19. Ja tylko od razu wszystko przetłumaczę, gdyby Pan
Profesor sobie tego życzył. W ogóle, mając teraz za sobą Pana Profesora, mogę na
nowo zacząć natarcie, jakby nie było dawnych przegranych.
Czy i o innej sprawie mogę mówić tak samo szczerze? W urywku p. Wasilewskiego20 zrobiły na mnie przybijające wrażenie dwie rzeczy: 1) Najpierw brak słówka o matce, tak jak Żeromski w książce o Adasiu przekreślił matkę, która była
wszystkim21, i 2) zakończenie: M[ieczysław] wygląda jak gasnący duch. Kończy
w niemocy myśli testamentem, zamyka rachunki z życiem – czyli broń dla pewnych
podejrzeń22. Szczęściem, że kochany, najzacniejszy Generał23 tak mocno o parę
stron dalej mówi coś zupełnie innego. Otóż z bliska różne sprawy się wyjaśniają.
Matka jest tak krzywdząco pominięta – nie wiem właściwie, czy mam prawo poruszać sprawy rodzinne – ponieważ zięcia nie znosiła i nie mówiła z nim zupełnie.
Teraz wyszła nawet na tle rodzinnym dosyć przykra sprawa o niewłaściwe dziedziczenie Wiszniewa przez Wasilewskich, ponieważ jest testament Edmunda K[arłowicza], zapisujący go narzeczonej24. P. Ochenkowska pisała w tej sprawie do młodego Wasilewskiego25, którego odpowiedź, bardzo wykrętną, owa niedoszła p. Karłowiczowa26 w zeszłym tygodniu mi pokazała. Są pewne prawne niedokładności
w testamencie i nie wiadomo, jak się rzecz skończy, w każdym razie red. W[asilewski], oburzony na p. Ochenkowską, napadł na nią w „A.B.C.”27 z 2 czy 3 marca (nie
widziałam jeszcze tego artykułu), niby polemizując z jej wspomnieniami w „Pionie”28.
P. Ochenkowska zapowiedziała się u mnie za niedalekiego pobytu w Warszawie,
może z tego będę miała nowe szczegóły dla Pana Profesora; w każdym razie, ponieważ, jak sądzę, otrzyma Pan „A.B.C.”, dobrze wiedzieć, jaka jest „podszewka” polemiki. A teraz sprawa testamentu Miecz[ysława]. Sądzę, że i tu Pan Profesor jest
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zupełnie poinformowany. Jeden argument wystarcza, że Miecz[ysław] nie kończył
rachunków z życiem: matka, nie tylko by jej nie rzucił, ale gdyby czuł, że umiera,
nie pominąłby jej w testamencie29. Sama p. Karłowiczowa zawsze to powtarzała.
Przecież tym nieszczęsnym testamentem wtrącił ją mimowolnie w nędzę. Czy Panu
Profesorowi znana jest data tego testamentu? Mam wrażenie, że to było w listopadzie [19]07 czy [19]08, zresztą, jeżeli to Sz. Panu potrzebne, mogę sprawdzić łatwo
w rodzinie Majewskich datę zabójstwa30. Jakakolwiek ona się okaże, testament nie
był ostatnim dziełem, do którego użył pióra, bo kłam zadaje Panu W[asilewskiemu]
i Dramat na maskaradzie (dlaczego dziś piszą Epizod?), i notesik Mieczysława. A czy
przypadkiem Pan Profesor nie jest jego posiadaczem? P. Karłowiczowa, kiedy nam
o nim mówiła, już go nie miała, skombinowałam sobie, czytając opis odwiedzin
Pana u niej już po katastrofie i przejrzenie rękopisu Dramatu, że Matka dała Panu
tamtą pamiątkę. Tylko chciałabym sprawdzić: Pan Profesor pisze Rapsodia tatrzańska. Pani K[arłowiczowa] mówiła Idylla. Innych tytułów wymienionych w rubryczce nie umiała sobie, niestety, przypomnieć. I jeszcze, jeżeli już tak szczerze wszystkie sprawy się porusza, czy Pan Profesor wiedział o jej strasznym żalu do Fitelberga31 za wzięcie Dramatu na równą wspólność i za zamknięcie go przed światem32?
Teraz, na rocznicę, prowadził go p. Mazurkiewicz33, czyli że wydobyto go z kleszczów.
Z ostatnich drobnostek. Telefonował do mnie wczoraj p. Prószyński. Pracuje
nad wspomnieniami. Ma 25 listów M[ieczysława]. Przyniesie mi je w niedzielę do
pokazania. P. Starczewski nigdy listu Pana Profesora nie otrzymał. Sam wiadomości mógłby dać niewiele. W Tow[arzystwie] Muzycznym już nie jest. Od razu po
rozmowie ze mną miał napisać. Dzisiaj rozmawiałam z p. Chromińskim34 w Tow[arzystwie] Muzycznym. Przed 10 dniami p. Domaniewska35 wzięła do przepisania
dla wysyłki wszystkie przechowywane w Towarzystwie listy M[ieczysława] do jej
męża. Co do innych listów p. Chromiński nic nie zrobił, a ma podobno duże materiały, ponieważ nie miał upoważnienia Pana Profesora na opłacenie przepisywaczki. Obiecałam, że się o to w jego imieniu zapytam i przedstawię mu odpowiedź.
P. Chromiński miał mi w zamian dać adres – ale dotąd nie dał – eks p. Matiasiakówny, dziś p. Klechniewskiej, członkini orkiestry M[ieczysława], której, jako bardzo zdolnej, a niezamożnej, M[ieczysław] ofiarował od siebie skrzypce, co ona dotąd
ze wzruszeniem wspomina36.
Czy życzy sobie Pan Profesor, żebym i p. Maszyńskiego37 zainterpelowała?
Ze wszystkich poleceń najtrudniejsze będzie dla mnie dostarczenie mojej osobistej ramoty o Odwiecznych pieśniach. Nie widziałam jej od dwudziestu kilku lat
i boję się zobaczyć. Nawet dla siebie samej, a co dopiero dać Panu Profesorowi. Już
wszystkim innym raczej. Nic a nic nie pamiętam, jak to arcydzieło wygląda, ale na
pewno musi być rozpaczliwie egzaltowane, może by mu pozwolić spoczywać w świętym spokoju? Nie miałam najmniejszego tytułu przyfastrygowywać swoich bibułkowych natchnień do skrzydeł geniusza. – W ogóle w moich tzw. wspomnieniach
dla Pana Profesora już mnie nad wyraz krępuje, że właściwie nie znając prawie
wcale Mieczysława, nie mam nic do powiedzenia o  N i m, nic mi nigdy o sobie nie
powiedział, wszystko to są wspominanki tylko m o j e, w których On był przygodnym,
często nieświadomym przechodniem. Kiedy idzie o Niego, opowiadać o sobie (w ogóle nienawidzę mówić o sobie, a co dopiero w takiej kombinacji!) – wydaje mi się
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niegodne. Tylko że cała akcja Pana Profesora jest dla mnie ewenementem. Nie wiem,
jak Mu za to wszystko dziękować. A jak zdrowie Pana Profesora? Całą duszą życzę
poprawy i kłaniam się najserdeczniej, łącząc wyrazy ogromnego szacunku.
{Julia Wieleżyńska}
Dwie karty formatu A4 zapisane obustronnie, z licznymi odręcznymi dopiskami, poprawkami
i podkreśleniami czarnym atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 105–106.
1

Przekreślony błędny rok: 1923.
Mowa o liście z 4 III.
3
Chodzi o książkę A. C h y b i ń s k i e g o Mieczysław Karłowicz. W 25 rocznicę śmierci (Poznań 1934).
4
Wieleżyńska błędnie przypuszczała, że w liście 2 pomyliła imię Kazimierza Pomiana – w istocie
pomyłka nastąpiła w niniejszym liście.
5	Ignacy C h a b i e l s k i (1881–1962) – warszawski śpiewak, dziennikarz, krytyk teatralny, redaktor
pisma „Scena i Sztuka”, recenzent koncertów Mieczysława Karłowicza m.in. w „Kurierze Porannym”.
6
Chodzi o Koło Polsko-Włoskie im. Leonarda da Vinci (Circolo Italo-Polacco „Leonardo da Vinci”),
którego współzałożycielką w 1920 roku, a od 1925 roku również prezeską była Dickstein-Wieleżyńska. Koło miało na celu zbliżenie kulturalne Polski i Włoch, prowadziło działalność edukacyjną i wydawniczą, organizowało odczyty i konferencje międzynarodowe, dostarczało polskie książki
i czasopisma do Istituto per Europa Orientale (Instytutu do spraw Europy Wschodniej) w Rzymie,
założyło także własną bibliotekę. W roku 1922 w ramach Koła powstała sekcja muzyczna, której
aktywność była jednak niewielka. O działalności Koła zob. m.in. Rassegna culturale. Pologna. Il
Circolo „Leonardo da Vinci” di Varsavia. „Europa Orientale” 1924. – J. D i c k s t e i n - W i l c z y ńs k a [!], Szerzenie wiedzy o Polsce we Włoszech. Akcja Koła imienia Leonarda da Vinci. „Epoka”
1928, nr 67.
7	Teatro Augusteo w Rzymie.
8	Attilio B r u g n o l i (1880–1937) – włoski pianista, kompozytor, muzykolog, pedagog i teoretyk
techniki fortepianowej.
9
Paolo Emilio P a v o l i n i (1864–1942) – od 1901 roku profesor sanskrytu na Uniwersytecie Florenckim, indianista, tłumacz i znawca literatur Europy Wschodniej oraz literatury polskiej, od
1907 roku redaktor pisma „Atene i Roma” i współpracownik „Il Marzocco”. Pełnił funkcję pośrednika pomiędzy kulturami: przełożył na język włoski m.in. Pieśni Osjana J. M a c p h e r s o n a
(Poemi scelti e altre leggende celtiche. Firenze 1924), Anhellego J. S ł o w a c k i e g o (Lanciano 1919),
na język polski Aforyzmy indyjskie (Warszawa 1925). Utrzymywał kontakt ze środowiskiem polskich
intelektualistów we Florencji, a za ich pośrednictwem – z Kołem Polsko-Włoskim im. Leonarda da
Vinci w Warszawie.
10
K. P r z e r w a - T e t m a j e r, Preludium XXXIX. W: Poezje. Seria 2, s. 181.
11
Mowa o Raffaele P e t t a z z o n i m (1883–1959), włoskim antropologu i religioznawcy, z którym
Dickstein-Wieleżyńską łączyła wieloletnia przyjaźń. Pettazzoni był jednym z prekursorów podejścia
historycznego i badań porównawczych w religioznawstwie, twórcą tzw. włoskiej szkoły w historii
religii. W latach 1913–1914 Dicksteinówna studiowała pod jego kierunkiem na Wydziale Filozofii
Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Dzięki jej staraniom w 1913 roku ukazał się w Warszawie pierwszy polski przekład pracy R. P e t t a z z o n i e g o (Nauka o religiach i jej metoda. „Nauka i Życie”.
Dodatek do „Nowej Gazety”, nr z 20 VII 1913. Przeł. H. S t e r l i n g).
12	Ottorino R e s p i g h i (1879–1936) – wybitny włoski kompozytor, muzykolog i dyrygent, twórca
m.in. Rzymskiej trylogii (Trilogia romana); przyjaciel Pettazzoniego. Zob. M. G a n d i n i: Al concerto dell’Augusteo con Ottorino Respighi. „Strada Maestra” 1994, nr 36/37, s. 271; La quasi quotidiana consuetudine con Ottorino Respighi (gennaio 1913 – ottobre 1914). „Strada Maestra” 1996, nr 40,
s. 75.
13
arrière-pensée (fr.) – ukryta myśl.
14
Stowarzyszenie Gli Amici della Polonia, którego prezesem był senator prof. P. S. Leicht, miało przed
wojną siedzibę w Palazzo Hercolani przy Strada Maggiore w Bolonii.
15
Helena M o r s z t y n ó w n a (1888–1954) – znana pianistka.
2
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16

W roku 1933 odbył się w Warszawie VII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, w którym
uczestniczyli wybitni, m.in. włoscy, badacze. Brała w nim udział także Wieleżyńska.
17
Reale Accademia d’Italia – organizacja włoskich uczonych, intelektualistów i ludzi kultury, utworzona w roku 1926 przez rząd faszystowski na wzór Académie française, istniała do roku 1943.
18	Rosa B a i l l y (1890–1976) – francuska poetka i tłumaczka, propagatorka kultury polskiej, założycielka towarzystwa Les Amis de la Pologne i redaktorka czasopisma „Les Amis de la Pologne”.
W liście do J. E. Płomieńskiego (z 16 VIII 1927) J. W i e l e ż y ń s k a nazywa ją swoją przyjaciółką;
poświęciła jej artykuł w „Bluszczu” (1936, nr 39) oraz opublikowała przekłady jej wierszy w „Kamenie” (1936, nr 1) i w „Skawie” (1939, nry 3, 6).
19
W bibliografiach twórczości Chybińskiego nie natrafiono na prace w czasopismach włoskich.
20
Zygmunt W a s i l e w s k i (1865–1948) – publicysta, polityk Narodowej Demokracji i senator II RP,
mąż Wandy Karłowiczówny, siostry Mieczysława. Jak pisze A n d e r s w opracowanej przez siebie
książce Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach (s. 137): „Z korespondencji M. Karłowicza
do Z. Wasilewskiego wyczytujemy wzajemną poufałość i szczerość szwagrów, która nie rozbiła się
nawet – jak to w innych przypadkach często bywa – o majątkowe rozliczenia rodzinne, często będące treścią przytoczonych niżej listów”. Odpisy korespondencji Karłowicza z Wasilewskim, sporządzone ręką Wieleżyńskiej, zachowały się w Archiwum Karłowiczowskim w Bibl. Uniwersyteckiej
w Poznaniu.
21
S. Ż e r o m s k i w tekście poświęconym pamięci syna Adama (1899–1918), przedwcześnie zmarłego na gruźlicę (O Adamie Żeromskim. Wspomnienie. Bm. 1919), rzeczywiście nie napisał ani razu
o jego matce, Oktawii Żeromskiej z Rodkiewiczów.
22	Tragiczną śmierć Mieczysława Karłowicza interpretowano niekiedy jako samobójstwo.
23	Mowa o Zaruskim, zob. przypis 21 do listu 1.
24	Edmund Karłowicz, brat Mieczysława, po podziale majątku w 1905 roku odziedziczył Wiszniew.
Nie udało się ustalić, czy we wspominanym tu testamencie Edmund zapisał majątek (przed zawarciem małżeństwa) swej przyszłej żonie, Zofii z Neprosów, czy też chodzi tu (oraz w liście 9) o jakąś
inną osobę.
25	Mowa tu o Tadeuszu Wasilewskim (1897–1964), synu Zygmunta i Wandy z Karłowiczów.
26	Mieczysław Karłowicz darzył Helenę Romer uczuciem.
27
Z. W a s i l e w s k i (O pamięć Jana Karłowicza. Niebywałe wystąpienie publicystki na łamach „Pionu”. „ABC” 1934, nr 60, s. 6; jest to przedruk z „Myśli Narodowej”) zarzucił Romer-Ochenkowskiej
szkalowanie osoby Jana Karłowicza. Pisał:
„Siostrzenica w dłuższym ustępie, z naciskiem uwydatniając piętno, wykłada czytelnikom, że Jan
Karłowicz splamił swoje nazwisko, jako Polak, sprzedając majątek ziemski »moskalom«. [...]
Co by o tym powiedział kochający ojca Mieczysław, którego siostra [cioteczna] uczciła w ten sposób?”
28
Zob. H. R o m e r - O c h e n k o w s k a, Mieczysław Karłowicz. Kraj lat dziecinnych. „Pion” 1934,
nr 7.
29	Mieczysław Karłowicz cały swój majątek zapisał Warszawskiemu Towarzystwu Muzycznemu. Treść
testamentu opublikował m.in. A n d e r s w monografii Mieczysław Karłowicz (s. 498).
30
Pod testamentem widnieje data: 14 XI 1908. Dwa tygodnie wcześniej został zabity Mieczysław
M a j e w s k i (1875–1908), naczelnik sieci tramwajów w Warszawie, brat Erazma Majewskiego,
przyjaciela i biografa Jana Karłowicza (zob. obszerna notatka Nowy objaw szaleństwa w „Głosie
Warszawskim” á1908, nr 210, z 26 X, s. 1ñ, opisująca szczegóły zamachu, dokonanego przez
członków „partii wywrotowców”).
31
Grzegorz F i t e l b e r g (1879–1953) – dyrygent, kompozytor i skrzypek; pierwszy wykonawca niektórych utworów Mieczysława Karłowicza (m.in. Odwiecznych pieśni, Litewskiej rapsodii, Smutnej
opowieści i Epizodu na maskaradzie).
32
Fitelberg zwlekał z ukończeniem Dramatu na maskaradzie, zwanego też Epizodem na maskaradzie,
aż 5 lat. Rozgoryczona I. K a r ł o w i c z o w a skarżyła się na tę sytuację wielokrotnie w korespondencji, m.in. w liście do P. Dicksteinowej, z 28 X 1911: „Pani, mam wielką prośbę: wyduś
z Fitelábergañ odpowiedź na mój list albo wydobądź z niego wiadomość, czy daje, jak mi pisał,
koncert swój w Wiedniu 10 listopada i wykona na nim Dramat na maskaradzie. Ile mi ten człowiek
dokuczył, to kiedyś opowiem; nigdy odpowiedzi, chyba czymś ukłuć” (przedruk w: Mieczysław
Karłowicz w listach i wspomnieniach, s. 642). Warszawskie Towarzystwo Muzyczne jako spadkobierca Karłowicza podjęło kroki w celu przyspieszenia prac Fitelberga. Ostatecznie zwrócił on To-
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warzystwu autograf Epizodu na maskaradzie, ale na ręce Henryka Opieńskiego, a sam poemat
wykonał 11 II 1914, ogłaszając początkowo na afiszach swoje współautorstwo. W liście do P. Dicksteinowej, z 7 II 1914, I. K a r ł o w i c z o w a zwierzała się: „Fáitelbergñ jest w bezczelności niebywały okaz, przecie przed 3 laty sam umieścił tytuł Dramat, a teraz... wręczenie rękopisu
p. Opáieńskiemuñ robi wrażenie kpiny z Táowarzystwañ Máuzycznegoñ: upominacie się – to macie,
a że wyzyskałem, to rzecz moja” (cyt. z: Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach, s. 644).
33	Tadeusz M a z u r k i e w i c z (1887–1968) – dyrygent operowy i symfoniczny.
34
Adam C h r o m i ń s k i (zm. 1956) – kustosz biblioteki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego,
ocalił część jej zbiorów w czasie powstania warszawskiego.
35
Władysława D o m a n i e w s k a (1871–1953) – żona Bolesława D o m a n i e w s k i e g o (1857–1925),
pianisty, pedagoga i wieloletniego dyrektora Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, bliskiego
przyjaciela Mieczysława Karłowicza.
36
Jadwiga K l e c h n i o w s k a (v. Klechniewska) z M a t i a s i a k ó w (zm. 1938) – wybitna skrzypaczka warszawska. W notce informującej o jej śmierci („Tydzień Warszawy” 1938, nr 11, z 18 III,
s. 9) pojawiła się wzmianka o podarowaniu jej bardzo cennych skrzypiec przez Mieczysława
Karłowicza.
37
Piotr M a s z y ń s k i (1855–1934) – kompozytor, dyrygent i pedagog, dyrektor Warszawskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”, do którego należeli Irena, Jan i Mieczysław Karłowiczowie.

4
[18 kwietnia 1934]1
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Uskładało się trochę papierków, więc znowu piszę. Najpierw, wzorując się na
metodzie Pana Profesora, przejdę wzdłuż Jego listu.
Dziękuję przede wszystkim, jak najserdeczniej mogę, za tyle dobroci w zainteresowaniu się moją „niegramotnością”. Na nieszczęście, żadna kuracja mi nie pomoże, bo to nie jest choroba, taka czy inna, tylko rezultat własnego bezrozsądku.
Robiłam swego czasu za uciążliwe klamrowe wycieczki górskie, do których, jako
całożyciowe fizyczne chuchro, nie mam danych, i ręce mi się przeforsowały już na
zawsze. Bywają okresy lepsze i gorsze, czasami nawet na maszynie pisać nie jestem
w stanie, i wtedy właściwie zaczyna się dopiero rozpacz. Teraz jest jakoś pół biedy
i najgoręcej proszę, niech Pan Profesor nie wyobraża sobie tej sprawy dramatycznie;
gdybym była w fazie ostrzejszej, dziesięć miłości Karłowiczowskich nie zmusiłoby
[mnie] do napisania jednego wyrazu; doznaję tylko podmiotowo pewnego rodzaju
upokorzenia, kiedy patrzę na własne pismo, zupełnie zmienione i jakieś zbiedniałe w porównaniu z dawnym, zamaszystym. – Smutną rzecz powiedział ostatni list:
że Pan Profesor ciągle jeszcze chory, bardzo nieładna ta podwójna kompania, która się Pana trzyma, i uparta, jak widzę, okropnie. Grypa, chcę wierzyć, że teraz
przed słońcem ucieknie, a może już to zrobiła – takie cudnie radosne są te pierwsze
złote dnie, że prostują i fizycznie, i duchowo – ale co tamten gnębiciel? Pewno też
mocno Panu w pracy przeszkadza? A  czy Pan Profesor się leczy? W Warszawie
bardzo wzięte są teraz rozmaite zupełnie proste a doskonale skuteczne środki.
Można by o niejednym pomówić, kto wie? – ja nawet sama mam tzw. szczęśliwą
rękę, o ile idzie o innych, tylko pisać o tym nie mam żadnej odwagi, żeby nie wyjść
na kumoszkę. Za to serdecznie proszę o wiadomości, jak się Pan Profesor czuje, bo
mnie to naprawdę obchodzi.
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P. R[omer-]Ochenkowska posłała odpowiedź do „Pionu” w sprawie sprzedaży
majątku przez p. Karłowicza. Wiem, bo to szło przez moje ręce. W dzisiejszym numerze nie ma, ale obiecali, że wezmą na pewno2. Gdyby nie, autorka prosiła o danie do „A.B.C.”, licząc, że jako list otwarty ogłoszą. Niestety – w tej smutnej sprawie
ona ma rację, nie p. W[asilewski]3. Podaje wszystkie niezbite szczegóły. Nawet i ten,
wielce przykry, że na dobitkę nabywca majątku, choć żonaty z Polką, nazywał się
Iłowajski4, i że p. Karł[owiczowa] do końca życia nie mogła tej sprawy przecierpieć.
Skok do Heidelberga. Mój imiennik, któremu parę dni temu pokazywałam fotografię, sam był zdumiony podobieństwem5. Że mu nie powtórzę argumentów
rzeczowych Pana Profesora – murowane. Jestem w ogóle głuchą studnią ludzkich
zaufań, może Pan i tu, i we wszystkich możliwych przyszłych wypadkach być najkompletniej spokojny. Tylko i z mojej strony prośba: przy fotografii z podobieństwem
– stop. Nie wiem, w jakich okolicznościach, czy z bliska, czy z daleka, czy dokładnie Pan Profesor widział mojego Ojca, ale to stanowczo było złudzenie i niezawodnie przy następnej sposobności musiałoby ustąpić. Bardzo a bardzo lubię
imiennika, mocniej nawet, mogę po prostu powiedzieć, że jestem do niego przywiązana, ale w zakresie, o którym mowa, cieszyłabym się, gdyby Pan Profesor tak
był ze mną w zdaniu zgodny, jak w liście na punkcie heidelberskiej grupy.
Nie umiem powiedzieć, jak sobie cenię łaskawą zapowiedź Pana Profesora co
do rękopisu avant la lettre6. Ale mogę to uważać jedynie za dowód niebywałej
uprzejmości. Nie mam najmniejszego tytułu do takiego wobec monografii stosunku,
o jakim Pan Profesor wspomina. Jeżeli tak się da porównać, jestem tylko, bo nie
mogę być gdzie indziej, na parterze, i nigdy wyżej niż na parter nie wejdę. Krzątanina, chociażby najlepszą wolą kierowana, nie zastąpi obcowania a tu per tu7
(przepraszam za włoszczyznę) z duchem M[ieczysława], a to miał jeden tylko Pan
Profesor. Pan kiedyś postawił wyżej mój udział niż osób, które mają bezpośrednie wspomnienia. Ależ jest wprost na odwrót. Jedno własne a cenne oświetleniowo
wspomnienie postawiłabym tysiąc razy wyżej niż całą moją zbieraninę, która jest
niejako nadróbką dokoła osobistej pustki. Ponieważ jednak przeszłości się nie
odrobi, sama podjęłam się roli stacji przeładunkowej, zadawalam się nią, bo muszę,
i – napisawszy całą stronę o niczym, wychodzę właśnie na wybrany tor.
Widziałam się w tych dniach z p. Hoesickiem8! Wspominał, że miał list od Pana
Profesora. Sam w Krakowie ma kilka czy kilkanaście listów od Miecz[ysława], związanych z Pamiątkami po Chopinie9, będąc tam na Zielone Święta, postara się wyszukać. Na razie prosił o podanie następujących szczegółów, co spełniam skrupulatnie:
We dwóch z M[ieczysławem] wybrali się samochodem do Żelazowej Woli. Była
to pierwsza tego rodzaju wyprawa, bo do Żelazowej Woli nikt jeszcze wtedy nie
jeździł (p. H[oesick] nie pamięta roku), drogi były okropne i naturalnie nie obeszło
się bez wypadku. M[ieczysław] przepisał wtedy dla pana H[oesicka] metrykę Chopina, odpis ten znajduje się obecnie w kościele w Brochowie. P. H[oesick] twierdzi,
że ponieważ obaj jednocześnie pracowali nad Chopinem, ojciec M[ieczysława],
p. Méyet i dr Dobrzycki10, uważali go za konkurenta i utrudniali pracę. P. Karłowicz
za 1000 r[ubli] kupił od p. Ciechomskiej11 listy Chopina, między którymi było kilka
niedrukowanych listów do rodziny. Te właśnie M[ieczysław] dał p[an]nie Laurze
Disière – w nawiasie: przyjaciółce mojej Matki i za jej radą – do przekładu na fran-
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cuski i ogłosił w „Revue Musicale”12. P. H[oesick] podkreśla z sympatią, że wbrew
trzem panom, swoim poplecznikom, M[ieczysław] zawsze akcentował, że wszystkie
uzyskane materiały są do wspólnego użytku ich obu. Do pisma francuskiego dał
listy z wyraźnym zaznaczeniem, że są tłumaczone z polskiego oryginału. Zaznaczenie to opuszczono, M[ieczysław] musiał z nimi walczyć o podanie, wreszcie po
wielu zeszytach wydrukowali, ale nonpareilem13 i w takim miejscu, że nikt nie
zauważył. M[ieczysław] pokazywał to panu H[oesickowi] z oburzeniem. – W Zakopanem red. H[oesick] bywał u Mieczysława. Kiedyś długo z nim rozmawiał o Dramacie na Maskaradzie, kiedy indziej grał mu Romea i Julię Czajkowskiego, którą
się miał zachwycać. Przejeżdżając przez Kraków, zawsze go odwiedzał, okazywał
mu wyraźną życzliwość. P. H[oesick] podkreśla wielką szczerość charakteru M[ieczysława] w zestawieniu z nieszczerością [jego] ojca (nie wiem, czy słuszny zarzut).
Dużo z nim mówił o fotografii i dał mu nieznane nikomu zdjęcie swoje z r. 1908
z Doliny Pięciu Stawów: grupę, która szła na otwarcie schroniska nad Morskim
Okiem. P. H[oesick] w Krakowie poszuka tej fotografii. Przy ostatnim przejeździe
przez Kraków poszedł do niego pokazać mu aparat najnowszego systemu, kupiony
przed paru dniami w Warsz[awie] i który znaleziono przy nim pod lawiną, z kilkoma
dokonanymi zdjęciami. – Oto wszystkie drobiazgi Hoesickowskie, chociaż niezupełnie H o e s i c k o w s k i e. – Teraz ważniejsze. Wczoraj zjawił się u mnie niespodzianie p. Kazimierz Prósz[yński]. Przyniósł paczkę listów M[ieczysława] do pokazania. Po listach do Pana Profesora, które znam z przytoczeń w druku, są to najciekawsze ze wszystkich. Zaczynają się od dzieciństwa (Zakopane 1889), jeszcze
całkiem innym pismem. Szkoda, że pan Kazimierz nie chce posłać oryginałów. Są
szczegóły, które pomija. Ale to będzie materiał znakomity. Co za różnica z bladzizną
od p. Alexandrowicza14! Wychodzi z nich młody człowiek, swobodny i pogodny,
pełen dowcipu, a obdarzony niezaprzeczonym darem słowa. Miłe „sztubackie” listy.
Zobaczy Pan Profesor. Streścił mi też mój gość owe 20 stron, które w zeszłym tygodniu wysłał, a już ma dalsze materiały. O notesie15 jednak nic nie wie. Za to
mówił w tych dniach z p. Was[ilewskim] i potwierdza fakt o oddaniu listów. Prosiłam, żeby się dowiedział dokładnie, gdzie one są, a pójdę za nimi z moim ślicznym
pismem. To może zwolnić Pana Profesora od zwracania się do p. W[asilewskiego].
W razie czego p. Prósz[yński] jest z nim dobrze i można będzie obmyśleć, jak tę
pozycję wyzyskać, bez narażania Pana Profesora na nieprzyjemne posunięcia.
I jeszcze raz notesik. – Ja już wpadam w zwątpienie. Mianowicie p. Elza Trenklerówna mówiła mi – co podobno już i pisała – że p. Karłowiczowa niszczyła
wszystkie papiery po M[ieczysławie], aby je uchronić od profanacji, jak się wyrażała. Sama nawet nie chciała czytać pozostałych po nim listów. P. Elza była parę razy
świadkiem bolesnych auto-da-fé. Idąc za radą p. Aliny16, pisałam do p. Hamel,
u której p. K[arłowiczowa] w Krakowie zostawić miała biurko z papierami. Pani
H[amel] biurko pamięta, ale o papierach nic nie wie. P. Świecimska17 widziała
w czasach, gdy Pani Irena u niej mieszkała, jakiś kosz z papierami, przewracała w nim pani K[arłowiczowa], chora już wtedy i źle widząca, wyciągała przy każdej
sposobności i rozrzucała rozmaite rzeczy, nie dbając o nic. Jeszcze w Sulejówku,
dokąd Mama moja zawiozła Panią K[arłowiczową] od p. Świecimskiej, były jakieś
rzeczy; w przytułku na Solcu, ostatniej bolesnej przystani, okradano nieszczęśliwą
ze wszystkiego. Po śmierci nie było nic. P. Elza powiada, że przy sobie nosiła zawsze
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wiersze Stasi18, a w woreczku na szyi zaszyte pieniądze na własny pogrzeb (okropne!). Po śmierci wierszy nie było, a w woreczku siedziały stare, brudne kawałki
gazet. Biurko – ale pewno puste – dostał Tadzio W[asilewski]. P[an]na Elza obiecała napisać do niego, prosząc o odpowiedź od razu do mnie. Ale nadziei już nie mam.
Co smutne, to że p. K[arłowiczowa] oddała do T[owarzystwa] Muz[ycznego] świstki
bez wartości: ostatni pasport M[ieczysława], przejechany już tylko w jedną stronę,
jego moskiewską książeczkę legitymacyjną z idiotycznym określeniem zawodu:
{riemiesło: władieliec doma}19, – te głupstwa zostały, a to najcenniejsze? Ale jeszcze
będę szukała.
P. prof[esorowa] Majewska pyta się, czy Pan Profesor zna książkę jej męża
o p. Janie Karłowiczu20? Chyba można ją dostać we Lwowie? Jeżeli nie, chciałaby
pożyczyć. – Znalazłam u siebie jeszcze moc fotografii, m.in. rodziców p. Karłowicza,
p. Karłowiczową jako małą dziewczynkę z matką i siostrami. P. Kazimierz uważa,
że Pana Profesora to zainteresuje. Czy naprawdę? Skoro tak, mogę posłać.
Niech się Pan Profesor nie śmieje, – bo ja sama, a ze mną wszyscy w domu
śmieją się, że takie długie listy i tak często wysyłam. Szkoda, że tak mało esencjonalne. Ale ludzie przeważnie podają tylko drobiazgi. Składam najmilsze ukłony
i pozostaję z wysokim szacunkiem.
{Wieleż[yńska]}
{Czy karta niedzielna właścicielek [?] Asty [?] doszła?}
Jedna karta formatu A4 zapisana obustronnie, z odręcznymi dopiskami i podkreśleniami czarnym
atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 113.
Druk fragm. w: Mieczysław Karłowicz w listach i wspomnieniach, s. 220–221. – A n d e r s, Mieczysław Karłowicz. Życie i dokonania, s. 270.
1

Data podana przez C h y b i ń s k i e g o w spisie listów w monografii Mieczysław Karłowicz (1876–
1909).
2	Odpowiedź ukazała się w numerze z 21 IV: H. R o m e r - O c h e n k o w s k a, Niefortunna obrona.
„Pion” 1934, nr 16, s. 11.
3	Mowa o sprzedaży rodzinnego majątku Jana Karłowicza. Decydując się na ten krok, zmuszony
trudną sytuacją życiową, Karłowicz miał nadzieję, że ojcowizna pozostanie w polskich rękach.
R o m e r - O c h e n k o w s k a w „Pionie” potwierdza fakt zakupu majątku przez oficera żandarmerii,
pułkownika kozaków nazwiskiem Iłowajski, żonatego z panną Strakowską, z pochodzenia Polką.
Fakt ten położył się cieniem na wizerunku rodziny Karłowiczów i stał się m.in. przedmiotem szantażu w 1902 roku, o czym w artykule O pamięć Jana Karłowicza wspominał Z. W a s i l e w s k i,
cytując list od J. K a r ł o w i c z a z 16 XII 1902, opisujący zaistniałą sytuację.
4	To samo nazwisko nosił Dmitrij Iwanowicz I ł o w a j s k i (1832–1930), autor podręczników historii,
używanych jako narzędzie rusyfikacji w Królestwie Polskim.
5
Prawdopodobnie mowa tu o Juliuszu K l e i n e r z e (1886–1957). Nie wiadomo, kogo dotyczyła
wzmianka na temat czyjegoś podobieństwa do jednej z osób z fotografii „grupy heidelberskiej”,
zawarta w liście Chybińskiego do Wieleżyńskiej. Chodzi o zdjęcie sporządzone w 1897 roku w Heidelbergu, przedstawiające Jana, Irenę i Mieczysława Karłowiczów oraz Samuela Dicksteina, reprodukowane w monografii C h y b i ń s k i e g o (po s. 162).
6
avant la lettre (fr.) – tu: przed ostatecznym zredagowaniem monografii.
7
a tu per tu (wł.) – twarzą w twarz.
8
Ferdynand H o e s i c k (1867–1941) – wydawca, księgarz, muzykograf, prozaik.
9
Niewydane dotychczas pamiątki po Chopinie. Oprac. M. K a r ł o w i c z. Warszawa 1904.
10
Leopold M é y e t (1850–1912) i Henryk D o b r z y c k i (1841–1914) wspólnie zbierali i opracowywali chopiniana.
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11	Maria

C i e c h o m s k a (1869–1932) – wnuczka Ludwiki Jędrzejewiczowej, siostry Fryderyka Chopina; właścicielka dokumentów pozostałych po nim. Według A n d e r s a (Mieczysław Karłowicz,
s. 270) Hoesick się pomylił: Ciechomska nie sprzedała, lecz wypożyczyła dokumenty.
12
M. K a r ł o w i c z, Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. „Revue Musicale” 1903. Wyd. osobne:
Souvenirs inédits de Frédéric Chopin. Recueillis et annotés par M. K a r l o w i c z. Trad. L. D i s i è r e.
Paris–Leipzig 1904.
13
nonpareil, nonparel – czcionka małego formatu o szerokości słupka 6 punktów drukarskich; druk
taką czcionką.
14
Józef W i t o l d - A l e x a n d r o w i c z (1868–1949) – spokrewniony z Karłowiczami, szwagier Edmunda Karłowicza.
15	Mowa o tzw. notatniku instrumentacyjnym Mieczysława Karłowicza z projektami nowych kompozycji, wspomnianym w liście 3.
16
Prawdopodobnie mowa o Alinie Ś w i d e r s k e j, zob. przypis 34 do listu 1.
17
Chodzi o Aleksandrę Ś w i e c i m s k ą – wspomnianą w liście 1, opiekunkę i przyjaciółkę Ireny Karłowiczowej.
18
Stanisława Karłowiczówna, córka Ireny i Jana Karłowiczów, rokująca duże nadzieje literackie,
zmarła w 1881 roku w wieku 15 lat.
19
riemiesło: władieliec doma (ros.) – zawód: właściciel domu. Tekst napisany ręcznie grażdanką.
20
E. M a j e w s k i, Jan Karłowicz. (Zarys życia). W zb.: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903).
Warszawa 1904.

5
Warszawa, 30 kwietnia 1934
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Panie Kozłowskie są znowu takie dobre i uprzejme, że mi ułatwiają przesłanie
listów [Mieczysława Karłowicza] do p. Was[ilewskiego]. P. Dyrektor Demby1 od razu
mię do nich dopuścił, postawił jednak warunek, aby przy użytkowaniu było zaznaczone „ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie”. Warunek zupełnie przyjemny, bo milej nie wyrażać wdzięczności poprzedniemu ich właścicielowi. Zaznaczałam
w karcie, że mam nowe rzeczy do powiedzenia. Zawdzięczam je p. Elzie, która dostała odpowiedź od Tadzia W[asilewskiego]. Ma, jak donosi, wszystkie papiery po
Babce uporządkowane i rozsegregowane, po Wuju nic, prócz batuty. O notesie nie
słyszał. Pyta o niego umyślnie ojca, który właśnie dzisiaj donosi p. Elzie, z najwyższym zdumieniem, iż pierwszy raz słyszy o jakichś planach kompozytorskich na
przyszłość. Zatem niejako pierwsze uderzenie naszej zemsty już jest faktem2. Tadzio
bardzo sympatycznie pisze, że jest gotów dla wszelkiej pomocy, gdyby więc Pan
Profesor chciał się do niego zwrócić wprost, adres jest: Tarnów, ul. Rejtana 8, major (przynajmniej my z p. Elzą uważamy go za majora). Może w tych listach Babki
pośrednio coś się ważnego znajdzie. P. Elza jednocześnie wysyła przepisane listy
M[ieczysława] do p. Grohmanowej3. Był u mnie parę dni temu p. Alexandrowicz,
pokazuje się, że ma mnóstwo wiadomości i najchętniej ich udzieli, chciałby być
jednak o to poproszony. Może zechce mu Pan Profesor przy odsyłce fotografii zaznaczyć łaskawie, że idzie o te same szczegóły, które powiedział mnie, bo on się
trochę waha, uważając je za nieco intymne. W końcu tygodnia zapowiedziała
się w Warszawie p. Romer-Ochenkowska, ma ze mną odbyć długą rozmowę, liczę,
że i z tego coś wyniknie. Jak widzę, zależy Panu Profesorowi na wciągnięciu w akcję p. Zaniewskiej4. Nie zaniedbałam tej sprawy, nie widziałam jej jednakowoż
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dotąd i nie wiem, jak prędko będę mogła zobaczyć, najpierw bowiem chorował
ciężko jej mąż, a teraz ona już od paru tygodni leży. – P. Pomian, niestety, okazał
się Kazimierzem5. Władysław Zahorowski6 [to] był jego stryj. Na szczęście widziałam
się z siostrzenicą jego, powiedziałam, że ja narobiłam całego galimatiasu z imionami, obiecała powtórzyć dosłownie i wszystko w porządku. A czy odpisał? Kanoniczka7 niedawno tłumaczyła się, że się jeszcze nie mogła zdobyć na list, ale wyśle go
na pewno. W ogóle ludzie się nie spieszą, a co gorsza, zawsze mniej mają do powiedzenia, niżby się po nich można spodziewać. Wobec tego tym bardziej chciałabym
Panu Profesorowi oszczędzić kłopotu korespondencyjnego. Jeżeli musi się Pan
ograniczać, to już niech wszystko idzie w samą pracę, dookolne poruszenia wezmę,
ile się da, na siebie. Wczoraj np. zrobił mi Pan Profesor mimowolny zawód i – zmartwienie. Przeczytałam o odczycie w radio, ustawiłam sobie cały ranek umyślnie
inaczej, aniżeli pierwotnie miał wyglądać, i Pan Profesor nie czytał. Że zawód, to
zrozumiałe, a zmartwienie, ponieważ boję się, że to z winy zdrowia. Byłoby cudownie, gdybym się myliła, bądź co bądź, bardzo serdecznie proszę o wyjaśnienie
przyczyny.
Wracam jednak do sprawy korespondencji. P. Gawrońską, jak Pan Profesor
widzi, załatwiam ja, tak samo zwróciłam się do p. prof. Baudouinowej, która w ten
sposób również Panu odpadła. Na nieszczęście, powtórzyła, co przeczuwałam, że
cała korespondencja przepadła im w Bolszewii, ocalała jakaś jedna skrzynka. Tę
przejrzy, gdyby się coś znalazło – dostarczy. P. Egerowa8 ma listów znacznie więcej,
ale ich nie chce nawet dać mi do rąk. Oba kawałki wypisałam pod jej dyktandem:
ma i jakieś wspomnienia, które przyrzekła spisać i nadesłać, dotąd nic. Zahaczyłam
jeszcze sporo innych osób, ze spisu danego swego czasu Panu Profesorowi, i spoza
spisu, głównie w tej chwili idzie mi o szkolne lata M[ieczysława], koledzy jednak
skąpe dają relacje, twierdzą!, że się z nikim nie trzymał. Możemy to potwierdzić
z naszych najwcześniejszych wspomnień z bratem: nigdy zupełnie nie widzieliśmy
u niego żadnego chłopca od Górskiego. W ogóle jest charakterystyczne, i to samo
potwierdzają i p. Prósz[yński], i p. Alexandrowicz, że Miecz[ysław], przynajmniej za
lat warszawskich, nie wychodził ani krokiem poza stosunki swoich rodziców, trzymał się tylko z młodszym pokoleniem znajomych i przyjaciół pp. Karłowiczów.
Dotyczyło to nawet tych niewielu panien, na które wyjątkowo zwrócił uwagę. Dopiero potem zmieniło się to, kiedy wszedł w świat muzyczny, głównie zawarszawski,
– i tatrzański, czyli o tym wszystkim my już w Warszawie mało wiemy. Ponieważ
Pan Profesor nie gardzi nawet przyczynkami drugorzędnymi, a więc i takimi, do
których prawie wyłącznie muszę się ograniczyć w obserwacjach, jakie zbierałam
oczami dziecka, może się więc zdobędę w którymś liście na odwagę dorzucenia
jeszcze kilku bardzo płyciutkich uwag, tak jak i różnych nieco późniejszych spostrzeżeń „podlotkowskich”, przeważnie dosyć z daleka, bo jak wspominałyśmy
niedawno z p. Kryńską9, moją koleżanką, córką profesora, zatem także z koła
serdecznych przyjaciół Karłowiczów, Mieczysław odnosił się do nas prawie że ze
złośliwością, a przynajmniej z nie bardzo ukrywanym lekceważeniem. Za to powodzeniem niesłychanym cieszył się w naszej gromadce pan Jan Karłowicz, który miał
dziwną umiejętność zniżania się do naszego poziomu. P. Kryńska, której nazwisko
podałam Panu Profesorowi, ma się rozpatrzeć we własnej i w rodzinnej przeszłości
i też rezultaty – pewnie wątłe – przyjdą do mnie, niech Pan się nie trudzi pisaniem.
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Tak samo do p. Prószyńskiej. Szczególiki jakieś da przeze mnie. P. Majewska też
niewiele może powiedzieć. Przypomina sobie tylko, że po zabiciu Karola Majewskiego (brata męża jej), M[ieczysław] był z kondolencją i był mocno przejęty. Pod wrażeniem wypadku p. Erazm Majewski zaczął rozmowę o nieszczęściach i usilnie
nalegał na M[ieczysława], żeby zaprzestał samotnych wycieczek, zwłaszcza narciarskich ze względu na niebezpieczeństwo lawin. Tak by wyglądało, jakby nie tylko
śmierć Karola Majewskiego, ale i ta rozmowa razem wpłynęły na napisanie testamentu, który ma właśnie datę jednego z owych dni10. Zatem i do pani M[ajewskiej]
pisać już może nie ma co. Czując, że nie powie nic ważnego, skierowała mię do
eksbratowej, wdowy po zabitym K[arolu] Majewskim, obecnie żony... Nowaczyńskiego11. Mówiłam i z nią. Ale ofiarowała mi tylko znaną fotografię Miecz[ysława]
od Karolego i książkę pana Erazma. Także ma się rozpytać dokoła i dać znać. Czyli znowu niewiele, a sama zaznacza, że mąż jej w jednym pokoju mieszkał w Berlinie z Miecz[ysławem] za czasów studiów i że byli ze sobą nadzwyczaj blisko.
Z listów do p. Z[ygmunta] W[asilewskiego] widać, że w Berlinie Miecz[ysław]
widywał się stale z prof. Brücknerem12. To byłoby bajeczne źródło, tylko, niestety,
profesor od pewnego czasu nie odpowiada na listy. Ale może, a nawet na pewno
dla Sz. Pana zrobi wyjątek. To, co on by mógł powiedzieć, powinno być pierwszorzędne jako temat. – Ponieważ zawodzą mię ludzie żywi, biegnę do fotografii. Znalazłam przy listach w Bibliotece Narodowej cudną, najładniejszą fotografijkę Mieczysia, kilkoletniego chłopczyka, robioną w Mannheimie13. Kazałam ją odbić, liczę,
że pójdzie do Pana Profesora w następnej posyłce. [Portret] Mieczysława z r. 1894
przyniósł mi p. Alexandrowicz. Ten mniej jest udany, ale go też dostarczę. Słyszę
także o fotografii z grupy koleżeńskiej, ale właściciel nie chce grupy dać. Nie kijem,
to pałką, nie od niego, to dostanę od innego, Pan wie, że z upartymi kobietami nie
można walczyć.
Niezupełnie rozumiem, co Pan Profesor ma na myśli, ciesząc się, że papiery
niektóre zatraciły się. Byłabym bardzo wdzięczna, – jeżeli można już teraz – za
bliższe objaśnienie.
Do różnych bardzo ciekawych szczegółów ostatniego listu nie wracam, bo muszę lecieć co prędzej do p. Kozłowskiej, żeby nie stracić okazji. Ale cieszę się bardzo,
bardzo, że Pan Profesor także uważa, że ten łańcuszek Towiański – Mickiewicz –
Karłowicz nie da się żadną siłą zlutować14. Straszny nonsens. – I  na szczęście!
Smutne byłoby, gdyby cośkolwiek łączyło pozycję pierwszą z trzecią. Prawda?
Pan Profesor tęskni do Gubałówki. A czy Pan widział kiedyś jeziorko na Gubałówce?
O listy z Biblioteki kiedyś, kiedyś także poproszę z powrotem. Są tam pewne
szczegóły, które są dość bliskie memu Ojcu. Zresztą gniewał się na mnie, że je
wszystkie bez wyboru przepisałam, np. o chorobie p. Karłowicza, uważam jednak,
że nie do mnie należy taksowanie, co się Panu Profesorowi przyda, co nie. Dla nas
osobiście ten opis ma znaczenie, bo pamiętam nieomal każdą minutę z owych dni;
w listach uderza niesłychany obiektywizm, nie wiem doprawdy, jak go tłumaczyć,
p. Alexandrowicz ma swoje zdanie o tym i ma pewne szczegóły dopełniające, ja wolę
nic nie wyrokować, łatwo skrzywdzić powierzchownym wnioskowaniem. Osobiście
została mi na zawsze w pamięci twarz Mieczysława w chwili, kiedy przywiązywano
trumnę do karawany (dawnego typu karawan katafalkowy, warszawski). Opis idzie
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sobie, twarz – sobie. Ale możliwe także, że ja wmawiam w innych niektóre rzeczy
z siebie samej. Ciekawam, co Pan Profesor powie o informacjach p. Alexandrowicza.
Będę wdzięczna za podzielenie się ze mną zdaniem. Przedtem jednak i jeszcze bardziej proszę o podzielenie się wiadomością o zdrowiu Pana Profesora, bo myślę
o tym często, zwłaszcza od wczoraj rana. Serdeczne bardzo ukłony i wyrazy wysokiego szacunku od
{Wieleżyńskiej}
{Gdybym nie miała wcześniejszej okazji na fotografie, weźmie je p. Saloni15,
wizytator Min[isterstwa] Oświaty 11-go. Postaram się jednak pchnąć je przedtem.}
Jedna karta formatu A4 zapisana obustronnie, z odręcznymi poprawkami czarnym atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 114–115.
1

Stefan D e m b y (1862–1939) – bibliotekarz i bibliograf; współzałożyciel i pierwszy dyrektor Biblioteki Narodowej w Warszawie.
2
Zapewne chodziło o wykazanie, że Zygmunt Wasilewski mylił się, określając testament Mieczysława Karłowicza jako ostatnią rzecz, do której ten przyłożył pióro.
3	Matylda z H o l z ó w 1° v. T r e n k l e r, 2° v. G r o h m a n – matka Elzy Trenklerówny, żona łódzkiego przemysłowca i mecenasa sztuki Henryka Grohmana.
4
Ludwika Z a n i e w s k a ze Ś n i a d e c k i c h (1876–1947) – siostra cioteczna Mieczysława Karłowicza, którą darzył on szczególnym uczuciem.
5
Wieleżyńska konsekwentnie myli (również w liście 9) zamordowanego Mieczysława Majewskiego
z trzecim z braci Majewskich, Karolem (1873–1957), chemikiem.
6
Władysław Z a h o r o w s k i (zm. 1943 lub 1944) – działacz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, warszawski urzędnik oświatowy, przyjaciel Mieczysława Karłowicza.
7
Prawdopodobnie chodzi o Zofię O ś n i a ł o w s k ą (1870–1947), działaczkę społeczną, znajomą
Karłowiczów z chóru „Lutnia”, od 1901 roku należącą do Zgromadzenia Panien Kanoniczek w Warszawie.
8
Helena E g e r o w a – w jej willi „Fortunka” w Zakopanem Mieczysław Karłowicz był częstym gościem;
matka Fortunaty Egerówny, wspomnianej w liście 1, siostra Lucyny Kotarbińskiej, żony dyrektora
Teatru Miejskiego w Krakowie; tłumaczka kilku sztuk teatralnych (np. Czerwonej togi Eugene’a
Brieux).
9
Chodzi o Marię K r y ń s k ą.
10	Testament jest datowany 14 XI 1908. Śmierć Mieczysława Majewskiego mogła na Mieczysławie
Karłowiczu wywrzeć takie wrażenie z racji nagłości (zamach), młodego wieku ofiary, osierocenia
i krzywdy wyrządzonej rodzinie. Zob. przypis 30 do listu 3.
11
Helena z F r e d r o - B o n i e c k i c h 1° v. M a j e w s k a, 2° v. N o w a c z y ń s k a (1888–1938). Jej
drugim mężem był Adolf N o w a c z y ń s k i (1876–1944).
12	Aleksander B r ü c k n e r (1856–1939) był wykładowcą w katedrze slawistyki na Uniwersytecie
w Berlinie w okresie studiów Mieczysława Karłowicza, bliski znajomy J. Karłowicza.
13
Prawdopodobnie chodzi o jedną z fotografii zamieszczoną przez Chybińskiego w monografii z roku 1939 po s. 30 (w uzupełnionym wydaniu z 1949 roku jako fot. 12 i 13).
14
Wieleżyńska miała stosunek krytyczny do Andrzeja Towiańskiego.
15
Juliusz (Julian) S a l o n i (1891–1963) w latach 1922–1936 pracownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na stanowisku instruktora nauczania języka polskiego; podobnie jak Wieleżyńska był doktorantem Kleinera na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie
(doktorat otrzymał w 1930 roku).

II-1.indd 223

2016-06-07 13:37:58

224

materiały i notatki

6
Warszawa, 9 maja 1934
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
jeżeli Pan uważa, i słusznie, że nie jest nazbyt grzecznie zostawiać aż dwa listy
bez odpowiedzi, to niech Pan zechce gniew Swój zsunąć ze mnie na marudę fotografa, który całe dwa tygodnie guzdrał się z odbitką. A że stały się już trybem listy
z wkładkami i sądzę, że nawet Pan Profesor doznałby rozczarowania, otrzymując
list „pusty”, postanowiłam czekać. Ludzie naobiecywali mi też terminowo sporo
materiałów, nikt dotąd przyrzeczenia nie spełnił, słowem, nawet mimo opóźnienia
misywa1 dzisiejsza jest skromna. Za to poodpowiadam na wszystkie punkty obu
listów bardzo sumiennie. Najpierw prośba. Niech Pan będzie łaskaw przesłać mi
spis osób nie poruszonych dotąd i takich, do których ma Pan Profesor zamiar pisać.
Różne z nich spotkałam i widzę, że zwracać się nie warto, wszystko, co wiedzą,
powiedziały już mnie, inne nie powiedziały nic, inne jeszcze pod pretekstem wspomnień o Miecz[ysławie] zapalają świeczkę przed swoją osobą. Pan Profesor ma teraz
egzamina, nawał prac, szkoda tracić czasu2. Adiutantura warszawska załatwi to
tańszym kosztem. Gdy dostanę spis, przy każdym nazwisku dodam, co należy;
zostanie dla Pana minimalna liczba. P. Helena Egerowa mieszka [pod adresem]
Wspólna 63/a. Miała mi spisać ciekawe spomnienie z umyślnego przyjazdu z córką na koncert M[ieczysława] w Berlinie, w 1903, w scenie bierze jeszcze udział
p. Karłowicz, ojciec. Sądzę, że na prośbę Pana Profesora zrobi z tego notatkę. Co
do spodziewanych rewelacji już dawno wiem, że jest niezgodność między tym,
co mówi pani E[gerowa], zdaniem p[an]ny Elzy, a bardziej jeszcze Pani Karłowiczowej. W każdym razie sprawa Amerykanki3 musi być ważniejsza. A czy się odezwała? Nigdy bym nie namawiała p. Elzy do pisania do tego wstrętnika, chociaż ona,
jak mówi, jest z nim w zupełnie dobrych stosunkach. Zastanawiałyśmy się tylko,
która z nas ma pisać do majora4 (czy on major? – parę lat temu odbyłam z nim miłą
podróż z Zakopanego do Warszawy – był jeszcze kapitanem, awansowała go p. Elza).
W wyniku napisała ona, a reszta była konsekwencją. Listy do jego przyjemnego
ojca, naturalnie, niech Pan Profesor zatrzyma, ja tylko zyskam na tym, jeżeli zamiast
własnych bazgrot dostanę porządny odpis maszynowy. Ale to sprawa daleka, – kiedyś, choćby za rok, – niech Pan najpierw zwali z głowy i monografię, i tę drugą
książkę i odpocznie po obu – mogę czekać5. Żoną Edmunda była p. Zofia Neprosówna, siostra m.in. p. Alexandrowiczowej6. I właśnie nasz p. A[lexandrowicz] jest
autorem tego małżeństwa, którego, jak twierdzi stale, szwagierka nigdy nie mogła
mu przebaczyć, a za które, jeśli wierzyć p. Świecimskiej, Edmund miał do niego żal
całe życie. Nie chcę wjeżdżać w plotki, choć znam punkt, którego się pragnie domacać Pan Profesor. Najlepiej opowie pan Al[exandrowicz]. Prosiłam i p. Św[iecimską], żeby w swoim oświetleniu opisała – odmawia. Różne nieodpowiedzenia czy
niedopowiedzenia kilku pań, z czym się już Pan zetknął, sprowadzają się do jednego mianownika, może znajdzie Pan za nie jakichś interpretatorów. Na razie zapowiadam Panu Profesorowi niedalekie odwiedziny p. Woydyny Władysława7, za jakieś
2–3 tygodnie. Odgrzewa tymczasem w pamięci swoje rozmowy z M[ieczysławem]
o sztuce. Czy na przyczynieniu się prof. Brücknera zależałoby Panu? Bo, jeżeli tak,
to ja mogę, rozumie się, napisać, chociaż z szansą = 0. Pan Profesor opisał mi
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Swoje z nim przejście, ja powiem o moim. Byłam jego słuchaczką i doświadczałam
tylko najwyższej dobroci. Tak trwało całe lata, aż dopóki nie skończył się druk
mojego przekładu włoskiego jego Mitologii słowiańskiej8. W czasie pracy pomagał
mi w sposób aż wzruszający przy komentarzach, którymi rozsadziłam tom do podwójnej objętości, napisał umyślną przedmowę do włoskiego wydania, ale przysłane sobie pierwsze egzemplarze bez otworzenia odesłał razem z honorarium profesorowi rzymskiemu, redaktorowi wydawnictwa, i zerwał bez słowa wszelkie stosunki ze mną i z nim. ??? Książka tymczasem zyskała we Włoszech świetną pozycję,
wynoszona, cytowana, – nawet za styl przyniosła mu komplementy!!! więc co to
miało znaczyć? Ale może już dzisiaj wybaczył mnie czy tamtemu panu ów zagadkowy grzech; w kulcie, jaki mam dla profesora, mogę się narazić bodaj na przykrość,
a i M[ieczysław] wart nawet większej ofiary; cała sprawa w tym, czy Pan Profesor
uważa, że t a k czy że n i e? Czekam decyzji, ale ze względu na Pana, nie na mnie.
Znowu szczerość – nasza odważna, złota szczerość! – Pod jej znak wprowadzam
odpowiedź na lwowski epizod poprzedniego listu. Od razu muszę przeprosić Pana
Profesora za niegrzeczność (niestety, niegrzeczność to też jedna z prowincji szczerości – najbrzydsza), ale ja prawie że nic nie pamiętam z tamtego dnia9. Np. nic
a nic, a nic nie pamiętałam, że Pan Profesor coś do mnie mówił, i co? I jak? I właśnie w tej chwili zaczynam być tym zainteresowana i będę prawdziwie wdzięczna za
łaskawe wytłumaczenie „dziwności” głosu. Tak samo wyobrażenia nie miałam, że
jeszcze drugi raz spotkaliśmy się z P. Profesorem, i nie mogę zataić, że mnie ta
wiadomość, z powodów „niezależnych od Pana Profesora” – zgnębiła. Muszę również,
– znowu przepraszam za opozycję, – bronić tamtych trzech panów10. Jeden z nich
był w niedzielę w Warszawie, ale w sprawach zastrzeżonych milczałam jak grób.
Prof. P[orębowicz] zawstydza mię już od lat swoją niebywałą dobrocią, Prof. L[ehr]-S[pławiński], widziałam przedtem tylko raz, na jakimś zjeździe, potem chyba że
wcale, ale czy w okolicznościowych listach, czy przez osoby trzecie, zawsze czuję,
że stosunek jest najsympatyczniejszy. Otóż miałam wrażenie, jak gdyby ci trzej
panowie umówili się, że z egzaminu zrobią sprawę czysto kurtuazyjną, to wcale nie
było poważne, jakiś kurierkowy „wywiad z gwiazdą”, nieodpowiedni ani do sytuacji,
ani do osoby, a zakończony – zaproszeniem do kawiarni. Co by Pan Profesor, który, jak z tego kawałka listu widzę, jest dla mnie taki strasznie dobry i kochany,
powiedział na drugą, jesienną część, tego samego aktu11, kiedy, co przyznawano,
stała się naprawdę niesprawiedliwość, coś o zakroju awantury, piorun z jasnego
nieba. Podobno, jak mi natychmiast wytłumaczył prof. Halban12, powodem była
choroba, jakiś ostry nocny atak, więc właściwie nie ja byłam biedna, lecz druga
strona, i nie ma śladu urazy; skoro jednak Pan Profesor w Swojej łaskawości aż
idealizuje, nie mogę zataić, że inni są odmiennego zdania. To zajście to już był
ekstrem, ale czy gdybym istotnie była, jak Pan Profesor myśli, dałabym się czasom,
prawda złym i brutalnym, tak wyrzucić za nawias, tak zepchnąć w doszczętne literackie nieistnienie? Bo przecie pracować nie przestałam, tylko, jak to mówię
smutnym żartem – już tylko na pośmiertność.
A teraz zeznaje altera pars. Zatem ja. Pierwsze: radość moja z powodu owych
wyczuwanych 25 lat porozumienia! A wie Pan Profesor, dlaczego tak jest? Bo one
są rzeczywistą prawdą. Właśnie z mojej strony. Dla mnie Pan Profesor „zaczął się”
w lutym 1909 cudownym odcinkiem w „N[owej] Gazecie”13, który dotąd leży śród
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moich pamiątek. Wtedy żyłam wyłącznie tym jedynym i artykuł włączył się, przez
wielkie wzruszenie, do bolesnej treści mojego życia. – Później samo to życie odprowadziło od owych strasznych miejsc, ale skojarzenie trwa. Ilekroć trafiałam na
nazwisko Pana Profesora, zawsze odżywał tamten fakt i złączenie. A chyba dzisiaj
nie potrzebuję przekonywać Pana Profesora, że dla mnie dramat Karłowiczowski nie był tylko tak jak dla mnóstwa ludzi –: przyszedł i poszedł. Prof. Kl[einer]
powiadomił mię pierwszy o Panu w związku ze sprawą lwowską. Niestety, sytuacja
nie pozwalała mi powiedzieć wówczas o tym, co najbardziej właśnie pragnęłam i co
w każdej innej okoliczności od razu musiałabym Panu powiedzieć. Przypominam
sobie zaledwie jedną króciuteńką chwilę – właśnie koło wielkiego biurka – kiedy
chociaż chciałam na Pana spojrzeć. Ale to było mgnienie, i też się już nawet wzrokowo zatarło. Potem leży mgła na całym dniu. Niech się Pan Profesor nie gniewa
– to ja o to proszę, nie Pan – to był okres najbardziej niemiłosiernych dla mnie
szarpnięć życiowych, właściwie byłam martwa i nie widziałam nic i nikogo14. Zmieniona byłam zupełnie, nawet optycznie, i to w danym wypadku jest dobrze, bo i Pan
Profesor wyraźnie mnie nie poznaje: przecież musieliśmy od tego czasu dużo razy
przejść koło siebie w Zakopanem. Że ja nie poznaję, to wina i owego mgnienia,
i mojej ślepoty, bo, proszę Pana, jeszcze jest i taki wdzięk. Ale że w tamtej, wręcz
obcej dla siebie chwili, znalazłam, ani się tego domyślając, taką dobrą, życzliwą
sobie myśl, dziękuję najgoręcej i ówczesnemu Panu Dziekanowi, i Autorowi monografii, przemiłemu Korespondentowi mojemu. I że to jeszcze był w ł a ś n i e P a n,
do którego i ja podchodziłam z dawnym, choć przemilczanym „uczuciowym” wkładem! Ma Pan Profesor słuszność, że życie miewa ciekawe momenty w swojej grze
z nami czy nami.
Najserdeczniejszy i długi, długi uścisk dłoni – za wtedy... Dobrze, Panie Profesorze?
Mój ojciec pięknie się kłania i dziękuje za stałą pamięć. Miałam napisać parę
słów o odwiedzinach p. Heleny15, ale miejsce poszło. Wrócę jeszcze do tego. P. Leśniewski prosił o usprawiedliwienie go, że dotąd nie odnalazł „Przeglądu Muzycznego” z jakimś swoim artykułem. Czy to ważne? Pisząc do p. Opieńskiego16, zechce
go Pan Profesor serdecznie pozdrowić ode mnie. To nasz częsty i ogromnie miły
gość w dawnych dobrych czasach. Tylko nie wiem, czy mnie pozna pod literą W. Nie
widzieliśmy się od wojny.
PS. Zdziwi się Pan, że nie wspomniałam o Lwowie, gdy się Pan zwrócił teraz
listownie, bo przecie teraz była okazja swobodna? Tak, ale ja na sekundę nie przypuszczałam, że Pan mnie wtedy znał, a potem zapamiętał. Jakież sznury podobnych
sytuacji musiały przejść przed Pana oczami! Przy tym nie chciałam wychodzić poza
M[ieczysława]. A teraz jużeśmy wyszli...
Jedna karta formatu A4 zapisana obustronnie, z drobnymi odręcznymi dopiskami i podkreśleniami czarnym atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 115.
1

misywa – pismo, odezwa, list.
Chybiński wykładał na Uniwersytecie Lwowskim; był kierownikiem Zakładu Muzykologii na tej
uczelni.
3	Nie udało się ustalić, o kogo chodziło.
4	Mowa o Tadeuszu Wasilewskim.
2
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5

Chodzi o sporządzone przez Wieleżyńską kopie listów Mieczysława Karłowicza do Z. Wasilewskiego, o ich odesłanie prosiła ona w liście 5.
6
Stefania A l e x a n d r o w i c z o w a z N e p r o s ó w (1876–1929).
7
Władysław W o y d y n o (1873–1959) – malarz, referent sztuk plastycznych w Wydziale Sztuk
Plastycznych i Zabytków Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
8
A. B r ü c k n e r, Mitologia slava. Con una prefazione originale dell’autore. Trad. e note di J. D i c ks t e i n ó w n a. Bologna 1923.
9
Chodzi o obronę pracy doktorskiej J. Dickstein-Wieleżyńskiej Konopnicka. Dzieje natchnień i myśli
w 1929 roku. Wówczas miało miejsce pierwsze spotkanie autorki listów z A. Chybińskim, w roku
akademickim 1928/1929 pełniącym funkcję dziekana Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Wieleżyńska zaliczyła 2-godzinne rygorozum z przedmiotu
głównego 25 VI, a dopiero 23 XI – ze względu na stan zdrowia – godzinne z filozofii. Egzamin
z dyscypliny podstawowej (czyli filologii polskiej, a także z romańskiej) zdała celująco, natomiast
z filozofii – dostatecznie. Rozprawa jej uzyskała pozytywną ocenę Tadeusza L e h r a - S p ł a w i ńs k i e g o (1891–1965) i Edwarda P o r ę b o w i c z a (1862–1937). Zob. J. S u c h m i e l, Doktoraty
i habilitacje kobiet w Uniwersytecie J. Kazimierza w l. 1918/19–1939. W: Działalność naukowa
kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 1939. Częstochowa 2000. Pisząc w dalszej części listu
o „sprawie lwowskiej”, Wieleżyńska ma na myśli wydarzenia związane z obroną swojego doktoratu.
10
Chodzi o Kleinera – promotora pracy doktorskiej Wieleżyńskiej, oraz o recenzentów: Porębowicza
i Lehra-Spławińskiego.
11	Mowa tu o egzaminie Wieleżyńskiej z filozofii 23 XI 1929.
12
Prawdopodobnie mowa o Leonie H a l b a n i e (1893–1960), absolwencie prawa, historii i filozofii
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, uczniu Oswalda Balzera, Kazimierza Twardowskiego i Mojżesza Schorra, historyku prawa, pracowniku Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we
Lwowie.
13
A. C h y b i ń s k i, Niedokończony poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza. „Nowa Gazeta”
1909, nr 88. Przedruk: „Słowo Polskie” 1909, nr 89.
14	Matka Wieleżyńskiej, Paulina Dicksteinowa zmarła 11 I 1928; w tym samym roku Wieleżyńska
rozwiodła się z mężem – Aleksandrem Wieleżyńskim.
15
Chodzi o Romer-Ochenkowską.
16
Henryk O p i e ń s k i (1870–1942) – muzykolog i kompozytor; od 1901 roku skrzypek orkiestry
Filharmonii Warszawskiej oraz organizator i dyrygent chóru Filharmonii; w latach 1908–1911
dyrygent w Operze Warszawskiej, w 1911 roku założyciel pierwszego w Polsce czasopisma muzykologicznego „Kwartalnik Muzyczny”.		

7
Warszawa, 8 stycznia 1935
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Zmartwiłam się, bo list, którego przyjście wielce mi było miłe, przyniósł treść
nie nazbyt pomyślną (zresztą, przyznaję, niezupełnie dokładnie zrozumiałam).
Takie zbiły się naokoło Pana, czy w Panu, wykolejające trudności? Ale i zdrowie
także? Spółczuję mocno, jako dzieląca tę samą dolę, i proszę bardzo o informacje,
a czekam – lepszych.
Nowina o pauzie zdziwiła mię i nie zdziwiła. Może jednak raczej przypuszczałam,
że Pan Profesor już głęboko poszedł w pisanie, machnąwszy ręką na różne resztki
i ogonki. Mimo to dalej trochę dreptałam, bez pośpiechu, niepewna, czy już nie po
czasie, ale jeszcze bardziej dlatego, że ludzie są n i e m o ż l i w i. Jak Pan kiedyś
wróci do tych rzeczy, przyjdę ze sprawozdaniem i z kruszynką materiału. Tymczasem „melduję posłusznie”, że warszawska sprężyna jest w każdej chwili do nakręcenia na nowo.
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Dzięki śliczne za łaskawą pamięć noworoczną. Odpowiadam na nią ukłonami
i zapewnieniem najwyższego szacunku i poważania, wszystko to w liczbie mnogiej,
bo od ojca i od córki. Ale przede wszystkim życzę przejścia faktów niemiłych i krępujących w najszczęśliwsze i najpożądańsze. Od chaosu z r. 1934 do jasności w 1935!
{Julia Wieleżyńska}
Wspaniały Pana Profesora temat tegoroczny. Gdybyż w Warszawie można było
słuchać czegoś podobnego!
Jedna karta formatu A4 z odręcznymi podpisem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 122.

8
Zakopane, „Renaissance”, 15 września 1935
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Piszę więcej, żeby się usprawiedliwić i dowiedzieć, co słychać z monografią,
która przez lato miała się tak wybitnie pchnąć naprzód, niż ze względu na jakąś
nową treść z mojej strony. Ostatni list Pana Profesora, zakopiański, zastał mnie
w poważnej chorobie, która odwlokła wyjazd do połowy sierpnia. Wierzyłam, że
tutaj zrobię z miejsca skok do zdrowia, tymczasem się zawiodłam; wpadłam w mocne ręce dra Fischera1, który mię do ostatnich dni trzymał w zupełnym unieruchomieniu; dziś powolutku zaczynam chodzić po najbliższych drogach; gór dla mnie
tego roku nie ma i nie będzie, a są od paru dni tak wyjątkowo cudowne, bieluteńkie nad zielenią i pod granatowym niebem! A  może Pan Profesor też jeszcze je
ogląda i moja karta odbędzie podróż allée et retour2? Jak Pan Profesor spędził
wakacje i czy naprawdę monografii przybyło? Podziękowanie za p. Prósz[yńskiego],
niestety, mi się nie należy, nie widziałam go od dawien dawna, a i pośredniczka
główna, p. Korzonowa, nie przypisuje sobie zasługi. Idzie ona całkowicie na własny
rachunek Pana Profesora. Pisze mi Ojciec, że leży w Warsz[awie] list p. Śniadeckiego, w którym mi [on] donosi o 25-u przepisanych listach Miecz[ysława] do p. Prósz[yńskiego]. To chyba te, o których Pan wspominał. Ja przez chorobę nic nie
zrobiłam; przed wyjazdem próbowałam trafić kilkoma drogami do p. Grz[ymały]-Siedleckiego – nie odpisał mi. Tu widziałam przypadkiem jego żonę, która przyrzekła wziąć sprawę w [swoje] ręce, ale wątpię, czy i jej się coś uda. Prof. Tad[eusz]
Grabowski z Poznania3, częsty gość naszego pensjonatu, obiecał mi w niedalekim
czasie przysłać do Warszawy garść swoich wspomnień Karłowiczowskich – tatrzańskich. Jedna ze znajomych pań, która jest tu ze mną, ma po powrocie raz jeszcze
spróbować przełamać rezerwę spowiedziową p. Fr[anciszka] Brzezińskiego4. To
i wszystko strasznie mało – co w obecnych moich warunkach mogę donieść. Bardzo
się {ucieszę słówkiem od Pana Profesora. Mam tu zostać, póki pogoda pozwoli.
Łączę wyrazy najwyższego poważania
J. Wieleżyńska}
Karta pocztowa zapisana obustronnie na maszynie, z odręcznymi dopiskami; zaadresowana:
J. Wielmożny Pan Dr Adolf Chybiński, Profesor Uniwersytetu, Lwów, Kalecza 20. Na znaczku stempel
z datą: 15 IX 1935, Zakopane.

II-1.indd 228

2016-06-07 13:37:58

Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego

229

Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 126.
1
2
3
4

Ludwik F i s c h e r (1886–1965) – znany zakopiański lekarz.
allée et retour (fr.; powinno być: aller et retour) – w tę i z powrotem.
Prawdopodobnie mowa o Tadeuszu G r a b o w s k i m (1871–1960), historyku literatury, profesorze
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Franciszek B r z e z i ń s k i (1867–1944) – kompozytor i krytyk muzyczny, doktor prawa i urzędnik
konsularny.

9
Warszawa, 14 lutego 1936
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
List zaczynam prawie zaraz po przyjściu Pana listu, idzie mi o pośpiech, skoro
dowiedziałam się, że Pan stanął z pisaniem. Lękam się jednak, że przed poniedziałkiem Pan tego pisma nie dostanie. Mam gościa z zagranicy1 i jestem „w przestrzeni”, dopadając tylko do zajęć. List też będzie się sklejał z kawałków, a jak na przekór, do napisania jest dziś huk spraw. Jeżeli nie zdążę lub nie zmieszczę wszystkiego, ogonki pójdą na następny raz. Zaczynam od prośby, żeby Pan Profesor był
łaskaw odpisać mi p r ę d k o, uwzględniając moje pytania podkreślone czerwonym
ołówkiem na tamtym arkuszu. Będzie to dla mnie wskazówka, co mam robić w Bibliotece W[arszawskiego Towarzystwa] M[uzycznego], gdzie już też dobijam do
końca jako glaneuse’a2. Nim wytoczę główne dwa działa, powiem parę drobiazgów.
– P. Mrozowski3 ma kilka niezmiernie ciekawych wspomnień, zwłaszcza jedno,
dotyczące pierwszego przyjścia do Gebethnera pana Karł[owicza] z Miecz[ysławem],
w sprawie wydania jego 6-u Pieśni. Całą tę scenę, opowiedzianą barwnie – wychodzi z niej i pewne onieśmielenie M[ieczysława] sytuacją, – pan Mroz[owski] dał do
zużytkowania p. Kęckiemu4, wobec tego nie przepisuję w tej chwili tego, com słyszała. Poprosiłam ich jednak obu, aby podzielili się tą treścią z Panem Profesorem.
Pan Kęcki najchętniej wszystko opowie, prosi jednak, aby Pan zechciał się do
niego zwrócić listownie. On i tak liczy dawno na list Pana Profesora w odpowiedzi
na swój, jeszcze bodaj listopadowy, przypuszczam tedy, że rzecz jest do zrobienia.
– Drobiazg N[r] 2) (nabrałam stylu inwentarza, który przepisuję). W zbiorach Karłowiczowskich jest fotografia prześlicznego dziecka w przebraniu trochę arlekina,
wyraźnie z jakiejś zabawy kostiumowej. – Widziałam ją dużo razy, nie domyślając
się, że to kilkoletni Mieczyś!! Taki ładny! Pan musi go mieć i w książce on musi
być5. Ale nie wydadzą mi go do zrobienia odbitki, trzeba fotografować na miejscu.
Brat mój nie ma odpowiedniego aparatu, a Pikiel6 każe sobie elegancko płacić za
spacerowanie z maszyną (chociaż dla mnie dużo mniej niż innym). Chciałam dziś
go zapytać, ale „poluje” z P. Prezydentem7, pozwalam więc sobie zapytać tymczasem
Pana Profesora, czy by Pan zasadniczo godził się na pewien wydatek i jaki, czy ja
mam płacić, czy może do spółki? 3) Jeżeli Pan będzie tak dobry odesłać testament,
o który prosi Biblioteka [Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego], poproszę zarazem – o ile już jest niepotrzeba – i o korespondencję z Wasilewskim. Oni też chcą
ją posiadać, choćby w kopii. Jak nie teraz, to kiedyś, w każdym razie im to obiecałam. W ogóle czekają na spełnienie obietnicy Pana Profesora i otrzymanie kiedyś
jego prac. Czyli z rozmaitych powodów patrzą w stronę Lwowa. A istotnie warto
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okazać im życzliwość – stworzyli piękną i poważną placówkę, kładą w nią najszlachetniejszą pracę – świadomie robię im reklamę na prawo i lewo. – Czy Pan pisał
do P. Generała? Miał wyszukać fotografie i przysłać mi; chwilowo, zdaje się, jest
poza Warszawą; w każdym razie dobrze go przyszpilić. „Nieporozumienie” czy raczej
„niedomówienie” dotyczy dawno mię palącej ciekawości, kto barykadował drogę
zagraniczną? Dość boleśnie się o to zastawienie kilka razy uderzyłam, żeby nie
chcieć dojść do jądra kwestii. Otóż z listu Pana Profesora nie wiem, czy to są ręce
krakowskie, czy nawrót do moich pierwotnych podejrzeń? – Wiadomość o książce
była dla mnie po prostu radosna. Muszę być au courant8 Pana akcji. To moje ukochane wydawnictwo, tym bardziej że łączy się z pewnymi cennymi dla mnie wspomnieniami. Nie mógł Pan mieć piękniejszej myśli. I czy można sobie będzie dzisiaj
pozwolić na takie samo kosztowne wydanie? Jak to dobrze! Jak to dobrze! I jeżeli
będzie jeszcze bogatsza treść, cudownie!
Zdaje się, że to już wszystko poboczne; teraz owa „nieśmiała” sprawa pp. Sob[ierańskich]9. Raz jeszcze uprzedzam, że jest zupełny drobiazg, może nawet dla
Pana Profesora nic nowego, tylko dla mnie przykre jest tarcie z sumieniem, ponieważ, jak Pan wie, powiedziano mi w zaufaniu. – PP. Sob[ierańscy] byli w bliskich
stosunkach przez długie lata z rodziną K[arłowiczów], jak i gdzie się poznali, czy
jako pacjenci z doktorem, nie wiem, słyszałam o nich, odkąd pamiętam, i wiem, że
dr S[obierański] był głównym lekarzem całej rodziny, obok (nieżyjącego, niestety)
dra Bauerertza10 z Warszawy. Otóż, jak w ogóle nam wszystkim zostało w pamięci,
dr S[obierański] wyleczył – jeszcze mocniej „w y r a t o w a ł” M[ieczysława] z wieloletniej choroby – gastrycznej, którą widocznie uważano za groźną. Stąd została
o nim wdzięczna pamięć. Tymczasem mnie przed paru laty przedstawiono tę sprawę inaczej. Wszystkie dzieci w rodzinie pp. K[arłowiczów] były dziedzicznie obciążone po ojcu, czy w ogóle po rodzinie ojca. Dokładniej, o co szło, nie wiem. Jak się
to objawiło u biednej Wandy, Pan wie11. Choroba Edmunda też była zagadkowa,
rozmaite słyszałam o niej wersje, jeżeli nawet nabawił się, jak twierdzi jego narzeczona, czegoś w Rosji, czy na froncie wpadł w suchoty, to wszystko i spalenie się
szybkie jak zapałka szło stąd, że tło było podatne. Mała Stasia12 umarła na zapalenie mózgu po szkarlatynie, mówią, że i to była ta sama sprawa. A M[ieczysław]?
Że miał chorobę przestrzeni – Pan Profesor słyszał, ale ów asystent13 dra S[obierańskiego] mówił jednemu z najbliższych krewnych Karłowiczów w Karlsbadzie, że
u M[ieczysława] dziedzictwo odezwało się jako gruźlica. Był chory na płuca i bardzo
ciężko na nerki. Dr S[obierański] – zawsze powtarzam według relacji asystenta i jego
rozmówcy – u w a ż a ł g o z a s t r a c o n e g o. Miał [on] przed sobą bardzo krótkie
życie. I tu właśnie punkt najważniejszy. M[ieczysław] w i e d z i a ł o t y m. Nie wiem,
czy się domyślał tylko, czy też wprost wyciągnął tę tajemnicę od d. S[obierańskiego]
– ukrywając ją do ostatniej chwili najgłębiej przed Matką – ale ów lekarz twierdzi,
że to był powód główny obrania Zakopanego za miejsce stałego pobytu i całą siłą
w a l k a z p r z e z n a c z e n i e m. Tu jest, według tego poglądu, i tajemnica testamentu (chociaż może jest i coś prawdy we wrażeniu z zabicia K. Majewskiego), i tu
refleks na twórczość. Ten sam krewny – przez resztkę przyzwoitości nie wymieniam
jego nazwiska, chociaż Pan Profesor doskonale wyczuwa, o kim mowa – zaznaczał
mi nieraz, że z nim M[ieczysław] wyraźnie mówił o swojej śmierci, często i nawet,
jak on to określał, nie z rezygnacją, ale z pewnym pragnieniem. Był pogodzony
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z losem. Twierdzi jednak ten sam pan, że on jej bezwzględnie nie szukał. I z całą
energią zaprzecza lawinie. Lawina była po prostu niepotrzebna. On śmierć miał
w sobie. – Czy dla Pana Profesora to przedstawienie sprawy jest nowe i czy jest
prawdopodobne? Dlatego bardzo, bardzo proszę o trafienie do pani S[obierańskiej]
lub do owego asystenta – obojga nie wiem gdzie szukać – że może jednak przez trzy
instancje coś się zmieniło, a za żadną cenę nie chcę brać na siebie ciężaru, już nie
nieprawdy, ale nawet najlżejszej niedokładności. – Sądzę, że ohydny p. Was[ilewski]
musi coś więcej od nas wiedzieć – czy na drodze rodzinnej, czy od d[okto]rostwa
S[obierańskich], od których mógł we Lwowie wprost słyszeć prawdę już po śmierci
M[ieczysława], i stąd owo jego zakończenie artykułu, które nam tyle krwi napsuło.
Dla mnie ono o tyle jest nikczemne (nie cofam się przed wyrazem), że jeżeli wiedział
o tym tragizmie, który jeszcze dodaje wysokości twórczości M[ieczysława], w złej,
niecnej wierze mówił o jego m a l e n i u d u c h o w y m, i to zabarwienie nadawał
jego bolesnej samowiedzy. – Panie Profesorze, zrobiłam rzecz brzydką: nadużyłam
zaufania człowieka. Niech Pan o mnie nie myśli źle i sam nie straci wiary we mnie,
mówiąc mi różne rzeczy poufne. Biłam się ze sobą dość długo; przeważyła myśl, że
nuż ktoś, przeczytawszy monografię Pana – właśnie ów doktor – potem się odezwie,
doda szczegół, którym Pan nie rozporządzał. Nie wiem, czy mnie ten fakt nie wyolbrzymiał przez okoliczności (sekret!), ale jeżeli naprawdę może być dla Pana kluczem
jakimkolwiek, uważam, że nie mam prawa chować go dla siebie. Wiem, że Pan
szukał antidotum na argumenty „lawinowe” i chciał zwalić zdanie p. Was[ilewskiego], musi Pan być Panem pełni faktów. Tylko niech Pan będzie dobry dla mnie
i znajdzie tamtą drogę lekarską, żeby nie wyglądało, że doszedł Pan do tych rzeczy
przez moją nielojalność. – Ale prawda, że tu w gruncie [rzeczy] nie ma nic a nic do
ukrywania?
Kiedy już tak zupełnie „odważyłam się”, podniosę i inną zasłonę. Tu nie jestem
związana tajemnicą – owszem, pani K[arłowiczowa] często mówiła o tym Matce
mojej i nawet mnie, mam za to innego rodzaju freno14. Pan mi wszystko wybaczy,
czy tak? Pan wie, że p. Irena nie mogła nigdy myśleć o tym, żeby miała mieć więcej
niż troje dzieci. Gdyby było czwarte, traktowałaby je z góry jak wroga. I tak właśnie
robiła. Fakty, o których mówiła nieraz mojej Mamusi, dotyczą lata 1876, kiedy pan
K[arłowicz] bawił w Ameryce, a ona sama została z dziećmi w Wiszniewie. Niestety,
nie umiem na pewno powiedzieć, czy tego lata właśnie wybuchnął w Wiszniewie
pożar nocą, kiedy pani K[arłowiczowa] wprost z łóżka wybiegła pomagać w ratowaniu domu. Nikt, ani pani Rom[er]-Och[enkowska], ani pan Śniad[ecki], o tym pożarze nie wie. Ja świetnie pamiętam, że był i że właśnie był podczas nieobecności
pana K[arłowicza], ale znowu boję się zapędzać bez absolutnej pewności. Gdyby
żyła Matka moja, o ileż bogatsza byłaby w ogóle teka Pana Profesora! Ale inna rzecz
jest pewna niezbicie: że pani K[arłowiczowa] – ta spokojna, zrównoważona pani
K[arłowiczowa], żyła wtedy w zupełnej rozpaczy i robiła takie rzeczy jak skakanie
ze stołów, najforsowniejsza gimnastyka, wszelkie łamane sztuki. – Kiedy w październiku15 urodził się M[ieczysław], pani K[arłowiczowa] przerzuciła się od razu
z bieguna na biegun. Od pierwszej chwili dziecko zostało otoczone już nie miłością,
ale bałwochwalstwem. Dawna trójka – a raczej dwójka – bo Stasi to nie dotyczyło
– poszła od razu na dziesiąty plan. Tym bardziej że to dziecko było niesłychanie
wątłe – w tamtych dopiero później odezwały się różne nieszczęścia, jako dzieci były
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kwitnące. Faworyt zawsze był blady, nerwowy – podobno i nieznośny dla innych
dzieci – ale tego nie mówiła nam pani K[arłowiczowa]. Ona tylko stale uważała się
za winowajczynię i nie wiedziała, jak ma wynagrodzić. Ale może i to wszystko jest
Panu Profesorowi znane. Jeszcze raz przepraszam, że dotykam takich rzeczy, i to
jeszcze w stosunku do mojej najukochańszej pani Ireny. W ogóle, proszę ślicznie,
Panie Profesorze, niech ten arkusz momentalnie idzie do ognia. Może był wtedy,
może kiedy indziej pożar w Wiszniewie, ale dla tej bazgraniny niech będzie pożar
w wyraźnej dacie: zaraz jutro; dobrze?
{Jedna rzecz się udała. Telefonowano mi, że jestem niepotrzebna na jakiejś
wizycie, wobec tego napisałam bez opóźnienia. Nie dotykam jednak na dziś stosunków Karłowiczów [?] i spraw wewnętrznych, ani mojej prośby zakopiańskiej, najpierw, żeby list mógł zaraz pójść do skrzynki, a następnie, żeby nie przeciążać i tak
sporej wagi. Nie wyobrażam sobie, jak Pan przebrnie bez szwanku przez [– – –]?
Przepraszam stokroć! Kończę ledwo już zmieszczonymi wyrazami szacunku od nas
obojga i znowu prośba, aby Pan o tym, co tu pisałam – jak najprędzej, przynajmniej
w związku ze mną – zapomniał. Nasz wspólny przyjaciel??? Lwów? Zakopane?
Kraków?}
Dwie karty formatu A4 zapisane obustronnie, z licznymi odręcznymi dopiskami i podkreśleniami
czarnym atramentem w tekście i na marginesach.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 134.
1	Nie

udało się ustalić, o kogo chodziło.
glaneuse (fr.) – zbieraczka.
3	Marian M r o z o w s k i (1872–1939) – zasłużony wydawca i księgarz warszawski, dyrektor działu
muzyczno-wydawniczego w spółce Gebethnera i Wolffa i kierownik sortymentu nutowego w Filii II
aż do 1930 roku, członek, a także działacz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, od 1930 roku pracownik jego Biblioteki i Muzeum oraz członek komitetów redakcyjnych jego wydawnictw.
4
Feliks K ę c k i (1894–1972) – autor pracy Mieczysław Karłowicz (Szkic monograficzny) (Warszawa
1934).
5
Chybiński zamieścił to zdjęcie, datowane na 1889 rok, w swojej monografii o Karłowiczu – w wydaniu z roku 1939 po s. 40, a w wyd. z roku 1949 – jako fot. 14.
6
Witold P i k i e l (1895–1943) – fotograf, znany fotoreporter wojskowy i rządowy, pierwszy prezes
Syndykatu Fotoreporterów Polskich założonego w latach trzydziestych XX wieku.
7	Mowa o Ignacym M o ś c i c k i m, prezydencie RP w latach 1926–1939.
8
au courant (fr.) – na bieżąco.
9
Wacław S o b i e r a ń s k i (1861–1902) – lekarz, farmakolog, profesor Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie; przyjaciel rodziny Karłowiczów. Jego żoną była Eugenia z Z a o r s k i c h
(1872–1939).
10	Adam B a u e r e r t z (1845–1917) – znany lekarz warszawski, współzałożyciel Towarzystwa Muzeum
Tatrzańskiego.
11
Córka Jana i Ireny Karłowiczów, Wanda Wasilewska, chorowała na padaczkę.
12	Mowa o Stanisławie Karłowiczównie.
13
Prawdopodobnie chodzi o Jerzego M o d r a k o w s k i e g o (1875–1945), farmakologa, profesora
Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1899–1902 był asystentem prof. Sobierańskiego.
14
freno (wł.) – hamulec.
15
Pomyłka Wieleżyńskiej: Mieczysław Karłowicz urodził się 11 XII 1876.
2
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10
Warszawa, 8 kwietnia 1936
Wielce Szanowny Panie Profesorze,
Za pośrednictwem jednej z moich miłych „córeczek”, p. Dorosz-Kwiatkowskiej1,
posyłam parę słów. Czy Pan Profesor się dziwi, czy nie dziwi? Raczej – nie dziwi, bo
ze mną, wiadoma rzecz, zawsze „milczenie – czytaj choroba”. Głupiutkie zaziębienie
się w Bibliotece Uniwersyteckiej zrobiło długą wyrwę w życiu i zajęciach. Jeszcze
z całkowitą pewnością nie stanęłam po drugiej jej stronie. W Tow[arzystwie] Muz[ycznym], rzecz prosta, nie byłam od tygodni, tak że materiału dziś nie mam.
O  ostatniej, tej najnudniejszej z nudnych posyłce nie wiem nawet, czy doszła.
Przepraszam za ołówek: nawet tak nieciekawego dokumentu nie chciałam psuć
swoim dodatkiem, a pisać więcej było trudno (waga listu!) przy tym jedną nogą już
byłam w łóżku.
Trochę miałam nadziei, że dostanę od Pana Profesora wiadomość z nowej drogi: pp. Sobierańscy – Karlsbad. Sama nic nie zbudowałam, mimo zaczepiania poselstwa czeskiego. Tow[arzystwa] Lekarskiego, biur podróży. Trzeba pisać podobno
wprost do Karlsbadu: do Komisji Zdrojowej. A tak prosta rzecz byłaby zadzwonić
do p. A.2! Trudno, jak się weszło na wertepy, trzeba kołować.
O fotografii załączonej już Pan Profesor wie. Może się przyda. Zaraz po Świętach,
jeżeli zdrowie wytrwa, pójdę „po resztki” do p. Mrozowskiego. I mam jeszcze owe
luźne wiadomości, o których kiedyś wspomniałam. Taki sobie proszek wspomnieniowo-plotkowy, bez śladu wagi. Ale zdaje się, że Pan Profesor i taki lotny materiał
umie wyzyskiwać.
W tej chwili jest cudne słońce. Mimo woli myślimy o bliskości najprzyjemniejszego wykrawka życia. Mało brakło, a byłabym się w zeszły miesiącu znalazła tam,
gdzie poszłaby za mną zazdrość Pana Profesora. Lecz tylko zazdrość del dove, nie
del come3. Ten ornament włoski przypomina mi smutną sprawę choroby Respighiego4. Czy Pan słyszał o niej? Od dwu miesięcy mam wiadomości bardzo złe. Ostatnia
była zupełnie beznadziejna.
Kończę wichrowym pędem ze względu na okazję, na zamknięcie składając najserdeczniejsze życzenia miłych Świąt i kłaniając się Panu Profesorowi z głębokim
szacunkiem
{Julia Wieleżyńska}
PS. Same niepowodzenia!!! Zostałam dziś przed południem wezwana nieoczekiwanym telefonem do ciężko chorego znajomego. Przez ten czas p. Kwiatkowska,
która huk rzeczy miała mi załatwić we Lwowie, wpadła oznajmić, że o kilka godzin
przyspiesza wyjazd. List ten i inne leżały przygotowane, – nikt ich pod moją nieobecność nie znalazł; kiedy wróciłam ze smutnych odwiedzin, pani K[wiatkowska]
już była daleko za Warszawą. Ponieważ list jest gotów, posyłam go, stracił jednak
jedyną swoją wartość: fotografię. Nie chcę jej wysyłać bez polecenia (jest wieczór),
znajdzie się u Pana Profesora po Świętach. Bardzo mi przykro, że tak się wszystko
splątało, czekać do jutra z wysyłką boję się, bo jestem całkowicie wytrącona z trybu przez to, co się stało, – pewniej rzucić od razu i poprosić Pana Profesora serdecznie o wybaczenie i pustki listu, i całej tej krętaniny.
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{Wpadły mi w ręce listy Karłowicza do Mariana Wawrzenieckiego5. Chociaż są
zupełnie bezużyteczne dla monografii, wkładam je w kopertę, nie wiem dlaczego
p. Wawrzenieckiemu zależało na tym, żeby je WPan poznał.}
Jedna karta formatu A4 zapisana obustronnie, z odręcznymi dopiskami i podkreśleniami czarnym
atramentem.
Bibl. Uniwersytecka w Poznaniu, rkps 777 IV: AK. T. 2, k. 135.
1

Bez wątpienia chodzi o jedną z uczennic Wieleżyńskiej.
Prawdopodobnie tym tajemniczym informatorem był Józef Alexandrowicz, który w rozmowach
z Wieleżyńską wyjaśniał i uzupełniał pewne informacje („nieco intymne”, jak pisze autorka w liście
5); był on spokrewniony z Karłowiczami (stąd w liście 9 określony został jako „jeden z najbliższych
krewnych”). Możliwe też, że należałoby także wziąć pod uwagę Samuela Adalberga, który również
udzielił informacji Chybińskiemu (w AK zachowało się 5 listów od S. A d a l b e r g a z lat 1935–1939,
ponadto zaś jego Objaśnienia do listów Dra Jana i Mieczysława Karłowiczów oraz wspomnienia
o M. K., na tle stosunków, które mnie z nimi łączyły).
3
del dove, nie del come (wł.) – tu: miejsca, nie sposobu.
4	Od roku 1933 Respighi ze względów zdrowotnych nie mógł komponować; zmarł w 1936 roku na
skutek choroby serca.
5	Marian W a w r z e n i e c k i (1863–1943) – malarz, archeolog, historyk sztuki.
2

Abstract
JULIA DICKSTEIN-WIELEŻYŃSKA’S LETTERS TO ADOLF CHYBIŃSKI ON MIECZYSŁAW
KARŁOWICZ’S BIOGRAPHY
Edited by
MARIOLA WILCZAK, Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences,
Warsaw
The introduction to the letters treats of the correspondence preserved at the Universtity Library in
Poznań. It describes briefly Julia Dickstein-Wieleżyńska’s work and life and her relationship with
Adolf Chybiński, the eminent musicologist, Mieczysław Karłowicz’s friend, and the author of the
monograph Mieczysław Karłowicz (1876–1909). Chronicle of the Artist’s and Mountaineer’s Life
(Mieczysław Karłowicz á1876–1909ñ. Kronika życia artysty i taternika).
The mentioned correspondence is particularly valuable not only for the knowledge about the famous
composer Mieczysław Karłowicz and many legends and uncertainties surrounding this person, but also
for the knowledge about Julia Dickstein-Wieleżyńska, a poetess, suffragist, literary critic, and translator who knew twelve languages, barely known to date.
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SŁAWOMIR BURYŁA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

PIONIERSKA MONOGRAFIA
T o m a s z T o m a s i k, WOJNA – MĘSKOŚĆ – LITERATURA. (Recenzenci: Marcin Wołk,
Maciej Michalski). Słupsk 2013. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku,
ss. 360.
Książka Tomasza Tomasika to przykład ciekawego, oryginalnego powrotu do tematyki drugiej wojny światowej. Najnowsze badania nad literaturą powstałą w okresie wojny i okupacji, jak i nad tą dotyczącą problematyki wojny i okupacji, zdominowała niezwykle prężnie
rozwijająca się refleksja nad prozą i poezją Holocaustu. Artykuły i monografie o Zagładzie
czy rozprawy doktorskie przyrastają w imponującym tempie. Mówię to jako ktoś, kto sam
ma swój udział w tym procesie, a jednocześnie ktoś, kogo nie opuszcza świadomość, że
również utwory ukazujące inne obszary drugiej wojny światowej domagają się nowego spojrzenia. Chciałoby się powtórzyć po kilkudziesięciu latach tezę Janusza Sławińskiego: „Wojna wstrząsnęła całym systemem naszej literatury; była przełomem, który poprzez swoje
wielorakie skutki dzieje się jakby nadal w świadomości literackiej”1. „Czasy pogardy” jednak
nie tylko towarzyszą artystom i luminarzom słowa, ale też wpływają na autoidentyfikacje
narodowe, wyobrażenia o nas samych. Są to bowiem problemy i teksty wciąż żywe, z kręgu
tych, które budzą spore emocje, czego dowodem choćby dyskusja wokół Festung Warschau
Elżbiety Janickiej (ściślej mówiąc: wokół fragmentu traktującego o młodzieży akowskiej)2.
Wydatnie wzbogacona w ostatnich latach bibliografia przedmiotowa dotycząca pokolenia
Kolumbów odsyła do takich autorów, jak Tadeusz Drewnowski, Jerzy Święch, Andrzej Gronczewski, Andrzej Mencwel, Stanisław Bereś, Zbigniew Majchrowski, Stanisław Stabro,
Bronisław Maj, a z młodszych – Paweł Rodak i Elżbieta Janicka. W roku 2012 ukazał się
tom Pokolenie 1920, plon konferencji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, a rok wcześniej Biedny język
Piotra Mitznera3.
Wojna – męskość – literatura składa się z dwóch części. Pierwsza jest teoretyczna (Mity
i ideologie), druga – analityczna (Konfrontacje). W części I w rozdziale I, Wojna a męskość,
Tomasik śledzi „przygodę” męskości w kulturze XIX i XX wieku. Jako egzemplifikacje literackie wybiera teksty ze środowiska „Sztuki i Narodu”. Nie pisze więc o całym pokoleniu,
lecz jedynie o jego najbardziej reprezentatywnych przedstawicielach. To decyzja trafna. Mamy

1

J. S ł a w i ń s k i, Zaproszenie do tematu. W zb.: Literatura wobec wojny i okupacji. Studia. Red.
M. G ł o w i ń s k i, J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1976, s. 15.
2	E. J a n i c k a, Festung Warschau. Warszawa 2011. Z licznej grupy tekstów, a jeszcze liczniejszego
zespołu krótkich i dłuższych wypowiedzi, głosów w dyskusji chciałbym wyróżnić recenzję J. G r ab o w s k i e g o Na marginesie „Festung Warschau” („Zagłada Żydów” nr 8 á2012ñ).
3
Pokolenie 1920. Szkice do portretu zbiorowego. Red. M. B o l i ń s k a, J. D e t k a, M. W ó j c i k.
Kielce 2012. – P. M i t z n e r, Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej. Warszawa 2011.
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wszak do czynienia z grupą spójną ideowo. Dzięki takiemu wyborowi Tomasik uniknął sprowadzania całej generacji wojennej do wspólnego mianownika, co byłoby sporym uproszczeniem. Nie da się bowiem – bez świadomości zasadniczych różnic – w jednym szeregu ustawić
Tadeusza Borowskiego, Andrzeja Trzebińskiego, Stanisława Lema, Kazimierza Kąkola czy
Karola Wojtyły.
W kontekście młodzieży akowskiej i pojęcia męskości chciałoby się zapytać o „żydowskich
Kolumbów”. To oczywiście temat na inną publikację, choć nie sposób nie odnotować podobieństwa wojennych życiorysów, jak też analogii na innej płaszczyźnie – symbolicznej. Nie
bez powodu „żydowscy Kolumbowie” odwoływali się do dni militarnej chwały narodu wybranego, a powstanie w getcie traktowali bardziej w kategoriach sprawdzianu męskości i przełamania stereotypów o wrodzonym tchórzostwie niż wiary w sukces militarny.
Śledząc związki wojny i płci Tomasik odnotowuje rozłączenie, a także pogłębienie społecznych oraz kulturowych ról mężczyzn i kobiet. Każda z płci ma w czasie wojny ściśle
określone zadania do wypełnienia. Dla młodego chłopaka wojna jest o b i e t n i c ą m ę s k oś c i, to nadzieja na stanie się mężczyzną, w polskiej tradycji dodatkowo zespolona z realizacją wzniosłego, wyzwoleńczego czynu na rzecz ojczyzny. Męskość (sfera indywidualna)
spotyka się tu z żołnierskością (sfera obywatelska). Nie tylko w romantyzmie są one trudne
do rozdzielenia. Współistnieją bowiem na zasadzie idealnej osmozy, wzajemnie siebie warunkując. To, co związane z ojczyzną, uruchamia odniesienia metafizyczne i mistyczne;
zarazem przeraża i fascynuje, stanowi przedmiot sakralizacji, deifikacji wręcz. Udział w tej
świętości mogą mieć tylko mężczyźni. Dla nich bowiem kulturowo zarezerwowany jest czas
trwogi i chwały; dla nich „ofiara krwi”, śmierć bohaterska, bo w obronie wartości najwyższej
– wolności. „Danina krwi” – jak słusznie przypomina Tomasik – stała się w polskiej mentalności, w polskiej myśli historiozoficznej XIX wieku warunkiem koniecznym odzyskania
niepodległości. Następowało mistyczne zjednoczenie krwi z ziemią. Wojna równocześnie
jawiła się jako piękna przygoda (czemu daje wyraz liryka i piosenka żołnierska). Oznacza to
skrywanie wątpliwych społecznie, psychicznie i moralnie aspektów wojny (co z całą mocą
ujawniło się w europejskiej powieści pacyfistycznej po pierwszej wojnie światowej).
Rozdział II nosi tytuł Ideologiczna triada: wojna – męskość – bohaterstwo. Badacz dowodzi w nim kulturowej trwałości i płodności połączenia wojny, bohaterstwa i męskości.
Wskazuje na rejony, w których w drugiej połowie XX wieku spotkanie tych trzech kategorii
powraca (np. kino hollywoodzkie). W rozdziale tym omówiono zachodni kanon bohaterstwa
i męskości, wychodząc od epoki starożytnej: homeryckiego ideału wojownika, przez dziedziczące reguły antycznego kodeksu średniowiecze, krytyczne przewartościowanie rycerskości
w wielkiej powieści Cervantesa, sarmacki i szlachecki wzorzec obrońcy granic oraz wiary,
romantyczny „terror bohaterstwa”, po kolejne przewartościowanie, jakie przyniosła konfrontacja sarmackich, a także romantycznych koncepcji z nowoczesną wojną – jej okrutną,
techniczną stroną, skutkującą rzeziami na skalę dawniej nie spotykaną.
Romantyzm inkorporował – jak pokazuje Tomasik – i heroiczny mit homerycki, i rycerski wieków średnich oraz sarmacki prototyp strażnika chrześcijaństwa i polskości. Podobnie
jak w średniowieczu, również w baroku rzeczywistość często odbiegała od obowiązujących
wzorów kulturowych, co nie podważa zasadności istnienia samych wzorów. Zbigniew Kuchowicz w fascynującej pracy Człowiek polskiego baroku, wyliczając liczne lęki trapiące
ówczesnych ludzi, wymienia obawę przed żołnierzami: „Chłopów i mieszczan przerażały [...]
oddziały pospolitego ruszenia, zachowujące się czasem niby w podbitym kraju”4. Przypomina dni chwały oręża polskiego, bitność szlachty i zarazem odnotowuje (mniej chętnie przytaczane) świadectwa strachu, paniki i dezercji z pola walki (Cecora, Piławce, Batoh, pierwszy
dzień bitwy pod Parkanami). Niezłomny rycerz, gotowy umrzeć męczeńską śmiercią za

4

III.indd 236

Z. K u c h o w i c z, Człowiek polskiego baroku. Łódź 1992, s. 209.

2016-06-07 13:39:11

Recenzje i przeglądy

237

wiarę i ojczyznę, bywał nierzadko bestialski. Trzeba wszakże pamiętać, że w wieku XVII
rozmaite przejawy okrucieństwa wobec wrogów stanowiły zjawisko raczej częste niż wyjątkowe, a polska szlachta nie wyróżniała się pod tym względem na tle innych wojsk. Jeszcze
silniejszy od oddziaływania sarmackości wpływ na naszą świadomość (jak też na świadomość
generacji wojennej) miały koncepcje polskiego romantyzmu (i Tomasik słusznie poświęca tej
epoce najwięcej uwagi). Nb. XVII-wieczne rozumienie męskości jest wciąż do opisania (co
zostało w książce zasygnalizowane).
Część II, Konfrontacje, otwiera rozdział Pokolenie wojenne, podejmujący próbę sformułowania – raz jeszcze – kategorii wielokrotnie już wcześniej definiowanej (choćby przez Kazimierza Wykę, Lidię Burską czy Pawła Rodaka). Tomasik za centralny wyznacznik spajający generację akowską uznaje szczególną rangę czynu zbrojnego – odwagi, męstwa, włącznie
z poświęceniem życia. Wojna i będąca jej konsekwencją sytuacja egzystencjalna w sposób
podstawowy określają sens kategorii pokolenia wojennego. Nie bez słuszności też badacz
akcentuje wyjątkową rolę systemu wychowawczego skupionego na kultywowaniu służby
ojczyźnie jako wartości największej i najbardziej nobliwej. „W formułowanych w latach 30.
programach wychowawczych – tych zalecanych do szkół, jak i tych wywodzonych z literackich tradycji – bardzo wyraźnie ujawniała się tendencja militarystyczna. Wartościowe wychowawczo okazywało się przede wszystkim to, co wyrastało z żołnierskiego dziedzictwa.
Militaryzacja kultury oznaczała także jej maskulinizację. Żołnierz, sukcesor dawnego rycerza, sarmackiego wojownika, napoleońskiego i legionowego ułana, awansował w kulturze
polskiej lat 30. do rangi najważniejszej, propagandowo eksponowanej, figury męskiej identyfikacji tożsamościowej” (s. 165–166). Sądom takim wtórował w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku Tadeusz Konwicki w krótkiej wypowiedzi na temat rocznicy pracy
artystycznej swojego przyjaciela Gustawa Holoubka: „Należymy do pewnego pokolenia. To
pokolenie było w jakiś specjalny sposób wychowywane, może dlatego że społeczeństwo
przeczuwało, iż będzie wojna i trzeba młodzież do niej przygotować?”5
Rozdział II w Konfrontacjach przynosi szkic o Wacławie Bojarskim. Trubadur na wojnie,
czyli sen o żołnierskim czynie (Bojarski) to nader interesujące przypomnienie biografii i dzieła autora pomijanego w refleksji nad środowiskiem „Sztuki i Narodu” (wszak swojego opracowania doczekał się nawet Zdzisław Stroiński – Ananke i Polska Mariana Kisiela6). Tomasik
wybiera centralną dla Bojarskiego ideę, rodzaj obsesji, jak zdawał się to widzieć Borowski
w słynnej Fraszce imperialnej. Nurtująca i nęcąca nie tylko Bojarskiego myśl o imperium,
wielkim czynie i sile to – dowodzi badacz – reakcja na klęskę wrześniową. Pozostawiła ona
głębokie ślady w psychice młodych ludzi, kształtowanych w szkole średniej przez mit państwa
dysponującego niezawodną armią, „zwartego i gotowego”. Raz jeszcze zacytujmy Konwickiego, który w latach siedemdziesiątych tak o tym mówił: „Wojna przyniosła zupełne przewartościowanie. Zobaczyliśmy, że świat, w którym żyjemy, świat jakiegoś porządku, ładu nic
nie znaczył. Wszystko się w naszych oczach skompromitowało, rozpadło, zobaczyliśmy na
przykład, że ludzie, których uważaliśmy bez mała za świętych, to tchórze. I odwrotnie, ludzie
przeciętni, »szarzy«, wyrastali na bohaterów”7. Klęska wrześniowa – będąca wyzwaniem intelektualnym dla wszystkich, którzy jej doświadczyli – wedle Bojarskiego stanowiła efekt
braku wielkiej idei. Ów niedostatek skutkował osłabionym morale żołnierzy. Dotkliwy bowiem
był nie tyle militarny wymiar katastrofy, co jej mentalny wydźwięk oraz szybkość, z jaką się
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6
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ona dokonała. W pisanych przez Bojarskiego piosenkach dla żołnierzy pobrzmiewa niezłomna wiara w zwycięstwo, której zabrakło w kampanii wrześniowej. Tak to widział słabowity,
walczący z gruźlicą redaktor „Sztuki i Narodu”.
Najobszerniejszy w Konfrontacjach jest fragment dotyczący poezji Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Rozdział IV, Anioł na wojnie, czyli męski kompleks słabości (Baczyński), raz
jeszcze omawia (inspirująco, nie odtwórczo) kwestię już po wielekroć roztrząsaną – duchową
walkę artysty i żołnierza. „Wnikliwsza analiza poezji Baczyńskiego ujawnia wewnętrzny
konflikt wrażliwego moralnie artysty, dramat męskości zranionej przez wojnę i przez konsekwencje poddania się presji etosu żołnierskiego” (s. 245). Tomasik ukazuje istotę dylematów
Baczyńskiego jako rozdarcie między światem ojca (żołnierskości, obowiązku, odwagi) a światem matki (poezji, wrażliwości, moralnego dyskomfortu i trudności w podejmowaniu decyzji).
Tak jak w prozie Gajcego, tak też w wierszach Baczyńskiego wojna przedstawia się jako
moment nierozwiązywalnych sprzeczności.
Rozdział V nosi tytuł Homer na wojnie, czyli od psychologii męskości do etyki męskości
(Gajcy) i podejmuje szczególnie mocno zarysowany u autora Misterium niedzielnego problem
zdrady. Tomasik koncentruje się na analizie prozy Gajcego. W niej najpełniej dochodzą do
głosu aporie wojennego czasu. W Pawle i Twarzą w noc Gajcy upomina się o męskie prawo
do strachu oraz do lęku przed tchórzostwem. Obnaża „a n t y h u m a n i t a r n y r y s i d eo l o g i i ż o ł n i e r s k i e j” (s. 295), ujawnia tragizm, „polegający na ocaleniu męskiego honoru kosztem życia – własnego i cudzego” (s. 294). Rekonstruując jaśniejszą stronę dzieł
Gajcego wydobywa Tomasik w Cenie fantazmat ocalającej kobiecości, dobrze znany z epoki
romantycznej. „M e t a f i z y k a k o b i e c o ś c i o c a l a j ą c e j skażonego moralnie mężczyznę
[...] to jeszcze jeden ze sposobów wyzwolenia się Gajcego spod deprawującego psychicznie
i moralnie działania ideologii męskości żołnierskiej” (s. 303).
Jedynym szkicem w Konfrontacjach, który nie dotyczy środowiska „Sztuki i Narodu”,
jest Mitologia męskości w „Kamieniach na szaniec” Aleksandra Kamińskiego (rozdział III).
Wciąż wszakże mamy do czynienia z tą samą generacją, uformowaną przez identyczny zespół
pojęć i autorytetów. To jeden z najciekawszych fragmentów w całej monografii, również za
sprawą ostatnio wydanej książki Festung Warschau Janickiej. Tomasik buduje wywód polemiczny wobec interpretacji Janickiej. Nade wszystko mocno akcentuje zideologizowany
charakter opowieści Kamińskiego; przywołuje też inną powstałą podczas okupacji książkę
tego autora, Wielką grę, słusznie przypominając, że „Miała ona pełnić funkcję podręcznika
młodego konspiratora i dywersanta, a po podziale Szarych Szeregów w listopadzie 1942 roku
uznano ją za lekturę stosowną dla Bojowych Szkół, czyli harcerzy w wieku 15–17 lat zaangażowanych w mały sabotaż” (s. 214). Zarówno więc Wielka gra, jak i Kamienie na szaniec
zostały pomyślane jako publikacje mające określone cele propagandowe do spełnienia, jako
jeden z elementów wojennego wychowania młodzieży. Niekiedy zapominamy, że okupacja to
czas rozluźnienia norm moralnych, upadku obyczajów (na co niejednokrotnie narzekano
w prasie podziemnej). Kamienie na szaniec konstruują model zachowań i postaw, a nie
starają się ukazać złożoną prawdę o rzeczywistości okupacyjnej. Podnoszone przez Janicką
milczenie o losie Żydów i żydowskiej młodzieży da się tłumaczyć właśnie propagandowym
aspektem tego utworu, który nie aspirował do panoramy – choćby skrótowo i pobieżnie
zarysowanej – okupacyjnej codzienności.
Przynajmniej na dwa sposoby można dziś wracać do problematyki wojny i okupacji.
Wolno – drogą żmudnej kwerendy – przyswajać teksty mniej znane, podejmować tematy
jeszcze nie opisane, wykorzystując do tego nowe metodologie. Ale można również sięgnąć
po sławnych autorów oraz po słynne dzieła, niemal emblematyczne, i posiłkując się owymi metodologiami wydobywać z nich kwestie do tej pory nie poruszane. Nowe metodologie
to nowe spojrzenie na utwory niekiedy zasklepione interpretacyjnie. Tomasik proponuje to
drugie podejście. Zarówno użyta metodologia, jak pojęcie męskości idealnie korespondują
z generacją „Sztuki i Narodu”. Wprawdzie zagadnienie męskości oraz interesujące badacza
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stereotypy dotyczące wojny, żołnierskości, bohaterstwa stanowiły przedmiot wcześniejszych
szkiców (choćby studium Wojna i forma Marii Janion), ale nikt przed autorem omawianej
monografii nie dokonał ich całościowej prezentacji.
Pośród innych zalet pracy Tomasika chciałbym wskazać na dwie – wcale nie takie częste obecnie w literaturoznawstwie. Wojna – męskość – literatura napisana jest językiem
komunikatywnym, jasnym. Badacz nigdy nie traci z oczu czytelnika, z którym stara się przez
cały czas utrzymywać kontakt intelektualny. Odwołując się do nowych metodologii – co
u Tomasika oznacza zwykle wykorzystanie narzędzi krytyki genderowej – nie nasyca swego
wywodu nadmierną ilością fachowego słownictwa, zbytecznym żargonem naukowym, który
często bardziej utrudnia lekturę, niż dowodzi erudycji autora. Tomasik ma przy tym świadomość innego faktu – ostrożności, z jaką należy podchodzić do tekstu, gdy sięga się po
ustalenia z obszaru współczesnej humanistyki. Pozwala zatem najpierw przemówić dziełu,
przeprowadzając skrupulatną analizę filologiczną. To właśnie umiejętności interpretacyjne
Tomasika i samoświadomość metodologiczna stanowią o największej wartości recenzowanej
rozprawy.
W rozbudowanej bibliografii – erudycyjnej i komplementarnej – zabrakło kilku opracowań, które mogłyby wzbogacić przemyślenia Tomasika. Kiedy omawia on w części teoretycznej kluczowe połączenie wojny i męskości w okresie międzywojennym, wypadałoby krótko
wspomnieć tom W stronę faszyzmu Ferdynanda Goetla – przez lata niesłusznie odczytywany jako prosta apologia niemieckiego faszyzmu. A przecież Goetel to jeden z kodyfikatorów
przedwojennego „wychowania do męskości”. Należałoby też przywołać jego wspomnienia
zebrane w Czasie wojny. Przynoszą one ciekawe przewartościowanie kwestii bohaterstwa
i rozumienia polskości (m.in. pod wpływem tragedii powstania warszawskiego).
W recenzowanej monografii nie znajdziemy także wzmianki o innej ważnej książce –
o przenikliwych reportażach Antoniego Sobańskiego Cywil w Berlinie, wydanych przed kilku laty przez Tomasza Szarotę. Sobański dostarcza wielu ciekawych spostrzeżeń na tematy
zajmujące Tomasika. Chodzi m.in. o analizowaną przez Sobańskiego rolę munduru w społeczeństwie niemieckim w połowie lat trzydziestych (Naród w mundurze), pilnowanie w Trzeciej Rzeszy wyraźnych granic między sferą kobiecości a sferą męskości (Cywile, Reichstag
i książki)8.
Skrupulatnie prezentując wzorce męskości, autor monografii pominął w wykazie bibliograficznym klasyczną pracę Marii Ossowskiej Ethos rycerski i jego odmiany. Być może dlatego, że uznał to za nazbyt oczywiste odniesienie. Wyraźnie brakuje natomiast w intrygujących refleksjach Tomasika odwołań do esejów Gottfrieda Benna ze zbioru Po nihilizmie
(zwłaszcza tam, gdzie Tomasik mówi o epoce antycznej, i tam, gdzie przywołuje dzieje
Trzeciej Rzeszy). Domagałyby się skomentowania (rozwinięcia) w monografii Wojna – męskość
– literatura takie oto sądy: „Dorycki jest wszelkiego rodzaju antyfeminizm. Dorycki jest mężczyzna zamykający domowe zapasy i zabraniający kobietom przyglądać się igrzyskom; tę,
która przekroczy Alfejos, strąca się ze skały. Dorycka jest miłość do chłopców, aby bohaterstwo zostało przy mężczyźnie, miłość do wojennych wypraw; takie pary stały obok siebie jak
mur i ginęły razem. Była to erotyczna mistyka: wojownik obejmował chłopca ramieniem,
jak mąż żonę, i przenosił nań swą arete, łączył go ze swoimi cnotami”9.
Tomasik pomija ważną dla rozumienia męskości w literaturze lat 1918–1939 powieść
Adolfa Rudnickiego Żołnierze. Jestem świadomy, iż dokonana przez badacza prezentacja nie
ma charakteru skrupulatnego wyliczenia czy przybliżenia wszystkich tekstów dotyczących
wojny i męskości – nie miałoby to zresztą większego sensu. Chodzi o przedstawienie tych
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najbardziej znaczących. Żołnierze jednak należą do dzieł kluczowych i trudnych do pominięcia z punktu widzenia kategorii męstwa, wojny, bohaterstwa. Józef Wróbel w Mierze
cierpienia tak pisze o wymowie utworu Rudnickiego: „Wojna ma być sprawdzianem i żołnierzy, i społeczeństwa, które pielęgnuje małe, niegroźne dla nikogo prócz jego samego mity,
które nieświadomie gloryfikuje własną słabość, które fascynuje się tym, co pozorne – takie
wnioski mógł wyciągnąć uważny i nieuprzedzony czytelnik. Trzeba będzie zapłacić za anachroniczne marzenia, za opóźnienia cywilizacyjne, za brak spójnej wizji narodu jako całości
i za brak programu nowoczesnego wychowania jednostek i zbiorowości”10.
Wielokrotnie akcentowany w pierwszej części rozprawy namysł nad kobiecością i męskością w perspektywie wzajemnie wykluczających się atrybutów przydawanych każdej płci
należałoby – choćby krótko – uzupełnić spostrzeżeniami Kathrin Kompisch. W Sprawczyniach
(w 2012 roku opublikowanych w języku polskim) niemiecka autorka opatruje znakami zapytania powszechne i bezkrytycznie przyjmowane przekonanie o „miękkiej”, „biernej” i łagodnej naturze kobiet. Jak dowodzi, w państwie Hitlera kobiety – zatrudniane jako służba
pomocnicza w jednostkach SS czy Gestapo – wykazywały się niejednokrotnie okrucieństwem
dorównującym okrucieństwu mężczyzn11. Z historii obozów koncentracyjnych znamy przecież takie nazwiska, jak Elsa Koch czy Irma Grese.
Po lekturze książki Tomasika trudno pozbyć się myśli o monografii, która stanowiłaby
kontynuację podjętych przez niego rozważań, a która uwzględniłaby prozę i poezję polską
między rokiem 1945 a 1989. Materiałów do inspirującej refleksji nad pojęciami męskości
i wojny nie brakuje. Dość przywołać opowiadanie Moja SS Rottenführer Johanna oraz powieść
Rudolf Mariana Pankowskiego. Nie mniej interesująca mogłaby się okazać inna synteza,
wychodząca poza kontekst wojny i obejmująca (zaświadczone w rodzimej literaturze) przemiany rozumienia męskości w kulturze drugiej połowy XX wieku.
Abstract
SŁAWOMIR BURYŁA University of Varmia and Masuria, Olsztyn
PIONEERING MONOGRAPH
The review discusses Tomasz Tomasik’s book Wojna – męskość – literatura (War – Masculinity – Literature) which is a pioneering presentation of the subject of masculinity in the context of Polish prose of
the time of occupation.

GRAŻYNA LEGUTKO Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

WCZESNY MODERNIZM W DEMONICZNEJ ODSŁONIE
G a b r i e l a M a t u s z e k, MASKI I DEMONY WCZESNEGO MODERNIZMU. (Recenzent:
Brygida Helbig-Mischewski). (Kraków 2014). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ss. 320.
Książka Gabrieli Matuszek graficznie prezentuje się intrygująco: okładkę zaprojektowaną ze
smakiem przez Magdę Dębicką zdobi reprodukcja tajemniczego obrazu Grzegorza Steca
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Walka Jakuba z Aniołem. Tytuł monografii odnosi się bezpośrednio do szkicu, który ją
otwiera (Maski i maskarady w „Weselu” i „Wyzwoleniu”), oraz do tekstu wieńczącego tom
(Przybyszewski i demony wczesnej nowoczesności), pośrednio zaś koresponduje, w mniejszym lub większym stopniu, z tematyką pozostałych 11 szkiców zamieszczonych w zbiorze.
Wszystkie miały swoje wcześniejsze publikacje (lub zostały złożone do druku) w pracach
zbiorowych, wydaniach pokonferencyjnych i czasopismach naukowych.
Artykuł inicjalny1 omawia problem oczywisty dla każdego, kto mierzył się z interpretacją Wesela i Wyzwolenia. Matuszek oświetla go jednak ciekawymi odniesieniami kulturowymi, przybliżając fenomenologię maski, jej sensy psychologiczno-mitograficzne (według
Carla Gustava Junga, Jolande Jacobi, Karla Kerényiego) i filozoficzne (ujęcia Józefa Tischnera, Gilles’a Deleuze’a) oraz funkcjonowanie w teatrze i kulturach pierwotnych. Tropi
rozmaite znaczenia masek i formy ich przejawiania się w dramaturgii Wyspiańskiego, począwszy od metamorfozy żywych osób w spetryfikowane figury, poprzez demaskację fałszywych zachowań i powszechnie funkcjonujących mitów, skończywszy na prezentacji martwych
myśli zastygłych w kształt frazesu. Maski z Wyzwolenia, stanowiące część obsady dramatycznej (partnerzy dialogu-monologu Konrada w akcie II), w interpretacji Matuszek znajdują swoje odpowiedniki w „maskach nocy” – Osobach dramatu występujących w Weselu (wśród
nich badaczka pochopnie wymienia nazwisko Szeli zamiast postaci Upiora). Całość wywodu
zamyka efektowna puenta, celnie ujmująca sens maskaradowych zabiegów dramaturga,
który nie wskazuje dróg wyjścia z impasu, lecz „Zatrzymuje się na poziomie krytyki i negacji, multiplikując chocholą twarz swego narodu w lustrach z masek” (s. 24).
Równie znany badaczom literatury młodopolskiej jest artykuł zawierający wnikliwe
rozpoznanie zjawiska mizoginii – Kultura contra natura? O mizoginizmie ubiegłego fin de
siècle’u2. Jego wersja zamieszczona w Maskach i demonach wczesnego modernizmu, pod
nieznacznie zmienionym tytułem: Kultura kontra natura? O mizoginizmie fin de siècle’u,
została nieco rozbudowana (głównie w przypisach) i skorygowana (autorka usunęła passus
na temat współczesnego feminizmu). Mizoginia rozpowszechniona w różnorodnych kulturach,
dobrze zdiagnozowana przez psychoanalityków, interesuje Matuszek – zafascynowaną pracą Davida D. Gilmore’a – przede wszystkim jako „męska choroba”3. Autorka przekonująco
dowodzi, że demonizacja kobiety dokonywana przez bohaterów Strindberga, Przybyszewskiego, Tetmajera, Żeromskiego i innych była motywowana lękiem przed ekspansją matriarchatu, ukrywała męskie obawy przed utratą władzy i dominacji, a także maskowała przerażenie i jednoczesne zafascynowanie sferą seksu.
Tekst Inteligenci w przestrzeni zła skupia natomiast uwagę na Dziejach grzechu Żeromskiego, odczytywanych jako powieść demitologizująca ideologię społecznego ofiarnictwa
i poddająca dekonstrukcji mit inteligenta, zwłaszcza kreacje „laickich świętych”. Obsesje
erotyczne i nieuświadomione popędy bohaterów Żeromskiego postrzega Matuszek (podążając za myślą Georges’a Sorela) jako siły irracjonalne, demoniczne. O ile główna teza artykułu (zło jako demon nowoczesności) nie budzi kontrowersji, o tyle można by dyskutować nad
rzecz upraszczającym stawianiem znaku równości między irracjonalnością a demonicznością.
Równie problematyczne wydaje się traktowanie falansteru hrabiego Bodzanty jako maskarady. Ponadto nie zgodziłabym się z opinią, że Ludzie bezdomni są „pierwszym ważnym
wizerunkiem nowoczesnej inteligencji – inteligentnego proletariatu” (s. 27). Wizerunek taki

1	Czytelnicy

mogą znać ten artykuł z książki: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli
i sztuki. Red. A. C z a b a n o w s k a - W r ó b e l. Kraków 2009.
2
Artykuł był pierwotnie drukowany w „Dekadzie Literackiej” (1997, nr 10/11), a następnie opublikowany w tomie: W kręgu Młodej Polski. Prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej. Red.
M. S t a l a, F. Z i e j k a. Kraków 2001.
3	D. D. G i l m o r e, Mizoginia, czyli męska choroba. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2003.
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zawiera wszak już wczesna powieść Żeromskiego Promień (1897), publikowana na łamach
„Głosu”, którą Wilhelm Feldman uznał za „najgłębszą historię moralną, kulturalną i polityczną pokolenia”, a której protagonistę Tomasz Burek nazywał właśnie „laickim świętym”4.
Libido w gorsecie kultury to z kolei erudycyjne studium o Ibsenie, odkrywające prekursorstwo poglądów norweskiego pisarza wobec ustaleń Freuda. Badaczka interpretuje utwory Ibsena jako „dramaty zahamowanego libido i seksualnej klęski bohaterów” (s. 39). Składająca się z dwóch części rozprawa (jej obszerne fragmenty opublikowane zostały wcześniej
w książce Matuszek Naturalistyczne dramaty z 2001 roku) zawiera analizę popularnych dzieł
społeczno-psychologicznych Ibsena (Nory, Upiorów, Heddy Gabler) oraz rzadziej komentowanych dramatów symbolicznych (Kobiety morskiej, Budowniczego Solnessa, Małego Eyolfa,
Johna Gabriela Borkmanna i Gdy wstaniemy z martwych). Interpretatorka dostrzega w nich
problem uprzedmiotowienia i zniewolenia kobiety w kulturze patriarchalnej; ciekawi ją
kwestia małżeństwa jako instytucji represyjnej, opartej na „społecznym kłamstwie”, a także
rozmaite patologie życia rodzinnego (m.in. zaburzona tożsamość płciowa); próbuje dotrzeć
do przyczyn częstych samobójstw postaci (główną upatruje w stłumieniu energii seksualnej),
rozłożyć na czynniki pierwsze głębinowe warstwy ich chorej psychiki. Libido w gorsecie
kultury to tekst, który dobrze się czyta, zamknięty zgrabną puentą na temat Ibsenowskich
bohaterów: namiętnych kobiet i „zimnych” mężczyzn, sublimujących swe niezaspokojone
pożądania w rozmaite formy agresji, intelektualne frustracje i paranoiczne obsesje.
Z zagadnieniem patologii relacji damsko-męskich łączy się też tematyka szkicu Choroba
jako maskarada?, którego przedmiotem jest proza polskiego modernizmu. Matuszek tym
razem przygląda się neurotycznym bohaterom Przybyszewskiego, Tetmajera, Berenta i Jaroszyńskiego, interesuje ją męska histeria jako artystowska „choroba”, będąca swego rodzaju maskaradą, nastawioną na publiczny odbiór, a także nerwica narcystyczna jako reprezentacja „chorej” kultury (symptom kryzysu patriarchatu), którą diagnozuje w powieściach
Mańkowskiego, Tetmajera, Zwierzchowskiego i Przybyszewskiego. Kompozycja szkicu jest
jednak nieco zawiła, lekturę ustaleń krytycznoliterackich utrudniają zbyt obszerne refleksje
natury medycznej. Brak też w nim odwołań do dwóch istotnych w kontekście analizowanego zagadnienia, klasycznych już (ale wciąż aktualnych) prac: Marii Podrazy-Kwiatkowskiej
Bóg, ofiara, clown czy psychopata. O roli artysty na przełomie XIX i XX wieku oraz Andrzeja
Z. Makowieckiego Artystostwo jako odchylenie od normy5.
Chorobliwe meandry ludzkiej psychiki odsłania również artykuł Incest w literaturze
przełomu XIX i XX wieku, gromadzący bogaty materiał egzemplifikacyjny, który umożliwia
Matuszek wieloraką funkcjonalizację motywu kazirodczego w twórczości modernistów. Badaczka zauważa, że naturaliści wykorzystywali go w celu krytykowania zwyrodnień mieszczańskiej kultury (patologii życia rodzinnego), symboliści zaś pseudonimowali nim odwieczną chęć człowieka powrotu do pierwotnego raju. Służył twórcom głównie jako narzędzie
deszyfracji ludzkiej psychiki – odsłaniał narcystyczną jaźń bohaterów albo androginiczne
pragnienie znalezienia w sobie Innego, wypartą instynktowną płciowość bądź neurotyczne
rozbicie osobowości, powodujące zakłócenia w komunikacji ze światem.
Jednym z najciekawszych szkiców w zbiorze jest niewątpliwie Taniec jako bachiczny
znak życia, przybliżający różnorodne znaczenia i funkcje tańca w kulturze i literaturze.
Nacisk został tu położony na semiotykę tańczącego ciała, które we wczesnym modernizmie

4

5
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W. F e l d m a n, O twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Stefana Żeromskiego. Warszawa 1905,
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zaczęło być traktowane jako nośnik archetypowej i kolektywnej pamięci. Szczególną wizualną ekspresję dionizyjskiej witalności przyniosły wówczas literackie obrazy żywiołowych
tańców „bachicznych”, które odzwierciedlały istotne elementy światopoglądu epoki (by wymienić tylko Nietzscheańską koncepcję tańca jako metafory kultury), a także zawierały
ukryte fantazmaty zbiorowej pamięci, odsyłające do pierwotnej egzystencji człowieka. Rewelacyjną rozprawę o tańcu psują jednostronne konkluzje (dwa ostatnie akapity), sformułowane pod wpływem recepcji prozy Przybyszewskiego. Trudno zgodzić się bowiem z takim oto
stwierdzeniem: „Modernistyczna choreia odwzorowuje świat nasycony nierozumną witalnością płci, zagrożony regresem i rozpadem, świat w stanie paroksyzmu, upojenia, niszczącego delirium” (s. 238). Przeczą tej opinii odmienne znaczenia tańca w licznych dziełach młodopolskich, np. w Żywych kamieniach Berenta, Marii Magdalenie Daniłowskiego czy Ol-soni
kisań Sieroszewskiego.
Refleksje nad twórczością Przybyszewskiego, którego Matuszek jest niekwestionowaną
znawczynią, wypełniają trzy ostatnie szkice zamieszczone w Maskach i demonach wczesnego modernizmu. Co prawda, pierwszy, traktujący o somatyzacji uczuć w twórczości autora
Homo sapiens, rozczarowuje małą odkrywczością – mnożone są w nim oczywiste sądy na
temat cielesnego doświadczania przez bohaterów Przybyszewskiego fizjologii bólu i strachu,
komunikowania emocji za pomocą spojrzeń, gestykulacji, dotyku, kąsania itp.; obsesyjnego
wstrętu do fizyczności i diabolicznej płciowości. Drugi szkic wszelako jest znakomity: odkrywczy, przenikliwy, przejrzysty w wywodzie. Pokazuje zafascynowanie młodego Brzozowskiego autorem Confiteor i jego wczesną twórczością. Matuszek wykorzystuje teorię Bloomowskiego agonu, by udowodnić swoją śmiałą hipotezę, że Przybyszewski był nie tylko inspiratorem ewolucji światopoglądowej Brzozowskiego, ale także umożliwił mu stworzenie
antytetycznej wobec jego mitologii rozpaczy – filozofii pracy. I wreszcie trzeci tekst o autorze
Requiem aeternam jest zręczną syntezą koncepcji zawartych w monografii Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny z 2008 roku (o czym lojalnie informują przypisy). Matuszek
postrzega osaczające Przybyszewskiego rozmaite „demony” – pustej transcendencji, szatańskości świata, toksycznych ideologii (nihilizmu i anarchizmu), lęku, pychy, obłędu, płci
i sztuki – jako ukryte w twórczości autora Synagogi szatana szyfry młodopolskiej kultury,
a zarazem znaczące objawy wczesnej nowoczesności.
Spójną całość, którą zamierzała uzyskać autorka monografii, wprowadzając do swoich
publikowanych w różnych miejscach prac „pewne korekty i uzupełnienia” (s. 297), burzą
jednak szkice niewiele mające wspólnego z nadrzędnymi metaforami („masek” i „demonów”)
albo wykraczające poza przedział czasowy „wczesnego modernizmu” (pojęcia nigdzie zresztą
nie wyjaśnionego). Formuły tytułowej, stanowiącej dominantę tematyczną książki, nie można z pewnością odnieść do, skądinąd bardzo wartościowej i cennej poznawczo, rozprawy
o ruchu emancypacyjnym kobiet w Galicji na przełomie XIX i XX wieku (Kobiety a proces
modernizacji – rekonesans galicyjskiej herstorii), który został zaprezentowany w oparciu
o rzetelną kwerendę źródłową. Matuszek skrupulatnie opisuje walkę o uzyskanie przez
kobiety praw politycznych, działalność żeńskich instytucji i stowarzyszeń, wkład feministek
w edukację społeczną, tworzenie nowoczesnych pism, rolę w budowaniu samoświadomości
kobiet z różnych warstw społecznych, batalię toczoną o żeńskie szkolnictwo średnie czy
o możliwość studiowania na wyższych uczelniach.
Tytułowe metafory z trudem też współgrają z dwoma szkicami omawiającymi twórczość
Aliny Świderskiej. Pierwszy, Biała plama: młodopolskie utwory Aliny Świderskiej, przedstawia „niedoczytane” powieści pisarki jako charakterystyczny dokument epoki, „interesujące
teksty kultury, prezentujące zakresy ówczesnych pól semantycznych, ustanowionych wokół
kobiecych ról płciowych” (s. 128). Bohaterki analizowanych dzieł z reguły tłumią lub wypierają, jak przekonuje badaczka, posiłkując się Freudowską psychoanalizą, swój popęd erotyczny, uciekając np. w sferę sztuki albo małżeństwo z rozsądku; z rzadka tylko podają
w wątpliwość kategorie myślenia patriarchalnego. Pojawiająca się w zakończeniu szkicu
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cokolwiek zaskakująca, choć błyskotliwa konkluzja6 nie czyni jednak z analizowanej prozy
Świderskiej materiału dobrze służącego spójnemu zagospodarowaniu obszaru badawczego,
zakreślonego przez tytuł monografii. Zupełnie już się w nim nie mieści drugi szkic, napisany przez autorkę Masek i demonów wczesnego modernizmu z okazji dwusetlecia urodzin
twórcy Irydiona, interpretujący zapomnianą powieść biograficzną Świderskiej o Zygmuncie
Krasińskim, wydaną w 1939 roku – a więc w żaden sposób nie wpisującą się chronologicznie w ramy „wczesnego modernizmu”7, nie łączącą się też merytorycznie z jego charakterystycznymi wyróżnikami. Poza tym artykuł o Zygmuncie nie jest wolny od drobnych potknięć,
np. na poparcie tezy o „modzie” na zbeletryzowane biografie w literaturze polskiej na początku lat dwudziestych XX wieku, współgrającej z ekspansją kultury popularnej, Matuszek
podaje przykłady biografii z końca lat dwudziestych i z lat trzydziestych. Upomniałabym się
ponadto o uzupełnienie egzemplifikacji o pominięte, a przecież tak ważne dla rozwoju biografistyki literackiej, Opowieści biograficzne Berenta.
Najsłabszą częścią Masek i demonów wczesnego modernizmu jest krótkie Wprowadzenie,
w którym autorka nie do końca przejrzyście wyjaśnia znaczenie masek i demonów, odwołując się do języka psychoanalizy, psychiatrii, antropologii kulturowej, feministycznej teorii
literatury czy badań nad płcią kulturową. Odniesienie formuły tytułowej (opartej na niezbyt
fortunnej, jak się wydaje, koniunkcji8) do rozmaitych dyskursów zaciemnia raczej, aniżeli
wyjaśnia, jej sens. Zawiłość Wprowadzenia wynika zapewne też z tego, że zbudowane jest
ono z umiejętnie połączonych zdań, wyjętych z poszczególnych rozpraw (a powielonych
niemal dosłownie)9 i funkcjonujących tu na zasadzie skrótów myślowych. Skróty te stają się

6	Zob.

s. 141–142: „Jej [tj. Świderskiej] utwory pozostające daleko w tyle ówczesnej aktywności
polskich feministek, pokazują, jak silny był »demon« patriarchatu i jak trudny był proces mentalnej rewolucji – odrzucenia płciowych »masek« i ról – nawet w świadomości kobiet tak światłych,
wykształconych i »europejskich« [...] jak Alina Świderska”.
7	Jak się domyślam, autorka Masek i demonów pojęcie wczesnego modernizmu odnosi do modernizmu młodopolskiego, określanego przez dzisiejszych badaczy modernizmu – przedstawiających
koncepcje dotyczące ciągłości literatury („długiego trwania” formacji literackich) i poszukujących
wyznaczników jej „głębokiej” struktury problemowej (A. Mencwel, R. Nycz, W. Bolecki) – mianem
modernizmu polskiego, modernizmu klasycznego, modernizmu przełomu wieków lub premodernizmu. Przypomnijmy dla porządku znane ustalenia: „W perspektywie Młodej Polski faza »modernizmu«
jest jej wstępnym epizodem; w perspektywie kultury nowoczesnej jest p r e m o d e r n i z m e m”
(A. M e n c w e l, Trzy modernizmy. W: Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006,
s. 292); „w zależności od przyjętych przesłanek wyjściowych, literatura przełomu wieków albo
domyka wiek XIX, albo inauguruje literaturę nowoczesną [...], albo wreszcie – co zapewne najlepiej
uzasadnione – systematycznie przekształca się z fazy na fazę w zmiennych układach rozmaitych
nurtów” (R. N y c z, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 18).
8
W przeciwieństwie do spójnych połączeń typu: „nagie dusze i maski” (W. G u t o w s k i, Nagie dusze
i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997) czy „maski i twarze” (Maski i twarze patriotyzmu. Materiały konferencyjne XI Dni Tischnerowskich. Kraków 2012).
9	Por. np.: „Znajdują w niej schronienie abiektywne światy alternatywne, boczne, chore” (Wprowadzenie, s. 5) – „kultura oznacza permanentne wytwarzanie abiektywnych światów alternatywnych,
bocznych czy podziemnych” (Przybyszewski i demony wczesnej nowoczesności, s. 280); „O udrękach
kultury, jej demonach, obsesjach, lękach, tęsknotach i fobiach oraz przywdziewanych przez nią
maskach można się dowiedzieć z zaszyfrowanego pisma, jakim jest dzieło sztuki” (Wprowadzenie,
s. 5) – „O udrękach owej kultury, wypieranych fobiach, obsesjach, lękach, tęsknotach i jej »chorobach« można się dowiedzieć z mniej lub bardziej zaszyfrowanego pisma, jakim jest dzieło sztuki”
(Choroba jako maskarada?, s. 163); „Ciało seksualne [...]. Jest ciałem zdestruowanym przez demony popędów i lęków, naznaczonym przemijalnością i śmiercią. Staje się raną, która boli, i poprzez
ten ból podmiot komunikuje się ze światem” (Wprowadzenie, s. 6) – „Ciało (naznaczone płciowością)
okazuje się ciałem zdestruowanym przez demony popędów i lęków. Jest jedną wielką raną, która
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czytelne dopiero po lekturze wszystkich tekstów zgromadzonych w książce. Paradoksalnie
więc Wprowadzanie winno się znaleźć na końcu zbioru jako jego kunsztowna puenta. Dyskutowałabym ponadto z tezą (postawioną we Wprowadzeniu), że „Idea »opętania Polską«
bohaterów Stefana Żeromskiego [...] to również rodzaj patriotycznej maski, przezwyciężającej alienację i umożliwiającej nadanie sensu życiu” (s. 5). Sądzę, że jest ona powierzchowna
i nieprawdziwa, nie przystająca chociażby do postawy Zygiera, Czarowica, Sułkowskiego,
Rozłuckiego, Baryki czy Rudomskiego – by wskazać tylko najbardziej charakterystyczne
postacie wykreowane przez twórcę Wiatru od morza. Nie ma zresztą w zamieszczonym w zbiorze szkicu poświęconym Dziejom grzechu Żeromskiego rzeczowego odniesienia do tej wstępnej tezy.
Z przykrością również muszę stwierdzić, że redakcja wielu fragmentów książki, firmowanej przez renomowane Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostawia wiele do
życzenia. Już pierwszy szkic – Maski i maskarady w „Weselu” i „Wyzwoleniu” – zawiera
zaskakująco dużo usterek, świadczących o mało starannej adiustacji albo nieuważnej korekcie autorskiej. Począwszy od podawania błędnych numerów wersów w przytoczeniach
tekstu Wyzwolenia10 (np. s. 21–22, 23) lub niewłaściwych aktów (ostatni cytat znajdujący
się w przypisie 37 na s. 22 pochodzi z aktu III, a nie II), poprzez złe lokalizacje cytatów
(„W Przestrzeń rzucimy wielkie słowa, / tragiczną je ubierzem maską” to przecież znane
słowa z Wyzwolenia áakt I, w. 391–392ñ, nie zaś z Wesela, jak sugerują informacje w nawiasie: „We, I, 387–390”) i brak konsekwencji w zapisie skrótów lokalizacyjnych (raz jest
stosowany skrót „Wy”, oznaczający Wyzwolenie, kiedy indziej go nie ma), do rażących pomyłek literowych (na s. 22 w cytacie z Wyzwolenia pojawia się kuriozalna forma czasownika:
„m o ś c i e mi lite pasy, krzywce, karabele”, zamiast poprawnej: „z n o ś c i e mi lite pasy,
krzywce, karabele”).
Dokładniejszej korekty wymagałyby również inne artykuły. W kilku miejscach monografii (np. s. 29, 33, 183) krótkie cytaty pozbawione są lokalizacji, pojawiają się też opaczne
przypisy, np. cytat z artykułu Wojciecha Gutowskiego o Dziejach grzechu (na s. 36) odsyła
do pracy Paula Ricoeura Symbolika zła, fragment opisu tańca Marii Magdaleny z powieści
Gustawa Daniłowskiego (s. 232) lokuje go w powieści Faunessy Marii Jehanne Walewskiej.
Przypisy bywają niekiedy ułożone w niewłaściwej kolejności (np. adres bibliograficzny znajdujący się w przypisie 46 na s. 57 winien znaleźć się w przypisie 44 na s. 56). Czasem
zbędnie powtarzane są pełne opisy bibliograficzne cytowanych już pozycji (np. przypis 12
na s. 94 i przypis 24 na s. 100 przywołują pracę odnotowaną w przypisie 8 na s. 91–92;
podobnie: przypis 25 na s. 172 a przypis 16 na s. 169; przypis 9 na s. 214 a przypis 1 na
s. 212) albo pojawiają się odnośniki do dzieł nie cytowanych (np. s. 113, przypis 48). Sporadyczny adres internetowy pozbawiony jest daty dostępu (s. 107, przypis 40), zdarzają się
także potknięcia w datowaniu (s. 231: Maria Magdalena Daniłowskiego została wydana
w 1912, nie w 1911 roku). Znajdujemy też niezbyt liczne, ale drażniące oko, literówki (np.
w Wykazie pierwodruków, s. 297). Rzetelniejsza redakcja tekstu doprowadziłaby ponadto,
jak mniemam, do eliminacji powtórzeń identycznych refleksji w obrębie jednego szkicu (np.
s. 171 i 170; s. 188 i 186; s. 269 i 267), a nawet tego samego przypisu (np. s. 70, przypis 12),

10
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boli i poprzez ten ból komunikuje się ze światem” (Ciałem i krwią, s. 257); „Wydobyte z obrazowej
pamięci engramy obnażają nieudane próby integracji nowoczesnego indywiduum i pokazują, że
egzystencja nowoczesna jest egzystencją atopiczną, pozbawioną jednoznacznych identyfikacji”
(Wprowadzenie, s. 6) – „Język incestu obnażył nieudane próby integracji nowoczesnego indywiduum i fiasko budowania tożsamości płciowej. Pokazał, że egzystencja nowoczesna jest egzystencją
atopiczną, pozbawioną jednoznacznych identyfikacji” (Incest w literaturze przełomu XIX i XX wieku,
s. 210).
Oczywiście sprawdzałam w tym samym wydaniu, do którego odwołuje się Matuszek (S. W y s p i a ńs k i, Wyzwolenie. Oprac. A. Ł e m p i c k a. Wrocław 1970. BN I 200).
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co nie służy wzmocnieniu uogólnionych tez danego wywodu interpretacyjnego, ale stanowi
przypadkowe powielenie jednakowo brzmiących zdań.
Mimo tych zastrzeżeń Maski i demony wczesnego modernizmu warte są wnikliwej lektury. To ważna i ciekawa pozycja wśród ostatnich opracowań historycznoliterackich i kulturoznawczych, dotyczących aury myślowej oraz dokonań artystycznych przełomu XIX i XX
wieku, trafnie rozpoznająca trudną samowiedzę twórców na temat skrywanych fobii, lęków
i obsesji człowieka „progu nowoczesności”, odważnie odsłaniających to, co do tej pory było
wypierane ze świadomości albo w zamierzony sposób maskowane. Warto po pracę Matuszek
sięgnąć nie tylko dlatego, by ugruntować swoją wiedzę o charakterystycznych zjawiskach
polskiego premodernizmu (m.in. takich, jak mizoginizm, neuroza, histeria, artystowski
narcyzm, motyw incestu), ale także po to, by podjąć dyskusję z niektórymi twierdzeniami
autorki, dyskusję, która zawsze wprawia myśl w ożywczy ruch, uniemożliwiając jej zakrzepnięcie w martwą maskę.
Abstract
GRAŻYNA LEGUTKO The Jan Kochanowski University, Kielce
EARLY MODERNISM IN A DEMONIC SCENE
The review discusses Gabriela Matuszek’s book Maski i demony wczesnego modernizmu (Masks and
Demons of Early Modernism, 2014), an assortment of 13 monographic sketches published earlier in
collective volumes, conference proceedings and scholarly periodicals. It is an interesting edition among
the recent literary historical and cultural studies analyses about the strand of thought and artistic
achievements of the turn of 19th and 20th centuries which rightly recognises the writers’ self-knowledge
about the hidden phobias, anxiety and obsessions of a man at the “threshold of modernity” - all of
which so far either rejected from awareness or intentionally dissembled. Matuszek’s sketches are devoted to the interpretation of important Young Poland’s writers’ creativity (inter alia Stanisław Wyspiański,
Stefan Żeromski, Stanisław Przybyszewski and Stanisław Brzozowski) as well as to the analysis of
Polish premodernism phenomena as e.g. misogyny, incest, neurosis, hysteria, formalistic narcissism,
nihilism, emancipation of women. In her considerations the author employs the tools used in psychoanalysis, psychiatry, cultural anthropology, feminist literary theory and gender studies.

TOMASZ KALIŚCIAK Uniwersytet Śląski, Katowice

INNE OBLICZA MĘSKOŚCI*
M a r i a n B i e l e c k i, KŁOPOTY Z INNOŚCIĄ. Kraków 2012. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 292, 2 nlb.
W swojej książce Marian Bielecki konfrontuje się z jednym z najważniejszych terminów
nowoczesnej i ponowoczesnej humanistyki, jaki stanowi szeroko pojmowana „inność” i jej
skomplikowane relacje z „tożsamością”, w tym przypadku – poza drobnym wyjątkiem – głównie z tożsamością męską. Filozoficzna tradycja myślenia o inności jest niezwykle bogata
i sięga korzeniami do pism Martina Bubera czy Emmanuela Lévinasa, ale filozoficznym

*	Praca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowana w ramach
projektu Męskość w literaturze i kulturze polskiej od XIX wieku do współczesności. Projekt numer:
DEC-2013/08/A/HS2/00058.
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kontekstem inności, który wybiera Bielecki, staje się poststrukturalizm, a w szczególności
dekonstrukcjonizm, problematyzujący kwestię tożsamości w oparciu o kategorię różnicy oraz
uwikłaną relację „Innego” i „Tego Samego”. Badacz, pytając o inność bohaterów swojej narracji, stara się ukazać niejednoznaczny status kategorii inności, która przełamuje utarte
opozycje i schematy myślenia o jej związku z tożsamością. W swoich interpretacjach autor
recenzowanej książki korzysta więc z inspiracji płynących z koncepcji Michela Foucaulta,
Julii Kristevej, Rolanda Barthes’a, Susan Sontag, Judith Butler i Eve Kosofsky Sedgwick,
w których to koncepcjach widzi „różne próby wymknięcia się binarnej logice tożsamości”
(s. 12). Terminy takie, jak „abiekt”, „cudzoziemskość”, „kamp” czy „queer”, traktuje jako
synonimy bądź odmiany „inności”. Z tego punktu widzenia „inność” wydaje się Bieleckiemu
bezpiecznym pojęciem-parasolem, pod którym można zmieścić rozmaite perspektywy i połączyć je ze sobą. Wybór ten należałoby zresztą uznać za atut, ale też i za słabość. Można
bowiem odnieść wrażenie, że „inność” w ujęciu Bieleckiego staje się kategorią rozmytą i traci swój potencjał krytyczny.
Recenzowana książka stanowi zbiór publikowanych wcześniej esejów, polemik i recenzji, które zostały zgrupowane w czterech częściach: Inność, Kamp, Inne pisania, Inne czytania.
Głównym bohaterem pierwszej części jest Witold Gombrowicz, którym Bielecki zajmuje się od wielu lat, czemu dał wyraz w swoich monografiach, niewątpliwie stanowiących
istotny wkład w polską gombrowiczologię1. Szczególnie ważna w kontekście inności Gombrowicza wydaje się praca Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza,
w której Bielecki zawarł szereg esejów poświęconych problematyce płci i odmienności
seksualnej autora Ferdydurke. Można zatem odnieść wrażenie, iż Kłopoty z innością stanowią kontynuację poszukiwań Bieleckiego wpisujących się w perspektywę „kłirowania”
Gombrowicza, wyznaczoną wcześniej przez takich badaczy, jak: German Ritz, Olaf Kühl,
Allen Kuharski, Ewa Płonowska-Ziarek, Ewa Graczyk, Kazimiera Szczuka czy Monika
Żółkoś.
Recenzowaną pracę otwiera esej Europa Gombrowicza, w którym autor poddaje analizie
niejednoznaczny stosunek Gombrowicza do Europy, do Północy, związanej z wyższością,
rozumem i chłodem muzeów, oraz do Południa, w którym pisarz doświadczył przygody wolności, cielesności i radosnej przyjaźni. To również obraz Europy ogarniętej widmem faszyzmu,
przed którym usiłuje on uciec. Co ciekawe, w oczach Bieleckiego, przebywający w Argentynie Gombrowicz jawi się jako przenikliwy diagnosta opresyjnego patriarchatu, świadomy
„konstruktywistycznego charakteru tożsamości płciowych” (s. 24). Badacz zauważa w eseistyce autora Trans-Atlantyku przejawy „kampanii antymodernistycznej” i antycypację
problemów występujących się w powojennej twórczości pisarza. Wyraźnie dostrzega w myśleniu Gombrowicza subtelną, choć nie wyrażoną wprost, polemikę z nowoczesnością Europy oraz świadomość zapowiadającą postmodernizm. Polemika z modernizmem przeplata
się z krytyką Europy, która dla Gombrowicza, jak podkreśla Bielecki, przestała być centrum.
Jej miejsce zajęła Ameryka Południowa, a w szczególności Argentyna.
Autor recenzowanej książki, analizując zbiór esejów Wspomnienia polskie. Wędrówki po
Argentynie, ukazuje Gombrowicza w roli „reportażysty czy nawet badacza kultury” (s. 37),
który rozwija swoją „opowieść o poszukiwaniu Inności, czyli tego, co nieznane, niespodziewane, niewyrażalne, (czasem) niedozwolone” (s. 38). Dla twórcy Operetki Argentyna jest
Innym, w którym odzwierciedla się obraz Polaka. Zdaniem Bieleckiego, Gombrowicz dokonuje w ten sposób „swoistej psychoanalizy narodowej tożsamości Polaków. Obcość kultury

1	Chodzi

o prace: Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda Gombrowicza (Kraków 2004), Interpretacja i płeć. Szkice o twórczości Witolda Gombrowicza (Wałbrzych
2005) i Widma nowoczesności. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza (Warszawa 2014).
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argentyńskiej staje się ekranem odbijającym polską psychologię narodową” (s. 40). W zderzeniu tych dwóch porządków polska kultura jawi się jako bardziej egzotyczna niż tożsamość
Argentyńczyków. Przebija przez tę kulturę militaryzm, maczyzm, szaleństwo i abiektalność,
które przez wieki uległy uwzniośleniu do rangi idei narodowego posłannictwa. Swoje obraca
się tutaj w obce, a swojskie w niesamowite. Inność jest warunkiem tożsamości, znajduje się
wewnątrz podmiotu doświadczającego swej tożsamości jako inności. Wrażenia Gombrowicza
odniesione z wycieczki w Andy czy nad wodospad Iguazú zdradzają kryzys podmiotu nowoczesnego, który kolonizuje świat i rzeczywistość poprzez władzę zawłaszczającego spojrzenia
lub też nie potrafi znaleźć porozumienia ze światem autochtonicznych mieszkańców. W takich właśnie sytuacjach europocentyzm człowieka nowoczesnego ulega pęknięciu. Warto
podkreślić, że zmiana ta dokonuje się w Gombrowiczu pod wpływem inności Argentyny,
która staje się dla niego dekonstrukcją Europy. Pisarz, jak pamiętamy z lektury Dziennika,
inność Argentyny uświadomił sobie w pełni dopiero wtedy, kiedy po wielu latach życia na
południowoamerykańskiej pampie trafił na paryski bruk.
Problematykę inności analizuje Bielecki również w twórczości dramatycznej Gombrowicza. W przypadku sztuki Iwona, księżniczka Burgunda inność dotyczy tytułowej bohaterki.
Bielecki delikatnie polemizuje z tezą Michała Pawła Markowskiego, który widział w Iwonie
głównie niebyt i nicość. W perspektywie Bieleckiego Iwona stanowi przede wszystkim abiekt
(pojęcie Kristevej oznaczające wstręt), a zatem coś, co nie jest ani podmiotem, ani przedmiotem. Zdaniem badacza, niewątpliwie zainspirowanego koncepcją Butler, Gombrowicz postrzega tożsamość swoich bohaterów w kategoriach aktu performatywnego: „Gombrowicz
odsłania sztuczny, inscenizowany charakter płci, dokonuje parodii tych konstruktów [...]”
(s. 63). Iwona więc w interpretacji Bieleckiego to figura subwersji, podważająca przygodność
związków między płcią biologiczną a płcią kulturową. Wymykając się poza sztywne kategorie męskości i kobiecości, aktywności i pasywności okazuje się również trafną egzemplifikacją Barthes’owskiej figury neutrum. Z kolei, w analizie i interpretacji Historii, nie ukończonego dramatu Gombrowicza, opublikowanego łącznie z Iwoną, księżniczką Burgunda, autor
recenzowanej książki wysuwa na plan pierwszy kwestię „bosości” bohatera dramatu, Mariana Witolda, który podczas swoistego „sądu rodzinnego” skutecznie uchyla się od służby
wojskowej. Pacyfizm bohatera, ukazany poprzez nagość stóp, stanowi sugestywną formę
ucieczki (dezercji) od narzuconej mu męskości militarnej (zob. s. 73–76).
Zapożyczoną od Butler tezę o performatywności płci rozwija Bielecki również w kolejnej
części książki, zatytułowanej Kamp, a w szczególności w szkicu Cudaczne nieprzyjemności
i przyjemności, analizując głównie gender (czyli płeć kulturową) Gonzala z Trans-Atlantyku.
Przesadnie eksponowana, czy raczej odgrywana, płeć Gonzala (w tym przypadku chodzi
o gender kobiecy) postrzegana jest jednocześnie w perspektywie kampowej stylizacji jako
parodia demaskująca sprzeczności między płciami biologiczną i kulturową. Bielecki także
zwraca uwagę na zagrażającą „kobiecość” i zmieszaną rasowość Gonzala (jest Metysem), co
pozwala mu interpretować tę postać poprzez kategorię cudzoziemskości (wprowadzoną przez
Kristevą). I tutaj ujawnia się pewna słabość argumentacji Bieleckiego, który, widząc kulturową inność Argentyny, nie dostrzegł, iż w kontekście społeczno-obyczajowym tego kraju
męskość konstytuuje się zgoła odmiennie niż w Europie, jednak narzucił na postać Gonzala pojęciowość europejską. Tymczasem z perspektywy „innej” Argentyny Gonzalo niekoniecznie jest kampowy, o wiele bardziej kampowa okazuje się rozbuchana, przesadnie sarmacka
polskość Polonii tam mieszkającej.
Dziennikowe zapiski (znane jeszcze sprzed publikacji Tajnego dziennika2) i „amerykańskie” opowiadania Mirona Białoszewskiego stanowią, zdaniem Bieleckiego, kolejny przejaw
estetyki kampu, rozpatrywanej tutaj w kontekście teorii queer jako strategia odsłaniania

2
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pożądania homoseksualnego. Przy czym poetyka kampu u Białoszewskiego – jak podkreśla
badacz – jest dyskretna i niejednoznaczna, choć całkowicie pozbawiona modernistycznych
technik sublimacyjnych. Poprzez kamp czyta również Bielecki twórczość Michała Witkowskiego, którego uznaje za „spadkobiercę” poetyk Gombrowicza i Białoszewskiego. Autor
Lubiewa zręcznie wykorzystuje rozmaite konwencje genologiczne. Specyfiką kampu Witkowskiego byłaby jednak melancholijna stylizacja rzeczywistości i postaci, ujawniająca tęsknotę za tym, co minione.
Inne pisania to część, w której Bielecki oddala się od szeroko pojętej „inności”, podejmując dość szczegółowe kwestie dotyczące nietzscheańskich inspiracji w autobiograficznych
paratekstach Gombrowicza (Testament. Rozmowy z Dominique de Roux) oraz Barthes’a
(Roland Barthes by Roland Barthes) czy też dokonując historycznoliterackich rewizji modernizmu w pismach Konstantego Jeleńskiego. Do kwestii inności powraca Bielecki w rozdziale Literatura jako dialog. O synczyźnianym wirusie literatury polskiej, w którym rozważa problematykę „artystycznej recepcji Trans-Atlantyku” (s. 192) w wybranych dziełach
literatury polskiej XX wieku i najnowszej. W kontekście tradycji gombrowiczowskiej pojawiają się takie powieści, jak: Wariacje pocztowe Mariana Brandysa, Rudolf Mariana Pankowskiego, My zdies' emigranty Manueli Gretkowskiej, Lubiewo Witkowskiego, Biało-czerwony Dawida Bieńkowskiego czy opowiadanie Ska Izabeli Filipiak. Wybór ten z natury
rzeczy jest subiektywny i niepełny, ponieważ można by go wzbogacać o kolejne utwory,
takie jak Na ratunek gołębicy Czesława Dobka, Stan płynny i Czeska biżuteria Grzegorza
Musiała lub choćby Wolna Trybuna Christiana Skrzyposzka, w których idea Synczyzny
odżywa ze szczególną mocą. Wydaje się, że „synczyźniany wirus” dość mocno przewartościował w kulturze polskiej pojęcie patriotyzmu, a zwłaszcza związek tożsamości i inności.
Inne czytania to błyskotliwe polemiki literaturoznawcze i obszerne raporty z lektur badaczy zajmujących się historią literatury polskiej. Na początku znajdziemy tutaj rozważania
dotyczące interesującej monografii Wojciecha Owczarskiego Miejsca wspólne, miejsca własne.
O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. Szczególne znaczenie ma jednak rozdział Rozwiązanie „sprawy Gombrowicza”, w którym Bielecki podejmuje wątek istotnego przesunięcia
w polskiej „gombrowiczologii”, polegający na zwrocie ku problematyce doświadczenia i ku
samemu Gombrowiczowi, czego przejawem są – zdaniem badacza – cztery monografie poświęcone pisarzowi: autorstwa Ewy Graczyk, Janusza Margańskiego, Małgorzaty Klentak-Zabłockiej oraz Klementyny Suchanow3. Osobne miejsce w tej części zajmuje dialog Bieleckiego z dwiema książkami Jerzego Jarzębskiego: Prowincja centrum. Przypisy do Schulza
oraz Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu4.
Pomimo iż analizy Mariana Bieleckiego – choć ciekawie przeprowadzone – nie są zaskakująco odkrywcze, to jednak nie sposób odmówić badaczowi szerokiej perspektywy intelektualnej, umiejętności syntezy wątków literackich i filozoficznych, a także zdolności do
sprawnego poruszania się po ogromnym obszarze „gombrowiczologii” i historii literatury XX
wieku. Warto również docenić fakt, że do ścisłych rozważań historycznoliterackich został
włączony punkt widzenia wywiedziony z szeroko pojętych studiów gender. Bez tego elementu gubi się bowiem jakiś istotny element historii literatury polskiej.

3

4
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J. J a r z ę b s k i: Prowincja centrum. Przypisy do Schulza. Kraków 2005; Natura i teatr. 16 tekstów
o Gombrowiczu. Kraków 2007.
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Abstract
TOMASZ KALIŚCIAK University of Silesia, Katowice
OTHER FACES OF MASCULINITY

The review discusses Marian Bielecki’s book, the subject of which is broadly understood “otherness”
and its complicated relations with “identity” examined in Witold Gombrowicz’s or Miron Białoszewski’s
works. Notions such as “abiect,” “foreigness,” “camp” or “queer” are focal in Bielecki’s considerations,
and he treats them as synonyms or variants of “otherness.”

MONIKA ŚWIERKOSZ Uniwersytet Jagielloński, Kraków

PŁEĆ TRANSFORMACJI
A g n i e s z k a M r o z i k, AKUSZERKI TRANSFORMACJI. KOBIETY, LITERATURA I WŁADZA W POLSCE PO 1989 ROKU. (Recenzenci: Zbigniew Kloch, Andrzej Zieniewicz. Indeks:
Ewa Rot). Warszawa 2012. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 438. „Lupa
Obscura”. Komitet Redakcyjny: Katarzyna Czeczot, Karolina Krasuska, Agnieszka Mrozik,
Anna Nasiłowska, Barbara Smoleń, Kazimiera Szczuka. Przewodniczące Komitetu: Monika
Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska.
Na polskim akademickim rynku wydawniczym pojawiają się coraz częściej książki, które
poddają kulturowej analizie relację między literaturą, wytwarzanymi społecznie ideologiami
tożsamościowymi oraz dyskursami władzy umacniającymi je bądź delegitymizującymi. Choć
w dobie zwrotu kulturowego literaturoznawstwo przestało być dyscypliną zainteresowaną
mówieniem wyłącznie o tekstach, w Polsce nadal brakuje dobrych książek z zakresu socjokrytyki, które swoim językiem opisu pokazywałyby, że zarówno literatura i wiedza o niej, jak
też kody (definicje, wzorce) tożsamościowe wytwarzane są w ramach jakiejś (konkretnej)
rzeczywistości społecznej – same również ją (re)produkując. Akuszerki transformacji Agnieszki Mrozik stanowią próbę wyjścia naprzeciw tej potrzebie – próbę o tyle ważną, że nawet na
gruncie badań feministycznych wciąż rzadko podejmowaną.
Patrząc na literaturę współczesną, której umowną datę wyznacza w Polsce cezura 1989
roku, autorka książki postanowiła umiejscowić się gdzieś pomiędzy diachronią a synchronią.
Przedmiotem jej badań jest, co prawda, najnowsza literatura kobiet, ale oglądana z perspektywy już przeszło 20 lat. Z punktu widzenia historycznoliterackiej kategorii „długiego trwania” jest to oczywiście okres krótki, jednak – w przeciwieństwie do większości książek krytycznoliterackich, pisanych bez zaznaczania owego dystansu czasowego – w Akuszerkach
transformacji widać już wyraźnie próbę wskazania i nazwania dyskursów ideologicznych
i estetycznych, które wpływały na kształt literatury kobiet po 1989 roku. Pojedyncze „wydarzenia literackie”, za jakie krytyk uznaje każdą opublikowaną książkę, przedstawione są
tutaj jako fenomeny reprezentujące szersze tendencje czy wręcz nurty w pisarstwie kobiecym.
Tak dzieje się, gdy autorka patrzy na zjawisko „boomu autobiograficznego”, powtarzanego
w literaturze kobiet gestu „pożegnania z Matką Polką” czy też uderzającej popularności
polskich „dzienników Bridget Jones”.
Z drugiej strony, w przeciwieństwie do tradycyjnych ujęć historycznoliterackich, w Akuszerkach transformacji znajdziemy nie tyle opis literatury najnowszej kobiet czy diagnozę jej
stanu, ile raczej dynamiczny obraz przemian kulturowych i społecznych dotyczących samego pojęcia tożsamości kobiecej – wszystkich, a więc i tych nieliterackich dyskusji, w jakie
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uwikłane zostały utwory pisarek. Chodzi tu więc o osadzenie lektury w kontekście społeczno-politycznym: zanalizowanie wpływu mechanizmów rynkowych na krytyczną i czytelniczą
recepcję twórczości kobiet, jak również przyjrzenie się retorycznym strategiom wartościowania użytym, by literaturze tej wyznaczyć określone miejsce w kanonie. Choć Mrozik nie
stawia znaku równości między różnymi formami dyskursów (naukowych, artystycznych,
publicystycznych etc.) ani też nie zapomina o specyficznych dla nich procedurach legitymizacji czy autoryzacji „prawdy”, to jednak wierzy w poznawczą wartość literatury, która stanowi dla niej źródło wiedzy o świecie. W tym myśleniu autorka nawiązuje wprost do socjokrytycznego projektu Kingi Dunin zaprezentowanego w książce Czytając Polskę (2004),
której pierwsze zdanie brzmi: „Literatura staje się tym, czym zechcemy ją uczynić”. Czym
zatem chciała uczynić literaturę Agnieszka Mrozik? Pisze ona we wstępie: „mój wysiłek badawczy zmierza raczej do zrekonstruowania procesu przemian tożsamości Polek, zarejestrowanego w literaturze kobiecej i feministycznych polemikach po 1989 roku. Interesują mnie
uchwycone tam zmiany w podejściu Polek do własnej cielesności, seksualności, codzienności, wzorców prestiżu, oczekiwań, aspiracji, niepokojów wywołanych zmianą społecznych
ról kobiet (i mężczyzn) w transformującej się rzeczywistości politycznej, ekonomicznej i kulturowej Polski” (s. 13).
Autorka poszukuje więc „głosów kobiet (i mężczyzn)”, kryjących się w zindywidualizowanych wypowiedziach pisarek, w konkretnych losach ich bohaterek (i bohaterów), jak
również w rozmaitych, często polemicznych trybach lektury tekstu kobiecego. Zaakcentowanie procesualnego charakteru owych świadomościowych przemian pozwala dostrzec
i zachować w opisie niezwykle ważną dla zrozumienia sensu transformacji dynamikę między
mechanizmami „ujarzmiania” podmiotów społecznych a stosowanymi przez nie strategiami
oporu. Akuszerki transformacji są więc książką wskazującą na istnienie w literaturze miejsc
feministycznego buntu wobec tożsamości narzucanych jako społecznie „ważniejsze”, jak
i klasowej nostalgii kobiet za utraconym dziedzictwem okresu przedwojennego, a także
konsumpcjonistycznego (z)używania (się) idei „kobiecości”, której przyświeca neoliberalna
ekonomia zysku. Mrozik nie podsuwa jednak odpowiedzi na kluczowe pytanie: czy tożsamość
jest bardziej pułapką zastawioną na podmiot kobiecy czy też raczej indywidualną drogą do
uzyskania przez Polki podmiotowości?
W tym właśnie aspekcie książka daje inny obraz pisarstwa kobiecego ostatnich lat niż
wizja zaproponowana przez Przemysława Czaplińskiego w jego znanym szkicu Kobiety i duch
tożsamości (2004) – radykalizm i buntowniczość wczesnej prozy kobiet autor przeciwstawiał
tam „zachowawczości”, która zaczęła dominować w niej u schyłku lat dziewięćdziesiątych
i później. Przyczyn owej niekorzystnej dla literatury zmiany upatrywał on w procesie stopniowej rezygnacji pisarek z ideału tożsamościowej dezintegracji podmiotu na rzecz budowania jakiejś integralnej wizji kobiecego „ja”. W powieściowych światach Kobiety Nierówne,
Rozproszone czy Nieoczywiste (jak to ujął Czapliński) zaczęły ustępować miejsca Kobietom
Środka, trwoniąc po drodze potencjał wywrotowy, tkwiący w twórczości kobiecej. Choć teza
ta wywołała polemikę zarówno ze strony feministycznej (Ingi Iwasiów, obnażającej narzucany pisarkom ideał „rewolucyjności” jako konstrukt męskiego dyskursu władzy), jak i lewicowej (Igora Stokfiszewskiego, widzącego w tożsamościowo zdefiniowanej twórczości kobiet
realizację politycznego projektu nowej wrażliwości społecznej), była ona wielokrotnie powtarzana w dyskusjach nad stanem pisarstwa kobiet w XXI wieku i w znaczący sposób zaważyła na ocenie jego wartości. Agnieszka Mrozik poświęca więc owej tezie sporo miejsca
w pierwszym rozdziale książki, zatytułowanym „Rewolucja zaczęła się od kobiet...” Pojęcia,
procesy, problemy.
Zastanawiając się nad znaczeniem kategorii tożsamości we współczesnej kulturze, autorka rekonstruuje XX-wieczne debaty filozoficzne i społeczne, które pokazują niejednoznaczność tego pojęcia – również z punktu widzenia feministycznych interesów. Nie było
i nie ma do dziś zgody wśród teoretyków i teoretyczek, czy i w jaki sposób emancypacja
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podmiotów jest możliwa dzięki tożsamości (w tym płciowej), ale nie musi to oznaczać całkowitej z niej rezygnacji. Mrozik ostatecznie opowiada się za stanowiskiem Ann Snitow, która
pisała o konieczności konstruowania „strategicznych tożsamości” w celu nadania swojemu
indywidualnemu głosowi politycznej mocy i reprezentacji. Jednocześnie autorka Akuszerek
transformacji zauważa, że w sporze wokół „literatury kobiet”, który toczył się od połowy lat
dziewięćdziesiątych, pisarkom odmówiono prawa do tak rozumianej zbiorowej identyfikacji.
Twórczość Izabeli Filipiak, Manueli Gretkowskiej, Nataszy Goerke czy Olgi Tokarczuk krytyka głównego nurtu chciała czytać raczej jako głos zbuntowanego indywiduum, przynoszącego rewolucję w literaturze, niż jako kobiecą opowieść o doświadczeniu transformacji
i poszukiwaniu własnego „ja”. Choć wypowiedzi samych autorek – może poza feministycznymi deklaracjami Filipiak – raczej zachęcały do takiej recepcji, niż jej się przeciwstawiały,
ówczesny spór wokół pisarstwa kobiecego uznaje Mrozik za przejaw mechanizmu powtarzającego się w historii.
Odwołując się do eseju Marii Janion Bogini Wolności. (Dlaczego Rewolucja jest kobietą?),
Mrozik przypomina o obserwowanym w przypadku każdej politycznej rewolucji rozdzieleniu
jej „symbolicznego” i „strukturalnego” wymiaru. O ile kobietom przyznaje się ważne miejsce
w tej pierwszej, „symbolicznej” fazie przewrotu, łączącej się ze „stratami”, poświęceniem,
ofiarą, o tyle rzadko biorą one potem udział w konsumowaniu „zysków”, związanym z przemianą struktur. Stąd bierze się również w polskiej krytyce literackiej wymóg ciągłego buntu,
którego oczekuje się od pisarek, jak też – i widać to w szkicu Czaplińskiego – oskarżenie
o „przejadanie owoców rewolucji”, a więc o zmarnowanie wywrotowego potencjału literatury
kobiecej.
W tym kontekście ciekawie poddaje się interpretacji sam tytuł książki: Akuszerki transformacji, który zwraca uwagę na paradoksalny udział kobiet (i działaczek politycznych,
i pisarek) we współczesnej historii Polski. Z jednej bowiem strony, odegrały one kluczową
rolę w procesie symbolicznych narodzin nowego (postkomunistycznego) porządku. Z drugiej
zaś – doświadczyły marginalizacji, unieważniającej ich wersję narracji „o przełomie”. W dosłownym i metaforycznym sensie „akuszerka” to ta, która choć pomagała się narodzić, nie
ma żadnych (ani biologicznych, ani społecznych) praw do dziecka – w tym przypadku do
wspólnie wywalczonej demokracji, wolności. Takie czytanie rzeczywistości społecznej po
1989 roku zwraca uwagę na nieprzypadkową powtarzalność dwóch figur silnie obecnych
w prozie kobiet: figury migrantki porzucającej Ojczyznę i figury Matki Polki, cierpiącej za
nią. Co ciekawe, Mrozik osadza je również w kontekście międzypokoleniowego dialogu „matek” i „córek”, które nierzadko wchodzą ze sobą w otwarty konflikt, pokazując rzecz oczywistą, choć może często pomijaną – że obszar kobiecości jest polem ciągłego ścierania się
różnych (feministycznych i konserwatywnych) ideologii tożsamościowych.
Autorka Akuszerek transformacji posługuje się pewnymi uogólnieniami, tworząc wyraziste modele narracji kobiecej w literaturze (opisują je figury Turystki/Migrantki, „Bombowniczki-Feministki”, „Bridget Jones znad Wisły” czy „Strażniczki Historii Rodzinnej”). W swojej dekonstrukcyjnej lekturze Mrozik nie tylko skupia się na tym, co stało się podstawą
zbudowania określonych wzorców tożsamościowych kobiet, ale – być może przede wszystkim
– pokazuje, co z obszaru identyfikacji zostało usunięte. To właśnie taka strategia czytania
pozwala uwidocznić się temu, co miało pozostać transparentne, przemilczane. Mówiąc o figurze Rewolucjonistki w literaturze kobiecej, badaczka przypomina o społecznych kosztach
buntu, które w dobie transformacji realnym kobietom przyszło zapłacić za wolność. Pisząc
o literackich „rozstaniach z mitem Matki Polki”, zwraca uwagę, z jednej strony, na ukrytą
w nim symboliczną przemoc „matek” wobec pokolenia „córek”, z drugiej – na wstydliwą
nieobecność czy milczenie „ojców”, będące oznaką męskiej „bezsilności”. W pozornie tylko
współczesnym wizerunku Kobiety Niezależnej znanej z literatury popularnej, Mrozik odkrywa nowe oblicze Matki Polki, która w pracy i w domu dzielnie dźwiga ciężary kapitalistycznej
ekonomii.
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Ta negatywna strategia czytania „pustych stron” przynosi niezwykle interesujące obserwacje, rodząc ważne pytania o politykę literatury po 1989 roku. Dzięki Akuszerkom transformacji można lepiej zrozumieć obserwowany zwłaszcza u progu XXI wieku fenomen popularności literatury dokumentu osobistego tworzonej przez kobiety: wspomnień, autobiografii, pamiętników, który przede wszystkim należy odczytywać w kategoriach socjoliterackich.
Literacki gest przywołania przeszłości, choć odsyła do konwencji intymnego, osobistego
zwierzenia, jest w istocie aktem kreacji, który nie odbywa się nigdy w społecznej, ekonomicznej czy kulturowej próżni. Mrozik przekonująco tłumaczy, że to „współczesne tożsamościowe wzorce prestiżu”, jakie pojawiły się w dyskursie dominującym w końcu XX wieku, stworzyły warunki do upowszechniania się inteligenckiej sagi rodzinnej, będącej remedium na
kryzys rozmytych, niejasnych lub też niechcianych identyfikacji. Czy w owej nostalgii za
Dwudziestoleciem międzywojennym, zauważalnej w polskiej kulturze, nie kryje się współczesna tęsknota za przejrzystym, niezmąconym obrazem Polaka, inteligenta, patrioty, katolika, zwolennika własności prywatnej – nie-Żyda, nie-robotnika i nie-komunisty – jaki wyłania się z analizowanych przez Mrozik sag? Czy swoją niechęcią do podejmowania wątków
socjalistycznych bądź komunistycznych, pomijaniem kwestii różnorodności etnicznej przedwojennej Polski, ale i niezauważaniem istniejących wówczas nierówności ekonomicznych –
sagi te nie mówią nam więcej o współczesnych stereotypach, wyobrażeniach na temat II RP
niż o „tamtym świecie”? Jaką (czyją) prawdę nam więc przekazują?
Autorka książki nie ukrywa przed czytelnikiem własnych przekonań: obnaża ideologiczny charakter narracji wspomnieniowych, wytwarzających taki obraz przeszłości, w którym
tożsamość kobiet ma wymiar przede wszystkim narodowy/etniczny, a jej płciowe, seksualne czy klasowe uwarunkowania pozostają przemilczane. Żydzi, zasymilowani od wieków, są
tu więc zawsze przedstawiani jako Polacy, wykształceni na polskim kanonie literackim
i mówiący piękną polszczyzną. Domy ich są pełne rodzinnych pamiątek, smaków i kolorów,
które wojna i PRL zniszczyły. Kobiety odgrywają doniosłą, ale ściśle wyznaczoną rolę matek,
strażniczek pamięci narodowej, etnicznej czy familijnej. Będąc kronikarkami wspólnoty,
pozbawione są zwykle swoich własnych historii. Mrozik z podejrzliwością wczytuje się w te
opowieści – odkrywa ich schematyczność, zastanawiające powtórzenia i podobieństwa, a jej
wrażliwość na różnice ekonomiczne, klasowe, etniczne i genderowe pozwala jednocześnie
wskazać miejsca, w których ten idealistyczny obraz rodziny (i Polski) pęka. Znajdują się one
na marginesach ważnych historii, w szczelinach, epizodycznych wątkach czyjegoś buntu,
w obrazach zrepresjonowanego ciała czy też choroby kobiet.
Paradoksalnie, owa strategia tropienia „braków” może się znacząco przysłużyć poszerzeniu pola interpretacji literatury. Z jednej strony bowiem, stanowi ona odmianę feministycznego close reading z jego wejściem do wnętrza tekstu, z drugiej – ułatwia rewizję wielu
ustalonych w kanonie krytycznym ocen pisarstwa kobiet. Mrozik inaczej postrzega choćby
zjawisko prozy emigracyjnej autorek debiutujących na początku lat dziewięćdziesiątych
głośnymi książkami (Gretkowska, Filipiak czy Goerke), które stały się dla wielu krytyków
modelem kobiecej ekspresji „ja”. Jeśli w głosach znacznej części krytyki dało się usłyszeć
optymistyczną wiarę w narodziny nowego, wyzwolonego, niezależnego, ponowoczesnego
podmiotu kobiecego, Mrozik wskazuje na sztuczność i wtórność tej konstrukcji tożsamościowej. Wbrew deklaracjom samych autorek doszukuje się w ich utworach raczej śladów
powierzchownego buntu, odtwarzającego romantyczne fantazje o przygodach samotnego
indywiduum wśród „obcych”. To nie współczesne Nomadki, ale zwykłe Turystki z postzależnościowym kompleksem snują w nich opowieść o byciu polską intelektualistką na Zachodzie.
W narracji tej nie ma miejsca na mówienie o biedzie, ekonomicznym wyzysku czy marginalizacji rzeczywistych emigrantów.
Akuszerki transformacji są niezwykle ważnym głosem w dyskusji nad kosztami polityki tożsamościowej, które ponosimy my wszyscy. Przypominają bowiem, że nie ma takiej
wspólnoty, która – choćby w imię najwyższych wartości – nie wykluczałaby jakichś „innych”,
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aby się ukonstytuować. Opozycja „my” i „oni” wpisana jest w każde tożsamościowe dążenie;
jedyne, co można i należy uczynić w tej sytuacji, to pamiętać o istnieniu „białych stron” –
historii tych, którzy nie mogli nam przekazać swojej opowieści. Tu wszakże tkwi pewna
pułapka: zawsze gdy staramy się wskazać na przemoc dyskursów dominujących, z pola
widzenia tracimy te rzadkie, być może pojedyncze, ale ważne głosy oporu, buntu, wymykające się binarnej logice „tożsamości” i „obcości”. Za wyraźniejszą bowiem uważamy zawłaszczającą moc „centrum” niż subwersywną siłę „peryferii”.
Choć Mrozik wydaje się absolutnie świadoma zagrożeń związanych z jej trybem lektury
i zazwyczaj stara się pamiętać o oddaniu głosu stłumionym, ale istniejącym gdzieś w szczelinach narracjom, nie zawsze potrafi dostrzec ów punkt przecięcia między podporządkowaniem a buntem. Tak dzieje się – moim zdaniem – w przypadku niedoczytania przez badaczkę pewnych wątków we wspomnianej literaturze emigracyjnej kobiet. W autobiograficznych
opowiadaniach Filipiak (zwłaszcza w Śmierci i spirali) szczególnie silnie wyeksponowany
został problem jej własnej, ale i kulturowo wspólnej innym kobietom, marginalizacji ekonomicznej. Zjawisko bezdomności, choć nie zawsze staje się osobistym doświadczeniem bohaterek tej prozy, jest nie tylko poręczną metaforą losu emigrantki, lecz również realnym
problemem społecznym. Filipiak chciała o nim – w literacki jednak, nie socjologiczny sposób
– opowiedzieć, dlatego uznanie jej twórczości za głos kawiarnianego „pokolenia homo café”
(określenie wzięte z prozy Gretkowskiej) uważam za uogólnienie. Podobnie w przypadku
czytania sag – Mrozik dostrzega, co prawda, symptomy „cielesnego buntu”, które zapisują
się na marginesach kobiecych narracji, ale analizując kwestię dominacji „polskości” nie
podąża ona śladem tych opowieści, w których głos Innego wykluczonego z przyczyn etnicznych i klasowych moglibyśmy odnaleźć (choćby we Frascati Ewy Kuryluk czy u Janiny
Bauman). W efekcie momentami można odnieść wrażenie nieco jednotorowej czy jednowątkowej lektury, w której obrazy „sprawstwa” kobiet zauważane są o tyle, o ile wpisują się
w wyrazisty wzorzec feministki: zbuntowanej emancypantki, kosmopolitki, wrażliwej na
krzywdę klasową socjalistki, żyjącej poza ramą mieszczańskiej rodziny. A takich postaci
istotnie brakuje w analizowanych tu opowieściach. Czy oznacza to jednak, że wszystkie
bohaterki sag biernie poddawały się konwenansom epoki, nieświadomie reprodukowały
(tylko reprodukowały, nie zaś przepisywały) normy społeczne, a swoją biografią zapełniły
karty wyłącznie zbiorowej historii, nie swojej własnej?
Co ciekawe, w podobny sposób Mrozik „czyta Polskę”, biorąc pod lupę popularną literaturę kobiet (utwory Katarzyny Grocholi, Małgorzaty Kalicińskiej, Moniki Szwai czy Barbary Kosmowskiej) – i przynosi to zaskakujące efekty. Analizując fenomen polskich dzienników
Bridget Jones, wbrew krytykom, którzy deprecjonują ich znaczenie, widzi w nich coś więcej
niż jednosezonową modę napędzoną przez mechanizmy komercji. W Akuszerkach transformacji literatura popularna potraktowana została jako ważny tekst kultury, z którego można
wyczytać zbiorowe pragnienie (re)konstrukcji wizji świata z tradycyjnie przebiegającą granicą płciową między kobietami a mężczyznami – oczywiście tymi prawdziwymi. Za marzeniem,
by „być jak Bridget”, stoi – zdaniem Mrozik – nie tyle nawet potrzeba identyfikacji, ile potrzeba „uczynienia siebie słyszalną” (s. 259), choć w zupełnie niepolityczny sposób. Świadczy
o tym umiejscowienie w centrum tych narracji problematyki rodzinnej, doświadczenia macierzyństwa, marzenia o zgodnym połączeniu dawnych i nowych kobiecych ról społecznych
czy wręcz o „powrocie do natury”. Teksty te zdają się pełnić istotną funkcję terapeutyczną
(konsolacyjną) w świecie ścierających się (a nierzadko wykluczających się nawzajem) ideologii tożsamościowych. Z  jednej strony, Akuszerki transformacji „odkrywają” pogardzany
zwykle przez literaturoznawców obszar literatury popularnej, z drugiej zaś – znowu podpowiadają bardzo określony typ lektury, opierając się na czytaniu śladów podporządkowania,
stłumienia kobiet w konserwatywnej kulturze polskiej. Nie pozwala to autorce książki odnieść
się do tych pisarek czy tekstów (choćby Grażyny Plebanek lub Hanny Samson), które umiejscowić należałoby gdzieś na pograniczu twórczości popularnej i wysokoartystycznej, kobie-
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cej i feministycznej. Z  pewnością pomocne byłoby tu odwołanie się do innego ważnego
w końcu lat dziewięćdziesiątych sporu krytycznoliterackiego, dotyczącego „prozy środka”,
która okazała się wyzwaniem dla krytyków, oczekujących od literatury awangardowości,
kontestacji, nowatorstwa.
Choć tylko na marginesie dotychczasowych rozważań i niejako w kontekście przemian
wizerunku kobiecości, Agnieszka Mrozik sygnalizuje również występowanie męskiej problematyki tożsamościowej w utworach pisarzy takich, jak Wojciech Kuczok, Marek Kochan,
Dawid Bieńkowski czy Tomasz Kwaśniewski. Nie znajdziemy w nich jednoznacznej odpowiedzi na pytania o kulturowe znaczenie „kryzysu męskości” z jego utratą władzy ojcowskiej
ani też o możliwości powrotu do „prawdziwej” („twardej”) męskości czy o narodziny „nowego
mężczyzny”. Niemniej literatura ta rejestruje wyraźnie zmiany w sposobach przedstawiania
męskiego doświadczenia siebie – na razie na poziomie narracji indywidualnej, jednostkowej.
Na męską opowieść o patriarchacie w Polsce – z jego systemowym „tresowaniem” mężczyzn
– musimy jeszcze trochę poczekać.
W podsumowaniu Mrozik pisze o kłopotach z politycznością literatury kobiet, która – ze
względu na poruszaną przez siebie problematykę ciała, seksualności, relacji rodzinnych –
przez polskich krytyków postrzegana była/jest jako zapis doświadczeń prywatnych. Z drugiej strony, to właśnie spory wokół kategorii „kobiecego pisania” ujawniły podstawy ideologiczne literackich debat, kanonów i ocen. Choć Akuszerki transformacji polemizują w wielu
miejscach z rozpoznaniami Czaplińskiego, zgadzają się z nim w jednym: we współczesnej
literaturze kobiet dominują narracje esencjalizujące doświadczenie bycia kobietą-Polką,
wierzące w istnienie nieredukowalnej różnicy między płciami oraz w spójność kobiecej podmiotowości, często zajęte nostalgicznym odtwarzaniem przeszłości. Autorka Akuszerek
transformacji umieszcza jednak ów tradycjonalistyczny zwrot pisarstwa kobiecego w społecznym kontekście konserwatywno-neoliberalnego backlashu, przyczynę tych (niekorzystnych w jej opinii) zmian upatrując w systemie, nie zaś – jak chciał Czapliński – w samych
pisarkach. Tym bardziej iż zauważa ona – w przeciwieństwie do wielu krytyków – fakt istnienia polskiej literatury feministycznej jako nurtu wyrazistego, ugruntowanego artystycznie,
wyłamującego się z ram dominującej „polityki tożsamościowej”. Inaczej niż Czapliński –
Agnieszka Mrozik nie twierdzi, że literatura kobiet jest w całości zarażona „duchem zachowawczości”; ale też inaczej niż Maria Janion – nie postrzega jej wyłącznie jako głosu wykluczonego Innego. W realiach polskiego społeczeństwa doby transformacji – z jego tradycyjnym
konserwatyzmem, ale i z niechęcią wobec władzy – teksty kobiet musiały pozostać zapisem
doświadczenia zarówno zbiorowego ujarzmienia, jak i jednostkowej subwersji.
Akuszerki transformacji kończą się zaproszeniem do jeszcze jednej, już rozpoczętej,
dyskusji – dotyczącej oceny (również z punktu widzenia feministycznego mitu założycielskiego) literackiego dziedzictwa PRL-u. To chyba najlepsze zakończenie dla książki, która wyrosła z żywiołu polemiczności i z pewnością do polemiki zachęci swoje czytelniczki i czytelników.
Abstract
MONIKA ŚWIERKOSZ Jagiellonian University, Cracow
THE SEX OF TRANSFORMATION
The review is a description of Agnieszka Mrozik’s book Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura
i władza w Polsce po 1989 roku (Midwives of Transformation. Women, Literature and Power in Poland
after 1989) on modern women literature viewed from the context of most crucial changes, problems
and social processes in Poland at the time of transformation. The key category of female (and male)
identity for the analyses proves a dynamic and complex concept, embroiled not only into gender matters, but also class and national and ethnic ones. The author explicitly points at the important patterns
of identification that dominate also in literature – important from the point of view of political memory
areas of concealment and denial.
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WYWROTOWE OBIETNICE
TEORIE WYWROTOWE. ANTOLOGIA PRZEKŁADÓW. Pod redakcją naukową A g n i e s z k i
G a j e w s k i e j. Teksty tłumaczyli/ły: Joanna B e d n a r e k, Monika F r ą c k o w i a k - S oc h a ń s k a, Aleksandra G r z e m s k a, Adriana K o v a c h e v a, Anna K o w a l c z e - P a w l i k,
Rafał M a j k a, Marta M a z u r e k, Michał Abel P e l c z a r, Tomasz S i k o r a, Małgorzata
W e s o ł o w s k a. Poznań 2012. Wydawnictwo Poznańskie, ss. 820.
Faktem jest, iż najnowsze zwroty teoretyczne coraz intensywniej wkraczają w obszary dotkniętej kryzysem humanistyki, co oznacza, że wytyczone przez nią ramy wymagają przeformułowań oraz rewizji skostniałych już pojęć i hermetycznych koncepcji. Ten burzliwy proces
konceptualnych przemian wymierzony zostaje również w akademię, coraz bardziej przekształcającą się w neoliberalną „instytucję pragmatyczną”1, ukierunkowaną na instrumentalną edukację interdyscyplinarną, której celem jest raczej kształcenie zawodowe aniżeli
pogłębianie refleksji i kształtowanie wrażliwości. Wzmożona proliferacja dyskursów, z jaką
mamy współcześnie do czynienia, wynika bowiem z potrzeby wypracowania nie tylko innych
strategii lekturowych, lecz również nowych podejść metodologicznych, które umożliwiłyby
wyjście poza praktyki nauczania hermetycznych i mainstreamowych teorii trwale usadowionych we współczesnej akademii.
Zarzewiem rozwijających się obecnie nurtów, dokonujących krytycznych analiz i podważających oświeceniowy (w domyśle – zachodni, antropo- i męskocentryczny) status kartezjańskiego podmiotu oraz jego możliwości poznania, staje się myśl feministyczna. Co
prawda, perspektywa ta pozwoliła na wyłonienie się takich dyscyplin, jak gender, queer
i transgender studies, studia postkolonialne, studia nad męskościami, ekokrytyka, tzw.
dyskursy przetrwania, czyli studia nad nie/pełnosprawnością (disability studies, fat studies),
studia nad zwierzętami i roślinami oraz wszelkie inne dyskursy mniejszościowe, lecz w obecnej sytuacji sama domaga się krytycznej analizy. Nie chodzi jednakże o zerwanie z tradycją
– bynajmniej nie mamy do czynienia z lekceważeniem dorobku wcześniejszych teorii – ale
o próbę tworzenia narracji odmiennych od tych dominujących – po to, by pokazywać między
nimi punkty sporne i punkty styczne. W duchu takiej postawy badawczej utrzymane jest
pytanie, jakie stawia współczesna filozofka i feministka różnicy Rosi Braidotti, zastanawiając się, jak pogodzić perspektywę antyhumanistyczną z tradycją humanistyczną w momencie, w którym „przemieszczenie antropocentryzmu oraz rozbicie hierarchii między gatunkami sprawia, że kategoria człowieka traci umocowanie i oparcie, co z kolei pozbawia nauki
humanistyczne tak potrzebnych im podstaw epistemologicznych”2? Próbą odpowiedzi na tak
postawione pytanie staje się nowo wydany wybór przekładów, zredagowany przez poznańską
badaczkę Agnieszkę Gajewską.
Wśród opublikowanych do tej pory w Polsce antologii Teorie wywrotowe zajmują miejsce
szczególne, jest to bowiem pierwszy zestaw tekstów poświęconych różnorodnym teoriom
postfeministycznym. Co więcej, jak podkreśla we wstępie do wydanej antologii redaktorka
tomu, całość stanowi efekt zaangażowania i wysiłku tłumaczy i tłumaczek, mających istotny wpływ na ostateczny kształt i układ książki: „Wspólna praca oznaczała dla nas wieloetapowe konsultacje i wzajemne uzupełnienia, a to wiąże się z myśleniem o akademii jako

1	Zapożyczam
2
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o miejscu nieustannego dialogu, otwarcia na nowe koncepcje, a także wskazuje na potrzebę rozmywania granic między dyscyplinami” (s. 16). W ten sposób odmitologizowana zostaje też rola tłumacza, który nie jest już figurą pozostającą w cieniu, a jego praca – jedynie
wiernym odwzorowaniem oryginału. Twórca przekładu staje się aktywnym współuczestnikiem dialogu między tekstem a czytelnikiem. Szczególnie istotna wydaje się różnorodność
gatunkowa tłumaczonych tekstów, którym w większości daleko do akademickiej poprawności i stylistycznej jednorodności, charakteryzują się bowiem przywiązywaniem wagi do
osobistego doświadczenia, co świadczy o pewnego rodzaju gatunkowym i stylistycznym
przesunięciu. Teorie wywrotowe stanowią wreszcie swoisty suplement czy też aneks do
najistotniejszych prac poświęconych teoriom feministycznym, genderowym, queerowym
oraz postkolonialnym opublikowanych w Polsce i z powodzeniem mogą być wykorzystywane w pracy dydaktycznej.
Recenzowana antologia przekładów zawiera ważne teksty z pogranicza krytyki feministycznej, teorii gender, krytyki postkolonialnej, queer i trans studies, a także wprowadza
polskich czytelników w stosunkowo świeże i wciąż nie zbadane na polskim gruncie koncepcje nowego materializmu oraz rozwijającą się perspektywę posthumanistyczną. Ten „nietypowy podręcznik”, jak pisze o książce Gajewska, skonstruowano precyzyjnie, dzieli się on
na 5 części, z których każda opatrzona jest komentarzem od tłumaczek i tłumaczy. W ten
sposób autorkom i autorom antologii udało się uniknąć niebezpieczeństwa schematycznej,
linearnej i tym samym wartościującej kompozycji zbioru. Co więcej, świadomie zrezygnowano również z chronologicznego uszeregowania tekstów, które wprowadzałoby pokoleniową
hierarchię, ponadto zaś zacierałoby wszelkie możliwości dialogu pomiędzy poszczególnymi
perspektywami. Zatem niechronologiczny układ książki, w dodatku prezentującej niezwykle
ciekawy i zaskakujący zestaw prac, całkowicie ukazuje intencje intersekcjonalnej, intertekstualnej i intra-aktywnej (zapożyczam to pojęcie od Karen Barad) przestrzeni wymiany
i dialogu. Kompozycja Teorii wywrotowych przedstawia różne głosy, koncepcje i teorie,
które bez względu na czas powstania i rozwoju wchodzą ze sobą we wzajemne relacje i polemiki, dlatego nie tworzą jednej, reprezentatywnej wypowiedzi. Dzięki temu z pozoru anachroniczny głos Betty Friedan, wybrzmiewający z przedmieść Stanów Zjednoczonych lat
pięćdziesiątych XX wieku ujawnia swoją aktualność zarówno w kontekście współczesnej
sytuacji w Polsce, jak i w zderzeniu z perspektywą „kobietystyczną” chociażby, obnaża wykluczające oblicze drugofalowych teorii feministycznych. A zatem książka Teorie wywrotowe
dosłownie wywraca zastane schematy w obrębie samej teorii, która dąży do systematycznego i schematycznego klasyfikowania. Jak czytamy we wstępie do antologii, „podręcznik
Teorie wywrotowe unika pokusy uporządkowania oraz zhierarchizowania współczesnej
myśli feministycznej, z jej rozległymi nurtami queerowymi, etnicznymi, transseksualnymi,
postkolonialnymi, transgenderowymi, posthumanistycznymi (by wymienić tylko kilka)”
(s. 13). Nie jest to więc ani typowy podręcznik, ani mapa XX-wiecznych teorii, nie wszystkie
bowiem przełożone w książce teksty uznawane są za wzorcowe manifesty dla danych koncepcji. To książka ważna głównie dlatego, że prezentuje zarówno projekty znane, jak i te
słabiej rozpoznawalne, stanowiąc, jak czytamy we wstępie, inspirację do dalszych poszukiwań i będąc „inkubatorem nowych konceptualizacji” (s. 16). Dzięki temu polska humanistyka wzbogacona zostaje nie tylko o perspektywy nowe, lecz nade wszystko o inną propozycję lekturową tych perspektyw, które są już (jedynie z pozoru) dobrze znane.
Ostateczny układ książki odsłania kierunek dążeń tłumaczek i tłumaczy. Ich wybór
przełożonych tekstów odsłania heterogeniczność i złożoność prezentowanych teorii.
Część I antologii, zatytułowana Dopiski, gromadzi różnorodne teksty jednocześnie rozpoznawalnych, jak i mniej rozpoznawalnych aktywistek, działaczek i krytyczek feministycznych.
Część tę otwiera esej Sidonie Smith i Julii Watson o kobiecych autobiografiach, który staje
się idealnym metakomentarzem do – utrzymanych w konwencji krytyki osobistej – wypowiedzi Betty Friedan i Susan Bordo. Interesującą perspektywę oddaje również zestawienie
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dwóch studiów skupionych wokół rozważań nad różnicą seksualną: prowokacyjna teza
Judith Butler, głosząca koniec tej różnicy, wchodzi w dialog z artykułem Migleny Nikolchiny.
Rewolty, czyli część II recenzowanej książki, to zbiór esejów poświęconych nowszym
kierunkom teoretycznym, takim jak zwrot afektywny czy nowy materializm, które pojawiły
się jako odpowiedź na dominujący w teoriach krytycznych paradygmat konstruktywistyczny.
Zestawienie tekstów takich filozofek, jak Donna Haraway czy Rosi Braidotti, odsłania zaskakujący potencjał ich wzajemnych powiązań i interakcji. W tekście zatytułowanym Etyka
stawania-się-niewykrywalnym Braidotti, kontynuując swój projekt afirmatywnej etyki nomadycznej, rysuje utrzymaną w duchu deleuzjańskim kategorię stawania się, która współgra
z pojęciem międzygatunkowości (albo i transgatunkowości), ukutym przez Haraway w Manifeście gatunków stowarzyszonych. Te dwa teksty, czerpiące obficie z bogactwa nauk przyrodniczych, obalają przede wszystkim hierarchię antropocentryczną, ustanawiającą granicę
między tym, co ludzkie, a tym, co nie-ludzkie. Co więcej, obie autorki podkreślają swoje zakorzenienie w teorii feministycznej, która, jak pisze Haraway, ze swoim „odrzuceniem myślenia typologicznego, dualizmów, jak również rozmaitych relatywizmów i uniwersalizmów,
oferuje bogate spektrum ujęć emergencji, procesu, historyczności, różnicy, specyficzności,
kohabitacji, współkonstytuowania się i przygodności” (s. 245). Idealnym określeniem tych
przemian jest termin „naturokultura”, który łączy w sobie ciała i słowa, światy i opowieści,
stając się tym samym pojemną metaforą, zazębiającą się z perspektywą zwierzęcego transseksualizmu przedstawioną w eseju Myry J. Hird. Nowy materializm, jak wskazują badaczki, poszerza perspektywę feministyczną o nieznane (albo i marginalizowane do tej pory)
obszary zainteresowań i wzbogaca ją o pojęcia mutacji i procesu, co z kolei łączy się z nomadyczną wizją podmiotu wysnutą przez Braidotti i z performatywną krytyką języka w rozumieniu Barad, zaprezentowaną w eseju Posthumanistyczna performatywność: ku zrozumieniu, jak materia zaczyna mieć znaczenie.
Niezwykle istotna w kontekście poprzednich rozdziałów wydaje się część III, poświęcona
w całości kobietyzmowi, który jest jednym z nurtów krytyki postkolonialnej, a przedstawione tu teksty w zaskakujący sposób uwidaczniają wykluczenia i nieścisłości euroamerykańskich dyskursów feministycznych, zwłaszcza zaś niesymetrycznej relacji między zachodnim
(tzn. „białym”) feminizmem a „czarną krytyką feministyczną”. Kobietyzm (womanizm) jest
alternatywą otwierającą nowe perspektywy i dającą możliwość wypracowania innych stosunków bez ryzyka wyrzeczenia się własnych więzi kulturowych. Jak pisze tłumaczka Marta Mazurek, „perspektywa kobietystyczna powstała w opozycji do czarnego feminizmu,
który, zdaniem niektórych Afroamerykanek, jest separatystyczny, ponieważ wiąże się z deklaracją lojalności wobec obcej kultury zachodniej i białych kobiet, a te, w myśl założeń
polityki czarnego nacjonalizmu, stanowią »część problemu«” (s. 371). Wprawdzie idee kobietystyczne zrodziły się w obrębie czarnych środowisk kobiecych, a sam termin po raz pierwszy pojawił się w książce Alice Walker In Search of Our Mothers’ Gardens: Womanist Prose
(1983), to – jak pokazuje Layli Philips – natychmiast przechwycone zostały przez badaczki
wywodzące się z Indian amerykańskich, a także pochodzące z Afryki, Australii, Kanady,
Karaibów (Indii Zachodnich), Chin/Tajwanu, Europy, Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Indii (s. 408). A zatem kobietyzm zbiera ważne, dotąd niedosłyszane głosy
tych środowisk kobiecych, które odcinają się zarówno od feminizmu „białego”, jak i „czarnego”, akcentując raczej potrzebę kompleksowego opisu własnego doświadczenia. Sprzeciwiając się polityce unifikacji, jaka stoi za ideą egalitarnego feminizmu, kobietystki akcentują potrzebę tworzenia mikronarracji i punktem wyjścia swoich rozważań czynią codzienne
doświadczenie kolorowych kobiet, tak odmienne od doświadczenia kobiet białych. Różnica
ta uwidacznia się chociażby w dążeniach do odzyskania przestrzeni twórczości kobiecej,
której Virginia Woolf poszukiwała w bibliotekach, podczas gdy Alice Walker, pisząca o życiu
czarnych, w większości niepiśmiennych kobiet, odnajduje ją w ogrodach kwiatowych.
Wywrotowość prezentowanych w antologii teorii dotyczy również „potworności” rozu-
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mianej w kategoriach tego, co zepchnięte na marginesy odmienności. W obrębie tego dyskursu mieszczą się takie problemy, jak bezpłodność kobiet i dzieciobójstwo (o matkach-potworach pisze Marina Warner w tekście Potworne matki: kobiety u władzy, czyli szczyt
wszystkiego), niepełnosprawność, z którą łączy się postać odmieńca w ramach tzw. dyskursu przetrwania, a nawet otyłość, jawiąca się jako hipertroficzny rozrost ciała wykraczającego poza dopuszczalne normy i porządek społeczny. Potworność, jak pisze jedna z tłumaczek,
Anna Kowalcze-Pawlik, dotyczy również przestrzeni dyskursywnych, konkretnie zaś momentów, w których to, co niewyrażalne, a zatem monstrualne, wdziera się w sferę wyrażalnego.
„Obietnica potworności” miałaby, jak chce Donna Haraway, tkwić w spotkaniu wielokształtnych istnień Inności (badaczka nazywa je „byciem niestosownym/niezawłaszczonym”), jakie
trwają we wzajemnej relacji, dalekiej od prób zawłaszczania jednej strony przez drugą.
Z dyskursem potworności, a także z innością kobietyzmu współgra ostatnia, część V
antologii, zatytułowana Trans/(gender)queer, poświęcona teoriom odmiennosci. W komentarzu tłumaczy, Rafała Majki i Tomasza Sikory, czytamy o kolejnej próbie uniknięcia kanonizacji tekstów z zakresu queer studies, a także o zakwestionowaniu samej idei tworzenia
historii homoseksualizmu. Autorzy przekładu zaznaczają potrzebę zróżnicowania sposobów
mówienia i myślenia o seksualności, ponieważ zamknięcie się w obrębie jednej kategorii
grozi fetyszyzacją wywrotowości, której subwersywny potencjał ulega w efekcie przetarciu
i przeobraża się w „normę”. O znormatywizowaniu i zawłaszczeniu dyskursu przez „hetero-umysł” pisze Monique Wittig, upominając się przede wszystkim o podważenie dominujących
sposobów tworzenia narracji o płci, opierających się na stałości pojęć takich, jak kobieta
i mężczyzna.
Teorie wywrotowe to zbiór nie tylko tekstów prezentujących współczesne trendy i nurty teoretyczno-filozoficzne, ale też rozważań poświęconych współczesnym teoriom przekładu
i teoriom rozlicznych uwikłań językowych, jakie stają się kolejnym narzędziem opresji oraz
wykluczenia. Dwa eseje zamieszczone w części I antologii dotyczą problematyki translatorskiej. Adriana Kovacheva i Rosemary Arrojo podejmują temat kluczowy dla poetyki i polityki przekładu, a mianowicie stawiają pytanie o pozycję tłumacza lub tłumaczki względem
oryginału i intencji autorskich. Czym bowiem jest przekład tekstu: pracą odtwórczą, biernym
prze-pisywaniem czy też osobną formą twórczości? Jak uniknąć hegemonii języka tłumacza,
który zawłaszcza tekst oryginału, i na odwrót – jak nie ulec iluzji przezroczystości języka
przekładu? W eseju Rosemary Arrojo poświęconym wzajemnym intertekstowym relacjom
Clarice Lispector i Hélène Cixous mowa jest o zagrożeniu płynącym z hegemonicznego zawłaszczenia tekstu, a praktyka ta zostaje nazwana „zaborczą miłością”. Co sprawia, że
w pisarstwie Cixous głos Lispector ulega wyciszeniu? Jak czytać tekst i uchylić się przed
„skolonizowaniem” oryginału? Arrojo pokazuje, że Cixous pomimo jej feministycznego uwrażliwienia na inność i obcość nie udaje się ominąć pułapek translatorskiej kolonizacji i udomowienia tego, co stanowi o niepowtarzalności i odmienności dzieł Lispector. A zatem
w relacji tej, gdzie brakuje wzajemności, przeważa silniejsza pozycja Europejki (pomimo
nieeuropejskiego, bo algierskiego pochodzenia samej Cixous, o czym Arrojo nie wspomina)
względem brazylijskiej pisarki, której twórczość została zaanektowana na potrzeby filozofii
francuskiej badaczki. Nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje fakt, że kolonializm,
patriarchat i autorstwo zazębiają się wzajemnie we własnych praktykach wykluczania i zawłaszczania. Tym samym przekład jawi się jako jedna ze strategii aneksji językowej, jak
pisze Lori Chamberlain w swoim eseju Gender a metaforyka przekładu3. Podążając za teorią
George’a Steinera, który wskazywał na znaczące analogie pomiędzy symboliczną wymianą
kobiet a wymianą słów jednego języka na słowa innego języka, Jacques Derrida i Gayatri

3
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Chakravorty Spivak podkreślają, że w polityce przekładu najważniejsze jest to, by nauczyć
się języka Innego – nie chodzi tu o akademicki sposób przyswajania języków, ale o wyostrzenie ucha na to, co inne, obce i niepowtarzalne. „Nauczyć się języka Innego” to znaczy poddać
się językowej retoryczności oryginału, ulec tekstowi. Problem Cixous polegał więc na zawłaszczeniu tekstu Lispector i na tłumaczeniu jej twórczości z pozycji „jednojęzycznej wyższości”4. Zdaniem Arrojo, Cixous stała się zatem czytelniczką zaborczą, ale taką, która nie
poddała się retorycznej stylistyce tekstu brazylijskiej autorki, lecz spożytkowała ją we własnym
pisaniu. Jednakże Spivak, konstruując figurę czytelniczki-jako-tłumaczki, pisze o możliwości tłumaczenia wzbogacającego i wykraczającego poza granice tekstu. Przekład jest bowiem
aktem interpretacji, czytaniem intymnym i rodzajem komunikowania, które Steiner porównuje do aktu seksualnego („intercourse and discourse”).
Wykorzystując miłosną metaforykę Steinera, Derridy i Spivak, można pokusić się
o stwierdzenie, że wzajemna relacja autora i tłumacza przekształca się w miłosny dialog oraz
wydobywa uwrażliwienie na inność. W świetle tego obrazowania to właśnie nieprzekładalność
jest tym, co łączy – niekoniecznie jawi się ona jako aporia, albowiem tekst „stawia opór”,
dlatego że wymaga czytelnika uwiedzionego; „tekst jednocześnie domaga się przekładu i go
zakazuje”, jak powiada Derrida; broni swojego indywiduum i własnej niepowtarzalności,
a zarazem otwiera się na tłumaczenie5. Wedle francuskiego filozofa nie ma „milczącego
przekładu”, który nie pozostawiłby na tekście śladów – przekład jawi się równocześnie jako
„oryginalny i wtórny, nieskażony i nieczysty, wiarołomny”6. A zatem tłumaczenie jest rodzajem twórczości wywołanym przez tekst oryginalny, jest „najintymniejszym aktem czytania”,
jak określa to Spivak. „Ulegam tekstowi, gdy tłumaczę”, nigdy na odwrót, jak zaznacza filozofka7.
Teorie wywrotowe to efekt twórczego dialogu pomiędzy badaczami i badaczkami oraz
tłumaczami i tłumaczkami, dialogu, którego celem jest stopniowe „odzyskiwanie dyskursu,
w którym do tej pory funkcjonowaliśmy i funkcjonowałyśmy jako przedmioty, a nigdy jako
podmioty” (s. 604), a także przeobrażanie współczesnej wizji humanistyki i akademii. Wywrotowość prezentowanych tekstów odkształca obowiązujący kanon teorii, tworząc nowe,
transdyscyplinarne alianse i koalicje. Z tego splotu języków, myśli i doświadczeń wyłania
się wizja postantropocentrycznego podmiotu, który nie figuruje już w próżni abstrakcyjnych
pojęć, lecz istnieje w przestrzeni materialno-dyskursywnych praktyk, nieustannie negocjując swoją pozycję w splocie relacji i zależności, rozpięty pomiędzy „już-nie” a „jeszcze-nie”.
Abstract
KATARZYNA SZOPA University of Silesia, Katowice
SUBVERSIVE PROMISES
The review discusses the volume Teorie wywrotowe. Antologia przekładów (Subversive Theories. Anthology of Translations) edited by Agnieszka Gajewska, a monumental work which contains most important,
so far unpublished papers from the borderline of various postfeminist theories. The diversity of the
translations reveals not only the richness of emerging perspectives, but also a multitude of theories
which have ‘subversively’ reshaped or are shaping the contemporary humanistic thought.

4

G. Ch. S p i v a k, Polityka przekładu. W zb.: jw., s. 421 (przeł. D. K o ł o d z i e j c z y k).
C h a m b e r l a i n, op. cit., s. 399.
Ibidem.
S p i v a k, op. cit., s. 406.

5	Zob.
6
7
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RAFAŁ MILAN Uniwersytet Jagielloński, Kraków

APORIE POWSZEDNIEJ ZAŻYŁOŚCI
B j ø r n a r O l s e n, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przełożyła B o ż e n a S h a l l c r o s s. (Indeks: Tomasz Lewandowski). Warszawa 2013.
Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 290, 2 nlb. „Nowa Humanistyka”. Komitet redakcyjny: Katarzyna Bojarska, Ewa Domańska, Andrzej Leśniak, Adam Lipszyc,
Tomasz Majewski, Jakub Momro, Paweł Mościcki, Ryszard Nycz (przew.), Roma Sendyka,
Anna Zeidler-Janiszewska, Arkadiusz Żychliński. Tom II.
Próbując zarysować perspektywy uprawiania teorii literatury odmiennego względem nowoczesnej tradycji, otwartego na inspirację innych dyscyplin humanistycznych, odwołującego
się do „odkategoryzowanej” (pozbawionej metafizycznych konotacji) „kategorii” doświadczenia, Ryszard Nycz wskazywał na problemy związane z definiowaniem kultury: „każda próba zredukowania pojęcia kultury, czy to do systemu znaczeń i symboli, czy to do znaczącej
praktyki (procesów i ich wytworów), prowadzi do nieuzasadnionego zubożenia i w efekcie
dysfunkcjonalizacji jej definicji. [...] odwrotna taktyka, polegająca na objęciu wszelkich
sensoproduktywnych wzorców, procesów i wytworów mianem kultury, grozi uznaniem
w praktyce wszystkiego, czego człowiek się tknie, na co spojrzy czy o czym pomyśli, za
przejaw kultury – i przynosi w rezultacie innego rodzaju dysfunkcjonalizację jej definicji
(jeśli obejmuje wszystko, nie identyfikuje niczego – traci walory operacyjne, różnicujące)”1.
Zdaniem Nycza, „jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją obecnie przed badaniami
nad kulturą, jest właśnie [...] odnalezienie powiązań między tymi obu porządkami: ideacyjnym – kultury jako systemu standardów (postrzegania, wierzenia, oceniania, działania)
oraz fenomenalnym – kultury jako znaczącej i wartościonośnej praktyki (materialnej i działaniowej)”2.
Książka Bjørnara Olsena W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów w sposób
swoisty – warunkowany kompetencją dyscyplinową autora – wpisuje się w zarysowany przez
Nycza nurt poszukiwań niedualistycznych możliwości myślenia o kulturze. Centrum zainteresowania Olsena stanowi paradoks „zapomnienia” rzeczy przez praktykę badawczą dyscyplin, których profil sugerowałby coś zupełnie innego: konieczność atencji, szacunku wobec
odmienności i „nieprzechodniej” wartości materialnych aspektów kultury. Badacz stara się
przeciwstawić XX-wiecznym tendencjom do abstrahowania od „wewnętrznego znaczenia”
rzeczy, do umniejszania ich roli w kształtowaniu (i podtrzymywaniu) relacji społecznych,
znaczeń kulturowych, zbiorowej i indywidualnej tożsamości. Tendencje te ujawniają się
także (dla Olsena: przede wszystkim) w archeologii i studiach nad kulturą materialną.
Podsumowując strategie badawcze archelogii procesualnej i postprocesualnej autor
pisze: „»Kultura materialna« zaczęła służyć jako chwiejny termin pozwalający dotrzeć do
kultury, która sama w sobie materialna nie była (choć trzeba przyznać, że procesualiści
ofiarowali nam jej mniej ulotną koncepcję). Badanie rzeczy było przede wszystkim środkiem
do odsłonięcia czegoś więcej, czegoś ważniejszego, czyli społeczeństw i kultur, kobiet i mężczyzn s p o z a artefaktu. Materialne było materiałem ź r ó d ł o w y m, analizowanym nie
z uwagi na r z e c z o w o ś ć (thingness) lub społeczny aspekt, »lecz raczej jako okno zapośredniczające dawne życie«. Archeologiczne świadectwo – rzeczy z przeszłości znajdujące się
w teraźniejszości – było pojmowane jako niekompletna r e p r e z e n t a c j a przeszłości, jako

1
2
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ślad n i e o b e c n e j o b e c n o ś c i, a nie jako element dawnej społeczności (lub przeszłości)
jako takiej” (s. 42).
Tak rozumiane „uprzedmiotowienie” rzeczy, traktowanej jako przejrzyste, „czytalne”
znaczące3, dostrzega Olsen również w innych tendencjach w obrębie archeologii, które – mimo
wewnętrznych różnic, wynikających po części z odrębności źródeł inspiracji metodologicznej
(hermeneutyka, fenomenologia, strukturalizm i poststrukturalizm, teorie ukierunkowane
na cielesność) – wydają się jednak zgodne w uprzywilejowaniu perspektywy antropocentrycznej, przypisującej sprawczość wyłącznie człowiekowi, sprowadzającej materię do funkcji
„czystej tablicy”, która zaledwie biernie przyjmuje istniejące wobec niej uprzednio i niezależnie znaczenia społeczne.
Skonstatowany fakt nie jest wedle Olsena przypadłością, która dotknęła jedynie archeologię: stanowi raczej symptom „dziejów efektywnych”4 postkartezjańskiej ontologii, podporządkowującej materię – ludzkiej świadomości, traktowanej jako źródło poznawczej pewności i zarazem jako źródło przed-stawień. Przyczyn nieufności wobec rzeczy doszukuje się
autor także w „nowoczesnym wydarzeniu” masowej produkcji, która rzeczy pozbawia „aury”,
odseparowuje je od ludzkiego doświadczenia5. Olsen wskazuje w tym kontekście na ambiwalencję roli, jaką w postrzeganiu kultury materialnej odegrał marksizm: „Chociaż jego
celem była krytyka utraty przez rzeczy ich wartości społecznej oraz ludzkiego zaangażowania w kapitalistyczny proces produkcji, marksizm ostatecznie dostarczył teorii społecznej
słownictwa – »obiektywizacja«, »reifikacja«, »rozum instrumentalny« – które zaważyło na ich
stygmatyzacji. Dzięki tym metaforom rzeczy stały się symbolem destruktywnego i upokarzającego fizykalizmu nowoczesnego społeczeństwa, a także źródłem potężnej motywacji
moralnej dla ich społecznego odrzucenia” (s. 149).
Za konsekwencję tych procesów uznaje autor strategię „obrony rzeczy”, od której – jak
deklaruje – chciałby pozytywnie odróżnić własny, sugerowany tytułem książki projekt. Odwołując się do obserwacji Georga Simmla i Waltera Benjamina, Olsen poddaje krytyce
model humanizacji, estetyzacji rzeczy, który stanowiąc obronę przed ich „wyalienowaną
obcością”, zarazem ową obcość utwierdza – dekretuje podział na uprzednią „ludzką” wartość
(rzecz miałaby ją jedynie materializować, ucieleśniać) i nie-ludzką, bierną materię.
Cel przedsięwzięcia Olsena można, jak mi się wydaje, określić właśnie odnosząc je do
nowoczesnego stosunku względem rzeczy, łączącego strach i pragnienie. Autor deklaruje
bowiem, iż będzie wystrzegał się postawy nostalgiczno-restytucyjnej, która w praktyce
ugruntowuje podziały ontologiczne, prowadzi do humanistycznego (paradoksalnie – również
„fetyszyzującego”) zawłaszczenia materii. Zgodnie z sugestią Martina Heideggera, że „tylko,
co ze świata niepozorne [gering], staje się rzeczą”6, w swych analizach Olsen kieruje się więc
ku rzeczom-narzędziom, które towarzyszą człowiekowi („jestestwu”) w jego „codziennej powszedniości”.
Wspomniana „symptomalność” doświadczeń XX-wiecznej archeologii skłania natomiast
badacza do przyjęcia transdyscyplinarnej perspektywy rozważań: wedle Olsena rzeczy były
dotychczas traktowane jako „niebezpieczny inny”, zagrażający integralności dyscyplin,
definiujących się „ekskluzywnie”, czyli poprzez odrębność przedmiotu i metody7. Namysł
3

Określenie zaproponowane przez R. B a r t h e s ’ a (Od dzieła do tekstu. Przeł. M. P. M a r k o w s k i.
„Teksty Drugie” 1998, nr 6), wskazujące na upodrzędnienie „znaczącego” (traktowanego jedynie
jako wehikuł znaczenia) wobec „znaczonego” w tradycyjnych koncepcjach literatury jako dzieła.
4
Wielokrotnie cytowany przez Olsena termin, zaczerpnięty ze „słownika” Gadamerowskiego.
5	Problemowi podziału na rzeczy „złe i dobre” (czyli – odpowiednio – „podlegające i nie podlegające
alienacji”) poświęca Olsen głównie piąty rozdział swojej książki, zatytułowany Milcząca materia.
Uciszanie rzeczy.
6
M. H e i d e g g e r, Rzecz. W: Odczyty i rozprawy. Przeł. J. M i z e r a. Warszawa 2007, s. 177.
7	Zob. s. 162: „pragnienie podzielonego świata bez mediatorów przypisało rzeczom niejasną pozycję
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nad rzeczą potencjalnie stanowi zatem wartościową poznawczo „problematykę”8, jest paradoksalnym warunkiem własnej możliwości, gdyż pozwala na zakwestionowanie ontologicznych hierarchii i dyspcyplinowych rozgraniczeń, które dotychczas skutecznie materię
„uciszały”.
Olsenowska strategia „obrony rzeczy” zasadza się głównie na poszukiwaniu „sprzymierzeńców” wśród myślicieli „antydualistycznych”, traktujących relację człowiek–rzecz nie
w kategoriach opozycji podmiotowo-przedmiotowej, lecz raczej jako względną i dynamiczną
różnicę, stanowiącą „podstawę” bycia-w-świecie. Norweski archeolog nie ogranicza się jednak do „neutralnego” referowania filozoficznych i socjologicznych koncepcji, proponuje
natomiast „teoretyczny bricolage”, zakładający „intra-paradygmatyczną autonomię samych
składników, których ważność może się uaktywnić, a nawet poszerzyć, jeśli zostaną przeniesione z oryginalnego otoczenia” (s. 26). W efekcie fragmenty dzieła Heideggera „spotykają się” z Bergsonowskim, zbliżającym umysł i materię, rozumieniem percepcji, a teoria
„aktora-sieci” Brunona Latoura rzuca nowe światło na Heideggerowskie pojęcie Da-sein,
które z kolei – w powiązaniu z problemem „strony” i „ukierunkowania” – służy krytyce
„antropometrycznego” podziału przestrzeni w fenomenologii krajobrazu Christophera Tilleya
(podrozdział Ukierunkowanie: rzeczy i podmiot ludzki w czwartym rozdziale książki, zatytułowanym Fenomenologia rzeczy).
Oprócz niebagatelnych profitów poznawczych, jakie zapewnia, podejście metodologiczne Olsena łączy się jednak ze sporym ryzykiem. Prowadzi ono w sposób nieunikniony do
uprzywilejowania pewnych aspektów myśli danego filozofa przy równoczesnym ignorowaniu
innych – często nie mniej kluczowych elementów dzieła filozoficznego. Dla przykładu: z filozofii Bergsona czerpie Olsen inspiracje związane z percepcją, która zakłada „uczestnictwo”
na zasadzie pars pro toto w percypowanej rzeczywistości, a także z różnicą między „pamięcią
czystą” a „pamięcią nawykową”. Zarazem, akcentując antydualizm myśli Bergsona, zapoznaje wartościującą opozycję ducha i materii, która funduje wymienione kategorie, służące
„obronie rzeczy”9.

w strukturze nowoczesności. Umieszczone zostały poza ludzką sferą władzy, interesów i polityki,
lecz dalej nie stanowią właściwej natury. Mimo że przypisana do sfery nie-ludzkiej, kultura materialna znalazła się w końcu poza tymi dwiema konstytutywnymi dla nowoczesności sferami (kulturą i naturą)”.
8
Terminem „problematyka” posługuję się tu w zgodzie z propozycją N y c z a (op. cit., s. 24–25):
„Służyć ona [tj. kategoria problematyki] może [...] owocnie [...] do opisu wyłaniania się nowego pola
problemowego, które [...] »dyfunduje« poza granicę wszelkich dotychczasowych dyscyplinowych
podziałów, tworząc konstelację nową, wymagającą reorganizacji właściwych danym dyscyplinom
narzędzi analitycznych, teorii, metod. [...] Tak pojęte problematyki stanowią przestrzeń konfrontacji tyleż między różnymi dyskursami, co pomiędzy problemami a dyscyplinowymi parametrami.
Tego rodzaju konfrontacja nie zmierza ani do marginalizacji czy zhomogenizowania obcej (dziwnej,
ekscentrycznej) problematyki, ani do zanegowania wartości dyscyplinowej specyfiki (jako spetryfikowanej, anachronicznej procedury badawczej). Jej efektem winno być raczej uelastycznienie
i rewitalizacja instrumentarium dyscypliny, jak też wypracowanie języków analizy dostosowanych
do złożoności hybrydycznego przedmiotu – co w konsekwencji doprowadzić też może do »wynalezienia« jakiejś poetyki tej nowej transdyscyplinarnej dziedziny”.
9	Zob. np. H. B e r g s o n, Ewolucja twórcza. Przeł. F. Z n a n i e c k i. Wstęp L. K o ł a k o w s k i.
Kraków 2004, s. 105: „Opór materii martwej jest przeszkodą, którą przede wszystkim wyminąć
należało. Zdaje się, że życiu udało się to dzięki pokorze: stało się ono bardzo skromne i bardzo
schlebiające, z wolna, ubocznymi ścieżkami odsuwało się od sił fizycznych i chemicznych, zgadzając się nawet na odbycie wraz z nimi pewnej części drogi, podobnie jak zwrotnica kolei żelaznej,
gdy przyjmuje na kilka chwil kierunek szyny, od której chce się oddzielić. [...] Życie musiało w ten
sposób zastosować się do przyzwyczajeń materii martwej, aby następnie tę materię zamagnetyzować i wciągnąć stopniowo na inną drogę”. Olsen odwołuje się jednak głównie do Materii i pamięci,
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Olsen na potrzeby swojej „narzędziowej całości” dokonuje też chronologicznych podziałów w obrębie filozofii Maurice’a Merleau-Ponty’ego (wyraźnie dowartościowując późne
dzieło Widzialne i niewidzialne kosztem np. Fenomenologii percepcji) i Martina Heideggera.
Drugi z tych podziałów – czy też raczej: kryteria i sposób jego przeprowadzenia – zdaje się
budzić najwięcej zastrzeżeń.
Norweski archelog z życzliwością odnosi się do sformułowanej w Byciu i czasie koncepcji „wrzucenia” w świat („Geworfenheit”), przeciwstawianej myśleniu o relacji człowieka
i rzeczy w kategoriach ucieleśniania, myśleniu zakładającemu pierwotny dualizm, sugerującemu „możliwość istnienia apriorycznej formy separacji (»nie-ucieleśnienia«), która oddzielałaby ludzi i byt społeczny od materii” (s. 62). Olsena wyraźnie inspiruje tu Heideggerowska
krytyka myśli Kartezjusza, skoncentrowana na obnażeniu ontologicznych presupozycji
podziału: res cogitans – res extensa, warunkowanej wstępnym rozumieniem sensu bycia
jako obecności10. Od Heideggera przejmuje Olsen przeświadczenie o źródłowej zażyłości
człowieka i rzeczy, które gdy funkcjonują w sposób niezakłócony, nie są traktowane przez
„zatroskane jestestwo” jako izolowane byty-tylko-obecne; stanowią raczej „niezauważalną”,
poznawaną na drodze manipulacyjno-użytkowej, całość narzędziową, która pozwala Dasein
na zadomowienie się w świecie, konstytuuje – rozumianą „pregeometrycznie” – przestrzeń
bliskości (podrozdział Narzędzia Heideggera w obrębie rozdziału Fenomenologia rzeczy)11.
Narzędzie staje się widoczne (i zarazem izolowane) jedynie wówczas, gdy ulega uszkodzeniu. Występuje ono wtedy jako byt „jeszcze-poręczny” (oczywiście, w prywatywnym modusie swego podstawowego sposobu istnienia), lecz eksponując własną materialność stwarza zarazem możliwość ujęcia go jako bytu „tylko-obecnego”12. Olsen pisze na ten temat,
kontynuując analizę kierunku fenomenologicznego w podrozdziale Zakłócenia: stając się
świadomymi rzeczy. W przywołanym fragmencie książki po raz kolejny ujawnia się wszakże
ryzyko związane z przyjętą strategią bricolage’u: autor wskazuje na powinowactwo między

a więc do wcześniejszego dzieła Bergsona, ale już na tym etapie kształtowania swych koncepcji
francuski filozof odnosi się do rzeczy/materii w sposób ambiwalentny: „Odpowiedzieć na jakieś
doznane działanie bezpośrednią reakcją, w tym samym co ono rytmie i w tym samym trwaniu, być
w teraźniejszości, i to w teraźniejszości nieustannie rozpoczynającej się, oto fundamentalne prawo
materii: na tym polega k o n i e c z n o ś ć. Jeśli istnieją działania w o l n e lub przynajmniej częściowo niezdeterminowe, mogą one należeć jedynie do bytów zdolnych do zatrzymywania, od czasu do
czasu, stawania się, odpowiadającego ich własnemu stawaniu się, do konsolidowania go w odrębnych momentach, a więc do kondensowania jego materii, i poprzez przyswajanie jej sobie, do
przerobienia go na ruchy, które przejdą przez otwory sieci naturalnej konieczności” (H. B e r g s o n,
Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha. Przeł. R. J. W e k s l e r - W a s z k i n e l. Przekład
przejrzał, poprawił i posłowiem opatrzył M. D r w i ę g a. Kraków 2006, s. 166). Powinowactwo
intelektu i materii stanowi zatem według Bergsona zarówno szansę, jak i zagrożenie: szansę – gdyż
pozwala na gromadzenie (także) wrażeń nie podporządkowanych prostej użyteczności; zagrożenie
– gdyż przenosi owe wrażenia w sferę potencjalności, jest paradoksalnym warunkiem (nie)możliwości ich uaktualnienia, a więc poszerzenia zakresu wolności, niezdeterminowania.
10
M. H e i d e g g e r (Bycie i czas. Przekł., przedm., przypisy B. B a r a n. Warszawa 1994) wskazuje,
iż autor Rozprawy o metodzie zapoznał ontyczno-ontologiczną różnicę bycia i bytu. Wedle niemieckiego filozofa umożliwiła to homonimia słowa „substantia”, rozumianego bądź jako bycie bytu
(substancjalność), bądź jako sam ten byt: „Ponieważ »bycie« rzeczywiście nie jest dostępne j a k o
b y t, zostaje ono wyrażone przez określniki bytowe (seiende) odnośnego bytu, atrybuty. Nie przez
dowolne jednak, lecz tylko przez te, które w najczystszy sposób wypełniają zakładany przecież
implicite sens bycia i substancjalności” (s. 134).
11
O „poręczności” jako sposobie bycia narzędzia traktuje § 15 Bycia i czasu. Na temat problemu
przestrzeni w filozofii Heideggera zob. np. artykuł H. B u c z y ń s k i e j - G a r e w i c z Język przestrzeni u Heideggera (cz. I) („Teksty Drugie” 2005, nr 4).
12	Zob. H e i d e g g e r, Bycie i czas, § 16.
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Heideggerowską koncepcją zakłócenia a pojęciem czarnej skrzynki, pojawiającym się w pismach Latoura. Według badacza znamienny dla obu myślicieli jest nacisk kładziony na „relacyjny charakter rzeczy” (s. 119).
Dostrzeżone przez archeologa podobieństwo, jak każde, zakłada jednak różnicę: „koncepcja czarnej skrzynki Latoura, przynajmniej początkowo, była mocno zorientowana na
proces stawania się poręcznym (kontrowersja poprzedzająca czarną skrzynkę) w specjalistycznych dziedzinach nauk ścisłych i technologii. Heidegger jest bardziej skoncentrowany
na naszych milczących codziennych działaniach i zwykłych rzeczach” (s. 119). Przywołany
przykład awarii rzutnika13 sugeruje również, iż Latour skupia się na relacyjnym uwikłaniu
aktantów, zdefunkcjonalizowane narzędzie zostaje bowiem poddane uteoretycznionemu
oglądowi, potraktowane jako zespół elementów, tj. bytów „już-tylko-obecnych”; w ujęciu
Heideggera „awaria” eksponuje natomiast „strukturę powiązania/odniesienia”, jest także
tożsama z „anonsowaniem się świata”14, tzn. z przejawem tego, co nie-ludzkie, zagrażające
stabilności w pozornie wyizolowanym otoczeniu („Umwelt”) jestestwa (zasadne byłoby tu
zatem odwołanie się – czego Olsen nie czyni – do takich „leksemów” Heideggerowskiego
„słownika”, jak wydarzenie oraz prześwit á„Lichtung”ñ; należałoby chyba także uwydatnić
związek „rzeczenia rzeczy” i „światowania świata”)15.
To subtelne rozróżnienie zanika jednak w „czarnej skrzynce” dyskursu Olsena. Wspomniany niuans ma według mnie daleko idące konsekwencje, ujawniające się w sposobie
późniejszego wykorzystania myśli Heideggera. Olsen zacierając różnicę między Heideggerem
a Latourem ignoruje bowiem sygnalizowaną przez autora Listu o „humanizmie” możliwość
istnienia stopni pośrednich między „poręcznością” narzędzia a czystą obecnością „przed-się-stawionego” przedmiotu („prywatywne modi poręczności”); w związku z tym także zarzuca
Heideggerowi frontalną krytykę technicznej nowoczesności, sytuując niemieckiego filozofa
wśród myślicieli o nastawieniu nostalgiczno-restytucyjnym, dokonujących podziału na rzeczy dobre i złe (jeden z podrozdziałów czwartego rozdziału książki nosi charakterystyczny
tytuł – Rzeczy dobre, rzeczy złe: zmienne koncepcje rzeczy).
Archeolog odwołuje się w tym kontekście do późnego eseju Heideggera – Pytanie o technikę. Zdaniem Olsena, filozof wartościująco przeciwstawia tam przednowoczesną pracę
rzemieślnika, zakładającą bliskość z wytwarzaną rzeczą i poszanowanie dla materiału16,
nowoczesnemu istoczeniu się techniki jako Ge-stell (ze-staw). Archeolog, zakładając implicite nieciągłość „poręczności” i obecności rzeczy, wskazuje na niejasność następującej quasi-definicji: „Ze-staw jest przesłaniowym sposobem odkrywania, mianowicie sposobem wyzywającym. Takim przesłaniowym sposobem jest także odkrywanie wydobywające, poiesis.
Jednakże sposoby te nie są rodzajami, które uporządkowane szeregowo podpadałyby pod
pojęcie odkrywania. Odkrycie jest przesłaniem, które w pewnej chwili, nagle, w sposób dla

13	Zob.

B. L a t o u r, Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej. Przeł.
M. G d u l a. Warszawa 2011, s. 94–97.
14	Zob. M. H e i d e g g e r, Bycie i czas, s. 107: „N i e - a n o n s o w a n i e - s i ę świata jest warunkiem
możliwości niewychodzenia tego, co poręczne, ze swej niezauważalności”.
15
Heidegger stara się wyraźnie odróżniać „odnoszenie się do” i relację: „Każde odniesienie jest relacją,
ale nie każda relacja jest odniesieniem. [...] trzeba [...] pokazać, że sama »relacja« z p o w o d u
swego formalno-ogólnego charakteru ma swe ontologiczne źródło w odniesieniu” (ibidem, s. 110).
Olsen nie przywołuje tego fragmentu refleksji Heideggera, choć sam negatywnie ustosunkowuje
się do „rozpuszczania” materialności rzeczy, ich integralności w sieci relacji (znamienna jest w tym
wypadku krytyka „analogii tekstualnej”, przeprowadzona przez Olsena w trzecim rozdziale, zatytułowanym Kultura materialna jako tekst. Sceny z kłopotliwego związku).
16	Zob. s. 130: „Taka arystotelesowska poiesis (wydobywanie, robienie) objawia to, co już »zamieszkuje« w rzeczach (odzwierciedlają to greckie terminy techne/physis, tzn. wspomagane/niewspomagane wydawanie na świat”.
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wszelkiego myślenia niewyjaśnialny rozdziela się między wydobywające oraz wyzywające
i udziela człowiekowi. Odkrywanie wyzywające ma swój przesłaniowy rodowód w odkrywaniu
wydobywającym. Zarazem jednak ze-staw zastawia przesłaniowo poiesis”17.
Istota techniki ma zatem według Heideggera charakter temporalny. Takie ujęcie sugeruje ciągłość między odkrywaniem poręczności i obecności bytu a odkrywaniem bytu jako
zasobu („Bestand”). Jeżeli więc Ge-stell stanowi wydarzenie uhistorycznionej „istoty” techne,
to ostre przeciwstawienia rzeczy dobrych i rzeczy złych, a także rzemiosła i nowoczesnej
techniki tracą zasadność.
Heidegger, wbrew wykładni Olsena, dotrzega w Ge-stell, paradoksalnie, zarówno największe zagrożenie, jak i największą szansę. Owa szansa wiązałaby się – mówiąc w olbrzymim
skrócie – z zakwestionowaniem automatyzmów w myśleniu o rzeczy jako bycie poręcznym
(działalność rzemieślnicza, choć „dobywa ze skrytości w nieskrytości”, pozwala ujawnić się
możliwościom tkwiącym w materii, prowadzi jednocześnie do ograniczenia tych możliwości,
które nikną w wytworze)18, a także z niemożliwością dalszego traktowania otoczenia materialnego w kategoriach bytu tylko-obecnego (człowiek niezauważalnie dla siebie też zostaje
przekształcony w „zasób”, co kwestionuje metafizyczną opozycję podmiotu i przedmiotu,
która – również zdaniem Olsena – stanowi ontologiczną przesłankę zapomnienia rzeczy)19.
Kontrowersyjne odczytanie myśli Heideggera, wyraźnie przedkładające Bycie i czas nad
późne pisma filozofa, jest według mnie kluczowe dla zrozumienia aporii, w które wikła się
Olsenowska „obrona rzeczy”. W szóstym rozdziale, zatytułowanym Czasowość i pamięć. Jak
pamiętają rzeczy, archeolog dystansuje się od koncepcji „czasu i historii jako czegoś, co
przemija”, a co pojmowane jest „jako nieodwracalna seria nieciągłych momentów, łańcuch
chwil” (s. 173). Takie ujęcie historii prowadzi, zdaniem badacza, do lekceważenia materialnych
aspektów rzeczy, które gdy tylko zostają zidentyfikowane jako pochodzące z przeszłości,
natychmiast ulegają podporządkowaniu funkcji uobecniania tego, co minione; tak więc „teraźniejszość” zostaje odseparowana od swoich historycznych fundamentów, niejako „włada”
własną podstawą (co oczywiście jest sprzeczne z Heideggerowskim konceptem „wrzucenia”,
poręcznym w Olsenowskiej batalii o „symetryczną archeologię”).
Autor recenzowanej książki, choć inspiruje się zaczerpniętą z Bycia i czasu opozycją
dziejowości i historyczności20, wskazuje na, jego zdaniem, „ograniczającą dychotomię”
w sposobie, w jaki Heidegger myśli o dziejowości rzeczy, które „są albo przeszłe i poręczne,
albo teraźniejsze i obecne. Nawet jeśli »przeszły« przedmiot jest używany obecnie, świadomie

17

M. H e i d e g g e r, Pytanie o technikę. W: Odczyty i rozprawy, s. 32.
ibidem, s. 10: „To, co my nazywamy przyczyną, Rzymianie – causa, u Greków nazywa się
aition, czymś, co obciąża winą coś innego. Cztery przyczyny są współprzynależnymi do siebie sposobami obciążania winą”.
19	Zob. ibidem, s. 20: „Owo dostawcze odkrywanie może się dokonywać tylko o tyle, o ile człowiek ze
swej strony jest wyzwany do eksploatacji energii przyrody. Jeżeli człowiek jest do tego wyzwany,
dostawiony, to czy i on nie należy wówczas do zasobu – jeszcze bardziej źródłowo niż przyroda?
Przemawia za tym rozpowszechnione mówienie o materiale ludzkim, o chorych jako materiale
klinicznym. Leśniczy, który wymierza ścięte drzewo i na pozór tak samo jak jego dziad obchodzi te
same leśne drogi, jest dzisiaj – czy wie o tym, czy nie – dostawiony przez przemysł obróbki drewna”.
Ten kierunek interpretacji pojęcia Ge-stell proponuje G. Vattimo. Jak komentuje A. Z a w a d z k i
(Literatura a myśl słaba. Kraków 2009, s. 102): „W Ge-stell i jego dominacji dostrzec już można
»pierwszy rozbłysk« wydarzania (Ereignis) umożliwiającego zwinięcie (Verwindung) zestawu (Ge-stell)
i zapowiadającego nowy, odmienny i określony jako »bardziej początkowy« sposób odnoszenia się
człowieka do bycia (określony jako współ p r z y n a l e ż e n i e), w którym obie kategorie tracą swoje
metafizyczne określenia i który wymaga odejścia od myślenia opartego na przedstawianiu bytu
przez człowieka”.
20	Zob. H e i d e g g e r, Bycie i czas, dział 2, rozdz. 5: Czasowość i dziejowość.
18	Zob.
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jawi się on nam jako przeszły, na przykład jako poręczna pamiątka” (s. 179). Wydaje się, iż
ustanawiając tę rzekomo występującą w dyskursie Heideggera dysjunkcję, Olsen po raz
kolejny abstrahuje od „prywatywnych modi poręczności”. Ponadto, broniąc rzeczy przed
podporządkowaniem ich pojmowanej linearnie historii (a więc próbując zapobiegać ich redukcji do „przechodniej” roli śladu przeszłej obecności), zdaje się nie dostrzegać pułapki,
którą sam na siebie zastawia: rzecz funkcjonalna – pozostająca w swej „powściągliwej niezauważalności”, lecz zarazem zidentyfikowana jako „przeszła” – może bowiem zostać po
prostu obdarzona signifié „historyczności”, potraktowana jako „znaczące” np. cech jej właściciela bądź ogólnego klimatu historycznie nastawionej epoki.
Wbrew swym intencjom badacz powracałby zatem do podmiotowo-przedmiotowego
dualizmu21. Rzecz „teraźniejsza i poręczna” byłaby w nomenklaturze Heideggera historyczna, lecz nie dziejowa. Jak się bowiem wydaje, „poręczność” jest już zawsze przeszła, bo
ujawnia się jedynie wtedy, gdy jest „zakłócona”, jako „prześwit” („Lichtung”) tego, czego nigdy
nie było (lub inaczej: tego, co było już zawsze i co nigdy nie zostało stracone). Dziejowość
rzeczy, myślaną poza horyzontem historii linearnej, można by zatem określić mianem paradoksalnego wydarzenia (różnicy).
Olsen, mimo swych zastrzeżeń względem ujęcia Heideggerowskiego, zdaje się natomiast
dochodzić do podobnych wniosków, poszukując tertium między dualizmem pamięci nawykowej i wspomnieniowej (s. 254). Archeolog zwraca się ku „ocalałej zbędności przeszłości”,
co pozwala mu myśleć o historii nie w kategoriach jednokierunkowego przepływu, lecz
w trybie topologiczno-kumulatywnym. Odwołując się do Benjaminowskich pojęć „pamięci
nieumyślnej” i „obrazu dialektycznego”22, ukazuje, w jaki sposób rzecz niepotrzebna, zdefektowana pełni funkcję negatywną, opiera się „dialektycznemu zawłaszczeniu” (w sensie
„zniesienia” – Heglowskiego „Aufhebung”), warunkującemu pojmowanie historii jako postępu (s. 257–258).
Należy wskazać, iż Olsenowskie odrzucone przedmioty, aktualizujące „to, co zapomniane i niechciane”, zbliżone są w swej potencjalnie krytycznej, detotalizującej funkcji do rzeczy,
którą Heidegger określa jako coś, „czego właśnie n i e brakuje i co nie jest n i e stosowalne,
lecz »stoi na drodze« (»im Wege liegt«) zatroskania”. Jak dodaje filozof, „Coś, ku czemu zatroskanie nie może się zwrócić, na co ono »nie ma czasu«, jest n i e poręczne w sensie czegoś,
co tu-nie-należy, co nie załatwione”23. Tak pojęta rzecz rozrywa (inaczej mówiąc: czyni widoczną) narzędziową strukturę powiązania, tym samym obnażając czasowość, bytową przygodność jestestwa (i jego konkretnej relacji z rzeczami), a także brak pełnej homologii między
zasadami porządkowania materialnej rzeczywistości a samą, subwersyjną, manifestującą
uprzedniość względem nich materią.
Coś w tym sensie nieporęcznego – Heidegger nie mówi tego wprost, lecz zdaje się to
z a p i s y w a ć – może jednak zostać zasymilowane, podporządkowane dualnej strukturze
znaku (wskazując to, co obce – rzecz wytycza zarazem granicę swojskości). Formułując tę
myśl radykalniej: wydarzenie tego modi (nie)poręczności stanowi o samej konieczności znaku24. Niestety, Olsen nie wykorzystuje możliwości, które sam stwarza przez interesujące
21	Niebezpieczeństwo,

22
23
24
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którego Olsen, niestety, nie unika, można by zapewne dookreślić używając
kategorii „słabej metonimii”, proponowanej przez E. F r e e d g o o d w interpretacjach powieści
wiktoriańskiej (Czytając rzeczy. Przeł. J. S a d o w s k a. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 4, s. 122):
„W słabej interpretacji [metonimicznej] przedmiot (tak jak w metaforze) jest uzależniony od podmiotu. Np. omawiany z dużym naciskiem dobytek danej postaci ma za zadanie dostarczyć nam informacji na temat tejże postaci, a nie na temat przedmiotów jako takich lub ich życia społecznego”.
W centrum zainteresowania Olsena znajdują się Anioł historii i Pasaże.
H e i d e g g e r, Bycie i czas, s. 105.
W ujęciu Heideggera rzecz zdefektowaną i znak łączy swoista „suplementarność” (w sensie derridiańskim): to, co „tu-nie-należy”, stanowi pewien nadmiar, ale zarazem czyni „uporczywym” nie-
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„użycie” elementów myśli Benjamina. Bricolage’owy konstukt Benjamin–Heidegger mógłby
zostać uzupełniony o Barthes’owskie pojęcie tekstu „pisalnego”25. Zwrócenie uwagi na aspekt
materialny znaku-rzeczy otworzyłoby przestrzeń dla włączenia w obręb transdyscyplinarnej
refleksji o rzeczach także perspektywy literaturoznawczej26.
W swej inspirującej, niezwykle wartościowej – głównie jednak w aspekcie „przeglądowym”
– rozprawie Olsen nie uniknął potknięć i sprzeczości. Oprócz tych już wskazanych, wątpliwości budzi również fragment, w którym badacz próbuje przypisać rzeczom historyczną
sprawczość (broniąc ich tym samym przed redukcją do funkcji biernego odzwierciedlania
zmian społecznych). Słuszny skądinąd kierunek myślenia – w innym miejscu tekstu podjęty z większym powodzeniem (zob. np. podrozdział Skąd pochodzi społeczne znaczenie?
w rozdziale siódmym) – paradoksalnie zderza się tu z imperatywem poszanowania „inności”
narzędzia: „Nie działając w sposób właściwy i powodując drobne zakłócenia, rzeczy mogą
same z siebie wzbudzać coraz większą troskę o swe funkcjonowanie. Uświadomienie sobie
czegoś uruchamia potencjał ulepszania i zmiany. [...] przerwa spowodowona złym funkcjonowaniem może też wywołać świadomość lub wątpliwość co do ich oryginalnego funkcjonowania, a tym samym stać się przyczyną ich usprawnienia lub udoskonalenia” (s. 251–252).
W takim ujęciu zdaje się powracać linearne, krytykowane przez Olsena, rozumienie
czasu i historii. „Usprawnienie” bowiem w pełni podporządkowuje sobie „moment negatywny”
w funkcjowaniu narzędzia: skłania do myślenia – na drodze retroaktywnej iluzji – o właśnie
wydobytej z rzeczy esencji. To, co inne, ulega więc szybkiej redukcji do tego, co swojskie,
zhumanizowane, czyli do tego, co służy człowiekowi. Badacz zapoznaje w ten sposób mediujący charakter rzeczy jako kulturowo-naturalnej hybrydy, negującej przejrzystość binarnych
podziałów.
Należy dodać, iż uważne śledzenie napięć w obrębie dyskursu Olsena może prowadzić
do wniosków wykraczających poza zwykłą pedanterię krytyczną. Wskazane niekonsekwencje skłaniają bowiem do namysłu nad aporetycznością samego przedmiotu; innymi słowy:
nad aporetycznością czynienia rzeczy „przed-miotem” własnego dyskursu. Kwestią otwartą
pozostaje, czy obrona rzeczy (a zatem: myślenie „emancypacyjne”) może iść w parze z myśleniem o rzeczach jako rzeczach (tj. poza pokusą bardziej adekwatnego opisu ich społeczno-kulturowych funkcji), a więc z porzuceniem uroszczeń „wszystkiego, co nieuwarunkowane
[Unbedingte]”27.
Abstract
RAFAŁ MILAN Jagiellonian University, Cracow
APORIAS OF DAILY INTIMACY
The text is an attempt at a critical assessment of the view on the project of appreciation of material
aspects of culture and of pointing at their constitutive role in shaping the social “everyday commonness”
as presented in Bjørnar Olsen’s book In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects. The
researcher, taking a stand against binary oppositions which follow Cartesian marginalisation of matter

obecne narzędzie, wskazuje zatem na (źródłowy) brak. Co charakterystyczne – znak, a więc pewien
„naddatek” w strukturze powiązania, służy Heideggerowi jako model odniesienia, czyli czynnik
konstytutywny dla owej struktury. Zob. ibidem, § 17.
25
Olsen dostrzega tę koncepcję, wskazuje jej potencjalną wartość dla refleksji o rzeczach, lecz nie
włącza jej w główny nurt swych rozważań (zob. podrozdział Teksty zmaterializowane w trzecim
rozdziale książki).
26	Prócz incydentalnych odwołań do Prousta literatura, niestety, nie stanowi dla Olsena źródła inspiracji.
27
H e i d e g g e r, Rzecz, s. 175.
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as “extended thing,” does not avoid stumbles and inconsistencies. They are revealed mainly in combining, as in bricolage, often remote modes of thinking about things (juxtaposing Heidegger to Latour, in
which the former’s peculiarity of thinking, seems controversial).
Heidegger’s conceptions of understanding proposed by Olsen induces the reader to ponder on
a possibility of reconciling “emancipation” discourse (going in the direction in which “the defense of
things” follows) with non-linear one (opposing the idea of progress) view on history. Olsen also points
at aporias that scientific discourse is entangled in when he is trying to describe what in an imperceptible and “reserved” way is founded by social reality.
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