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1.  R O Z P R A W Y   I   A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CVII, 2016, z. 3, PL ISSN 0031-0514

WOJCIECH TOMASIK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

ŻEROMSKI I ROZKŁAD JAZDY PRZYPADEK JUDYMOWEJ

Wielka radość dla mnie – to skończenie powieści. Zupełnie 
jakbym jaką górę odwalił na bok. Dwa tomy! [S. Żeromski, Do 
Oktawii Żeromskiej (list z ok. 7 X 1899). L-3 102] 1

Jeśli jest jedna rzecz pewna, to ta, że wszyscy mamy ciała. 
Cokolwiek robimy, robimy naszymi ciałami – kiedy myślimy, mó-
wimy, słuchamy, jemy, śpimy, spacerujemy, odpoczywamy, pra-
cujemy i bawimy się – „używamy” naszych ciał. Każdy aspekt 
naszego życia jest zatem ucieleśniony 2.

Z pierwszych zagranicznych podróży Żeromskiego zostały listy i rozkłady jazdy; 
w poszukiwaniu autobiograficznego klucza do Ludzi bezdomnych historycy litera-
tury pilnie studiują korespondencję pisarza, solidarnie broniąc się przed przejrze-
niem kolejowej dokumentacji z wojaży. Tę postawę obojętności na to, co nieodno-
towane w listach, zajął jako pierwszy Stanisław Piołun-Noyszewski, gdy zdecydował 
się pokazać w swojej monografii „treść duszy młodego pisarza” i scharakteryzować 
„człowieka, dla którego służba ojczyźnie, umiłowanie maluczkich, piękno i dobro 
– były jedynym prawem” 3. Do skonstruowania takiej właśnie biografii, zognisko-
wanej na wielkich wzlotach „duszy”, starczyły obszerne wyimki z listów, które 
w opinii badacza stają się dla potomnych „pełnymi swoistego wdzięku utworami 
literackimi” 4. Niemal pół wieku później w bardzo podobny sposób zaprojektował 
biografię pisarza Jerzy Kądziela: młodość Żeromskiego rysuje się tu tak, jak on sam 
ją ujmował w dziennikowych notatkach i w ocalałych listach 5. Kądziela stworzył 
rzecz bogatą faktograficznie, dotarł do wielu nie wykorzystanych wcześniej doku-
mentów i archiwaliów. Dużą rolę w formowaniu się osobowości twórczej młodego 

1 Cytaty z listów S. Ż e r o m s k i e g o  i z komentarzy edytorskich do nich lokalizuję w tekście  
głównym, posiłkując się edycją Pism zebranych (red. Z. G o l i ń s k i) i oznaczeniami: L-1 =  
Listy 1884–1892. Oprac. Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 2001; L-2 = Listy 1893–1896. Oprac. 
Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 2001; L-3 = Listy 1897–1904. Oprac. Z. J. A d a m c z y k. Warszawa 
2003. Ponadto stosuję skrót LB = S. Ż e r o m s k i, Ludzie bezdomni. Oprac. I. M a c i e j e w s k a. 
Wrocław 1987. BN I 254. Liczby po skrótach wskazują stronice.

2 S. N e t t l e t o n, J. W a t s o n, The Body in Everyday Life. London – New York 1998, s. 1.
3 S. P i o ł u n - N o y s z e w s k i, Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość. Warszawa 1928, s. 314, 

315.
4 Ibidem, s. 314.
5 Zob. J. K ą d z i e l a, Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa 1976.
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ROZPRAWY I ARTYKUŁY6

Żeromskiego badacz przypisał pierwszym zagranicznym podróżom i pobytowi na 
posadzie w Szwajcarii, wykazując m.in., jak „charakterystyka osób i stosunków, 
będących podłożem zatargu między Judymem a Krzywosądem, została wiernie 
przeniesiona z Rapperswilu” 6. Obszerną książkę domyka Wykaz ważniejszych 
źródeł. Są tu wprawdzie odnotowane tytuły tych czasopism, które informowały 
o ruchu pociągów (np. warszawski „Kurier Świąteczny”), ale śladu wykorzystania 
rozkładów jazdy w samym opracowaniu bynajmniej nie znajdziemy. Całkiem nie-
dawno pierwsze podróże młodego Żeromskiego znalazły się w polu zainteresowania 
wytrawnego szwajcarskiego polonisty, Germana Ritza 7. Tytułowa formuła „Żerom-
ski w Szwajcarii” mogłaby sugerować nastawienie dokumentacyjne szkicu, jej 
rozwinięciem wszakże („nieromantyczne spotkanie”) i odesłaniem do polskich 
opracowań biograficznych badacz uchyla te zapowiedzi, a stawiając kropkę nad „i” – 
pisze, iż jego celem „nie jest poszerzenie znanej faktografii [...]” 8. 90 lat pracy nad 
biografią Żeromskiego i grubo ponad 100 lat refleksji nad Ludźmi bezdomnymi 
prowokuje do postawienia pytania o pożytek, jaki płynąłby z przestudiowania ko-
lejowych rozkładów jazdy. Czy ten typ dokumentacji, tak dotąd konsekwentnie 
lekceważonej przez historyków literatury (wywodzących się z różnych szkół meto-
dologicznych!), pozwoliłby na „poszerzenie znanej faktografii”? Czy „rozmaite wąt-
pliwości i zagadki” wciąż zjawiające się przy lekturze korespondencji Żeromskiego, 
znaleźć mogą wyjaśnienie w informacjach, które dadzą się wyszperać w „przewod-
nikach kolejowych” z końca XIX wieku? 9

Równoległe czytanie Żeromskiego i rozkładów jazdy może być taktyką lub stra-
tegią badawczą. W pierwszym przypadku chodziłoby jedynie o uzupełnienia tego, 
co już znane i co składa się na biografię kreśloną na podstawie wypowiedzi same-
go pisarza, a zatem o to, co stoi bardzo blisko samej literatury i co w konstruowa-
nej sylwetce pozwala wydobyć rysy pisarza właśnie. Lekturowe „rozmaite wątpli-
wości i zagadki” stanowią wyzwanie dla edytorów listów. Nie wszystkie, oczywiście, 
trafiają do komentarzy, wolno jednak przyjąć, iż wydanie bloku korespondencji 
wiąże się z zadaniem zrekonstruowania ich sytuacyjnego kontekstu, który czytel-
nikowi edycji pozwoli zbliżyć się do zaprojektowanych przez autora sensów poszcze-
gólnych listów. W bardzo starannej edycji przygotowanej w ramach Pism zebranych 
wciąż jeszcze potykać się można o „zagadki”. Oto kilka z nich. W pierwszym liście 
do Oktawii Rodkiewiczowej, pisanym z Zurychu (20 I 1892), Żeromski wspomina: 

6 Ibidem, s. 508–509.
7 Zob. G. R i t z, Żeromski w Szwajcarii – nieromantyczne spotkanie. W zb.: Żeromski. Tradycja i eks-

peryment. Idea i układ J. Ł a w s k i. Red. nauk. A. J a n i c k a, A. K o w a l c z y k o w a, G. K o-
w a l s k i. Białystok 2013 (przeł. K. W i e r z b i c k a - T r w o g a).

8 Ibidem, s. 179. Lista opracowań mówiących o pobycie Żeromskiego w Rapperswilu, do których 
odsyłany jest czytelnik szkicu, obejmuje książki K ą d z i e l i  (op. cit.), B. S z y n d l e r a  (Bibliote-
karska służba Stefana Żeromskiego. Wrocław 1977), A. H u t n i k i e w i c z a  (Żeromski. Warszawa 
1987) i J. P a s z k a  (Żeromski. Wrocław 2001). Brak na tej liście najważniejszego i najobszerniej-
szego kompendium faktograficznego: tomu Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości (wyd. 2, 
popr. i uzup. Oprac. S. E i l e, S. K a s z t e l o w i c z. Kraków 1976). 

9 Formułę „rozmaite wątpliwości i zagadki” biorę z zakończenia monografii K ą d z i e l i  (op. cit., 
s. 580), z podziękowań za pomoc osobom, „które przekazywały żywe wspomnienia i wytrawne rady, 
użyczały rękopisów, wycinków i fotografii, udzielały ważnych informacji bibliograficznych”. 
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WOJCIECH TOMASIK   Żeromski i rozkład jazdy. Przypadek Judymowej 7

„Z Tyrolu, z Feldkirch, pisałem do Ciebie ołówkiem, ale że tam nie mogłem dostać 
marki pocztowej, więc list został w kieszeni” (L-1 97). Już po powrocie ze Szwajca-
rii do Krakowa (w liście datowanym: 4 II) pisarz dopowiada Oktawii, co robił w Feld-
kirch: czytał mianowicie Dawida Copperfielda (zob. L-1 119). „Zagadka” wyłania-
jąca się z tych dwóch listów dotyczy powodów, dla których pisarz – dążąc do Zury-
chu – zatrzymał się właśnie w Feldkirch: dlaczego był tam tak długo, iż zdą- 
żył napisać list do ukochanej i przeczytać kawałek powieści Dickensa? I dlaczego 
do napisanego listu (który był „bardzo smutny”) nie mógł kupić „marki pocztowej”? 
List z Zurychu zaczyna się powtórną prośbą o pieniądze; czyżby brak środków fi-
nansowych był aż tak dolegliwy, że w Feldkirch (a więc – jeszcze przed dotarciem 
do celu podróży) młody Żeromski nie mógł kupić znaczka i wysłać gotowego listu? 

Inna „zagadka”. Wracając z Zurychu, Żeromski z pokładu statku płynącego 
przez Jezioro Bodeńskie (nocą 29 I 1892) pisze z obawą: „W Lindau będzie dużo 
kłopotu z przesiadaniem na pociąg – muszę niedołęstwo chować do kieszeni i za-
mieniać się na sprytnego reisendera” (L-1 108). Skąd ten niepokój u osoby, która 
przecież wcześniej w Lindau nie była? W liście następnym, wysłanym już po przy-
jeździe do Monachium, czytamy o dziwnej przygodzie: „Wczoraj między Lindau 
i Monachium o mało nie zostałem na stacji Buchloe. Pociąg już ruszał, gdym 
wskoczył” (L-1 111). Co stało się w Buchloe? Dlaczego Żeromski, udając się z Zu-
rychu do Monachium, znalazł się w środku zimowej nocy (do celu dotarł wszak 
„rano o siódmej” áL-1 110ñ) na peronie niewielkiej bawarskiej stacji? Żeromski 
kiepsko oceniał swoje globtroterskie możliwości, skoro w Lindau zamierzał zagrać 
„sprytnego reisendera”. Po co wysiadał z pociągu, po co ryzykował, że do swojego 
ruszającego składu już nie wsiądzie?

Albo jeszcze inna „zagadka”. Podróż Żeromskiego w celu objęcia posady w Rap-
perswilu, odbyta już w towarzystwie żony i jej córki, Henryki, nie ma żadnego 
udokumentowania w korespondencji. Dowiedzieć się o niej można jedynie ze skraw-
ka listu, który Zygmunt Wasilewski, zatrudniony w Muzeum Polskim, posłał do 
swego mocodawcy. Znalazło się w nim m.in. zdanie: „Żeromscy przyjechali jedno-
cześnie ze mną; zatrzymywano się na granicy dla dezynfekcji, rzeczy dotychczas 
nie odebrali jeszcze” 10. Edytor listów, Zdzisław Jerzy Adamczyk, cytuje to zdanie 
w objaśnieniach do pierwszego listu, który młody pisarz wysłał już po objęciu po-
sady pomocnika bibliotekarza, i traktuje je jako jedyne źródło „pewnych informacji 
o okolicznościach przyjazdu Żeromskich do Rapperswilu” (L-1 354). Zacytowane 
zdanie-objaśnienie samo woła o komentarz: o jakiej „dezynfekcji” jest w nim mowa? 
Zatrzymanie na granicy „rzeczy” całej trójki musiało stanowić bardzo przykre prze-
życie dla podróżujących. Dlaczego doszło do tego zatrzymania bagaży? Czy Żerom-
scy mogli się z taką sytuacją liczyć, wyruszając w długą drogę z Kielc do Rapper-
swilu? 11 

10 Z. W a s i l e w s k i, list do H. Bukowskiego, z 20 X 1892. Rkps w zbiorach Bibl. Polskiej w Paryżu 
(akc. 2695). Wykorzystanie listu Wasilewskiego zawdzięczam życzliwości pani E w y  R u t k o w-
s k i e j. Odwzajemniam się w tym miejscu serdecznym podziękowaniem. 

11 Ślad tych przykrych przeżyć nie utrwalił się w pamięci Henryki, o czym świadczy brak w jej pa-
miętniku jakiejkolwiek wzmianki o zatrzymanych na granicy bagażach. Jest tu tylko kronikarskie 
i bardzo zdystansowane powiadomienie (z „oni” zamiast „my”): „Po ślubie wkrótce Żeromscy wyje-
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Jeszcze jedna „zagadka”. W liście do żony, Oktawii, napisanym 13 VI 1896, 
dwa dni po jej wyjeździe z Rapperswilu do Nałęczowa, wspomina Żeromski o kart-
ce otrzymanej od Zygmunta Chmielewskiego i kwituje: „rano [kartkę od szwagra] 
odebrałem z Twoim listem i odkrytką” (L-2 375). Fragment ten w pedantycznej 
edycji Adamczyka kończy się odsyłaczem, a edytorski przypis powiadamia: „List 
i kartka nie zachowały się” (L-2 377). Jeśli nie zachowały się skwitowane przez 
pisarza list i widokówka, warto byłoby choć ustalić, skąd i kiedy mogły zostać 
wysłane. Z dalszej korespondencji między małżonkami niezbicie wynika, iż mniej 
więcej w czasie, w którym Żeromski odbierał list z widokówką od żony (13 VI rano), 
ta – po dwóch nocach spędzonych w wagonie – dopiero wysiadała z pociągu w Wied-
niu. O czym mogła pisać 12 VI? I gdzie miała możliwość wrzucenia listu z wido-
kówką do skrzynki? Już 11 VI późnym wieczorem posłała mężowi wiadomość 
z Buchs, 13 VI donosiła mu o swoim szczęśliwym przyjeździe do Wiednia. Co 
mogła mieć do zakomunikowania 12 VI i gdzie trafiła się okazja, by pisać, kupić 
widokówkę i pocztową markę, a następnie wrzucić korespondencję do skrzynki?

W trakcie lektury listów Żeromskiego powstają też „wątpliwości”, do których 
wytrawni badacze na ogół się nie przyznają. Podczas pierwszej podróży do Szwaj-
carii (a dokładniej – w drodze z Krakowa do Wiednia, 15 I 1892) doszło do zdarze-
nia, które pisarz tak oto zrelacjonował: „Z Lundenburga jechałem ekstracugiem, 
który na dwanaście stacji zatrzymuje się raz na dwie minuty w Floridsdorfie [...]” 
(L-1 91). Kądziela wykorzystał tę relację i napisał w biografii: „Część trasy, od 
Lundenburga do Wiednia, przejechał [Żeromski] ekspresem, który zatrzymał się 
raz tylko na dwie minuty w Floridsdorfie” 12. Dalej badacz już nie przetwarza rela-
cji pisarza, tylko wprost cytuje. Także zdania z listu mówiące o przyjeździe do 
Innsbrucku (z 17 I 1892): „Jestem na wysokości 2000 metrów, nie umyty, zaspa-
ny i trochę zdziczały. Z Wiednia wyjechałem o 9-ej wieczorem ekspresem, który 
wściekle kosztuje, bo aż 16 fl.” (L-1 95) 13. Bilet na ekspres w Cesarstwie Austro-
-Węgierskim, jak widać, „wściekle kosztuje”, ale o tym – co jasno wynika z listu 
– przekonał się młody podróżny dopiero, gdy jechał z Wiednia do Innsbrucku. 
Dlaczego Żeromski miałby decydować się na ten, mocno obciążający jego nieza-
sobną kieszeń, wariant w Lundenburgu, kiedy z podróży z Krakowa (rozpoczętej 
„o dziewiątej” áL-1 91ñ) pozostawał już tylko niedługi odcinek (Lundenburg to 
dzisiejszy czeski Břeclav)? Dlaczego miałby zmieniać pociąg? Kilkunastogodzinną 
jazdę z Krakowa pisarz określa wszak jako odbytą „jednym susem” (L-1 91). Inaczej 
niż Kądziela mam wątpliwości w kwestii tego, co przydarzyło się Żeromskiemu 
w Lundenburgu. 

Nie wymieniam tu wszystkich „wątpliwości i zagadek”, które powstawać mogą 
przy uważnym czytaniu korespondencji Żeromskiego, ograniczyłem się do paru, by 
pokazać głównie to, iż jest jeszcze sporo pracy dla badaczy, którzy w biografii Że-
romskiego zdecydowaliby się na „poszerzenie znanej faktografii”. Gdyby nawet 

chali do Szwajcarii, gdzie Stefanowi obiecano posadę w bibliotece Muzeum w Rapperswilu” (Pa-
miętnik Henryki z Rodkiewiczów Witkiewiczowej, córki Oktawii Żeromskiej. [Podał do druku 
S. B u t r y m]. „Przegląd Lubelski” 1965, nr 1, s. 204).

12 K ą d z i e l a, op. cit., s. 410.
13 Zob. ibidem, s. 410–411.
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tylko w tym zakresie mogły badaczom pomóc rozkłady jazdy, warto byłoby otrzepać 
je z kurzu. Takie wypełnienia luk w biografii Żeromskiego (lub – skromniej mówiąc 
– w komentarzach do listów pisarza) nazywam taktycznym użyciem rozkładów 
jazdy. Traktuję to jako procedurę poznawczo ważną, choć – mam tego świadomość 
– niezbyt efektowną i drugoplanową. Bo pierwszy plan chcę zarezerwować dla takiej 
strategii interpretacyjnej, w której XIX-wieczne „przewodniki kolejowe” pozwolą na 
zasadnicze przeformułowanie pytań, jakie stawia się w biografii Żeromskiego. Za-
mierzam dalej tę strategię spożytkować i skonstruowaną na nowo biografię młode-
go pisarza potraktować jako klucz do interpretacji Ludzi bezdomnych. W tym 
akurat aspekcie chcę być wierny tradycji badawczej, którą zapoczątkował Stanisław 
Piołun-Noyszewski. Ujmował on związek życia i twórczości słowami: „Każde z dzieł 
poważniejszego twórcy jest odbiciem, choćby częściowym, pewnej rzeczywistości 
przesączonej przez pryzmat jego talentu” 14. Zacznę jednak od wykazania, iż nawet 
rozprawa pomyślana tak, jak zrealizowali to Piołun-Noyszewski i Kądziela, lub 
kompendium faktograficzne w rodzaju tego, które z wielką troską o drobiazgi przy-
gotowali Stanisław Eile ze Stanisławem Kasztelowiczem, w rozkładach jazdy moc-
no się powinny zadłużać. 

Zanim przejdę do rozwiązań zagadek, które zadałem, muszę koniecznie dopre-
cyzować, czym będzie dla mnie tytułowy „rozkład jazdy”. Muszę też określić rolę, 
jaką ten typ dokumentu odgrywał w świecie młodego Żeromskiego. Rozwój sieci 
połączeń i nastawienie usług świadczonych przez przedsiębiorstwa kolejowe na 
przewozy pasażerskie zrodziły potrzebę informowania jak największej grupy poten-
cjalnych klientów o rodzaju oferty przewozowej. Pierwsze rozkłady jazdy („plany 
jazdy”) miały postać prostych obwieszczeń stacyjnych i plakatów, jednak bardzo 
szybko ten ważny dla nowoczesnego społeczeństwa typ informacji przeniknął do 
codziennej prasy, podającej (zazwyczaj na stronicach poświęconych ogłoszeniom) 
godziny odjazdów pociągów z lokalnej stacji. Istotnym mankamentem najwcześniej-
szych ogłoszeń kolejowych była ich złożona i mocno nieprzejrzysta struktura, 
którą wkrótce zastąpił czytelny (i do dziś stosowany) układ tabelaryczny: ruch 
każdego pociągu przedstawiany był w formie kolumny, obejmującej godziny i mi-
nuty odjazdu (lub przyjazdu) ze stacji, której nazwa figurowała w odpowiednim 
wierszu osobnej kolumny. Z tą zmianą w strukturze przekazu zbiegła się inna, 
równie ważna jak pierwsza. Najwcześniejsze rozkłady jazdy odzwierciedlały polity-
kę przewozową poszczególnych państw. Tam, gdzie szlaki kolejowe budowane były 
przez oddzielne prywatne przedsiębiorstwa (a w Europie do połowy XIX w. sytuacja 
taka zdarzała się najczęściej), element rywalizacji wykluczał jakiekolwiek wspólne 
działania „marketingowe”. Każde przedsiębiorstwo informowało zatem klientów 
o własnej ofercie, co w praktyce oznaczało, iż potencjalny klient (pasażer) zmuszo-
ny był do samodzielnego szukania, kompletowania i porównywania różnych moż-

14 P i o ł u n - N o y s z e w s k i, op. cit., s. 357. Badacz uzasadniał stanowisko następująco: „Jeśli cho-
dzi o Żeromskiego, artystę o tak szerokiej skali twórczej, najgłębszego z ideologów współczesnej 
literatury polskiej, geneza jego dzieł ma wagę wyjątkowo doniosłą, zwłaszcza jeśli się zważy, że 
czynnik rzeczywistości w utworach jego grał rolę bardzo wybitną”. I precyzował, że liczy się nie 
tylko to, co artysta z życiowego dramatu wziął, ale też to, „jak sytuacje rzeczywiste odwrócił” (ibidem, 
s. 358).
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liwości przewozowych. W październiku 1839 angielski kartograf i edytor, George 
Bradshaw, wprowadził na rynek nowy typ publikacji. Był to zbiór (kompilacja) 
rozkładów jazdy, które współtworzyły ofertę kilku działających przedsiębiorstw 
kolejowych. „Bradshaw’s Railway Time Tables and Assistant to Railway Travelling” 
ukazywał się odtąd regularnie (w szczytowym okresie popularności kolei – w od-
stępach miesięcznych), powiększając swoją objętość w miarę tego, jak angielski 
rynek usług przewozowych wzbogacał się o nowych przewoźników. W czerwcu 1847 
Bradshaw rozszerzył swą działalność, wypuszczając pierwszy tom serii zatytułowa-
nej „Bradshaw’s Continental Railway Guide”, zbierającej rozkłady jazdy publiko-
wane w różnych krajach Europy 15.

Inicjatywę Bradshawa naśladowano w wielu krajach. Kopiowano również na-
zwę gatunkową tego typu wydawnictw: w tytułach (lub podtytułach) rozmaitych 
informatorów kolejowych zjawiały się słowa „guide” lub „conducteur”. W polszczyź-
nie XIX-wiecznej ten rodzaj publikacji określany był najczęściej za pomocą wyra-
żenia kalkującego nazwy obcojęzyczne. Mówiło się zatem u nas o „przewodniku 
kolejowym” 16. Jak wyglądała sytuacja z „przewodnikami kolejowymi” w czasach, 
w których Żeromski wyruszał na swe zagraniczne wojaże w 1892 roku? O kurso-
waniu pociągów na obszarze Galicji i na terenie całego Cesarstwa Austro-Węgier-
skiego szczegółowo informował wydawany regularnie (comiesięcznie) zbiorczy 
rozkład jazdy, zatytułowany „Der Conducteur. Fahrpläne der österreichischen und 
ungarischen Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff Course” 17. Informacje o ruchu 
pociągów w tym państwie można było znaleźć też w dwu innych wiarygodnych 
źródłach, tj. w aktualnym angielskim tomie „Bradshaw’s Continental Railway 
Guide” (dostępnym w dużych hotelach i w agencjach przewozowych) lub w nie-
mieckim (publikowanym kilka razy w roku) wydawnictwie „Reichs-Kursbuch. 
Übersicht der Eisenbahn-, Post- und Dampfschiff-Verbindungen in Deutschland, 
Österreich-Ungarn, Schweiz” (także rozprowadzanym po sieciach hoteli i agencji 
podróży) 18. Niemiecki rozkład (duma wydawcy Springer Verlag!) obejmował też 

15 Oba tytuły publikacji Bradshawa (i – konsekwentnie – innych zbiorczych rozkładów jazdy) będę 
oddawał stosując zasady odnoszące się do opisu bibliograficznego wydawnictw ciągłych (periodycz-
nych). Historia kolejowych rozkładów jazdy zjawia się najczęściej w opracowaniach dotyczących 
rozwoju kolei „w ogóle” (jako przykład wskażę: The Oxford Companion to British Railway History 
from 1603 to the 1990s. Ed. J. S i m m o n s, G. B i d d l e. Oxford 2000, s.v. Timetables). Spośród 
nielicznych kulturoznawczych prac poświęconych wyłącznie temu typowi przekazów wykorzystuję 
przede wszystkim następujące: K. S c h l ö g e l, Rozkłady jazdy: protokoły cywilizacji. W: W prze-
strzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce. Przekł. I. D r o z d o w s k a, Ł. M u s i a ł. 
Posł. H. O r ł o w s k i. Poznań 2009. 

16 Zob. M. O r ł o w i c z, Przewodnik po Europie. Europa Wschodnia i Środkowa (Rosja, Austro-Węgry, 
Niemcy i Szwajcaria). Warszawa 1914, tu Słowniczek podróżny, s. 19. Synonimem „przewodnika 
kolejowego” był termin ogólny: „rozkład jazdy” (nie przyjęła się szerzej kalka „konduktor”). 

17 Publikacja ta (przygotowywana przez oficynę R. v. Waldheim w Wiedniu) ukazywała się od 1871 
roku. Na terenie samej Galicji i Bukowiny można się było posługiwać edycjami regionalnymi. Były 
to: „Rozkład jazdy dla ruchu osobowego na szlakach Galicji na Bukowinie” (wydawany w Krakowie) 
i „»Konduktor«. Rozkład jazdy na szlakach kolejowych Galicji i Bukowiny” (wydawany we Lwowie 
od r. 1912). Nie znalazłem nigdzie „Przewodnika kolejowego” G. S m ó l s k i e g o  (którego pierwszy 
numer był zapowiadany w maju 1892).

18 Rozkład ten był publikowany przez potentata wydawniczego, firmę Springer Verlag, od sierpnia 
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podstawowe informacje o ruchu pociągów w Europie Wschodniej, w tym w Rosji 
(także w jej części azjatyckiej oraz na terenie Kongresówki). W Szwajcarii mógł 
Żeromski mieć do dyspozycji „Guide des voyageurs en Suisse” (półrocznik) 19, 
zbierający informacje o wszystkich trasach wewnętrznych i dający rozeznanie 
w najważniejszych kursach pociągów w krajach ościennych (w Niemczech, w Au-
stro-Węgrzech, we Francji i we Włoszech). Cesarstwo Rosyjskie do grona państw 
publikujących własne „przewodniki kolejowe” dołączyło stosunkowo późno i – co 
trzeba dodać – dołączyło za sprawą także polskich wydawców. Od roku 1882 
w Warszawie wychodził regularnie (dwa razy w roku) „Rozkład jazdy pociągów 
pasażerskich na drogach żelaznych w guberniach Królestwa Polskiego i przylega-
jących” 20, a jesienią 1891 ukazał się (ogłaszany też dwa razy w roku: na sezon 
zimowy i letni) „Przewodnik kolejowy” (obejmujący koleje całego Cesarstwa Rosyj-
skiego), przygotowany z inicjatywy Wacława Rakowskiego. Pojawienie się „prze-
wodników kolejowych” nie oznaczało końca informowania o odjazdach i przyjazdach 
pociągów w dziennikach. W wieku XIX (i długo później) oba kanały informacyjne 
– prasowy i specjalistyczny – działały równolegle 21. 

„Przewodnikowi kolejowemu” Rakowskiego warto poświęcić parę zdań, bo jego 
wejście na rynek zbiegło się w czasie z pierwszą zagraniczną podróżą młodego Że-
romskiego. „Przewodnik” charakteryzowany był najpierw przez anonse, które za-
powiadały pojawienie się nowej publikacji i przedstawiały ją jako „pierwszy w kra-
ju specjalny informator w kwestiach przewozu kolejami żelaznymi pasażerów 
i towarów”; jak mogli się dowiedzieć przyszli jego użytkownicy:

zawierać [on] będzie szczegółowe mapy i rozkłady jazdy kolei żelaznych w Królestwie, Cesarstwie i środ-
kowej Europie, przepisy ekspedycyjne, cłowe, paszportowe, telegraficzne, reklamacyjne, wagonów sy-
pialnych itp., itp. „Przewodnik kolejowy” sprzedawany będzie we wszystkich miastach i na wszystkich 
stacjach kolejowych w Królestwie i krajach ościennych 22.

W redakcyjnej przedmowie do pierwszego tomu (na zimę 1891/92) czytamy:

Każdy potrzebujący jakichkolwiek informacji wie, z jakim nieraz trudem i stratą czasu zbierać je 
przychodzi. Pomimo zaś zwiększonego ruchu w dziedzinie wydawnictw informacyjnych brak nam było 
dotąd przewodnika w kwestiach tyczących się kolei żelaznych, obce zaś wydawnictwa, z których byliśmy 

1880; pierwotny jego tytuł (zmieniony już po roku) brzmiał: „Kursbuch der Deutschen Reichs-
-Postverwaltung”. 

19 Pełny tytuł miał dwie wersje: francuską i niemiecką, i brzmiał w pierwszej z nich: „Guide des voya- 
geurs en Suisse. Indicateur général des chemins de fer Suisse, postes, télégraphes et bateaux 
à vapeur avec les correspondences internes et étrangères”. Wydawcą była zasłużona dla turystyki 
oficyna Davida Bürkli w Zurychu. Alternatywę dla tego rozkładu stanowił niemiecki „Reichs-Kurs-
buch”.

20 Jak głosi zapis na stronie tytułowej, rozkłady „zebrał i wydał W. K. Walter”. 
21 Ze zrozumiałych względów bogatą problematykę przemian XIX-wiecznych rozkładów jazdy mogę 

tu tylko bardzo wstępnie szkicować. Muszę jednak dodać istotny szczegół odnoszący się do często-
tliwości publikowania: bywała ona w różnych „przewodnikach” różna (i wahała się od 2 do 12 
rocznie). Z częstotliwością tą nie były związane faktyczne zmiany w kursowaniu pociągów (docho-
dziło do nich dwa razy w roku – zimą i latem). Wielość wydań rocznych miała m.in. uzasadnienie 
ekonomiczne, bo dużą część zawartości tomów zajmowały płatne reklamy.

22 Anons reklamowy. „Mucha” 1891, nr 40, s. 40. „Przewodnik”, jak zapowiadano, miał wyjść w li-
stopadzie. 
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zmuszeni czerpać wiadomości, nie uwzględniają zazwyczaj szczegółów bliżej nas obchodzących. A tym-
czasem dzisiaj stosunki z kolejami żelaznymi ma prawie każdy. Kupiec, przemysłowiec czy też przygod-
ny turysta częstokroć ponosi straty lub nie umie wyzyskać sprzyjających warunków swego położenia 
jedynie z powodu nieznajomości odnośnych przepisów. 

I jeszcze jeden, ważny w kontekście Ludzi bezdomnych, fragment z przedmowy:

Między innymi na półrocze letnie pomieścimy większą liczbę rozkładów jazdy na kolejach oraz 
zwięzłe a szczegółowe opisy miejscowości klimatycznych i zdrojowisk w kraju i za granicą. Dzięki łaska-
wie przyobiecanej w tym kierunku pomocy dr. Tymowskiego oraz innych pierwszorzędnych lekarzy 
będziemy w możności dział ten starannie i dokładnie opracować. Mieszkańcy m[iasta] Warszawy znaj-
dą w „Przewodniku kolejowym” na letnie półrocze wskazówki i informacje tyczące się letnich mieszkań, 
co niezawodnie nie będzie bez korzyści i przyczyni się do ułatwienia wyboru miejsca na odpoczynek 
i wytchnienia przez lato 23.

Z przytoczonych fragmentów zapowiedzi i ze słów odredakcyjnych jasno wy-
nika, iż młody Żeromski był niewątpliwie jednym z tych, których potrzeby „prze-
wodnik” miał zaspokajać. Nie był wprawdzie kupcem czy przemysłowcem, nie 
ruszał z kraju jako typowy turysta, ale jego wyjazd do Szwajcarii na dłuższy pobyt 
miał przecież ważne uzasadnienie zdrowotne. Polski „Przewodnik kolejowy” wy-
raźnie adresowano do ludzi zatroskanych o swoje zdrowie. Pokazuje to nie tylko 
przytoczony tu fragment przedmowy, lecz także dobór informacji o najkorzystniej-
szych połączeniach zagranicznych (np. do włoskiego Meranu, popularnego wśród 
cierpiących na dolegliwości sercowe), ponadto obszerny i stale rozbudowywany 
dział poświęcony charakterystyce najważniejszych europejskich zdrojowisk (znalazł 
się wśród nich Nałęczów), w końcu – ilość miejsca, jakie na stronach ogłoszeń 
zajmowały anonse o szpitalach, domach zdrowia, wodach mineralnych i najroz-
maitszych preparatach leczniczych. Warto już teraz przywołać projekt „Judymowych 
kolei”, który snuje doktor Tomasz w upalne czerwcowe popołudnie, schowany 
w cieniu na ławce w Ogrodzie Saskim, projekt, w którym zda się słyszeć echo 
zatroskania o warszawiaków, z jakim zwracała się do czytelników redakcja „Prze-
wodnika”:

Od chwili zaprowadzenia nowych, Judymowych kolei datował się [...] rozwój nieznany. Warszawa-
-ogrom, rozsiadła na przestrzeni mil, z sosnowymi parkami, tonąca w drzewach, gdzie skasowaną zo-
stała suterena i poddasze, gdzie wytępiono gruźlicę, ospę i tyfus... [LB 50] 

Nie mam żadnych dowodów na to, że Żeromski, planując pierwszą podróż do 
Szwajcarii, sięgnął do zimowego wydania „Przewodnika kolejowego”. W listach 
pisanych z drogi znajduję sporo miejsc, które mogłyby czynić uprawnionym przy-
puszczenie, iż młody podróżny, układając swą marszrutę, korzystał z różnych 
rozkładów jazdy. Żeromski nie był typem „sprytnego reisendera”, potrzebował 
stale solidnego wsparcia (pokazują to listy słane do Oktawii). Z bardzo intymnej 
korespondencji wynika wszak, że pisarz szukał towarzysza na drogę do Zurychu 
(liczył na podróż z Wasilewskim), że lękał się przesiadki w Lindau, że w Buchloe 
o włos nie został na peronie... Do Szwajcarii Żeromski wyjechał wreszcie – wrócę 
jeszcze do tej sprawy – jako człowiek poważnie chory. Obejmując posadę w Rap-

23 „Przewodnik kolejowy” 1892 (półrocze zimowe), bez paginacji. 
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perswilu, zapewne liczył, że dłuższy tam pobyt wpłynie znacząco na poprawę jego 
zdrowia. A „Przewodnik” przeznaczony był także dla tych, których drogi biegły do 
szwajcarskich uzdrowisk i stacji klimatycznych. Nie dysponuję dowodami, iż Że-
romski miał w ręce polski „Przewodnik kolejowy”, skłonny jestem jednak sądzić, 
że – jeśli nawet w Kielcach z niego skorzystał – to tomu nie zabrał ze sobą za gra-
nicę 24. 

Będę czytał Żeromskiego (najpierw listy, a potem Ludzi bezdomnych) równoleg- 
le z „przewodnikami kolejowymi” z lat 1892 i 1896. Naturalne byłoby zapytać, cze-
mu nie zrobili tego moi poprzednicy, wybitni znawcy sylwetki pisarza i wrażliwi 
interpretatorzy jego dzieł? Częścią odpowiedzi byłoby banalne stwierdzenie, że 
chodzi o publikacje zarówno wtedy, jak i dziś trudno dostępne, bardzo rozproszone 
w bibliotecznych lokalizacjach, mocno niekompletne w najbardziej nawet zasobnych 
zbiorach najważniejszych naukowych książnic. Nie można tu jednak mówić o jakimś 
splocie niesprzyjających okoliczności. Żaden „przewodnik kolejowy” (nie mam w tym 
względzie odrobiny wątpliwości) nie pokaże, jak wyglądała „treść duszy młodego 
pisarza”. Jak długo pisanie biografii zmierzało do przedstawienia pisarza od tej 
strony, jak długo w życiu miały się liczyć tylko „służba ojczyźnie, umiłowanie ma-
luczkich, piękno i dobro”, tak długo dokumenty kolejowe z końca XIX w. mogły 
spokojnie obrastać kurzem. W szanujących się humanistycznych księgozbiorach 
tomów „przewodników kolejowych” (naszych ani obcych) zazwyczaj nie ma, bo 
żaden z humanistów do niczego ich nie potrzebował, nie było zatem sensu, by 
uszczuplać nimi pojemność bibliotecznych magazynów 25. 

Całkiem jeszcze niedawno los „przewodników kolejowych” przypominać mógł 
ten, który w zasobach humanistycznych bibliotek był udziałem map, planów miast, 
atlasów, przewodników turystycznych, rozmaitych informatorów i książek teleadre-
sowych. Ostatnio mapom wiedzie się znacznie lepiej, coraz więcej prac literaturo-
znawczych (i kulturoznawczych) ma w swoim słowniku neologizm „mapowanie”, 
co pokazuje, że każde działanie artystyczne wymaga nie tylko korzystania z zasobów 
czasowych, ale też – musi zajmować kawałek przestrzeni. „Zwrot przestrzenny” 
skłonił humanistów do czytania mapy. Czy zdoła ich przekonać do rozkładów jaz-
dy? Zauważmy, że rozkład jazdy nadaje się lepiej niż mapa do tego, by unaocznić 
istotę „zwrotu przestrzennego”. Trzeba bowiem przypomnieć, iż angielskie słowo 
„timetable” było wpierw złożeniem i miało formę (niekonsekwentnie respektowaną) 

24 Pisarz nie zabrał „Przewodnika kolejowego”, bo od Krakowa stawał się on mało użyteczny. Przy 
okazji warto wspomnieć o restrykcji celnej, którą stosowało Cesarstwo Austro-Węgier, a która 
obejmowała m.in. zakaz wwożenia... kalendarzy. Kalendarz był nieodłączną składową wydawnictw 
w rodzaju „Przewodnika kolejowego”, bardzo pomocną przy planowaniu podróży (w jednej z recen-
zji czytamy: „»Przewodnik kolejowy« jest także odmianą kalendarza; pobieżnie wszakże traktując 
dział kalendarzowy, poświęca treść całą wyłącznie sprawie informacji kolejowych” áZ piśmiennictwa. 
„Dziennik Łódzki” 1892, nr 22ñ). O wspomnianej restrykcji pisze m.in. G. S m ó l s k i  w swoim 
popularnym i wielokorotnie wznawianym informatorze Wiedeń i jego okolice oraz podróż Dunajem 
z Passau przez Linz, Wiedeń do Budapesztu (Wiedeń 1889). 

25 Niedogodności, które wskazałem, pozwoliło mi pokonać kilka osób. Nie będę wymieniać wszystkich, 
muszę wszakże podziękować tym, których wysiłek znacznie przekroczył rutynowe obowiązki. 
Serdeczne wyrazy wdzięczności zechcą przyjąć panowie J a n  J a r o š  z Czeskich Budziejowic 
(Jihočeská vědecká knihovna) i A n d r e a s  C u r t i u s  z Berlina (Deutsches Technikmuseum).
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„time-table”, ta zaś stanowiła kalkę, zadomowionego od dawna w angielszczyźnie, 
złożenia „tide-table”. W zgodzie ze swoją budową „tide-table” odwzorowywało to, co 
przestrzenne, a mianowicie głębokość akwenu (podczas przypływu lub odpływu 
morza), na tym, co przestrzenne (drewnianej tablicy z wypisanymi liczbami). „Time-
-table” to dosłownie czas uprzestrzenniony, zbrylony, fizycznie uchwytny, obdarzo-
ny ciężarem. Żeby się o tym przekonać, starczyło wziąć do ręki tom „Bradshaw’s 
Continental Railway Guide” z końca XIX w. lub niemiecki „Reichs-Kursbuch” z tego 
samego okresu. Czas u schyłku XIX stulecia stawał się jakością fizycznie odczu-
waną także dlatego, że w różnych miejscach Europy podlegał rozmaitym manipu-
lacjom. Przekraczanie państwowych granic (a niekiedy tylko – zmiana pociągu) 
wymagało nastawiania zegarków na nowo.

Pora wrócić do postawionych wcześniej pytań-zagadek. Przyjmę teraz ich inną 
kolejność, tak by być w zgodzie z chronologią dwóch szwajcarskich eskapad Że-
romskiego (wyprawy do Zurychu ze stycznia 1892, wyjazdu rodziny do Rapperswi-
lu w październiku 1892 i osobnego powrotu małżonków do kraju w czerwcu–lipcu 
1896). W liście pisanym z Kielc do Oktawii (z 11 I 1892) pada bardzo czytelna, 
zdawać by się mogło, zapowiedź Żeromskiego: „Jutro o ósmej rano wyjadę stąd 
i wieczorem będę w Krakowie” (L-1 83). Jeśli zajrzymy do „Przewodnika kolejowego”, 
to okaże się, iż ustalenie faktycznego czasu, w którym rozpocząć się miała zagra-
niczna przygoda Żeromskiego, nie jest wcale proste. Tabela dla Kolei Iwangrodzko-
-Dąbrowskiej ma w nagłówku formułę: „Czas miejscowy. Zegar Petersb[urski] 
wyprzedza miejsc[owy] o 37 min” 26. Ale ten „czas miejscowy”, by różnił się wszędzie 
o 37 minut od czasu petersburskiego, miejscowy być nie mógł! Podane w tabeli 
odjazdy i przyjazdy odnoszą się najwidoczniej do czasu umownego, tego mianowi-
cie, do którego stosowała się Warszawa, nie zaś tego, który pokazywały zegary 
w miejscowościach leżących między Iwangrodem (dzisiejszym Dęblinem) a Dąbro-
wą (dziś stacją Dąbrowa Górnicza Gołonóg). Z zestawienia zatytułowanego Różnica 
czasu w różnych miejscach Ziemi w porównaniu z czasem petersburskim wynika, 
iż zegary miejskie w Kielcach cofnięte były w stosunku do warszawskich o 10 mi-
nut 27. Kieleckie chronometry wskazywały zatem godzinę ósmą w momencie, który 
w rachubie „czasu miejscowego”, przyjętego w przywołanej tabeli „Przewodnika”, 
odpowiadał godzinie 8.10. Kwestia, której nie umiem jeszcze rozstrzygnąć, dotyczy 
tego, co pokazywały kieleckie zegary dworcowe. Wydaje się bowiem pewne, iż służ-
bowe rozkłady jazdy dla linii Iwangród–Dąbrowa opierały się na czasie petersbur-
skim. Odjazd pociągu, który Żeromskiego zabrał ze sobą z Kielc, następował o 8.34 
(lub 8.24 czasu lokalnego). Podejrzewam, że zegar dla podróżnych wskazywał w tym 
momencie godzinę 9.11. Mógł jednak (dla ułatwienia życia kielczan) pokazywać 
9.01.

Zatrzymałem się na wyjeździe Żeromskiego z Kielc, by zbliżyć się nieco ku do-
świadczeniu, które stało się udziałem podróżnego w chwili przekroczenia granicy 
z Cesarstwem Austro-Węgier. Wiązało się ono z dwiema zmianami: szerokości toru 
(z 1524 mm na 1435 mm) i kolejowego czasu (z warszawskiego lub petersburskie-
go na środkowoeuropejski). Jedna i druga zmiana ma w sobie komponent prze-

26 „Przewodnik kolejowy” 1892 (półrocze zimowe), s. 43.
27 Zob. ibidem, s. 22.
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strzenny, choć – paradoksalnie – ta czasowa musiała być mocniej odczuwana. 
Różnicy w rozstawie szyn przeciętny podróżny nie dostrzegał, ale nie mógł – by jego 
podróż przebiegała sprawnie – nie ustawić na nowo wskazówek zegarka. Kraków 
przywitał Żeromskiego skromną dawką nowoczesności, a zegary dworcowe poka-
zywały tu jeden (umowny) czas 28. Miasto nadal jednak miało swój własny, krakow-
ski. W styczniu 1892 miejskie południe oznaczało dworcową godzinę 11.40 29. 
W korespondencji pisarza nie ma nigdzie wzmianki o tych różnicach. Żeromski żył 
najwyraźniej w epoce, w której kategoria dokładności jeszcze nie zadomowiła się 
w porządku codzienności. Dlatego we wskazaniach czasowych pisarza (przynaj- 
mniej tych ze wschodnich etapów drogi) znajdziemy wielkości mocno zaokrąglone. 
Zaokrąglenia są w informacji o podróży z Kielc do Krakowa („Ta długa jazda koleją 
od ósmej do siódmej wieczór – i to ściskanie serca!”, L-1 85), a potem w doniesie- 
niu o wyjeździe z Krakowa do Wiednia: „Wyjechałem z Krakowa o dziewiątej, a tu 
[tj. w Wiedniu] stanąłem o ½ do 11 wieczorem, nie odpoczywając ani chwili [...]” 
(L-1 91). Przełóżmy odcinek z Kielc do Krakowa na kolejowe realia ze stycznia 1892. 
Z Kielc wyjechał pisarz pociągiem „pocztowo-osobowym” nr 3 i dotarł nim o 12.34 
do Strzemieszyc (dziś stacja nazywa się Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce). Tu cze-
kała go niedługa przerwa i pierwsza przesiadka na pociąg osobowy ze Strzemieszyc 
do Granicy (dziś: Sosnowiec Maczki). Po odbytej kontroli paszportowej i celnej 
następował kolejny odcinek drogi, tj. krótki przejazd (już w wagonach kolei Austro-
-Węgier) do Szczakowej (dziś to Jaworzno Szczakowa). Po kontroli (zob. L-1 85) 
i przesiadce mógł Żeromski wyjechać stąd do Trzebini, by przesiąść się po raz 
ostatni (czyli czwarty!) i przybyć do Krakowa. O której? Najpewniej o 17.00, bo o tej 
porze docierał pociąg osobowy nr 31, skomunikowany z pociągiem z Granicy 30. 
Kraków opuścił Żeromski 15 I o 9.25. To pora rozkładowego wyjazdu do Wiednia 
pociągu osobowego nr 32 31.

Język polski słyszał Żeromski do Oświęcimia, jeszcze dalej (do Piotrowic) od-
czytywał polskie napisy stacyjne. Warto to wrażenie miękkiego wchodzenia w obcość 
zapamiętać (przekaże je pisarz Judymowej). Pociąg osobowy nr 32, jak wynika 
z rozkładu jazdy, stawał na wszystkich stacjach między Krakowem a Lundenbur-

28 Dwa czasy na krakowskim dworcu i trzeci w mieście zarejestrował w swej relacji z września 1877 
B. Prus. Piszę o tym w książce Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność (Warszawa 2015, rozdz. 
Dworzec Gołuchowskiego ái inne atrakcjeñ). 

29 Jednolity (obowiązujący na wszystkich stacjach) czas umowny (tzw. czas środkowoeuropejski) 
zaczął funkcjonować w Cesarstwie Austro-Węgier 1 X 1891. Czas krakowski (miejski) wyprzedzał 
czas środkowoeuropejski o 20 min, czas lwowski – o 36 min, a czas wiedeński – o 6 min (zob. Czas 
kolejowy środkowoeuropejski. „Kurier Lwowski” 1891, nr 273). Czas warszawski wyprzedzał  
czas krakowski o 4 min.

30 Zob. „Reichs-Kursbuch” 1892, April, tab. 333. W XIX-wiecznych rozkładach jazdy stosowany jest 
zegar 12-godzinny, który będę dalej konsekwentnie zamieniał na 24-godzinny. Dworcowa godzina 
17.00 odpowiadała 17.20 na miejskich zegarach. Dlaczego Żeromski wspomina o 19.00 („siódmej 
wieczór”)? Pisarz stanął w hotelu Pollera na ul. Szpitalnej, w sąsiedztwie dworca (to – jak czytamy 
w przewodniku – hotel „uczęszczany głównie przez podróżujących kupców” áG. S m ó l s k i, Prze-
wodnik ilustrowany po c.k. austr[iackich] kolejach państwowych na szlakach Kraków–Sucha, Su-
cha–Żywiec–Zwardoń, Skawina–Oświęcim. Wiedeń [1893], s. 5ñ). Całkiem prawdopodobną przy-
czyną różnicy czasowej mogło być... opóźnienie pociągu (jadącego do Krakowa z Lundenburga).

31 Zob. „Reichs-Kursbuch”, loc. cit.
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giem. Na odcinku od Lundenburga do Wiednia pociąg ten miał przewidziany tylko 
jeden postój – w Gärnserndorfie 32. To prawdopodobnie stąd wziął się zachwyt Że-
romskiego, który płacąc za skromne miejsce w trzeciej klasie pociągu osobowego, 
od Lundenburga poczuł się „ekstra” – jak wytworny pasażer drogiego pociągu po-
spiesznego. Dlaczego jednak Żeromski pisze o postoju dwuminutowym we Florids-
dorfie (rozkład pokazuje taki postój w Gärnserndorfie: 21.35–21.37)? Nie koniec 
moich wątpliwości związanych z Lundenburgiem. Pisarz wspomina w liście, że 
wysiadł i pił piwo („czysto niemieckie”), podlegał „jakimś oględzinom”, potem zaś 
był ów „diabelski sznelcug” (L-1 91), po którym jeszcze czas jakiś podróżny chwiał 
się na nogach. Nie wiem dotąd, z czym związane były wspomniane „oględziny”. Po 
przyjeździe do Wiednia (o 22.10) Żeromski nie musiał daleko przemieszczać się do 
hotelu. Jego Nordbahnhotel mieścił się przy Praterstrasse 72, zgodnie z nazwą – 
w najbliższym sąsiedztwie terminalu Nordbahnhof 33. 

16 I 1892 o godzinie 21 wyjechał Żeromski z Wiednia do Innsbrucku. Wyjechał 
nie sam, ale w towarzystwie „młodego Polaka z Poznańskiego, a studenta w Zury-
chu” (L-1 93–94). Następnego dnia pisał już z Innsbrucku o swej podróży do tego 
miasta, odbytej ekspresem, „który wściekle kosztuje” (L-1 95). Odtwórzmy sytuację 
Żeromskiego, biorąc tym razem do ręki dostępne na miejscu, w Innsbrucku, źródło 
informacji o ruchu pociągów. W numerze 11 dziennika „Innsbrucker Nachrichten” 
z 15 I 1892 znajdziemy Wyciąg z rozkładu jazdy, ważnego od 1 listopada 1891, 
a tu w dziale Przyjazdy do Innsbrucku [Ankunft in Innsbruck] zapis: „9.30 rano, 
pociąg pospieszny z Wiednia, Wenecji, Pontafel, Triestu, Villach, Klagenfurtu, Gra-
zu, Linzu, Salzburga, Lend-Gastein, Zell a. S.” 34 Przywołany zapis informował nie 
tylko o tym, skąd przyjeżdżał pociąg pospieszny (a przyjeżdżał z Wiednia), ale tak-
że – z jakimi innymi miastami był skomunikowany (przez przesiadki). Mamy tu 
zatem pociąg Żeromskiego, nie ekspres wprawdzie, ale – pociąg pospieszny. Pociąg 
ten wart jest uwagi z dwu względów. Po pierwsze, prowadził on wagony (tylko 1 i 2 
klasy!) do Zurychu (i dalej – do Paryża), a na odcinku z Wiednia do Selzthal był 
połączony ze składem, który stamtąd zmierzał na południe, przez Villach, do We-
necji 35. Żeromski ze swym towarzyszem zwiedzał „aż do 9-ej Wiedeń, jego »burgi 
i ringi«” (L-1 96), a zatem spędził nad Dunajem czas bardzo pracowicie, skoro pociąg 
z terminalu Westbahnhof wyruszał w drogę właśnie o 21. Po drugie, pociąg nie 
jechał przez Salzburg! Tymczasem w liście z Innsbrucku pisarz z zachwytem wspo-
mina przejechany odcinek: 

Jechałem przez Tyrol od Salzburga najcudniejszą okolicą, jaką można sobie wystawić. Księżyc 

32 Zob. ibidem.
33 Hotel działa do dziś, choć zmienił nazwę. Teraz jest to Austria Classic Hotel Wien (przypominają-

cy na tablicy przy wejściu o swej pierwotnej nazwie). Hotel w czasach odwiedzin Żeromskiego nie 
cieszył się najlepszą opinią. O r ł o w i c z  (op. cit., s. 216) miał go na liście, która obejmowała 
„hotele przez Polaków uczęszczane”. Zaliczał go wszakże do „drugorzędnych”. Po wspaniałym 
budynku wiedeńskiego Dworca Północnego (Nordbahnhof), na który przyjechał pisarz, nie zosta-
ło nic. W miejscu dworca wznosi się dziś przeszklona bryła stacji Praterstern (obsługującej ruch 
lokalny).

34 Zob. Auszug aus dem Fährplane giltig vom 1 November 1891. „Innsbrucker Nachrichten” 1892, 
nr 11, s. 14. 

35 Zob. „Reichs-Kursbuch” 1892, April, tab. 367, 374.
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oświecał te przepaściste, śpiczaste, porwane góry. Co chwila pociąg wlatywał w tunel lub przedzierał 
się między skałami nad głębią rzeki, jakiej nie opuszczał aż dotąd. [L-1 95–96] 36 

List, przypomnijmy, zaczyna się od stwierdzenia: „Jestem na wysokości 2000 
metrów, nie umyty, zaspany i trochę zdziczały”, po którym pada wzmianka o naj-
bliższych podróżnych planach: „Tu muszę czekać na pociąg do trzeciej po południu” 
(L-1 95).

I Kądziela, i Adamczyk pozostawili zdanie o położeniu Innsbrucku bez komen-
tarza, a wymagałoby ono niewątpliwie glosy badawczej. Przewodniki turystyczne 
z czasów wojaży Żeromskiego są bardzo precyzyjne, podając przy nazwie Innsbruck 
wysokość (mierzoną zazwyczaj na dworcu): 582 m n.p.m. Liczbę bliską 2000 mógł 
Żeromski zobaczyć na budynku dworca, ale – co łatwo zgadnąć – odnosiła się tam 
ona nie do wysokości mierzonej w metrach, lecz w stopach. Nie było to dokładnie 
2000 m, wiemy już jednak, iż epoka Żeromskiego (i kultura kraju, z którego pocho-
dził) nie znały tej precyzji, którą szczyci się nasza współczesność. Nieścisłość, 
o której wspominam, ma też inne wytłumaczenie. Wiąże się ona z tym, co dzisiejsza, 
humanistycznie ukierunkowana geografia nazywa subiektywnością postrzegania 
przestrzeni fizycznej. Żeromski już w Lundenburgu nakreślił pierwszy kawałek swej 
subiektywnej (kognitywnej) mapy Europy, nazywając lokalne piwo „czysto niemiec-
kim” i myląc po drodze dwie stacje. W Innsbrucku dorysował drugi kawałek, bo 
opisał drogę do tego miasta przez Salzburg (a jechał przez Selzthal!) i poczuł, że 
znalazł się już bardzo wysoko, na poziomie 2000 metrów. W następnym liście (na-
pisanym z Zurychu) pojawi się kolejny element tej mentalnej mapy: mowa jest 
o Feldkirch jako mieście leżącym w Tyrolu. A że jest to naprawdę bardzo prywatna 
wizja przestrzeni, przekona najlepiej jeszcze inny fragment ze szwajcarskiej kore-
spondencji, ten, w którym pisarz pokaże Oktawii „poszarpany” szczyt Uetlibergu 
(zob. L-1 104) 37. Ta mapa mentalna stanowi ważną dokumentację z podróży. Wy-
korzysta ją pisarz, ekspediując Judymową do Winterthuru.

Jak wyglądał wyjazd Żeromskiego z Innsbrucku? Nastąpił on o 15.28. Pełna 
informacja, którą znaleźć mógł pisarz na stronie miejscowego dziennika, wygląda-
ła tak: „3.28 po południu, pociąg osobowy do Lindau, Bregenz”. Czym kierował się 
Żeromski, gdy decydował się odbyć dalszą podróż tym pociągiem? Zaraz pod zacy-
towaną informacją jest bowiem odnotowany pociąg, który rzeczywiście pozwoliłby 
dojechać pisarzowi do Szwajcarii: „8.16 wieczorem, pociąg osobowy do Bregenz, 
Friedrichshafen, Konstancji, St. Gallen, Buchs, Chur, Zurychu, Bazylei, Paryża, 
Genewy, Lyonu, Marsylii” 38. Rozszyfrujmy oba te zapisy: pociąg o 15.28 pozwalał 
dotrzeć do Feldkirch (w Vorarlbergu), nie miał jednak połączenia z pociągiem do 
Buchs. Żeby się dostać do tej szwajcarskiej miejscowości, trzeba było wybrać pociąg 
o 20.16 lub – jadąc pociągiem wcześniejszym – spędzić noc na dworcu w Feldkirch. 

36 K ą d z i e l a  (op. cit., s. 411) cytuje ten list, zamieniając w pierwszym zdaniu przyimek „od” na „do”. 
37 Grzbiet Uetlibergu wznosi się łagodnie nad południowo-zachodnią częścią Zurychu. Od roku 1875 

stał się bardzo łatwo dostępny – dzięki biegnącej niemal na sam wierzchołek kolei (adhezyjnej!). 
Często przykrywają go mgły, ale z żadnej strony nie prezentuje się jako „poszarpany”. O innych 
fragmentach mentalnej mapy Żeromskiego wspomina R i t z  (op. cit., s. 182, 189; badacz używa 
określenia „wyimaginowana Szwajcaria fikcji literackiej”.

38 Auszug aus dem Fährplane. 
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Lokalny dziennik „Feldkircher Anzeiger” nie pozostawia w tej materii żadnych wątp- 
liwości: o 21.31 odjeżdżał z Feldkirch pociąg do Bregenz (i dalej – Lindau); przyjeż-
dżając tym pociągiem z Innsbrucku (a tak właśnie przyjechał Żeromski), trzeba 
było czekać na pociąg do Buchs do godziny 4.00 39. Żeromski spędził w Feldkirch 
ponad 6 godzin. Przyjechał późnym wieczorem w niedzielę, a wyjechał w poniedzia-
łek wczesnym rankiem. Nawet w tak doskonale zorganizowanym kraju, jakim było 
Cesarstwo Austro-Węgier, i nawet na tak ważnym dworcu, jakim był Feldkirch, 
nocą z niedzieli na poniedziałek nie było gdzie kupić pocztowego znaczka. Znów 
jednak, rozwiązawszy jedną zagadkę, wpadam w pułapkę drugiej: po co Żeromski 
decydował się na wariant z nocą spędzoną na dworcu? Czemu w Innsbrucku nie 
poczekał i nie wyjechał stamtąd później, mając z późniejszego pociągu zagwaran-
towane dogodniejsze połączenie z pociągiem, który z Feldkirch odjeżdżał wcześnie 
rano do szwajcarskiego Buchs? Może, zachęcony pięknem krajobrazu Tyrolu, 
postanowił zobaczyć też, jak wygląda przejazd „na skalnych gzymsach arlberskiej 
drogi” (LB 291)? Ale, gdy jedzie się w kierunku zachodnim, „skalne gzymsy” za-
czynają się dopiero od stacji w Landecku, gdzie pociąg osobowy Żeromskiego do-
cierał już grubo po zapadnięciu zmroku 40. Nie wiem, co Żeromski przez 6 godzin 
zobaczył w Innsbrucku, pewne jest jednak, że i plan tego miasta mocno zsubiek-
tywizował. W liście do szwagra, Rafała Radziwiłłowicza (pisanym już po powrocie 
z Krakowa, 14 II 1892), w żartobliwym tonie chwali się „zwiedzaniem”... lokali 
gastronomicznych. Z atrakcji Innsbrucku odnotował zatem tylko „Café Victoria” 
(zob. L-1 136) 41.

Żeromski zjawił się na szwajcarskiej ziemi wczesnym rankiem 18 I 1892. Zna-
lazł się w Buchs, gdzie jeszcze raz musiał przestawić wskazówki zegarka. Koleje 
szwajcarskie respektowały czas berneński, wcześniejszy od środkowoeuropejskie-
go o całe 30 minut 42. Co zobaczył pisarz w drodze od granicy do Zurychu? Sądzę, 
że bardzo niewiele. W kompletnych ciemnościach przejechał odcinek do Sargans, 
gdzie przesiadł się na pociąg nr 212, zdążajacy z Chur. Najbardziej malowniczy 
odcinek szwajcarskiej trasy, biegnący wzdłuż południowego brzegu Wallen-See, nie 
różnił się niczym od pozostałych. Do Rapperswilu dotarł Żeromski o 7.09, gdy za 
oknem wciąż jeszcze panował styczniowy mrok. Jasność dnia przywitała go w Zu-
rychu 43. Z Zurychu pisarz wracał do Krakowa inną drogą – przez Monachium 

39 Zob. Winter-Fährplan 1891–92. „Feldkircher Anzeiger” 1891, nr 45, s. 4.
40 O pięknie „arlberskiej drogi” – bijącej na głowę odcinek z Selzthal (według mentalnej mapy Żerom-

skiego: z Salzburga) do Innsbrucku – w korespondencji nie ma ani słowa. O tym, jak wyglądały 
„gzymsy”, dowiedzieć się można choćby z relacji M. M y c i e l s k i e g o  (Listy z Paryża. „Gazeta 
Lwowska” 1891, nr 136), spisanej pół roku wcześniej: „Kończę tę korespondencję w wagonie, jadąc 
wspaniałą »doliną klasztoru«, czyli Tyrolem [!]. Z okien dostrzegam rozciągające się u stóp moich, 
gdzieś w dole, domy maluczkie i ludzi prawie niewidzialnych, a naokoło góry, śniegiem pokryte, 
szereg olbrzymów surowych, poważnych, na których patrząc, mimowolnie zapytuję się, czy warto 
mówić, wspominać o objawach życia ludzkiego. Wobec tego obrazu wspaniałego przyrody, wiecznej 
i niewzruszalnej, przemijające wysiłki cywilizacyjne ludzi wydają się marnością nad marnościami”. 
Zob. też inną (i znacznie obszerniejszą) relację: [F. O s t r o ż y ń s k a], Szkice z podróży. Przemyśl 
1892, s. 3–11. 

41 „Café Victoria” mieściła się w hotelu „Victoria”, usytuowanym naprzeciw dworca kolejowego.
42 Szwajcaria przeszła na czas środkowoeuropejski 1 VI 1894. 
43 Zob. „Guide des voyageurs en Suisse” 1891, saison d’Hiver, s. 105. Dziś podróż z Sargans do 

I-1.indd   18 2016-09-06   13:12:36



WOJCIECH TOMASIK   Żeromski i rozkład jazdy. Przypadek Judymowej 19

i Pragę. Pierwszy odcinek tej trasy, do Monachium, odbył trzema różnymi środka-
mi transportu. Najpierw pociągiem z Zurychu do Romanshornu, potem statkiem 
z Romanshornu do Lindau, wreszcie – pociągiem z Lindau do Monachium. I z tej 
podróży zostawił dwa osobliwe świadectwa, z których jedno mówiło o lęku przed 
przesiadką, drugie – o niefortunnej przygodzie na stacji w Buchloe. 

Podróż powrotną rozpoczął pisarz 29 I 1892 na dworcu w Zurychu. Wsiadł do 
pociągu nr 17, odjeżdżającego o 18.55. Pierwszy krótki postój pociągu nastąpił 
w Winerthurze; do stacji w Romanshornie pociąg docierał o 21.20 (jego stacją do-
celową był Rorschach). Tu, w Romanshornie, zaczynał się drugi etap podróży –  
rejs statkiem przez Jezioro Bodeńskie. Pociąg i statek były ze sobą skomunikowa-
ne, stacja w Romanshornie leżała tuż przy przystani, szwajcarski rozkład jazdy 
informował o tym połączeniu, wraz z godziną odpłynięcia statku z Romanshornu 
(21.25) w tej samej kolumnie, która podawała szczegóły trasy pociągu nr 17. Jest 
w niej także godzina odjazdu pociągu z Lindau (23.20), nie ma jednak godziny 
przypłynięcia statku z Romanshornu do Lindau! 44 Po przypłynięciu do Lindau 
pasażerów ze Szwajcarii czekać miała kontrola paszportowo-celna. Także tych, 
którzy kontynuowali podróż i zamierzali przesiąść się do pociągu. Plan bawarskie-
go miasta (znaleźć go można było w przewodnikach Baedekera) pokazywał, że 
dworzec odsunięty jest nieco od przystani 45. Może Żeromski sięgnął na statku po 
kieliszek „Rheinwein” (L-1 107), by – gdy dobije do brzegu – łatwiej poradzić sobie 
z przesiadkowym stresem? W każdym razie przesiadkę w Lindau musiał oceniać 
pisarz jako znacznie trudniejszą od tych, które miał wcześniej. Przyjeżdżając do 
Buchs cofał swój zegarek o pół godziny, płynąc do Lindau czuł na środku jeziora 
kołysanie statku i ogólną (czasowo-przestrzenną) niestabilność.

Wspomniałem już o stosowanej na kolejach Austro-Węgier praktyce łączenia 
relacji pasażerskich, które na pewnych odcinkach obsługiwane były przez jeden 
pociąg. Pisałem o pociągu pospiesznym, którym Żeromski dotarł do Innsbrucku, 
a który z Wiednia do Selzthal jechał z wagonami zdążającymi do Wenecji. Podob-
ne operacje łączenia/dzielenia dokonywały się na wielu trasach kolejowych – i nie 
tylko w Cesarstwie Austro-Węgierskim. Koniec XIX w. zna też kategorię tzw. wa-
gonów komunikacji bezpośredniej (directer Wagen – zwykle wagonów sypialnych 
i/lub wagonów 1 i 2 klasy), które na stacji (mogła nią być stacja graniczna) prze-
czepiane były do jadącego dalej składu (do nowego pociągu przesiadali się zatem 
tylko pasażerowie 3 klasy). System dzielenia/łączenia składu praktykowały także 
koleje bawarskie (Bayerisch Staats-Eisenbahn), m.in. w relacjach z Lindau. Pociąg 
Żeromskiego zmierzał do Monachium (gdzie docierał o 6.25) i do Berlina. Jego 
podział następował kilka godzin po wyjeździe z Lindau, na stacji w Buchloe. Tu 
prawdopodobnie Żeromski zorientował się lub dowiedział, że wsiadł nie do mona-
chijskiej części składu, tu więc podjął desperacką próbę naprawienia swojego 
błędu, wysiadł i o mały włos nie został na peronie... W Buchloe pociąg znalazł się 

Zurychu wygląda inaczej: pociągi dalekobieżne od stacji Ziegelbrücke jadą przez Pfäffikon SZ, 
Wädenswil i blisko 10-kilometrowy tunel Zimmerberg.

44 Zob. ibidem, s. 84–85.
45 Zob. K. B a e d e k e r, La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l’Italie. Manuel du 

voyageur. Wyd. 27. Leipzig 1911 (plan między s. 36 a 37).
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o 4.20 nad ranem, przesiadka w tych warunkach (w końcu stycznia!) była szcze-
gólnie dolegliwą operacją. Opór stawiały nie tylko sztywne kolejowe uregulowania 
(wyznaczające pociągowi nocną porę jazdy), ale przede wszystkim – ciało pasażera. 
Przygoda w Buchloe musiała wyrwać Żeromskiego ze snu. Aby poradzić sobie z tym 
etapem podróży, trzeba było przezwyciężyć własną fizyczną słabość, znużenie 
i rozespanie. Pisarz, szczęśliwie, wszystko to pokonał. Judymowej, którą obdarzył 
swoim przesiadkowym lękiem sprzed Lindau, na podobne zwycięstwo nie pozwolił.

Zostawiłem na koniec dwie zagadki, które dotyczą wspólnej podróży Żeromskich 
do Rapperswilu (w połowie października 1892) i osobnego powrotu małżonków do 
kraju (Oktawii z córką – w czerwcu 1896 i Stefana w lipcu 1896). Rozwiązując je, 
przejdę do części, którą wcześniej zapowiedziałem jako strategiczne wyzyskanie 
rozkładów jazdy. Wszystko bowiem, co do tej pory napisałem (bądź – niemal wszyst-
ko), dałoby się bez trudu wkomponować w biografię młodego Żeromskiego ułożo-
ną przez Kądzielę lub do kalendarium, jakie przygotowali Eile i Kasztelowicz. 
Żaden z wywołanych dotąd drobiazgów biograficznych nie zmienia utrwalonego 
portretu pisarza, nie chwieje sylwetką „człowieka, dla którego służba ojczyźnie, 
umiłowanie maluczkich, piękno i dobro były jedynym prawem”. Wspominałem 
wprawdzie o pewnych nieodnotowanych zbieżnościach między życiem a twórczością 
(doświadczeniami Żeromskiego i Judymowej), sugerowałem pokrewieństwa tam, 
gdzie ich dotąd nie widziano, wszystko to wszakże mieści się w obrębie skanoni-
zowanego stylu interpretowania Ludzi bezdomnych. Zatrzymam się teraz dłużej na 
dwóch podróżach prawdziwych i jednej fikcyjnej, by pokazać nie tylko to, że ist-
niejące między nimi podobieństwa pozwalają lepiej uchwycić sens fragmentu 
powieści (rozdziału W drodze), ale też – że nadają one temu fragmentowi rolę 
klucza do rozumienia całości. Skończyłem rozwiązywanie listowych zagadek na 
tym, co zdarzyło się w Lindau i w Buchloe. W obu tych miejscach dość spokojna 
podróż ujawniła pisarzowi inne oblicze. Uświadomiła mu z całą mocą, że ma ciało, 
że stale wiezie je ze sobą i że musi je sprawnie przeładowywać z wagonu do wago-
nu w miejscach przesiadek kolejowych. Taki somatyczny wymiar podróżowania 
zaznaczył się w styczniowej eskapadzie jeszcze w dwu typach doświadczeń, które 
chciałbym tutaj wskazać. 

Pierwsze z tych doświadczeń nazwałbym „przebijaniem się” ciała. Żeromski 
podróżował zimą, śnieg stanowił najoczywistszą zaporę, w drodze z Wiednia doszły 
do tego jeszcze Alpy, które „arlberska droga” pokonuje serią bardzo stromych pod-
jazdów, wiaduktów, tuneli i galerii przeciwlawinowych. Na odcinku między Lande- 
ckiem a Bludenz myśl inżynierska musiała stawiać czoła żywiołowi przyrody także 
długo po uruchomieniu całej linii 46. Na dwa tygodnie przed przyjazdem Żeromskie-
go doszło do osunięcia się skał na szlaku powyżej stacji Hintergasse 47. Pisarz tego 

46 Kolej arlberska (Arlbergbahn) jest wybitnym osiągnięciem inżynierii kolejowej końca XIX wieku. 
Oddana do użytku w 1884 r. linia łączyła wschodnie rejony Austrii z prowincją Vorarlberg, Jezio-
rem Bodeńskim i siecią kolejową Szwajcarii, a jej wizytówkę stanowił ponad 10-kilometrowy tunel 
pod Przełęczą Arlberską (między stacjami St. Anton i Langen). Dziś przebieg tej linii w wielu naj-
trudniejszych terenowo miejscach został zmieniony („schowany” do tuneli).

47 Zob. informację o zdarzeniu: „Bludenzer Anzeiger” 1892, nr 2. Dziś miejsce, w którym 2 I 1892 
doszło do tego obrywu (znajdujące się między Hintergasse a Dalaas, na 125,7 km trasy), zabezpie-
cza betonowa galeria przeciwlawinowa. Jeszcze poważniejszy incydent nastąpił 9 VII 1892. Masy 
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nie odczuł, bo 17 stycznia ruch na tym odcinku odbywał się już bez zakłóceń, 
sądzę jednak, że owo wydarzenie nie przeszło zupełnie bez echa. Przedstawiła je 
mianowicie zamieszczona w książce Arthura Achleitnera i Emila Uhla rycina: z lo-
komotywą stojącą przed ogromnym obrywem skalnym, na wąskiej półce, po której 
przebiega tor kolejowy. „Gzymsy arlberskiej drogi” to najlepszy podpis, jaki mógłby 
zjawić się pod tą ryciną 48. Czy widział ją Żeromski? Pewniejszy jestem, że widział 
rycinę niż same „gzymsy”. I drugie doświadczenie, które nazwę „przebijaniem” cie-
lesnej powłoki. Swój powrót z Zurychu pisarz opóźnił, bo – jak się dowiadujemy 
z listu – „między Lindau i Monachium rozbił się jakiś pociąg, wskutek czego cztery 
gęsi (a jak utrzymują inni – cztery studentki) utraciły życie” (L-1 104–105). W na-
stępnym zdaniu zjawia się radość, że będzie można wkrótce „rozstać się z tutejszy-
mi befsztykami z końskiego mięsa”. Zabite gęsi, konie i studentki mają jedną 
wspólną rzecz. Ciała z rozprutymi powłokami. 

Zacząłem ten szkic od przypomnienia trzech spojrzeń na biografię Żeromskie-
go, które potraktowałem jako mocno do siebie zbliżone. Teraz muszę ten sąd 
trochę wysubtelnić, dodając, iż w krótkim artykule Ritza dochodzi do głosu per-
spektywa, która będzie mnie odtąd interesowała. Omawiając mianowicie szwaj-
carskie obrazy w twórczości młodego Żeromskiego, Ritz widzi w nich także ludzkie 
ciała. Najwięcej uwagi badacz poświęca opowiadaniu O żołnierzu tułaczu i w swym 
wnikliwym rozbiorze pokazuje m.in., jak „młody generał Gudin zmienia się w trak-
cie wspinaczki coraz bardziej z reprezentanta funkcji w postać cielesną” 49. Trans-
formacja, którą dostrzega Ritz, pomoże mi oddać istotę „zwrotu”, jaki zamierzam 
wykonać. Chcę bowiem młodego Żeromskiego, wyprawiającego się dwukrotnie do 
Szwajcarii, potraktować nie jako abstrakcyjnego „reprezentanta funkcji”, lecz – 
„postać cielesną”. Co ciekawe, ten cielesno-materialny aspekt prześwieca przez 
monografię Piołuna-Noyszewskiego. Jest tam jednak wyraźnie tłumiony, odsuwa-
ny na drugi plan, traktowany jako niepotrzebny balast. Najwymowniejszym przy-
kładem takiego gospodarowania cielesnością pisarza jest obszerny cytat z Puszczy 
jodłowej, użyty w początkowej partii biografii. Przytoczony fragment wygląda na-
stępująco:

Zdobywanie przestrzeni za dni młodości za pośrednictwem mocy mięśniowej, która tak bez wysił-
ku dawała sobie radę z odległościami, wycisnęło swój obraz niezatarty na pojmowaniu, a raczej na 
uprzytomnianiu sobie wszelkich wymiarów. Miarą przestrzeni była i jest dla mnie odległość różnych 
miejsc w tamtych stronach. Dwie wiorsty – to polna droga z Ciekot do Wilkowa, trzy wiorsty – to gości-
niec z Krajna do Górna, trzy mile – to linia prosta z Kielc do Świętej Katarzyny. Każda trudna, duża 
i ciężka praca jakiejkolwiek natury, literacka, biblioteczna czy inna, obrazowo i porównawczo mierzy 
się w mej wyobraźni, w mej sile mięśniowej i nerwowej na wysokość góry Radostowej. Jestem oto u jej 
podnóża, w Leszczynach, w Mąchocicach, w Bęczkowie, – jestem na pierwszym garbie, na drugim, na 

skalne zablokowały 300-metrowy odcinek niedaleko Langen (zob. Der Bergsturz bei Langen. „Vor- 
arlberger Landes-Zeitung” 1892, nr 156). Przerwa w ruchu pociągów trwała do 24 VII. Kiedy w paź-
dzierniku podróżowali tędy Żeromscy, w miejscu osunięcia budowano tunel. Obecnie trasa kole-
jowa w tym rejonie została zmieniona i dwutorowa linia poprowadzona jest w nowym tunelu Bli-
sadonna (który w przyszłości ma być jeszcze wydłużony).

48 Zob. A. A c h l e i t n e r, E. U h l, Tirol und Vorarlberg. Neue Schilderung von Land und Leuten. Mit 
farbingen Trachtenbildern, einer Karte, zahlreichen Illustrationen und Originalbeiträgen. Leipzig 
1894, s. 512. 

49 R i t z, op. cit., s. 192.
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trzecim, – jestem niedaleko wierzchołka, – jestem na szczycie! Widzę już mój kres i mój cel: rodzinny 
dom! Schodzę z rozmachem w dół. Otom już w granicy naszych pól. Widzę drzwi, przekraczam próg... 
Upadam po trudzie na cichy i radosny spoczynek... 50

Ten długi i mocno nasycony somatycznymi doznaniami fragment skomentował 
Piołun-Noyszewski jednozdaniowym akapitem, w którym główny akcent położył 
na... „tajemnice natury” 51.

Napisałem w pierwszym zdaniu artykułu, że śladem po szwajcarskich podróżach 
Żeromskiego są listy i rozkłady jazdy. Wracam teraz do tej opozycyjnej pary, by 
skupić się na tym, czym uzasadniam dokonane przeciwstawienie. List jest produk-
tem działającej świadomości, odsyła do podmiotu, który jakoś swoją sytuację wer-
balizuje, odtwarzając zarówno to, co można nazwać wnętrzem (lub „duszą”), jak 
i to, co składa się na przedmiotowe (zewnętrzne) otoczenie. Istotna jest tu relacja 
reprezentowania, przenoszenia stanów psychicznych i krajobrazów – w słowa, 
zdania, akapity. List włącza się do utekstowionej części biografii; nie wszystko 
w liście jest „reprezentacją”, słowami można robić też inne rzeczy, można nimi 
wyznawać, obiecywać, chwalić, skarżyć się komuś na los. Podróż (zwłaszcza taka, 
której towarzyszy rozłąka z osobą bliską) niesie zazwyczaj wiele okazji do tego, by 
pisać i werbalizować: wspominać, wyznawać uczucia i uskarżać się na samotność. 
Te wszystkie utekstowienia (i dokonywane w listach „reprezentacje”) stanowią jed-
nak na morzu każdej podróży coś na kształt archipelagu drobnych wysepek. Bo 
przemieszczając się, trudno pisać, a w każdym razie – nie da się tego robić stale, 
bez przerwy, bez długich okresów zaplanowanej lub wymuszonej bezczynności. 
Jadąc, trzeba jeszcze spać, jeść, pić, przesiadać się, pić piwo na stacji lub wino na 
statku, spoglądać w okno, wymieniać uprzejmości ze współpodróżnymi. Poza wzlo-
tami korespondencyjnymi jest w podróży zawsze przyziemność drogi, którą list 
może zagarniać (reprezentować), ale nie musi. Jak wiadomo, da się podróżować, 
nie pisząc. Podróż Żeromskich z Kielc do Rapperswilu, która odbyła się w paździer-
niku 1892, nie ma żadnej listownej dokumentacji, a przecież wiemy doskonale, że 
mimo to... odbyła się.

Przywiązanie do tego, co udokumentowane w listach, i spoglądanie na biogra-
fię Żeromskiego wyłącznie tak, jak pozwala na to korespondencja, nie odda praw-
dy codzienności. Nie odda tego, że tożsamość pisarza realizowała się nie tylko 
wtedy, gdy pisał do żony lub do znajomych. Bo jadąc z żoną i jej córką, nie pisał. 
A był wciąż Żeromskim – (jakoś) jedzącym, pijącym, jadącym, śpiącym w wagonie. 
Kiedy skupimy się na korespondencji, kiedy założymy, że życie pisarza spełnia się 
tylko przez momenty pisania listów (i spisane w listach), tzn. chwile zaświadczone 
aktywnością psychiczną i naprężeniami świadomości, to – gdy dochodzimy do tego 
odcinka biografii, który wypełniała sobą październikowa podróż rodziny do Szwaj-
carii – trzeba nam zamilknąć lub zamknąć kilkudniową mordęgę w prostym powia-
domieniu: „Z Kielc Żeromscy wyjeżdżają do Rapperswilu, gdzie zamieszkali przy 
Bahnhofstrasse u pani Schwartz” 52. Podejście wierne „teorii reprezentacji” prowa-

50 S. Ż e r o m s k i, Puszcza jodłowa. Warszawa–Kraków 1926, s. 15–16. Zob. też P i o ł u n - N o y-
s z e w s k i, op. cit., s. 98.

51 P i o ł u n - N o y s z e w s k i, ibidem.
52 Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, s. 136. U P i o ł u n a - N o y s z e w s k i e g o  (op. cit., 
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dzi badacza do milczenia lub do banalizowania biografii pisarza. Rzecznicy teorii 
konkurencyjnej, którzy podkreślają potrzebę docierania do rutynowej codzienności, 
utrzymują, że zwykłe zdarzenia zwykłych ludzi „są rzadko wypowiadane, stale są 
jednak dokonywane i odczuwane” 53. Żeromski w drodze do Rapperswilu był nie 
tylko pisarzem, lecz także pasażerem. Jeśli o tym się zapomni, całą podróż udźwig- 
nie w jego biografii jeden beznamiętny czasownik: „wyjechał”. Jeśli wszakże weź-
miemy pod uwagę, że – będąc już pisarzem – był młody Żeromski zarazem mężem, 
ojcem (nie swojej córki) i pasażerem, wtedy zacznie nam się odsłaniać dokumen-
tacyjny pożytek, jaki przynieść mogą rozkłady jazdy. 

List (choćby najdłuższy i najbardziej analityczny) zatrzymuje w sobie chwilę 
utrwalania. W rozkładzie jazdy są natomiast długie godziny i rozpisane na te go-
dziny doświadczenia pasażerskich ciał. Podróż i jej rytm kształtowały epistologra-
fię Żeromskiego, nigdzie ta fundamentalna zależność nie uległa odwróceniu. 
Oczywiście, w przeciwieństwie do listu rozkład jazdy nie rejestruje doświadczeń 
jednostkowych, mogą być one u poszczególnych podróżnych bardzo różne. Rozkład 
pozwala odtworzyć pewien ramowy scenariusz, w którym zmieścić się musiały 
konkretne (jednostkowe) sposoby odczuwania tej samej drogi. Rozkład unaocznia 
to, czym była podróż w aspekcie somatycznym: jak długo przemieszczały się ciała, 
o której godzinie musiała nastąpić mobilizacja sił fizycznych i psychicznych (mo-
ment odjazdu) i o której następowała tych sił demobilizacja (godzina przyjazdu do 
stacji docelowej). „Przewodnik kolejowy” pozwala uświadomić sobie, skąd brały się 
różnice w doświadczaniu tej samej drogi, jak wyglądał skład pociągu (trzy klasy 
czy tylko 1 i 2?), czy były w nim wagony sypialne lub/i wagon restauracyjny, kie-
dy wypadały większe postoje i jak długo trwały, ile czasu zabierały przesiadki, jak 
bardzo należało się na węzłowych stacjach z przesiadaniem spieszyć. 

Czegoś jednak z rozkładu, nawet najbardziej szczegółowo przygotowanego, 
wyczytać się nie da... Wspomniałem już, że z godzin odjazdów i przyjazdów nie 
dowiemy się, jak wyglądała „treść duszy młodego pisarza”. Nasza wiedza o warun-
kach podróży zatrzyma się w jakimś miejscu, i to bardzo daleko od tego, co w każ-
dym wojażu jest najciekawsze. Rozkład powie o czasie jazdy, ale ten sam czas może 
wypełniać sen, nuda, zajmująca konwersacja, lektura książki lub badanie zaokien-
nego krajobrazu. Żaden rozkład nie odda gęstej atmosfery zatłoczonego przedzia-
łu trzeciej klasy, ciężkiej woni ściśnionych i długo nie mytych ciał, chłodu ciągną-
cego od nieszczelnego okna, uczucia beznadziei, jaka bije z widoku na pół uśpio-
nych korpusów ludzkich. I tu trzeba wspomnieć o źródle, którego znaczenia nie 
da się przecenić. O takim źródle, które zdolne jest uchwycić i wyrazić najsubtel-
niejsze nawet relacje między człowiekiem a miejscem, ciałem pasażera a przedzia-

s. 319) kondensacja zdarzeń jest jeszcze większa: „We wrześniu 1892 r. Stefan Żeromski, spędziw-
szy lato w Nałęczowie, zaślubia panią Oktawię z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową i przenosi się 
z żoną do Szwajcarii, gdzie obejmuje stanowisko młodszego bibliotekarza w Muzeum Polskim 
w Rapperswilu”. Podobnie u K ą d z i e l i  (op. cit., s. 468): „Po ślubie Żeromscy udali się do Kielc 
w celu załatwienia formalności paszportowych. Następnie Żeromscy wraz z Henią Rodkiewiczówną, 
córką pani Oktawii z pierwszego małżeństwa, wyjechali do Rapperswilu, gdzie zamieszkali począt-
kowo w dwupokojowym lokalu przy Bahnhofstrasse u madame Schwartz”.

53 P. H u b b a r d, R. K i t c h i n, B. B a r t l e y, D. F u l l e r, Thinking Geographically. Space, Theory 
and Contemporary Human Geography. London 2002, s. 103.
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łem kolejowym lub salą poczekalni. Jest nim, co łatwo zgadnąć, literatura. Geo-
grafowie studiujący wiktoriański Londyn muszą wykorzystywać powieści Dicken-
sa 54. Historyk, który chciałby zrozumieć, czym była dla XIX-wiecznych ludzi podróż 
pociągiem, musi czytać literaturę piękną. Prawdziwe realia tych podróży dają się 
bowiem wydestylować z fikcyjnych przygód, rozgrywających się w gronie fikcyjnych 
postaci 55. Literatura najlepiej pokazuje, jak abstrakcyjna przestrzeń wagonu trze-
ciej klasy stawała się nasyconym znaczeniami miejscem. To w beletrystyce widać 
kolej tak, jak nie zdołają odtworzyć jej żadne rozkłady jazdy, fachowe opisy, zesta-
wienia statystyczne czy najlepsze nawet zdjęcia. Ktoś, kto zdecyduje się napisać 
polską socjologię wagonu trzeciej klasy, będzie musiał sięgnąć do Żeromskiego 
(m.in. do Promienia i do Ludzi bezdomnych) oraz do paru innych pisarzy, którzy 
wyprawiali koleją swych niezbyt bogatych bohaterów 56. 

Z omawianych dotąd podróży szczególnie ważna dla rozumienia Ludzi bezdom-
nych jest ta, którą odbyła Oktawia, udając się 11 VI 1896 z córką Henryką w dłu-
gą i kilkuetapową drogę z Rapperswilu do Nałęczowa. Fikcyjna eskapada Judymo-
wej jest literackim przetworzeniem rozmaitych przeżyć pisarza (o niektórych już 
wspominałem), jej kręgosłupem była wszakże ta prawdziwa i dobrze koresponden-
cyjnie zaświadczona wyprawa żony Żeromskiego. O tym, jak w szczegółach mogła 
wyglądać, nigdy się już nie dowiemy. Lektura listów obojga małżonków, wsparta 
czytaniem rozkładów jazdy i informatorów turystycznych, dać może o tej wyprawie 
dość dobre wyobrażenie. Światło na nią rzuca też sam Żeromski w powieści, sta-
wiając swoją bohaterkę w sytuacji bliźniaczo podobnej do tej, z którą musiała bo-
rykać się jego żona. Z drugiej strony, pisarz zadbał, by obie podróże (prawdziwa 
żony i fikcyjna Judymowej) w kilku swoich rysach były do siebie wybitnie niepo-
dobne. Podróż Oktawii wygląda pod pewnym względem jak kopia samotnej wypra-
wy Stefana ze stycznia 1892. W jednej i w drugiej wysoka częstotliwość korespon-
dencji skorelowana była z rozkładami jazdy. Wracam do zagadki dotyczącej zagi-
nionego listu (z „odkrytką”), który Żeromski odebrał rankiem 13 VI. Pisała go 
Oktawia najpewniej z Innsbrucku lub z Salzburga, bo tam jej pociąg (osobowy, 
nr 12/11) miał planowe, ponad 2-godzinne postoje. 

Podróż Oktawii z Rapperswilu do Nałęczowa zaczęła się 11 VI 1896. O której? 
Ze stuprocentową niemal pewnością pozwalają to ustalić korespondencja i rozkład 
jazdy. Oktawia z Henryką musiały wyjechać pociągiem odchodzącym o 20.04, tym 
samym, którym jakiś czas później zamierzał wrócić do kraju Żeromski. Szykując 
się do powrotu, pisarz komunikował szwagrowi w liście z 27 VI 1896:

Dzień mego wyjazdu to 15 sierpnia wieczór, godzina ósma minut 3, do której to chwili pozostaje 
mi wytrwać tutaj tygodni siedm, godzinę jedną i minut 6, czyli dni 49 i wyżej wzmiankowaną liczbę 
godzin oraz minut. [L-2 388]

54 Zob. ibidem, rozdz. Geographies of Language and Literature.
55 Przekonuje o tym klasyczna monografia W. S c h i v e l b u s c h a  Geschichte der Eisenbahnreise 

(München 1978), spopularyzowana przez angielski przekład: The Railway Journey. Trains and 
Travel in the 19th Century. Transl. A. H o l l o. Oxford 1980.

56 Trzecią klasą podróżuje też człowiek bogaty. Hrabia N. z noweli W. K o s i a k i e w i c z a  Trzecią 
klasą (1890) musi w drodze do Warszawy znosić spartańskie warunki i plebejskie towarzystwo, bo 
na granicy, w Aleksandrowie, zorientował się, że został okradziony. 
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Nie ulega kwestii, że Żeromski pisał o połączeniu, z którego wcześniej skorzy-
stała jego żona z córką. Obie wyjechały z Rapperswilu o godz. 20.04 pociągiem 
nr 217, relacji Zurych–Chur. W Sargans (o 21.59) czekała podróżniczki pierwsza 
przesiadka – na pociąg, którym dotarły do granicznego Buchs. Tu odbyła się kon-
trola celna i paszportowa, tu też Oktawia znalazła chwilę, by o tym odcinku podró-
ży zakomunikować mężowi. O 23.10 w Buchs zaczął się następny etap: krótki 
przejazd do Feldkirch 57, tam zaś, o godz. 0.23 (już 12 VI) – etap najdłuższy i bez 
wątpienia najuciążliwszy: blisko 30-godzinna jazda do Wiednia, którą przerywały 
dwa nieco ponad 2-godzinne postoje, w Innsbrucku (od 6.55 do 8.58) i w Salzbur-
gu (od 18.08 do 20.26). Wiedeń (Westbahnhof) przywitał podróżniczki o 6.00 
(13 VI) 58. Cały ten odcinek znalazł odzwierciedlenie w korespondencji małżonków. 
12 VI Żeromski skarżył się w liście: „Dopiero doba upłynęła od Twego wyjazdu... 
Jeszcze nie dojechałaś nawet do Wiednia, kiedy ja to piszę” (L-2 374). Dzień później, 
przybywszy do Wiednia, Oktawia donosiła mężowi: „Dotąd nie czuję się zmęczona, 
bo dobrze spałam obie noce dzięki 50 krajcarom” 59. 

Co jeszcze o somatycznym wymiarze drogi Oktawii do Wiednia powie nam roz-
kład jazdy? Powie sporo o kondycji materialnej Żeromskich. Długą drogę odbywa-
ją dwie kobiety, skazane na pociągi osobowe i przedziały trzeciej klasy. Wiemy już, 
że w Feldkirch wręczone konduktorowi 50 krajcarów pozwoliło na jakąś odrobinę 
komfortu (być może osobny przedział, w którym zmęczone podróżniczki mogły 
bezpiecznie zasnąć), długi postój w Innsbrucku nie tylko dał Oktawii okazję do 
zjedzenia ciepłego posiłku, ale też przyniósł gorzkie doświadczenie. Oto, zgodnie 
z rozkładem, następowało tutaj dzielenie składu pociągu: jego pierwsza (pospiesz-
na, a zatem droższa) część wyruszała do Wiednia już o 7.15, by zameldować się 
u celu jeszcze tego samego dnia o 21.15; druga (wciąż osobowa) wyruszała później 
i fundowała podróżnym jeszcze jedną noc w drodze. Może o nierówności, której 
posmakowała w Innsbrucku, wspomniała Oktawia w niezachowanym liście do 
męża? Tu, w stolicy Tyrolu, przekonać się można było, iż większe pieniądze dają 
ciału wygodę podróżowania. Aby szybciej znaleźć się w Wiedniu, trzeba było dodat-
kowo zainwestować w drogę więcej niż 50 krajcarów.

„Czy Ci też w Wiedniu wszystko pomyślnie udało się załatwić?” – pyta Żeromski 
13 VI (L-2 375). Nie znając jeszcze tego pytania, Oktawia pisze:

Posyłam Ci pas[z]port, a ja mam osobny; zapłaciłam 4 guld[eny]. Masę miałam chodzenia i dużo 
strachu, bo w pośpiechu zgubiłam kwit na rzeczy i bałam się, że mi kto inny rzeczy zabierze – ale teraz 
wszystko już w porządku. Widziałam Nowy Burg i Augustinekirche, bo tam cudny pomnik Canovy. 
Teraz pojadę z Henią do Wenecji Wiedeńskiej, a potem na kolej. Obym w Tworkach znalazła list od 
Ciebie 60.

57 Zob. „Guide des voyageurs en Suisse” 1896, saison d’été, s. 132.
58 Zob. „Der Conducteur” 1896, Mai, s. 40–49.
59 Zob. O. Ż e r o m s k a, Listy do Stefana Żeromskiego. Oprac., wstęp, przypisy Z. J. A d a m c z y k. 

Łódź 1972, s. 4. O podróży z Rapperswilu do Nałęczowa wspominała córka, Henryka (Pamiętnik, 
s. 209): „Wracałyśmy we dwie z Mamą do Polski, Stefan miał przyjechać potem, gdy zakończy swą 
pracę bibliotekarską i zda pracę swemu następcy. Mama nie mogła już z tęsknoty do kraju wytrzy-
mać, chciała też przygotować sposób życia i utrzymania w kraju. Żeromski ze zdrowiem poprawił 
się – ja znów niepokoiłam Mamę, byłam mizerna i chuda po ciężkiej odrze”. 

60 Ż e r o m s k a, op. cit., s. 3.
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13 VI 1892 był w Wiedniu dniem o umiarkowanej temperaturze, nieco niższej 
niż przeciętna (w południe zanotowano 20°C) 61. Pogoda sprzyjała zatem obu po-
dróżniczkom, które zdecydowały się połączyć cel turystyczny (oglądanie Nowego 
Burgu i Augustinekirche) z bardzo praktycznym. Powrót do kraju wymagał wizo-
wania paszportów 62. Trzeba było to zrobić w rosyjskim konsulacie na Reisnerstras-
se 35 (dziś to nr 45–47), w godzinach jego urzędowania, tj. między 13 a 16 63. List 
Oktawii mówił o szczęśliwym zakończeniu przygody z bagażami na dworcu, o obej-
rzeniu niezwykłości w centrum miasta i o załatwieniu formalności paszportowych 
(blisko centrum). Mogła być godzina 14–15. W planie leżała jeszcze wizyta w We-
necji Wiedeńskiej, tj. w części Prateru, imitującej fragmenty włoskiego miasta, 
wybitnej atrakcji, która od roku przyciągała do siebie zwiedzających 64. Oczywiście, 
przyciągała nie za darmo. Za wstęp Oktawia musiała zapłacić 50 krajcarów (30 za 
siebie i 20 za córkę). 13 VI (w sobotę) można było w wiedeńskiej Wenecji podziwiać 
m.in. święto róż i corso kwiatowe, a na godzinę 21 zapowiadano pokaz iluminacji 65. 
Obie podróżniczki nie mogły go jednak już zobaczyć. Ich pociąg odchodził z sąsia-
dującego z Wenecją Wiedeńską dworca Nordbahnhof o 19.05. Gdyby miały więk-
sze fundusze, mogłyby nacieszyć oczy iluminacją i wyruszyć do kraju dopiero 
o 21.30 66. 

Trzebinia, Szczakowa i Granica – to miejsca kolejnych przesiadek obu podróż-
niczek, już 14 VI. Tego samego dnia o 21.13 pociąg pocztowy nr 10 dotarł do 
Pruszkowa, skąd mogły się dostać do pobliskich Tworek. Prawdopodobnie tym 
samym pociągiem następnego dnia (15 VI) wyjechała Oktawia z córką do Warsza-
wy. Tam pociągiem Drogi Żelaznej Obwodowej (o 21.58) przedostały się z dworca 
Warszawa Wiedeńska na dworzec Warszawa Nadwiślańska (dziś – Warszawa Gdań-
ska), gdzie przesiadły się do pociagu Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, odjeżdżające-
go o godzinie 23.06. O 4.54 (już 16 VI) Oktawia z Henryką znalazły się na stacji 
w Nałęczowie 67. Kilkanaście godzin po przyjeździe Oktawia skarżyła się w liście: 
„Jutro napiszę trochę z większym sensem, ale dziś do wszystkiego przyplątała się 
newralgia” 68. Powrót Żeromskiego nie nastąpił, tak jak pisarz przewidywał, w sierp-
niu. Do kraju wyruszył mniej więcej miesiąc po żonie i córce. Skorzystał prawdo-
podobnie z identycznych połączeń. Tyle tylko że już w Granicy odebrał go z pocią-
gu szwagier, Rafał Radziwiłłowicz 69.

Podróż Judymowej jest do pewnego stopnia lustrzanym odbiciem tej, którą 
odbyła Oktawia z Henryką. „Kilkaset rubli złożone przez doktora Tomasza umożli-
wiły jego bratu wyjazd za granicę” (LB 261). Brat ów wyjechał z Warszawy do 

61 Zob. doniesienie meteorologiczne: „Wiener Zeitung” 1896, nr 138.
62 Przypominał o tym obowiązku m.in. rozdz. Pas[z]porty zagraniczne w polskim „Przewodniku kole-

jowym”.
63 Zob. S m ó l s k i, Wiedeń i jego okolice [...], s. 93.
64 Zob. Venedig in Wien. „Österreichische Illustrierte Zeitung” 1895, nr 25/26.
65 Zob. anons reklamowy w: Venedig in Wien. „Wiener Zeitung” 1896, nr 136.
66 Zob. „Der Conducteur” 1896, Mai, s. 136.
67 Zob. „Rozkład jazdy pociągów pasażerskich na drogach żelaznych w Królestwie Polskim” 1896, 

sezon letni. Ówczesna stacja Nałęczów to dzisiejszy Miłocin Lubelski.
68 Ż e r o m s k a, op. cit., s. 6.
69 Zob. K ą d z i e l a, op. cit., s. 566–567.
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Szwajcarii w lutym, jakby naśladując tym terminem zimową podróż pisarza ze 
stycznia–lutego 1892. Podróż żony brata, wezwanej szorstkim listem, odbyła się, 
podobnie jak powrót Oktawii, w czerwcu. O pierwszym odcinku tej eskapady spo-
ro wiemy. Oglądamy jadącą bohaterkę i widzimy jej podróż tak, jak zapisywała się 
ona w świadomości kobiety, dla której daleki wyjazd (z dwójką małych dzieci!) 
musiał stanowić doświadczenie niezwykłe:

Dzieci były zrazu uszczęśliwione. Ona sama, odwykła od bezczynności, drzemała ciągle w wagonie. 
Kupiła bilet wprost do Wiednia, gdzie miał ją na dworcu czekać jeden towarzysz, gadający po polsku. 

Judymowa nie umiała ani jednego obcego wyrazu. Ponauczano ją słów: Wasser, Brot, zwei, drei 
itd., ale i to jej się splątało w głowie.

Przejechała granicę, noc nastała, a tymczasem w wagonie wciąż jeszcze po polsku rozmawiano. 
Judymowa była dobrej myśli:

„Taka ta i zagranica! Przecie się tu doskonale z ludźmi rozmówi... Troszkę jakoś inaczej gadają, ale 
po naszemu”.

Ułożyła przy sobie dzieci, sama się skurczyła. Jej nerwy, przywykłe do wiekuistej czujności, sko-
rzystały z chwili. Zapadła w sen, ów sen w wagonie klasy trzeciej, w stan dziwnej półjawy, kiedy czuje 
się wszelkie łoskoty i drżenia, wie wszystko, a zarazem jest o tysiąc mil...

Pociąg leciał w ciemności. Częstokroć w szyby wagonu uderzały światła stacji i po krótkiej chwili 
ginęły, jakby dokądś uniesione przez świst lokomotywy. Gdy pociąg stawał, słychać było dygotanie 
dzwonków elektrycznych. Skowyczał w nich jakiś frazes złowieszczy, rozbity na tysiące jednolitych 
wzdrygnięć... [LB 276–277]

Warto odnotować, że Żeromski daje także tutaj świadectwo zauroczenia natu-
ralizmem, bo mocno trzyma się realiów 70. Korzysta też z własnego doświadczenia. 
Przypomnijmy sobie list, w który mowa o tym, jak za stacją w Oświęcimiu młody 
pisarz miękko wjeżdżał w kulturową obcość.

W Wiedniu podobieństwo między podróżą Oktawii a eskapadą Judymowej 
jakby się urywa. W prawdziwej podróży mieliśmy zwiedzanie stolicy, w jej fikcyjnym 
przetworzeniu bohaterka niczego z miasta nie zapamiętuje. Po przyjeździe widzi 
tylko „dzielnicę uboższą” i spędza cały dzień w domu „towarzysza”, który odebrał 
ją z dziećmi na dworcu. Cały kilkunastogodzinny pobyt jest przede wszystkim do-
świadczeniem somatycznym. Zapamiętała z niego Judymowa śniadanie i szeroką 
kanapę, na której „mimo zmęczenia oka zmrużyć nie mogła”. Wieczorem trzeba 
było jechać na dworzec. „Opiekun ulokował ich w wielkim furgonie przewozowym 
jak śledzie w beczce i odstawił na Westbahn” (LB 280). W wiedeńskim pobycie 
Judymowej widać negatyw tego obrazu, który wyłaniał się z listu Oktawii. Utru-
dzona kobieta (po dwóch nocach spędzonych w wagonie!) zdobyła się wszak na 
wysiłek, by nad Dunajem zaspokoić także potrzeby ducha (ogląda Nowy Burg, 
rzeźbę Canovy, pisze list, idzie na Prater), fikcyjna bohaterka została zaś zreduko-
wana do ciała, do przedmiotu, który można było do furgonu (a potem – do wagonu) 
zwyczajnie załadować. Na stacji Westbahnhof w ostatnich słowach uczynny „towa-

70 W roku 1892 fikcyjna Judymowa mogła skorzystać z prawdziwego pociągu, który odjeżdżał z War-
szawy o godz. 5.40 (w 1896 r. stał się on „pocztowym” i odjeżdżał o 5.20). Pociąg ten miał w Gra-
nicy skomunikowanie z pociągiem odchodzącym do Szczakowej o 15.03, pozwalając dotrzeć do 
Wiednia (po przesiadkach) o 5.05 dnia następnego („Był już dzień zupełny, gdy ukazała się wielka 
rzeka, szeregi czarnych, zadymionych murów”, LB 279). 
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rzysz” jeszcze raz uzmysłowił bohaterce jej cielesność, każąc zapamiętać dwa nie-
mieckie słowa: nazwę stacji Amstetten i „umsteigen” przesiadać się’. 

Przesiadka w Amstetten miała stanowić dla ciała bohaterki wymagającą próbę. 
Pociąg wyjeżdżał z Wiednia wieczorem. Zmierzch w czerwcu musiał oznaczać, iż 
było już naprawdę bardzo późno. „Wagon był pełen ludzi. Panował gwar...” Pociąg 
wolno ruszył, latarnie pojawiały się w oknach „na podobieństwo jakichś pysków 
pałających”. Dzieci zaczęły kaprysić. „Judymowa była wprost rozszarpana w sobie. 
Dusił ją brak punktu oparcia” (LB 281). Do Amstetten dojeżdżało się w środku 
nocy. Historia z nieudaną przesiadką pokazuje, iż potrzeb strudzonego ciała nie 
zdołała Judymowa oszukać wysiłkiem świadomości. Sen dał za wygraną dopiero 
wtedy, gdy „wagon był prawie pusty”. Jazda trwała jeszcze czas jakiś. „Przed połu-
dniem wagon stanął i wszyscy pasażerowie wysiedli” (LB 283). Podkreślę rzecz 
ważną: Żeromski respektuje prawdziwy rozkład jazdy w całej drodze Judymowej 
z Warszawy do Winterthuru, choć nie czyni tego w wyraźnych odwołaniach (miarą 
czasu w fikcyjnej marszrucie są zwykle pory dnia). Robi wszakże jeden – i bardzo 
istotny – wyjątek dla przygody z Amstetten, która „rozkładowego” odpowiednika nie 
ma 71. Robi to, bo pisze powieść nie o pięknie podróżowania, tylko o umęczonym 
ciele, o fizycznym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, o niemożliwości spo-
czynku i o braku oparcia. Pisze o ciałach słabych, uprzedmiotowionych, uwierają-
cych swych właścicieli, niezharmonizowanych z otoczeniem. Krótko: o ludziach 
bezdomnych. Przypomnijmy sobie początek powieści:

Tomasz Judym wracał przez Champs Elysées z Lasku Bulońskiego, dokąd jeździł ze swej dzielnicy 
koleją obwodową. Szedł wolno, noga za nogą, wyczuwając coraz większy wskutek upału ciężar własnej 
marynarki i kapelusza. Istny potop blasku słonecznego zalewał przestwór. [LB 3]

Judym, jak pamiętamy, zaczął rozglądać się za cieniem i chłodem, usiadł na 
parkowej ławce, ale gdy „cień opuścił miejsce zajęte przez Judyma i ustąpił je roz-
tapiającej kaskadzie słońca” (LB 4), bohater wstał i skierował swe kroki do... Luw-
ru! „Nade wszystko interesowała go sprawa odpoczynku w doskonałym chłodzie 

71 Wyjazd Judymowej mógł nastąpić o 22.25 pociągiem osobowym nr 11, jadącym z Wiednia do 
Lindau (podróż trzyma się realiów z lata 1892 ázob. „Reichs-Kursbuch” 1892, Juni, tab. 367ñ).  
Do Amstetten pociąg docierał o 1.40. O żadnej przesiadce na tej stacji nie mogło być mowy, ponie-
waż dalsza trasa pociągu nr 11 wiodła przez Linz, Salzburg, Bischofshofen, Innsbruck. Był to 
bowiem „Zug, co rznie do Salzburga” (LB 281). W Amstetten odłączano część składu, która je- 
chała stąd przez Selzthal do Aussee. Nie mogła się w niej jednak Judymowa znajdować, ta część 
bowiem zestawiona była wyłącznie z wagonów 1 i 2 klasy. Nienazwana stacja, do której dociera 
pociąg z Judymową, jest także tworem wyobraźni pisarza. Parametry czasowe (wieczorny wyjazd 
z Wiednia, przejazd nocą przez Amstetten i dojazd do celu „przed południem”) pasują tylko do 
jednego miejsca, tj. do Bischofshofen, dokąd o 11.03 docierał pociąg z Amstetten. Przyjazd tym 
pociągiem nie byłby jednak żadnym problemem, bo o 11.25 dojeżdżał do Bischofshofen pociąg 
osobowy nr 11 (ten sam, którym Judymowa wyjeżdżała z Wiednia). Prawdziwe Bischofshofen nie 
wymagałoby od – spotkanych przez Judymową – Karbowskich, by swą wyprawę do Włoch odby-
wali przez Amstetten. Włoska podróż fikcyjnych bohaterów ma także ślad doświadczeń Żeromskie-
go, planującego eskapadę do Wenecji, swą zaś styczniową drogę do Innsbrucku (z 1892 r.) odby-
wającego pociągiem z wagonami do Wenecji, do których w Amstetten wsiadać mogła fikcyjna para 
Polaków. Więcej o tym piszę w artykule Amstetten, umsteigen. Ćwiczenia z geopoetyki („Ruch Lite-
racki” 2016, z. 2).
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i z dala od wrzawy ulicy paryskiej”. Dobra ławka znalazła się w sali z Wenus z Milo. 
„Judym widział już był ten cenny posąg, ale nie zwracał nań uwagi jak na wszelkie 
w ogóle dzieła sztuki” (LB 6). 

Upał dokucza też Judymowej, która wskutek ułomności własnego ciała znala-
zła się tam, gdzie nie zamierzała dojechać („Był upał. [...] Pot zalewał jej ciało, 
każdy szew wrzynał się w skórę”, LB 284–285). Przygoda z przespaną stacją jest 
wariantem sceny, która otwiera Ludzi bezdomnych. Działania (lub zaniechanie 
działań) w obu epizodach dyktuje bohaterom fizjologia. Żeromski bardzo konse-
kwentnie przeprowadza ten somatyczny wątek powieści, szkicuje go już w pierwszym 
obrazie pierwszego rozdziału, a potem – po wprowadzeniu na scenę pary nowych 
bohaterów (Wiktora i jego żony) – czyni go osnową rozdziału W pocie czoła. Judym 
wrócił z Paryża do Warszawy, w rodzinnym mieście czuje się jednak niekomfortowo, 
dokucza mu upał, którego dolegliwość spotęgowała się w momencie, gdy bohater 
„przywitał najściślejszą ojczyznę swoją”. Tutaj „żar słoneczny zalewał [...] rynsztok 
w kształcie ulicy” (LB 35). Celem wyprawy jest, jak wiemy, dom przy ulicy Ciepłej. 
Tę nazwę zna czytelnik z poprzedniego rozdziału, gdzie pada ona w formie zde- 
leksykalizowanej. Judym przedstawia się wszak spotkanym w Luwrze damom, 
mówiąc, że pochodzi z warszawskiej rodziny, z „Ciepłej ulicy” (LB 14). W rozdziale 
– nomen omen – W pocie czoła niemal wszystkie sceny rozgrywają się w upale. 
Straszliwie gorąco jest w fabryce cygar, gdzie pracuje Judymowa („Duszące powie-
trze, pełne smrodu ciał pracujących w upale, w miejscu niskim i ciasnym, przeła-
dowane pyłem starego tytoniu, zdawało się rozdzierać tkanki, żarło gardziel i oczy”, 
LB 45). W mieszkaniu Judymowej też jest gorąco („Przez drzwi kuchenki, otwarte 
na korytarz, buchało gorąco i zaduch [...] nie do wytrzymania” áLB 49ñ; „Brat Wik-
tor nie nadszedł, w mieszkaniu było piekielnie gorąco [...]” áLB 50ñ). Wytchnienie 
daje bohaterowi ławka w Ogrodzie Saskim. Spotkanie z Wiktorem kończy się wizy-
tą w odlewni. I pewnie dlatego w ostatnim zdaniu rozdziału czytamy o Tomaszu, że 
„serce zapaliło się w nim, jakby w nie zleciała iskra z płomienistego ogniska” (LB 
63). Metaforyczne określenia, czytane w somatycznym kontekście rozdziału, stają 
na progu udosłownienia.

W scenie w odlewni mógł Tomasz Judym podziwiać brata pracującego przy 
„gruszce” Bessemera. Taką samą „gruszkę” będzie obsługiwał Wiktor w Winterthu-
rze i za taką samą będzie chciał wyjechać jeszcze dalej – za Ocean („Ja r z n ę  do 
Ameryki”, LB 298). Wyjazd do Szwajcarii miał podłoże ekonomiczne, trzeba go 
traktować jako pogoń za lepszym jedzeniem, za „gruszką” właśnie. Także potrzeby 
ciała kazały Wiktorowi wezwać do siebie żonę. Bohater skarży się w liście, „że mu 
jadło szwajcarskie a n i  w e ź  nie służy”. Nie ma w tym liście mowy o uczuciach, 
o tęsknocie za żoną i dziećmi, wyliczone są za to nazwy potraw, które kazały my- 
śleć o „dziwaczności takiego stołu” (LB 276). A chodzi – dodajmy – o pierwszy list 
(z czerwca), którym komunikują się małżonkowie po rozstaniu w lutym. Rozdział 
W drodze zdaje się też przypominać, co pierwotnie znaczyło słowo „droga”. Był to 
ślad pozostawiony w przestrzeni przez przemieszczające się ciało, efekt przeciska-
nia się, „drążenia”. „Droga” to inaczej „kolej” („koleina”), bo w miękkim podłożu 
obracajace się koło pozostawia charakterystyczne i trwałe wgłębienie. I droga, 
i kolej powstawały zatem z najbardziej intymnego kontaktu ciała z otaczającą go 
materią. Jedno i drugie jest do pewnego stopnia odlewem czyjejś ruchowej aktyw-
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ności, pośmiertną maską ruchu. Śladem po czyimś byciu 72. Tytuł całości Ludzie 
bezdomni i tytuł rozdziału W drodze mogłyby się zamienić miejscami.

Uczynni Karbowscy odwieźli Judymową do Amstetten i tam, nim sami wsiedli 
do pociągu do Włoch, dali konduktorowi pociągu jadącego do Innsbrucku 5 gulde-
nów, dzięki czemu bohaterka z dziećmi „ulokowana została w osobnym przedział-
ku, na klucz zamykanym” (LB 290). Z dalszej drogi Judymowa niewiele rejestruje. 
Mało przede wszystkim widzi:

Kiedy niekiedy wzrok Judymowej spadał w otchłań, gdy pociąg leciał na skalnych gzymsach arl-
berskiej drogi. Gdzieś w głębi, w przepaści, w niezmiernych szczelinach snuły się białe, zielonkawe 
piany wód Innu po sennych, śliskich, czarnych głazach. 

[...] Czasami dokoła wagonu roztaczała się głucha ciemność, którą wypełniał dym i łoskot. Judy-
mowa nie wiedziała, co to jest, ale nie czuła lęku. [...] 

[...]
Jechali tak przez cały następny dzień i całą noc. [...] 
W Buchs konduktor austriacki doręczył Judymową szwajcarskiemu, który ironicznym okiem 

oglądał tych podróżnych. [LB 291]

Przez doznania fikcyjnej bohaterki przeświecają tutaj wrażenia zapamiętane 
przez samego pisarza. Wspominałem już, iż „arlberskiej drogi” Żeromski nie mógł 
widzieć, bo za każdym razem ten odcinek pokonywał w środku nocy. Słyszał za-
pewne „głuchą ciemność”, która sygnalizowała liczne na tym szlaku tunele. Czy 
widział połyskujący Inn? Zapewne tak, ale „arlberska droga” zaczyna się (gdy podróż 
biegnie na zachód) dopiero w Landecku, tj. tam, gdzie szlak kolejowy porzuca do-
linę tej rzeki i wkracza w dolinę jej dopływu, dzikiej Sanny. Pamiętajmy jednak, że 
Ludzie bezdomni odwzorowują mapę mentalną pisarza, a na niej Inn mógł spływać 
z Przełęczy Arlberskiej. Perspektywę pisarza, który w lipcu 1896 wracał przez Arl-
berg do kraju, wyraźnie oddaje zdanie, gdzie mowa, iż po przebyciu „arlberskiej 
drogi” jechali jeszcze „cały następny dzień i całą noc”. Tak rzeczywiście podróżo-
wało się w czerwcu i lipcu 1896, ale – na wschód. W jeździe na zachód noc (trzymam 
się wciąż rozkładu pociągu osobowego z Wiednia do Lindau) kończy się porankiem 
w Feldkirch i przywitaniem ze szwajcarskim kolejarzem w Buchs. Po przesiadce 
w Buchs i po jeszcze jednej, w Sargans, zjawia się widok, który Judymową wyrywa 
z odrętwienia:

W blasku nowego dnia ukazało się wkrótce coś nieziemskiego, coś, na co patrząc Judymowa oczom 
wierzyć nie chciała: błękitne, zimne, tajemnicze jezioro Wallensee. Pierwszy promień zza szczytów wpa-
dający w nizinę ślizgał się na falach, które się chwiały w chłodnym mroku. Ta głębia przezroczyta, 
a zstępująca w ciemną otchłań, znowu do drżenia zmusiła serce Judymowej. [LB 291–292]

Nikt, kto podróżuje trasą biegnącą południowym brzegiem Wallen-See, nie 
pozostanie obojętny na piękno i grozę zaokiennego widoku 73. Żeromski musiał ten 
pejzaż widzieć i doskonale zapamiętać, choćby z przyjazdu w październiku 1892 
lub z powrotu do kraju w lipcu 1896. W zacytowanym fragmencie ważne jest zda-

72 Taki trwały ślad pozostawiły dzieci Judymowej, które przed domem w Winterthurze „wzięły i ob-
darły wszystkie liście [winnej latorośli], powyrywały badyle ze ziemi” (LB 296–297).

73 Współczesny pasażer, niestety, ma wrażenia uboższe, bo spory odcinek drogi kolejowej w zachod-
niej części jeziora został przeniesiony do tunelu. 
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nie ostatnie, które mówi, iż „nieziemska” przestrzeń podziałała na ciało, wprawiając 
w drżenie serce bohaterki. Koniec tej podróży był już bardzo zwyczajny: „Około 
godziny jedenastej pociąg stanął w Winterturze” 74. Na stacji w Winterthurze po raz 
ostatni widzimy podróżujące ciała: „Konduktor otworzył drzwi i dał jej [tj. Judymo-
wej] znak, żeby się wyniosła z wagonu”. Z wagonowych stopni bohaterka schodzi, 
„dźwigając swe toboły i dzieci” (LB 292).

W październiku 1892 wyjechał Żeromski do Rapperswilu. Podróżował z Okta-
wią i Henryką. Był też (i stale w Szwajcarii będzie) ciałem – poważnie chorym. 
W tym zatroskaniu o potrzeby cielesne odsłania się motywacja sytuacji z początku 
Ludzi bezdomnych. Judym nie szukał w Luwrze pokarmu dla ducha, pragnął tyl-
ko schronić się przed nieznośnym paryskim upałem. Żeromski pojechał do Szwaj-
carii, która olśniewała przybyłych widokami, po to, by ratować udręczone chorobą 
ciało. Ruszył z rodziną w drogę w czasie dla wszystkich ciał szalenie niebezpiecz-
nym. Latem 1892 całą Europę ogarnęła pandemia cholery 75. Żeromski wrócił do 
kraju także naglony potrzebami ciała. Nie czekając na sierpniowy zjazd Rady 
Muzeum, wyjechał w lipcu 1896. Pisał o tym do przełożonego, Henryka Bukow-
skiego:

Jestem tak chory, że, niestety, nie mogę doczekać zjazdu i jadę do kraju w tych dniach, jak tylko 
odbiorę list od Szanownego Pana. Jeszcze w zimie dostałem choroby nerkowej, ciągle się ona wzmaga-
ła, a teraz na tle tej choroby wywiązała się taka neurastenia, że już kilka nocy z rzędu nie śpię wcale, 
nie mogąc jeść, i jestem w gorączce. Sześciu tygodni jeszcze żadną miarą bym nie przetrzymał. Lada 
dzień mógłbym się położyć do łóżka, co w teraźniejszych warunkach mogłoby mię – bez żadnej opieki 
– dobić. [L-2 395]

Szukanie ratunku dla trawionego przez gruźlicę ciała przywiodło pisarza do 
Zakopanego. Stamtąd w każdym liście Żeromski informował żonę o stanie swego 
zdrowia i o postępach w pisaniu powieści. Z końcem września 1899 sytuacja wy-
muszonej rozłąki (bezdomności!) nałożyła się na narodziny syna:

Jakiż jestem szczęśliwy, że już wróciłaś do domu z tym syneczkiem najmilszym, który chciałbym, 
żeby się nazywał A d a m, bo pod cieniem naszej miłości dla Mickiewicza się począł. Na drugie imię może 
mieć Rafał. Dziwnego doznaję uczucia tęsknoty do niego. Dla niego piszę łzami tę powieść o ludziach 
bezdomnych [...]. [L-3 98]

Powieść Ludzie bezdomni powstała w szczególnym momencie życia Żeromskie-
go, na progu sławy. Była powieścią, która zamykała lata niedostatku... 76

74 Także ten szczegół, co można sprawdzić, trzyma się kolejowych realiów! Fikcyjna podróż bohater-
ki wiodła od Rapperswilu do Winterthuru trasą, którą chciał przyjechać do Żeromskich Bolesław 
Prus, tj. przez Uster i Wallisellen (gdzie musiała być przesiadka).

75 Podróż w takich warunkach musiała wiązać się z „dezynfekcją”, o której mowa była w cytowanym 
liście Wasilewskiego. Rozwijam ten wątek w szkicu Amstetten, umsteigen. 

76 Zamknięty był także, sportretowany w powieści, świat kolejowy. Na dworcu wiedeńskim Judymo-
wą wzywał jeszcze do wagonu „drugi dzwonek” (LB 280). Od 1 I 1897 dzwony na stacjach całego 
Cesarstwa Austro-Węgier nie informowały już o zbliżającej się porze odjazdu pociągu. Zob. Zanie-
chanie sygnałów dzwonem stacyjnym. „Gazeta Lwowska” 1896, nr 288. 
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A b s t r a c t

WOJCIECH TOMASIK Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

ŻEROMSKI AND TIMETABLE THE CASE OF JUDYM’S BROTHER’S WIFE

The article shows the railway timetable significance which may serve for a Żeromski biography re-
searcher. They can be viewed as a valuable source, allowing, inter alia, to complete (and in some cases 
to rectify) the information found in Żeromski’s letters written during his first trip to Switzerland. The 
analysis of timetables also sheds new light on the origin of Ludzie bezdomni (Homeless People) and it 
also shows how important role in the characteristics of the novel’s characters are played by somatic 
sensations. The novel opens with a scene which exhibits the distress of Tomasz Judym’s looking for 
shadow and cold in a torrid afternoon. High temperature is also felt later when, having returned from 
Paris to Warsaw, he decides to visit home and his brother. The presentation of Judym’s brother’s wife 
fictional trip to Winterthur involves the experience of both: the writer and his wife Oktawia. Żerom- 
ski in his novel with naturalistic pedantry sticks to railway reality of which he learned travelling to 
Switzerland. Quite distinctly, he moves away from that reality in the scene of Judym’s brother’s wife 
unsuccessful train change while her travel to Switzerland in order to intensify the significance of the 
picture of the trip hardship meaning which he himself experienced as a seriously ill man.
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Poeta-tekściarz

Wśród pozostawionych przez Jerzego Ficowskiego prac pisarskich – obok wybitnych 
dokonań w dziedzinie twórczości oryginalnej: tomów poezji, zbioru opowiadań fan-
tastycznych Czekanie na sen psa, gawęd starowarszawskich, baśni cygańskich dla 
dzieci, obok obszernego dorobku przekładowego, a także wybitnych zasług cyga-
nologa: odkrywcy Papuszy, autora książki Cyganie na polskich drogach, która 
znalazła się w wielu domach inteligenckich, poszerzając wrażliwość społeczną na 
kulturowe odmienności, obok wreszcie edycji dzieł Brunona Schulza i szkiców 
biograficznych o nim, książki o Witoldzie Wojtkiewiczu – istnieje również domena 
aktywności artystycznej mniej znana, która jednak w pewnym sensie umożliwiła 
Ficowskiemu realizację wymienionych tu dzieł. Domeną tą było pisanie tekstów 
piosenek dla czołowych wykonawców polskiej estrady. 

Początki twórczości piosenkowej poety sięgają współpracy z Państwowym Ze-
społem Pieśni i tańca „Mazowsze”, trwającej od wczesnych lat pięćdziesiątych XX 
wieku 1. Ficowski był przez jakiś okres kierownikiem literackim „Mazowsza”. W roku 
1957 odbył z tym zespołem podróż artystyczną do Londynu 2. Później oddawał się 
tej twórczości z jeszcze większą intensywnością. W latach sześćdziesiątych owocem 
zadzierzgniętej przez niego krótko po wojnie przyjaźni z Cyganami będą teksty 
pisane dla artystów z kręgu romskiego: Randii (Bronisławy Korsun), Michaja Bu-
rano (Wasyla Mihaja), Sylwestra Masia Kwieka. ten ostatni, młody Cygan z Otwoc-
ka, był przez Ficowskiego wspierany w początkach swej kariery (m.in. próbne 
nagrania w radiu, wizyty u kompozytorów, „ustawienie” repertuaru, występ w Opo-
lu, nagranie płyty), a później ich przyjaźń trwała przez wiele lat 3. Dom wiejski 

* Artykuł powstał w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS2/04352.

1 W zespole rękopisów J. Ficowskiego w gabinecie Rękopisów Biblioteki uniwersytetu Warszawskie-
go natrafiłem na roboczy list-notatkę założyciela „Mazowsza” t. S y g i e t y ń s k i e g o  (1896–1955) 
do J. Ficowskiego, datowany na 9 VII 1952 (obecnie w zbiorach Bibl. Narodowej w Warszawie; 
dalej do tego archiwum odsyłam skrótem BN).

2 J. F i c o w s k i, Po osiemnastu latach. „Orzeł Biały” (Londyn) 1957, nr 9, z 2 III.
3 Zob. listy M. K w i e k a  do J. Ficowskiego z lat 1963–1989 (BN).
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Ficowskiego w gąsiorowie nieopodal Zarąb Kościelnych, zwany cyganówką, był 
miejscem spotkań poety i jego bliskich z artystami cygańskimi, przyjeżdżającymi 
tam wraz z rodzinami 4.   

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych piosenki Ficowskiego śpiewali 
także m.in.: Anna german (będąca również kompozytorką muzyki do wielu jego 
piosenek), Sława Przybylska, Stenia Kozłowska, Maryla Rodowicz, Zdzisława So-
śnicka, Irena Santor, Halina Kunicka, Regina Pisarek, Alicja Majewska, Aneta 
łastik, Jerzy Połomski, Andrzej Zaucha, Mieczysław Wojnicki, Jarema Stępowski, 
Jerzy Michotek. Największym przebojem stały się, oczywiście, Jadą wozy kolorowe 
z 1970 roku (muz. S. Rembowski) w wykonaniu Rodowicz. Ale ponadto popularne 
były takie piosenki Ficowskiego, jak – z okresu współpracy z „Mazowszem” – Polo-
nez warszawski (muz. t. Sygietyński) i Furman (muz. ludowa, wyk. S. Jopek 5) 
oraz Woziwoda (muz. M. Sart, wyk. J. Michotek), Jak zostanę wielką panią (muz. 
E. Dębicki, wyk. Randia), Szlifierz warszawski (muz. S. Rembowski, wyk. J. Stę-
powski), Wiatr mieszka w dzikich topolach (muz. M. Sewen, wyk. A. german), Taka 
prawda nieprawdziwa (muz. M. Sart, wyk. A. german), To chyba maj (muz. i wyk. 
A. german) 6.

Z estradą wiązała Ficowskiego m.in. bliska znajomość z Jerzym grygolunasem, 
współtwórcą Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W jego monografii tego festiwa-
lu poeta widoczny jest na zdjęciu w składzie jury drugiej edycji tej imprezy (1964 
rok) 7. Własne piosenki Ficowskiego nagradzane były na festiwalu opolskim (w 
1963 roku wyróżniono Balladę cygańską, muz. M. Święcicki, wyk. M. Burano) i na 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie: w 1961 (II nagroda za Woziwodę, 
muz. M. Sart, wyk. J. Połomski) i 1970 roku (III nagroda i nagroda specjalna za 
Jadą wozy kolorowe, nagrody I i II wówczas nie przyznano) 8. W roku 1971 Ficow-
ski mówił o około 30 napisanych do tej pory piosenkach 9. twórczość tę musiał 
później dość intensywnie kontynuować, skoro ostatecznie liczba jego tekstów 
piosenkowych przekracza z pewnością znacznie liczbę 200.

W autokomentarzach wyrażających stosunek do własnej działalności piosen-
kowej Ficowski wskazuje, iż, po pierwsze, podstawowy dla tej aktywności był m o -
t y w  z a r o b k o w y  – zdobywanie  środków finansowych, które pozwalały realizo-
wać inne, poważniejsze plany. Sfera piosenki i sfera ambitnej twórczości były pod 
względem wysokości honorariów zupełnie niewspółmierne: „pracowałem kilka lat 
nad książką, za którą otrzymałem honorarium o ileż mniejsze od tantiem za same 

4 Cyganówkę i jej gości wspominały podczas spotkań ze mną zarówno Krystyna Ficowska, starsza 
córka Wandy i Jerzego Ficowskich (rozmowa z 22 VI 2010), jak i druga żona poety, Elżbieta Ficow-
ska (rozmowa z 14 I 2011). 

5 Ojciec wokalistki jazzowej Anny Marii Jopek.
6 R. W o l a ń s k i, Pop, rock, folk. Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. t. 1: A–M. Warszawa 2003, 

s. v. Ficowski Jerzy. 
7 J. g r y g o l u n a s, Festiwale opolskie. Warszawa 1971, s. 236. 
8 Zob. W o l a ń s k i, op. cit., t. 3: Dyskografia, aneksy, s. 406–407.
9 Światy kolorowe. Z J. Ficowskim rozmawia K. N a s t u l a n k a  (1971). W zb.: Wcielenia Jerzego 

Ficowskiego według recenzji, szkiców i rozmów z lat 1956–2007. Wybór, oprac., wstęp P. S o m m e r. 
Sejny 2010, s. 575. Nie jest dla mnie jasne, czy poeta wspominając o 30 piosenkach miał na myśli 
tylko te teksty piosenkowe, które zaistniały na estradzie, czy też wszystkie, jakie napisał.
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Wozy kolorowe. Zająłem się piosenką, chcąc stworzyć sobie warunki do pisania 
nieopłacalnych rzeczy” 10. Po drugie, silnie podkreślany jest przez Ficowskiego fakt, 
że układanie piosenek jest dla niego po prostu c z a s e m  r ó ż n y m  (w domyśle 
– pośledniejszym) od tego, który służy właściwej twórczości: 

Nie widzę żadnego związku między moją liryką a tekstem piosenkowym. Żądają innego warsztatu, 
sterowania wyobraźnią, inny mają adres. Nie potrafię równocześnie być i poetą, i „tekściarzem”, i pro-
zaikiem 11.  

A w rozmowie przeprowadzonej przez Wojciecha Wiśniewskiego określa Ficow-
ski pisanie piosenek jako „artystyczne »usługi dla ludności«” 12. 

te dwa motywy jeszcze silniej, jakby wyostrzone i sprowadzone do czysto już 
życiowych realiów, pojawiają się we wspomnieniach. W wywiadzie dla radiowej 
Dwójki z 2003 roku Ficowski opowiada, jak to jego córeczka, reagując na obawy 
mamy („przymało pieniędzy jest i nie wiadomo, co zrobimy”), rzekła: „Jak to co? 
Pójdziemy do ZAiKS-u”. Wypłacający od czasu do czasu tantiemy za piosenki ZAiKS 
jawił się jej jako „sezam, w którym wszystko się znajdzie, czego się pragnie” 13. 
Krystyna Ficowska zapamiętała twórczość piosenkową ojca jako stale obecną na 
forum rodzinnym, począwszy od jej lat dziecinnych 14.

W relacji Elżbiety Ficowskiej ta twórczość była czymś w rodzaju domowej pro-
dukcji na ciężkie czasy, w której i ona uczestniczyła (była autorką ponad 50 pio-
senek) 15. Wspomina zamówienia kierowane ze strony wojska 16, a także podkreśla, 
że napisanie przeboju w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych radykalnie 
rozwiązywało wszelkie problemy finansowe: 

Jak się udało trafić w taki przebój, to ten przebój był nieprawdopodobnie popularny i dawał wiel-
kie pieniądze, i nie miał konkurencji przez jakiś czas. Słyszałeś to wszędzie, na wszystkich stacjach 
radiowych i telewizyjnych. A w przypadku Wozów kolorowych to było jeszcze przecież we wszystkich 
demoludach bardzo popularne 17. 

10 Piszę dla moich bliskich dalekich. Z J. Ficowskim rozmawia W. W i ś n i e w s k i (1983). W zb.: jw., 
s. 597. 

11 Poetyckie strony świata. Z J. Ficowskim rozmawia M. S p r u s i ń s k i  (1971). W zb.: jw., s. 583. 
12 Piszę dla moich bliskich dalekich, s. 597. 
13 Jerzy Ficowski – refleksje i wspomnienia. Cz. 3: Jerzy Ficowski opowiada o poszukiwaniach spo-

sobu na życie w polskiej rzeczywistości lat 50. Nagranie dla Programu 2 Polskiego Radia, sporzą-
dzone przez B. P r z ą d k ę, pochodzi z 2003 roku. Znajduje się na stronie:   http://www.polskie-
radio.pl/8/755/Artykul/364583,Jerzy-Ficowski-%E2%80%93-refleksje-i-wspomnienia (data do-
stępu: 19 VI 2016).

14 Rozmowa z K. Ficowską, z 22 VI 2010. 
15 Zob. Z. A d r j a ń s k i, Kalejdoskop estradowy. Leksykon polskiej rozrywki 1944–1989. Artyści, 

twórcy, osobistości. Warszawa 2002, s. v. Ficowska Elżbieta. Ficowska pisała swoje piosenki, ale 
także uprawiała twórczość dla dzieci, pod pseudonimem nazwiskowym Elżbieta Bussold.

16 E. F i c o w s k a  przywołuje tu postać J. Laua, literata, kierownika Wydziału Repertuarowego Domu 
Wojska Polskiego, który zamawiał piosenki u kolegów pisarzy: „Przychodził i mówił: »Koledzy, może 
macie jakieś teksty«. Oni płacili za nie. Piosenka mogła nigdy więcej nie ujrzeć światła dziennego, 
mogła nie mieć muzyki, ale składałeś tekst i oni wypłacali pieniądze” (rozmowa z E. Ficowską, 
z 14 I 2011).   

17 Ibidem.
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W innym miejscu dodaje, że z tantiem za Jadą wozy kolorowe dokończyli z mę-
żem budowę domu letniskowego i żyli bardzo dobrze przez długi czas 18.

także drugi wątek wyznań Ficowskiego: całkowita rozłączność tych sfer pisar-
skich, jakimi była piosenka z jednej strony, a wysiłek twórczy podczas pisania 
książek czy poezji – z drugiej, znajduje wyraziste potwierdzenie we wspomnieniu 
dotyczącym lat pięćdziesiątych. Powiada Ficowski o pisaniu tekstów do piosenek: 

zupełnie [mnie] nie cieszyło, bo wytrącało moje pióro z rytmu tak strasznie, że ja później przez dwa lata 
nie byłem w stanie zrobić niczego innego, zanim to ze mnie nie spłynęło, tak jak nikotyna z byłego 
palacza 19.  

I relacja jego żony dotycząca czasów późniejszych: 

on zawsze mówił [...], że jak on te piosenki pisze, to jest taki czas skażony, taki czas, kiedy on nie może 
robić niczego innego. I na przykład, jeżeli pisze książkę, to musi zrobić przerwę, odłożyć książkę, wziąć 
całkiem inne pióro, i tym innym piórem przez jakiś czas pisać piosenki. Potem – powiedział – musi to 
odłożyć, przewietrzyć siebie i pokój, złapać równowagę. I dopiero wraca do swojego pisania 20.  

Podkreśla się tu dwie okoliczności: po pierwsze, piosenki są źródłem zarobku, 
po drugie, pisanie piosenek to inny czas, moment zmiany pióra. Interesująca jest 
komplementarność obu aspektów. Mamy do czynienia z intencjonalną s e p a r a c j ą 
twórczości piosenkowej, jako skażonej, wymagającej zmiany pióra (co nawet przy-
pomina nieco kategorię cygańskiego „skalania”), od twórczości zasadniczej, a po 
wtóre, z silnym podkreślaniem s ł u ż e b n e g o, usytuowanego głównie w wymiarze 
materialnym, w wymiarze profanum, znaczenia twórczości piosenkowej w życiu 
poety. I dopiero na trzecim miejscu mowa (zarówno w autokomentarzach Ficow-
skiego, jak i w relacji jego drugiej żony) o tym, że nie umiał pisać słabych tekstów, 
bo był po prostu przede wszystkim poetą. Można, oczywiście, powiedzieć, iż tak 
wyglądała realność, ale jednocześnie trzeba zauważyć, że układa się to w pewną 
narrację, w której ramach egalitaryzm, wpisany w rolę autora tekstów piosenek, 
zostaje wyraźnie oddzielony od elitaryzmu, cechującego rolę poety i badacza kultur.

Charakterystyka zbioru, czyli żywioł piosenkowy

Podjęta na potrzeby tego artykułu rejestracja tekstów piosenkowych Ficowskiego 
w formie kartoteki doprowadziła do sporządzenia zapisów 198 tytułów utworów 
oraz skopiowania tych tekstów do celów badawczych 21. Kwerendę wykonałem 
w dwóch zasobach: w gabinecie Rękopisów Biblioteki uniwersytetu Warszawskie-

18 Ibidem.
19 Jerzy Ficowski – refleksje i wspomnienia.
20 Rozmowa z E. Ficowską, z 14 I 2011.
21 Dla porównania, M. S i e d l e c k a, autorka obronionej w Warszawie w 2010 roku w Instytucie 

Badań Literackich PAN rozprawy doktorskiej Poetyka tekstów polskiej piosenki popularnej lat  
60-tych i 70-tych XX wieku (promotor prof. dr hab. M. g ł o w i ń s k i. Mpis w Bibl. IBL PAN. War-
szawa, sygn. Masz 6186) uwzględniła, jak podaje, 106 piosenek Ficowskiego, udostępnionych jej 
w ZAiKS-ie (ibidem, s. 162, przypis 301). W orbicie tej pracy znalazło się ogółem 367 piosenek 
J. Kondratowicza, K. Dzikowskiego, Ficowskiego i S. grochowiaka (ibidem, s. 157).
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go 22 oraz w archiwum Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w Warszawie. W pierwszym 
z tych zbiorów zarejestrowałem 140 tekstów, w drugim 146, jednakże wiele z nich 
wystąpiło w obu zbiorach, tak że w rezultacie końcowa liczba odnalezionych tekstów 
piosenek jest mniejsza niż suma obu zbiorów. Piosenek napisał Ficowski na pewno 
więcej, tyle że nie znajdują się one ani w ZAiKS-ie, ani w BuW-ie. Świadczą o tym 
spoczywające w BuW-ie cząstkowe wykazy tytułów piosenek, na których figurują 
utwory niedostępne w obu zbiorach. Kilkanaście dalszych, nie występujących gdzie 
indziej tytułów znajduje się w internetowym Katalogu Polskich Płyt gramofono-
wych 23. A nadto był Ficowski, jak już wspomniałem, autorem produkcji w poetyce 
socrealistycznej czy na zamówienie wojska (relacja E. Ficowskiej), których już 
jednak nie poszukiwałem 24.

Przy okazji niejako, mając dostęp do archiwum ZAiKS-u i natrafiając w zasobach 
BuW-u także na pewną liczbę piosenek autorstwa Elżbiety Ficowskiej (podpisują-
cej, jak wspomniałem, swoje utwory nazwiskiem Bussold) – postanowiłem zewi-
dencjonować również jej teksty. Początkowo nie podejrzewałem jednak, że dla re-
fleksji nad piosenkami Ficowskiego będzie to miało jakieś znaczenie, i widziałem 
te dwa zbiory piosenek – Ficowskiego i jego żony – jako całkowicie rozłączne. Zare-
jestrowałem i sporządziłem kopie w sumie 42 piosenek Bussold, znajdujących się 
w obu zasobach. Ponadto na wspomnianych już wykazach cząstkowych, przecho-
wywanych w BuW-ie, pojawiło się 12 dalszych tytułów piosenek przypisanych 
Bussold, z których połowa jednak, jak się przekonałem, była dostępna w formie 
tekstów sygnowanych nazwiskiem Ficowskiego!

Chciałbym zatrzymać się przez jakiś czas przy tych doświadczeniach z identy-
fikacją piosenek, sporządzaniem ich kartoteki, ponieważ coś, co początkowo wy-
dawało mi się czynnością zupełnie rutynową, doprowadziło do zaskakujących ob-
serwacji, rzucających światło na „życie” piosenki, problem jej powstawania, autor-
stwo, transformację tekstu – zwłaszcza w kontekście poezji Ficowskiego. Nie sposób 
zrozumieć w pełni jego twórczości piosenkowej, a chyba też gatunku piosenki es-
tradowej w ogólności, jeśli się owych spraw nie poruszy, zanim podejmie się inter-
pretację konkretnych tekstów. Powiem od razu, że bardzo wiele zawdzięczam w tej 
części rozważań rozmowie z Elżbietą Ficowską, która – gdy ją pytałem o autorstwo 
niektórych piosenek – była w prawdziwym kłopocie, ale jednocześnie impas w tej 
sprawie uświadamiał mi, im dłużej trwało nasze spotkanie, że nie da się tak po 
prostu zamknąć kanonu tekstów Jerzego Ficowskiego i Elżbiety Bussold jako dwóch 
rozłącznych zbiorów. I że w związku z tą niemożnością rodzi się realny problem 
badawczy, stanowiący ważny przyczynek do wiedzy o piosenkach.

Nie zamierzając w jakimkolwiek stopniu umniejszać dorobku piosenkowego 

22 Artykuł ten powstawał w okresie, gdy archiwum Ficowskiego znajdowało się w gabinecie Rękopi-
sów Biblioteki uniwersytetu Warszawskiego, stąd w tekście głównym, opisując przebieg kwerendy, 
lokalizuję je – BuW.  W przypisach zaś do przywołanych rękopisów używam w formie skrótu już 
lokalizacji dzisiejszej: BN.

23 Katalog Polskich Płyt gramofonowych można znaleźć na stronie: www.kppg.waw.pl (data dostępu: 
19 VI 2016).

24 Kilka edycji piosenek Ficowskiego w poetyce socrealistycznej znajduje się w zbiorach Bibl. Naro-
dowej. Są to m.in. teksty do muzyki t. S y g i e t y ń s k i e g o  (Spółdzielcze przyśpiewki. Warszawa 
1953) czy K. S e r o c k i e g o  (Piosenka szofera. Warszawa 1954). 
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Ficowskiego, który był twórcą zdecydowanej większości zachowanych tekstów, 
trzeba powiedzieć, iż istnieje pewien, liczący kilkanaście pozycji, katalog piosenek 
Ficowskiego i Bussold, w których sprawa autorstwa ulega wyraźnej k o m p l i k a- 
c j i, z a t a r c i u. Równocześnie może on być dla nas atrakcyjnym badawczo terenem 
wyodrębnienia pewnych interesujących właściwości samego tekstu piosenkowego, 
a zarazem sposobu jego powstawania i cyrkulacji. Właściwości, które ukazują róż-
nicę między piosenką a tekstem poetyckim, twórczością piosenkową a twórczością 
wysokoartystyczną, wreszcie między samym obiegiem a dojrzewaniem tekstu pio-
senkowego i poezji. Przy czym będę tu mówił przede wszystkim o piosenkach (Fi-
cowskiego i Bussold), bo odmienność statusu oraz sposobu krystalizacji utworu 
poetyckiego, którymi rządzą – odpowiednio – pryncypia oryginalności i definityw-
ności, będzie na owym tle tekstów piosenkowych oczywista.

Podstawowym moim doświadczeniem jako rejestratora piosenek Ficowskiego, 
doświadczeniem swoistej redundancji, stało się odkrycie, że ten sam, pojedynczy 
tekst piosenkowy może mieć różne oznaczenia autorstwa (Ficowski i Bussold) oraz 
że może występować pod kilkoma tytułami. Pierwszą i najgłębiej osadzoną w tek-
ście (choć nie twierdzę, iż najczęstszą) przyczyną przemiennego określenia autor-
stwa piosenki wydaje się d w u o s o b o w a  p r a c a  n a d  t e k s t e m. Przykłado- 
wo: utwór Stara cerkiew. Ma on dwa warianty – pierwszy, dwuzwrotkowy, podpi-
sany nazwiskiem Bussold (muz. M. Sewen) i spoczywający w archiwum ZAiKS-u, 
oraz drugi, w zbiorach BuW-u, sygnowany przez Ficowskiego, bez nazwiska kom-
pozytora, stanowiący rozszerzoną przez poetę wersję piosenki żony. Drugi tekst 
jest dłuższy o jedną zwrotkę. Ficowski, zachowując koloryt łemkowski i nastrojo-
wość pierwszej wersji, w dodatkowo napisanej zwrotce wprowadza, jak się zdaje, 
motyw historyczny wygnania i zapomnienia, być może odnoszący się do tzw. akcji 
„Wisła”: 

Krętym jarem i parowem
jeszcze idą, nim przeminą,
archangieły kolorowe
zapomniawszy swoich imion. 

I wygnańcy wśród połonin
giną, chociaż nieśmiertelni.
Niech im pachnie bezmiar woni
z macierzanek jak z kadzielnic... 25

Innym przykładem kontynuacji czy rozwijania inicjującego pomysłu jednego 
z autorów przez drugiego są dwie piosenki: Spotkanie z nikim i Przychodzi do mnie 
nikt. Pierwsza z nich, napisana przez Bussold wraz z Krystyną Szajkowicz (żoną 
Marka Sarta, która skomponowała muzykę), nosiła początkowo tytuł Nikt, na dwóch 
egzemplarzach maszynopisu w BuW-ie poprawiony ręką Ficowskiego na Spotkanie 
z nikim. Na jednym z nich twórca zmienia także nazwisko Bussold na swoje. Jed-
nakże w archiwum ZAiKS-u egzemplarz tej piosenki sygnowany jest nazwiskiem 

25 ten narzucający się w lekturze obu wersji obraz ewolucji piosenki potwierdziła w rozmowie ze mną 
E. Ficowska, opisując rolę męża w drugiej fazie powstawania tekstu.
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autorki 26. Piosenka Ficowskiego Przychodzi do mnie nikt jest wprawdzie utworem 
nowym, odmiennym tekstowo, ale niezwykle podobnym sytuacyjnie (motyw nocy, 
spotkania) i opartym na tym samym pomyśle – „nikt” jest personifikacją tęsknoty. 
Piosenka Przychodzi do mnie nikt (i jej wariant tytułowy Szafirowy nokturn) spo-
czywa w archiwum ZAiKS-u jako utwór Ficowskiego.

A wreszcie przykład ostatni owej płynności autorstwa – udokumentowany listem 
Ficowskiego fakt przerobienia przez niego piosenek Bussold Wesoły gil i Zapalny 
John „sprzed kilkunastu lat”, celem ponownego wprowadzenia ich w obieg estra-
dowy. Nowe, rozszerzone teksty piosenek wysłane zostają do kompozytora Lucjana 
Kaszyckiego wraz z listem wyjaśniającym charakter zmian i sprawę autorstwa:

Wesoły gil ma obecnie dodatkowe trzecie canto, które – jak sądzę – dobrze rozwija i zamyka całość. 
[...] Zapalny John uległ znaczniejszym zmianom. tekst jest dłuższy, w co drugim czterowierszu znalazła 
się refrenowa przyśpiewka z powtórzeniem czwartej linijki. Całość jest mimo to bardziej zwarta teksto-
wo i konsekwentna poetycko, zawiera szereg nowych pomysłów opartych na tej samej naczelnej „zapal-
nej” metaforze, tok balladki jest płynniejszy i z pewnością lepszy niż poprzednio. [...] Do autorstwa żony 
dopisałem moje współautorstwo (za jej zgodą i aprobatą), ale – jako że rzecz pozostaje „w rodzinie” – nie 
jest konieczne „dorejestrowywanie” w Zaiksie mojego nazwiska, choć można je podawać przy ewent[u-
alnych] publikacjach i nowych wykonaniach 27. 

Jak widać z podanych przykładów, mamy w piosenkach do czynienia ze swo-
istym zniesieniem rygoru oryginalności autorstwa, rygoru tak typowego dla kla-
sycznego wiersza, tzw. poezji oryginalnej. także w relacjach rodziny Ficowskiego 
na temat pisania piosenek wyraźnie zaznacza się różnica w samej, by tak rzec, 
aurze twórczej, jaka towarzyszyła, z jednej strony, pisaniu przez poetę tekstów 
piosenkowych, z drugiej zaś – wierszy. ta pierwsza czynność dopuszczała osoby 
postronne, wykorzystywanie cudzych pomysłów, wspólne tworzenie albo też przej-
mowanie inicjatywy w momencie impasu. We wczesnym okresie obserwowała to 
córka poety: 

Piosenki tośmy pisali [...] też trochę wspólnie, rodzinnie. [...] siadało się u niego [tj. Ficowskiego] 
w pokoju i tatuś coś na rybkę przynosił. Bo współpracował z Markiem Sartem przede wszystkim 28. 

W podobnym duchu wspomina tworzenie piosenek, zarówno swoich, jak i męża, 
jego żona: 

Siadałam i pisałam dwie zwrotki, i gdzieś tam się zacięłam. Siedzę, myślę, przychodzi Jerzy i patrzy 
mi przez ramię, i mówi: wiesz co, a może tak, a może tak, mamy! Jest! 29

I ta zasada dopuszczalnej współpracy podczas pisania piosenek działała, jak 
wspomina Ficowska, w obie strony. Natomiast zupełnie nie działała w przypadku 
poezji: „gorzej było z wierszami. Wierszy nigdy nie pisaliśmy wspólnie”. Po czym 
odtwarza najwyższe rozdrażnienie poety, jeśli pierwsza lektura jego wiersza przez 
żonę wywoływała jakieś uwagi: „Wrrr, wściekł się, zabrał mi, trzasnął drzwiami, 

26 utwór doczekał się estradowego wykonania przez S. K o z ł o w s k ą  i znajduje się na jej longplayu 
Stenia 3 (1972, Pronit SXL0877).

27 J. F i c o w s k i, list do L. Kaszyckiego, z 8 III 1995. Mpis w zbiorach E. Ficowskiej.
28 Rozmowa z K. Ficowską, z 22 VI 2010.
29 Rozmowa z E. Ficowską, z 14 I 2011.
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wszedł do pokoju, mniej więcej po dwóch godzinach, czasem trzech, wychodził, 
mówi: »A teraz?«” 30

Innym powodem zniesienia w przypadku piosenek owego rygoru oryginalności 
autorstwa była zmiana nazwiska twórcy gotowej już piosenki motywowana wzglę-
dami o c z e k i w a ń  r y n k u  i  s z a n s ą  s p e ł n i e n i a  s i ę  w  realizacji estra-
dowej. gotowy tekst piosenki stanowił bowiem swego rodzaju towar, który (jeśli nie 
powstał do istniejącej już muzyki) należało – jak opowiada Elżbieta Ficowska – 
uplasować, znajdując dla niego kompozytora i wykonawcę. tę rolę swoistego akwi-
zytora brała na siebie żona poety 31. Pozyskanie kompozytora i wykonawcy było 
procesem często niełatwym, a byt piosenki kończył się niekiedy na samym tekście 
lub tekście z muzyką, dla którego nie udało się znaleźć wykonawcy (nieraz zwy-
czajnie z powodu braku sił i czasu) 32. 

tak więc – obok realnego współtworzenia niektórych piosenek – to właśnie 
zwiększenie szansy piosenki na przebicie się i znalezienie dla niej kompozytora 
i wykonawcy było kolejną przyczyną, dla jakiej szereg tekstów sygnowanych w ma-
szynopisach przez Bussold i figurujących w dostępnym w BuW-ie wykazie jej 
utworów wychodziło w świat pod nazwiskiem Ficowskiego. Jego żona przyznaje: 

Zależało nam, żeby piosenka poszła. No, powiedzmy, ja napisałam piosenkę, ale wiadomo było, że 
jeżeli to będzie piosenka Jerzego Ficowskiego, to ona ma większe szanse [...]. Więc to był też argument, 
żeby czasem zmieniać autorstwo 33. 

Wskażmy kilka utworów na tej zasadzie zmieniających autora. Są to zapewne 
te teksty, które w wersjach „domowych”, tych przechowywanych w BuW-ie, mają 
jeszcze sygnaturę Bussold, natomiast w archiwum ZAiKS-u, gdzie piosenki reje-
strowało się z nazwiskiem kompozytora, a więc już „uplasowane”, przynajmniej 
jeśli chodzi o muzykę (sprawa wykonawcy na tym etapie nie zawsze była oczywista), 
znajdowały się jako utwory Ficowskiego. taką właśnie zmianę autorstwa z Bussold 
na Ficowskiego skonstatowałem w przypadku następujących piosenek: Bez ciebie 
tak mi dobrze (muz. S. Rembowski), Daj mi tęczę na niedzielę (muz. A. german), 
Diabeł-stróż (muz. t. Woźniak), Jesień sny ma zielone (muz. S. Rembowski; utwór 
ten w wersji sygnowanej przez Bussold zawiera nazwisko kompozytora R. Czuba-
tego; maszynopis piosenki w BuW-ie opatrzony jest poprawkami Ficowskiego, 
prawdopodobnie dostosowującymi ją do nowej melodii), Stary Nango (muz. L. Ka-
szycki), Zajączek z lusterka (muz. E. Sojka; autorstwo Bussold potwierdza tu figu-
rowanie tekstu w wykazie jej piosenek) 34. Zapewne nie jest to pełna lista piosenek, 
które „zmieniły” autora z owych najzupełniej pragmatycznych powodów.

30 Ibidem.
31 Ibidem. Potwierdzeniem aktywności E. Ficowskiej w tym zakresie jest np. list wokalisty M. K w i e-

k a  do J. Ficowskiego (z 21 III 1970 áRzeszówñ. BN) z trasy koncertowej, w którym autor wspo-
mina o menadżerskim pomyśle żony poety: „Jestem bardzo ciekaw, jak układają się Biecie spra-
wy stworzenia zespołu”, po czym informuje, że nie udało mu się na razie znaleźć cygańskich 
muzyków do tego zespołu. 

32 trudne były np. początki przeboju Jadą wozy kolorowe, od którego powstania nawiązała się współ-
praca Ficowskich z kompozytorem S. Rembowskim (rozmowa z E. Ficowską, z 14 I 2011).   

33 Ibidem.
34 Na marginesie odnotujmy, że opisanego przeze mnie procederu podmiany autora nie była świado-
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Śledząc fenomen tej piosenkowej swobody (z punktu widzenia poezji wysokiej) 
w traktowaniu autorstwa tekstu, jego atrybucji, który nadaje piosence odrębny rys, 
jako gatunkowi popularnemu, dotykamy także, oczywiście, tematu samej techniki 
pisania piosenek. Jej opanowanie pozwoliło Bussold tworzyć piosenki na tyle dobre, 
iż mogły uchodzić za piosenki jej męża 35. W sam gatunek piosenki wpisana jest 
tak duża doza schematu i konwencji, iż przy znajomości tej techniki, przy talencie 
Bussold i podobieństwie wrażliwości obojga autorów możliwe było pod piórem żony 
Ficowskiego powstawanie piosenek, które przyjmowano bez żadnych wątpliwości 
jako utwory jego samego 36.

Ostatnią wreszcie piosenkową osobliwością, o której chcę wspomnieć, związa-
ną ze specyficznym obiegiem piosenki jako gatunku popularnego, osobliwością, 
która ujawniła się w trakcie rejestracji tekstów Ficowskiego i Bussold, okazała się 
zmienność podstawowego elementu identyfikującego piosenkę, jaki stanowi t y t u ł 
u t w o r u. taka wielowariantowość tytułów w wypadku tekstów poezji wysokoar-
tystycznej jest zjawiskiem wyjątkowym, zdarza się bodaj tylko w utworach poezji 
anonimowej i ulotnej, rządzącej się pod niejednym względem podobnymi do pio-
senki regułami obiegu. Rejestrując i czytając teksty piosenkowe, przekonałem się, 
że trafiają się takie, w których pod różnymi tytułami kryje się ta sama treść. Prze-
prowadzenie drugiej alfabetyzacji – według incipitów (stosowanej w dokumentali-
styce właśnie przy rejestracji utworów anonimowych i ulotnych) – pozwoliło wykryć 
szereg tekstów, które występowały pod dwoma, a nawet trzema tytułami. W rezul-
tacie, w sporządzonym przeze mnie podstawowym wykazie piosenek Ficowskiego, 
obejmującym 198 pozycji, znajduje się 28 odsyłaczy do piosenek funkcjonujących 
pod dwoma i więcej tytułami. 

Powody zmiany tytułu już ukończonego tekstu mogły być wielorakie. W przy-
padku piosenki Ficowskiego pierwotnie zatytułowanej Rzeka, i pod tym tytułem 
opublikowanej w prasie codziennej 37, w egzemplarzu złożonym w ZAiKS-ie (muz. 
A. Zaucha) widnieje odręczna poprawka zmieniająca tytuł na Naga rzeka. Zapewne 
zadecydowały tu względy wykonawcze (utwór pod tym tytułem prezentował zespół 
Dżamble), chęć podkreślenia w ten sposób tzw. szlagwortu. Przyczyną zmiany ty-
tułu mogą być także daleko idące zmiany wprowadzone do piosenki (wariantowy 
tekst bywał rejestrowany w ZAiKS-ie jako dwa utwory, np. Nie tak łatwo i Kto mi 
zabroni ámuz. R. Żylińskiñ). Elżbieta Ficowska opisuje również sytuację, gdy zgło-
szony już do ZAiKS-u tekst wraz z muzyką nie znajduje wykonawcy i nie przynosi 
tantiem. Zdarzało się wtedy, że pojawiał się wykonawca zainteresowany taką wa-

ma S i e d l e c k a  (op. cit.), traktując w swym opracowaniu kilka piosenek Bussold jako teksty 
Ficowskiego. 

35 O samym zajęciu się pisaniem piosenek powiada E. F i c o w s k a  (rozmowa, z 14 I 2011): „Ja się 
tego nauczyłam. Bo to jest rzemiosło. Po prostu trzeba wiedzieć, jak to się robi. Oczywiście, jest 
jeszcze kwestia jakiejś wyobraźni poetyckiej, bardziej lub mniej, tematu, tego, o czym się pisze. [...] 
Ale poza tym, jeżeli masz tzw. szlagwort albo »rybkę«, dostajesz od kompozytora, no i musisz do tej 
»rybki« dostosować tekst [...], to jest trochę taka robota, jak rozwiązywanie krzyżówki”.

36 Było to zresztą źródłem satysfakcji autorki, która powiedziała mi w rozmowie (z 2 III 2011) odnośnie 
do piosenek: „to, że Jerzy podpisywał czasem swoim nazwiskiem coś, co ja napisałam, to dla mnie 
było wielką nobilitacją. Ja się cieszyłam. to znaczy, że bez wstydu mógł to podpisać sam”.

37 J. F i c o w s k i, Rzeka. „Wieczór Wybrzeża” 1971, nr 90, s. 4.
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kującą piosenką, ale chciał mieć do niej inną muzykę. Należało wówczas uzyskać 
na to zgodę autora pierwotnej muzyki. Otrzymawszy tę zgodę, tekst piosenki z nową 
muzyką rejestrowało się raz jeszcze jako nowy, odrębny utwór, oczywiście pod 
innym tytułem. Zmianę tytułu, która wynikała ze zmiany autora muzyki, obserwu-
jemy m.in. w takich tekstach Ficowskiego, jak Trzy pierścienie = Jestem wiatru 
narzeczoną, Obcy = Jesteś mi obcy, Ballada o niebie i ziemi = Otwarta droga, Przy-
chodzi do mnie nikt = Szafirowy nokturn.

Podsumowując te refleksje dotyczące powstawania oraz obiegu piosenek Fi-
cowskiego i Bussold, można powiedzieć, że tekst piosenkowy był w pewnym sensie 
tworem przejściowym, nieporównanie silniej niż tekst poetycki reagującym na 
naciski okoliczności zewnętrznych, rynkowych, dostosowującym się do nich w róż-
ny sposób i z różnym skutkiem. I temu podporządkowane były zabiegi wokół tekstu. 
Cel finalny stanowiło wykonanie estradowe, nagranie na płycie, choć, jak już wspo-
mniałem, powołując się na relację Elżbiety Ficowskiej, wiele piosenek zatrzymywa-
ło się w stadium samego tekstu, dla którego nie udało się pozyskać autora muzyki. 
Dla innych odnajdywało się kompozytora, ale też nie wszystkie z tych piosenek 
trafiły następnie na estradę. Zdaniem Elżbiety Ficowskiej, ponad połowa z tekstów 
spełniła się muzycznie i wykonawczo. 

W stronę popularności

W dotychczasowych rozważaniach, posiłkujących się m.in. obszerną relacją Elż-
biety Ficowskiej, zwróciłem uwagę na pozaartystyczne, egzystencjalne, socjolo-
giczne aspekty i motywy pisania utworów piosenkowych; na to, że pryncypium 
oryginalności, niepowtarzalności artystycznej, jednoosobowości autorstwa bywa 
w nich naruszane; że wreszcie nie wszystkie piosenki osiągają pełnię wykonawczą 
i niejako z założenia część z nich „odpada w przedbiegach”. A zatem dużą rolę w ich 
przetrwaniu i żywej cyrkulacji odgrywa swoista otwartość tekstu na oczekiwania 
zewnętrzne – kompozytora, wykonawcy, słuchaczy, inaczej niż w przypadku utwo-
rów poetyckich, trwających we własnej, wyjątkowej niepowtarzalności. Opisane 
reguły krystalizowania się piosenek Ficowskiego, reguły ich obiegu społecznego, 
wprowadzają nas już pośrednio w problematykę samych tekstów. Są one w pod-
stawowym wymiarze ofertą dla odbiorcy masowego, a ich istotę stanowi operowa-
nie powszechnie akceptowanymi i zrozumiałymi toposami. Najpierw więc chciałbym 
się zająć swoistą typologią owej oferty piosenkowej, kładąc nacisk na wszystko to, 
co jest w tych piosenkach odpowiedzią na zbiorowe tęsknoty i emocje. 

Już sam katalog tematów, motywów piosenek Ficowskiego stanowi jakby mapę 
masowej wyobraźni i oczekiwań. Mapę, na której swojskość, potrzeba zakorzenienia 
się współwystępują z marzeniem o dalekich światach i egzotycznych krainach, 
wycofanie się w intymność, prywatność, spotyka się z równie niezbędną dozą 
wspólnotowej, zbiorowej identyfikacji (piosenkowa publicystyka), rozpoznawanie 
się w nurcie teraźniejszości, we współczesnych realiach, sąsiaduje z zakorzenie- 
niem się w historii, wpisanym w wiele piosenek cofających się ku przeszłości, lo-
kalność – partykularyzm podwórka, dzielnicy, miasta – odnajduje rewers w otwar-
ciu się na przestrzeń kraju, ludzkości czy nawet Kosmosu, a wreszcie to, co w jed-
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nych piosenkach zaspokaja potrzebę konkretu obyczajowego, w innych przynosi 
baśniowość i fantastykę czy intensywność natury. 

ten szereg opozycji można by zapewne nieco wydłużyć, ale należy podkreślić 
rzecz najważniejszą, że, z jednej strony, każda piosenka Ficowskiego jest realizacją 
któregoś z biegunów tych opozycji, a jej potencjalny odbiorca ma się bez reszty 
identyfikować ze światem danej piosenki, z drugiej zaś – cały ten zbiór piosenek 
„zagospodarowuje” wszystkie oczekiwania (m.in. przestrzeni zamkniętej i otwartej, 
czasu bliskiego oraz dalekiego, wspólnoty i samotności) swoich odbiorców i także 
w ten sposób dostarcza im tak pożądanego utwierdzenia się we własnej tożsamości, 
emocjach. Można tu mówić o kolejnych obszarach wrażliwości zbiorowej, które 
zaspokajają te utwory. 

K o b i e t a  i  m ę ż c z y z n a, c z y l i  w i e c z n y  t e m a t  m i ł o ś c i

Najobszerniejszą część całej twórczości piosenkowej Ficowskiego stanowią piosen-
ki m i ł o s n e  (zalotne, „flirtujące”), których jest około 60 38. Stosując zasygnalizo-
wane przed chwilą – i chyba najbardziej swoiste dla refleksji nad piosenką – kry-
terium oferty emocjonalnej, można, jak sądzę, wyodrębnić kilka stylów (obrazów) 
miłości, z którymi odbiorca piosenek gotów jest się identyfikować. Chciałbym je 
nazwać stylami: miejsko-inteligenckim, naturalistycznym i kulturowym. Wydaje 
się, że każdy z nich prezentuje inny typ ekspresji doświadczenia miłości, sytuuje 
miłość w innych kontekstach, a także innego rodzaju żywioł percepcyjny, odmien-
na wrażliwość znajduje się u jego źródeł. 

Styl m i e j s k o - i n t e l i g e n c k i  piosenkowego opowiadania o miłości – warto 
podkreślić ten historyczny aspekt – związany był z nową formułą relacji kobieta–
mężczyzna, z nowym wzorcem intymności, jaki narodził się w latach powojennych, 
a powrócił w Polsce po październiku 1956. Odrzucał on konwencje romantyczne, 
racjonalizował te relacje. uosabiają go choćby powieści Stanisława Dygata Poże-
gnania (1948; zekranizowana przez W. Hasa w 1958 roku, z sekwencją piosenki 
Pamiętasz, była jesień, w wykonaniu S. Przybylskiej 39) i Leopolda tyrmanda Siedem 
dalekich rejsów (1952–1957) czy popaździernikowa twórczość Kazimierza Brandy-
sa (m.in. Listy do pani Z. Wspomnienia z teraźniejszości á1958ñ). Linia intymności 
prowadząca przez te i inne dzieła literatury polskiej, wzbogacana przez recepcję 
prądów zachodnich (egzystencjalizm), sytuowała miłość z dala od znanych dotąd 
konwencji – jako obszar azylu, rezerwat prywatności, awers historii i zniewalających 
doświadczeń zbiorowych.

W miejsko-inteligenckim wzorcu piosenkowej miłości, który można by nazwać 
też „nowoczesnym”, „kawiarnianym”, „konwersacyjnym”, niewątpliwie atrakcyjne 
były takie składniki, jak dojrzałość, sceptycyzm, zaprawiona niekiedy gorzką ironią 
dorosłość. Pewien wymóg realizmu psychologicznego, sytuacyjnego, zapis strategii 

38 Nie uwzględniam w tej liczbie piosenek miłosnych należących do nurtu cygańskiego, charaktery-
zowanego w innym miejscu.

39 Słowa do tej piosenki napisali A. Czekalski i R. Pluciński, muzykę: L. Kaszycki. S. Przybylska 
użycza w filmie swego głosu zza kadru aktorce A. łubieńskiej.
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uczuciowej towarzyszą tu silnemu żywiołowi kolokwialności. Jeśli wspomniałem 
przed chwilą o różnych rodzajach wrażliwości percepcyjnej, leżących u podstaw 
każdego z trzech stylów miłości piosenkowej, to ten wzorzec najsilniej osadzony jest 
właśnie w języku, konwersacji, dialogu. tzw. szlagwort, występujący w tytule, bywa 
tu często urywkiem z rozmowy (Jesteś mi obcy, Nie wiem, po co, Nic takiego, Nie 
tak łatwo, Kto mi zabroni, Tak jest lepiej, To się nie liczy) – i już ten fakt sygnalizu-
je ową nadwrażliwość językową.

Dwa są, jak mi się wydaje, obszary identyfikacji odbiorcy, dwie sfery atrakcyj-
ności piosenek Ficowskiego opowiadających miłość w stylu miejsko-inteligenckim. 
Po pierwsze, częste o p e r o w a n i e  p a r a d o k s e m  i  o d w r a c a n i e  u t a r t y c h 
s c h e m a t ó w  r o m a n s u  c z y  f l i r t u. Można mówić o pewnego rodzaju powa-
bie inteligenckiego esprit, dowcipu, występującym w tej grupie żartobliwych prze-
ważnie piosenek, nie pozbawionych jednak drugiego dna, refleksji egzystencjalnej. 
Ich bohater jakby źle znosi wszelką przewidywalność. Jasne jest, że odejście od 
schematu – aby było piosenkowo „chwytliwe” – musi się dokonać z pewną osten-
tacją. Stąd w tych piosenkach koncept słowny, paradoks pojawia się już w tytule 
utworu.

Co najmniej cztery utwory dobrze ilustrują owo żartobliwe odwrócenie sche-
matu romansowego. Piosenka Bez ciebie tak mi dobrze, wypełniona rekwizytami 
współczesnej miłości („Dziś beze mnie się szwendasz, / chociaż miałaś kalendarz: 
/ w nim datę wpisałem ci w kółko!”), przewrotnie ukazuje sytuację szczęścia jeszcze 
większego niż miłość, gdy kolejne dziewczyny odchodzą lub nie przybywają na 
spotkanie. W Feralnej dziewczynie „złe znaki” sygnalizowane przez bohaterkę sta-
ją się elementem flirtu. Bohater utworu Jak dobrze, że to nie raj „rozgrzesza” siebie 
i partnerkę z biblijnego grzechu pierworodnego, by oddać się miłości prywatnej 
i zwyczajnej. W piosence Pokocham ciebie na złość natarczywy podrywacz („Co dzień 
twe listy i telefony, / [...] pleciesz słodkie androny”) zostaje ukarany prawdziwą 
miłością („Ja ostrzegałam [...] / nie chciałeś słuchać, to masz!”). 

Drugi obszar identyfikacji z bohaterem (częściej – bohaterką) otwierają piosen-
ki w odmiennej, niekiedy gorzkiej tonacji, intensywniej angażujące się w psycho-
logię relacji miłosnych. Są to, by tak rzec, p i o s e n k i  „k r y z y s o w e”, w których 
nie bezrefleksyjne, szczęśliwe kochanie, ale stany przed lub po kryzysie miłości, 
rozpadzie związku stają w centrum tekstu. Autor wewnętrzny piosenki jawi się tu 
jako ratownik złamanych serc albo przynajmniej doświadczony rezoner, sama zaś 
piosenka jest próbą dojrzałości, nie pozbawioną goryczy propozycją uporania się 
z bolesną pamięcią czy też z niepewnością i lękiem. W tym wariancie oferty emo-
cjonalnej piosenki miejsko-inteligenckiej największą wartość dla współczesnego 
odbiorcy ma pozbawiony złudzeń obraz miłości nieszczęśliwej lub niespełnionej, 
która każdemu się może przydarzyć,  a równocześnie propozycja pewnego życiowe-
go heroizmu wpisana w te piosenki 40. tu też najczęściej pojawiają się sceneria 

40 Warto dla porównania przywołać analizę – semantyczno-socjologiczną, a częściowo także w kate-
goriach psychiatrii klinicznej – wątków miłosnych amerykańskich piosenek bluesowych i popular-
nych, dokonaną na początku lat pięćdziesiątych przez przedstawiciela amerykańskiej Semantyki 
ogólnej S. I. H a y a k a w ę  (Popular Songs vs. the Facts of Life. W zb.: Mass Culture. The Popular 
Arts in America. Ed. B. R o s e n b e r g, D. M. W h i t e. New York – London 1964. Przekład polski 
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i rekwizyty miejsko-inteligenckiej miłości: kawiarnia, park, tłum uliczny, kartki 
z kalendarza, zegar z kukułką, pisanie listów, telefony, parasol, kwiaty.

takie piosenki, jak Jesteś mi obcy, Kawiarenka na Piwnej, Nic takiego, Nie tak 
łatwo, To się nie liczy należą do portretów pamięci obolałej, spustoszonej odejściem 
ukochanego, zapisów autoperswazji bohaterki (bohatera), która na różne sposoby 
rozważa to, co się stało. W tekście Jesteś mi obcy czytamy, że może warto było się 
nie zakochiwać, by ocalić lekkość i czar kawiarnianych spotkań: 

Opowiadać mogłabym o niczym
albo śmiać się z bardzo śmiesznych spraw
i nikt z nas nie zaznałby goryczy,
byle cukier dano nam do kaw.

Może trzeba było zaprosić ukochanego, a potem „nie otworzyć drzwi”, by się 
przekonał, że „najsmutniej bywa, gdy / nic się nie ma, prócz tęsknoty” (Nic takiego). 
Może warto nie przechodzić zbyt szybko na „ty”, żeby nie wpadać w to „piekło” 
uczuć, kiedy niespodziewanie – jak w piosence Tak jest lepiej – ten zaimek będzie 
się szczególnie łatwo łączył ze słowem „odejdź”: 

Wolę panu mówić: proszę pana –
w kawiarence z lekka zadumana.
Bądźmy, proszę, troszkę oficjalni,
byłoby tych naszych spotkań nawet żal mi. 

te piosenki często są zawieszone między jakimś „niedokonanym” a tym, co się 
już chyba zdarzyło. tak naprawdę nie wiemy czasem, czy to już mądrość „po szko-
dzie”, czy może jeszcze przed. Są więc takim naszeptywaniem uciekającym od tonów 
dramatycznych. Otamowują ból rozstania, osadzając go w mądrościowych formu-
łach jakichś przysłów, gier słownych, które mają jakby charakter zamawiania, 
zaklinania rzeczywistości i łagodzą rozpacz. Można to nazwać poetyką niedopowie-
dzeń, przemilczeń, eufemizmu. Kiedy bohaterka piosenki Nadzieja na dwoje nam 
wróży wyznaje: „Na wszelki wypadek już dzisiaj odchodzę, / [...] na wszelki wypa-
dek – zapomnę”, to porusza odbiorcę ta jej kruchość psychiczna, lęk związany 
z odrzuceniem, choć tytuł przywołuje z pozoru obiektywizującą kategorię losu („na 
dwoje babka wróżyła”). A w piosence Nasze słowa są ze srebra rozpaczliwa nadzie-
ja dziewczyny na usłyszenie upragnionego słowa z ust ukochanego toczy cichą 
walkę ze zdroworozsądkową maksymą „słowo jest srebrem, a milczenie złotem”, 
która miała zapobiec w tym ich związku nadmiarowi słów: 

Jakże dowiem się, że kochasz,
gdy będziemy milczeć znów?
Daj mi trochę, chociaż trochę
srebrnych słów!

W. g ó r n i c k i e g o: Piosenka a życie. W zb.: Super-Ameryka. Szkice o kulturze i obyczajach. Wy- 
bór W. g ó r n i c k i, J. K o s s a k. t. 1. Warszawa 1970). Autor przypisał tekstom popularnych 
piosenek białej młodzieży amerykańskiej takie cechy, jak niedojrzałość, alienacja, self-pity, uciecz-
ka w świat symboli i myślenia magicznego oraz przeciwstawił je życiowemu autentyzmowi i doj-
rzałości bluesowych tekstów miłosnych czarnej społeczności.
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Wszystkim tym szeptanym opowieściom z miłosnego szlaku, które tu nazwałem 
piosenkami w stylu miejsko-inteligenckim, towarzyszy, jak już podkreślałem, silny 
żywioł konwersacyjny, dialogowość, osadzenie w kolokwialności i grze słownej. 
Niespełnienie jest w dużej mierze tematem tych utworów, a obolała pamięć, pew-
nego rodzaju déjà vu: wspomnienie spotkania (Kawiarenka na Piwnej, Znajoma 
uliczka), echa niegdyś nuconej piosenki (Nie tak łatwo), miłosnej sprzeczki (To się 
nie liczy) budują ich tkankę sentymentalną, wzruszeniową. 

Na przeciwnym biegunie – biegunie miłości najczęściej spełnionej, na swój 
sposób archetypalnej – sytuuje się natomiast grupa piosenek n a t u r a l i s t y c z-
n y c h. gdybym miał zdefiniować ich dominantę emocjonalną, to źródłem wiary-
godności tych tekstów, powodem identyfikowania się z nimi słuchaczy byłoby 
włączanie przez nie uczuć człowieka w prawa natury, pewien wykład logiki miło-
snego spotkania, który przerasta pojedynczą wolę ludzką, poddaje ją rytmom na-
tury, czyni cząstką krajobrazu i Kosmosu. Wpisuje w intensywny nurt przemian 
owej natury, jej odnowień i zmierzchów. Oczywiście, szkicuję to w dużym uprosz-
czeniu, bo kontrapunkt natury w tych piosenkach przybiera rozmaite postacie, i to 
właśnie może być kryterium zróżnicowania piosenek miłosnych w obrębie stylu 
naturalistycznego.

Zapewne największą szansę identyfikacji stwarzają tu piosenki, w których owo 
zbliżenie kochanków do natury to jak gdyby nowa wersja s i e l a n k i, piosenki 
pasterskiej, pozbawiona, oczywiście, sztafażu rokokowego. Jest w nich jednak 
pierwiastek uwspółcześnionej arkadyjskiej utopii, na którą składa się pragnienie 
ucieczki od cywilizacji – głęboka wiara, że natura stanowi najwłaściwszą scenerię 
miłości – kreowanie przestrzeni zamkniętej, swoistego azylu, do jakiego nie mają 
przystępu złe siły tego świata. W omawianych piosenkach widzimy, z jednej strony, 
jakby roztapianie się człowieka kochającego (i kochanego) w pejzażu, uwalniające 
od lęków, od bolesnego wyodrębnienia, jak np. w piosence W leniwych trawach: 

W leniwych trawach się zanurzmy
i chmur latawce wypuszczajmy
w ten wieczór od koniczyn duszny,
niezwykły taki, choć zwyczajny.

Zaciera się tu niekiedy granica między człowiekiem a naturą, jak w utworze Na 
skrzydełkach brwi, opartym na powracającym porównaniu brwi ukochanej do 
skrzydeł jaskółki: 

Na skrzydełkach brwi
od smutków odlecimy,
jak późny ptak uciekałby
od bliskiej zimy. 

Dziewczyna na przemian uśmiecha się: „na skrzydełkach brwi lecisz gdzieś / 
do ciepłych krajów radości”, to znów smutnieje, a wtedy ukochany pyta: „Czemu 
wesołe skrzydełka brwi / stuliłaś bezradnie?” Arkadyjska słodycz tej scenki od 
początku do końca dyktowana jest przez ów animalizujący koncept. Z drugiej zaś 
strony, zaznacza się tendencja do idyllicznego pomniejszania świata, budowania 
„niszy” miłosnej, dającej poczucie bezpieczeństwa i kameralne odosobnienie. ta 
przestrzeń zamknięta miewa postać parasola, pod który dobrotliwy deszcz zagania 
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ukochanych (Daj mi tęczę na niedzielę), poły płaszcza czy „dachu z gałęzi”, gdzie 
oboje się zmieszczą w chwili wiosennej ulewy (Poprośmy o deszcz), wreszcie „dom-
ku twoich dłoni”, dającego ochronę jakiemuś mitycznemu płomykowi miłości, 
palącemu się w wietrzną noc (Złoty płomyk).

Na drugim biegunie owej grupy piosenek o miłości bliskiej naturze odnajduje-
my serię utworów nacechowanych swoistą wizyjnością. I zwłaszcza te teksty za-
świadczają, że o ile w stylu miejsko-inteligenckiej miłości piosenkowej występował 
przede wszystkim żywioł mowy, o tyle w stylu naturalistycznym dominuje o b r a-
z o w a n i e. Będzie to zatem seria piosenek, w których losy miłości, postać ukocha-
nej wpisane zostaną w „mowę” pejzażu, jego skalę i rytm, w zmienność pór roku, 
trwanie natury i Kosmosu. Najważniejsze wydaje się tutaj uwznioślenie, przekro-
czenie codzienności, jakie dokonuje się poprzez ową konfrontację zwykłej, szarej, 
polskiej miłości czasów PRL-u z tętnem Ziemi i natury, to swoiste przeniesienie tej 
miłości w wymiar jak najdalszy od powszedniości dnia codziennego.

Piosenką takiego rodzaju jest np. wspomniana już wcześniej, spopularyzowana 
przez zespół Dżamble i Andrzeja Zauchę, Naga rzeka, w której o tytułowej rzece 
mówi się jak o kobiecie: 

Byłaś naga.
A ubrałaś się w szum klonu.
Powłóczyście ci w tej sukni i zielono,
miękkim chłodem cię osłania od upału,
jej tkanina oszeptała ciebie całą. 

I tak jak rzeka, dziewczyna, obiecując rozstanie, pozostaje zarazem „najwier-
niejsza i milcząca”: 

Jesteś tą, co pozostaje, choć ucieka.
Zostań taka, jaką byłaś:
naga rzeka. 

Dość podobną metaforę „rzeczną” przynosi piosenka Nas dwoje: 

Jeszcze płyńmy objęci
nurtem tej niepamięci,
co przepływa jak rzeka. 

W inny sposób los kochanków, koniunktury miłości wpisują się w poruszenia 
krajobrazu, obroty Ziemi w utworze Odejdziesz i tak, gdzie miłość jest zmienna jak 
pory roku, ekstatyczno-sezonowa, zamiera wraz z nastaniem jesieni: 

Odejdziesz i tak,
jak lato odchodzi.
Zostanie w ustach sierpnia smak, cierpki smak,
i pamięć kolorowych godzin. 

także w piosence Najczerwieńszy kwiat miłość – pod postacią róży – więdnie 
pod koniec lata („i uwiędły płatki róży, / miła poszła gdzieś w świat...”), by powró-
cić za rok.

Jak wynika z dotychczasowych interpretacji, przedstawieniami miłości w pio-
senkach Ficowskiego rządzi swego rodzaju dialektyka. ukazywaniu miłości kame-
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ralnej – miłości jako azylu, ale też miłości swojskiej, z którą odbiorca mógł się bez 
trudu utożsamić, rozpoznać w niej siebie i w ten sposób jakby kompensować defi-
cyt intymności, prywatności, jakiego doświadczał w aurze PRL-u – przeciwstawia 
się tendencja druga, z kolei wynosząca miłość ponad szarość codziennego życia: 
ukazywanie miłości uniezwyklonej, uwznioślonej, dostrzeżenie jej w porządkach 
najbardziej fundamentalnych, w skalach makro, co pozwalało widzieć ją jako naj-
ważniejsze, pierwszoplanowe doznanie egzystencjalne, wpisane w porządek Kosmo-
su. Z jednej strony, nośnikiem miłości stają się w piosenkach język, dialog – wspól-
ne dla wszystkich zakochanych doświadczenie konwersacji, z drugiej zaś, na poły 
fantastyczne dzieła natury, krajobrazu, które tym pasjom udzielają swojego rytmu.  

Obszarem dopełniającym te dwa przedstawienia wydaje się trzeci styl piosenek 
o miłości, który nazwałem stylem k u l t u r o w y m. Otwiera on piosenki na rozległą 
przestrzeń konwencji, tradycji, właśnie stylów ekspresji afektów miłosnych i po-
sługuje się szeroko rozumianym „c y t a t e m” jako kanwą dla budowania piosen-
kowej dramaturgii. Jest on jakby zaproszeniem skierowanym do współczesnego 
słuchacza, aby poczuł się spokrewniony, bez względu na polityczne granice czy 
moment historyczny, z wielką, ogólnoludzką tradycją. Znów można tu mówić o no-
bilitacji miłości zwykłej, codziennej, o przedstawianiu jej jako pewnego kodu tra-
dycji. I od razu trzeba powiedzieć, że stosunek piosenek do tej tradycji daleki jest 
od celebracji romantycznej, raczej sprowadzający na ziemię, czy może – sprowa-
dzający do poziomu współczesnej wrażliwości dawne mity i motywy miłosne, także 
te literackie. 

ów klasyczny zabieg kultury masowej (by przykładowo wskazać przywołaną 
przez umberta Eca twórczość george’a gershwina 41) pojawia się w najprostszej 
wersji w piosenkach Pod niebem Werony oraz Śladem Laury i Filona, gdzie wręcz 
powtarza się ten sam schemat – najpierw smutna konstatacja, że tamci kochan-
kowie przeminęli („czuwają puste balkony”, „pozostał jawor po nich”), potem – prze-
zwyciężenie smutku: teraz my spotkamy się, „ja Julia i ty – Romeo [...] / pod niebem 
tym samym”, 

Powędrujmy śladem Laury i Filona,
ucieknijmy z miast zawistnych i nieufnych
i spotkajmy się w zielonych świata stronach –
pod jaworem, pod jaworem się umówmy!

Obok tych cytatów dosłownych z literatury, mamy też bardziej swobodne na-
wiązania do dawnych pieśni, ballad miłosnych, zwłaszcza sięganie do klasycznej 
topiki, rekwizytów, motywów romansowych, takich jak księżyc, gwiazdy, słowik, 
gitara, noc, spotkanie w nocy, które wprawdzie zawsze percypowane są w pierwot-
nym sentymentalnym odcieniu, jako znaki miłosnego afektu, ale przecież nie brzmią 
anachronicznie i nieatrakcyjnie, ponieważ Ficowski „angażuje” je w swoisty teatr 
piosenki, personifikuje, czyni np. ośrodkiem intrygi romansowej. Dzieje się tak 
choćby z księżycem pojawiającym się jako „ten trzeci”, złapany na miłosnej schadz-
ce z ukochaną (Niewierna Marianna), to znów jako podglądający miłość zakochanych 

41 u. E c o, Apokaliptycy i dostosowani. Komunikacja masowa a teorie kultury masowej. Przeł. P. S a l-
w a. Warszawa 2010, s. 193–194.
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(Nie zawracaj nam głowy, księżycu). W piosence O słowiku w tonacji gwizd-dur 
w podobnej roli występuje słowik, którego drwiący gwizd przywraca humor nadą-
sanej ukochanej. 

Zapewne ponownie pojawia się także w przywołanych utworach ów wzorzec 
gatunkowy sielanki wskazywany przeze mnie wcześniej w piosenkach o miłości 
„naturalistycznej”, jednakże tu dzieje się to już z wyraźną intencją cudzysłowową. 
Ficowski bowiem „obniża” klasyczne rejestry sielanki czy innych gatunków roman-
sowych, kolokwializuje wypowiedzi, podmienia rekwizyty („na grzebyku twym za-
brzdąkam jak na lutni”, Serenada, serenada), a nade wszystko g r a  konwencją. 
Element zabawowy, intertekstualny tych utworów znów stanowi jakby apel do 
inteligencji słuchaczy, odnajdujących w piosenkach Ficowskiego poza obrazem 
miłości trudnej (styl miejsko-inteligencki), poza miłością jako archetypicznym ze-
spoleniem z krajobrazem (styl naturalistyczny) również prawdę o umowności i ulot-
ności spotkania miłosnego, jakie bywa zbiorem obietnic bez pokrycia, stanem 
rozbudzonej wyobraźni, grą miłosnym decorum.

Opowiada o tym piosenka Pod drewnianym kamieniem, w której dziewczyna 
ukrywa dla ukochanego „aksamitny nocy błam”, „do nieba bilet”, „nasze przytulo-
ne cienie”, „złoty sen”, na koniec zaś: 

ogniska [...] dym
schwytany dłońmi dwiema. 
tam, pod kamieniem tym,
którego nie ma.

A także utwór To taka prawda nieprawdziwa, w którym kolejne zwrotki potę-
gują baśniowość przedstawionego świata („pojedźmy tam, za snu widnokrąg, / na 
dno zwierciadła”, „zielone konie nas poniosą / nocą szeroką”, „będziemy szli przez 
ptaków wrzawę / i gwiazd milczenie”), ale refren, a zarazem szlagwort, gasi tę roz-
gorączkowaną wyobraźnię, zawiera w sobie nutę dobrotliwej perswazji i jednocześnie 
wybaczającego przyzwolenia, że można jakby na miłość się umówić, i warto to 
zrobić:

to taka prawda nieprawdziwa,
która się kłamstwem nie nazywa,
stworzona przez nas. 

ta piosenka, ze swym dojrzałym zrozumieniem gry miłosnej, stoi naprzeciw 
„ciemnych” piosenek miłosnych, w których uczucie budzi lęk, rodzi odruch wyco-
fania.

C y g a ń s k o ś ć, c z y l i  m i t  w ę d r ó w k i  i  ś w i a t a  b e z  p r z y m u s u

Ficowski eksploatując topikę cygańską w swoich piosenkach 42, jednocześnie świa-
dom był, że tworzy w nich wersję cygaństwa dla gadziów, niewiele zgoła mającą 
wspólnego z realnym życiem tej grupy etnicznej w Polsce. Sam o tym zresztą wspo-

42 Podstawą tekstową tej części rozważań jest 41 piosenek, które można wyodrębnić jako teksty 
o tematyce cygańskiej.
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minał, jak to relacjonuje Elżbieta Ficowska 43. W tym nurcie piosenki estradowej 
ów stereotyp cygański był w pewnym sensie normą, choć, oczywiście, teksty Ficow-
skiego cechowały się nieprzeciętną inwencją artystyczną, wyraźnie odbiegającą od 
ówczesnych produkcji, których kontynuacją jest dzisiejsze – jak pisze Jacek Mi-
lewski – disco-romo, z owym nieśmiertelnym zaśpiewem „Ore, ore, szabadabada 
amore” 44. ta właściwość piosenek „cygańskich”, jaką jest umowność rekwizytów 
i całkowita niechęć do wyjścia poza stereotypy cygańskiego życia i tradycyjne de-
corum, stanowi dla nas potwierdzenie, że utwory te jakoś szczególnie silnie osadzo-
ne są w oczekiwaniach odbiorczych, że w taki właśnie sposób najskuteczniej 
spełniają owe oczekiwania 45.

Punktem wyjścia refleksji na ten temat chcę uczynić szkic Stanisława Barań-
czaka, poświęcony topice wolności w polskiej piosence estradowej, w którym pio-
senkowy obraz  Cygana i wspólnoty cygańskiej jawi się jako figuracja u c i e c z k i 
w  w o l n o ś ć 46. Barańczak wskazuje kilka motywów (nie tylko zresztą z piosenek 
Ficowskiego), które stanowią „persewerację wszystkich przestrzennych i czasowych 
symboli wolności”, a następnie formułuje interesującą refleksję o równoczesnym, 
paradoksalnym statusie tej wolności w piosenkach „cygańskich” jako wartości 
„egzotycznej i w gruncie rzeczy niedostępnej”. Fakt, że personifikacją wolności nie 
jest tu „włóczęga, nomada, tramp” 47, ale właśnie Cygan, postać należąca do obce-
go kręgu kulturowego, odrealnia niejako tę wolność i tym samym – sugeruje autor  
– zwalnia odbiorcę piosenek od zaspokojenia owej tęsknoty za nią we własnym 
życiu. 

W ujęciu Barańczaka piosenkowy Cygan to zatem tyleż nosiciel stereotypu 
wolnego życia, co rodzaj kamuflażu i kanalizowania rzeczywistych tęsknot wolno-
ściowych, a więc w pewnym sensie postać pretekstowa. takie czytanie toposu 
Cygana, w stylu „nic nie jest tak, jak się Państwu zdaje”, jest, oczywiście, możliwe, 
i bez wątpienia Barańczak – jako badacz w owym czasie silnie inspirowany kon-
cepcjami psychoanalizy społecznej (Erich Fromm i jego koncepcja „ucieczki od 
wolności”) – podpowiada tutaj kierunek interpretacji  piosenek „cygańskich”. Poza 
motywami drogi, wędrówki, wiatru, „wiecznego święta” (w takich piosenkach, jak 
Jadą wozy kolorowe czy Cygańska letnia noc), które stają się odczytywanym przez 
Barańczaka kodem wolności, równie – jak sądzę – sugestywne w aspekcie oddzia-
ływania na odbiorcę są powracające w piosenkach inne motywy: lasu, nocy, czerni 
i bieli (ciemności oraz jasności) czy końskiego galopu. I je także czytać można jako 
figury podświadomości, tym razem związanej ze sferą przede wszystkim e r o s a, 

43 Rozmowa z E. Ficowską, z 14 I 2011.
44 J. M i l e w s k i, Dym się rozwiewa. Poznań 2008, s. 32.
45 Dodajmy w tym miejscu niezbędną wzmiankę historyczną o tym, że „pieśni cygańskie” mają długą 

tradycję w muzyce poważnej. Jako swoisty gatunek stanowiły jedną z konwencji romantycznych 
i pojawiały się zarówno w formie cykli Pieśni cygańskie, np. A. D v o ř á k a  (op. 55, sł. A. H e y d u k) 
czy J. B r a h m s a  (op. 103, sł. ludowe), jak i luźnych pieśni, np. ballada F. L i s z t a  Trzej Cyga-
nie (sł. N. L e n a u).

46 S. B a r a ń c z a k, W kręgu estrady: piosenka i wolność. W: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Per-
swazja w masowej kulturze literackiej PRL. Paryż 1983 (podrozdz. Opozycje socjalne: od Cygana 
do rekruta).

47 Ibidem, s. 90.
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l i b i d o, „ciemnych” namiętności, transu, doznających wielokrotnego przeniesienia 
na te motywy obrazowe.

Pojawiają się one w wielu piosenkach jako mniej lub bardziej osadzone w „ak-
cji” piosenkowej, stanowiące zwykle główny element na poły baśniowej wizji czy 
fabuły: 

Cygańska noc
roztańczona i bosa,
cygańska noc
z leśnym wiatrem we włosach,
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 
Zanim noc się w dzień odmieni, 
w drogi dalekie 
pomknie tabun karych cieni
za siódmą rzekę.
  (Cygańska letnia noc)

Tymczasem chodź
i wsiądź na wóz!
Znajdę drogę do twych oczu,
znajdę drogę do twych ust. 
Chodź! I w mroku 
znajdę drogę do twych ust! 
Chodź! Nie czekaj już! 
Kali Mura, wsiądź na wóz!
  (Kali Mura)

Kiedy porwę cię, dziewczyno,
niech do lasu koń nas niesie,
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 
ślub nam księżyc da pod jodłą,
by nas szczęście nie zawiodło 
nigdy. 
  (Kiedy porwę cię, dziewczyno)

Ucieknijmy w gęsty las,
nie odnajdzie, nie odnajdzie nikt już nas!
  (Szarika-Marika)

Zarówno częstotliwość, jak i schematyzacja tego zestawu motywów są uderza-
jące. Niekiedy – np. w piosence Czarna noc i biały koń – tworzą one nawet nie akcję, 
ale jakiś obrazowo-fabularny ideogram, którego podtekst miłosny zostaje znacznie 
głębiej ukryty, sugerowany kontrastem bieli (niewinności) i czerni (grzechu): 

Boże, zgaś ten księżyc, zgaś,
bo mój koń ma śnieżną maść. 
Spraw, by wielki księżyc znikł, 
aby nas nie widział nikt! 

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Czarna nocka, księżyc zgasł,
biały koniu, pędź przez las!
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W końcowej zwrotce pojawia się wzmianka o „talarach pięciu”, co może suge-
rować pieśń koniokrada. Ale odczuwamy przede wszystkim ekstatyczność tego 
tekstu, wyraźną egzaltację (zdrobnienia), która przy braku form osobowych suge-
ruje monolog dziewczyny, choć to zapewne młody Cygan wyprasza u Boga „ciemną 
nockę” dla swojego pięknego skradzionego konia. Dodać też trzeba, że w wielu 
wypadkach zmysłowe tętno piosenek wpisane jest w szczególnie eksponowane 
paralelizmy, rytmizacje i rymy, a nadto w pojawiające się czasem frazy albo zwrot-
ki w języku cygańskim, niezrozumiałe, oczywiście, dla polskiego słuchacza, będące 
znakiem obcości, lecz także ekwiwalentem jakiejś dzikiej, ciemnej siły z głębokich, 
pozaracjonalnych pokładów świadomości (np. „Ciumajło – ciumajło”, „De tu dewła, 
so mangaw”, „Czeni-ridi, czeni-ridi-czara”).

Nie ma wśród piosenek Ficowskiego – w tym zwłaszcza wśród charakteryzowa-
nych tutaj wcześniej piosenek o miłości niecygańskiej, pozostających, co znamien-
ne, w granicach obyczajowej poprawności – tekstów o takim stężeniu ciemnej, 
ekstatycznej symboliki, jak piosenki „cygańskie”. Jak gdyby (znów) cygańska sce-
neria stanowiła tu rodzaj alibi dla marzeń i fantazji o wolnej miłości, wypieranych 
z własnego kulturowego kręgu odbiorcy – mieszkańca PRL-owskich osiedli. Marzeń 
i fantazji wypieranych, ale przecież nie przestających go fascynować. Nb. to cieka-
wy paradoks, bo wiadomo skądinąd, że obyczajowość cygańska w zakresie zacho-
wań seksualnych i relacji: kobieta–mężczyzna, jest w wysokim stopniu restrykcyj-
na, opisuje szczególnie wiele sytuacji stanowiących źródło skalania, odnoszących 
się właśnie do tych relacji 48. to paradoks, a może kolejny dowód na to, w jak 
niewielkim stopniu piosenki „cygańskie” odwzorowują realia cygańskie, w jakim 
zaś pisane są w istocie z myślą o nie-Cyganach, o ich nie do końca  uświadomionych 
tęsknotach.

Bo w rzeczy samej, kiedy zastanawiamy się nad realną wartością poznawczą 
piosenek „cygańskich” Ficowskiego, to odkrywamy, że nie stanowi celu tych utwo-
rów jakieś szczególne różnicowanie i pogłębianie obrazu życia cygańskiego. Prze-
ciwnie, tym, co zwraca naszą uwagę, jest powtarzalność ujęć, motywów, rekwizytów. 
Musi to zwłaszcza wydać się nieprzypadkowe u tak wybitnego znawcy kultury 
i życia cygańskiego, jakim był Ficowski, autor książek Cyganie na polskich drogach, 
Demony cudzego strachu czy Pod berłem króla pikowego. Sekrety cygańskich wróżb. 
Nie byłoby dla tego twórcy żadnym problemem ukazanie owego życia cygańskiego 
z pełnym realizmem. tymczasem jednak rządzą w piosenkach Ficowskiego inne 
reguły. Wszystkie pojawiające się tam motywy układają się nie w zbiór obrazów 
realnego życia cygańskiego, ale w swego rodzaju kod, będący odpowiedzią na tęsk-
noty odbiorców. Stanowią one figury naszych pragnień, klucze otwierające pewne 
zakamarki naszej wrażliwości, nie zaś elementy, które komunikują nam jakąś nową 
wiedzę o cygańskim świecie. 

tak to jest z opisanymi przez Barańczaka motywami drogi, wędrówki, odwołu-
jącymi się do pragnienia wolności, a także z motywami lasu, galopu, światła i ciem-
ności, w których dopatrzyć się można symboliki związanej z tłumioną seksualnością. 
Wreszcie też bardzo wyraźnie widać tę regułę reprezentacji naszych pragnień 

48 Zob. A. B a r t o s z, Nie bój się Cygana. Na dara Romestar. Wyd. 2, zmien. i rozszerz. Sejny 2004.
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w takiej właściwości świata cygańskiego, którą można nazwać z d o l n o ś c i ą  d o 
t r a n s f o r m a c j i. I znów – nie sposób oprzeć się refleksji, że ta właściwość świa-
ta musi mieć charakter alternatywny wobec przeróżnych przymusów i dyktatów 
rzeczywistości, w tym także tych będących realnością PRL-u. Cóż składa się na ową 
transformację, baśniowość? Wyrażają ją takie cechy piosenkowego świata „cygań-
skiego”, jak odwracalność (niedefinitywność), zdolność do niewidzialności, magicz-
ne odwoływanie czyjejś władzy, ucieczka w nierzeczywistość, nieproduktywność, 
magiczne pomnażanie dóbr, budowanie przestrzeni zamkniętej (bezpieczeństwo). 

Odwracalność to ta cecha świata cygańskiego, która sprawia, że nie ma w nim 
sytuacji bez wyjścia, co obserwujemy w piosence Jak zostanę wielką panią: 

A jak przyjdzie na nas bieda,
cisawego konia sprzedam,
sprzedam konia, sprzedam tanio
i zostanę wielką panią! 

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Do namiotu szafę wstawię, 
będę mieszkać jak w Warszawie!

Często narzędziem przemiany świata bywa magiczna moc kart. W Bajce o cy-
gańskim królu srogi niegdyś władca zostaje królem karcianym: 

Aż dziś spotkałem go nareszcie:
w talii kart siedział jak w areszcie! 
Jest królem winnym, winnym bardzo,
ale Cyganki nim nie wzgardzą.

Realne strony świata mogą zostać poprawione według karcianych zamawiań, 
jak w piosence Cztery karty: 

W tej kierowej – dadi-daj –
wiatr się w lasach zabłąkał, 
a w treflowej – dadi-daj –
złoto rodzi się w strąkach!
W tej karowej – dadi-daj –
ludzi złych diabli wzięli,
a w pikowej – dadi-daj –
nie ma nic prócz niedzieli!

W każdej chwili można przepędzić biedę, zamienić gwiazdy w złote kolczyki lub 
korale, czerpać z nieboskłonu złoto i inne dobra: 

Wiozę z oddali 
z gwiazd sznur korali 
i tobie, Kali, 
złoty księżyc dam.
  (Ballada cygańska)

Na wsi jarmark – pójdę tam
za kolczyki – gwiazdy dam. 
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
A za ćwiartkę gwiazdy znów 
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z całej wsi wykupię puch. 
Będę z niego mieć pierzyn trzy,
żebym ciepłe miała sny.
  (Kolczyki z gwiazd)

Można mieć też suknię z gwiazd: „tylko suknię z gwiazd mi uszyj, / gwiazdy 
z nieba zerwij sam!” (Czaba-raba-ram), a jesienne liście (w Leśnej Cyganeczce) po-
trafią zamienić się w złoto: 

Opadają liście, 
wszędzie jest złociście, 
na kolanach dziewcząt złote listki kładzie wiatr.

Świat cygański staje się także miejscem ucieczki od zagrożeń. Dobry las bywa 
czapką niewidką (Szarika-Marika), a funkcją ogniska jest stwarzanie nieprzekra-
czalnej zapory, magicznego kręgu światła, który chroni od nieszczęść (Cygańska 
letnia noc). W kręgu baśniowej, bezproduktywnej zabawy, cygańskiego świętowania, 
świat jawi się jako bardziej rzeczywisty, substancjalny niż ten znany z realności 
przymuszającej do pracy. Kluczową rolę odgrywają tu reifikacje i personifikacje 
bytów niematerialnych, np. muzyki, echa, kolorów, nutek melodii: 

Skrzypce weź, 
utocz z nich muzyki dzban [...]
Niech melodią swoją 
Cyganów napoją.
  (Cygański wóz)

Komu fiolet, komu błękit,
komu echo tej piosenki,
nim odjedzie z Cyganami w czarny las? 
  (Jadą wozy kolorowe)

Dwaj Cyganie na polanie grali na cymbałach – 
tamba-diba, tamba-diba, tamba-diba-dam! 
Jedna nutka-bałamutka od nich odleciała! 
Wróć z daleka, nie uciekaj nam!
  (Nutka-bałamutka)

B a l l a d y  p o d w ó r k o w e, c z y l i  s e n  o  W a r s z a w i e

Ma się wrażenie, że o ile piosenki „cygańskie” Ficowskiego przybliżają odbiorcy – 
mocą swej magii – jego niespełnialne marzenia, utopijną szczęśliwość, która jednak 
gdzieś na granicy świadomości widziana jest przez niego jako nierealna, o tyle 
piosenki podwórek warszawskich 49 odbudowują w nim, jak sądzi, pewne wartości 

49 Mam tu na myśli zespół około 20 tekstów Ficowskiego, z których nie wszystkie „dzieją się” na 
podwórkach w ścisłym sensie, ale wszystkie należą do nurtu parafraz ballad ulicznych. Znanym 
ich autorem był także m.in. J. J u r a n d o t, a wybitnym miłośnikiem i wykonawcą S. g r z e s i u k 
(zob. B. W i e c z o r k i e w i c z, Warszawskie ballady podwórzowe. Pieśni i piosenki warszawskiej 
ulicy. Warszawa 1971). W roku 1993 B. B o r y s - D a m i ę c k a  zrealizowała dla tVP 2 program 
Piosenki ze starego podwórka, w którym zaprezentowano najważniejsze piosenki J. F i c o w s k i e-

I-2.indd   54 2016-09-06   13:13:05



JERZY KANDZIORA   Jerzego Ficowskiego oferta piosenkowa 55

tkwiące w warszawskich duszach od zarania. Pojęcia „warszawska dusza”, „dusza 
miasta”, stanowią zupełnie kluczowe rekwizyty narracji o Warszawie, których au-
torem stał się krótko po wojnie Leopold tyrmand 50. Jego artykuły i felietonowe 
cykle warszawskie, pełne radosnej afirmacji, czułości dla dźwigającego się z ruin 
miasta, utkane są z określeń w rodzaju: „warszawskość tych ulic odurza”, „robi mi 
się po prostu rzewnie”, nawiązują do postaci Or-Ota, Stefana godlewskiego czy 
Czarnej Mańki, niemal bałwochwalcza afirmacja Warszawy obejmuje w tych teks- 
tach dosłownie wszystko, poczynając od tunelu trasy W-Z i bryły kościoła Świętej 
Anny, a kończąc na swoistej estetyzacji ruin, m.in. okaleczonych posągów na dachu 
odnowionego pałacyku Radziwiłłów, które „dają efekt urzekający” i porównane 
zostają do rzeźby Wenus z Milo. 

Ale ów zbiór artykułów tyrmanda – uświadamiamy to sobie z biegiem lektury 
– okazuje się najbardziej poruszający nie przez to, co jego autor o Warszawie po-
wiedział, lecz właśnie z powodu tego, czego n i e  c h c i a ł c z y  n i e  m ó g ł  p o-
w i e d z i e ć. Albowiem czytelnik współczesny, znający nieco biografię tyrmanda, 
poznając jego dziś już historyczne teksty, musi w końcu skonstatować to zasadni-
cze przemilczenie, które dotknęło tutaj faktu zagłady warszawskich Żydów. Stolica 
podnosi się z ruin przy całkowitym braku owego tematu, a tyrmand – wpisując się 
w solidną konstrukcję Warszawy sentymentalnej, w mitologię tego miasta, w etos 
warszawiaka – w swej bardzo osobistej, ukrytej historii jak gdyby odgradza się od 
tamtej tragedii 51. Lidia Burska w przenikliwym szkicu o tyrmandzie stwierdza, że 
„mitotwórstwo autora Filipa istnieje tylko po to, by zasłonić przed innymi (i sobą?) 
prawdę zbyt trudną do wypowiedzenia”, pisze o bohaterze Filipa: 

Czy ta iluzoryczna wspólnota, podobnie jak fason twardego faceta, pozwalała mu łatwiej znieść 
grozę historii? Czy służyła temu, by ukryć przed światem zniszczoną tożsamość i naprawdę złamaną 
biografię? 52

A wreszcie – rozszerzając perspektywę – mówi także o „peerelowskiej metafizy-
ce nieobecności” tkwiącej  w literaturze „prawdziwego życia”, w utworach Marka 
Hłaski i tyrmanda, budujących swoje własne mitologie 53.

g o  z tego nurtu: Panie, kogo pan uważa, Powracające piosenki, Szlifierz warszawski, Magiczny 
cylinder, To nie bajka, Kiedy nie wiesz, co jest grane, Mańka-Desa, Blond Mariola, Zagraj, bracie, 
temu niebu, Sztajerek na sto dwa, Zostają nam wspomnienia. 

50 L. t y r m a n d, Tyrmand warszawski. Teksty niewydane. Warszawa 2011. Książka zawiera dwa 
cykle felietonów pisarza na temat stolicy (Warszawa 50 i Listy z Warszawy) oraz kilka samodziel-
nych artykułów. teksty te publikowane były w latach 1947–1952 i 1956 w „Stolicy”, „tygodniku 
Powszechnym” i „Przekroju”. 

51 Raz tylko pojawia się wzmianka w opisie ruin Warszawy – o „pustynnych połaciach ghetta” (t y r-
m a n d, Tyrmand warszawski, s. 149). Znamienne też, że wśród postaci przedwojennej Warszawy 
u tyrmanda nie ma Wiecha, którego opowiadania sprzed 1939 roku, jak ocenia R. S t i l l e r, do-
tyczyły w jednej trzeciej tematyki żydowskiej (Pół wieku na cenzurowanym, czyli rzecz o Wiechu. 
Posłowie w: W i e c h  [S. W i e c h e c k i], Mąż za tysiąc złotych, czyli Opowiadania żydowskie. Zebrał, 
oprac. R. S t i l l e r. Wyd. 2, popr. Kraków 2001, s. 290). O przemilczaniu po wojnie zagłady getta 
warszawskiego zob. m.in.: P. M a t y w i e c k i, Kamień graniczny. Warszawa 1994, s. 50–56.

52 L. B u r s k a, Tyrmand. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Kontynuacje. Red. 
A. B r o d z k a, L. B u r s k a. Warszawa 1996, s. 187.

53 Ibidem, s. 191.
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tę podwójność tyrmanda przywołuję tutaj, aby od razu na początku lektury 
piosenek Ficowskiego o Warszawie z całą siłą zdać sobie sprawę z tego, jak łudzą-
ce bywają mitologie pisarskie, i aby uodpornić się na ich działanie sentymentalne. 
Można bowiem powiedzieć, że zawsze tworzeniu mitu, sięganiu po mit, stereotyp, 
klisze sentymentalne towarzyszy jakaś podskórna intencja, która wyjaśnia, dlacze-
go w danej chwili taka właśnie klisza staje się użyteczna. W przypadku tyrmanda, 
wolno sądzić, budowanie mitologii Warszawy miało bardzo osobisty wymiar. trau-
mę tyrmanda, traumę ocalonego, dało się znieczulić gestem przyłączenia się do 
żyjącej większości, identyfikacji z pewną wspólnotą. Kategoria warszawiaka była 
autodefinicją zagradzającą drogę innym, wypieranym tutaj w niebyt samookreśle-
niom. Stanowiła gest człowieka, pisarza, który – jak stwierdzała Burska o tyrman-
dzie – „pragnął unieważnić nieprzychylny świat i zastąpić go lepszym; który z od-
wagą i determinacją starał się zaspokoić największy głód swego życia – głód bycia 
kim innym” 54. 

A w przypadku Ficowskiego? Jaki sens w latach sześćdziesiątych czy siedem-
dziesiątych miało sięganie w piosenkach po klisze starej Warszawy? Możemy przy-
puszczać, w pierwszej chwili tak nam się zdaje, że było to – odmiennie niż u tyr-
manda – przywołanie owych wspólnotowych sentymentów najzupełniej pozbawio-
ne podtekstów dramatycznych, że spotkała się tutaj pasja Ficowskiego jako 
varsavianisty, autora m.in. Wspominków starowarszawskich, z zawsze żywą po 
stronie publiczności, społeczną potrzebą identyfikacji z rodzinnym miastem, co 
w sumie stwarzało tak pożądaną dla twórcy piosenek sytuację zaspokajania ocze-
kiwań odbiorczych. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się tej sprawie, to okazać się 
może, że ani tyrmand, z własną traumą, nie był tak osobny, ani warszawskie 
piosenki podwórkowe Ficowskiego nie odwoływały się tylko do niefrasobliwego 
sentymentu publiczności. tużpowojenne popularne teksty tyrmanda o odbudowu-
jącej się Warszawie i „duchu” tego miasta, jego dawnych i przedwojennych korze-
niach, jakoś wpisywały się przecież w swoistą umowę społeczną niewspominania 
prawdy o zagładzie getta, która była w pewnym sensie nie do udźwignięcia albo też 
została wyparta ze świadomości przez pozostających przy życiu. Popularne piosen-
ki Ficowskiego, które wchodziły w obieg wiele lat po wojnie, w czasach późnego 
gomułki czy w latach dekady gierka, również budowały świat zastępczych wzruszeń, 
świat mitycznej, staroświeckiej Warszawy – tym razem odgradzający od doświadczeń 
zupełnie współczesnych i urazowych, doświadczeń życia w PRL-u, naznaczonych 
bolesnymi kompromisami, przystosowaniem się, rezygnacją z wolności. 

Coś, co w trybie bolesnej wiwisekcji ujawniała najmłodsza poezja polska z prze-
łomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku: istnienie sfery szarości, 
anomii moralnej, frustracji społecznej, piosenka popularna zagospodarowywała 
w inny sposób, właśnie czując, iż potrzebny jest plaster, by tego rodzaju obolałość 
dusz uśmierzyć. Skoro zgadzamy się, że głos tej poezji stanowił czytanie realnych 
społecznych nastrojów, to wolno nam też popularność piosenki podwórkowej – z jej 
swoistym eskapizmem, połączonym z suflowaniem słuchaczom oczyszczającego 
poczucia wspólnoty, współudziału w tamtej dawnej tradycji – uznać za solidnie 

54 Ibidem, s. 180.
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zakotwiczoną w realiach społecznych. W istocie rzeczy bowiem w recepcji piosenek 
warszawskich Ficowskiego chodziło także o ów moment znieczulenia, nałożenie 
ochronnej, wspólnotowej maski, która dawała szansę nowej konsolidacji zarówno 
warszawiakowi, jak i „przyjezdnemu”, zarówno „oficjalnemu” ateiście, jak i komuś, 
komu władza czy ideologia PRL-owska dobierały się do skóry, kto tracił grunt pod 
nogami i poczucie swojej przynależności.

Stara, przedwojenna Warszawa zostaje w balladach podwórkowych Ficowskie-
go „nałożona” na tę powojenną, jakby w ten sposób ją unieważniając. Współczesność 
dotyczy świata owych piosenek jedynie naskórkowo. W istocie trwa Warszawa 
przedwojenna. Jej typy, charaktery, sceneria – stare, coraz bardziej zaniedbane 
podwórza, stosunki wewnątrz tych małych społeczności, wolne zawody – szlifierz, 
skrzypek, dziewczyna uliczna, cieć z miotłą, kominiarz, magik, handlarka starzyzną, 
kataryniarz, druciarz, a także, choć już tylko we wspomnieniu, żydowski cymbali-
sta 55. Bohaterka piosenki Blond Mariola żyje wprawdzie już po wojnie, ale jest 
przecież drugim wcieleniem Czarnej Mańki: 

Czarnej Mańki już nie spotka
dziś Czerniaków ani Wola. 
Dzisiaj nam króluje słodka Blond Mariola. 

Nieważkość czasu, jaki upłynął, aspekt c i ą g ł o ś c i  warszawskiego świata 
zostają podkreślone poprzez błahość tego odwrócenia „Czarna”–„Blond”, bliską 
właściwie tautologii. Podobnie handlarka starzyzną z piosenki Mańka-Desa, do 
której imienia tylko „przykleiła się” nazwa powojennych antykwariatów, uosabia tę 
ciągłość właśnie, bo przecież jest owa Mańka-Desa całym sercem i wspomnieniami 
po tamtej stronie czasu, odtwarzając w pamięci: 

młodość, która serce grzeje, 
siódme niebo, jakich mało,
szczęście, co się zapodziało... 
I ten walc Dunaju Fale
wytańczony ile tchu!...

Niektóre ludzkie typy zabłądziły do piosenek wprost sprzed wojny (szlifierz 
w utworze Z podwórka w podwórko), inne, już w Warszawie po 1945 roku – jakby 
nic tu się nie zmieniło, albo właściwie na przekór skrzeczącej rzeczywistości PRL-u  
– p o w t a r z a j ą  dawny styl, sposób na życie, swoje fortunne lub niefortunne 
przygody (Panie, kogo pan uważa, Taka ryba, Kiedy nie wiesz, co jest grane). Na 
czym zatem miałaby polegać atrakcyjność i ozdrowieńcza siła piosenek opowiada-
jących o nowych wcieleniach przedwojennych bohaterów podwórzowych ballad: 
o Blond Marioli, której nie dosięgło, jak Czarną Mańkę, ostrze noża zdradzonego 
kochanka, lecz porzucona została przez perkusistę i przygarnięta przez podwórko-
wych muzyków; o Mańce-Desie – śniącej o walcach młodości; o szlifierzu – ostrzą-
cym noże i wspominającym klientelę sprzed lat; o współczesnym „frajerze”, który 

55 O powojennym trwaniu w Warszawie tych dawnych profesji, scenerii podwórkowych, społeczności 
kamienic zob. B. B r z o s t e k, Za progiem. Codzienność w przestrzeni publicznej Warszawy lat 
1955–1970. Warszawa 2007, s. 47–76.
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„złowił” niechcący żonę w trakcie swoich kawalerskich wypadów nad Wisłę (Taka 
ryba)?

Rzecz jasna, piosenki te nie odtwarzają etosu przedwojennego apasza – miej-
skiego rzezimieszka i kochanka 56. Jako zjawisko historyczne nie był to już raczej 
wzorzec do kontynuacji, choć pewien etos przynależności do wspólnoty silnie w tych 
piosenkach występuje. Np. narrator utworu Kiedy nie wiesz, co jest grane chętnie 
„prostuje” PRL-owskiego frustrata, sztorcując go i przywołując do porządku, do 
wierności dawnym ideałom: 

trujesz pan, że nie ma Wiecha, 
że już świat porzucił nasz, 
że na zawsze stąd odjechał... 
A ja powiem: stul pan twarz!

Jednak tym, co wydaje się najbardziej, by tak rzec, rewoltujące w piosenkach 
Ficowskiego, co niosło odbiorcy tych piosenek w latach sześćdziesiątych oraz sie-
demdziesiątych jakieś tchnienie autentyczności i ozdrowieńczej pociechy, tkwi może 
najsilniej w nietkniętych przez upływ czasu cechach gatunkowych samej ballady 
podwórkowej i w jej obrazie świata.

Po pierwsze zatem, pokazano nam tutaj bajkę o świecie wolnym, z bogactwem 
zawodów, ról społecznych, losów ludzkich, a więc formułę życia i obraz świata, 
w którym wolność jest najważniejsza, choć ma swoją cenę: ryzyka, biedy, ale i chwi-
lowych wzlotów i koniunktur. to obraz świata diametralnie inny niż ten, o jakim 
Osip Mandelsztam pisał: „Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi [...]” 57, będący 
przecież odpryskiem (prawda, że nie tak represyjnym, jak Rosja lat trzydziestych) 
rzeczywistości Polski powojennej. Mamy tu zatem owe obrazy domokrążnych rze-
mieślników, artystów, kupców, które można potraktować jako metaforę pewnej 
utraconej, odebranej pełni życia. utraconej realności, w której człowiek musiał liczyć 
sam na siebie i nie wyzbywał się własnego „ja”, nie cedował swoich wyborów na 
rzecz kolektywnych organizacji czy ideologii. 

Formułą przetrwania jest tutaj właśnie wierność tradycji, wspólnocie stanowią-
cej bezwarunkowo zbiorowisko i n d y w i d u a l n o ś c i, o czym mówi piosenka 
Kiedy nie wiesz, co jest grane: 

Kiedy nie wiesz, co jest grane, 
kiedy masz kłopoty same,
nie mów bracie, że pod fleki wziął cię pech. 
Nie załamuj się na amen, 
bo trzymają z tobą sztamę
pan Wątróbka i pan Piecyk, 
Piekutoszczak i pan Wiech.

56 O etosie apasza zob. P. g r o c h o w s k i, Straszna zbrodnia rodzonej matki. Polskie pieśni nowi-
niarskie na przełomie XIX i XX wieku. toruń 2010, s. 190–191. W tej książce znajdziemy także 
charakterystykę gatunku ballady ulicznej, zwanej też podwórzową lub brukową (rozdz. Pieśń no-
winiarska a ballada uliczna). 

57 O. M a n d e l s z t a m, Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi... W: Poezje. Wybór, oprac., wstęp 
R. P r z y b y l s k i. Warszawa 1997, s. 221 (wiersz datowany: „Listopad 1933”; przeł. S. B a r a ń-
c z a k).
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Chyba większość ballad podwórkowych Ficowskiego stawia w centrum swojego 
świata pojedyncze działające indywidua, które pchają przed sobą przysłowiowy 
wózek własnego żywota: poza wspomnianymi Mańką-Desą, Blond Mariolą, Szlifie-
rzem warszawskim, takie postacie odnajdujemy m.in. w piosenkach Kominiarczyk, 
Magiczny cylinder („Był przed laty za magika / teść mój w cyrku numer dwa”), 
Muzykant-ryzykant, To nie bajka („Znała go Starówka cała, / jak co dzień wygrywał 
tam / Warszawiankę na cymbałach / stary Mordko Fajerman”), Targ na Mariensz-
tacie („targ na Mariensztacie, targ na Mariensztacie! / Ech, minęło bracie, jakby 
z bicza trzasł! / tutaj rudy Wicek, tu kulawy Maciej / w połatanej szacie szli przez 
Nowy Zjazd...”).

Po wtóre, w balladach Ficowskiego nie czuwa nad odbiorcą natrętny moralista, 
a ich bohaterowie nie okazują się wzorami wszelkich cnót. Przeciwnie, dopadają 
ich przeróżne słabości, porywczość, pijaństwo i inne pożądliwości, ale też życiowy 
niefart i bieda czy zwyczajnie – starość. Jest to więc kolekcja losów i charakterów, 
która nie wpisuje się w żadne schematy ideologiczne, utopie „prawdziwego człowie-
ka”, mieści się na antypodach PRL-owskiej pedagogiki wzorów osobowych, po 
stronie realnego życia. Piosenki podwórkowe Ficowskiego zawierały ów moment 
„odpuszczania winy” i także dlatego mieściły się w jakiejś normie alternatywnego 
świata, świata bez złudzeń, który odnajdywali w nich słuchacze. Można tu zacyto-
wać uwagi Roberta Stillera na temat analogicznych kreacji w powojennej prozie 
Wiecha. Jego obraz „ludku warszawskiego” był okresowo, jak twierdzi Stiller, ad-
resatem unoszących się w powietrzu, niewypowiedzianych pretensji oficjalnych 
czynników: 

dlaczego ten lud [...] nie awansował na świadomych proletariuszy, coraz to poprawniej mówiących 
i zajętych przekraczaniem norm w swojej fabryce? Dlaczego to wciąż jakiś lumpenproletariat i drobno-
mieszczaństwo, jakieś niewyraźne kombinujące polskie szwejki, lenie i pijaczkowie? 58

 Powiedzieć wreszcie trzeba, że warszawskie piosenki Ficowskiego na bardzo 
elementarnym poziomie konstrukcji świata przedstawionego zdecydowanie są 
przeciw wszelkim symbolizacjom. Jeśli zgodzimy się co do tego, iż oficjalny przekaz 
PRL-owskiej propagandy prezentował świat preparowany, oczyszczany z akcyden-
su, tak aby można go było wpisać w pewne nadrzędne kategorie ideologii, w po-
rządki symboliczne, to świat piosenek podwórkowych, mający za sobą tradycję tzw. 
literatury nowiniarskiej 59, ustanawiał przede wszystkim porządek zdarzeniowy, 
silnie osadzony właśnie w akcydensach. I to podstawowa cecha tych piosenek, 
którą dałoby się nazwać o d z y s k a n ą  n a o c z n o ś c i ą  ś w i a t a. Nikt nie każe 
ich odbiorcom poszukiwać sensów symbolicznych ani ich akceptować, mogą oni 
doznawać wyzwalającej rozkoszy słuchania różnych opowieści, oglądania świata 
niezhierarchizowanego. 

Narrator snuje historie o konkretnych ludziach: Blond Marioli, amantach pan-

58 S t i l l e r, op. cit., s. 310.
59 Zob. M. W a l i ń s k i, Pieśń jarmarczna? Nowiniarska? Ballada? Czy – pieśń dziadowska? Prolego-

mena do badań pieśni dziadowskiej. W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia, historia, literatu-
ra. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P.  K o w a l s k i. Wrocław 1998. – 
g r o c h o w s k i, op. cit.
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ny Magdy – „Karmelicka osiemnaście” (Szlifierz warszawski), druciarzu, który 
naprawił pęknięte serce dziewczyny (To nie bajka). Są to, oczywiście, historie już 
trochę „spoza czasu”, ze sfery mitu starej Warszawy. Jednak zasada osadzenia 
opowieści w konkrecie obyczajowym, materialnym obowiązuje. Mańka-Desa oferu-
je do sprzedaży całkiem realny towar: 

Zabytkową wyżymaczkę,
kartę z przedwojennym znaczkiem,
stare ciuchy, lep na muchy
i telefon całkiem głuchy,
lustro z babci swej odbiciem
za pięć stów opyli wam,
da wam życie w aksamicie,
jak kupicie cały kram!

Reguła metonimii, przeciwstawiająca się porządkom symbolicznym, organizu-
je także balladę Powracające piosenki, będącą kolekcją „ciepłych miejsc” w pamię-
ci słuchaczy, motywów znanych przedwojennych przebojów (Czemuś o mnie zapo-
mniał, Szkoda twoich łez, dziewczyno, Jesienne róże, Ta ostatnia niedziela, Dziś 
panna Andzia ma wychodne).

P i o s e n k i  p a t r i o t y c z n e  i  s a t y r y c z n e  – d w a  p r z y p a d k i  
s t ł u m i e n i a  t o p o s ó w  p i o s e n k o w y c h

Wśród motywów piosenek estradowych Ficowskiego można wskazać nieco rozle-
glejszą topikę niż ta, o której była dotąd mowa. Nie jest jednak moim celem pełna 
ewidencja toposów piosenkowych, lecz opisanie wyłącznie tych, które przyniosły 
żywszy rezonans odbiorczy, co do których należałoby snuć przypuszczenie, że dla 
ich popularności nieobojętne były realia (nie tylko zresztą polityczne) PRL-u, zro-
dzone przez te realia tęsknoty czy deficyty emocji, na które owe piosenki stanowiły 
mniej lub bardziej zamierzoną odpowiedź. Odrębny np. nurt, rzec można: p r e -
- e k o l o g i c z n y, tworzyły nie związane wyraźnie z kontekstami politycznymi 
piosenki afirmujące naturę i krajobraz (Co daje deszcz, Taki mały ptak, To chyba 
maj, Wiatr mieszka w dzikich topolach, Dobra rzeko) czy niosące refleksję o odpo-
wiedzialności ludzi za Ziemię jako nie dające się niczym zastąpić miejsce życia 
człowieka w Kosmosie (Ballada o niebie i ziemi, Mamy jeden świat). także i w tym 
nurcie znalazły się utwory cieszące się popularnością 60. 

Chciałbym jednak teraz skupić się na dwóch jeszcze wątkach tematycznych 
piosenek Ficowskiego, o tyle ciekawych, że właściwie dane im było pewnego rodza-
ju  niespełnienie, byt wycofany i stłumiony wśród innych dominant tematycznych 
(piosenek wcześniej tu charakteryzowanych), a powody oraz objawy tego niespeł-
nienia szczególnie mnie tutaj interesują.

Początki piosenkowej aktywności Ficowskiego wiążą się, jak już wspominałem, 

60 utwór wykonywany przez A. g e r m a n  Ballada o niebie i ziemi (muz. R. C z u b a t y), nagrodzo-
ny został na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1973 roku. O popularności tej piosenki, także 
w ZSRR, pisze piosenkarka w listach do J. Ficowskiego z 14 II 1975 i 3 II 1977 (Korespondencja 
J. Ficowskiego. Bibl. Ossolineum, Dział Rękopisów, teka g-gro, nr akcesji 61/79).
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z Państwowym Zespołem Pieśni i tańca „Mazowsze”. W klasycznym zestawie pio-
senek „Mazowsza” 61, będącego swoistą wizytówką PRL-u, poza, oczywiście, głównym 
nurtem piosenek ludowych (lub powstałych na kanwie utworów ludowych) poja-
wiają się trzy niezwykle popularne piosenki patriotyczno-warszawskie współcze-
snych autorów, z muzyką tadeusza Sygietyńskiego: Konstantego Ildefonsa gał-
czyńskiego Ukochany kraj (1953) 62, Ludwika Starskiego Jak przygoda, to tylko 
w Warszawie (1952–1953) 63 i Jerzego Ficowskiego Polonez warszawski (1954–
1955?). Piosenki te mają korzenie socrealistyczne, ale funkcjonowały także, być 
może po pewnych korekturach tekstowych, w okresie późniejszego PRL-u, współ-
tworząc – niezależnie od ich wartości artystycznej i wykonawstwa, profesjonalizmu 
samego „Mazowsza” – swoiste skrzydło patriotyczne i plebejskie oficjalnego decorum 
propagandowego PRL-u 64. Można w przypadku tekstów tych piosenek powiedzieć, 
że wkomponowują się one w wielką narrację historyczną, która ukazywała powo-
jenną, ludową Polskę jako spełnienie marzeń o szczęściu i sprawiedliwości.

Mówienie zresztą tylko o socrealistycznym rodowodzie Poloneza warszawskie-
go Ficowskiego byłoby refleksją połowiczną. Chodzi po prostu o to, że utwór ten 
doskonale wpisuje się, podobnie jak zespół „Mazowsze”, w pewien zestaw klisz 
funkcjonujących w PRL-u, które organizowały wyobraźnię mieszkańców kraju. te 
klisze w groteskowym spiętrzeniu i przemieszaniu ukazuje np. minipowieść Sta-
nisława Dygata Dworzec w Monachium (1973), będąca w tym aspekcie swoistą 
„powtórką z PRL-u”. Jej bohater na różnych etapach życia wchodzi w kolejne role 
– jest reprezentantem etosu człowieka podziemia okupacyjnego, partyjnym apa-
ratczykiem, prywatnym przedsiębiorcą i Polakiem na emigracji. W jego monachij-
skim mieszkaniu zaś poniewierają się dywany przeznaczone na handel, portrety 
Marksa i Lenina, a także płyta z muzyką „Mazowsza”. „Mazowsze” jest lejtmotywem 
utworu Dygata, pojawia się też, jako swoisty żeton polskości, również na użytek 
zagranicy, na początku i na końcu tekstu 65. Filmowa adaptacja Dworca w Mona-
chium nie została u schyłku lat siedemdziesiątych dopuszczona do rozpowszech-
niania, co świadczy o tym, że hierarchia mitów i klisz, ich właściwe miejsce w wy-

61 Zob. np. wydaną w 2000 roku płytę CD Mazowsze. Kukułeczka kuka w serii „Złota Kolekcja. Prze-
boje 50-lecia” (Pomaton EMI, 7243).

62 Pierwodruk w: K. I. g a ł c z y ń s k i, Poezje. Weryfikacja tekstu N. g a ł c z y ń s k a. Przedm., przy-
pisy A. S t a w a r. t. 2. Warszawa 1957. Z przypisu redakcyjnego (ibidem, s. 847) dowiadujemy 
się, że wiersz, stworzony do filmu Piątka z ulicy Barskiej (1953, reż. A. F o r d), został odrzucony, 
a następnie dostał się w ręce Sygietyńskiego, który w ostatnich dniach życia poety skomponował 
do niego muzykę.  

63 Piosenka z socrealistycznej komedii Przygoda na Mariensztacie (1952–1953, reż. L. B u c z k o w- 
s k i). Zob. A. P a t e k, Starski Ludwik. Hasło w: Polski słownik biograficzny. t. 42, z. 3. Warszawa 
2004, s. 369–372. 

64 Wczesną analizę tego fenomenu przynosi ciekawa recenzja K. A. J e l e ń s k i e g o  („Tant pis, ou, 
ha, ha!” „Kultura” áParyżñ 1954, nr 11) z występów „Mazowsza” w Paryżu w 1954 roku.

65 S. D y g a t, Dworzec w Monachium. Warszawa 1978, s. 6–7: „Wzdłuż hali dworcowej plakaty re-
klamy:  »Cunard Line«, mydło »Rexona«, Dresdner Bank, Występ »Mazowsza«, Puchar NRF: 
F. C. Bayern – Schalke 04”. Zob. też ibidem, s. 107: „Posłuchaj, Nicole, musisz zatańczyć ze mną 
Mazura. Czy słyszałaś kiedyś o Młodym ułanie i o Pannie Krysi? Złapałem ją za rękę i pociągnąłem 
do adapteru. Poddawała się temu bezwładnie. Szybko, nerwowo nastawiłem płytę i za chwilę 
w trójtapczanowym niemieckim pokoju zabrzmiało »Mazowsze«”.
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obraźni społecznej podlegały ochronie czynników państwowych do samego końca 
PRL-u 66.

Piosenka Polonez warszawski, której słowa i melodię pamięta się do dzisiaj: 

Chociaż tyle w świecie miast,
więcej niż na niebie gwiazd,
tu najpiękniej płynie czas,
najbliższa sercu jest Warszawa.

Nikt już nie odejdzie stąd,
drogi jest nam każdy kąt, 
dzieło naszych serc i rąk,
nasza duma, nasza sława. 

– jest, oczywiście, utworem nie do pominięcia w dorobku Ficowskiego 67. Ale zarazem 
stanowi ona kontrapunkt dla późniejszych, niezbyt zresztą licznych tekstów, pio-
senek estradowych, w których, rzec można, autor „wypisuje się” z wielkich narra-
cji historycznych. gdyby szukać w tych tekstach koncepcji historii naprawdę 
własnej, mającej trafiać w oczekiwania słuchacza, to byłby to obraz czasu przeszłe-
go j a k o  a z y l u, jako przestrzeni uspokojonej, nie podlegającej projektom czasu 
teraźniejszego – czy to w wersji utopii społecznej (jak w socrealizmie), czy tylko 
państwowotwórczej, integrującej wokół pewnych wartości (np. Ziemie Odzyskane, 
Zamek Królewski w Warszawie). 

Piosenek Ficowskiego w tym drugim stylu jest wprawdzie kilka: Ballada o sztan-
darze spod Kocka, Opowieść o Królu, To dzięki nim, U nas nad Odrą i Nysą, jednak 
przeważają takie, które ewokują historię prywatną, rodzinną, sprzed okresu wielkich 
wstrząsów historycznych, co ma być antidotum na ducha dzisiejszej niwelacji. 
Powracającym punktem orientacyjnym w niespokojnych czasach są piosenki, 
w których dochodzi do głosu swoisty eskapizm rodzinny, przywołuje się świat 
dziadków i pradziadków, wujków i stryjków, dawne melodie i albumy, choćby 
w tekście W starym albumie: 

tutaj nie ma trosk ani cienia,
tutaj uśmiech sprzed lat się nie zmienia,
tu nareszcie już nikt nie umiera,
tu w fontaziach, tużurkach, cwikierach
hodują czas
pradziadowie.

Swoista utopia czasu minionego stanowi składnik wrażliwości Ficowskie- 

66 Dygata spotkał przede wszystkim zarzut szargania polskości. Zob. Nie spotykamy się tu dla roz-
rywki. Stenogram z posiedzenia Komisji Kolaudacyjnej Filmów Fabularnych, w dniu 2 grudnia  
1977 roku. „Zapis” (Londyn) 1979, nr 11. Zob. też P. K a n i e c k i, Cień Pałacu Kultury i Nauki. 
Tadeusz Konwicki o śmierci Wilhelma Macha i Stanisława Dygata. W zb.: PRL – świat (nie)przed-
stawiony. Red. A. C z y ż a k, J. g a l a n t, M. J a w o r s k i. Poznań 2010. 

67 Piosenkę tę wymienia się i udostępnia dzisiaj na internetowych listach „złotych przebojów socjali-
zmu” (np. http://lubliner.wrzuta.pl/playlista/3K4BMh23p0t/przeboje_socjalizmu ádata dostępu: 
19 VI 2016ñ). W przeszłości zaś wielokrotnie była ona przedrukowywana, m.in. w popularnych 
antologiach pieśni patriotycznych i o Warszawie (zob. Pieśni walki i pokoju. Kraków 1968. – Jest 
Warszawa. Rewia piosenek o Warszawie. Kraków 1976. – Tobie, Ojczyzno. Wybór pieśni i piosenek. 
Wybór W. K r o d k i e w s k a. Oprac. muz. Z. C i e c h a n. Red. W. N a ł ę c z. Warszawa 1980). 
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go bardzo wczesny. Związana jest np. z lekturą – już w latach młodości – powie- 
ści Dickensa. O jej terapeutycznej funkcji pisze poeta w kontekście wojny, ale 
i potem Dickens stale jest obecny – w lekturze i twórczości, w tym także w piosen-
kach (np. Klub Pickwicka, Cywilizowany świerszcz) 68. Popularność takich piosenek, 
jak Powracające walczyki, Świerkowa kolęda, Mój stryjek jest hodowcą moli, z mu-
zyką i w interpretacji german, czy Nasz stary dom i Mój wujek Walenty (należących 
do kręgu rodzinnej, prywatnej opowieści) zdaje się mieć podobnie terapeutyczne 
źródła. 

Piosenkowa historia Polski w tej wersji rodzinno-intymnej stanowi pewnego 
rodzaju wyparcie historii czy narracji „patriotycznej”, dającej się ideologicznie in-
strumentalizować. Jej miejsce zajmuje np. historia „pomniejszona” do zabawy 
w ołowiane żołnierzyki – jak w tekście Mój generał ołowiany, z jego dwuznacznym 
refrenem:

generałom, tym prawdziwym, cześć i chwała!
Do każdego rzekłbym: generale prowadź!
Ale dobrze mieć takiego generała,
którego tak łatwo w kieszeń schować!

A także zabawna „reprywatyzacja” starego motywu w piosence Pra-ułani: 

gdy prababcia była jeszcze
pra-panienką, 
przybywali pra-ułani 
pod okienko. 
Przybywali z brzękiem szabel,
stukiem kopyt.
Na ułanów bywał wtedy
wielki popyt. 

Oczywiście, autor nawiązuje do piosenki Przybyli ułani pod okienko (1914, sł. 
F. gwiżdż), zabarwia ją frywolną nutą, a zarazem dokonuje swego rodzaju parafra-
zującej restytucji klasyki patriotycznej, która w kanonicznej postaci często bywała 
w PRL ornamentacją przekazu ideologicznego 69. Podobny charakter, przewrotnie 
parafrazujący wobec klasyki, ma utwór Panienka z piosenki: 

Idzie sobie żołnierz lasem,
bo jest na urlopie.
Zapytała go dziewczyna: 
– Dokąd idziesz, chłopie?

O ile wycofywanie się Ficowskiego w krąg historii i ojczyzny „prywatnej” można 

68 Zob. np. J. F i c o w s k i, Dickens w polskim dyliżansie (2). „Przekrój” 1988, nr 2224, z 24 I, s. 17: 
„Sądzę po sobie, zagubionym [...] w okupacyjnej nocy warszawskiej, kiedy po niepokojach i zasadz-
kach niejednej godziny zsyłał mi [Dickens] dobry, pogodny sen i upewniał o prawie do marzenia, 
i zapewniał, że istnieje możliwość innego świata, lepszych losów. I zostawiał przy mnie Anioła 
Stróża z brzuszkiem, łysinką, w kamaszach i okularach, niezrównanego pana Pickwicka”. 

69 Pra-ułani śpiewani byli na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu w lipcu 1970 (wyk. 
K. Z d z i t o w i e c k a, muz. Z. C i e c h a n). Nb. na tym samym koncercie wykonano również pio-
senkę A. O s i e c k i e j  Dzień za dniem. Zob. Program i repertuar koncertów Festiwalu Piosenki 
Żołnierskiej. Kołobrzeg 1970.  
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potraktować jako sposób chronienia i przeżywania tradycji, zabezpieczający tę 
tradycję przed instrumentalizacją, i uznać za decyzję suwerenną autora, o tyle 
w przypadku jego piosenek s a t y r y c z n y c h  trzeba powiedzieć, że to system PRL 
zawierał w sobie mechanizmy wypierania tego typu tekstów z szerszego obiegu. 

Nurt satyry politycznej w piosenkach Ficowskiego zaznacza się wyraźnie, choć 
należy do drugiego planu tej twórczości. Najwcześniejszą bodaj piosenką tego ro-
dzaju był popularny Furman, w 1950 roku wprowadzony do repertuaru zespołu 
„Mazowsze”, od 1956 roku śpiewany przez Stanisława Jopka (muz. ludowa, w oprac. 
t. Sygietyńskiego) 70. Już jesienią 1950 ministerialna Komisja Repertuarowa zdys-
kwalifikowała tę piosenkę i przez jakiś czas nie była ona przez „Mazowsze” wyko-
nywana 71. W swoim monologu tytułowy bohater Furmana – „sprawiedliwy [...] 
woźnica” – ostrzega: 

lecz wy, którym rząd oddany,
bierzcie za przykład furmany.
Wam to należy miarkować,
jak podwładnymi kierować. 

Wraz z dalszymi zwrotkami – w jednej z nich mowa o tym, że koń „twarde ma 
kopyta / i jak wierzgnie, to się zdarza, / że dosięgnie gospodarza” – piosenka była 
entuzjastycznie przyjmowana w różnych latach PRL-u jako aluzyjny komentarz do 
relacji między władzą a społeczeństwem 72. Miała także tę zaletę, iż można było 
stopniować jej wymowę na estradzie, włączając (lub nie) niektóre zwrotki, np. w ra-
mach bisów, a tekst nie ulegał przez to dekompozycji 73.

70 Piosenka pochodzi z 1840 roku, „tekst dopisał – doskonale zresztą utrzymując styl piosenki ludo-
wej – Jerzy Ficowski” (t. K r u k, A. S r o g a, „Mazowsze” tańczy i śpiewa. Warszawa 1960, s. 56, 
147, 252–254).

71 Zob. ibidem, s. 56. Nb. według relacji Kruka poza piosenką Ficowskiego w repertuarze „Mazowsza” 
zastrzeżenia Komisji wzbudziła także piosenka Ej, przeleciał ptaszek... Zob. też M. Z i m i ń s k a -
- S y g i e t y ń s k a, Druga miłość mego życia. Oprac., przypisy M. S r o k a. Warszawa 1990, 
s. 131–133, 322. Z kolei t. K o t a p s k a, z domu Klimczak (Byłam w „Mazowszu”. Współpr. aut. 
J. W. C h i m i a k. Warszawa 2001, s. 52–53), również występująca kiedyś w „Mazowszu”, przytacza 
zapamiętane przez siebie, ocenzurowane fragmenty dwóch innych piosenek: „Oj, powiadają ludzie, 
że bida umerła, / a ona po wsi hula, oguna zaderła” (tytuł piosenki i autor słów nie podany), czy 
„Cyraneczka nie ptak / Dziewczyna nie ludzie / Odprowadziłbym ją / Bo sama nie pójdzie” (Cyra-
neczka, sł. L. S t a r s k i). W tym drugim wypadku zadecydowano, aby zachowując zwrotkę, zneu-
tralizować jej niewłaściwą wymowę przez dopisanie dwóch dalszych, o dziewczynie-traktorzystce. 

72 Zob. rozmowa z E. Ficowską, z 14 I 2011. Zob. też liczne wzmianki o popularności Furmana w wy-
powiedziach członków „Mazowsza”, m.in. K r u k a  (w: K r u k, S r o g a, op. cit., s. 130, 151, 179, 
236), M. M a l a s z e k - K u l f a n o w e j  (Wspomnienia mazowszanki. Współaut. J. D u b r o w s k i. 
Warszawa 1965, s. 222), Z i m i ń s k i e j - S y g i e t y ń s k i e j  (op. cit., s. 292, 305). W pełnej wersji 
tekst Furmana został opublikowany, jako osobny druk w okresie popaździernikowej liberalizacji, 
w „Błękitnej Serii” czasopisma „Śpiewamy i tańczymy” (1958, z. 13), w nakładzie 6 tys. egzempla-
rzy. Wcześniejsze zeszyty tej serii zawierały ówczesne szlagiery piosenkowe, komponowane w rytmie 
slow-foxów, fokstrotów, walców, beguine’ów i tang. 

73 Widać to na archiwalnych rejestracjach występu Jopka, zamieszczonych w Internecie. O dopisy-
waniu przez Ficowskiego kolejnych „śpiewek” Furmana do już istniejącego utworu świadczy zacho-
wany  w archiwaliach rękopis nowych zwrotek, dołączony przez autora do wspomnianego tu już 
wydania piosenki: 

gdy szykujesz się do drogi, 
słuchaj bracie mej przestrogi.
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Opowieść o furmanie stanowi jakby prototyp późniejszych satyrycznych utwo-
rów Ficowskiego. W pewnym (stylistycznym) sensie kontynuacją Furmana były 
niektóre piosenki z cyklu warszawskich ballad podwórkowych, reprezentujące, rzec 
można, satyrę w stylu p l e b e j s k i m, wykładającą „kawa na ławę” absurdy PRL-u 
i wywołującą zdrowy śmiech. Podobnie jak w Furmanie w piosenkach tych mamy 
do czynienia z mnożeniem przyśpiewek, które w tym wypadku potęgują ad absur-
dum ponury komizm opisywanej rzeczywistości: 

Słowo daję, że nie kłamię:
wszystko u nas rośnie fest.
Był ogonek w supersamie,
teraz super-ogon jest. 
Ojdyrydy, ojdyrydy – itd. 
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 

W nowym bloku mam mieszkanie, 
kaloryfer wisi tam. 
Mam centralne zamrażanie 
i mrożonkę-żonkę mam.
Ojdyrydy, ojdyrydy – itd. 
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

Kiedyś w bramie przygrywałem,
nieraz z okna spadł mi grosz.
Dziś złotówka spada na łeb,
spróbuj za nią kupić coś.
Ojdyrydy, ojdyrydy – itd. 
       (Przyśpiewki warszawskie) 

Poszedł teść do sklepu
wiza-wi naprzeciw,
po rybkę mrożoną
lub z dorsza filecik.
Ale mu personel
grzecznie odpowiedział,
że dziś do sprzedania
ma ucho od śledzia! 

Poszedł teść gdzie indziej
i w kolejce stanął,
żeby na zagrychę
wziąć kiszkę kaszaną.
Lecz mu powiedzieli,

Nie pomoże i wędzidło, 
jak biczysko koniom zbrzydło! 

Zapamiętaj taki-siaki, 
coś się dobrze dał we znaki – 
choćbyś koniom cukier dawał, 
już nie weźmiesz ich na kawał! 

ty, co trzymasz lejce w dłoniach, 
już nie zrobisz konia w konia, 
jeśli takie masz nadzieje, 
to się z ciebie koń uśmieje! (BN)
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że na razie mają
tylko takie kiszki,
które marsza grają! 
               (Poszedł teść do sklepu)

trudno ustalić, czy piosenki te – dodać do nich należy także utwór Magiczny 
cylinder – które pochodzą, sądząc z „inflacyjnych” realiów, z końca lat siedemdzie-
siątych, doczekały się estradowego wykonania. Niewiele na to było czasu w krót- 
kim okresie legalnej „Solidarności” przed 13 grudnia 1981 74. Ale Furman, z zawar-
tą w nim paraboliczną konstrukcją, opisującą relacje między woźnicą a koniem, 
w rzeczywistości zaś między władzą a społeczeństwem, ma także swoją kontynua- 
cję w innej grupie piosenek satyrycznych Ficowskiego – posługujących się właśnie 
stylem parabolicznym, które z kolei można by nazwać satyrą polityczną należącą 
do nurtu i n t e l i g e n c k i e g o. 

W okresie popaździernikowej odwilży powstała Ballada o zburzeniu i odbudowie 
Bastylii (nie całkiem francuska) (1958) 75. Opisuje ona w kostiumie historycznym 
zagrożenie nawrotem rządów dyktatorskich, tlącą się już tęsknotę władz do poskro-
mienia rozpasanej wolności: 

Więc dumał sobie ten i ów, 
że chociaż świat się zmienia, 
te cegły warto zebrać znów, 
ocalić od zniszczenia. 

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 

to nie jest przecież byle co – 
niezłomnych cegieł milion. 
Choć teraz w pohańbieniu są,
wznosiły się Bastylią!

także wówczas powstała piosenka Przypowieść o stworzeniu świata (1958), 
w żartobliwym genezyjskim sztafażu przemycająca refleksję o płytkości przemian 
popaździernikowych: 

Lecz co to? Znowu skały huczą! 
grzmot w przepaść toczy się w rozpędzie!
[...] to góra teraz rodzić będzie! 
Zadrżało – grzmot uleciał wzwyż –
i góra urodziła mysz 76. 

Podobny charakter miały – powstała w 1959 roku Piosenka z kluczem 77 i bar-

74 Wszystkie trzy piosenki zostały zarejestrowane w ZAiKS-ie w 1982 roku, z muzyką A. Ś l u s a r z a 
(Przyśpiewki warszawskie) i S. W i e l a n k a  (Poszedł teść do sklepu, Magiczny cylinder). W zre-
alizowanym w 1993 roku programie tVP 2, Piosenki ze starego podwórka (zob. przypis 49), znalazł 
się tylko Magiczny cylinder (tym razem z muzyką S. R e m b o w s k i e g o), zapewne jako piosenka 
najbardziej stylowa. Czas dwóch pozostałych piosenek po przemianach ustrojowych nieodwołalnie 
minął. 

75 tekst Ballada o zburzeniu Bastylii (pierwotny tytuł został tu skrócony przez cenzora) zamieszczony 
był w „Nowej Kulturze” (1958, nr 39, z 28 IX).

76 Druk: „Szpilki” 1970, nr 13, z 29 III.
77 Druk: jw.
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dziej metaforyczny Odlot wieszaków 78, również rozstające się ze złudzeniami za-
sadniczej demokratyzacji po 1956 roku. Nb. zacytowane tu krótkie fragmenty nie 
odzwierciedlają całej precyzji i mądrości, z jaką owe ballady wnikały w polityczne 
meandry i ludzkie dylematy tamtej epoki. Są one – te utwory – małymi traktatami 
historiozoficznymi. 

Powrót Ficowskiego do pisania piosenek satyrycznych posługujących się para-
bolą nastąpił na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i znów łatwo 
w nich odczytać doświadczenia kolejnego „etapu” PRL-u oraz krytycznego fermen-
tu intelektualnego, jaki on zrodził. Jemiołuszkom dobrze u nas (1972) 79 jest iro-
niczną transpozycją obyczajów tytułowego ptaszka – dobrze znoszącego mrozy – na 
realia polityczne PRL-u: 

Jemiołuszkom dobrze u nas, 
przyleciały spod bieguna, 
chociaż wokół mroźny styczeń, a nie maj. 
I ćwierkają ptasią mową: 
– Jak tu miło stosunkowo! 
Jaki tu jest stosunkowo ciepły kraj!

trzy inne piosenki z tego okresu dotyczyły cenzury i autocenzury, coraz bardziej 
dewastujących ówczesne życie społeczne: 

W pewnym mieście w Hondurasie 
jest wilk, co na sztuce zna się,
o czym świadczy fakt, że zjada 
wiele sztuk z owczego stada.
  (Bajka o wilku w Hondurasie, 1968) 80

Kiedy himalajski masyw 
informacji cię przygniecie,
bierz się za lekturę prasy – 
antidotum masz w gazecie. 

tam nic złego nikt nie powie, 
wiedzą nie przeciąży nikt cię. 
I odzyskasz rychło zdrowie 
na tym dietetycznym wikcie. 
  (Apologia prasy, 1970) 81

Wyznałbym, co mam na wątrobie
w kilku niezmiernie prostych zdaniach. 
Lecz za nic tego dziś nie zrobię, 
bo racja stanu mi zabrania. 

78 Pierwodruk ukazał się jako wiersz w „Nowej Kulturze” 1958, nr 51/52, z 21/28 XII, następnie 
w tomiku J. F i c o w s k i e g o  Amulety i definicje (Warszawa 1960), w roku 1970 utwór przerobio-
ny został przez autora na wersję piosenkową (rymowaną) i opublikowany w „Szpilkach” (1970, 
nr 13, z 29 III). 

79 Druk: „Szpilki” 1981, nr 14, z 5 IV.
80 Druk: jw., 1980, nr 47, z 23 XI. Nietrudno tu rozpoznać aluzję do praktyk cenzury w okresie Mar-

ca 1968.
81 Druk: jw., 1971, nr 24, z 13 VI.
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[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ] 

Ominę fotel wywyższony
i panegiryk śląc mu gładki, 
będę znieważał puste trony, 
z których wczorajsze wstały zadki.
  (Niezastąpione imperfectum, 1971) 82

Losy piosenek Ficowskiego z nurtu satyry politycznej najbardziej odbiegały od 
karier jego typowych piosenek estradowych i, oczywiście, wynikało to z istnienia 
cenzury. Jeśli zatem mówię tu o owym kolejnym „stłumionym” temacie piosenko-
wym, to mam na myśli fakt, że obecność cenzury w tym wypadku uderzała naj-
mocniej właśnie w atrybuty piosenkowe owych tekstów. Nietrudno zauważyć, 
śledząc ich funkcjonowanie na tle pozostałych utworów, że otaczała je jakaś pust-
ka wykonawcza. Niewiele z tych piosenek zawiera w zachowanych egzemplarzach 
informację o kompozytorze muzyki (występuje ona w większości maszynopisów 
innych tekstów) 83. Nie kojarzą się owe utwory z nazwiskami znanych wykonawców 
– jak w przypadku piosenek miłosnych (german, Santor, Zaucha), „cygańskich” 
(Burano, Randia, Rodowicz) czy ballad podwórkowych (Stępowski, Połomski).

Jedynie Ballada o zburzeniu Bastylii, pod tak właśnie skróconym tytułem, 
śpiewana była przez Andrzeja Szczepkowskiego w programie odwilżowego kabare-
tu Pod Ponckim Piłatem, na przełomie lat 1958–1959 występującego gościnnie na 
scenie Studenckiego teatru Satyryków (StS) w Warszawie. Program został także 
wyemitowany w tV jako teatrzyk telewizyjny „Pod Piłatem” 84. Joanna Kulmowa 
tak wspomina tamto wydarzenie artystyczne: 

Kabaret „Pod Ponckim Piłatem” wymyśliliśmy sobie w trójkę z [Jerzym Ficowskim i] satyrykiem 
Jerzym Kleynym, pozbieraliśmy paru znajomych aktorów, co nie było specjalnie trudne, bo kończyłam 
wtedy wydział reżyserski Szkoły teatralnej. Salę wyżebraliśmy od StS-u, mam jeszcze zdjęcie widowni 
z roześmianymi widzami (Hanką Bielicką, Duszyńskim). Pierwszy i ostatni program nosił tytuł Jakoimy 
(...odpuszczamy naszym winowajcom...) i był nieco bezbożny: Siemion był tam Abrahamem, targującym 
się z Bogiem o Sodomę i gomorę, Barbara Krafftówna przypominała księżom swoje grzeszne zasługi, 
no a Szczepkowski śpiewał o zburzeniu Bastylii. Jakiś czas później powtórzenie tego programu poszło 
w telewizji i chyba wtedy Ficowski dopisał też uroczą piosenkę o słowiku 85. 

82 Druk: jw., 1980, nr 47, z 23 XI.
83 Dwa tylko maszynopisy piosenek satyrycznych – Kobyłka u płota (1969) i Tempora mutantur (1970) 

– odnotowują nazwisko kompozytora (W. K o r c z), i tylko one zarejestrowane zostały w ZAiKS-ie. 
Oba utwory ukazały się drukiem w „Szpilkach”, pierwszy w 1970 roku (nr 13, z 29 III), drugi zaś 
w 1971 roku (nr 34, z 22 VIII), ze zmienioną końcówką deklinacyjną: Kobyłka u płotu. 

84 Zob. Jakoity, Jakoimy, Jakoiwy... „Antena” 1958, nr 7/8, s. 30–31 (z tekstami z programu, m.in. 
z Balladą o Bastylii J. F i c o w s k i e g o). – Człowiek Pogranicza. Z J. Ficowskim rozmawia  
M. L e b e c k a  (2001). W zb.: Wcielenia Jerzego Ficowskiego, s. 705. Fakt wykonania ballady przez 
A. S z c z e p k o w s k i e g o  odnotowano także przy jej tekście publikowanym w „Nowej Kulturze” 
(1958, nr 39, z 28 IX) – zob. przypis 75. 

85 J. K u l m o w a, list do J. Kandziory, z 10 XII 2012. Słowo „Jakoimy” pochodzące z tytułu – śpie-
wane w spektaklu z akcentem na „i” – stawało się personifikacją (powtarzała się fraza „Wszystkie-
mu winny Jakoimy”, z dopowiedzeniem w tle „odpuszczamy naszym winowajcom”). Wzmiankowa-
na w liście druga piosenka J. F i c o w s k i e g o  to utwór o charakterze lirycznym O słowiku 
w tonacji gwizd-dur, z muzyką W. S z p i l m a n a. 
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Można chyba powiedzieć, że cenzura, najsilniej godząc w swobodny, społeczny 
obieg utworów satyrycznych Ficowskiego, zepchnęła je ze sfery piosenkowości do 
niemal czystej poetyckości. Wymusiła na nich byt tekstowy, kanonizujący i zasty-
gający w jednorazowym przekazie – tylko drukowanym. Jedyną przecież możliwość 
ich upublicznienia przynosiły nieliczne momenty „odwilży” i prezentacja czasopi-
śmiennicza. Spektakl Jakoimy z Balladą o zburzeniu i odbudowie Bastylii był tu 
wyjątkiem potwierdzającym regułę. Niektóre z piosenek satyrycznych czekały na 
sposobność druku ponad 10 lat! 86 Można przypuszczać, że im bardziej niepewny 
stawał się byt owych utworów jako piosenek, tym usilniej Ficowski starał się prze-
ciwdziałać ich rozproszeniu, wszystkie zaopatrywał w daty powstania, kierował do 
druku, gdy tylko klimat polityczny na to pozwalał, planował też zebranie ich oraz 
prezentację estradową – w postaci cyklu Nie do śmiechu, złożonego z 10 utworów 
i zawierającego w maszynopisie adnotację: „teksty Jerzego Ficowskiego do saty-
rycznego programu poetycko-muzycznego” (BN) 87.

Nie od rzeczy będzie jednak zauważyć, iż osobliwy status owych piosenek-wier-
szy wynikał nie tylko z działania cenzury, ale też – choć w dużo mniejszym stopniu 
– z ich wymagającej, parabolicznej poetyki. Z tego, że posługiwały się wielką meta-
forą, mową ezopową, eufemizmem. W taki wybór (i poniekąd przymus) estetyczny 
wpisany został pewien paradoks, od którego wolne były klasyczne piosenki estra-
dowe, odwołujące się do masowej wyobraźni i tu lokujące swą ofertę. Otóż narrator 
ballad satyrycznych odpowiadał na powszechną tęsknotę do wolności, do prawdy 
o PRL-u, a równocześnie stawiał się – jako krytyk zjawisk społecznych, analityk 
procesów historycznych, jako mistrz aluzji i poetyckiego kryptonimowania – ponad 
oczekującą prostych przekazów publicznością piosenkową. 

także z takich względów utwory te – jako wyparte z nurtu stricte piosenkowego 
– sytuują się gdzieś w połowie drogi między piosenką a poezją. Z jednej strony, 
wpisują się w model zaangażowanej piosenki poetyckiej, tej spod znaku StS-u, 
nieco później klubu Hybrydy, kabaretów Dudek czy Pod Egidą, pokrewne są tekstom 
Wojciecha Młynarskiego, w mniejszym stopniu Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej 88. 
A zarazem zbliżają się do ściśle poetyckiego bieguna twórczości samego Ficowskie-
go. Bieguna wierszy satyrycznych, rozrachunkowych, tych zebranych przede 
wszystkim w tomach Gryps (1978) i Errata (1981), które operują bardzo już zwar-

86 tak było np. z tekstem Bajka o wilku w Hondurasie z 1968 roku. Redaktor „Szpilek”, K. t. t o e- 
p l i t z, pisał w liście do J. Ficowskiego (z 11 XI 1970. BN), w odpowiedzi na propozycję druku 
utworu: „Pańską Bajką o wilku w Hondurasie ubawiliśmy się setnie, ale, jak Pan zresztą przewi-
dywał, nie wydaje mi się, abym mógł ją w  t e j  f o r m i e  wydrukować. Podkreślam, że w  t e j 
f o r m i e, ponieważ, na mój nos, fragmentem »inkryminowanym« może być ów fragment o »obiektach 
przemysłowych«, który pozwoliłem sobie zaznaczyć na Pańskim rękopisie. Jeśli by Pan miał ocho-
tę coś tu przeinaczyć – gotów bym był spróbować druku, oczywiście bez gwarancji, czy mi się to 
uda”. Ostatecznie tekst ukazał się w „Szpilkach” dopiero 10 lat później, w listopadzie 1980 (zob. 
przypis 80).

87 Na cykl ten, oprawiony w osobnej zszywce, składają się następujące piosenki: Odlot wieszaków, 
Apologia prasy, Zaproszenie do nieśmiertelności, Niezastąpione imperfectum, Tempora mutantur, 
Kobyłka u płota, Jemiołuszkom dobrze u nas, Ballada o zburzeniu i odbudowie Bastylii (nie całkiem 
francuska), Stworzenie świata i – odnaleziona w innym miejscu teczki – Piosenka z kluczem.

88 Zob. P. D e r l a t k a, Poeci piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech 
Młynarski i Jonasz Kofta. Poznań 2012.
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tym węzłem poetyckiego słowa i składni – daleko im do rymów piosenkowych – 
i jednocześnie intensywnie oddychają czasem historycznym. 

W stronę piosenkowej retoryki

tajemnica popularności piosenek Ficowskiego, jak zresztą w ogóle piosenek estra-
dowych, wiąże się przede wszystkim z wkraczaniem na obszary tematyczne szcze-
gólnie oczekiwane przez słuchaczy, polega na zaspokajaniu powszechnych tęsknot, 
wypowiadaniu – często peryfrastycznie czy nawet językiem symboli – oczekiwań 
i treści wypieranych do sfery podświadomości, na budowaniu światów czy obszarów 
wyobraźni będących chwilowym azylem względem świata realnego, z którym bory-
ka się odbiorca. Piosenka jednak stanowi zarazem wielokodowy, muzyczno-słowny 
przekaz odznaczający się totalnością oddziaływania. Chciałbym zatem teraz zająć 
się fenomenem odbioru przekazu piosenkowego, postarać się odpowiedzieć na 
pytanie, w jaki sposób, w stosunku do równoległej linii muzycznej, melodyczno-
-rytmicznej, wpływającej na emocje odbiorcy, buduje się przekaz słowny. Przekaz 
– podkreślamy od razu – krótki i sugestywny, który charakteryzować się musi 
szczególną siłą oddziaływania – jako niosący swoją opowieść, jako tworzący z mu-
zyką pewne iunctim emocjonalne, a zarazem walczący o własną (i całej piosenki) 
odrębność, zrozumiałość, atrakcyjność.

 Potrzeba u s ł y s z e n i a  tekstu wydaje się kluczowa jako element towarzyszą-
cy konstrukcji piosenki. Pytanie – jak tekst walczy o swoje zaistnienie, jak w krót-
kim momencie, osadzonym w emocjonalnej dynamice przekazu muzycznego, dąży 
on do związania uwagi słuchacza – stanowi dla mnie podstawową przesłankę 
analizy warstwy słownej utworów piosenkowych Ficowskiego. Wchodzę tu w para-
doksalną polemikę z ustaleniami Anny Barańczak 89, która z tych samych przesła-
nek – skonstatowania naporu muzyki na tekst piosenkowy – wysnuła wniosek 
odmienny od mojego: iż z tego właśnie powodu tekst ów ma naturalną skłonność 
do banalizacji i zamykania się w sferze utartych, łatwo przyswajalnych formuł 
słownych i poznawczych. Nie miejsce tu na szersze rozważania teoretyczne, jednak 
wydaje mi się, że tamta teoria, w intencji swej nobilitująca popularną piosenkę jako 
przedmiot dociekań literaturoznawczych, równocześnie jakby nie doceniła autono-
mii tego gatunku. Widziała go w porządku poezji, osadzała w strukturalistycznej 
koncepcji języka poetyckiego, jako pewnego idealnego systemu generowania znaczeń 
i polifonii, który ulega w piosence uwstecznieniu, redukcji pod naporem muzyki.

Doceniając nowatorski charakter książki Anny Barańczak, trzeba jednak po-
wiedzieć, że w konsekwencji takiego myślenia o piosence tekst piosenkowy jawił 
się jako gorsza odmiana poezji, jedyną zaś szansę na jego wybitność stanowiło 
zbliżanie się do ambitnej liryki. Najwyższą notę autorki uzyskało wówczas tylko 
kilka znanych piosenek autorstwa świetnych poetów, i to one, jej zdaniem, wyty-
czały pożądany kierunek ewolucji polskiej piosenki 90. 

Proces krystalizacji piosenki widziałbym w zupełnie innym świetle – jako wy-
siłek przełożenia świata na proste kategorie, jednakże w taki sposób wyrażone, aby 

89 A. B a r a ń c z a k, Słowo w piosence. Poetyka współczesnej piosenki estradowej. Wrocław 1983.
90 Ibidem, s. 139 n.

I-2.indd   70 2016-09-06   13:13:06



JERZY KANDZIORA   Jerzego Ficowskiego oferta piosenkowa 71

cechowały się szczególną dobitnością i intensywnością. Chciałbym się tu odwołać 
do pojęcia konceptu, które ma, oczywiście, odniesienia do poezji, zwłaszcza baro-
kowej, jednak – jako oznaczające pewien gest retoryczny – może być też zaadapto-
wane do rozważań o piosence. Stanisław Barańczak w inspirującej, jak pisze, 
„wycieczce komparatystycznej” we wstępie do swojej Antologii angielskiej poezji 
metafizycznej XVII stulecia powiada, że „koncept zawiera w sobie zarówno sprzecz-
ność jak pokrewieństwo pojęć, zarówno niepodobieństwo jak i analogię”, a następ-
nie cytuje Helen gardner, która stwierdza, iż celem konceptu „jest sprawić, abyśmy, 
podziwiając pomysłowość (porównania), jednocześnie uznali jego słuszność” 91. Idąc 
do pewnego stopnia za tą formułą, w przypadku k o n c e p t u  p i o s e n k o w e g o 
położyłbym jednak nacisk na aspekt pragmatyczny i percepcyjny, na kondensację 
świata, nadawanie mu wzmożonej wyrazistości w tekście słownym piosenki poprzez 
eksponowanie dwóch jego cech najważniejszych – o c z y w i s t o ś c i  i  n i e z w y-
k ł o ś c i  – które powstrzymywać będą napór strumienia muzyki, dążącego do 
zdominowania percepcji utworu.

W istocie właśnie przypadek Ficowskiego, jako autora tekstów piosenek, naj-
lepiej ilustruje swoistość języka piosenki. Praca bowiem tego twórcy nad piosen-
kami, praca tekściarza, motywowana – jak to już wcześniej podkreślałem – wzglę-
dami zarobkowymi, polegała na uaktywnieniu odmiennych niż poetyckie dyspozy-
cji pisarskich, na sięgnięciu po zupełnie inne pióro, które, jak twierdził, nie było 
piórem poety. Pytanie: jak dalece rzemiosło poetyckie ułatwiało Ficowskiemu 
pracę nad piosenkami, jak bardzo zaś musiał on przezwyciężać odruchy poetyckie, 
aby napisać dobrą piosenkę, nie uzyska tutaj, być może, zadowalającej odpowiedzi. 
Zamierzam, rzecz jasna, odnotowywać pewne tropy poezji wysokiej Ficowskiego, 
które trafiły do jego piosenek. Jednak, po pierwsze, silnie chcę podkreślić – uprze-
dzając dalszą część mojego wywodu – że te wysokie poetyckie ingrediencje zostają 
przez autora Wozów kolorowych, z całą świadomością rzemiosła piosenkowego, 
powściągnięte, zredukowane, poddane swoistej homogenizacji i, po wtóre, że sama 
zasada konceptu piosenkowego – jako dążącego do pogodzenia oryginalności z oczy-
wistością – jest w istocie przeciwieństwem wysokiej poezji, zatem w samym ognisku 
konceptualizacji piosenki nie będą owe ingrediencje pełniły zasadniczej funkcji.

Widzimy więc, że kreacja piosenki estradowej rozgrywa się w sferze konceptu. 
Podkreślmy, chodzi o takie nazwanie, opisanie, wypowiedzenie świata piosenkowe-
go, które cechować się będzie jednocześnie oczywistością i elementem zaskoczenia, 
oryginalności, a zatem czymś, co zdoła związać uwagę słuchacza – będącego prze-
cież człowiekiem „z ulicy”, nie mającym kompetencji czytelnika poezji – i łatwo 
pozwoli mu ogarnąć sytuacyjnie, metaforycznie, językowo przesłanie piosenki. 
Jakiś prototyp, praformę konceptu piosenkowego stanowi, rzecz jasna, s z l a g w o r t, 
oznaczający sekwencję słów, która winna wbić się w świadomość odbiorcy danej 
piosenki. ten termin, tak bezpośrednio wywiedziony z praktyki tekściarsko-kom-
pozytorskiej, świetnie nam potwierdza sytuacyjną, retoryczną, nie zaś poetycką 
genezę tekstu piosenkowego. 

91 S. B a r a ń c z a k, wstęp w zb.: Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia. Wybór, 
przekł., wstęp, oprac. ... Warszawa 1982, s. 10.
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N a j c z e r w i e ń s z y  k w i a t, c z y l i  k o n c e p t y  s u b s t a n c j a l n e

Przechodząc do refleksji nad poszczególnymi obszarami krystalizacji tekstowej 
piosenek Ficowskiego, owymi konceptami, które dramatyzują utwór, nadają mu 
oblicze własne, rozpoznawalność, nie zmuszając przecież słuchacza do niewyko-
nalnej „lektury” tekstu (tej przeprowadzanej przez czytelnika poezji), możemy więc 
najpierw wskazać na „kotwiczący” uwagę odbiorcy w świecie piosenki – k o n c e p t 
s u b s t a n c j a l n y, intensywne wypełnienie tekstu wyrazistą materią i jej trans-
formacjami. W grupie piosenek, w których silny jest ten rodzaj piosenkowej narra-
cji, żywe są np. takie materie i żywioły świata, jak bursztyn, woda (deszcz, rzeka), 
wiatr, tęcza, części ciała, kwiat (róża). Wypełniają one w całości „kadr” piosenki, 
po czym podlegają niejako przemianie, ekstrapolacji, ich semantyka przenosi się 
w prosty sposób w sferę pewnego uogólnienia, reguły świata, życia. ów pierwiastek 
materialny ulokowany zostaje wówczas w jakiejś regule mądrościowej (np. miłość 
jak róża odradza się kolejnego lata) czy mimetycznej (np. rzeka podobna jest do 
odchodzącej dziewczyny), której trafność wydaje się tyleż zaskakująca (intrygująca), 
co narzucająca się swoją oczywistością. I na tym kończy się w wypadku owego 
konceptu przekaz piosenkowy.

Koncept substancjalny operuje więc obrazem, a jednocześnie analogią, ale nie 
zamierzam tutaj używać terminu „metafora”, ponieważ zarówno materia (substan-
cja), jak i nadbudowana nad nią mądrość, reguła – składające się na koncept – mają 
w piosence status względnie autonomiczny. Autonomia obu składników jest spra-
wą podstawową. Słuchacz piosenki musi przede wszystkim odczytać komunikat 
obrazowy, uznać go za niepodważalną realność. W centrum piosenki Bursztynu 
okruch złoty znajduje się tytułowy kawałek bursztynu, wokół którego z wolna bu-
duje się łańcuch konotacji: to talizman „na miłość, od tęsknoty”, ponieważ „zosta-
wi tylko uśmiech”, pojawia się „po burzy już, po wichrze złym, po sztormie, / po  
niegościnnych dniach”, a chwila spotkania „w pamięci jak w bursztynie / zostawi 
złoty blask”. Bursztyn ocali nas, ponieważ stanowi „dar siódmej fali” i „będzie 
z niego pierścień / zaręczynowy”.

Według podobnego konceptu zbudował Ficowski wiele innych swoich piosenek. 
Róża wiąże się na zasadzie kontrastu i analogii z postacią „czarnej [...] dziewczyny”. 
Jest kłująca, ale i oddana, przemija, odchodzi jak dziewczyna, ale też powraca, i tak 
jak ona „zakwitnie w środku lata” (Najczerwieńszy kwiat). Deszcz inicjuje flirt, 
bohater piosenki zwraca się do kobiety: z kół na wodzie „zrobię [...] tobie / tysiąc 
bransolet”, „zanim deszcz do naszych okien się dodzwoni, / pocałujmy się pod 
daszkiem naszych dłoni!” (Co daje deszcz). W Cygańskiej podkowie podkowa gro-
madzi wokół siebie kilka wątków: wywołuje tęsknotę za włóczęgą, rodzi pytanie, 
czy przełamana może obdzielić szczęściem drugą osobę, ukochanego?, zawiera 
odpowiedź na to pytanie, jaką jest odejście chłopca: 

Szczęścia wzięliśmy po trosze 
na wędrówki, na szalone. 
Chłopiec w jedną stronę poszedł, 
a ja poszłam w drugą stronę.

Rzeka stanowi praformę ludzkich kształtów i zachowań w piosence Naga rzeka. 
Wpisana jest w nią logika, paradoks odchodzenia i trwania przy sobie zakochanych: 
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„I rozstanie obiecujesz mi bez końca, / i zostajesz, najwierniejsza i milcząca”. Cia-
ło dziewczyny, jej suknia, powtarzają tylko urodę nurtu: 

Byłaś naga. 
A ubrałaś się w szum klonu. 
Powłóczyście ci w tej sukni i zielono.

Jak widać, koncepty substancjalne oznaczają wprowadzenie do piosenki łatwo 
percypowanego motywu przewodniego, a następnie oparcie na nim pewnej reguły 
świata. Jest tak, jakby materia, substancja, żywioł stanowiły probierz trwałości 
i niezmienności owej reguły, a zarazem gra toczy się o świeżość i trafność asocjacji, 
jakie ten skrawek realności generuje. Ostatecznie zatem odbiorca piosenki – i taki 
jest chyba podstawowy efekt konceptu substancjalnego – utwierdzony zostaje 
w najogólniejszej harmonii świata.

„[...] p r z e z  g ł u p i c h  ł e z  p o w i ę k s z a j ą c e  s z k ł o”,  
c z y l i  k o n c e p t y  p e j z a ż u  d u c h o w e g o

Oczywiście, także w przypadku takich konceptów cel piosenkowej konstrukcji re-
torycznej stanowi zaintrygowanie odbiorcy i wyrazistość przekazu słownego. tym 
razem jednak już nie „twarda” empiria, substancjalność przedmiotów czy żywiołów 
(zwłaszcza wody) będzie centrum krystalizacji piosenki, źródłem swoistej senten-
cjonalności, ale ludzkie doświadczenia zostaną opisane językiem pejzażu, obrazów 
natury, ewidentnie podporządkowanych ekspresji ludzkiego wnętrza. Chodzi z re-
guły o uzyskanie efektu niezwykłości, o operowanie krajobrazem jako figuracją 
ludzkich uczuć, co, oczywiście, zasadniczo zmienia proporcje świata, i nie jest już, 
jak to się działo w przypadku konceptów substancjalnych, wpisywaniem ludzkich 
doświadczeń w nadrzędną logikę materii, naturalnych żywiołów. W tej grupie pio-
senek to czyjeś „ja”, jego uczucia, marzenia, stanowią wzorzec, który przekształca 
świat, pejzaż, czyniąc go „tekstem”, echem, zwierciadłem duszy, lęków, uniesień, 
zamyśleń.

Miłość potrafi przemówić obrazem dwóch księżyców, jak gdyby za jej sprawą 
zrodziły się anomalia w sklepieniu niebieskim. taki jest właśnie koncept piosenki 
Dwa księżyce, jedna noc. Nie od razu zaczynamy domyślać się, że księżyc odbija 
się tu w dwóch źrenicach wpatrzonych w siebie zakochanych lub może dwoi się im 
w oczach za sprawą afektu miłosnego: 

A stary księżyc – cóż ma począć 
z wyblakłą już srebrną tarczą? 
Już go nie trzeba naszym oczom, 
nam dwa księżyce wystarczą.  

W innej piosence – Noc i dzień (Boćkoryca) – następstwem dnia i nocy rządzą 
nie obroty Ziemi, ale spojrzenia w źrenice ukochanej i uśmiechy: 

Kiedy w dzień ci spojrzę w oczy, 
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 
to mnie zaraz noc zamroczy.
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 
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Mam w uśmiechu moim na dnie 
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 
blask, co noc rozświeci ładnie.

Oczy zresztą są w tych przekształceniach świata, deformacjach, przybliżeniach, 
oddaleniach, dyktowanych subiektywnym stanem emocji, organem kluczowym, 
także filtrem i transfokatorem obrazów pamięci, jak w refrenie piosenki – Więc nie 
dziw się – o wygasłej miłości: 

Więc nie dziw się, że nieraz niespodzianie 
dalekie dni, zasnute czasu mgłą, 
przesłonią świat, gdy znów popatrzę na nie 
przez głupich łez powiększające szkło.

Najbardziej charakterystyczne przykłady zaburzenia przestrzeni pojawiają się 
w kilku piosenkach Ficowskiego o zawiedzionej miłości, gdzie nieobecność ukocha-
nego, tęsknota, niejako anihilują świat i zawieszają prawa fizyki. W piosence Spa-
lony most świat po rozstaniu przypomina wojenne zgliszcza: 

Pod spalonym mostem – pamięć, 
jak pochmurna rzeka naprzód mknie. 
Na co było to rozstanie nam? 
Czy pamiętasz jeszcze mnie?

groza niemal końca świata uderza w piosence O-lejli-hej, gdzie miłosne niespeł-
nienie przekłada się na swoistą przestrzeń negatywną: 

Droga nie biegnie, góra nie stoi,
nic nie ma oprócz tęsknoty mojej. 

ukochany był całym światem również dla bohaterki piosenki Bez ciebie nie ma 
mnie, przy nim „biegły wszystkie drogi / jak wierne psy”, dla niego „świat się ziele-
nił... / A teraz pusto w całym niebie, / na całej ziemi!” Przede wszystkim zaś, 
kiedy odszedł ukochany, z dziewczyny także uchodzi życie. tylko on może odwrócić 
ten stan: 

I w radość powitań zamień 
smutną legendę. 
A wtedy nic nas nie okłamie, 
bo znowu będę!

K a w i a r e n k a  n a  P i w n e j, c z y l i  k o n c e p t y  p r z e s t r z e n i  
i  c z a s u  z a m k n i ę t e g o

Na drugim biegunie w stosunku do piosenek dramatyzujących świat i ukazujących 
go „przez głupich łez powiększające szkło” znajdują się utwory, które zyskują sobie 
słuchacza dzięki obrazowi świata uspokojonego, wolnego od zagrożeń, pomniejszo-
nego. to szereg tekstów budujących wrażenie oddalenia od spraw współczesnych, 
zamknięcia, zarówno w czasie, jak w przestrzeni. W istocie więc mamy do czynienia 
z dwoma konceptami – p r z e s t r z e n i  z a m k n i ę t e j  i  c z a s u  z a m k n i ę t e-
g o. także i one przeważnie występują w piosenkach o tematyce miłosnej, a owo 
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zamknięcie oznacza często właśnie przywołanie minionego uczucia. Kawiarenka 
na Piwnej odtwarza ciepłe miejsce w pamięci, zarazem utracone i niezmienne. Nie 
da się odzyskać tamtej miłości, pochopnie zagubionej, ale także wymazać jej ze 
wspomnień: 

Dni wczorajszych opadanie – 
porywisty czas – jak wiatr... 
Ale gdzieś tam pozostanie 
zagubiona pośród dat 
kawiarenka na Piwnej. 

W piosence Najwierniejsze wspomnienie przestrzeń kawiarni zastąpiona zosta-
je kadrem fotografii: 

Najwierniejsze wspomnienie 
drzemie wśród fotografii 
i zasuszone jak liść 
już zasmucić mnie dziś
nie potrafi. 

Podobnie jak „schowki” w czasie – działają także przestrzenie najczęściej ogar-
niające zakochanych i rysujące obszar wyosobnienia, bezpieczeństwa, intymności: 
noc (Nas dwoje, Noc kastylijska), deszcz (Poprośmy o deszcz), sen (Sny moje i two-
je), ognisko (Cygańska letnia noc), uliczka (Znajoma uliczka) czy owa kawiarenka 
na Piwnej. 

Fotografia z piosenki Najwierniejsze wspomnienie podsuwa wszakże jeszcze 
jeden aspekt wyosobnienia w czasie i przestrzeni, pewien rodzaj ikoniczności, któ-
ry jest też źródłem swoistego pocieszenia, uśmierzenia współczesnych lęków słu-
chacza piosenek Ficowskiego. Należałoby tu odwrócić metaforę – „głupich łez po-
większające szkło” – i przywołać raczej obraz widziany przez okular odwróconej 
lornetki, a więc obraz pomniejszony i dający poczucie kojącego oddalenia. Wspo-
mniałem przy innej okazji, że tak właśnie jest w piosenkach Ficowskiego o historii, 
kiedy przeszłość ogląda się przez pryzmat domowych albumów i kiedy buduje się 
rodzaj utopii czasu przeszłego. Oczywiście, pojęcie starej fotografii należy tu rozu-
mieć bardzo dosłownie, jak w piosenkach W starym albumie czy Rupiecie (gdzie 
mowa o „pożółkłych latach”). Ale ikoniczność – nadająca światu piosenki „ramkę” 
czasu i przestrzeni zamkniętej, uspokojonej – nie musi zostać nazwana wprost, aby 
była odebrana przez słuchacza. 

Mam tu na myśli odnawianie przez piosenkę – ikoniczności przechowywanej 
w pamięci zbiorowej, nietożsamej z pamięcią prywatną. Dzieje się tak w utworach 
w rodzaju Pra-ułani, Panienka z piosenki, A jak będą maszerować, gdzie obok 
cytatów muzyczno-tekstowych nawet średnio wykształcony odbiorca dostrzeże 
sceny z polskiej ikonografii narodowej w stylu Kossaków, popularyzowanej m.in. 
na pocztówkach z przełomu XIX i XX wieku. Równie głęboko sięgają w podświa-
domą pamięć obrazów niektóre piosenki „cygańskie”, opowiastki czy scenki z udzia-
łem Cygana z fajką (Byle ładny był dzień), baby i Cygana (Tam za lasem), dwóch 
Cyganów cymbalistów (Nutka bałamutka), cygańskiego króla (Bajka o cygańskim 
królu), Cygana i jego konia (Czarna noc i biały koń), Cygana i Cyganki (Poszedł 
Cygan górą). Piosenki te są najmocniej zakotwiczone w polskiej tradycji literackiej 
i ikonograficznej, w niezmiernie żywej dla Ficowskiego XIX-wiecznej tradycji stu-
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diów warstw społecznych, ich przedstawicieli, posługującej się poetyką o b r a z k a 
i powstałej w epoce międzypowstaniowej. uosabiały ją dzieła prozaików Klemen-
sa Junoszy-Szaniawskiego i Ignacego Chodźki czy malarza i ilustratora Francisz-
ka Kostrzewskiego 92. Mowa, rzecz jasna, o „nieuczonej”, popularnej wersji tej 
tradycji portretu obyczajowego, tkwiącej w podświadomości XX-wiecznych odbior-
ców piosenek Ficowskiego, w tradycji domowej, tradycji Cygana z baśni z dziecin-
nego pokoju, z wypisów szkolnych, z podręcznikowej czy także pocztówkowej 
ilustracji. trwa ona również współcześnie, tworząc ową właśnie przestrzeń za-
mkniętą, arkadyjską, obrysowaną aurą dzieciństwa i najwcześniejszych wyobra-
żeń o świecie. 

P r z y c h o d z i  d o  m n i e  n i k t, c z y l i  k o n c e p t y  k o n t r a s t u  
i  p a r a d o k s u  o n t o l o g i c z n e g o

Podobnie jak wizje anomalii natury, zgliszcz oraz dekompozycji świata – jako echa 
miłosnych rozstań – tak i obrazy świata uspokojonego i zamkniętego w czasie prze-
szłym, widzianego przez odwróconą lornetkę, odnoszą się do łatwych do nazwania 
deficytów psychologicznych. W pierwszym wypadku będzie to zwielokrotnione, 
melodramatyczne natężenie emocji, zwłaszcza poczucia krzywdy, w drugim – silnie 
odczuwane pragnienie bezpieczeństwa, swojskości, zadomowienia. Jednak nie 
wszystkie koncepty piosenkowe odwołują się do sfery emocji. Niektóre z nich osa-
dzone zostają w pewnych mechanizmach percypowania realności i kreują d z i w-
n o ś ć  ś w i a t a  poruszającą odbiorcę. Oparte są na p a r a d o k s i e, k o n t r a ś c i e, 
o d w r ó c e n i u  w y m i a r ó w. Chodzi tym razem o rozchwianie świata piosenko-
wego w samym punkcie wyjścia, natychmiastowe wprowadzenie słuchacza w sieć 
paradoksów, intrygującą dysharmonię, zaatakowanie go szeregiem alogiczności, 
zarówno przestrzennych, ontologicznych, jak i językowych, które uczynią go ak-
tywnym wobec tekstu piosenki, „zaproszą” do gry w realność i nierealność, zwiążą 
z sytuacją piosenkową.

Szukanie przez Ficowskiego składni kontrapunktowej (opartej na paradoksie), 
nicujące utarte oznajmienia, ujawnia się już w niektórych tytułach (szlagwortach) 
jego piosenek: Bez ciebie nie ma mnie, Bez ciebie tak mi dobrze, Przychodzi do mnie 
nikt, Jak dobrze, że to nie raj, Pokocham ciebie na złość. Co najmniej w paru utwo-
rach poeta ucieka się do kontrastu, który ustanawia bardzo czytelną zasadę orga-
nizacji piosenki, zarazem inicjuje zaskakujące, właśnie konceptualnie, i przycią-
gające uwagę przeciwstawienia aspektów świata. Biel i kolory w piosence Mieszka-
my w barwnych snach mają kilka wcieleń: są barwami świata (białe konwalie, 
wielobarwna tęcza), stłumioną lub rozbudzoną zmysłowością (anielska biel i gorą-
ca tęcza), obojętnością lub miłością („Dalecy sobie mają sny / białe jak mleko”; 
„A my mieszkamy w barwnych snach”). W modlitwie młodego koniokrada (Czarna 
noc i biały koń) biel i czerń, nieoczekiwanie, chciałoby się rzec – po cygańsku, łączą 

92 Postacie I. Chodźki, K. Junoszy-Szaniawskiego i F. Kostrzewskiego sportretował J. F i c o w s k i 
w wierszu Ballada o trzech mociumpańskich. Zob. też J. B a c h ó r z, Poszukiwanie realizmu. Stu-
dium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831–1863. gdańsk 1972.
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się odpowiednio: biel ze złem (zagrażająca jasność księżyca) i czerń z dobrem (lito-
ściwa ciemność bezksiężycowej nocy, ukrywającej występek). Podobną, parado- 
ksalną symbolikę bieli i czerni, uzależnioną od ludzkich afektów, spotykamy w pio-
sence Noc i dzień (Boćkoryca).

Wyższym stopniem dziwności świata piosenkowego staje się widmowe przeni-
kanie się granic materii – ciała i roślinności oraz żywiołów, budowanie trzecich 
wymiarów, obrazu nieistnienia tak intensywnego, że staje się istnieniem, przestrze-
nią nadliczbową. tu już poruszamy się w klimatach leśmianowskich. Z tym że 
piosenkowy koncept nie pozwala sobie na gubienie konturów świata, nie jest stru-
mieniem wizji, oczekującym na interpretację. Słuchacz zostaje „wrzucony” w sam 
środek owej dziwności, która rządzi się zaskakująco racjonalną logiką. Piosenka 
przecież musi być zrozumiana i zapamiętana, a jej odbiorca ma ograniczoną zdol-
ność przyswajania strumienia wyobraźni. W utworze Trzy pierścienie dziewczyna, 
zaślubiona z wiatrem, słońcem i strumieniem, tłumaczy chłopakowi, że on ją zdo-
będzie, jeśli bystrością i siłą dorówna tym trzem żywiołom. Kiedy indziej – jak 
w Cygańskiej letniej nocy – matką wszelkiego żywiołu jest „cygańska noc / roztań-
czona i bosa, / cygańska noc / z leśnym wiatrem we włosach”. I ona zachowuje się 
na swój sposób racjonalnie: 

Kto wschodzący niańczy księżyc 
w chmurnych pieleszach 
i kto koniom na uprzęży
zawiesza gwiazdy swe?

Naprawdę niezwykle jest tam, gdzie nigdy nie dotrzemy, ale właśnie piosenka  
pozwoli nam dostać się do tych niedosiężnych miejsc. Mityczna cygańska podróż 
w utworze Cygańska swoboda odbywa się w kierunku piątej strony świata, równie 
możliwej, jak pozostałe cztery: 

Cygańska swoboda 
na palcach nam zaśwista, 
że ziemia jest kulista, 
że nie ma końca świat.

Niematerialność musi mieć w piosence materialne vehiculum, pojęcie bez ta-
kiego nośnika więdnie tu z braku powietrza. tęsknota winna powołać do życia 
utraconego kochanka, jak w piosence Przychodzi do mnie nikt: 

Z tą ciszą szafirową, 
z tym ptakiem, który znikł, 
z tą gwiazdą ponad głową 
przychodzi do mnie nikt.

Jeśli jest coś takiego, jak ukryta dusza cygańska, to jej tymczasowy adres 
i zawartość trzeba nazwać: będzie to stary jawor i schowane w nim „trzy wróżby 
z kart, / siódemka pik...” (Cygański skarb). Jeśli zakochana dziewczyna mówi o swej 
miłości, to jej substancje muszą mieć swoją wagę i objętość, jako tkwiące „pod 
drewnianym kamieniem”: „przytulone cienie”, „złoty sen”, „aksamitny nocy błam / 
i do nieba bilet” (Pod drewnianym kamieniem).
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K i e d y  p o r w ę  c i ę, d z i e w c z y n o, c z y l i  k o n c e p t y  
q u a s i - f a b u l a r n e

Intuicja podpowiada, że w percepcji świata piosenkowego znaczącą rolę powinien 
odegrać także pierwiastek fabularny, zdarzeniowy. Wydaje się, iż fabularność za-
wiera w sobie pewien potencjał naoczności, a zarazem niespodzianki, który łatwo 
złoży się na kolejny koncept piosenkowy, wyodrębniający przekaz tekstowy z nur-
tu melodii i skupiający uwagę słuchacza na wydarzeniach. Nośnikiem fabularności 
mógłby być schemat balladowy czy romansowy. Okazuje się jednak, że owa fabu-
larność ma w piosenkach Ficowskiego swoiście wirtualny charakter, stanowi tylko 
pewną obietnicę, gest fabularny, nie zaś realne continuum zdarzeń, w którym 
uczestniczyłby słuchacz piosenki. Nie znaczy to wszakże, iż nie odgrywa ona roli 
konceptu piosenkowego. Właśnie w takim charakterze – quasi-fabularności – na-
daje kontury wielu piosenkom, przywołując np. ów kod balladowy czy romansowy, 
jaki stwarza wyrazistą ramę monologów piosenkowych. Przykładem – Ballada cy-
gańska, która, wbrew gatunkowej sygnaturze w tytule, nie prowadzi nas w istocie 
ku realnym zdarzeniom, ale nadaje balladową, niby-realną oprawę wyobraźni 
i baśniowości i dzieje się w świecie nierzeczywistym: 

Powędruję w las, 
skradnę złoto gwiazd, 
nawet księżyc sam 
tobie, Kali, dam. 

Podobnie Jadą wozy kolorowe – opisują spełnienie tęsknoty za podróżą z Cy-
ganami, która okazuje się czystą imaginacją: 

No i pojechałam z nimi na kraj świata, 
wiatr warkocze mi rozplatał i zaplatał. 
I zbierałam dzikie trefle, leśne piki,
i bywałam, gdzie rodziły się muzyki. 

O tym, że nie fabuła stanowi istotę piosenek Ficowskiego, świadczą rozliczne 
utwory miłosne, w których z reguły mamy do czynienia z sytuacją umiejscowioną 
w czasie albo p o, albo p r z e d  zdarzeniem, czyli w momencie pewnej kulminacji 
emocji czy uczuć. I to owa kulminacja emocjonalna, nie zaś fabuła, jest głównym 
zdarzeniem piosenki miłosnej. Romans piosenkowy w stosunku do realnych zdarzeń 
albo używa czasu przeszłego: 

Jesteś mi bardziej obcy dziś 
o całą zagubioną miłość, 
o każdą niepotrzebną myśl, 
o wszystko, co było.
  (Jesteś mi obcy)

to był tylko głupi błąd.
  (Nic takiego)

Powiedziałaś: zostań sobie sam. 
Powiedziałem: dość już tego mam.
  (To się nie liczy)
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tyle było powitań i rozstań,
tyle było słów: – żegnaj i – zostań.
  (Więc nie dziw się)

Albo też żyje tym, co dopiero się zdarzy: 
Znajdę drogę do twych oczu, 
znajdę drogę do twych ust.
  (Kali Mura)

Kiedy porwę cię, dziewczyno, 
ślub nam księżyc da pod jodłą.
  (Kiedy porwę cię, dziewczyno)

Przyjadę – we dwoje siądziemy na wóz 
I będzie nas wiatr wędrowny niósł.
  (Wędrowny wiatr)

Odejdziesz i tak, 
jak lato odchodzi.
  (Odejdziesz i tak)

Barwą zachodu cię napoję 
jak starym winem. 
Będziemy pili je oboje 
w czarną godzinę.
  (Taka prawda nieprawdziwa)

 Wszystkie omówione przykłady wskazują na to, że koncept quasi-fabularny 
jest ideą fabularności, jest znakiem losu, czasu, ramą okalającą świat piosenki, 
postać bohatera, wyodrębniającą jego osobowość, stanowiącą punkt odniesienia 
dla jego emocji. Ze „streszczoną”, skondensowaną fabularnością mamy także do 
czynienia w piosenkach podwórkowych Ficowskiego. Jej celem jest przede wszyst-
kim zarysowanie rozpoznawalnych typów warszawskich, tak jak w piosenkach 
miłosnych jest nim wykreowanie pewnej wyrazistej sytuacji emocjonalnej i jej bo-
hatera. Docieramy tu do kolejnego komponentu retoryki piosenek Ficowskiego, jaki 
stanowią p o r t r e t y  i  c h a r a k t e r y.

J a k  z o s t a n ę  w i e l k ą  p a n i ą, c z y l i  p o r t r e t y  i  c h a r a k t e r y

Zdradzające pewne podobieństwo do obrazków, o których już pisałem w związku 
z konceptem czasu zamkniętego, portrety i charaktery są w piosenkach częstym 
sposobem konkretyzacji świata, zapadającym we wrażliwość słuchacza. Stanowią 
jeszcze jedną figurę retoryki piosenkowej, łatwo przyswajalną i wyodrębniającą się 
z przekazu tekstowego. Działanie konceptu portretu czy charakteru polega na tym, 
że odbiorca piosenki staje naprzeciw pewnej wyrazistej persony, wobec której trud-
no mu być obojętnym. Albo uderza ona swoją życiową autentycznością, może więc 
stanowić potencjalne drugie „ja” słuchacza piosenki, albo też, przeciwnie, wizerunek 
ów z góry zakłada nietożsamość postaci i słuchacza, uwodzi jednak w zamian swo-
ją egzotyką, obcością. 

Cały szereg portretów pierwszego rodzaju przynoszą niecygańskie piosenki 
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miłosne, o których była wcześniej mowa w aspekcie stylu miłości piosenkowej. tu 
wszakże mam na myśli aspekt, by tak rzec, charakterologiczny, silnie zarysowane 
cechy psychiczne postaci. Bohaterka piosenki Najszaleńszy szaławiła, porzucona 
przez chłopca-pędziwiatra, imponować może zimną krwią i pewnością siebie: 

Czmychnął sobie szaławiła 
i ma frajdę. 
Nie wie, że choć go zgubiłam, 
to go znajdę!
Czy to Kutno, czy to gniezno, 
niech się włóczy w noc bezgwiezdną, 
ale diabli go nie wezmą, 
tylko – ja!

Na drugim biegunie – w piosence Strach ma wielkie oczy – znajdzie się zapew-
ne portret dziewczyny obdarzającej swojego partnera nieograniczonym zaufaniem: 

Bo przy tobie strach wielkie oczy mruży, 
choćby zjawił się tuż-tuż, 
taki staje się miły i nieduży,
że nie umie straszyć już!

Przy całej różnorodności owych charakterów zawsze jakoś wciągają one słu-
chacza w sytuację psychologiczną, stwarzają możliwość identyfikacji, myślenia 
w kategoriach: „a jak ja bym się w tej sytuacji zachował/zachowała?”

Obcość, odmienności Cygana, Cyganki, zdają się nie stwarzać możliwości takiej 
identyfikacji, jednak postacie te – w zamian niejako – zostają najczęściej wzboga-
cone rysem przełamującym schemat, uruchamiającym jakąś dialektykę: zarazem 
obcości i swojskości, wyższości i niższości. Cyganki Ficowskiego „odchylają się” od 
wzorca cygańskiego w kierunku naiwności, egzaltacji, czasem życiowego niefartu 
czy wyprowadzonego w pole sprytu. Słuchacz piosenki może tu łatwo przyjąć po-
stawę wyrozumiałej wyższości. tak zapewne odbiera Cygankę modlącą się do Boga 
o „czarnego chłopca”, „pantofelki” i „dwie kokosze” (Daj mi, Boże, pantofelki) oraz 
inną Cygankę, której marzy się chwilowa zamiana cygańskiej wędrówki na życie 
„jak w Warszawie”, z szafą, fotelem i porcelaną (Jak zostanę wielką panią), a także 
cygańską dziewczynę igrającą z miłością chłopca, w końcu jednak gubiącą się w tej 
grze i wziętą we władanie przez miłość (Dopóki jestem młoda), czy wreszcie boha-
terkę piosenki Zaklęcia, której zawiłe karciane wróżby nie zapobiegną odejściu 
chłopaka.

I podobnie dzieje się z postaciami z folkloru warszawskiego. Bohater piosenki 
Taka ryba ma w sobie coś z typu warszawskiego cwaniaka, ale ów schemat zosta-
je komicznie przełamany, gdy przygoda wędkarska nad Wisłą kończy się wpadką 
matrymonialną, złowieniem grubej ryby („sto kilo bez ości”), co teoretycznie każde-
mu słuchaczowi piosenki mogłoby się zdarzyć, a więc zbliża tego bohatera do real-
ności życiowej: 

Na imię miała – Adelajda. 
A dziś już moje ma nazwisko.
Więc pytam się was, cały w nerwach, 
dlaczego haczyk się nie zerwał 
przed laty nad Wisłą?!
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Charakter jako kategoria, figura piosenkowej retoryki jest konceptem w dużym 
stopniu definiowanym także przez wykonawcę piosenki, który może nadać postaci 
szczególną sugestywność, wyprowadzić ze schematu (jak w interpretacjach Randii, 
Burana czy Stępowskiego). Wykonawca może również sam wpisać w piosenkę swój 
styl artystyczny, osobowość, de facto ustanawiającą, kreującą postać, która „ciągnie” 
utwór w kierunku przeboju. taką właśnie historię ma piosenka Jadą wozy koloro-
we. Pierwotnie wykonywały ją Maryla Lerch i Helena Majdaniec, ale stała się ona 
przebojem dopiero w interpretacji Rodowicz 93.

N a s z e  s ł o w a  s ą  z e  s r e b r a, c z y l i  k o n c e p t y  j ę z y k o w e

Konstrukcją nośną, konceptem piosenek Ficowskiego jest często gra językowa. Od 
razu jednak trzeba zauważyć, że podstawową funkcję tej gry – tak jak w przypadku 
każdego innego konceptu piosenkowego – stanowi u s p ó j n i a n i e  tekstu słow-
nego i nadawanie mu wyrazistości. to zasadniczo różni piosenkową grę językową 
od praktyk lingwistycznych w poezji, które zakładają wielokrotną lekturę tekstu 
i czynią wydarzenia w języku tematem wiersza, źródłem polisemii. Jej wykrywanie 
jest w trakcie lektury zadaniem dla czytelnika i warunkiem pełnej konkretyzacji 
utworu poetyckiego. Słuchacz piosenki estradowej nie ma, rzecz jasna, kompeten-
cji i czasu, by podejmować tego rodzaju interpretacje strumienia tekstu zanurzo-
nego w melodii. Operacje językowe w piosence służą jej błyskawicznemu „ogarnię-
ciu” przez odbiorcę, mogą być zasadą organizującą piosenkę, jej „czytanie”, nada-
jącą jej własne, rozpoznawalne oblicze.

Chyba najbardziej „rozrzedzoną” formułę konceptu językowego realizują te 
piosenki Ficowskiego, w których silny jest żywioł konwersacyjny, piosenki-rozmo-
wy, a właściwie monologi wypowiedziane, np. nasycone kolokwializmami piosenki 
miłosne, jak chociażby utwór Nic takiego: 

gdyby spytał – co mi jest – 
nic takiego. 
Ani żalu, ani łez,
nic takiego, nic takiego  
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 

Ot, po prostu – nastroiki, 
melancholia, pal ją sześć!
Nie chcę się dziś widzieć z nikim. 
Powiem: cześć!

Czy piosenka Tak jest lepiej: 

Po imieniu chce pan? Lekkomyślnie. 
Dwa kieliszki, wie pan, i czar pryśnie. 
tak jest lepiej, radzę panu szczerze, 
niech pan słucha w porę mych ostrzeżeń. 

Silnie i od początku zdefiniowana tu zostaje rola słuchacza piosenki – jako „tego 

93 Rozmowa z  E. Ficowską, z 14 I 2011.
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trzeciego” – arbitra w sporze?, przypadkowego świadka?, słuchacza (lub podsłu-
chiwacza) cudzych zwierzeń? Odbiorca utworu uzyskuje czytelny sygnał co do 
swoich kompetencji, usytuowania, sposobu „czytania” piosenki.

Kolejnym, bardziej już skondensowanym konceptem językowym jest osadzenie 
piosenki w idiomie językowym w ścisłym sensie. Ficowski wielokrotnie czyni rdze-
niem piosenki albo konkretny zwrot frazeologiczny, albo – jeszcze częściej – przy-
słowie. I tu znów musimy powrócić do istoty konceptu, sumowania w nim łatwo 
rozpoznawalnej oczywistości (idiom, przysłowie) i momentu komplikacji, intrygu-
jącej niespodzianki (przetworzenie). W piosenkach Spalony most czy Wiatr mieszka 
w dzikich topolach istotną rolę ekspresyjną odgrywa nasycenie popularnych idiomów 
treścią wizualną, nagłe wypełnienie nieważkiej, zdawało się, materii słownej takich 
zwrotów, jak „palić za sobą mosty” czy „szukać wiatru w polu” wizyjnością burzliwą 
jak uczucie zakochanych: 

Przez spalony most biegnie z wiatrem głos
i szuka cię, i woła cię z dala!
  (Spalony most)

Nie szukaj wiatru w polu,
wiatru – który zamilkł. 
Wiatr mieszka w dzikich topolach 
razem z ptakami. 
  (Wiatr mieszka w dzikich topolach)

Przysłowia natomiast, jako punkt orientacyjny piosenek, bywają przekształcane 
w swej warstwie językowej, tekst piosenki przypominać zaczyna kalambur, w którym 
właśnie nie wyjście poza słowo, ale modyfikacja znanego zwrotu, osadzenie w żywej 
treści, dynamizują czy dramatyzują piosenkę, otwierają obszar komplikacji seman-
tycznej. Jest tak w utworze Nasze słowa są ze srebra, w którym sygnalizowane 
w tytułowym szlagworcie przysłowie, ale i później przywołane powiedzenie „na dwo-
je babka wróżyła” – zostają wpisane w romans, w jakim „cisza wróży nam na dwoje”, 
a dziewczyna prosi o „chociaż trochę / srebrnych słów”. Rozsypywanie się logiki 
idiomu stanowi znak narastających komplikacji uczuciowych, także gdy bohaterka 
powiada: „na wszelki wypadek wyrzeknę się marzeń”, „na wszelki wypadek – zapo-
mnę” (Nadzieja na dwoje nam wróży). głęboka dysonansowość między nadzieją 
wpisaną w idiom „na wszelki wypadek” a brakiem nadziei w dopowiedzeniach („wy-
rzeknę się marzeń”, „zapomnę”) rodzi tu szczególny dramatyzm. 

Kulminację konceptów językowych przynoszą piosenki, których istotą jest za-
bawa słowem, traktowana jako cel pierwszoplanowy. I takie utwory znajdują się 
w dorobku Ficowskiego, który jako posiadacz wielu talentów, również owe – w ścis- 
łym sensie – gry językowe dołączył do swojej kolekcji konceptów piosenkowych. 
W tych grach rządzi przede wszystkim zasada homonimii, idealnie godząca element 
zaskoczenia ze wskazywaniem słuchaczowi czytelnej zasady konstrukcyjnej tekstu. 
Z reguły pojawia się tu także pierwiastek komizmu. Piosenka Poszedł teść do skle-
pu operuje homonimicznymi skojarzeniami takich wyrazów i zwrotów, jak „rybka 
mrożona” i jej substytut detaliczny „ucho od śledzia”, „kwaszona kapusta” i „skwa-
szona mina”, „kiszka kaszana” i „kiszki, / które marsza grają”.

 Całą ścieżkę homonimiczną – wywiedzioną ze źródłosłowu „palić–zapalać” – 
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buduje z kolei 10-zwrotkowa piosenka Zapalny John (współaut. E. Bussold). tu już 
zasada homonimii staje się właściwie pierwszą przyczyną utworu, oferującego poza 
tym czy raczej – w  r e z u l t a c i e  t e g o  – purnonsensową historyjkę o Johnie 
podpalaczu: 

Żył sobie John, zapalny człek, 
za sobą palił mosty! 
Ach, Johnny, chłopie, czyś się wściekł?
Już czas, byś wreszcie ostygł! 

Nie zważał na przestrogi John, 
pogróżek się nie lękał. 
I jak się do roboty wziął, 
paliła mu się w rękach! 

Warto zauważyć, że przyjęcie podobnej apriorycznej reguły inicjuje surrealny 
świat (fabułę) także w klasycznych wierszach anglojęzycznej poezji absurdalnej, 
np. w limeryku, gdzie świat ten – jak o tym pisze Stanisław Barańczak – zawiązu-
je się z kolei wokół rymu inicjalnego 94. 

Kontekst poezji

Podany tu przegląd konceptów piosenkowych Ficowskiego zapewne dałoby się 
jeszcze nieco poszerzyć. Chciałbym jednak podkreślić, że zawsze, w poszczególnych 
konceptach, dominuje swoiście pragmatyczny aspekt kształtowania tekstu słow-
nego, czyli dążenie do jego wyrazistości i zrozumiałości w strumieniu melodii. 
Służy temu nadawanie mu cech zarazem schematyczności, konwencji i – w ogra-
niczonym zakresie – nowości, niepowtarzalności, niespodzianki. Już samo wyod-
rębnienie grup konceptów wskazuje na istnienie owych schematów, pewnego ro-
dzaju receptur piosenkowych. Piosenka estradowa tworzona przez poetę, który 
przemienia się w tekściarza, nie jest jednak, oczywiście, pozbawiona znamion jego 
poetyckiego zaplecza. trzeba zatem spytać, co staje się z tym zasobem wrażliwości 
poetyckiej w momencie, gdy ów poeta zmienia pióro.

unikając tu elementu jakiegokolwiek wartościowania, można skonstatować, że 
tekst piosenkowy nie zna maksymalizmu poezji w zakresie pomnażania znaczeń. 
Inaczej niż wiersz, nie stawia odbiorcy wobec wieloznacznych sensów, które z cza-
sem mają doczekać się jego interpretacji. gdy prześledzimy kolejne koncepty pio-
senkowe, wyodrębnione tu według owego pragmatycznego kryterium dominanty 
retorycznej, to odnajdziemy w nich szczątki, niepełne formy, zredukowane i ujed-
noznacznione realizacje elementów języka i wyobraźni poetyckiej Ficowskiego. 
Podkreślmy – będą to elementy, na które założono swoiste wędzidło po to, aby tekst 
słowny tworzył czytelny przekaz, stanowiący równoważne i wyraziste dopełnienie 
muzyki. 

94 S. B a r a ń c z a k, Zamiast wstępu. W: Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej 
i amerykańskiej poezji niepoważnej od Williama Shakespeare’a do Johna Lennona. Antologia. Poznań 
1993, s. 21: „rasowy limeryk musi iść [...] za logiką rozwoju wydarzeń narzuconą przez rym pierw-
szej linijki [...]”.  
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tak więc np. przywołana wcześniej w grupie konceptów p e j z a ż u  d u c h o-
w e g o  piosenka O-lejli-hej przynosi obraz świata odwróconego pod wpływem nie-
szczęśliwej miłości: 

Droga nie biegnie, 
góra nie stoi, 
nic nie ma oprócz tęsknoty mojej. 

Obraz ten wydaje się uproszczonym echem, powtórzeniem poetyckiej operacji 
przestrzennej dokonanej w wierszu Milczenie ziemi z cyklu Odczytanie popiołów, 
opisującym miejsce niegdyś dokonanej zagłady Żydów:

Krzyk nie rozsadza słojów drewna,
nie rozdziera ziemia murawy,
nie zrywa z siebie płacht macierzanki.

Lipy nie zamykają swoich zapachów,
zboża nie boją się rosnąć,
drogi nie uciekają w pola 95.

W porównaniu z sentymentalną wizją piosenki miłosnej katastroficzne odwró-
cenie krajobrazu w wierszu o Zagładzie jest, po pierwsze, odwróceniem n i e d o -
k o n a n y m  – i przez to ukazuje właśnie tragizm obojętności świata wobec zbrod-
ni. Zdaje się mówić: świat po tej zbrodni nie oszalał, choć powinien. Ponadto nie 
jest ono, owo odwrócenie, usytuowane w sferze przeżyć pojedynczej „duszy cierpią-
cej”, lecz wpisane w rozległą – społeczną, etyczną, ontologiczną, historiozoficzną 
refleksję o Zagładzie.

Analogia między piosenką a wierszem (w podanym przykładzie jest to pewien 
pomysł obrazowy, ze szczególnym podobieństwem jednego tylko wersu: „droga nie 
biegnie” – „drogi nie uciekają”) przybiera niekiedy charakter dosłownego cytatu. 
tak więc pojawiający się w piosence Daj mi tęczę na niedzielę fragment „parasol 
srebrnym deszczem / zacerujesz sobie dziś!” odnajdujemy jako wyodrębnioną przez 
autora wersalikami puentę wiersza Mój fach szczęśliwy z tomiku Ptak poza ptakiem 
(1968):

Dzięki ci losie
nie jestem głodny
suchar rozpaczy chowam
na czarną godzinę
na razie zarobię na szczęście
Jestem poetą
mam fach w ręku – 
CEROWANIE

DZIuRAWYCH

PARASOLI

DESZCZEM 96

Z tego samego tomiku pochodzi także wiersz Bliskość niewidoma, subtelne, 
operujące paradoksem przestrzennym studium rozstania. Jego fragment: 

95 J. F i c o w s k i, Milczenie ziemi. W: Odczytanie popiołów. Warszawa 1988, s. 26.
96 J. F i c o w s k i, Mój fach szczęśliwy. W: Gorączka rzeczy. Posł. J. E k i e r. Warszawa 2002, s. 128.
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Raz zobaczyłam cię 
naprawdę 

Z daleka 
p r z e z  s z k ł o  p o w i ę k s z a j ą c e  ł z y 97

– pojawia się z kolei w piosence miłosnej Więc nie dziw się, wykonywanej przez 
geppert: 

Więc nie dziw się, że nieraz niespodzianie 
dalekie dni, zasnute czasu mgłą, 
przesłonią świat, gdy znów popatrzę na nie 
p r z e z  g ł u p i c h  ł e z  p o w i ę k s z a j ą c e  s z k ł o. [Podkreśl. J. K.]

Warto zauważyć, że w każdym wypadku dotyczącym takich cytatów bądź za-
pożyczeń – choć trudno jest ustalić, ze względu na brak precyzyjnych datowań 
utworów, czy przeniesienie nastąpiło z wiersza do piosenki, czy odwrotnie – ujęcie, 
które w wierszu stanowiło element silnie osadzony w logice poetyckiej i ją współ-
tworzyło, w piosence podporządkowane zostaje nadrzędnemu konceptowi i wydaje 
się, że wpisuje się w nią przede wszystkim emocjonalnie, ma status ornamentu, 
wpadającego w ucho bon mot.

Jeśli z kolei rozważymy ową grupę k o n c e p t ó w  s u b s t a n c j a l n y c h, któ-
rych istotą jest posłużenie się składnikami krajobrazu, materią, żywiołami jako 
figurami pewnych prawd o życiu, to trzeba powiedzieć, iż czerpią one z wierszy, 
z wyobraźni poetyckiej Ficowskiego takie intensywne w jego theatrum poetyckim 
tropy, jak personifikacja, animizacja czy reifikacja. Znajdujemy w jego piosenkach 
personifikujące metafory – wcześniej już tu wskazywane – rzeki-dziewczyny (Naga 
rzeka), róży-miłości (Najczerwieńszy kwiat), łkającej gitary (Najwierniejsza gitara), 
księżyca-podglądacza (Nie zawracaj nam głowy, księżycu). Ale widzimy, oczywiście, 
że zakres tych rekwizytów metaforycznych, przy całej świeżości konkretnych przed-
stawień, jest silnie konwencjonalny, a ponadto służy definiowaniu pewnej wyrazi-
stej, jednowymiarowej dramaturgii, najczęściej powiązanej z podmiotem, bohaterem 
piosenkowej opowieści.

Personifikacje, animizacje, reifikacje w wierszach Ficowskiego nie znają, rzecz 
jasna, takich ograniczeń i owej, występującej w piosenkach, służebności wobec 
ulotnej dramaturgii uczuciowej, przez nie kreowanej. Zawsze są wpisane w rozległy 
dyskurs, z reguły wyprowadzają nas z sytuacyjnego „tu i teraz” wiersza, stanowią 
część, czasem nośnik, poetyckiej narracji, np. historycznej, jak choćby w Balladzie 
o trzech mociumpańskich:

trzej mociumpańscy w ciemno
jadą przez zaścianki
przez zaduszki moniuszki
szaraczkowych dziejów
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

flinty zwarzył listopad
styczeń ściął je mrozem 98

97 J. F i c o w s k i, Bliskość niewidoma. W: jw., s. 101. Podkreśl. J. K.
98 J. F i c o w s k i, Ballada o trzech mociumpańskich. W: jw., s. 167. 
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Prawda, że cała ta ballada tkwi w XIX-wiecznych realiach, że stanowi – jak 
powiada Piotr Sommer – „swoisty wehikuł czasu” 99, ale animizacja w dwóch ostat-
nich cytowanych wersach, przywołująca miesiące powstańcze, dźwiga ten wehikuł 
na orbitę refleksji o historii w sposób, przyznajmy, szczególnie spektakularny. 
Podobnie jak gwałtownie rozszerzająca horyzont utworu personifikacja w wierszu 
W temperaturze 38 i 5... z końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Pojawia się w nim 
„z sakwojażem uchodźcy / stary kaszel / wyleczony z Franza Kafki”, jakby chciał 
obwieścić wówczas, w latach apogeum PRL-owskiej cenzury, powtórkę lęków Pro-
cesu? Kolonii karnej? A w każdym razie mówi:

[...] mój Maksie
wybaczam ci tylko
co zrobić z tym
stutomowym milczeniem

Maksie mój Maksie
spal tę moją ciszę 100

Kiedy poszukujemy w piosenkach Ficowskiego stanów dwuznaczności ontolo-
gicznej, paradoksów, przesuwania się wymiarów, wędrówek poza widzialność, np. 
w „stronę piątą” świata (Cygańska swoboda), czy tajemniczych bytów-pojęć uosa-
biających szczęście (Pod drewnianym kamieniem) lub cygańskość (Cygański skarb), 
to w istocie znajdujemy w tych przekształceniach dziwność i słyszymy pogłosy 
utworów Bolesława Leśmiana, który obok Schulza i Wojtkiewicza był, jak wiadomo, 
jednym z artystycznych mistrzów Ficowskiego. Magia i baśniowość, znikanie i po-
jawianie się bytów, metamorfozy, przemiana liści w monety, ciał w żywioły, wszyst-
kie te koncepty obrazowe, zwłaszcza częste w nurcie piosenek „cygańskich”, choć 
zdarzające się i w piosenkach miłosnych (Przychodzi do mnie nikt) – także, oczywi-
ście, prowadzą nas ku poezji Ficowskiego. 

Jednak znów musimy zauważyć, że jeśli w piosenkach te pierwiastki są trzy-
mane na uwięzi konwencji, ograniczone prawie całkowicie do idiomu cygańskiego, 
jego magii, cudowności, egzotyki, to w wierszach przemieniają się one w poetyckie 
traktaty fenomenologiczne, w zadziwienia naturą, Kosmosem, czasem. Już nie 
wyłącznie cudowność, magia, czarodziejstwo, ale również, a może przede wszystkim, 
chęć uniesienia pewnych problemów poznawczych, antropologicznych, refleksji 
historiozoficznej rządzi w wierszach Ficowskiego. Przykładem są choćby transfor-
macje – personifikacje czy reifikacje poetyckie – które ujawniają zmienną naturę 
czasu. 

Może więc on trwać, jakby zatrzymany, w postaci starej kanapy na strychu 
domu dziadków: 

tu ćmiła jeszcze kongresówka, 
kanapa się w niej zasiedziała 101. 

  99 P. S o m m e r, Przewroty słów, zawroty czasu. (Notatki o poezji Jerzego Ficowskiego). W: Po stykach. 
gdańsk 2005, s. 55.

100 J. F i c o w s k i, W temperaturze 38 i 5... W: Gryps. Warszawa 1979, s. 15. 
101 J. F i c o w s k i, Zaręby Kościelne (rzecz o końcu świata). W: Gorączka rzeczy, s. 92. „Królestwo 

Kongresowe [...] od niechcenia przeobraża się w coś na kształt kopcącej naftówki” – pisze traf- 
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Kiedy indziej, w wierszu Kwatera AK, będzie to czas postarzałych córek boha-
terów, które muszą pomieścić w sobie lata życia własnego i dodatkowo, wcześnie 
poległych ojców; we fragmencie „przychodzą do nich córki przygarbione / to s t a-
r y  k a w a ł  czasu” 102 stają się one jakby nieruchomą bryłą czasu, o ciężarze ponad 
ich miarę. Czas nie zatrzymany, ale przeciwnie – „poganiany” społeczną tęsknotą 
mieszkańców kraju zniewolonego, pojawia się w poemacie Pojutrznia (1981–1982) 
za sprawą gorzko-ironicznej metafory „lornety Dybicza” czy rozbudowanej personi-
fikacji: 

jesteśmy umówieni od wieków 
z wolnością 
[...] boimy się że się spóźni 
i nikt jej nie pozna 103.

A wreszcie, redukujący rys konceptów piosenkowych – w porównaniu z poezją 
– widać, gdy zestawia się gry językowe w piosenkach z niezwykłą, kreatywną wy-
obraźnią językową wierszy Ficowskiego 104. Koncepty językowe piosenek mają zde-
cydowanie bardziej, by tak rzec, plebejski czy ludyczny charakter, mocniej odwo-
łują się do żywiołu potoczności. Znacznie więcej w nich np. przekształconych 
p r z y s ł ó w, także w typie piosenek, które nazwałem tu inteligenckimi (w grupie 
utworów satyrycznych czy miłosnych). gra przysłowiami, mającymi własność wpa-
dania w ucho (m.in. „Strach ma wielkie oczy”, „Na dwoje babka wróżyła”, „Słowo 
się rzekło, kobyłka u płota”), dobrze wpisuje się w regułę konceptu piosenkowego 
– w zasadę oczywistości, której towarzyszy innowacja, zatrzymująca uwagę słucha-
cza. Natomiast w wierszach Ficowskiego odwołań do przysłów jest niewiele, rodzi-
łoby to bowiem w poezji ryzyko banalizacji 105. 

Możliwość porównań stwarzają za to realizowane w piosenkach i w wierszach 
przekształcenia idiomów i homonimie. Przytoczone w opisie konceptów językowych 
przykłady wskazują, że w piosenkach mamy do czynienia przede wszystkim z for-
mą k a l a m b u r u, wiążącego grę językową z efektem humorystycznym lub z in-
tencją satyryczną (Poszedł teść do sklepu, Zapalny John, Kobyłka u płota). Nawet 
taka perełka homonimiczna jak w piosence Bajka o cygańskim królu: 

Aż dziś spotkałem go nareszcie: 
w talii kart siedział jak w areszcie! 

nie S o m m e r  (op. cit., s. 34) o tym fragmencie, pozostawiając jednak nieco na uboczu samą 
kanapę, której „zasiedzenie (się)” jest źródłem fabularności i zniewalającej animacyjności całej tej 
sceny. 

102 J. F i c o w s k i, Kwatera AK. W: Gorączka rzeczy, s. 220. Podkreśl. J. K. Można by tę reifi- 
kację określić trafnym mianem „czas zdziczały”, wprowadzonym przez monografistkę Ficow- 
skiego, P. C z w o r d o n  (Empatia i obserwacja. O poezji Jerzego Ficowskiego. Poznań 2010, 
s. 111 n.).

103 J. F i c o w s k i, Pojutrznia. W: Przepowiednie. – Pojutrznia. Wyd. 2. Warszawa 1985, s. 21–22. 
104 O lingwistycznych aspektach poezji Ficowskiego dogłębnie pisali S o m m e r  (op. cit.), a później 

C z w o r d o n  (op. cit., s. 57–64), w swej monografii ujmująca to zjawisko na szerszym tle poezji 
powojennej. 

105 C z w o r d o n  (op. cit., s. 57) odnajduje pogłosy przysłów w funkcji magicznej, jako „dobre omeny”, 
w cyklu Z mitologicznej encyklopedii w tomie Amulety i definicje z 1960 roku.
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Jest k r ó l e m  w i n n y m, w i n n y m  b a r d z o, 
ale Cyganki nim nie wzgardzą. [Podkreśl. J. K.]

– wpisuje się bez reszty w poetykę kalamburu, gdyż pojawia się w kontekście cy-
gańskiej baśniowości.

Wypada powtórzyć, że o ile w piosence homonimia czy gra idiomem wytyczają 
pewną ścieżkę odbioru tekstu słownego, „prowadzą” słuchacza jako czytelna zasa-
da organizacji utworu, o tyle w wierszach, przeciwnie, rolą zwłaszcza homonimii jest 
odwracanie wymiarów świata, otwieranie nowych ścieżek lektury, niekiedy wręcz 
„przełączanie” utworu pomiędzy rejestrami, np. intymności i historii, sytuacyjnego 
konkretu i uogólnienia, materii i refleksji moralnej 106. W wierszu Nieśmiertelność 
– w centrum biografii Antoniego Słonimskiego (którego pamięci dedykowany jest ten 
utwór):

[...] stuka serce
maszyny liczącej
wynalezionej przez dziadka Zeliga
do dziś liczącej na coś
liczącej na kogoś
na nieomylny wynik rachunku
sumienia 107

Rodzaj moralistyki, jaki wyłania się tutaj za sprawą homonimii, połączonej 
dodatkowo z personifikacją, jest jak najdalszy od mentorstwa, wymykający się 
wszelkiej retoryce. Podobnie w opowieści na poły historycznej, poemacie Pojutrznia, 
z okresu stanu wojennego, gdy mowa o naukach ojców, Ficowski podąża tropem 
homonimicznym, oddalającym bogoojczyźniany patos, zbliżającym do łagodnej 
ironii:

Jesteśmy po nich zbrojni
w wyrzutnie sumienia
ich prochami nabite 108

Zauważmy także, jak z kolei gorzka ironia zawiera się w przytoczonej już  
wcześniej reifikacji starych córek, z wiersza Kwatera AK: „to s t a r y  k a w a ł  cza-
su”, a to dlatego, że zarazem stanowi ona przykład finezyjnej homonimii poetyckiej. 
Wreszcie zaś wspomnijmy o przypadku, w którym homonimia nagle odwraca kie-
runek wiersza, z pozoru będącego tylko sceną z rannym akowcem, leżącym na 
wozie ciągnionym przez konia, i kieruje obiektyw utworu jakby na twarz samego 
podmiotu wiersza, na jego nieodpuszczoną winę, poruszająco wydobywając sens 
autobiograficzny:

[...] Nie było mnie przy tym
30 lat odrabiam swoją nieobecność
w zaprzęgu k a r y  stary sen 109

106 Chyba to właśnie ma na myśli S o m m e r  (op. cit., s. 30), gdy pisze: „Język »Ficowskiego wiersza« 
modyfikuje status ontologiczny przedstawianego świata, modyfikuje sposób poznawania go i mó-
wienia o nim, modyfikuje też porządek panującego nam czasu, bo naturalnie do niego także sto-
sują się odwrócone hierarchie Jerzego Ficowskiego”. 

107 J. F i c o w s k i, Nieśmiertelność. W: Gorączka rzeczy, s. 147.
108 F i c o w s k i, Pojutrznia, s. 15.
109 J. F i c o w s k i, Defilada. W: Gorączka rzeczy, s. 221.
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Przejdźmy zatem na koniec do wniosków tyczących relacji wiersz–piosenka, 
w realizacjach Jerzego Ficowskiego i w sensie ogólniejszym. Kiedy tylko w tym 
wywodzie staram się ukazać odmienność światów poetyckich w stosunku do pio-
senkowych, przedstawić poetyckie losy piosenkowych figur czy poetyckie źródła 
piosenkowych fraz i ujęć, otwierają się – widać to bardzo wyraźnie – skomplikowa-
ne ścieżki znaczeń poetyckich, rozrastają się i mnożą eksplikacje, ujawnia się 
narracyjna wielokierunkowość wierszy. Sporo to mówi, jak sądzę, o zasadniczej 
różnicy między piosenką a wierszem. Czytając wiersz, podążamy tropem zmiennych 
sensów, śledzimy nawroty znaczeń, gwałtowne niekiedy otwarcia się przestrzeni 
utworu, rozwój i rozwarstwianie narracji, podwójność, symultanizm światów. Czy-
tając piosenkę, skupiamy się na zjawisku kumulacji potencjału słownego w czytel-
ny, kinetyczny przekaz, który ma swój wyraźny środek ciężkości, wyraźny wektor, 
określony przez koncept piosenkowy. Siła piosenki leży poza różnorodnością, od-
krywczością figur i znaczeń, jest nie tyle kumulacją znaczeń, ile emocji, namiętno-
ści, które ulegają rozładowaniu, stają się czyjąś „twarzą” 110. 

Można więc powiedzieć, że piosenka w żadnym razie nie stanowi cienia wiersza, 
uproszczonej wersji poezji. Jest silnie sfunkcjonalizowaną, wysokoenergetyczną 
konstrukcją, która w krótkim przedziale czasu realizuje pewną trudną koincyden-
cję między porcją informacji, budujących przekaz słowny, sytuację emocjonalną, 
a linią melodyczną, równie niezbędną, z czego razem wynika maksimum energii 
uczuciowej i maksimum treści skierowanych do słuchacza. Piosenka w warunkach 
ciśnień nieporównanie większych niż poezja realizuje swoją misję artystyczną. Cały 
mój wywód, połączony z wyodrębnieniem konceptów retoryki piosenkowej, de fac-
to unieważniający określenie „poetyka piosenki” – jako podporządkowujące ten 
gatunek wierszowi, a za to preferujący termin „retoryka piosenkowa” – jako akcen-
tujący zasadniczą odmienność sposobów budowania znaczeń, reguł oddziaływania 
piosenki na odbiorcę, służyć ma ukazaniu, że gatunek ten jest po prostu odrębną 
domeną twórczości, rządzącą się swoimi prawami.

Jeśli wrócimy na chwilę do opisanych konceptów piosenkowych, to widzimy, 
że nie migotliwość znaczeń, poetycki hologram, genezyjska potencja słowa, ekscy-
tujące i wymagające skupionej uwagi śledzenie krystalizacji sensów są ich istotą, 
ich ofertą dla słuchacza. Przeciwnie, ich zasadą jest osadzenie w prostych regułach 
percepcji ludzkiej (przestrzeń zamknięta oraz otwarta), w substancjach, materiach 
i żywiołach świata, w sytuacyjności i anegdocie, w rozróżnieniach realności i ma-
rzenia, jawy i snu, wreszcie w  konwersacyjności lub w grze językowej, opartej na 
cytacie (przysłowia) czy komizmie słownym (kalambur). A także na spojeniu wszyst-
kich tych pierwiastków rymem oraz rytmem wersów, dominacją szlagwortu, regu-
łą przemienności canto i refrenu. 

110 trafnie o tym pisze M. t r a c z y k  (Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. Poznań 2009, 
s. 22),  który wskazuje na pierwszoplanowość w piosence, w odróżnieniu od poezji, funkcji impre-
sywnej: „Funkcję tę należy rozumieć jako przyzwolenie, a wręcz wymóg takiego ukształtowania 
tekstu (oraz pozostałych elementów składających się na piosenkę: muzyki, sposobu wykonania), 
aby oddziaływał on na emocje odbiorcy, zmuszał go do reakcji emocjonalnej”. I dalej badacz stwier-
dza: „piosenka staje się elementem jednostkowej biografii i jednostkowego doświadczenia, osobistą 
pamiątką. Staje się Piosenką” (ibidem, s. 23).
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Piosenka zatem zwraca się do odbiorcy innego niż czytelnik poezji. Jej życie 
okazuje się bliższe jego życiu. Jest ona nakierowana nie na siebie samą, ale na 
ludzi, którzy chcą w niej rozpoznać własne doświadczenia, tęsknoty. Dlatego pio-
senkę – poza owym faktem, że jej tekst słowny musi konkurować z melodią, być 
równie jak ona wyrazisty – konstytuują także inne warunki zewnętrzne, odmienna 
rola w komunikowaniu artystycznym niż rola poezji. Jaka to jest rola? Myślę, że 
bardziej a r c h a i c z n a, bo powiązana z melicznością, rytmem, oralnością, soma-
tyzmem i podświadomością 111. A zarazem, paradoksalnie, silniej, by tak rzec, 
r e c e p t y w n a, bo odpowiadająca na największe współczesne głody emocjonalne, 
wrażliwość, wyobraźnię, wzorce życia swoich słuchaczy. Czyni to, oczywiście, pio-
senkę bardziej niż poezja ulotną i przemijającą 112.

Ficowski jako poeta wielokrotnie dystansował się od swoich piosenkowych 
zatrudnień, a jego poezja rzeczywiście różni się zasadniczo od twórczości piosen-
kowej. Konsekwentnie nierymowana nie porusza się na fali emocjonalnej, nie 
podchwytuje cudzego tętna, jakichś pierwotnych rytmów. Ma w sobie jądro racjo-
nalizmu, „czyta” mity i historię, daleka jest od irracjonalnych zasłuchań i prostej 
receptywności uczuć. to poezja najświadomiej wiążąca opisy świata realnego z po-
głosami języka, tu właśnie, w miejscu zetknięcia się owych dwóch przestrzeni, 
powołująca do życia s w o j e  światy. I wobec tego nie znajdujemy w niej owej 
dyspozycji aranżera, kreatora cudzych emocji, nie ma w niej także inklinacji reto-
rycznych, jakie występują w piosence. Ficowski sądził, że to właśnie różni go od 
Juliana tuwima, niegdyś jego mistrza, i określił tę różnicę, wspominając swój zbiór 
wierszy Moje strony świata:

wydany po Październiku w 1957 roku [...] był dla mnie jakimś tomikiem przełomowym. I tak sobie 

111 Zob. inspirowane koncepcjami W. Onga uwagi A. N i e w i a r y  (Piosenka – gatunek ewoluujący? 
W zb.: Gatunki mowy i ich ewolucja. t. 2: Tekst a gatunek. Red. D. O s t a s z e w s k a. Katowice 
2004, s. 202) o przynależności piosenki do kultury oralnej, formułowane w nawiązaniu do warto-
ściujących sądów A. Barańczak na temat tekstów piosenek. N i e w i a r a  (ibidem, s. 204–205) 
snuje ciekawe refleksje o historycznej zmienności gatunku, o przejściu piosenki z fazy oralnej do 
piśmiennej (do której należała omawiana tu przez nas piosenka estradowa), przez co „doświadczy-
ła [...] etapu wartościowania, czego w kulturze oralnej nie (za)znała”, a następnie o współczesnym 
powrocie piosenki do kultury oralnej, czego wyrazem jest „piosenka rockowa, ze wszystkimi współ-
czesnymi odmianami – punk, metal, w końcu rap”. 

112 E. B a l c e r z a n  (Popularność literatury a „literatura popularna”. áNa przykładzie poezji i piosenkiñ. 
W zb.: Problemy socjologii literatury. Red. J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1971, s. 242) w początkach 
lat siedemdziesiątych stwierdzał celnie, że „dominantą języka piosenki jest czytelne nastawienie 
na aktualny system społecznych koniunktur”, gdy tymczasem dominantą języka poezji jest pro-
gramowy brak takiego nastawienia. Szkic Balcerzana w wielu miejscach akcentuje odrębność 
wiersza i piosenki. Badacz podkreśla – z czym należy się w pełni zgodzić – że istota piosenkowości 
sytuuje się poza poetyckością. O takim jego spojrzeniu na piosenkę świadczy np. następująca 
obserwacja (odwołująca się do kategorii J. Przybosia „wiersza słabego” i „wiersza mocnego”): „Naj-
poważniejsze [...] szanse zespolenia się z muzyką ma w i e r s z  s ł a b y. Wiersz, który łatwo rezy-
gnuje z poetyckich nadwyżek znaczeniowych, i dopiero w realizacji słowno-muzycznej, w piosence, 
ujawnia swoją urodę” (ibidem, s. 246). Spośród współczesnych badaczy młodszego pokolenia ten 
sposób myślenia, podkreślający odrębność piosenki popularnej względem poezji (choć we wprowa-
dzeniu do rozważań o poezji śpiewanej), wyraziście reprezentuje przywołany tu wcześniej t r a c z y k 
(op. cit.). Duża część jego ciekawej książki poświęcona jest opisowi sposobów adaptacji tekstów 
poetyckich do reguł piosenki.
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wtedy pomyślałem, że nie ma już tuwima między nami od kilku lat, ale gdyby był, to pewno uważałby 
to za regres w mojej twórczości. Bo jednak on bardzo był zrośnięty z tym [...] gatunkiem, w którym był 
tuwimem – jednym ze skamandrytów, jednym z poetów epoki, gdzie praca nie tylko nad słowem, ale 
nad wersyfikacją, nad rymem, była czymś pierwszorzędnym. tak że gdyby się z tym [tomikiem] zetknął, 
tak jak pochwalił Zwierzenia z 1952 roku, tak by prawdopodobnie zasmucił się 113.

My jednak konsekwentnie nie przyjmujemy tezy o pośledniości, wtórnym cha-
rakterze twórczości piosenkowej, którą Ficowski wielokrotnie wypowiadał. Bo nie 
tylko w poezji wyraził on swą tożsamość artystyczną, ale też w piosence. I także 
dlatego jego związków z tuwimem nie przekreśliły nowe poszukiwania poetyckie 
po 1956 roku 114. Piosenka wyrażała jakby drugie „ja” Ficowskiego i, jak się wyda-
je, równie silnie, choć na inny sposób, osadzona jest we wrażliwości, w poznawczych 
dyspozycjach tego autora. Oto bowiem koncept piosenkowy, retoryka piosenkowa, 
wyznaczają wektor odmienny niż poezja, rzec można – horyzontalny. Powtarzalno-
ści, konwencjonalności, przewidywalności piosenkowych konceptów towarzyszy 
„ruch wszerz”, wchłanianie tematów, rodzenie się k o l e k c j i. (I tu Ficowski także 
spotyka się z tuwimem.) twórczość piosenkowa Ficowskiego, daleka od maksyma-
lizmu jego poetyckich poszukiwań, stanowi jednak, jak nietrudno się zorientować, 
kolekcję jego tematów, a tym samym, w najszerszym sensie, staje się jakby mode-
lem jego świata, mapą fascynacji, na której osobne miejsca zajmują np. postacie 
Cyganów, folklor starej Warszawy, natura, baśń, inicjujące odrębne motywy i nur-
ty tematyczne piosenek. I ten model, ta mapa wyobraźni Jerzego Ficowskiego wy-
dają się czynnikami jednoczącymi wszystkie jego poczynania artystyczne. 

A b s t r a c t

JERZY KANDZIORA Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 
Warsaw

JERZY FICOWSKI’S SONg OFFER (FROM tHE HIStORY OF POPuLAR CuLtuRE IN POLISH 
PEOPLE’S REPuBLIC)

the study analyses stage song’s lyrics by an eminent poet Jerzy Ficowski, an effect of his minor and 
gainful creative activity, yet important as a set of pieces that belongs to Polish People’s Republic popu-
lar culture mainstream. It presents the institutional aspect of composing and distributing of song, the 
problem of the text’s corrections and the authorship liquidity resulting from market expectations. At-
tention is paid to the myths and life models included into the songs, themes of love, gipsy and city, as 
well as the cases of restrain and squeezing the songs’ plots from the stage circulation due to political 
reasons. the theoretical part includes investigations into the song’s peculiar rhetoric, and offers lin-
guistic-pictorial concepts present in Ficowski’s lyrics. the distinctive rules of song production and the 
song reception is given against the background of the author’s exclusively poetic creativity.

113 Jerzy Ficowski – refleksje i wspomnienia. Cz. 5: Jerzy Ficowski snuje refleksje o życiowych marze-
niach i pasjach. Na stronie: http://www.polskieradio.pl/8/755/Artykul/364583,Jerzy-Ficowski-
%E2%80%93-refleksje-i-wspomnienia (data dostępu: 19 VI 2016).

114 Kwestia, w jakim stopniu „filozofia słowa” tuwima towarzyszyła Ficowskiemu w całej twórczości, 
to temat do osobnych rozważań.
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WOBEC OCALAŁYCH I ICH OPOWIEŚCI ELEMENTY WARSZTATU  
REPORTERSKIEGO HANNY KRALL

W wywiadach prasowych na pytania o formułę własnego pisarstwa Hanna Krall 
konsekwentnie odpowiada, że jest reporterką 1. Od momentu rozmowy z Markiem 
Edelmanem i książki Zdążyć przed Panem Bogiem (1977) skupiła się na przedsta-
wianiu zagłady Żydów, a także ich przedwojennego życia w Polsce i losów osób 
ocalałych po wojnie. To powiązanie dwóch fundamentalnych właściwości pisarstwa 
Krall ma zasadnicze znaczenie dla prób scharakteryzowania jej warsztatu oraz 
zrozumienia koncepcji tej twórczości. Zarówno bowiem reportaż (szeroko pojmo-
wany: jako gatunek literacki, metoda pracy, a nawet realizacja pewnej etyki), jak 
i tematyka Zagłady 2 stawiają przed autorką określone wymagania i ograniczenia. 
Nie tylko sprostanie im, ale przede wszystkim ich przekroczenie i wejście w obręb 
wielkiej literatury przesądzają o specyfice pisarstwa Krall. 

W przypadku tekstów tej autorki zamiar precyzyjnego wskazania ich przyna-
leżności gatunkowej napotyka różnorakie trudności. Po pierwsze, według Krzysz-
tofa Kąkolewskiego: 

1 Zob. G. K o r z e n i o w s k a, Reportażu wyuczam. Rozmowa z H. Krall. „Przemiany” 1989, nr 11: 
„nie wybierałam dziennikarstwa, tylko reportaż. Bycie reporterem to pewna odrębna filozofia  
zawodu, a nawet filozofia życia. Mam taką prywatną teorię, że jedni ludzie żyją, a drudzy ludzie za-
-pisują. Żyją ci, którzy budują, niszczą, rządzą, walczą, a inni zapisują ich prawdziwe życie. Ja 
jestem tą, która zapisuje, i to jest powołanie reportera”. Zob. też E. B o n i e c k a, Ciągnie mnie do 
picu. Rozmowa z H. Krall. „Sukces” 1993, nr 8. – H. K r a l l, Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. 
Wybór, kompozycja, uzupełnienia, dokumentacja J. A n t c z a k. Warszawa 2007. – Powieść dla 
Hollywood. „Gazeta Wrocławska” 2007, nr z 30 XI. Na stronie: http://wroclaw.naszemiasto.pl/
archiwum/1574094,powiesc-dla-hollywood,id,t.html (data dostępu: 25 VI 2016). – M. N a l e w s k i, 
„Książki to trudni znajomi”. Hanna Krall dla „Newsweeka”. „Newsweek” 2011, nr 51.

2 W niektórych wywiadach prasowych (np. E. G r y g i e l, Z. S k r o k, Opisuję świat, jaki był i jaki 
jest, i nie zadaję pytań – dlaczego. Rozmowa z H. Krall. „Nowe Książki” 1993, nr 7, s. 2) reporterka 
dystansowała się wobec takiego charakteryzowania jej twórczości: „Nie lubię określenia »temat 
żydowski«. To nie jest określenie właściwe. W ogóle nie piszę o »tematach«. W Tańcu na cudzym 
weselu są nieszczęsne matki, porzucone córki, niekochane kobiety, są też ofiary i mordercy. Czy 
myśli Pan, że to ważne – która matka jest Żydówką, a która Niemką?” Jednak w późniejszych 
rozmowach autorka książki Zdążyć przed Panem Bogiem już nie odżegnuje się od tego określenia 
i na pytanie dziennikarzy (K. J a n o w s k a, P. M u c h a r s k i, O nienormalności świata. Wywiad 
z H. Krall. „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 13, s. 10): „W jaki sposób trafiła Pani na swój temat?”, 
odpowiada: „Zastanawiam się, kto kogo znalazł, ja – temat, czy temat mnie?” Zob. też M. C i e ś l i k, 
Grecka tragedia i różowe pióra Hanny Krall. „Newsweek” 2009, nr 20. 
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Reportaż nie ma dotąd powszechnie uznanej definicji. Może to wynikać ze zmienności i ciągłego 
rozwoju definiowanego przedmiotu, jak i braku dyscypliny nauk, która by stworzyła aparat badawczy 
przystosowany do literatury faktu 3. 

Po drugie zaś, same dzieła Krall trudno zaliczyć do reportażu w rozumieniu 
klasycznym. Anna Dobiegała twierdzi: 

To prawa literatury Holokaustu, której źródłem gatunkowym jest temat masowej eksterminacji 
sześciu milionów Żydów, wymusiły niejako na autorce Zdążyć przed Panem Bogiem przełamanie, nie 
rozproszenie, ale właśnie przełamanie, przekroczenie, granic gatunkowych reportażu, choć z drugiej 
strony w pełni pozwoliły wykorzystać jego możliwości, dotąd niezauważane i niedoceniane 4. 

Badacze dorobku literackiego Krall starali się wprowadzić rozmaite klasyfikacje 
gatunkowe jej dzieł. „Baśnie dokumentalne”, „ballady”, „opowiadania”, „opowiada-
nia dokumentalne” (J 37–38) to tylko kilka spośród określeń przywoływanych przez 
Joannę Jeziorską-Haładyj 5, która rekapitulowała dotychczasowe ustalenia w tej 
kwestii. Należałoby tu wymienić jeszcze termin „reportaż holokaustowy”, używany 
przez Dobiegałę w jej dysertacji doktorskiej 6. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, w swojej pracy pominę przeprowadzenie szcze-
gółowej analizy przynależności genologicznej tekstów Krall (odstąpię od tej zasady 
jedynie w kilku miejscach, gdy będzie to niezbędne dla jasności wywodu). Z określeń 
proponowanych przez badaczy – za najbardziej przydatne dla moich przemyśleń 
uznaję „reportaż literacki”. Jeziorska-Haładyj odnajduje większość jego cech w pi-
sarstwie reporterki: 

wykracza [twórczość Krall] poza refleksje doraźne i jednostkowe, dążąc do formułowania prawd uniwer-
salnych; przynosi osobistą, wartościującą perspektywę opisu zjawisk; wyróżnia się szczególną, rozpo-
znawalną formą (przez niektórych krytyków nazywaną manierą; chodzi o takie cechy stylu, jak wielość 
powtórzeń na różnych poziomach organizacji tekstu: refreniczność, paralelizmy, anafory, anadiplozy, 
prostota składni, nagromadzenie szczegółów). Ponadto dokonywany przez Krall „faktomontaż”, czyli 
selekcja i kompozycja faktów, przypomina niekiedy schematy fabularne znane z powieści. [J 38] 

W kontekście pisarstwa Krall ciekawe spostrzeżenia na temat reportażu lite-
rackiego (stanowiące przy tym niejako uzupełnienie przytoczonej charakterystyki, 
która dotyczy raczej tekstu niż jego autorki) przynosi artykuł (z 1961 roku) Jerze-
go Lovella: 

3 K. K ą k o l e w s k i, Reportaż. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. B r o d z k a 
[i in.]. Wrocław 1992, s. 931. Podobne spostrzeżenie zanotował rok wcześniej K. W o l n y  (O po-
etyce współczesnego reportażu polskiego 1945–1985. Rzeszów 1991, s. 33): „Dotychczas nie usta-
lono jednoznacznie pojęcia reportażu. Ilu twórców i teoretyków, tyle określeń, opartych na wielu 
różnych kryteriach”. Wydaje się, że rozpoznania obu autorów dotyczące wciąż dyskutowanych 
i nieostatecznych cech gatunkowych reportażu pozostają aktualne. 

4 A. D o b i e g a ł a, Pamięć traumy i trauma pamięci. Zapis doświadczenia Holokaustu w twórczości 
Hanny Krall. Gdańsk 2012 (dysertacja doktorska). Dziękuję autorce za udostępnienie elektronicz-
nej wersji jej tekstu. 

5 Skrótem J odsyłam do: J. J e z i o r s k a - H a ł a d y j, Zawartość zmyślonej, żółtej walizki. O prozie 
Hanny Krall. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 4. Ponadto stosuję następujące skróty do utworów 
H. K r a l l: H = Hipnoza. Warszawa 1989; T = To ty jesteś Daniel. Kraków 2001. Liczby po skrótach 
oznaczają numery stronic.

6 D o b i e g a ł a, op. cit., rozdz. Od dokumentaryzmu do literackości. 

I-3.indd   94 2016-09-06   13:14:18



ANNA TATAR   Wobec ocalałych i ich opowieści 95

z reportażem literackim mamy do czynienia wówczas, gdy reporter, zachowując w zasadzie ogólne ry-
gory „klasycznego” reportażu – wkracza w obszar problemów należących do literatury. Wyraża wtedy 
część rzeczywistości najtrudniejszą i najbardziej złożoną. Niekiedy sztafażem prostym, językiem wziętym 
z dziennikarstwa, a niekiedy środkami literatury. To jest kryterium drugorzędne á...ñ. 

Dalej autor precyzuje: 

„wejście w obszar literatury” wiedzie przede wszystkim poprzez w ł a s n ą  p o s t a w ę  w o b e c  ś w i a-
t a  reportera. Jeśli jest obarczony szablonami, jeśli żyje w wąskim tylko kręgu spraw profesjonalnych, 
jeśli nie podejmuje ryzyka własnego sądu i własnej odpowiedzialności – o b s z a r  l i t e r a t u r y  jest 
dla niego zamknięty 7. 

Według Lovella o literackości reportażu decyduje zatem przybranie przez re-
portera postawy etycznej, którą charakteryzuje umiejętność i chęć zakwestionowa-
nia ustalonych przekonań, odwaga w docieraniu do głębi zjawisk i problemów, 
kierowanie się głosem sumienia w osądzaniu ukazywanych konfliktów. Sądzę, że 
wymienione elementy można odnaleźć w pisarstwie Krall (szczegółowo omówię to 
w dalszej części pracy).

Przedmiotem mojej analizy są utwory powstałe na przestrzeni prawie 40 lat, 
w zmieniającej się sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej. Wraz z upływem 
czasu pisarstwo Krall – co wydaje się oczywiste – ewoluowało 8. Stąd określanie jej 
tekstów mianem reportaży literackich (a w skrócie po prostu jako reportaży) ma 
charakter dalece umowny, a nawet niejako symboliczny. Ta dość ogólna kwalifika-
cja przede wszystkim wskazuje na wspólne im zasadnicze cechy gatunkowe (choć 
realizowane w poszczególnych utworach w różnym stopniu i w rozmaity sposób), 
ale nie rości sobie prawa do precyzji i definicyjnej trafności w każdym przypadku. 
Melchior Wańkowicz, postulując „poszerzenie konwencji reportażu”, przestrzegał 
przed podejmowaniem nazbyt zawłaszczających i w konsekwencji nieadekwatnych 
prób normatywnego opisu nowych zjawisk w literaturze. Uzasadniając swoje sta-
nowisko, przytoczył m.in. słowa Samuela Morrisona (autora biografii Krzysztofa 
Kolumba oraz monumentalnej historii marynarki amerykańskiej w latach drugiej 
wojny światowej), „o zamieszaniu, jakie u współczesnych wywołał Moby Dick”: „»Cóż 
to jest – pytano. – Powieść? Alegoria? Traktat o wielorybnictwie? Jeszcze co innego? 
– Wszystko to razem – konkluduje Morrison – i jeszcze co innego«” 9. Podobnie wy-
gląda sytuacja z każdym z tekstów Krall – zdają się one mieścić w sobie zbyt wiele, 
by zamknąć je w jednej precyzyjnej formule, zdolnej wyczerpać całe ich artystycz-
ne bogactwo.

Agata Tuszyńska kończy swój artykuł – złożony z wypowiedzi Krall cytowanych 
dosłownie bądź przytaczanych w mowie pozornie zależnej – następującym stwier-
dzeniem o roli reporterki: „Jest po to, żeby zapisywać. Sądzi, że skoro przeżyła, to 
właśnie po to” 10. Próbując opowiedzieć Zagładę, reporterka, podobnie jak wielu 

  7 J. L o v e l l, Notatki o reportażu. W zb.: Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku. Wybór, oprac. 
K. W o l n y. Rzeszów 1992, s. 25, 26. Pierwodruk: „Życie Literackie” 1961, nry 37–38, 40. 

  8 Zob. rozdz. Kształty pamięci w książce K. M ą k i - M a l a t y ń s k i e j  Krall i filmowcy (Poznań 2006). 
  9 M. W a ń k o w i c z, O poszerzenie konwencji reportażu. W zb.: Reportaż, s. 62. Pierwodruk 

w: M. W a ń k o w i c z, Od Stołpców po Kair. Wyd. 3. Kraków 1977.
10 A. T u s z y ń s k a, Żeby zapisywać. Spotkanie z Hanną Krall. „Więź” 1988, nr 3, s. 58.
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innych twórców, znalazła się w sytuacji paradoksalnej, określonej przez Michała 
Głowińskiego jako „wielkie zderzenie”: 

mamy tu do czynienia z nieprzekazywalnością doświadczeń. Ale z ową niemożnością przekazywania 
sprzężone jest od samego początku poczucie, że przekazywanie jest obowiązkiem, od jakiego nie należy 
się uchylać, towarzyszy jej zatem wysiłek, podejmowany w różnych okolicznościach i w różnych posta-
ciach, by zostawić ślad, towarzyszą próby, zmierzające ku temu, by to, co niewyrażalne, uczynić wyra-
żalnym 11. 

O swoich zmaganiach z koniecznością „zaświadczenia dziejów” 12 (przeżyć tych, 
którzy ocaleli, ale też przeżyć własnych 13) Krall mówiła w wywiadach prasowych, 
zarazem podkreślając swą świadomość tego, iż dotychczasowe środki wyrazu są 
niewystarczające: 

Kiedy napisałam Zdążyć przed Panem Bogiem i zobaczyłam, jaki może być rezonans społeczny 
książki, jak wielu ludzi ją czyta – zrozumiałam, że strasznie ważne rzeczy można przez reportaż prze-
kazać. I wtedy zaczął się mój niepokój: czy ja dostatecznie wykorzystuję możliwości reportażu. Ten 
niepokój mi towarzyszy do dziś 14. 

Co istotne, Krall uznaje, iż także na jej rozmówcach – ocalałych i świadkach 
Zagłady – ciąży powinność opowiedzenia jej, jako reporterce, o tych doświadcze-
niach. Przyznaje sobie prawo do poznania ich wiedzy i wspomnień, by następnie 
móc je opisać i udostępnić czytelnikom 15. 

W wywiadzie z Katarzyną Janowską i Witoldem Beresiem przywołuje jedną ze 
swoich trudniejszych rozmów – z późniejszym bohaterem reportażu Fantom bólu 
(z tomu Taniec na cudzym weselu). Tym razem interlokutorem Krall był major 

11 M. G ł o w i ń s k i, Wielkie zderzenie. „Teksty Drugie” 2002, nr 3, s. 204. Zagadnienie to należy  
do podstawowych problemów analizowanych w pracach na temat świadectw Holokaustu. Tak np. 
A. H. R o s e n f e l d  w swojej, dziś już klasycznej, książce Podwójna śmierć. Rozważania o literatu-
rze Holocaustu (Przeł. B. K r a w c o w i c z. Warszawa 2003, s. 22) wskazywał „na napięcie pomiędzy 
niemożliwością i koniecznością pisania o śmierci idei człowieka po to, by ideę tę utrzymać przy 
życiu”. Dość obrazowo, parafrazując fragment tekstu U nas w Auschwitzu... T. B o r o w s k i e g o, 
opisuje ten problem M. C i c h y  (Baśnie dokumentalne Hanny Krall. „Gazeta Wyborcza” 1999, 
nr 19, z 23 I, s. 16): „Klasyczne tragedie opowiadały o skazanej na klęskę walce człowieka z klątwą, 
losem, przeznaczeniem. Pomnóżmy Prometeusza, Edypa, Króla Lira albo Józefa K. przez milion, 
a objawi się nam paradoks Holocaustu: oto jest masowa tragedia, w której miliony zwykłych ludzi 
zostają postawione w sytuacji tragicznych bohaterów – pod ścianą przeznaczenia. Jak jednak 
opowiedzieć historię miliona Hiobów? Zwłaszcza jeśli ta historia jest prawdziwa?” 

12 Odwołuję się tu, oczywiście, do artykułu J. J e d l i c k i e g o  Dzieje doświadczone i dzieje zaświad-
czone. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Materiały konferencji naukowej. Warszawa, 
14–16 grudnia 1976 r. Red. Z. S t e f a n o w s k a, J. S ł a w i ń s k i. Warszawa 1978. 

13 Tę kwestię omówię dokładniej w dalszej części pracy. 
14 K. M e l o c h, Cytaty. „Kontrasty” 1981, nr 2, s. 38. Zob. nieco wcześniejszą wypowiedź H. K r a l l 

o książce Zdążyć przed Panem Bogiem (w: J. G r o d z i ń s k i, Rzeczy najważniejsze. Rozmowa 
z H. Krall. „Warmia i Mazury” 1978, nr 3): „Od początku byłam onieśmielona tematem. Wymagał 
pokory. Zdawałam sobie sprawę, że to jest temat jedyny na świecie, niepowtarzalny. Bałam się, że 
go nie uniosę”.

15 Zob. K. K o n e c k a, Porażona szarością. „Kontrasty” 1981, nr 2: „Udało mi się przekonać Edel-
mana, że jego przeżycia nie są jego prywatną sprawą, że ma nawet obowiązek opowiedzieć o tym 
ludziom”. 
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Wehrmachtu, baron Axel von dem Bussche, który podczas wojny w miejscowości 
Dubno na Wołyniu widział, jak esesmani masowo rozstrzeliwali Żydów. Po tym 
wydarzeniu postanowił przeprowadzić zamach na Hitlera. Autorka przedstawia 
atmosferę panującą w trakcie spotkania z majorem (odbyło się ono w Niemczech, 
na zamku jego córki) i przebieg ich rozmowy: 

trzeciego dnia, kiedy już wszystko gładko opowiedział, zapytałam: „Panie baronie, a z jakiej odległości 
patrzył Pan na tych nagich ludzi?”, bo chciałam wiedzieć, czy mógł dostrzec twarze stojących, czy za-
pamiętał je... Moje pytanie zniweczyło miły nastrój 16. 

Von dem Bussche przerwał opowieść i zażądał, by to, co już zrelacjonował, 
zostało opublikowane dopiero po jego śmierci. Krall pomyślała wówczas: 

„Mój Boże, ja muszę wiedzieć, ja mam prawo wiedzieć, jak było w Dubnie”. I jeszcze: „Gdyby pamięć 
była dyskietką w mózgu, gdybym wiedziała, gdzie jest, wydarłabym ją z niego choćby siłą” 17. 

Jacek Leociak, analizując motywacje autorów, którzy tworzyli dokumenty Za-
głady t a m  i  w t e d y, odwołuje się do „szczególnie pojętego profetyzmu”, spełnia-
jącego się „w kategorycznym i nie znoszącym sprzeciwu nakazie pisania i świad-
czenia”. 

Autor działa w poczuciu wypełniania misji. Ma mówić w imieniu tych, którzy już mówić nie mogą. 
Ma przekazać prawdę, którą świat musi poznać 18. 

Wydaje się, że taki cel przyświeca również Krall. Reporterka usiłuje wydobyć 
od barona ową historię, wie bowiem, iż jest on jedynym człowiekiem, który potrafi 
powiedzieć, co zdarzyło się w Dubnie. Samą siebie natomiast uważa za osobę wy-
braną, by to świadectwo utrwalić. We własnych tekstach i wywiadach wielokrotnie 
wspominała o Wielkim Scenarzyście, utożsamianym z Bogiem (lub z Przypadkiem, 
losem) 19, odsłaniającym przed nią „swoje kunsztownie splątane historie” 20. Krall 
zdolność do łączenia w reportażach losów ludzkich, odnajdowania między nimi 
powiązań tłumaczyła następująco: „Scenarzysta wie, że jestem wdzięcznym słu-
chaczem jego opowieści, i rewanżuje się za mój podziw. Opowiada wciąż nowe i nowe 
historie” 21. Zgodnie z kategoriami używanymi przez Leociaka świadczenie o Zagła-

16 K. J a n o w s k a, W. B e r e ś, Hanny Krall dowiadywanie się świata. „Kontrapunkt” 1996, nr 3, 
s. III. Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 1996, nr 17. 

17 Ibidem.
18 J. L e o c i a k, Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego). Wrocław 1997, s. 101.
19 Zob. H 125: „Czy to możliwe, by Wielki Scenarzysta, jakim niewątpliwie jest Bóg, ułożył aż tak 

kiczowatą historię?”; H. K r a l l, Żal. W: Dowody na istnienie. Poznań 1996, s. 29: „Historie, które 
opowiadam, zdarzyły się naprawdę. Ułożył je Wielki Scenarzysta, są dowodem na boskie istnienie”. 
Zob. też rozważania na temat owej postaci w utworach Krall w cytowanej już książce M ą- 
k i - M a l a t y ń s k i e j  (rozdz. Wielki Scenarzysta w teatrze świata). 

20 A. N i z i o ł e k, Niech pan kocha moich bohaterów. Rozmowa z H. Krall. „Gazeta Wyborcza. Poznań” 
1996, nr 267, z 16 XI, s. 4.

21 Ibidem. Zob. też K. B i e l a s, Dramaturgia uczuć. Rozmowa z H. Krall. „Magazyn” nr 24. Dodatek 
do „Gazety Wyborczej” 1997, nr 136, z 13 VI, s. 22: „Teraz jestem ciekawa ludzi dorosłych. Słyszę 
o kimś, widzę kogoś w telewizji i chcę się czegoś więcej o nim dowiedzieć. Myślę, że świat się za tę 
ciekawość odwzajemnia, rewanżuje. Czasem coś ułatwia, czasem podsuwa”.
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dzie, pojmowane jako moralna powinność, lecz także i swoisty dar („Autor znajdu-
je się w sytuacji przymusowej. To nie on wybiera, ale zostaje wybrany, powołany. 
Nie ma ucieczki, musi podjąć misję” 22), pozwala określić je za pomocą formuły 
„pisania natchnionego”. W tym kontekście relacjonujący zmieniają się w proroków. 
Nie wieszczą jednak przyszłości, lecz mają przenieść w nią głos zamordowanych. 

Reporterka pyta majora o twarze rozstrzeliwanych Żydów. Chce przywrócić im 
imiona. Opisać pojedyncze ofiary, a nie tylko tłum. W tomie To ty jesteś Daniel  
Krall ponownie wraca do spotkania z niemieckim baronem w styczniu 1991 w Leh-
rensteinsfeld. Uzupełnia to, co nastąpiło po ich rozmowie. O wysłuchanej relacji 
opowiedziała D. (takie określenie pojawia się w tekście), wydającej jej książki 
w Niemczech. Reporterka zapewniła D.: „Nie napiszę o baronie. Nie będzie tekstu, 
w którym Niemcy mają losy i twarze, a Żydzi są bezimiennym poniżonym tłumem” 
(T 80). Następnego dnia Krall otrzymała od niej starą książkę: „Jest po hebrajsku 
i w jidysz, z jednym słowem łacińskimi literami: DUBNO. Wydano ją dawno temu, 
daleko od Niemiec, w paruset egzemplarzach” (T 80). Znajdowały się w niej zdjęcia 
żydowskich mieszkańców Dubna, na których „Ludzie uczą się, pracują, tańczą, 
modlą się, albo zwyczajnie pozują do obiektywu” (T 80). Reporterka dotrzymała 
obietnicy danej swojej rozmówczyni. Dzięki podarunkowi od D. w Fantomie bólu, 
zawierającym relację o rozstrzelaniu, przedstawia bowiem najpierw codzienne życie 
Żydów w miasteczku, sięgając aż do pierwszej połowy XVIII wieku. Pisze o stosun-
kach z Polakami, o wielkich rabinach i kupcach, o przestrzeganiu zwyczajów cha-
rakterystycznych dla każdej pory roku i o wyrabianiu doskonałej macy, znanej 
w okolicy. A przede wszystkim – o konkretnych osobach, wymienianych z imienia 
i nazwiska bądź przez przywołanie ich przydomków. Narratorka przyjmuje perspek-
tywę kogoś z zewnątrz, kto na podstawie dostępnych źródeł próbuje zrekonstruować 
przeszłe dzieje Dubna, wybierając z nich to, co pozwoli przybliżyć sylwetki zamor-
dowanych później Żydów 23. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku historii 
Axela von dem B., głównego bohatera reportażu. Z wyjątkiem dociekań na temat 
tożsamości jego pradziadka ma ona charakter raczej wspomnień niż opartej na 
dokumentach i opracowaniach relacji. Wypowiedzi Axela dość często przybierają 
formę mowy zależnej („Wiedział, że Rosją rządzą bolszewicy. Wiedział, że są tam 
łagry i że Stalin jest mordercą. Słowem – wiedział, że walczą z komunizmem i że 
wszystko jest w porządku”) bądź cytatów („Czy pan wie co on robi z Żydami? odpo-
wiedział pytaniem Axel von dem B. i poprawił się: co MY robimy z Żydami” 24). 
Przecięcie tych dwóch równolegle prowadzonych historii: Dubna i żołnierza Wehr-
machtu, być może potomka miejscowego żydowskiego kupca, następuje w momen-
cie, gdy Niemiec staje się świadkiem masowego mordu dokonanego przez esesma-

22 L e o c i a k, loc. cit.
23 W partiach narracyjnych w Fantomie bólu pojawiają się wszakże fragmenty, w których przeważa 

punkt widzenia żydowskich mieszkańców: „Nad Ikwę chodziło się wieczorami na spacer. Latem 
płynęło się łodziami za miasto. Zimą wyrąbywano lód, który starczał aż do jesieni. Przez cały rok 
czerpano wodę i konnymi beczkowozami rozwożono po mieście” (H. K r a l l, Fantom bólu. W: Taniec 
na cudzym weselu. Kraków 2002, s. 72). Paradoksalnie, ta bardziej osobista perspektywa została 
wprowadzona dzięki zastosowaniu bezosobowych form czasowników. 

24 Ibidem, s. 75, 83. Więcej o relacji między słowem reporterki-narratorki a słowem bohaterów – 
w dalszej części rozważań. 
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nów. Wówczas w opowieści zaczyna dominować jego perspektywa. Zdarzenia opi-
suje ktoś, kto znajdował się po stronie oprawców, a mówiąc precyzyjniej (i unikając 
w ten sposób moralnej oceny): patrzył na to samo co oni.

W tomie To ty jesteś Daniel, we fragmencie dotyczącym zbrodni, reporterka-
-narratorka podejmuje radykalną próbę odwrócenia tego punktu widzenia należą-
cego do niemieckiego żołnierza. Przeglądając książkę ze zdjęciami Żydów z Dubna, 
pisze o nich: 

Jeszcze nie wiedzą, że mają zły wygląd. Nie wiedzą, że rozbiorą się do naga i staną w długiej kolej-
ce. Że będą zstępowali do dołu. Że świat ukaże im na pożegnanie piękny jesienny pejzaż z młodzieńcem 
na koniu. [T 80]

Krall próbuje uczynić ze swojej opowieści świadectwo złożone w imieniu zamor-
dowanych. Usiłuje podążyć za ich ostatnim spojrzeniem. Początkowo rekonstruuje 
wydarzenia na podstawie relacji żołnierza Wehrmachtu i księgi pamiątkowej Dubno. 
Sefer Zikaron z fotografiami przyszłych ofiar. W Fantomie bólu powołuje się na nią 
kilkakrotnie 25. Korzysta też z innych źródeł, na końcu tekstu podaje ich spis (za-
wiera on np. dokumenty, encyklopedię, dziennik, opracowania, listy i dzieło literac-
kie). Jednak to właśnie stara książka o Dubnie, otrzymana od D. po rozmowie na 
temat barona i jego wspomnień, okazała się kluczowa w podjęciu pracy nad repor-
tażem. Umożliwiła dopełnienie historii żydowskich mieszkańców, przedstawienie 
ich wcześniejszych indywidualnych losów. Ale z tej roli księgi Dubno. Sefer Zikaron 
czytelnik może zdać sobie sprawę dopiero podczas lektury tekstu w tomie To ty jesteś 
Daniel. Tu samo wejście w posiadanie owej księgi stało się przedmiotem opowieści, 
zaczątkiem nowej historii, w niewytłumaczalny sposób przeznaczonej dla reporter-
ki: „Nazajutrz wydarza się dziwna rzecz. D. przynosi książkę. [...] Nie wiadomo, skąd 
wzięła się we frankfurckiej Stadtbibliothek” (T 80). Dzieje zamordowanych Żydów 
w Dubnie i niemieckiego żołnierza, który był świadkiem tej zbrodni, Krall przedsta-
wiła zatem w różnych tekstach, tworzonych na przestrzeni kilku lat. Aby je upo-
rządkować: najpierw ukazał się Fantom bólu w tomie Taniec na cudzym weselu, 
potem ważny wywiad z Janowską i Beresiem dla „Tygodnika Powszechnego” (repor-
terka mówiła w nim o przebiegu spotkania z baronem i o ich trudnych relacjach), 
a wreszcie – szkic w tomie To ty jesteś Daniel. Wszystkie te teksty są ze sobą powią-
zane, wchodzą w dialog, uzupełniają się wzajemnie, ale też na kilku płaszczyznach 
zawierają interesujące odmienności. Krall stawia przed czytelnikiem zadanie, by 
z tych rozmaitych fragmentów, rozrzuconych w różnych miejscach, próbować zre-
konstruować całość. Dopiero taka lektura, zakładająca również poznanie okolicz-
ności powstawania danej historii (a więc wymagająca od odbiorcy metarefleksji) 
umożliwia pełniejsze zrozumienie ukazanych wydarzeń. To, jaką drogą Krall dowie-
działa się o mordzie w Dubnie i co było warunkiem jego opisania w reportażach, 
staje się niemal tak samo ważne jak zrelacjonowanie tego, co tam się stało. Każda 

25 Zob. ibidem, s. 69: „I W TYM SAMYM ROKU, 1728, kupiec Herszel Izaak przyjechał z Dubna na Targi 
Lipskie. Tak napisano w historii miasta, w księdze pamiątkowej Sefer Zikaron wydanej w Tel Awi-
wie...”; „»[Dubno] z daleka pięknie się przedstawia, na wzgórzu otoczonym moczarami Ikwy« – na-
pisano w starym przewodniku”.
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opowieść o Zagładzie ma bowiem swoją własną historię 26. Leociak, charakteryzując 
w cytowanej już pracy materiały zgromadzone w archiwach, stwierdził: 

Teksty sygnowane jako NN reprezentują [...] tych wszystkich, którzy w tamtym czasie pisali, a któ-
rych głos nie zdołał się do nas przedostać. Mogą świadczyć, w sposób symboliczny, o tekstach podwój-
nie nieznanych: napisanych, ale przepadłych bez wieści, o których istnieniu nikt nie wiedział i nikt nie 
zaświadczył 27. 

Krall udaje się dotrzeć do takiej nieznanej historii o ofiarach esesmanów w Dub-
nie. Jej rozmówca nigdy wcześniej nie złożył tak dokładnej relacji na temat tamtych 
wydarzeń: 

Opowiada niezbędnymi słowami. 
Nie chce pytań. Chce wydostać się z Dubna i kulturalnie iść na kolację. [T 78]

W pewnym sensie więc to reporterka ocaliła jego świadectwo. Dlatego ma pra-
wo stawiać wysokie wymagania czytelnikom swoich reportaży i domagać się od nich 
szczególnej lektury – zakładającej empatię i świadomość egzystencjalnej wagi po-
ruszanych spraw: „Bardzo bym chciała, by ludzie czytali moje opowieści. Skoro 
jedni wszystko przeżyli, inni mają obowiązek o tym wiedzieć” 28. 

Ryszard Kapuściński w laudacji wygłoszonej 18 III 2001 – podczas ceremonii wrę-
czenia reporterce Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela  
Bogumiła Lindego – powiedział: 

glebą, na której rodzi się pisarstwo Hanny Krall, nie jest zamknięty świat wyobraźni fikcjopisarza, lecz 
sytuacja żywej interakcji między autorką a przyszłymi bohaterami jej utworów, owa rzeczywistość 
twórczej i skupionej wspólnoty, w której atmosferze zaczynają kiełkować i krystalizować się przyszłe 
obrazy i historie. Bo też ta właśnie interakcyjność towarzysząca pisarstwu Hanny Krall nadała mu 
szczególnej temperatury, siły i wiarygodności 29. 

Wydaje się zatem, że dla prób określenia warsztatu reporterskiego Krall klu-
czowe jest zastanowienie się nad tym – ujmując problem nieco metaforycznie – 
czyje głosy rozlegają się w jej tekstach, jak ze sobą współbrzmią, który z nich do-
minuje, czyja perspektywa przeważa w opowiadanych historiach. Te pytania wy-
wołują szereg innych kwestii, wśród nich znajdują się: autentyczność relacji a jej 
literackie przetworzenie (to chyba jedno z najczęściej poruszanych zagadnień 
w pracach na temat pisarstwa Krall), stosowność używanych konwencji i języka 
czy wreszcie prawo rozmówców do ingerowania w gotowy tekst reportażu. Pamię-
tając o osadzeniu tych problemów w kontekście refleksji nad sposobami pisania 
o Zagładzie, trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedno zagadnienie, mianowicie czy 
reporterka musi w wyższym stopniu respektować słowa uratowanego przed Zagła-

26 Zob. L e o c i a k, op. cit., rozdz. Losy tekstów.
27 Ibidem, s. 39.
28 K. O g i o l d a, Mózg to jest przereklamowany organ. Rozmowa z H. Krall. „Nowa Trybuna Opolska” 

2001, nr z 2 XI. Na stronie: www.nto.pl/artykuly-archiwalne/art/3948257,mozg-to-jest-przere-
klamowany-organ,id,t.html (data dostępu: 25 VII 2016).

29 R. K a p u ś c i ń s k i, Przeciw rozpaczy. „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 66, z 19 III, s. 16.
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dą niż pozostałych interlokutorów? Czy rozmowa z ocalonym obliguje ją do większej 
powściągliwości w wyrażaniu własnych opinii bądź wręcz do wycofania autorskie-
go „ja” z tekstu? 

Powieść dla Hollywoodu z tomu Hipnoza ma charakter autotematyczny: 

jest [...] swoistym metareportażem, reportażem o tworzeniu reportażu, opowieścią o zbieraniu i selekcji 
materiału, szukaniu formy; o więzi między opisującym a opisywanym i o oczekiwaniach tego ostatnie-
go co do sposobu zrelacjonowania jego życia. [J 40] 30

Niebagatelne znaczenie mają tu również czas i miejsce publikacji tekstu: otwie-
rają one Hipnozę, pierwszy (po ukazaniu się w 1977 roku rozmów autorki z Markiem 
Edelmanem) zbiór reportaży o Zagładzie. Pozwala to potraktować zawartą w Powie-
ści dla Hollywoodu refleksję nad własnym warsztatem jako swego rodzaju progra-
mowy manifest, sformułowany przez Krall w początkowej fazie jej pisarstwa na 
temat losów Żydów. W kolejnych tekstach znajdują się bowiem raczej już tylko 
pojedyncze uwagi, a nie zarys całościowej koncepcji tego, jak opowiadać Zagładę.

Zasłużyć na opisanie

Kąkolewski, analizując w Słowniku literatury polskiej XX wieku relacje między pi-
szącym reportaże a jego rozmówcą, stwierdza: „Bohater nie jest powołany do życia 
przez autora jak w beletrystyce, ale na odwrót: autor może zaistnieć dzięki zaak-
ceptowaniu go przez bohatera”. I dodaje Kąkolewski: 

w reportażu następuje rozpad pojęcia autora. Należałoby go zastąpić polem autorskim. Między tym, 
który zdarzenie „stworzył”, a autorem opisu zdarzenia powstaje interakcja, rodzaj spółki autorskiej 31. 

Wydaje się, że w tej relacji nieco bardziej uprzywilejowaną pozycję zajmuje 
rozmówca. To on bowiem był uczestnikiem wydarzeń 32 i może, jeśli zechce, podzie-
lić się swoimi przeżyciami z reporterem: 

Reportażysta zależny jest nie tylko od kształtu wydarzeń, jaki w wyniku wypadkowej działań nada-
li mu bohaterowie, ale także od ich decyzji, czy zechcą oni o tych wydarzeniach opowiedzieć. Bohater 
jest więc także narratorem, czyli źródłem informacji 33. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracy reporterskiej Krall. Zajmuje ona 
wobec swych interlokutorów postawę bardziej zobowiązującą – oczekuje od nich 
współpracy. W odniesieniu do jej tekstów kategoria „pola autorskiego”, użyta przez 
Kąkolewskiego, oznacza nie osłabienie pozycji reporterki i konieczność podporząd-
kowania się sugestiom rozmówców w sprawie sposobu ukazywania zdarzeń, lecz 

30 Sama K r a l l  określiła ten reportaż w następujący sposób (B. M a r z e c, Bóg ma słabość do wal-
czących. Rozmowa z H. Krall. „Rzeczpospolita” 2006, nr z 6–7 V, s. 22): „To rzecz o tym, co dzieje 
się między bohaterką a autorem”. 

31 K ą k o l e w s k i, op. cit., s. 932.
32 O „stopniu obecności” reportera przy zdarzeniach K ą k o l e w s k i  (ibidem, s. 933) pisze: „Począt-

kowo naoczność uważano za konieczną, znajduje się ona w dawnych definicjach reportażu. Obec-
nie znamy rekonstrukcje faktów od autora odległych w przestrzeni [...], ale i w czasie [...]”.

33 Ibidem, s. 932.
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stawianie przyszłym bohaterom reportaży konkretnych wymagań. W wywiadzie 
prasowym z 1993 roku Krall tak opisała warunki przystąpienia do pracy nad opo-
wieścią: 

– Człowiek chce mówić, a ja chcę słuchać. Oboje musimy wiedzieć, że reportaż, który zamierzam 
napisać, jest naszą wspólną sprawą. Że o życiu tego człowieka warto z jakichś powodów napisać i że 
wobec tego powinien mi pomóc. 

[...] jeżeli ktoś nie chciałby ze mną rozmawiać, nie ponawiałabym prośby. Nie przez urazę, tylko 
wiem, że z rozmowy wymuszonej nic by nie wyszło 34. 

Pojawia się tu jedno z kluczowych określeń, jakie w formie metatekstowych 
uwag powraca w reportażach Krall. Mianowicie wybiera ona taką historię, która 
jest „warta” tego, by opowiedzieć ją innym, która zasługuje na opisanie. Jakie kry-
teria o tym decydują? Krall formułuje je dość przewrotnie w reportażu Powieść dla 
Hollywoodu. 

Jeziorska-Haładyj w analizie porównawczej tego tekstu oraz książki Król kier 
znów na wylocie stwierdza: „Relacja między bohaterką a reporterką jest szczególna, 
bo ich spotkanie nastąpiło z inicjatywy bohaterki” (J 48). Powieść dla Hollywoodu 
rozpoczyna się od wyjaśnień pierwszoosobowej narratorki, w jaki sposób doszło do 
nawiązania kontaktu z przyszłą bohaterką jej reportażu: „Pani, której nie znam, 
zadzwoniła z wiadomością, że pani, której nie znamy obie, chciałaby mieć o sobie 
książkę. Tę książkę miałabym ja napisać” (H 5). W odpowiedzi na tę propozycję 
reporterka-narratorka zadała pośredniczce dwa bardzo konkretne pytania:

– Czy jej życie zasługuje na opisanie? – spytałam, ale moja rozmówczyni nie miała pojęcia o życiu 
owej pani.

– Czy ona mi zapłaci? – spytałam. [H 5] 

Powtórzyła je potem w liście (wysłanym do Izraela) do samej zainteresowanej 
powstaniem książki na temat jej własnego życia:

Był to krótki, rzeczowy list człowieka interesu. „Podobno chce pani mieć książkę o sobie – pisałam. 
– Jeśli pani życie nadaje się na książkę, napiszę ją, ale, oczywiście, to musi kosztować”.

Nigdy nie pisałam podobnych listów, ale też nigdy przedtem nie miałam córki-emigrantki. [H 5]

Trudno nie zauważyć autoironii pojawiającej się w wypowiedziach reporterki-
-narratorki. Według Dobiegały w tekstach Krall taki zabieg „rozładowuje patos, 
pozwala […] utrzymać dystans w stosunku do samej siebie i nie wpaść w pułapkę 
wielkich słów” 35. Reporterka autoironicznie podchodzi do swej reakcji na propozy-
cję napisania tekstu. Traktuje ją jako opłacalne zlecenie, rodzaj usługi do wykona-
nia. Tym razem nie wspomina nic o Wielkim Scenarzyście czy dziwnym zbiegu 
okoliczności, dzięki któremu mogła poznać kolejną historię. Daje do zrozumienia, 
że z powodu nowej sytuacji życiowej jej motywacja, aby podjąć się opisania losów 
kobiety mieszkającej w Izraelu, ma charakter głównie finansowy: „Za dwa bilety 
[lotnicze] do córki – pomyślałam – mogę wynająć się na murzyna do każdego życia” 
(H 5). 

34 B o n i e c k a, op. cit., s. 55.
35 D o b i e g a ł a, op. cit.
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W podobnej tonacji utrzymane są rozmowy telefoniczne przeprowadzane z przy-
szłą bohaterką reportażu. Podczas nich reporterka-narratorka próbuje się przeko-
nać, czy opowieść Żydówki uratowanej z Zagłady spełnia warunki niezbędne do 
tego, by znaleźć się w książce: 

– Dużo było książek o Oświęcimiu – powiedziałam rozczarowana.
– Ja wiem – powiedziała ewentualna bohaterka – ale ja byłam inaczej.
– Nic lepszego od Borowskiego i od Primo Levi już się nie napisze... [H 6] 

W trakcie dyskusji reporterka okazuje się zawiedziona tym, jak „pospolitą” 
historię ma do przekazania jej interlokutorka. Nie warto publikować kolejnych 
wspomnień z obozu Auschwitz – uznaje Krall. Na dowód przywołuje klasyków lite-
ratury lagrowej, co ma ostatecznie skłonić ocaloną do rezygnacji z powziętego za-
miaru. Rozmowa zaczyna przybierać dość absurdalny charakter: kobieta usilnie 
stara się przekonać reporterkę, że jej przeżycia – ze względu na swą wyjątkowość 
i atrakcyjność – jednak powinny wzbudzić zainteresowanie czytelników. Dodaje 
zachęcająco: „Byłam i w paru innych miejscach – powiedziała moja e. b. (ewentu-
alna bohaterka)” (H 6). 

Według mnie w analizowanym reportażu (auto)ironia ulega rozszczepie- 
niu i wymierzona jest zarówno w reporterkę, potencjalnych odbiorców jej tekstu, 
jak i w samą ocaloną. Ale po kolei. Reporterka-narratorka wciąż powraca do szcze-
gółów negocjacji finansowych prowadzonych z izraelską interlokutorką 36. Znajdu-
je dla powierzonego sobie zadania („usługi”) odpowiednią formułę: „Na Zachodzie 
jest [ono] częstym zajęciem niezamożnych literatów. Mówi się o takim ghost-writer. 
Pisarz-duch. Czyli »murzyn« piszący anonimowo, za kogoś, za pieniądze” (H 5). 
Kategorię użytą przez Krall analizuje Dorota Krawczyńska w artykule na temat 
książki Król kier znów na wylocie:

Choć w pierwotnym sensie wyrażenie to oznacza kogoś, kto wynajmuje się do pisania, ale pozo-
staje nieujawniony, to w odniesieniu do pisarzy podejmujących temat Zagłady nabiera całkiem nowych 
i bardzo adekwatnych znaczeń. Zatem jest to ktoś, kto pisze za tego, który opisać swojej historii nie 
potrafi, ale i niekiedy nie może – z tej przyczyny, że nie ocalał z Zagłady. Jest też i duchem w tym zna-
czeniu, jakie nadał egzystencji piszącego po Zagładzie Henryk Grynberg – określając samego siebie jako 
istniejącego i nieistniejącego zarazem, ocalałego, lecz martwego lub raczej nie w pełni uczestniczącego 
w świecie żywych. [...] Ghost-writer to pisarz-duch i pisarz duchów, medium i kreator zgładzonych eg-
zystencji. Kontrakt zawarty w takich warunkach ma zatem wymiar symboliczny 37. 

W Powieści dla Hollywoodu ironiczne sformułowania reporterki-narratorki na 
własny temat zdają się więc w głównej mierze wynikać ze świadomości, że to tar-
gowanie się (o wysokość stawki i w ogóle o samą zgodę na napisanie tekstu) od-
bywa się z ocaloną z Zagłady. Wszak Krall wielokrotnie podkreślała, o czym już 
wspominałam, jaką wagę przywiązuje do powierzanych sobie historii: „W każdej 

36 Zob. H 7: „Wymieniłam kwotę, którą była równowartość dwóch biletów do Kanady w obie strony 
plus na telefony – też do Kanady. 

  – Dobrze – powiedziała moja e. b. [tj. ewentualna bohaterka], a ja natychmiast pomyślałam 
z żalem, że powinnam podać kwotę trochę wyższą”. 

37 D. K r a w c z y ń s k a, O nagim królu i dwakroć zdradzonej królowej. „Res Publica Nowa” 2006, nr 4, 
s. 129.
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jest coś nowego, co nie zdarzyło się innym ludziom. Co uzupełnia wiedzę” 38. Wy-
daje się, iż chciałaby opisać je wszystkie. W rozmowie z Michałem Nalewskim, 
który przypomniał zapewnienie reporterki, że Biała Maria to już jej ostatnie dzie-
ło, stwierdziła: 

Jest ostatnią [Biała Maria], ale się nie kończy. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, kiedy mówiłam, 
że to koniec. Ale ledwie książka się ukazała i zaczęły się spotkania z czytelnikami, pojawili się ludzie, 
którzy chcieli mi opowiadać dalszy ciąg. Oni znają jeszcze innych ludzi. A ci inni ludzie są zahaczeni 
o jakieś zdarzenia. Te zdarzenia o inne zdarzenia... Nie mam wyjścia, muszę pisać 39. 

Jednak, z oczywistych powodów, Krall stoi przed koniecznością ciągłego do- 
konywania wyboru, które spośród opowiadanych historii mogą znaleźć się w jej 
książkach. Decydujące znaczenie ma tu uznanie przez reporterkę, że „zasługują na 
opisanie”.

W tomie To ty jesteś Daniel reporterka-narratorka przytacza rozmowę z ocalo-
nym, podobną do tej, jaką odbyła z bohaterką reportażu Powieść dla Hollywoodu. 
W trakcie spotkania mężczyzna również prosił o opisanie jego losów: „Przybysz 
z Kanady przychodzi spytać mnie, co można zrobić z jego życiem. Czy na przykład 
można je opisać w książce” (T 57). Krall po zapoznaniu się z jego historią nie zgadza 
się na jej opracowanie i publikację. Uzasadnia swą decyzję tym, że już o takich 
wydarzeniach pisała, i sugeruje rozmówcy: „Proszę zanieść tekst do archiwum, ktoś 
kiedyś go przeczyta” (T 58). Kanadyjczyk, podobnie jak kobieta z Izraela, reaguje 
emocjonalnie i usiłuje przekonać reporterkę o wyjątkowości (czy raczej: fabularnym 
potencjale) swoich przeżyć. Streszcza je, wykorzystując nieomal schemat powieści 
przygodowej: „Zostaję sam. Uciekam. Łapią mnie. Wiozą. Obóz. Uciekam. Ukrywam 
się” (T 58). I zadaje reporterce fundamentalne pytanie: „Tego pani jeszcze za mało? 
Tego nie dosyć pani?” (T 58) – na co ona odpowiada: „Dosyć. Na życie dosyć. Na 
książkę za mało” (T 58). Jej słowami oburzony jest J. (tak w tekście), świadek tego 
dialogu: 

Jak ty z nim rozmawiałaś? mówi J. po wyjściu gościa z Kanady. Serce ci nie pęka, kiedy tak roz-
mawiasz?

Nie pęka, mówię z dumą, idiotyczną cokolwiek.
Usprawiedliwiam się. Nie dałoby się pisać z pękniętym sercem.
Nic nie jest bardziej całkowite niż pęknięte żydowskie serce, powiedział Mendel z Kocka, ale J. nie 

zna, na szczęście, żydowskich cadyków. [T 58]

Także tutaj w wypowiedziach reporterki-narratorki występuje autoironia. Krall 
przedstawia tę rozmowę z ocalonym jako przykład jednej z wielu podobnych, które 
odbyła w ciągu swojej pracy. Za każdym razem przebiegają one jakby według tego 
samego scenariusza: 

Przyjeżdżają zewsząd, najchętniej latem. 
Z plikami kartek. 
Z tym samym uroczystym tekstem: oto jest... [T 57] 

38 M. J e n t y s, Pierwszym obowiązkiem jest wiedzieć. Rozmowa z H. Krall. „Sycyna” 1997, nr 3, s. 3.
39 N a l e w s k i, op. cit.
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Za każdym razem uratowani Żydzi proszą reporterkę o opisanie ich losów. 
Liczba tych historii jest przytłaczająca, nie do ogarnięcia, bo wciąż dochodzą nowe. 
To świadectwa Zagłady. Jak podjąć decyzję, które z nich zasługują na przedstawie-
nie? Sama konieczność takiego wyboru okazuje się nieetyczna. I dlatego reporter-
ka, relacjonując typową rozmowę z ocalonymi, stosuje autoironię. Podkreśla w ten 
sposób, że zdaje sobie sprawę z popełniania pewnego nadużycia, z uzurpacji – bo 
gdy niektóre historie opisuje, to inne przecież pomija. Jednocześnie wie, iż w tej 
sytuacji brakuje właściwego rozwiązania 40. Jej nieugiętość w trakcie spotkania 
z gościem z Kanady, może nawet okrucieństwo (co sugerował J.), to rodzaj samo-
obrony przed zalewem zagładowych opowieści, przed wzięciem na siebie zobowią-
zania, którego nie da się spełnić. Krall potrafi odmawiać prośbom swoich rozmów-
ców, nie pęka jej wówczas serce. A jednak, jak się okazuje, nie jest wolna od wy-
rzutów sumienia. Poprzez przywołanie słów cadyka z Kocka podważa przekonanie 
o słuszności własnej postawy. Autorka książki Zdążyć przed Panem Bogiem, opi-
sując losy ocalałych z Zagłady, znajduje się zatem w położeniu zakładającym trwa-
ły konflikt wewnętrzny o charakterze etycznym. 

W tym kontekście jej formuła „zasłużenia na opisanie” również zyskuje auto-
ironiczny wydźwięk. Bo co w ostateczności kieruje reporterką-narratorką przy 
wyborze opowieści? Jeśli uwzględni się jej wypowiedzi przedstawione w Powieści 
dla Hollywoodu i we fragmencie z tomu To ty jesteś Daniel – mogłoby się wydawać, 
że przede wszystkim musi ona uznać przeżycia za niepowtarzalne, za takie, które 
się nikomu wcześniej nie przydarzyły. Według – co trzeba raz jeszcze podkreślić: 
przewrotnych – stwierdzeń reporterki na niepowodzenie skazane jest powielanie 
w tekście zagładowych scenariuszy 41, w których dominują elementy typowe (takie 
jak ucieczka z transportu czy uwięzienie w Auschwitz), nie zaś niezwykłe. Oto bo-
wiem książka może okazać się nudna, przewidywalna, pozbawiona elementów 
sensacji, a więc – mało atrakcyjna. W ten sposób autoironia Krall trafia pośrednio 
także w czytelników i ich – nieprzystające do tematyki Zagłady – upodobania 42.

W analizowanych reportażach, przede wszystkim w Powieści dla Hollywoodu, au-

40 Zob. C i e ś l i k  (op. cit.): 
 „Kiedyś mówiła mi pani o pewnym człowieku, który przyszedł opowiedzieć pani swój okupacyjny 

los. Tu uciekałem, tam do mnie strzelali...
  – A ja powiedziałam, że tego za dużo jest na życie, ale za mało na literaturę.
  – Ale zapis tej rozmowy znalazł się w książce To ty jesteś Daniel.
  – Bo zawsze mam poczucie winy w takich sytuacjach. Kiedy ktoś przychodzi do mnie ze 

swoim życiem, a ja wiem, że nie napiszę. Bo już napisałam. Albo inni napisali. Albo nie dam rady. 
Albo nie mam siły... Coraz częściej nie mam siły”.

41 Nawiązuję tu do określenia G ł o w i ń s k i e g o  (op. cit., s. 205–206): „scenariusz z reguły ma pew-
ne ogólne ramy, wyznaczone przez eksterminację, rasizm, bezwzględne okrucieństwo i ich konse-
kwencje. W scenariuszu tym role z góry zostały rozdane, ale wypełnia się on jednostkowym losem 
[...]. Biografia holocaustowa ze wszystkimi swoimi elementami typowymi i niezwykłościami stała 
się podstawową formą opowiadania o losie tych, których życie zakończyć się miało w gettach 
i w obozach śmierci, jeśli zaś zostało uratowane, to za sprawą niezwykłych wysiłków i zbiegów 
okoliczności [...]”. 

42 Warto tu przywołać rozmowę z H. Krall na temat Białej Marii, przeprowadzoną przez W. T o c h-
m a n a  (Nieopłakanie. „Duży Format”. Dodatek do „Gazety Wyborczej” 2011, nr z 30 IV). Bohaterka 
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toironia służy Krall w głównej mierze do tego, by podając w wątpliwość jednoznacz-
ny sens zawartych w tekście wypowiedzi, umożliwić refleksję nad tymi elementami 
jej własnego warsztatu, które odnoszą się do kwestii etycznych. Ta „wspaniała 
opowiadaczka życiorysów z czasów Zagłady” 43 wskazuje na rozmaite, nieusuwalne 
dylematy związane z opisywaniem losów ocalonych. Dylematy owe dotyczą nie 
tylko spraw fundamentalnych, jak dokonywania wyboru spośród powierzonych 
historii czy nawet samego sposobu prowadzenia rozmowy i ustalania tego, co się 
wydarzyło. Reporterka zaświadcza też o swoich zmaganiach z oczekiwaniami inter-
lokutorów co do kształtu samej opowieści. 

Światowy hit o Żydach i miłości

W Powieści dla Hollywoodu reporterka-narratorka początkowo określa kobietę 
z Izraela, która zwróciła się z prośbą o napisanie o niej książki, jako „ewentualną 
bohaterkę” (samą siebie, co warto przypomnieć, nazywa „ghost-writerem”). Biorąc 
pod uwagę ową charakterystykę, Krawczyńska stwierdza: 

nie sposób ukryć umowności tej sytuacji. Wyraża się ona w powracającej formule, mówiącej o – nieco 
parafrazując – ewentualnej bohaterce ewentualnej opowieści o życiu ewentualnie zasługującym na 
opisanie w mojej-nie mojej książce. W słowach tych zawiera się – choć przecież niewyrażone wprost – 
pytanie o etyczno-ontologiczny wymiar tego rodzaju pisarstwa. Kto mówi? Kto pisze? O kim i dla kogo? 
A przede wszystkim: do kogo należy opisywana historia? 44 

W Słowniku literatury polskiej XX wieku Kąkolewski podkreśla: 

W trakcie pracy nad reportażem, w seansach, często licznych, nasuwających analogię z portreto-
waniem, bohater mówi: „moje życie to gotowy dramat”. Ma świadomość ustrukturowania swej historii. 
Czasem protestuje przeciw sposobowi widzenia go przez autora czy wypreparowaniu z jego życia wy-
branego, najważniejszego dla reportażysty fragmentu. Okazuje np. niezadowolenie, gdy autor nie no-
tuje jakiegoś fragmentu jego opowieści 45. 

W reportażu Powieść dla Hollywoodu Izolda R. – zgodnie z wyjaśnieniami re-
porterki-narratorki, tak brzmiało prawdziwe imię bohaterki chcącej książkę wydać 
pod nazwiskiem „Maria Pawlicka”, jednym z tych, które nosiła, ukrywając się pod-
czas okupacji – dość dokładnie przedstawia swoje oczekiwania co do zamawianego 
tekstu: 

Ta książka była jej potrzebna na film. 
Książka powinna stać się światowym hitem, a film powinien powstać w Hollywood. [H 7] 

 wywiadu – nawiązując do książki W. T o c h m a n a  Dzisiaj narysujemy śmierć (Wołowiec 2010)  
– krytycznie odnosi się do przeważających, wedle reportera, oczekiwań współczesnych odbiorców 
co do tekstów o Zagładzie: 

  „– Czy to, co pani pisze, jest próbą, nie chcę powiedzieć słowa »ucieczki«, ale próbą zmierzenia 
się z tym schematem, jakim jest żydowski los? Jak o tym opowiadać? Nowa książka musi być nowa, 
kolejna historia musi być nowa.

  – Dlaczego?
  – Żeby panią dalej czytali. Dzisiaj książka musi być atrakcyjna.
  – Mam atrakcyjnie opowiadać o Zagładzie? Pan chciał o Rwandzie napisać atrakcyjnie?” 
43 G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 206.
44 K r a w c z y ń s k a, op. cit., s. 129.
45 K ą k o l e w s k i, op. cit., s. 933.

I-3.indd   106 2016-09-06   13:14:18



ANNA TATAR   Wobec ocalałych i ich opowieści 107

Izolda przywołuje nawet tytuł powieści, na której miałaby się wzorować repor-
terka: 

Taki gruby buch, pani Haniu – tłumaczyła mi bohaterka. – Przynajmniej jak Ingeborga Kellerma-
na. Nie czytała pani? To najpiękniejsza rzecz o miłości. Tak się w niej wszystko czuje – tę jego rozpacz, 
tę miłość, ten ból... Już mnie pani rozumie? [H 10]

Ocalona określa też korzyści (emocjonalne i materialne), które pragnie osiągnąć 
dzięki publikacji swoich wspomnień: „Jej życie – mówiła – było niezwykłe, jej pro-
blemy były niezwykłe, chciałaby opowiedzieć o nich ludziom, a poza tym chciałaby 
zarobić pieniądze na parę rzeczy” (H 8). 

Jeziorska-Haładyj wskazuje, jakie wzorce literackie ukształtowały „smak” 
Izoldy: 

XIX-wieczna powieść realistyczna, późniejsza powieść popularna. Izolda oczekuje właściwego tej odmia-
nie gatunkowej „epickiego rozmachu”, choć przy zachowaniu całkowitej wierności faktom. [J 44–45] 

Badaczka stwierdza: 

książka nie była dla niej celem samym w sobie. Znane z młodzieńczych lektur konstrukcje fabularne 
zauważa Izolda w hollywoodzkim filmie. Pragnie, by „gruby buch” nadawał się na „film dla Hollywoodu” 
– wzruszający, nawet łzawy, przewidywalny, dynamiczny, zrozumiały dla każdego melodramat, filmowy 
przebój, dzieło kultury popularnej, z Liz Taylor w roli głównej [...]. [J 45]

Biorąc pod uwagę rozpoznania zawarte w artykule Jeziorskiej-Haładyj, w pro-
jektowanym przez Izoldę filmie, który ma stanowić zwieńczenie historii jej życia 46, 
można odnaleźć podstawowe założenia... estetyki kiczu (pragnę podkreślić, że nie 
używam tu terminu „kicz”, aby dokonywać jakiejkolwiek oceny historii Izoldy 47, 
lecz by móc odnieść się do pożądanego przez nią sposobu przedstawienia jej do-
świadczeń w powieści i filmie).   

Aby taki film mógł powstać, najpierw potrzebna była książka, zamówiona u re-
porterki. Miała stanowić tylko pośredni etap na drodze do kinowego hitu o wojen-
nych losach Izoldy. Jak poradziła sobie z tymi wymaganiami ocalonej reporterka? 
W autotematycznej Powieści dla Hollywoodu opisuje swoje próby sprostania im, 
lecz także na różne sposoby z nimi polemizuje, a momentami po prostu zawiesza 
przedstawianie losów Izoldy, by przejść do innych historii. Mimo trudnych relacji 

46 Wydaje się, że Izolda nie tylko traktuje powstanie filmu jako ostateczny cel opublikowania swoich 
wspomnień, ale wręcz utożsamia własne życie z historią filmową, w której odgrywa główną rolę – 
zob. H. K r a l l, Król kier znów na wylocie. Warszawa 2006, s. 15: „Spróbuje wnuczce coś opowie-
dzieć, historię sprzed pół wieku [...], niezwykłą historię, więc wnuczka klęcząca u jej kolan będzie 
słuchała z zapartym tchem. Na koniec ona przymknie oczy i szepnie – potem nie było już nic. 
Całkiem jak w Rose-Marie, amerykańskim przedwojennym filmie według operetki Frimla z Jea- 
nette MacDonald i Nelsonem Eddym w rolach głównych. Rose-Marie, stara już, lecz wciąż pięk- 
na, siedziała w fotelu, snuła opowieść, zaś film całe jej życie ukazywał. Z tym, że MacDonald  
nie przymykała oczu. To była Vivien Leigh jako Lady Hamilton w zupełnie innym filmie, ale nic 
nie szkodzi”. 

47 K r a l l  w jednym z wywiadów prasowych podkreślała (B i e l a s, op. cit., s. 22): „Scena w powieści 
może być kiczem, w reportażu jest to niemożliwe. Po prostu dlatego, że pojęcie kiczu nie odnosi się 
do prawdziwego życia”.
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z bohaterką Krall okazuje się „jedyną powiernicą całej opowieści, my zaś – odbior-
cami powierzonej narracji” 48.

Reporterka już na początku swojej pracy nad historią ocalonej czyni zasadnicze 
przeciwstawienie: „książka o Izoldzie R., pisana dla mnie, nie dla Hollywoodu, po-
winna się zaczynać następująco: [...]” (H 9), podkreślając tym samym zupełną 
rozłączność tych dwóch stylów opowiadania. Zgodnie z poetyką każdego z nich 
przedstawia też dwa (wykluczające się) początki narracji o losach Żydówki. Najpierw 
opisuje wydarzenia „dla siebie”, szybko jednak przekonuje się, że taki tekst byłby 
zbyt trudny do interpretacji – zanadto osadzony w kontekście historycznym – dla 
masowego, w dodatku pochodzącego spoza Europy, czytelnika. Krall za pomocą 
kilku słów-kluczy, kilku drobnych obserwacji wyprowadzonych z perspektywy 
bohaterki zarysowuje sytuację w getcie warszawskim. I zauważa: 

żaden amerykański czytelnik nie zrozumiałby, o co chodzi: jaki tyfus? jaki mur? co to za zwłoki? Kto 
wie nawet, czy przy słowach „drugiej wojny światowej” nie należałoby podać w nawiasach dat: (1939–
1945). [H 10] 49

W Powieści dla Hollywoodu reporterka-narratorka zaznacza swój dystans, 
a nawet niechęć wobec oczekiwań Izoldy: „Rozumiałam [...], że nie mam żadnego 
pomysłu na gruby buch, w którym się czuje rozpacz i miłość” (H 10). Powtórzenie 
słów bohaterki prowadzi tu nieomal do ich ośmieszenia. Ironia Krall manifestuje 
się także już w tytule reportażu, nawiązującym do prośby ocalonej. W toku opo-
wieści nazwa amerykańskiej wytwórni filmowej powraca wielokrotnie, odmieniana 
prawie przez wszystkie przypadki gramatyczne. Nadaje jej to pozornie familiarny 
charakter, zdaje się wręcz przybliżać cel, jakim było powstanie „światowego hitu” 
o życiu Izoldy – najpierw książkowego, a potem filmowego. Aby sprostać podjętemu 
zobowiązaniu, Krall postanawia poprosić o pomoc Krzysztofa Kieślowskiego: „Stał 
się światowym reżyserem i powinien wiedzieć, jak się dla Hollywoodu pisze” (H 10). 
Miał on opracować początek opowieści: „parę zdań, typowy Hollywood, żebym tylko 
zobaczyła, jak to się robi” (H 11). Reporterka nieomal sarkastycznie odniosła się 
do otrzymanego wówczas tekstu 50. Warto przytoczyć wywiad prasowy z Krall, gdzie 
wprost wyraziła ona swoją opinię ten temat: 

48 P. C z a p l i ń s k i, Hanna Krall o miłości ocalonej z Zagłady. „Kultura”. Dodatek do: „Dziennik. 
Polska–Europa–Świat” 2006, nr z 16 VI, s. 82. H. K r a l l  w wywiadzie prasowym udzielonym 
J. S o b o l e w s k i e j  (Moi bohaterowie są prawdziwi. „Dziennik. Polska–Europa–Świat” 2007, 
nr z 12 XI, s. 22) wspominała o tym, jak Izolda próbowała, bez powodzenia, powierzyć swoje prze-
życia pisarzom, a także najbliższym osobom: 

  „– Opowiadała swoją historię innym: Wygodzkiemu, Szczypiorskiemu, Kazimierzowi Brandyso-
wi, ale nie chcieli jej słuchać. Opowiadała swoim wnuczkom, ale nie rozumiały jej, bo nie mówiła 
ich językiem. 

  – Została jej tylko pani. 
  – Uważałam, że ma okropne upodobania literackie, ale zasługuje na pamięć”. 
49 Autorka zastosowała taki zapis w opowieści Król kier znów na wylocie. W rozmowie z B. K ę c z-

k o w s k ą  (Ta książka nie jest dla pani, droga Izoldo. „Gazeta Wyborcza Stołeczna” 2006, nr 113, 
z 16 V, s. 9) stwierdziła z goryczą: „To wygląda jak żart. Ale nie jest żartem. Moim młodym czytel-
nikom mogą się mylić daty, czy to odsiecz wiedeńska, powstanie styczniowe, czy II wojna światowa. 
Staram się ułatwić im lekturę”. 

50 Zob. H 11: „Tak, to było to. Pojętnie uzupełniłam tekst scenerią pierwszego rozdziału: brzozowym 
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Krzysztof bardzo pracowicie napisał osiem stron, które wydały mi się dość idiotyczne i lekko  
grafomańskie, ale on powiedział z przekonaniem: – Tak właśnie pisze się dla Hollywood. Kilka stron 
wykorzystałam, ale nie dałam rady długo trzymać się tej konwencji. Książka stała się więc mieszani- 
ną tego, co chciała Izolda, i tego, co ja chciałam 51. 

Zgodnie z metatekstowymi uwagami reporterki porzuciła ona „pisanie dla  
Hollywoodu” w momencie, gdy miała przystąpić do przedstawienia dokonującej się 
Zagłady:

Kiedy w relacji Izoldy R. zamykano getto, kiedy na ulicach pojawiły się zwłoki ludzi zmarłych z gło-
du i na tyfus, przykryte gazetami, które nad ranem mijała, po raz pierwszy pomyślałam, że chyba dam 
sobie spokój z Hollywoodem. [H 12] 

Krall nie zdecydowała się więc na to, aby wykorzystać możliwości kiczu (do 
czego ostatecznie sprowadzały się oczekiwania ocalonej oraz podpowiedź Kieślow-
skiego) jako „tłumacza zdarzenia historycznego” 52:

Bardzo możliwe, że Amerykanie potrafiliby taki film nakręcić – zbudować makietę getta, zaludnić 
ją wychudzonymi ludźmi, ułożyć wzdłuż ulic manekiny przykryte gazetą – Amerykanie potrafią wszyst-
ko, ale mnie opuściła wena, której wymaga gruby buch. [H 12]

Reporterka nie chciała także za pomocą upraszczających, romansowych sche-
matów kreować emocji czytelników (co w konsekwencji mogłoby prowadzić do 
nadmiernego identyfikowania się ich z bohaterami). Nie próbowała ułatwiać zrozu-
mienia Zagłady. Była wręcz przekonana, że tego, co się stało, „zrozumieć się nie 
da, można tylko opowiadać konkretne zdarzenia” 53. Czasami jednak to (nazbyt 
silne?) pragnienie opisywania poznanych historii – powodowało dylematy moralne. 

Wspaniała scena

Kąkolewski, charakteryzując „stopnie obecności” reportera przy zdarzeniu, któ- 
re ten chciałby przedstawić, przywołuje sytuację ukazaną przez Joségo Ortegę 
y Gasseta w eseju zatytułowanym O dehumanizacji sztuki, kiedy to „nad łożem 
umierającego znajduje się jego żona, lekarz, reporter i malarz [...]” 54. Filozof, za-
stanawiając się wówczas nad emocjami każdego z nich, stwierdza: 

zagajnikiem, rozpalonym mchem i gorącym światłem, drżącym wśród gałęzi. »Przesunął rękę po 
jej szyi...« – dodałam i dalej już następował opis złotej skóry”.

51 M a r z e c, op. cit., s. 22.
52 Ciekawie o funkcji kiczu w kontekście „amerykanizacji” Holokaustu w filmie, rozumianej jako 

„dostosowywanie języka mówienia o tym wydarzeniu do odbiorcy”, pisze K. K r z e m i ń s k a  (Kicz 
w kinie holokaustowym. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” nr 6 á2010ñ, s. 66): „Kicz będzie […] 
służył jako specyficzny rodzaj tłumacza zdarzenia historycznego, które przez to, że jest obce, nie-
przynależne bezpośrednio do continuum historycznego narodu amerykańskiego, musi zostać 
przeformułowane tak, aby społeczeństwo, czy precyzyjniej mówiąc: pamięć społeczna, mogła ten 
fakt przyswoić i wchłonąć. Do tego procesu tłumaczenia wydarzenia na język zrozumiały dla 
wszystkich jest wykorzystana owa symboliczna wartość kiczu, jego uniwersalność i niezwykła 
elastyczność”. 

53 M. D ą b r o w s k i, Grynberg i Krall: dwie strategie pisarstwa poholokaustowego. W: Dwa wątki. 
Warszawa 2015, s. 248.

54 K. K ą k o l e w s k i, Wokół estetyki faktu. W zb.: Reportaż, s. 91. Pierwodruk: „Studia Estetyczne” 
t. 2 (1965). 
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zadania reportera pozwalają mu trzymać się z daleka; może on ograniczyć się do obserwacji. Dla niego 
wypadek jest tylko sceną, czystym spektaklem, z którego ma zdać sprawę na łamach gazety. W to, co 
się tu dzieje, nie angażuje żadnych uczuć, jest emocjonalnie wolny, jest osobą obcą 55. 

Kąkolewski dopowiada: 

Reporterzy twierdzą, że często jedynym uczuciem, jakiego doświadczają, jest uczucie fascynacji 
zdarzeniem [...], będące sygnałem, że mają do czynienia z faktem niezwykłym, wartym opisania 56. 

Podobne emocje towarzyszą również Krall, przysłuchującej się opowieściom 
rozmówców o Zagładzie Żydów. Z tego powodu reporterka zmaga się jednak z dy-
lematami moralnymi. Uważa bowiem to swoiste „oczarowanie” wydarzeniem, po-
strzeganie go przede wszystkim jako pisarskiego wyzwania – za niestosowne. 

W Powieści dla Hollywoodu reporterka-narratorka analizuje własną reakcję, gdy 
Izolda zrelacjonowała jej to, czego doświadczyła na Pawiaku, zobaczywszy matkę 
męża prowadzoną na rozstrzelanie. Za wszelką cenę chciała uniknąć jej spojrzenia, 
w obawie że teściowa ją rozpozna i tym samym zdradzi również jej, Izoldy, żydowskie 
pochodzenie. Słysząc to, Krall przyznaje: 

Czułam, jak wypełnia mnie uczucie znane od lat, od kiedy zaczęłam pisać reportaże. To uczucie 
pojawiało się wtedy, gdy miałam przed sobą świetnego bohatera. Gdy miałam przed sobą – TEMAT. Izol-
da R. opowiadała mi, jak na podwórzu Pawiaka modliła się o szybszą śmierć dla matki, a ja myślałam, 
że to jest wspaniała scena. [...] – Jakby moje opisywanie było ważniejsze niż ich śmierć... – myśla- 
łam ze skruchą [...]. – Jakby one szły po to, bym je mogła opisać... A jednak – próbowałam usprawie-
dliwić się – ta rzecz powinna być zapisana. [...] Więc jeżeli należy to zapisać, powinno być zapisane 
dobrze, żeby ktoś, kiedyś, jeśli przeczyta... [H 22] 

Można dostrzec, że w tych rozważaniach Krall daje wyraz kolejnej nieusuwalnej 
sprzeczności charakteryzującej jej twórczość. Oto reporterska „fascynacja zdarze-
niem”, o której wspominał Kąkolewski, okazuje się niestosowna w przypadku 
pracy nad opowieściami ocalałych czy świadków Zagłady. Wątpliwości autorki 
Hipnozy budzi konieczność znalezienia odpowiedniej formy językowej (artystycz- 
nej?), by móc te doświadczenia wyrazić. Krall uważa, że już samo myślenie o nich 
w kategoriach (przyszłego) tekstu wręcz przesłania to, co się wydarzyło. Długą hi-
storię tego rodzaju dylematów przypomina Katarzyna Chmielewska: 

Spór o stosowność środków literackich w opowiadaniu o Zagładzie trwa od początku Zagłady. 
Wątpliwości co do wyboru języka i sposobu opowiadania towarzyszyły piszącym już w czasie Holokau-
stu i najczęściej wyrażały się w postaci radykalnego zwątpienia w możliwość opisu tego zjawiska oraz 
w uporczywych wysiłkach znalezienia nowych środków wyrazu 57.

Krall akcentuje wszakże nieco mniej oczywisty aspekt owego wielkiego zderze-
nia Zagłady i języka: wskazuje nie tyle na niewyrażalność tych doświadczeń, ile 
raczej na ich bezbronność wobec językowych (i innych) przedstawień. Podkreśla 

55 J. O r t e g a  y  G a s s e t, O dehumanizacji sztuki. „Twórczość” 1957, nr 12. Cyt. za: K ą k o l e w s k i, 
Wokół estetyki faktu, s. 91.

56 K ą k o l e w s k i, Wokół estetyki faktu, loc. cit.
57 K. C h m i e l e w s k a, Literackość jako przeszkoda, literackość jako możliwość wypowiedzenia. 

W zb.: Stosowność i forma. Jako opowiadać o Zagładzie? Red. M. G ł o w i ń s k i  [i in.]. Kraków 
2005, s. 21.
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swoistą przewagę tekstu nad rzeczywistością, a nie odwrotnie. Zdaje sobie sprawę, 
że niektóre sytuacje graniczne 58 może np. opowiedzieć atrakcyjnie, tak by znalazły 
uznanie czytelników przede wszystkim jako estetycznie udane opisy, jako „wspa-
niałe sceny”. Zmagając się z poczuciem winy i wstydem, ma jednak świadomość, 
że spełnienie moralnej powinności relacjonowania tego, co się stało (omówiłam to 
zagadnienie we wcześniejszej części pracy), może nastąpić tylko w następstwie 
wyboru odpowiedniej formy językowej. Aby wzmocnić to przeświadczenie (i „uspra-
wiedliwić się”), reporterka nadaje mu postać nieomal przykazania („powinno być 
zapisane dobrze”), mimo że jednocześnie wątpi w zrozumienie tych wydarzeń – bez 
względu na sposób ich przedstawienia – przez kogokolwiek („Czy można zrozumieć 
modlitwę Izoldy R., nie idąc nigdy podwórzem Pawiaka?”, H 23).

W często cytowanej przez badaczy rozmowie z Bielas wspominała Krall o trud-
nościach z opisaniem masowego rozstrzeliwania Żydów w Dubnie, o którym opo-
wiedział jej Axel von dem Bussche 59. Jej wyjaśnienia wskazują na nierozerwalny 
splot kwestii warsztatowych i etycznych: 

Nadzy Żydzi zstępowali do grobu, a ja musiałam znaleźć dla tego formę. W takich chwilach dzwo-
nię do przyjaciół. Dawniej dzwoniłam do Marysi Leszczyńskiej albo do Krzysztofa Kieślowskiego. Oboje 
już nie żyją. Ostatnio zadzwoniłam do Ruty Sakowskiej, która jest historykiem i pisze bardzo mądre 
książki o getcie warszawskim. Dzwoniłam po rozgrzeszenie.

Wiem, co ludzie mi powiedzą, ale ja chcę to usłyszeć. Chcę usłyszeć, że jeśli to, co piszę, ma zrobić 
wrażenie na czytelniku, muszę nadać temu formę. Tragedie pozbawione formy są czymś bezwstydnym. 
Forma oddala na odległość, która pozwala w ogóle opowiadać.

Bez formy znalazłabym się w tym dole pełnym trupów 60.

Czy „forma” oznacza tu literackość? W interpretacji Przemysława Czaplińskie-
go utożsamienie tych pojęć pozostaje bezsporne. Co więcej, uznaje on wywody Krall 
za przejaw nowatorskiego pojmowania związków między opisywaniem Zagłady 
a literackością. Badacz prezentuje bardzo szerokie rozumienie tej kategorii. Dla 
niego każdy tekst nosi znamiona literackości: 

Współczesne literaturoznawstwo od wielu lat odkrywa [...], że literackość istnieje poza wyborem, 
że nawet najbardziej niekonwencjonalny tekst pozostaje tekstem, a więc kombinacją rozmaitych po-
rządków kompozycyjnych i stylistycznych. Stwierdzenie to dotyczy również dokumentów, co znaczy, że 
także one należą do uniwersum literackości. [...] czytanie tekstów holocaustowych musi uwzględnić 
owo konieczne zapośredniczenie, jakie wchodzi pomiędzy język i rzeczywistość 61. 

Krall zdaje sobie sprawę, iż każdy opis faktów jest w pewnym sensie inwazyjny, 
że narzuca własny porządek, zawiera czyjś punkt widzenia, wymaga użycia okreś- 
lonego schematu narracyjnego i adekwatnego wobec niego stylu, podlega presji 

58 Odwołuję się tu do klasycznego rozróżnienia K. J a s p e r s a  (Sytuacje graniczne. Przeł. A. S t a-
n i e w s k a. W: R. R u d z i ń s k i, Jaspers. Warszawa 1978, s. 188), który pisał: „Sytuacjami  
granicznymi nazywam to, że stale znajduję się w jakichś sytuacjach, że nie mogę żyć bez walki 
i cierpienia, że biorę na siebie winę i nie mogę tego uniknąć, wreszcie, że muszę umrzeć”. 

59 Zob. ciekawy artykuł J. L e o c i a k a  (Wyjście z grobu. „Teksty Drugie” 2004, nr 5) na temat rela-
cji osób, którym udało się przeżyć własną egzekucję bądź które były świadkami takich przypadków. 

60 B i e l a s, op. cit., s. 22.
61 P. C z a p l i ń s k i, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, 

s. 20. 
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oczekiwań czytelników, a w przypadku reportażu również bohaterów 62, słowem – 
stanowi tylko jedną z wielu wersji wydarzeń, niekoniecznie najbliższą ich rzeczy-
wistemu przebiegowi. Dlatego Krall potrzebuje „rozgrzeszenia”. Traktuje te wszyst-
kie pisarskie zabiegi jako, co prawda, nieuniknioną, lecz – ingerencję w materię 
faktów, w samo tworzywo, na podstawie którego ma powstać opowieść: 

nawet w prostej formie musi być zachowana jakaś kompozycja, jakiś rytm. I za każdym razem, kiedy 
tym scenom nadaję rytm, mam poczucie niestosowności. Oczywiście, mogę się rozgrzeszyć, że to po-
winno być jakoś napisane, aby czytelnicy chcieli wziąć książkę do ręki. Ale pytanie o to, gdzie jest do-
puszczalna granica, stale do mnie powraca i nie potrafię na nie odpowiedzieć 63. 

Aby przekazać odbiorcom opowieść o masowym morderstwie w Dubnie, trzeba 
znaleźć dla niej taką formę, która, po pierwsze, pozwoli reporterce na zachowanie 
dystansu emocjonalnego, umożliwiającego w ogóle przystąpienie do pisania; po 
drugie, uwzględni perspektywę ofiar (co analizowałam w poprzedniej części pracy); 
i wreszcie, po trzecie – która okaże się atrakcyjna dla odbiorców, zrobi na nich 
wrażenie. Jak w tekstach Krall dochodzi do uspójnienia tych wszystkich, raczej 
sprzecznych, uwarunkowań? W cytowanej rozmowie z Janowską i Mucharskim 
reporterka przywołuje kategorię stosowności. Zaznacza jednak od razu, że nie po-
trafi precyzyjnie określić, jaka opowieść zasługuje na takie miano, a kiedy jej włas- 
ne pisarstwo już tę granicę przekracza. Głowiński, definiując decorum, stwierdza: 

Wyznacza ono i wskazuje to, co wydaje się właściwie użyte, co znajduje się na właściwym miejscu. 
Oczywiście, nikt nie skodyfikował zasad, jakim powinna zostać wierna narracja holocaustowa [...]; 
byłoby to niemożliwe, trudno jednak zaprzeczyć, że istniał i w jakiejś mierze istnieje nadal pewien zespół 
reguł, który sprawia, że ta literatura może funkcjonować – i liczyć na aprobatę. Zespół reguł nie tylko 
pisarskich, także moralnych, ideowych i [...] dobrego smaku 64. 

Wydaje się, że to właśnie kierowanie się względami stosowności przez Krall 
umożliwia jej choć częściowe przezwyciężenie sprzeczności charakterystycznych 
dla pisania na temat Zagłady. W każdym razie to na te – nieskodyfikowane, lecz 
przecież uznawane za obowiązujące – reguły powołuje się reporterka, gdy odrzuca 
czy krytykuje pomysły Izoldy R. 

Rozczarowanie

Kąkolewski, mówiąc o relacji między autorem a bohaterem reportażu, zauważa: 

Reporter, w odróżnieniu od pisarza, nie tworzy fabuły ani nie powołuje do życia bohaterów. Oni 
żyją naprawdę. Działają niezależnie od woli i fantazji reportera, przeciwnie: mogą wolę reportera ogra-
niczyć, występować przeciw niej. Bohater może nie chcieć stać się bohaterem reportażu, oceniać swoją 
rolę w jakichś wydarzeniach inaczej niż reporter i żądać sprostowania. Następuje spór o to, kim jest 
bohater, między nim samym a reporterem 65. 

62 C z a p l i ń s k i  (loc. cit.) nazywa te kolejne warstwy „archeologią tekstu”. 
63 J a n o w s k a, M u c h a r s k i, op. cit., s. 10.
64 G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 209. 
65 K. K ą k o l e w s k i, Reportaż. W zb.: Reportaż, s. 67. Pierwodruk w: Teoria i praktyka dziennikar-

stwa. Wybrane zagadnienia. Red. B. G o l k a, M. K a f e l, Z. M i t z n e r. Warszawa 1964.
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W Powieści dla Hollywoodu Krall zdaje relację z konfliktu, do jakiego doszło 
pomiędzy nią a Izoldą. Ocalona nie była zadowolona z książki, która powstała na 
podstawie jej wspomnień. Rozczarował ją sposób przedstawienia wydarzeń i wize-
runek głównej bohaterki. 

– Strasznie mała ta powieść, pani Haniu – powiedziała nagle. – Miał być gruby buch, a wyszła 
książeczka.

– Taka powinna być – wyjaśniłam. – Książka o Marku Edelmanie była jeszcze krótsza. O sześćdzie-
siąt stron, o jedną trzecią. A była to książka o powstańcach getta...

– To było wszystko takie okropne – podjęła, jakby nie słysząc, co mówię – ta moja rozpacz, moje 
serce, moje łzy, a u pani? Parę zdań – i to już wszystko?

– Im większa rozpacz, tym mniej trzeba zdań, pani Izoldo. [H 32]

Trafnie płaszczyznę tego sporu określa Jeziorska-Haładyj: 

Konflikt między bohaterką a reporterką nie przebiega na linii prawda–fikcja. Izolda nie pragnie, by 
jej historię przekształcić, upiększyć czy podkoloryzować. Przeciwnie: pilnuje wierności faktom w naj-
drobniejszych szczegółach. [...] Spór toczy się o kwestie estetyczne, nie epistemologiczne: dla Izoldy słów 
jest za mało, dla reporterki – za dużo, pierwsza pragnie emocji, druga – powściągliwego dystansu. [J 46] 

Jedno z zasadniczych zastrzeżeń ocalonej było związane z niewielką objętością 
tekstu. Izolda spodziewała się, że opowieść o jej losach, o wszystkich skrajnie trud-
nych doświadczeniach, zdoła wypełnić stronice „grubego buchu”. Tymczasem za-
miast tego powstało, jak to z goryczą ujęła, „parę zdań”. Biorąc pod uwagę upodo-
bania literackie Izoldy, wydaje się, iż uznaje ona już samą objętość książki za 
istotny wskaźnik jej wartości. Świadczyłoby o tym pogardliwe zdrobnienie zastoso-
wane wobec otrzymanego tekstu: „książeczka”. 

Ocalona domaga się, by reporterka uzupełniła opowieść o kolejne (znane sobie 
a celowo pominięte) opisy zdarzeń: „W ogóle: dodać, dodać, dodać” (H 35). Nie ak-
ceptuje dokonanej przez nią selekcji materiału 66: 

– To było, pani Izoldo – mówiłam. – Opisałam to w pierwszej wersji, ale musiałam skreślić, bo ro-
biły się dłużyzny.

– Dłużyzny?! – wołała Izolda R. – Pani Haniu! Jakie dłużyzny! Ta scena z kopytkami oddaje przecież 
problem! [H 35]

Izolda nieprzychylnie odnosi się do decyzji usunięcia pewnych scen. W przeci-
wieństwie do reporterki uznaje je za niezbędne dla jasności i dramaturgii całej 
opowieści. Oburza ją określenie „dłużyzny”. Traktuje je nie jako wskazanie wady 
kompozycyjnej utworu, lecz niemal jako podważenie doniosłości własnych doświad-
czeń. W zapisie tych przeżyć nie odnajduje też stale wówczas towarzyszących jej 
intensywnych emocji. Według bohaterki formalna prostota i oszczędność tekstu 
wykluczają możliwość ekspresji „rozpaczy”, „serca” i „łez”. Izolda nie chce przyjąć 
do wiadomości wyjaśnień reporterki: 

– Ja pani tyle opowiadałam... Myślałam, że to pani wykorzysta – mówiła coraz pewniej, z coraz 
wyraźniejszą nutą pretensji.

66 K r a l l  wskazuje na dylematy związane z tą częścią pracy nad reportażem w rozmowie z T u s z y ń- 
s k ą  (op. cit., s. 55): „Nie jest dobrze wiedzieć mało, ale jeszcze bardziej kłopotliwe, kiedy się za 
dużo wie, bo trzeba później rozstrzygnąć, co wolno z tą wiedzą uczynić”. 
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Ogarniała mnie złość. Moja bohaterka zaczynała się zachowywać jak klientka, która dała krawco-
wej materiał, spodziewała się kreacji z zakładkami, szczypankami, bufami i falbaną, a otrzymuje suknię 
prostą i skromną. 

– Im wspanialszy materiał, tym fason powinien być prostszy – powtórzyłam poprzednią myśl inny-
mi słowami. [H 32–33]

W polemice z Izoldą reporterka wręcz aforystycznie wykłada fundamentalną 
zasadę swojego pisarstwa o Zagładzie 67. Poirytowana, próbuje ułatwić rozmówczy-
ni zrozumienie tej koncepcji za pomocą „krawieckiej” przenośni. To obrazowanie 
służy też do scharakteryzowania coraz bardziej napiętych relacji z ocaloną. Krall 
nazywa ją „klientką”, ponownie wskazując na roszczeniową postawę bohaterki 
książki i, już bez autoironii, na materialny aspekt sprawy. Próbuje przekonać Izol-
dę, że zamówiony przez nią tekst nie mógł zostać napisany tak, jak ona sobie tego 
życzyła: „ma pani zły smak. Może nie zły... – poprawiłam się – tylko anachroniczny. 
Czy tradycyjny raczej...” (H 33). Opowieść o Zagładzie podporządkowana „anachro-
nicznym” czy „tradycyjnym” upodobaniom musiałaby okazać się niestosowna, nie 
przystająca do tamtych doświadczeń. Takiemu osądowi, niemal powszechnie poja-
wiającemu się w refleksji autorów i badaczy zajmujących się tą problematyką, Krall 
daje wyraz w rozmowie z Wojciechem Tochmanem: 

Wie pan, Izolda jest przywiązana do tradycji literackiej, do sposobu pisania z czasów jej młodości. 
Historii o II wojnie światowej nie można opowiadać w dawny sposób 68. 

Reporterka, wbrew oczekiwaniom ocalonej – niejako w obronie jej własnej opo-
wieści 69 – nie decyduje się na wprowadzenie sugerowanych zmian. Wyjaśnia to 
Izoldzie w rozmowie telefonicznej: 

– Dodaje pani?
– Dodaję. Ale zaraz skracam, bo to dodane okazuje się zbyteczne. [H 36] 

Reporterka nie ulega też presji bohaterki, by usunąć pewne elementy tworzące 
jej wizerunek: 

Dalej: skreślić niektóre słowa, na przykład: „pokorna”, „potulna”, „przymilna”, „oddana”... 
To było o niej. Tymi słowami charakteryzowałam bohaterkę, która była dzielna i wspaniała wobec 

całego świata, ale przy swoim mężu stawała się cicha i pełna pokory.
– Mowy nie ma, pani Haniu. Pokorna? Ja?! [H 35]

Marek Miller zauważa: 

Bo jest rzeczą oczywistą i trzeba pamiętać o tym, że człowiek, z którym reporter nawiązuje kontakt, 
w pierwszym odruchu [...] stara się bronić, przedstawić siebie i swoje poglądy trochę inaczej, niż myśli 
naprawdę. Stara się mówić to, co mu się wydaje, że reporter chciałby usłyszeć 70. 

67 Wspomina o niej też w jednym z wywiadów prasowych (J a n o w s k a, M u c h a r s k i, op. cit., s. 10): 
„Nie uchodzi żaden ornament ani metafora. Forma powinna być jak najprostsza”.

68 W. T o c h m a n, Droga do białych miejsc. Rozmowa z H. Krall. Na stronie: http://www.tochman.eu/
reporter.php?w_id=1 (data dostępu: 25 VI 2013).

69 Co ciekawe, jak zauważa reporterka-narratorka, sposób, w jaki Izolda opowiadała swoją historię, 
odbiegał od jej wymagań wobec ostatecznego kształtu książki: „O wszystkim tak mówiła – precy-
zyjnie, rzeczowo, jakby sama zapominała, że ma z tego wyjść wiadomy buch” (H 19). 

70 M. M i l l e r, Reporterów sposób na życie. Warszawa 1983, s. 148–149. Cyt. za: W o l n y, op. cit., 
s. 191.
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Izolda potraktowała sposób przedstawienia głównej bohaterki książki jako 
uzurpację ze strony reporterki. Nie zdołała odnaleźć w tym obrazie samej siebie. 
Uznała charakteryzujące ją określenia za zupełnie nietrafne. Zależy jej na utrwa-
leniu innego wizerunku, pozbawionego jakichkolwiek oznak słabości czy podległo-
ści. Jeziorska-Haładyj następująco komentuje pisarską postawę Krall: 

Autorka tworzy [...] obraz bohaterki wbrew niej samej, wydobywa to, co miało pozostać w cieniu, 
nieuświadomione lub celowo ukryte. Wykracza poza ramy zawartej umowy, „zdradza” bohaterkę, sa-
modzielnie kształtuje jej relacje z odbiorcą. [J 50] 

Podobne zastrzeżenia co do pisarstwa Krall formułowane były, często w niewy-
bredny sposób 71, już znacznie wcześniej. W roku 1981 podsumowuje je Krystyna 
Konecka:

Zdarzają się czytelnicy, którzy nie akceptują jej pisania. [...] Jest jeden generalny zarzut: że w re-
portażach źle odnosi się do swoich bohaterów. Że jest okrutna. Że za bardzo odsłania. Że pisze o nich 
rzeczy, których nie powinna 72. 

Sama Krall w wywiadach prasowych wielokrotnie problematyzowała kwestię 
wykorzystywania w reportażach wiedzy o rozmówcach czy wręcz rezygnacji z zada-
wania pewnych pytań 73. W jednym z artykułów (z początku lat osiemdziesiątych) 
przyznała: 

Zmienia się z wiekiem mój pogląd na to, co wolno. Im jestem starsza, tym łagodniejsza. Kiedyś 
uważałam, że szyfrując bohatera wolno sporo. Dziś myślę, że coraz mniej. Za każdym razem reporter 
musi sam rozstrzygnąć, jak blisko wolno mu podejść do bohatera i jak bardzo odsłonić go 74.

Czy w przypadku opowieści o losach Izoldy R. reporterka przekroczyła granice 
intymności i dobrego smaku? Czy „zdradziła” bohaterkę? Warto przywołać tu raz 
jeszcze laudację Kapuścińskiego, w której zwraca on uwagę na istotny aspekt 
twórczości Krall: 

Postacie, z jakimi stykamy się w jej książkach, występują [...] w potrójnej roli – jako świadkowie 
zagłady, jako przewodnicy do zaginionego świata i jako bohaterowie literaccy. Ta trójjedność owych ról 
umacnia i uwyraźnia ich sylwetki 75. 

Izolda jako świadek Zagłady – opowiada o swoich przeżyciach. Według repor-
terki spełnia w ten sposób obowiązek moralny. Druga z ról wymienionych przez 
Kapuścińskiego wiąże się z koniecznością uzupełnienia relacji o możliwie wiele 
szczegółów. Reporterka, pragnąc wiernie opisać rzeczywistość zapamiętaną przez 
swoją rozmówczynię, „zadaje pytania. Dziesiątki, setki pytań. Przecież wszystko 
jest ważne!” 76 Chcąc uwypuklić te autentyczne detale, w książce Król kier znów na 

71 Zob. np. utrzymany w napastliwym tonie artykuł opublikowany w „Zwierciadle”, przytaczany przez 
M e l o c h  (op. cit.).

72 K o n e c k a, op. cit.
73 Taką sytuację K r a l l  opisuje w rozmowie z T. S o b o l e w s k i m  Scalanie świata („Gazeta Wybor-

cza” 2000, nr z 17 XI) czy w rozmowie z J a n o w s k ą  i M u c h a r s k i m  (op. cit.)
74 M e l o c h, op. cit. Kilkanaście lat później K r a l l  stwierdzi w wywiadzie (B i e l a s, op. cit., s. 22): 

„Muszę przenikać kolejne bariery intymności, ale zdecydowanie nie chcę zadawać cierpień”. 
75 K a p u ś c i ń s k i, op. cit., s. 16.
76 Ibidem.

I-3.indd   115 2016-09-06   13:14:19



ROZPRAWY I ARTYKUŁY116

wylocie 77 posuwa się nawet do tego, by – wbrew woli bohaterki – w jej ubiorze 
„skrócić” palto: 

Miała na sobie otrzymane w prezencie pończochy z ciemną strzałką powyżej kostki. Ta strzałka 
była bardzo ważna, bo modna, „najmodniejsza w sezonie”. Bo był świat, w którym była jakaś moda 
i w którym były modne pończochy ze strzałką powyżej kostki. 

I te pończochy musiały być widoczne spod palta 78. 

Mimo usilnych nalegań Izoldy („Znowu nie mogła spać przez całą noc: »Pani 
Haniu, jak ja będę wyglądała w takim kusym palcie?«” 79) reporterka do tego opisu 
zmian nie wprowadza. Paradoksalnie, przedstawienie „zaginionego świata” jest dla 
Krall istotniejsze niż brak akceptacji wobec powstałego tekstu (co warto raz jeszcze 
podkreślić: motywowany estetycznie) ze strony przewodniczki po tym świecie 80. 
Jeśli chodzi zaś o Izoldę jako bohaterkę literacką, to można się zastanowić, czy 
zdołałaby ona rozpoznać się w napisanym zgodnie z jej oczekiwaniami schematycz-
nym (kiczowatym) romansie, pozbawionym wzmianek o jej pokorze wobec męża? 
Czy taki wizerunek nie podważyłby, w konsekwencji, trójjedności ról postaci, któ-
re wymieniał Kapuściński? Czy nie okazałby się po prostu niestosowny – również 
względem samej ocalonej? 

W zakończeniu Powieści dla Hollywoodu reporterka przekazuje maszynopis z hi-
storią ocalonej – „doświadczonej redaktorce Wydawnictwa Literackiego” (H 35–36). 
Książka, zatytułowana Wygrana wojna Izoldy R., znalazła jej aprobatę: „Mam tylko 
jedną uwagę – dodała. – Kompozycyjną. Czy ten mąż nie powinien jej znacznie 
wcześniej porzucić? Dla powieści tak byłoby naprawdę lepiej” (H 36). Reakcja re-
daktorki (która najwyraźniej uznała tekst za fikcjonalny), podobnie jak wspomnia-
ne już, pełne ironii spostrzeżenia reporterki-narratorki, świadczą o zdawaniu sobie 
sprawy z przemożnego wpływu, jaki na kształt opowieści o Zagładzie mogą mieć 
odbiorcy. Wszak spełnienie ich oczekiwań najpewniej przyniosłoby książce powo-
dzenie na rynku wydawniczym. Dla Krall jednak najważniejsza pozostaje sama 
opowieść. Bierze ją bowiem w obronę: przed tymi czytelnikami, dla których historie 
muszą być w pierwszej kolejności – atrakcyjne; przed samą sobą i nadmiernym 
reporterskim zafascynowaniem zdarzeniami; oraz, choć nie bez dylematów moral-
nych, przed bohaterami reportażu: 

Los bohatera jest straszny, zwłaszcza autentycznego bohatera – a ja tylko o takich piszę. Bohater 
musi się pogodzić z wizją, z wyobrażeniem autora. A w dodatku autor mówi mu, że tak będzie dla nie-
go najlepiej. Może nie całkiem dla niego. Dla książki lepiej, a to jest przecież najważniejsze 81. 

77 Na temat związków tej książki z reportażem Powieść dla Hollywoodu i o pozostałych wersjach 
tekstów o losach Izoldy zob. cytowany już artykuł: J 40–41.

78 K ę c z k o w s k a, op. cit., s. 9.
79 Ibidem.
80 Zob. M. K i s i e l, Los jako pamięć. „Wiadomości Kulturalne” 1994, nr 20, z 9 X: „Krall jest [...] 

nieufna wobec swoich rozmówców i jakkolwiek umie pięknie opowiedzieć ich dzieje, postępuje jak 
rasowy realista. Tam gdzie trzeba – podaje nawet bibliografię opracowań historycznych. I dopiero 
wtedy rozumiemy, na czym polega siła jej warsztatu pisarskiego. A jest nią dążenie do prawdy, 
nawet jeśli byłaby ona odmienna od tej, którą przekazuje bohater reportażu”. 

81 S o b o l e w s k a, op. cit., s. 22.
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TOWARDS THE SALVAGED AND THEIR STORIES ELEMENTS OF HANNA KRALL’S  
REPORTER FIELD OF ACTIVITY

The article takes into consideration referring to the connections of two fundamental features of creativ-
ity of Hanna Krall, a reporter, who narrates about the Shoah, as the connection proves vital to attempts 
at characterising her field of activity and at understanding literary output. Both a report (broadly un-
derstood as a literary genre, writing method and even realisation of ethical stance) and the theme of 
extermination impose on her certain requirements and limitations. Not only being a match for them, 
but first and foremost transgressing them for great literature determines the specificity of her creativ-
ity. Looking at the problems, the author of the article strives to analyse and interpret the text Powieść 
dla Hollywoodu (A Tale for Hollywood ) from the collection Hipnoza (Hypnosis). Included in it reflection 
over her own field of activity allows to regard the report as a peculiar kind of programmatic manifesto 
formulated in the initial phase of her writing about the fortune of the Jewish people. 
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CZEGO NIE WIDAĆ W LUSTRZE, CZYLI O PRZEKRACZANIU CIEMNOŚCI 
W „KATARYNCE” BOLESŁAWA PRUSA

Wokół tytułowej katarynki 

Początkiem rozważań dotyczących Prusowskiej Katarynki warto uczynić kwestię 
z pozoru tak prostego tytułu utworu. Temu pretekstowemu przedmiotowi wiele 
miejsca poświęca Ryszard Koziołek, definiując jego bogactwo znaczeniowe, gdyż to 
katarynka stanowi swoistą soczewkę, w której skupiają się wątki tematyczne teks- 
tu. To ją uznać można także za punkt kulminacyjny nader odmiennych doświadczeń 
bohaterów ukazanych w noweli:

Niezwykłość artystyczna Katarynki polega m.in. na jej wielotematyczności, której nie da się zredu-
kować do jednego głównego tematu. Semantyczna hojność noweli skupia się jednak w tytułowym 
przedmiocie. W nim – tj. w katarynce – przesilają się wszystkie rozbiegane wątki tematyczne utworu, 
w niej też pomieścił autor siły zdolne wydobywać z bohaterów uczucia głębokie i dla nich samych za-
skakujące. [K 49] 1

W centrum czytelniczej uwagi Prus umieszcza więc rzecz niby zupełnie zwy-
czajną. Jednak nie czyni tego w odniesieniu choćby do dwojga głównych bohaterów 
utworu (niewidomej dziewczynki i starego mecenasa – pana Tomasza), co fabu- 
larnie byłoby w zupełności uprawnione. Jest to zabieg świadomy, jakkolwiek sku-
pienie się na tytułowym przedmiocie bynajmniej nie okazuje się równoznaczne 
z jego szczegółowym opisem. Katarynka pojawia się tu w formie istotnego dodatku. 
Dopełnia on szkic do portretu dojrzałego prawnika-estety, idealnego mieszczanina 
i konesera sztuki. Tak więc tym bardziej frapuje fakt, że zamiast oczekiwanego 
opisu przedmiotu mamy do czynienia z deskrypcją zaskakującego stosunku pana 
Tomasza do katarynki. Odbiorca prędko się przekonuje, iż stosunek ten nie jest 
ani zdystansowany, ani emocjonalnie wyważony:

zawsze [pan Tomasz] był pobłażliwy dla niedoskonałości ludzkiej, a o występkach nie rozmawiał.
Na nieszczęście, żaden śmiertelnik nie jest wolny od jakiegoś dziwactwa, a pan Tomasz miał także 

swoje. Oto – nienawidził kataryniarzy i katarynek.
Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę, przyśpieszał kroku i na parę godzin tracił humor. On, 

człowiek spokojny – zapalał się, jak był cichy – krzyczał, a jak był łagodny – wpadał w gniew, na pierw-
szy odgłos katarynkowych dźwięków.

1 W ten sposób odsyłam do: R. K o z i o ł e k, Co gra „Katarynka” Prusa. „Pamiętnik Literacki” 2009, 
z. 1. Ponadto stosuję tu skrót P = B. P r u s, Katarynka. W: Szkice i obrazki. T. 1. Warszawa 1948. 
Pisma. Red. Z. S z w e y k o w s k i. T. 5. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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Z tej swojej słabości nie robił przed nikim tajemnicy [...]. [P 28]

Katarynka jest postrzegana przez pana Tomasza jako przedmiot znienawidzony, 
a co za tym idzie – wyzwala w doświadczonym prawniku (podobnie w dziewczynce) 
wyjątkowo silne emocje. Staje się więc przyczyną jego niespodziewanej, momental-
nej przemiany, którą narrator podkreśla potrójnym wyliczeniem cech osobowości 
mecenasa. Niepostrzeżenie przeradzają się one w swe przeciwstawne odpowiedniki. 
Adwokat, usłyszawszy dźwięk katarynkowej melodii, przeistacza się bowiem w czło-
wieka zapalczywego, nieopanowanego i gniewnego. Jednakże to katarynka sprawi, 
że odstąpi on od schematycznych odczuć i zachowań, podejmując próbę zrozumie-
nia potrzeb i emocji innej, obcej sobie osoby.

Dlatego tytuł na swój sposób zwodzi czytelnika – dopiero podczas uważnej 
lektury można dostrzec, że to właśnie katarynka stanowi specyficzny pretekst dla 
zaistnienia fundamentalnego doświadczenia przeżywanego przez oboje bohate- 
rów. W tym kontekście Tadeusz Bujnicki odnosi wprowadzony przez Prusa motyw 
katarynki do kompozycji utworu i do wyznaczników gatunkowych noweli w ogóle:

Tak ukształtowana osoba Tomasza należy do całkowicie innego świata niż postać niewidomej 
dziewczynki. Ową różnicę dodatkowo podkreśla odmienność struktury nowelistycznej początku utworu; 
zbliża się on wówczas do „portretu”, którego podstawowe cechy skupiają się na analizie charakteru 
i jego środowiskowych powiązań. W centralnym, kulminacyjnym punkcie noweli Prus przełamuje tę 
konwencję. „Zderza” ze sobą oba odrębne „światy”, dwa rodzaje przeżycia wywołane przez ten sam 
bodziec. [...] Dla zrealizowania nowelistycznej niespodzianki wykorzystuje autor tytułowy motyw „kata-
rynki”, nadając mu funkcję zbliżoną do motywu „sokoła” w słynnej noweli Boccaccia. Ów statyczny 
i spoisty motyw w tekście Prusa jest odświeżeniem konwencji, gdyż będąc oznaką dziwactwa pana 
Tomasza, jest równocześnie realnym składnikiem pejzażu XIX-wiecznej Warszawy 2.

Zatem wygrywana przez katarynkę mechaniczna muzyka niczym katalizator 
powoduje, że w obojgu wyzwalają się diametralnie różne uczucia. Paradoksalnie 
jednoczą ich one we wspólnym przeżywaniu: irytacji i zdumienia w przypadku pana 
Tomasza oraz niczym nie skrępowanej radości dziecka, tak bardzo spragnionego 
sensualnych wrażeń.

Bujnicki prezentuje podobny punkt widzenia, podkreślając w odniesieniu do 
katarynki Prusowskie zasady budowania relacji między postaciami:

Pan Tomasz i niewidoma dziewczynka przebywają w dwóch różnych miejscach, oddalonych od 
siebie przestrzenią podwórka. Katarynka, wywołująca odmienne reakcje: gniewu i radości, pojawia się 
jakby na przecięciu linii wyprowadzonych z obu mieszkań. Zmiana, jaka zachodzi w decyzjach mece-
nasa, nie wynika z kontaktu postaci, lecz jest efektem – wypełnionej emocją – obserwacji na odległość. 
W ujęciu Prusa napięcie tworzy się zatem nie w bezpośrednich relacjach (w Katarynce jest ona jedno-
stronna; dziewczynka i jej matka nic nie wiedzą o panu Tomaszu i jego zamiarach) czy w aktywności 
dialogowej, lecz w sygnałach przekazywanych na odległość poprzez zachowania postaci. Metoda taka 
wyraźnie semantyzuje przestrzeń nowelistyczną 3.

Temu stwierdzeniu trudno odmówić słuszności, jeśli się wspomni choćby kil-
ka przykładów takiego ukształtowania relacji między bohaterami w Prusowskich 

2 T. B u j n i c k i, Jak jest zrobiona „Katarynka”? W zb.: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”. Materiały 
z międzynarodowej sesji prusowskiej w 1997 r. Red. Z. P r z y b y ł a. Częstochowa 1998, s. 79.

3 Ibidem, s. 77.
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małych formach prozatorskich. Tak więc jednym tchem – obok rzeczonej Kata- 
rynki – trzeba tu wymienić Ogród Saski, Kamizelkę oraz Z legend dawnego Egip- 
tu. W każdym z tych utworów postaci dzieli ściśle określony dystans, aczkolwiek 
ma on odmienne źródła, ewokowane przez trajektorię konkretnej fabuły. Parado- 
ksalnie stanowi on bowiem świadectwo irracjonalnej łączności bohaterów, których 
wiąże właśnie wspomniany fenomen specyficznego dystansu. Temu interpreta- 
cyjnemu zagadnieniu z pewnością można by w przyszłości poświęcić szersze ba-
dania.

Tymczasem Koziołek opowiada się za innym sposobem interpretowania kata-
rynkowego mechanizmu. Postrzega go mianowicie jako figurę czytelniczego mode-
lu lektury:

Katarynka to alegoria intelektualnych operacji czytania – mechanizmu lektury. Tak określony 
umysł czytelnika przypomina lepiej lub gorzej skonstruowane (wyposażone, wykształcone) urządzenie, 
które może obsłużyć każdy tekst, „rozumiejąc naturalnie język” – podkreśla ostrzegawczo Prus. [K 58]

Wprawdzie tego rodzaju koncepcja umysłu czytelnika i utworu literackiego 
wydaje się interesująca, stanowi jednak tylko asumpt do poszukiwań podejmowa-
nych wciąż na nowo, jakie dociekają dalszych, innych znaczeń tytułu Prusowskiej 
noweli.

Oglądam, więc doświadczam

Prus, ukazując rozmaite drogi poznania i doświadczenia, w Katarynce obok wzro-
ku pozostawia znaczące miejsce dla innych zmysłów – przede wszystkim słuchu 
i dotyku. Temu zagadnieniu przygląda się Koziołek: 

W tej dialektyce zmysłów i związanych z nimi zjawisk fizycznych oraz mechanizmów to wzrok 
okazuje się nadrzędny wobec słuchu i dotyku. [K 61]

Wprawdzie wrażenia wizualne oczywiście dominują, ale w utworze mamy do 
czynienia z konsekwentnym wątpieniem w ich prymat wśród sposobów poznawania. 
Prus zdaje się podważać tradycyjną i nienaruszalną hegemonię wzroku w odnie-
sieniu do budowania wiedzy o świecie. Chociaż poczynione przez mecenasa obser-
wacje pobudzą go do zastanowienia, to właśnie dźwięk katarynki okaże się momen-
tem przełomowym – obiecującą kulminacją jego drogi, jaka w przyszłości może 
doprowadzić go do przemiany. Tymczasem pan Tomasz pozostaje podmiotem 
stricte wzrokowych doświadczeń:

Zarazem jednak wzrok zawodzi jako źródło wiedzy, a tym bardziej wzruszenia. Wzrok, zdaje się 
mówić Prus, urzeczowia osobę, ustanawia emocjonalny dystans między patrzącym a obserwowanym. 
Zwłaszcza pan Tomasz – jak pamiętamy – ma stałe skłonności do oglądania i podglądania (barometr, 
kobiety, odbicie w lustrach, obrazy, spektakle, fotografie), także przez okno swojego mieszkania. [K 61]

Tak więc stygmatyzujące posiadanie poprzez patrzenie staje się w noweli czyn-
nością wciąż ponawianą. Oglądactwo i podglądanie innych uderzają w postawie 
zarówno pana Tomasza, jak i jego dwóch sąsiadek. Jak stwierdza badacz: 

Mimo rozbudowania tematu muzycznego noweli, to nie słuchanie jest w niej najważniejszym zmy-
słem czy doświadczeniem. Ważniejszy jest chłodny zmysł wzroku. [K 61]
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W utworze bohaterem zniewolonym przez trudne do wykorzenienia wzrokocen-
tryczne nawyki jest pan Tomasz. Ceni on sobie bezpieczny dystans, jaki spojrzenie 
pozwala mu zachować względem świata. Dlatego bez obaw i z zaufaniem korzysta 
z dobrodziejstw technik wizualnych:

Pan Tomasz, choć nie znosi katarynek, chętnie korzysta z dobrodziejstw techniki optycznej i po-
miarowej, nosząc binokle, sprawdzając stan barometru w sklepie optycznym Picka czy oglądając zdję-
cia Modrzejewskiej na wystawie Mieczkowskiego. [K 53]

Prawnik do pewnego stopnia lubuje się w obserwowaniu – z bezpiecznego dy-
stansu – mieszkanek lokalu mieszczącego się na wprost jego okien:

I u mecenasa, i u nowych lokatorów okna przez cały dzień były otwarte. Kiedy więc pan Tomasz 
usiadł na swoim fotelu, doskonale mógł widzieć, co się dzieje u jego sąsiadek. [P 30]

Okazuje się jednak, że czynność patrzenia nie pociąga za sobą refleksji i sta-
nowi tylko swoiste smakowanie m.in. dzieł sztuki wysokiej. Pozwala też panu To-
maszowi utrzymywać emocjonalny chłód i dystans wobec danego obiektu:

Nie spodziewając się niczego od świata, bo już i praktykę porzucił, mecenas całe spokojne uczucie 
swoje skierował do sztuki. Piękny obraz, dobry koncert, nowe przedstawienie teatralne były jakby wior-
stowymi słupami na drodze jego życia. Nie zapalał się on, nie unosił, ale – smakował. [P 27]

Mecenas – jako przerafinowany esteta – wybiera więc tylko takie przyjemności, 
które nie będą drażniły jego wysubtelnionych zmysłów. W monotonię codziennych 
emocji i zachowań emeryta wtargnie jednak ruchomy obraz, który zacznie go za-
ciekawiać. Przyczyną zainteresowania pana Tomasza jest naturalnie zagadkowość 
i niepokojąca dziwność scen obserwowanych przez okno:

Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. Było to dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, 
ale blade i jakieś nieruchawe. Czasami dziewczynka za pomocą dwu drutów wiązała pasek z bawełnia-
nych nici. Niekiedy bawiła się lalką, którą ubierała i rozbierała powoli, jakby z trudnością. Czasami nie 
robiła nic, tylko siedząc w oknie przysłuchiwała się czemuś.

Pan Tomasz nie widział nigdy, ażeby dziecię to śpiewało lub biegało po pokoju, nie widział nawet 
uśmiechu na bledziutkich ustach i nieruchomej twarzy.

– Dziwne dziecko! – mówił do siebie mecenas i począł przypatrywać się jej uważniej. [P 31]

Te z pozoru niewiele znaczące obserwacje sprawiają, że mecenas zaczyna się 
dziwić światu, a co za tym idzie – i innym ludziom 4. Poczynione bez zastanowienia 
spostrzeżenie musi więc w końcu pociągnąć za sobą chwilę namysłu nad losem 
drugiego człowieka:

Spostrzegł raz (było to w niedzielę), że matka dała jej mały bukiecik. Dziewczynka ożywiła się 
nieco. Rozkładała i układała kwiaty, całowała je. W końcu związała na powrót bukiecik, włożyła go 
w szklankę wody i usiadłszy w swoim oknie rzekła:

– Prawda, mamo, że tu jest smutno...
Mecenas zgorszył się. Jak mogło być smutno w domu, w którym on od tylu lat miał dobry humor! 

[P 31]

4 Zob. A. D y g a s i ń s k i, Świat i ślepa dziewczyna. (Obrazek sielski). W: Nowele i opowiadania. T. 5. 
Warszawa 1951. Pisma wybrane. Red. B. H o r o d y s k i. T. 18. 
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Zamożny lokator 6-pokojowego mieszkania nieoczekiwanie zauważa, że jego 
własne odczucia mogą diametralnie różnić się od myśli czy emocji ludzi żyjących 
wokół niego. Tym samym na niezmąconym zwierciadle spokoju pana Tomasza 
zaczyna się pojawiać wyraźna rysa, stanowiąca zwiastun powoli nadchodzących 
przemian w życiu głównych bohaterów.

Nie widzę, więc doświadczam

Jako narzędzie poznania spojrzenie prowadzi pana Tomasza ku odkryciu znaczą-
cego faktu, który determinuje następstwo dalszych ogniw akcji noweli. Dla tego 
wydarzenia Prus tworzy odpowiednią przestrzeń – spokój słonecznego popołudnia, 
które można wszak wykorzystać na wyrafinowany odpoczynek. Dzieje się jednak 
inaczej, bo wzrok mecenasa nagle przyciąga niezwykły widok:

Mizerna dziewczynka oparłszy głowę na ręku położyła się prawie na wznak w swoim oknie – i – 
szeroko otwartymi oczyma patrzyła prosto w słońce. Na jej twarzyczce, zwykle tak nieruchomej, grały 
teraz jakieś uczucia: niby radość, a niby żal... [P 31–32]

Od narratorskiego opisu wyrazu twarzy i zachowania dziewczynki dzieli czytel-
nika już tylko niewielki krok do rozwiązania frapującej zagadki. W tym momencie 
ciekawość pana Tomasza spowoduje nagłe zniwelowanie dystansu, ponieważ wi-
dziana przez niego scena sprawi, że bezpieczne dotąd zainteresowanie zyska nowy 
wymiar. Stanowić może bowiem pretekst do rozbudzenia u niego ludzkiej wrażli-
wości lub nawet do pojawienia się odrobiny empatii:

– Ona nie widzi! – szepnął mecenas opuszczając binokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach 
na samą myśl, że ktoś może wpatrywać się w słońce, które ziało żywym ogniem. [P 32]

Emerytowany adwokat, któremu nie brak nawyków prawnika-racjonalisty, 
kształtuje to współodczuwanie – paradoksalnie – na zasadzie przeciwieństwa i nie-
akceptacji. Wydaje mu się nie do pomyślenia, iż człowiek mógłby się wpatrywać 
w słońce świecące tak mocno, że aż parzy. W trakcie oglądania tej sceny pojawia 
się nieoczekiwanie – wyjątkowe w życiu bohatera – doznanie trudnego do zniesienia 
bólu w oczach. Można je postrzegać zarówno jako świadectwo niechęci do zmiany 
utartych kolein myślenia, ale też łatwo je interpretować jako efekt lub objaw gwał-
townego oporu bohatera przed niewidzeniem czy wręcz przed samą refleksją nad 
jego konsekwencjami.

Do podobnej sytuacji nawiązuje Julian Ochorowicz. Na zasadzie analogii jego 
rozważania unaoczniają zmianę w postawie pana Tomasza, który zostaje zmuszo-
ny do wyobrażenia sobie (tak niekomfortowego dla niego nawet w wyobraźniowej 
projekcji) stanu niewidzenia:

Jeżeli mogłem mówić o tych ostatnich [tj. o wyobrażeniach psychicznych], to dlatego tylko, że je 
z n a m, znam je zaś dlatego, że je widziałem lub słyszałem. Widziałem je lub słyszałem, bo mam nie-
zbędne do tego zmysły. Przy pomocy tych zmysłów zjawiska zewnętrzne wywołały we mnie odpowiednie 
w y o b r a ż e n i a, dzięki którym mogłem powiedzieć, że mam o tych zjawiskach wyobrażenie, że je z n a m. 
Znajomość czegokolwiek i posiadanie wyobrażenia o czymkolwiek nie są to już fakty fizyczne, lecz psy-
chiczne. [...] One są we mnie i nigdy ich nie odnoszę na zewnątrz siebie, tj. tam, gdzie odnoszę wywo-
łujące je bodźce zewnętrzne: światło, dźwięk. Jeżeli jednak obok mnie znajdzie się istota do mnie zbli-
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żona i podobnie objawiająca swoje stany wewnętrzne, to będę mógł się z nią porozumieć i wnieść stąd, 
że i ona też odbiera podobne wrażenia i że wrażenia te budzą w niej podobne wyobrażenia 5.

Zatem fakt, że dziewczynka nie widzi, wszystko mecenasowi tłumaczy. Tym-
czasem w czytelniku i w bohaterze utworu zostają zasiane wątpliwości co do ist-
nienia tylko jednej, obiektywnej prawdy dotyczącej poznania świata 6. Prus będzie 
je umiejętnie uwydatniał, włączając odbiorcę w krąg doświadczeń osoby ociemnia-
łej, obcy ludziom posługującym się bez przeszkód wzrokiem. Z pewnością można 
by się pokusić o stwierdzenie, że autor czyni to na wzór współczesnych wariantów 
h i s t o r i i  a l t e r n a t y w n e j. W myśl tej teorii relacja jako przekaz powinna się 
skoncentrować na podkreśleniu wagi jednostkowego doświadczenia 7.

Niejako inicjując ten właśnie proces, William James pisze:

Gdy po raz pierwszy widzimy ś w i a t ł o, to, mówiąc słowami Condillaca, raczej j e s t e ś m y  nim, 
aniżeli je widzimy. Jednak cała nasza późniejsza wiedza optyczna jest wiedzą o tym, co to doświadcze-
nie nam daje. I choćbyśmy od tej pierwszej chwili utracili wzrok, nasza wiedza w tej dziedzinie nie będzie 
pozbawiona żadnego istotnego elementu, dopóki zachowamy pamięć. [...] Jednak najlepiej wykształco-
ny niewidomy od urodzenia uczeń [...] nie posiada wiedzy, którą dysponuje niczego nie uczone, widzą-
ce niemowlę. Uczniowi temu nie można nigdy pokazać, c z y m  jest światło w swojej „pierwszej intencji”, 
a braku tej wiedzy o charakterze zmysłowym nie jest w stanie zastąpić żadna nauka z książki. Wszyst-
ko to jest tak oczywiste, że zazwyczaj uznanie wrażeń zmysłowych za element doświadczenia „postulu-
ją” nawet ci filozofowie, którzy są najmniej skłonni przywiązywać do nich dużą wagę albo uznawać 
wiedzę, którą one przynoszą 8.

Tymczasem ze sceny zaobserwowanej przez mecenasa jawnie wynika, że dziew-
czynka mieszkająca naprzeciwko niego nigdy nie będzie uczestniczką wspólnoty 
ludzi poznających świat wzrokowo i na tej podstawie budujących łączność rozu-
mianą jako podobieństwo doświadczeń. Jej miejsce jest inne, nowe, więc panu 
Tomaszowi niełatwo je zaakceptować, ponieważ od lat wiódł życie uporządkowane, 
pełne oswajających codzienność przyzwyczajeń mieszczanina i znawcy sztuki.

Jednak dociekliwy autor bynajmniej nie poprzestaje na analizie wrażeń wzro-
kowych rejestrowanych przez bohatera. Nie wystarcza pisarzowi także przytoczenie 
wniosków wysnuwanych z nich przez pana Tomasza. Prus wznosi się ponad kon-
statacje na temat tak trudnych do uchwycenia przemian w sposobie patrzenia na 
świat, jakie możemy obserwować na przestrzeni życia mecenasa. „Mistyk realizmu”, 
jak swego czasu nazwał go Tadeusz Miciński 9, posuwa się o wiele dalej. Katarynka 
stanowi bowiem zwarty przewodnik po kręgach wtajemniczenia tak w poznanie, 
jak i w całokształt doznań zmysłowych rozumianych jako droga ku niemu 10. Autor 

  5 J. O c h o r o w i c z, Pierwsze zasady psychologii. W: Pierwsze zasady psychologii i inne prace. 
Przedm. R. S t a c h o w s k i. Warszawa 1996, s. 36.

  6 Zob. F. A n k e r s m i t, Pochwała subiektywności. W: Narracja, reprezentacja, doświadczenie. 
Studia z teorii historiografii. Red., wstęp E. D o m a ń s k a. Kraków 2004 (przeł. T. S i k o r a).

  7 Zob. E. D o m a ń s k a, Inspiracje. W: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wyd. 2, uzup. 
i uakt. Poznań 2005, s. 62–63.  

  8 W. J a m e s, Psychologia. Kurs skrócony. Przeł. M. Z a g r o d z k i. Wstęp, oprac. I. K u r c z. War-
szawa 2002, s. 49.

  9 T. M i c i ń s k i, Mistyk realizmu. „Tygodnik Ilustrowany” 1912, nr 22.
10 Zob. W. G u t o w s k i, Tadeusza Micińskiego słowo o Bolesławie Prusie. W zb.: Prus i inni. Prace 

ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Red. J. A. M a l i k, E. P a c z o s k a. Lublin 2003.
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stopniowo prowadzi czytelnika od sfery bezrefleksyjnych, ale na wskroś wzroko-
centrycznych przyzwyczajeń prawnika, przez obszar czynionych przez niego – wciąż 
tylko związanych z wizualnością – obserwacji, ku płaszczyźnie niezwykłych eksplo-
racji sensualnych. Dokonują się one wyłącznie w ramach zwyczajnej, codziennej 
rzeczywistości 11 warszawskiej kamienicy, a ich podmiotem jest niewidoma dziew-
czynka, która poznaje świat samodzielnie, mimo że brak jej tak przydatnego w tym 
procesie narzędzia wzroku. Bujnicki wyabstrahowuje ogniwa historii opowiedzianej 
w Katarynce, interpretując je w podobny sposób:

Z faktu, iż funkcja obserwatora przypadła w noweli panu Tomaszowi, nie wynika jednak, że „świat” 
niewidomej dziewczynki istnieje tylko jako rezultat jego spostrzeżeń i wniosków. Początkowo jest tak 
rzeczywiście [...]. Jednak rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajduje się dziecko, dokonuje się stopniowo. 
Relacja narracyjna, która towarzyszy spostrzeżeniom bohatera, skupia się na formach jego percepcji 
(nie widział, przypatrywał się, spostrzegł, spojrzał) oraz jego reakcjach („biedne dziecko”, „zgorszył się”, 
„ona nie widzi”). Dla mecenasa zachowanie dziecka jest na początku „dziwne” i niezrozumiałe, i wyjaśnia 
je dopiero widok dziewczynki patrzącej „szeroko otwartymi oczyma á...ñ prosto w słońce”. Od tego mo-
mentu Prusowski narrator dokonuje retrospekcji („Istotnie dziewczynka była niewidomą od dwu lat”) 
i przedstawia kolejno w wyodrębnionych epizodach fazy choroby oraz adaptacji dziecka do zmienionych 
warunków życia. W tej części noweli narrator staje się przede wszystkim badaczem-„naturalistą” (przy-
rodnikiem), objaśniającym charakter reakcji dziewczynki 12.

Prus pokazuje więc doświadczenie niewidzenia, które dla ludzi posługujących 
się na co dzień wzrokiem wydaje się do wyobrażenia i opisania niełatwe. Co cieka-
we, autor Katarynki poddaje je wnikliwej refleksji, pozostawiając na nią miejsce 
w odnarratorskiej retrospekcji relacjonującej przebieg choroby dziecka.

W części noweli poświęconej przeszłości bohaterki gorączka niewiadomego po-
chodzenia początkowo nie wiąże się z zagrożeniem utratą wzroku, lecz po jej ustą-
pieniu dziewczynka zaczyna się zachowywać nietypowo i zwraca tym uwagę matki:

pierwszego dnia, kiedy ją posadzono na poduszce, zapytała matki:
– Mamo, czy to jest noc?...
– Nie, moje dziecko... A dlaczego ty tak mówisz? 
[...]
[...] nazajutrz, gdy w południe przyszedł lekarz, spytała znowu:
– Czy to jeszcze jest noc?...
Wtedy zrozumiano, że dziewczynka nie widzi. [P 32]

Autor opisuje stopniowe przystosowywanie się dziecka do nowej sytuacji, któ-
re musi się rozpocząć od prób powrotu do tego, co znane z przeszłości 13. Odzysku-
jąca zdrowie dziewczynka usiłuje zrozumieć, dlaczego nie widzi, i jest przekonana, 
że to tylko stan chwilowy. Kiedy jednak tak niecierpliwie wyczekiwane przez chorą 
ozdrowienie nie nadchodzi, próbuje ona określić na nowo swoje miejsce w świecie 14. 
Jest to wyzwanie na tyle trudne do udźwignięcia, że często przekracza możliwości 
dorosłego człowieka, nie mówiąc o siłach dziecka. Mimo tego, że wciąż ma nadzie-
ję na odzyskanie wzroku, ociemniała z powodzeniem stara się samodzielnie oswa-

11 Zob. G. B o r k o w s k a, Prusa filozofia życia. W zb.: Jubileuszowe „Żniwo u Prusa”, s. 68.
12 B u j n i c k i, op. cit., s. 78.
13 Zob. J a m e s, op. cit., s. 258.
14 Zob. J. W. D a w i d, Inteligencja, wola i zdolność do pracy. Z rysunkami w tekście i na tablicy. Wstęp 

T. T o m a s z e w s k i. Wrocław 1966, s. 13.
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jać odkrywaną ponownie własną fizyczność. Toteż na swój użytek redefiniuje bliską 
sobie przestrzeń:

Mijały dnie i tygodnie w ciągłym oczekiwaniu. Dziewczynka poczęła już wstawać z łóżeczka. Na-
uczyła się chodzić po pokoju omackiem; sama ubierała się i rozbierała powoli i ostrożnie.

Ale wzrok nie wracał. [P 33]

Niestety, okazuje się, że wszystkie usiłowania mające na celu tylko przeczeka-
nie niekorzystnych okoliczności są bezskuteczne. Wówczas w dziewczynce rodzi się 
paląca konieczność pozyskania lub może raczej odzyskania wiedzy o otoczeniu, 
jakiej nagle została pozbawiona na skutek utraty wzroku 15. Do zmysłu wzroku była 
przecież tak bardzo przyzwyczajona, mimowolnie uznając go za najdoskonalszą, 
czyli najbardziej efektywną formę zdobywania informacji o świecie. Widząc, nie 
musiała także mierzyć się z bolesną koniecznością poddawania właściwości spoj-
rzenia refleksji tak trudnej dla małego dziecka 16.

Tak więc w bohaterce myślenie o stanie niewidzenia wymusza sytuacja diame-
tralnie różna od jej uprzedniego życia. Ten niepokój – mimo wszystko twórczy – 
pozwala jej zrozumieć, że wszelkie prawdy podyktowane jej umysłowi przez wzrok 
musi odkryć na nowo. Okazuje się, iż proces ów przebiega powoli i nie bez ogrom-
nych trudności:

– Prawda, mamo, że ja mam niebieską sukienkę?... 
– Nie, dziecko, masz popielatą.
– Mama ją widzi?
– Widzę, moje kochanie.
– Tak jak i w dzień?
– Tak.
– Ja także będę widziała wszystko za kilka dni?... Nie, może za miesiąc... 
[...]
– Prawda, mamo, że na dworze ciągle jest dzień?... [P 33]

Mimo ciągłych niepowodzeń w konfrontowaniu minionej bezpowrotnie rzeczy-
wistości widzenia z nową perspektywą braku wzroku dziewczynka jest aktywna 
i nie ustaje w zadawaniu kolejnych pytań. Tym samym stopniowo zdobywa nie-
zwerbalizowaną świadomość, iż antropocentryzm i wzrokocentryzm świata podmio-
tu postrzegającego rzeczywistość to jedynie pozór. Oprócz tego ociemniała dowia-
duje się (nie bez żalu), że inni wciąż są w stanie rozpoznawać choćby kolory ubrań, 
a noc i dzień istnieją nadal, chociaż ona spojrzeniem nie może już ich od siebie 
odróżnić. 

Ten mentalny przełom, którego doświadcza dziewczynka, przybiera charakter 
pewnego rodzaju egzemplifikacji refleksji ogólnych, jakie Prus zawarł w intrygują-
cej Wędrówce po ziemi i niebie. Narrator bowiem, w tym momencie stawiając się 
w roli racjonalisty, stwierdza z dystansem:

ludzie mówili między sobą, że już jest trochę ciemniej i że ciemność wzmaga się, chociaż w sposób tak 
nieznaczny jak ruch minutowej wskazówki. 

15 Zob. J a m e s, op. cit., s. 203–207.
16 Do kwestii tej odnosi się H. B e r g s o n  (O wyborze obrazów dla wyobrażenia – rola ciała. W: Ma-

teria i pamięć. O stosunku ciała do ducha. Przeł. W. F i l e w i c z. Kraków 2012). 
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[...]
Dlaczego badacze nie biorą na zaćmienia ludzi ślepych, ażeby zobaczyć: jaki wpływ na nich wy-

wiera to zjawisko? 17

To nieczułe, zadane w dziennikarskim sprawozdaniu retoryczne pytanie być 
może stanowi w tym fragmencie tylko nic nie znaczącą wzmiankę. Jednakże Prus-
-pisarz w Katarynce prezentuje interesujący wariant takiej sytuacji. Z pewnością 
cechuje się on ładunkiem treściowym i emocjonalnym zdecydowanie mniej kon-
wencjonalnym od tego uwidocznionego w reporterskiej relacji. W odniesieniu do 
wspomnianej noweli można bowiem skonstatować, że gdy w wyniku nagłej choro-
by bohaterka traci wzrok, wtedy przeżywa własne, mentalne zaćmienie oglądanego 
ludzkim wzrokiem słońca. W przestrzeni literackiej nie jest ona na szczęście uczest-
niczką nietypowego eksperymentu naukowego, lecz mierzy się z jednym z najtrud-
niejszych, egzystencjalnych doświadczeń. 

Wydawałoby się więc, że Prus-dziennikarz odznacza się skłonnością do uze-
wnętrzniania wobec losu jednostkowego mniejszej dozy empatii, natomiast Prusa-
-literata zdolność do współodczuwania charakteryzuje w stopniu najwyższym. Na 
gruncie nowelistyki tego rodzaju przypuszczenie bez wątpienia można uznać za 
pewnik, lecz w odniesieniu do Prusowskich dokonań innego rodzaju teza ta nie 
wydaje się już tak oczywista.

W każdym razie – wszystko, co w danej chwili bliskie jest dziecku, w pierwszej 
kolejności domaga się ponownego nazwania i dookreślenia swego miejsca. Nadal 
jednak pozostaje wiele kwestii nierozstrzygniętych, a równie istotnych, o które 
w końcu dziewczynka zaczyna pytać. Pytania dotyczą tego, co znajduje się od boha-
terki nieco dalej (poza zasięgiem jej martwego spojrzenia i wyciągniętych w pustkę 
rąk), nie odnoszą się zaś stricte do niej samej. Wiążą się one z rzeczywistością ze-
wnętrzną, a także z kręgiem zagadnień egzystencjalnych. Świadczą dobitnie o ro-
dzącej się w bohaterce potrzebie zaktualizowania wrażeń z przeszłości i przetwo-
rzenia ich w te bliskie, bo dostępne w ramach z trudem oswajanej teraźniejszości:

– [...] A w ogrodzie są drzewa, tak jak dawniej?... Czy do nas przychodzi ten biały kotek z czarnymi 
łapami?... Prawda, mamo, że ja widziałam siebie w lustrze?... Nie ma tu lustra?...

Matka podaje jej lusterko. 
– Trzeba patrzeć tutaj, o tu, gdzie jest gładkie – mówiła dziewczynka przykładając lustro do twarzy. 

– Nic nie widzę! – rzekła. – Czy i mama nie widzi mnie w lusterku?
– Widzę cię, moja ptaszyno.
– Jakim sposobem?... – zawołała dziewczynka żałośnie. – Przecie jeżeli ja nie widzę siebie, to już 

w lustrze nie powinno być nic...
A tamta, co jest w lustrze, czy ona mnie widzi, czy nie widzi?...
Ale matka rozpłakała się i wybiegła z pokoju. [P 33]

Zadając matce pytania, zdezorientowana bohaterka mozolnie szuka podstaw 
swej tożsamości 18. Mimo że – z uwagi na jej małoletniość – zadanie to musi ją 
przerastać, odważnie inicjuje ten proces. Można tu odwołać się do wyjątkowo traf-

17 B. P r u s, Wędrówka po ziemi i niebie. W: Kartki z podróży. T. 2. Warszawa 1950, s. 113–114. Pisma, 
t. 28.

18 Zob. O c h o r o w i c z, op. cit., s. 71–72.
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nej interpretacji zachowania ociemniałego dziecka dokonanej przez Jeana-Fran- 
çois Lyotarda:

u dziecka niemożliwe jest odróżnienie poznania interoceptywnego (poprzez „zmysł wewnętrzny”) swego 
ciała od poznania „z zewnątrz” (na przykład przez odbicie w lustrze); to, co widziane, i to, co doznawa-
ne od wewnątrz, jest nie do odróżnienia – istnieje jakaś „przechodniość”, dzięki której dziecko utożsamia 
się z obrazem w lustrze: dziecko sądzi, że jest zarazem tam, gdzie siebie czuje, i tam, gdzie siebie widzi 19.

Jednakże dziewczynka wytrwale zmierza do ponownej autoidentyfikacji 20. Po-
nieważ nie może się już odnieść do wzroku jako narzędzia, które konstytuuje jej 
istnienie, jego rolę muszą przejąć inne zmysły. Pozwalają one dziecku odnaleźć 
mentalną harmonię i ze zrozumieniem znów zanurzyć się w odzyskaną, lecz już 
pozawzrokową rzeczywistość. 

We wspomnianym procesie odbudowywania zniszczonej tożsamości problema-
tyka wzrokocentrycznego i antropocentrycznego oglądu świata pojawia się jako 
zagadnienie domagające się natychmiastowego rozstrzygnięcia. Ma ono jednak 
nieco inną postać, gdyż punktem odniesienia dla rozważań na ten temat staje się 
tak enigmatyczne lustro 21. Ociemniała styka się wówczas ze splotem sprzeczności, 
a trudne, lecz fundamentalne pytania szybko się mnożą. Dziewczynka próbuje się 
więc dowiedzieć: czy jeżeli nie widzi innych ludzi, mimo to widzą ją inni? Odpowiedź 
nie może jej zadowolić, bo burzy w niej zdroworozsądkowe poczucie sprawiedliwo-
ści. Zatem pyta dalej: a jeśli tak się dzieje, w jaki sposób jest to w ogóle możliwe, 
skoro powinno być tak, że inni również nie są w stanie jej zobaczyć? 

Wśród tych trudności niewidoma zauważa jeszcze jeden problem – relację jej 
lustrzanego odbicia wobec niej samej, czyli tej, która nie może go spostrzec, a ono 
bez względu na to nadal istnieje. Prus każe swej zaledwie 8-letniej bohaterce zadać 
kolejne pytanie, które sytuację komplikuje wręcz niewiarygodnie. Jako dziecko 
wyjątkowo ciekawe świata i dociekliwe ponad miarę próbuje się dowiedzieć, czy 
istota widziana w lustrze – wprawdzie już nie przez nią – także może ją dostrzec?

Jakkolwiek wiele z zadanych przez dziewczynkę pytań pozostanie bez odpowie-
dzi, odnajduje ona drogę do sfery własnych, sensualnych doświadczeń i – co za tym 
idzie – nie jest ani bierna, ani wykluczona. Mimo to jej postępowanie często spoty-
ka się ze zdziwieniem czy po prostu niezrozumieniem.

Gdy matka przynosi córce piękną porcelanową lalkę, jej staranny ubiór nie ma 
dla niewidomej większego znaczenia. Jednak w zamian dotykiem może ona pozna-
wać kształt i fakturę porcelany, dzięki czemu odzyskuje chęć angażowania się 
w rzeczywistość, co stanowi przecież wartość samą w sobie:

W nocy zbudził matkę szmer i szept. Zerwała się z pościeli, zapaliła świecę i zobaczyła w kąciku 
swoją córkę już ubraną i bawiącą się lalką.

– Co ty robisz, dziecino? – zawołała. – Dlaczego nie śpisz?

19 J.-F. L y o t a r d, Fenomenologia. Przeł. J. M i g a s i ń s k i. Warszawa 2000, s. 124.
20 Zob. Ch. T a y l o r, Odkrywanie kondycji ludzkiej. W: Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości 

nowoczesnej. Oprac. nauk. T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001 (przeł. 
M. R y c h t e r).

21 Zob. K. L o r e n z, Życie jako proces poznawczy. W: Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii 
naturalnej ludzkiego poznania. Przeł. K. W o l i c k i. Przedm. H. B u c z y ń s k a - G a r e w i c z. 
Warszawa 1977.
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– Bo już przecie jest dzień, proszę mamy – odparła kaleka. 
Dla niej dzień i noc zlały się w jedno i trwały zawsze... [P 34]

Czytelnik ponownie ma więc szansę uświadomić sobie, że to, co dla wszystkich 
innych jasne i jednoznaczne, dla niewidomej stało się boleśnie nieoczywiste. Nie 
da się ukryć, że dziewczynka tęskni za przeszłością, w której przeważało poznanie 
wzrokowe 22. Jednak wciąż istnieje w niej wiara, że kiedyś choroba ustąpi. Ale Prus 
od sygnalizowania, czym jest doświadczenie niewidzenia, płynnie przechodzi do 
narratorskiego opisu fascynujących doświadczeń sensualnych bohaterki. Rozpo-
czyna go stwierdzeniem na pozór nie budzącym wątpliwości: „Stopniowo pamięć 
wzrokowych wrażeń poczęła zacierać się w dziewczynce” (P 34). Wprawdzie pod 
względem formalnym stanowi ono doskonałe wprowadzenie do następującego dalej 
passusu dotyczącego świata doznań pozawzrokowych, autor Katarynki jednak  
mija się w nim z prawdą. Wiadomo bowiem, że ludzka pamięć, pomimo braku do-
stępu do bodźców wzrokowych czy słuchowych, bardzo długo potrafi przechowywać 
wspomnienie kolorów lub wyglądu przedmiotów u osoby niewidomej, a dźwięków 
u człowieka niesłyszącego. 

Chociaż o tej właściwości Prus zdaje się zapominać, w iście mistrzowski sposób 
otwiera czytelnikowi drzwi do świata doznań ociemniałej. Jego starania budzą tym 
większy podziw, że na bohaterkę noweli pisarz wybiera 8-letnią dziewczynkę, któ-
ra nagle traci wzrok i dopiero zaczyna się uczyć nowej dla siebie rzeczywistości. 
Dzięki temu jej spostrzeżenia zyskują na wyrazistości, komponując się doskonale 
z zaskakująco wnikliwymi uwagami narratora.

Dotykam, więc doświadczam

Autor Katarynki wprowadza czytelnika w krąg doznań odwołujących się do zmysłu 
dotyku, mówiąc: „Najmilszym zajęciem kaleki było dotykać rękoma drobnych 
przedmiotów i poznawać je” (P 34). Konstatacja ta odsyła bezpośrednio do istnie-
jącej u dziecka chęci poznawania świata – mimo ograniczeń – ale również stanowi 
wstęp do sfery wrażeń haptycznych. Prus opisuje ją z wielką starannością. Widać, 
że zdaje on sobie sprawę, jak bardzo ten wymiar aktywności jest ważny dla rozwo-
ju niewidomej dziewczynki, a zarazem – jak rzadko bywa dostrzegany przez czytel-
nika w ukierunkowanej na poznawanie wzrokowe codzienności, tak literackiej, jak 
i pozaliterackiej 23.

Do tej kwestii interesująco odnosi się Koziołek:

dziewczynka, w odróżnieniu od pana Tomasza, nie poprzestaje na wycieczkach na strych i marzeniach 
o zdrowiu, ale utratę wzroku niezdarnie próbuje zastąpić dotykiem, drugim z „niższych zmysłów” [...]. 
Przedmioty, wbrew pamięci wzrokowej, powierzają teraz swoją tożsamość dotykowi [...].

W wyniku pogłębiającej się ślepoty dziewczynki doszło do skrócenia dystansu między obserwatorem 
a przedmiotem. [K 64]

Prus odwzorował to zjawisko trafnie, ponieważ dzieje się tak rzeczywiście. Gdy 
człowiek traci możność posługiwania się wzrokiem, mimowolnie koncentruje swą 

22 Zob. J a m e s, op. cit., s. 265–266.
23 Zob. E. M i n k o w s k i, Dotyk. Przeł. M. P o l a k. „Kronos” 2010, nr 3.
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aktywność poznawczą na płaszczyznach innych zmysłów. Stąd dotyk jako narzędzie 
poznania i doświadczania staje się niezwykle ważny, a co za tym idzie – równocze-
śnie następuje zniwelowanie dystansu między światem przedmiotów a poznającą 
go jednostką 24. 

Koziołek posuwa się jednak zbyt daleko, gdy mówi o „pogłębiającej się ślepo- 
cie dziewczynki”. Autor Katarynki wskazuje wyraźnie na jednorazowość i momen-
talność utraty wzroku przez dziecko. Podkreśla więc, że bynajmniej nie był to 
długotrwały proces, lecz nagły i nieodwracalny efekt ciężkiej choroby. W odróżnie-
niu od badacza sądzę raczej, że pisarz prezentuje w utworze stopniowe przezwy-
ciężanie przez dziecko ślepoty – obok tej fizycznej – również mentalnej, która mogła 
zahamować jego rozwój.

Ponadto Koziołek wspomina, że dziewczynka „utratę wzroku niezdarnie próbu-
je zastąpić dotykiem”. Sprzeciw budzi szczególnie określenie sugerujące, iż zmysł 
dotyku jest w pewien sposób upośledzony w oferowaniu możliwości poznawania 
świata. W tym kontekście owa „niezdarność” każe przypuszczać, że bohaterka 
nieumiejętnie posługuje się dotykiem, osiągając mierne efekty na płaszczyźnie 
doświadczenia.

Odpowiadając niejako na tego rodzaju supozycje, XX-wieczny francuski filozof 
i psychiatra, Eugène Minkowski, w jednym z fragmentów Vers une cosmologie 
uświadamia wyjątkowe znaczenie dotyku jako sposobu odbierania rzeczywistości. 
Tym samym udowadnia, że zniwelowanie dystansu między podmiotem poznania 
a jego przedmiotem stanowi istotną zaletę postrzegania haptycznego:

Ani przed, ani poza dotykiem, lecz jedynie w nim samym powstaje to, co namacalne, to, co w świe-
cie trwałe. Odkrywa on przed nami w szczególności także sens bezpośredniego kontaktu, który służy 
nam następnie do deprecjacji dotyku; poświęcamy właściwą mu jakość dla idei geometrycznego dystan-
su. Stąd paradoks, albowiem – jak już powiedzieliśmy – gdyby nie było dotyku, oblicze świata (a wraz 
z nim wszystkie inne dane zmysłowe) zmieniałoby się nieustannie. Świat pozbawiony jakiegokolwiek 
punktu oparcia, odarty z wszelkiej zwartości, uległby rozproszeniu i – jeśli można tak powiedzieć – wy-
parowałby.

Dotyk objawia się nam zatem jako jakość istotna i jeśli nawet nie najbardziej fundamentalna, to 
przynajmniej równorzędna w stosunku do innych 25.

Warto tu podkreślić, że podejście Prusa do znaczenia zmysłu dotyku jest zbież-
ne z tym, jakie prezentuje Minkowski, a zatem różne od stanowiska Koziołka. 
W obręb narratorskiego opisu zachowań niewidomej bohaterki pisarz wplata bowiem 
takie konstatacje:

nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak 
wrażeń i zaczęła tęsknić.

Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco uspakajało. Wydeptała każdy kamień na po-
dwórzu, dotknęła każdej rynny i beczki. [P 35]

Potrzebę obcowania ze zmiennymi, nowymi wrażeniami, tak wyraźnie akcen-
towaną przez Prusa, można uznać za szczegółową egzemplifikację ogólnego stwier-
dzenia Jana Władysława Dawida, które zawarł on w dydaktyczno-psychologicznej 

24 Zob. ibidem.
25 Ibidem, s. 115.
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rozprawie Inteligencja, wola i zdolność do pracy (podobnie spogląda na to zagad-
nienie Minkowski 26): 

Wyższe procesy umysłowe potrzebują pobudzenia z zewnątrz, potrzebują materiału, którym by 
operowały. Umysł nie pobudzony zewnętrznymi podnietami wcale działać nie będzie, nie zasilony wra-
żeniami, postrzeżeniami od przedmiotów – pozostanie próżny. Pojęcia, sądy, rozumowania muszą mieć 
jakiś przedmiot, a dostarczyć go mogą tylko postrzeżenia, wrażenia zewnętrzne lub wewnętrzne czucia. 
Pojęcia, sądy, rozumowania, oparte na szczupłym materiale postrzeżeń, mogą się dokonywać prawidło-
wo pod względem formalnym, a mimo to być błędne; im bogatsze, dokładniejsze postrzeganie rzeczywi-
stości, zasób wyobrażeń z niej zaczerpniętych, tym [...] sądy nasze i wnioski są pewniejsze, bliższe 
rzeczywistości 27.

W tym kontekście niejakie przetworzenie w Katarynce refleksji Dawida wydaje 
się więc szczególnie cenne. Narrator podkreśla tu przewagę komponentu wzroko-
wego w obrębie ludzkiego poznania, która powoduje, iż tym bardziej dojmujący jest 
jego brak. Widać tu swoistą właściwość dotyku jako terapii niwelującej negatywne 
skutki ślepoty 28. Prus akcentuje godną podziwu wytrwałość ociemniałej w podej-
mowaniu trudnych prób samodzielnego zdobywania doświadczeń. Podkreśla rów-
nież twórcze podejście bohaterki do nowych sposobów eksploracji rzeczywistości:

Czerwona wiśnia stała się dla niej wiśnią gładką, okrągłą i miękką, błyszczący pieniądz był twardym 
i dźwięcznym krążkiem, na którym znajdowały się jakieś znaki w płaskorzeźbie. [P 34]

Pisarz ukazuje zatem przemianę świata wrażeń dziewczynki, opierając się na 
dwóch prostych, acz celnie dobranych przykładach przedmiotów, które stały się 
inne niż dawniej. Ich odmienność polega na tym, że bohaterka rejestruje nowe, 
wcześniej w ogóle nie zauważane właściwości owocu i monety, chociaż obiektywnie 
wcale się one nie zmieniły. Według Dawida na taką pozorną zmianę wpływa su-
biektywny sposób postrzegania otoczenia przez dziecko, gdyż służą mu inne niż 
w przeszłości tory poznawcze 29. Do tej myśli zdaje się nawiązywać James:

Obrazy dotykowe są u niektórych ludzi bardzo wyraziste. [...] 
[...]
[...] W s z y s c y  l u d z i e  n i e w i d o m i  m u s z ą  b y ć  t y p a m i  „d o t y k o w y m i” i  „r u c h o-

w y m i” [...]. Gdy młodemu człowiekowi, któremu doktor Franz usunął zaćmę, pokazano kilka figur 
geometrycznych, powiedział on, że „nie był w stanie wytworzyć sobie na ich podstawie idei kwadratu 
i koła, dopóki nie doznał wrażenia tego, co widzi, w końcach swych palców, tak jakby naprawdę dotykał 
tych przedmiotów” 30.

Tak więc – aby uwidocznić wspomnianą zmianę w postrzeganiu przedmiotów 
przez dziecko – autor za najważniejsze, wybrane cechy wyglądu obiektów z prze-
szłości uznaje czerwień dla wiśni i blask dla pieniądza. Na skutek ciekawości 
i wrażliwości dziewczynki rzeczywiście zyskują one nowe oblicze. Owoc staje się 
zatem przedmiotem, którego istotniejszą cechą jest okrągły kształt niż barwa, ogląd 
haptyczny zaś nadaje mu miękkość i najpełniej wyczuwaną dotykiem gładkość, 

26 E. M i n k o w s k i, Uwaga. Przeł. M. P o l a k. „Kronos” 2010, nr 3, s. 113.
27 D a w i d, op. cit., s. 13–14.
28 Zob. M i n k o w s k i, Dotyk, s. 116.
29 D a w i d, op. cit., s. 18–19.
30 J a m e s, op. cit., s. 268.
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jakich nie jest w stanie dostrzec wzrok, a jakie z zainteresowaniem percypuje nie-
widoma. Natomiast co do monety – pisarz nie tylko obdarza ją namacalną twardością, 
ale także wskazuje na mankamenty poznania haptycznego. Nie może ono w pełnym 
zakresie stać się ekwiwalentem oglądu wzrokowego, gdyż niezbyt dokładnie odwzo-
rowuje wypukłe wizerunki umieszczone na monecie. Niedoświadczonej w poznawa-
niu świata dotykiem dziewczynce trudniej je teraz rozpoznać, niż w przeszłości było 
je widzieć. Aby tę niedoskonałość zrekompensować, Prus nazywa pieniądz „dźwięcz-
nym krążkiem”, uświadamiając czytelnikowi kolejną z płaszczyzn aktywności sen-
sualnej dziecka, która odnosi się do nad wyraz wyostrzonego zmysłu słuchu.

Dlatego Koziołek, mimo że początkowo dotyk określa mianem zmysłu „niższe-
go”, błyskotliwie podsumowuje jego rolę w utworze:

Dotyk, zmysł niższy, staje się w noweli symbolem tej pożądanej przez Prusa funkcji sztuki, budze-
nia zaangażowania, potrzeby przekroczenia granicy spojrzenia, granicy literackiego realizmu. [K 65]

Słucham, więc doświadczam

W noweli opis doświadczeń słuchowych bohaterki rozpoczyna się kolejnym spośród 
trafnych i wiele zapowiadających stwierdzeń: „Zjawiska odległe oddziaływały na nią 
tylko przez słuch. Przysłuchiwała się więc po całych dniach” (P 34). Narrator zwra-
ca uwagę, że słuchanie jest dla bohaterki sposobem poznawania odległych przed-
miotów czy zjawisk, których nie da się dotknąć 31. Podkreśla również zdolność 
przybliżania tego, co dalekie, oraz wyodrębniania szczegółów – łączy to sferę au-
dialną ze specyfiką spojrzenia. Można nawet powiedzieć, że – mimo swoich ograni-
czeń – bohaterka osiąga godne podziwu mistrzostwo w odczuwaniu rozmaitych 
własności otoczenia. Hiperbolizując skalę doznań doświadczanych przez niewidomą, 
Prus do tego stopnia potęguje niezwykłość jej wrażliwości, że wydaje się ona rze-
czywiście wyjątkowa: 

Uwaga jej skierowała się na zmysł dotyku, powonienia i słuchu. Jej twarz i ręce nabrały takiej 
wrażliwości, że zbliżywszy się do ściany czuła o kilka cali lekki chłód. [P 34]

Oprócz ogromnej ciekawości świata autor nie tylko przypisuje bohaterce zdol-
ność rejestrowania szerokiej palety wrażeń sensualnych, wyposaża ją również 
w bardzo przydatną, nad podziw rozwiniętą umiejętność wyciągania wniosków ze 
zdarzeń na pozór błahych, dla innych nic nie znaczących. Każdy, kto posługuje się 
wzrokiem, w natłoku bodźców odbieranych z otoczenia łatwo mógłby je pominąć 
czy zlekceważyć. Jednakże ociemniała potrafi odpowiednio je zinterpretować, zy-
skując o świecie wiele tego rodzaju informacji, których dawniej dostarczał jej wzrok:

Poznawała posuwisty chód stróża, który mówił piskliwym głosem i zamiatał podwórko. Wiedziała, 
kiedy jedzie z drzewem chłopski wózek drabiniasty, kiedy – dorożka, a kiedy kary wywożący śmiecie. 
[P 34]

W procesie poznawania rejonów rzeczywistości niedostępnych dotykowi niewi-

31 Zob. A. S z y b o w s k a, K. T e r m i ń s k a, Słuchowa spacjalizacja świata. (Esej ilustrowany frag-
mentami prozy Jarosława Iwaszkiewicza). W zb.: Przestrzeń w języku i w kulturze. Analizy tekstów 
literackich i wybranych dziedzin sztuki. Red. J. A d a m o w s k i. Lublin 2005.
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doma opiera się zatem głównie na zmyśle słuchu, a węch czy dotyk poszerzają 
spektrum jej wrażliwości: 

Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi. Z niepo-
jętą bystrością pochwytywała drobne te zjawiska i wysnuwała z nich wnioski. [P 34–35]

Co ciekawe, zmysły te niejednokrotnie pozwalają dziewczynce wiedzieć więcej 
o świecie, niż sądziliby jej domownicy, a nawet więcej, niż mogliby oni spostrzec 
tylko za pomocą wzroku. Na zasadzie znaczącej egzemplifikacji narrator przytacza 
jedną z tego typu historii:

Raz matka zawołała służącej.
– Nie ma Janowej – rzekła kaleka siedząc jak zwykle w kąciku. – Poszła po wodę.
– A skąd wiesz o tym? – zapytała zdziwiona matka.
– Skąd?... Przecież wiem, że brała konewkę z kuchni, potem poszła na drugie podwórze i napom-

powała wody. A teraz rozmawia ze stróżem.
Istotnie zza parkanu dolatywał szmer rozmowy dwu osób, ale tak niewyraźny, że tylko z wysiłkiem 

można go było usłyszeć. [P 35]

Wrażliwość słuchu, który przejmuje funkcję wzroku, umożliwia więc niewidomej 
analizowanie szczegółów niezauważalnych dla innych, a intuicja pozwala jej trafnie 
je interpretować. Niepomierne zdziwienie matki świadczy o tym, w jakim stopniu 
umiejętności dziecka były uznawane za rzeczywiście nieprzeciętne.

Prus bynajmniej na tym nie poprzestaje – charakterystykę wrażeń ociemniałej 
wzbogaca o intrygujący opis dwóch wykreowanych przez nią dźwiękowych światów:

największą przyjemność robiły jej – podróże do dwu całkiem odmiennych światów: do piwnicy i na 
strych.

W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne. Przygłuszony turkot uliczny dolatywał z góry; 
inne odgłosy niknęły. To była noc dla ociemniałej. [P 35]

Autor w taki sposób kreśli pejzaż doznań zmysłowych występujących w tekście, 
aby konsekwentnie pominąć – nasuwające się czytelnikowi jako pierwsze w hierar-
chii skojarzeń – wrażenie ciemności panującej zwykle w piwnicach. Tym samym 
pozostawia miejsce dla danych dotykowych i słuchowych dostępnych bohaterce, 
których na przestrzeni nader skondensowanego opisu istotnie jest wiele:

Na strychu zaś, szczególniej w okienku, działo się całkiem inaczej. Tam hałasu było więcej niż 
w pokoju. Kaleka słyszała turkot wozów z kilku ulic; tu skupiały się krzyki z całego domu. Twarz jej 
owiewał ciepły wiatr. Słyszała świergot ptaków, szczekanie psów i szelest drzew w sąsiednim ogrodzie. 
Tu był dla niej dzień... [P 35]

Z uwagi na brak wrażeń wzrokowych te dwa dźwiękowe światy symbolizują dla 
bohaterki przeciwstawne pory dnia: piwnica – noc, a strych – dzień. Kierując się 
natężeniem hałasu i specyfiką bodźców odbieranych w danym miejscu, to rozróż-
nienie (noc–dzień) projektuje ona głównie w audiosferę, ale też przenosi je w obszar 
innych pozawzrokowych doznań sensualnych, które mogą być dla niej dostępne 
bez przeszkód. Można tu wskazać m.in. odczucia takie, jak chłód, gorąco czy wilgoć.

Prus, zmierzając do puenty utworu, prezentuje kolejną konsekwencję braku 
wzroku pojawiającą się w życiu dziewczynki. Tym razem jednak chodzi o brak 
wrażeń słuchowych, przez co sytuacja staje się dla dziecka jeszcze boleśniejsza. 
Jest on skutkiem zmiany miejsca zamieszkania matki i córki. Równocześnie sta-
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nowi bezpośrednie, choć do pewnego momentu zamaskowane, wprowadzenie do 
kluczowej sytuacji w noweli:

matka [...] przeniosła się do domu, w którym mieszkał pan Tomasz. [...], ale dla niewidomej zmiana 
miejsca była prawdziwym nieszczęściem.

[...] Na strych i do piwnicy nie wolno było chodzić. [...] na podwórzu panowała straszna cisza. [...] 
Nie puszczano [...] kataryniarzy.

[...]
Dziewczynka znowu poczęła tęsknić. Zmizerniała w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się 

wyraz zniechęcenia i martwości, który tak dziwił pana Tomasza.
Nie mogąc widzieć, kaleka chciała przynajmniej słuchać wciąż najrozmaitszych odgłosów. A w domu 

było cicho... [P 36]

Ten zabieg zmiany przestrzeni wydaje się tak uderzający, gdyż czytelnik otrzy-
muje sposobność do spojrzenia na tę sytuację fabularną z punktu widzenia ociem-
niałej dziewczynki. W takim kontekście zmiana, którą opisuje narrator, staje się 
rzeczywistym nieszczęściem.

Oglądowi przestrzeni tchnącej pustką i zupełnie pozbawionej dźwięków przy-
dają istotnej głębi stwierdzenia Jamesa: 

Tych, którzy wolą myśleć obrazami dźwiękowymi, pan Galton nazywa s ł u c h o w c a m i. [...] Ro-
zumują tak samo, jak pamiętają, za pomocą ucha. [...] Wyobraźnia przyjmuje również postać słuchową. 
[...] Jasne jest, że c z y s t y  s ł u c h o w i e c, starający się rozwinąć tylko jedną ze swych władz umysło-
wych, może [...] dokonywać zdumiewających wyczynów pamięci – np. Mozart, który zapisał z pamięci 
Miserere z Kaplicy Sykstyńskiej po dwukrotnym wysłuchaniu; głuchy Beethoven, który komponował 
i wewnętrznie powtarzał swe ogromne symfonie. Z drugiej strony, człowiek typu słuchowego [...] nara-
żony jest na poważne niebezpieczeństwa, ponieważ gdy traci obrazy dźwiękowe, pozbawiony jest swoich 
zasobów pamięciowych i zupełnie przestaje funkcjonować 32.

Doświadczenie jako droga do współodczuwania

Tak więc Prus odwołuje się w Katarynce do odczuć i reakcji otoczenia bohaterki 
oraz do spektrum jej doświadczeń. Dotyczą one szerokiego kręgu bodźców poznaw-
czych, poczynając od tych wizualnych, przez doznanie dojmującego braku wzroku, 
na wrażeniach dotykowych i słuchowych kończąc. Autor tworzy zatem sytuacje pod 
względem psychologicznym bardzo prawdopodobne, co dowodzi doskonale rozwi-
niętej pisarskiej intuicji. 

Nie sposób zaprzeczyć, że język noweli opowiadający o doznaniach niewidomej 
może momentami drażnić czytelnika XXI wieku. Pisarz bowiem nie radzi sobie naj-
lepiej z wynajdywaniem eufemistycznych synonimów określających ociemniałą. Jako 
przykład pewnego niedostatku w warsztacie literackim Prusa wystarczy więc wska-
zać, że w tak niewielkiej noweli aż pięciokrotnie występuje słowo „kaleka”. Natomiast 
o dużym wyczuciu i wrażliwości pisarza świadczy fakt, iż w Katarynce nigdzie nie 
pojawia się wzmianka o tym, że dziecko jest ś l e p e  lub też że jego życiowy problem 
stanowi nie brak wzroku, lecz właśnie – nazwana wprost – ś l e p o t a. 

Autor z maestrią wybitnego realisty kreuje poruszające opisy zarówno doświad-
czeń sensualnych, jak i mentalnych. Tym samym tworzy krąg sytuacji w istocie 

32 J a m e s, op. cit., s. 265–266.
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potencjalnych oraz (o co przecież niełatwo) bardzo prawdopodobnych pod względem 
psychologicznym. Pisarskie współodczuwanie pozwala więc Prusowi wejść w świat 
ociemniałej bohaterki. 

Stąd też w końcowych partiach utworu autor obdarza postać pana Tomasza 
niezwykłym doświadczeniem słuchowym, które – co zaskakujące w sylwetce psy-
chologicznej bohatera – prowadzi go do początku przemiany. Należałoby oczekiwać, 
że ta wewnętrzna transformacja umożliwi mecenasowi zbliżenie się do rzeczywisto-
ści i w pewnym stopniu pomoże zrezygnować z sybarytyzmu i egoistycznego, życio-
wego kwietyzmu. Nawiązuje do tego Bujnicki:

Pisarz dbał przede wszystkim o konsekwencję motywacji i nie stwarzał przesłanek dla całkowitej 
odmiany (swoistego „nawrócenia”) postawy pana Tomasza. Jest on nadal „wrogiem” katarynek, ale jego 
reakcję kształtuje widok pełnej szczęścia dziewczynki. Istnieje więc kontrast między charakterem dźwię-
ków katarynki [...] a radością dziecka [...]. 

Ów kontrast wnosi do przytoczonej sceny nacechowania emotywne, oscylujące między tonacją 
humorystyczną a sentymentalną. [...] Nowelę zamyka (a właściwie „otwiera” na nowe pozytywne wypeł-
nienia) wypowiedziane „do siebie” zdanie pana Tomasza: „– Biedne dziecko!... Powinienem był zająć się 
nim od dawna...” [...]. Tym finalnym stwierdzeniem autor nie stawia jednak tendencyjnej „kropki nad 
i”, nie rozstrzyga o dalszym losie dziewczynki, lecz jedynie zaznacza nastąpienie przełamania w egotycz-
nej postawie bohatera utworu 33.

Natomiast Tadeusz Żabski potencjalną przemianę bohatera utworu podsumo-
wuje bardziej entuzjastycznie:

W Katarynce obraz radości niewidomego dziecka, zasłuchanego w skrzekliwą muzykę podwórko-
wego instrumentu, skruszył oschłe serce starego mizantropa i skłonił go do roztoczenia prawdziwej 
opieki nad chorą dziewczynką. Najważniejsze więc, najbardziej znaczące w tym mikrokosmosie było 
przesuwanie sprzączki od kamizelki i zgoda na grę kataryniarza. Te drobne zdarzenia szczególnie su-
gestywnie odkrywają prawdę o postawach ludzkich i o źródłach ich aktywności 34.

Trudno tutaj pominąć frapującą interpretację Ryszarda Koziołka, który o za-
kończeniu noweli pisze:

Prus doprowadza czytelnika do podobnie zagadkowego miejsca, w którym narrator – tak aktywny 
w nowelistycznym świecie – już mu nie pomaga. Właśnie prostota zakończenia Katarynki wydaje się 
szczególnie tajemnicza. Jakie bowiem konsekwencje wynikają z faktu, że sztuka „wysoka” – której 
hołduje pan Tomasz – nie wywołuje u niego działania, nie integruje go z ludźmi, nie budzi zaintereso-
wania ich losem? Oferuje mu przyjemność smakowania estetycznego, może też jakąś prawdę lub pew-
ną wiedzę o świecie, ale pozostają one bez konsekwencji dla jego działań; te – co autor sugestywnie 
czytelnikowi uświadamia – pozostają od lat niezmienne. Inaczej muzyka z katarynki – zmienia przyzwy-
czajenia bohatera i angażuje go w leczenie ślepej dziewczynki. Czy to znaczy, że poważny pisarz realista 
głosi pochwałę wulgarnej mechanicznej muzyki z jej zdolnością do społecznej mediacji, do uwrażliwia-
nia różnych grup społecznych na los cierpiących jednostek? Jeśli tak, to gdzie w świecie bohaterów 
noweli jest miejsce dla sztuki uprawianej przez samego Prusa? [K 57]

Biorąc pod uwagę rozbieżność poglądów interpretacyjnych dotyczących zakoń-
czenia utworu, warto w tym miejscu ostatecznie oddać głos samemu autorowi:

Lokaj i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że jego wierny sługa coś towarzyszowi swemu szepcze 
do ucha i pokazuje palcem na czoło...

33 B u j n i c k i, op. cit., s. 80.
34 T. Ż a b s k i, wstęp w: B. P r u s, Opowiadania i nowele. Wybór. Oprac. T. Ż a b s k i. Wrocław 2009, 

s. L. BN I 291.
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Pan Tomasz uśmiechnął się i, jakby dla stwierdzenia ponurych domysłów famulusa, wyrzucił 
katarynce dziesiątkę.

Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. 
A że kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna i za jego dziesiątkę począł przytupywać i wygwizdywać 
jeszcze głośniej, co już okrutnie drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów wyszedł, 
mrucząc:

– Biedne dziecko!... Powinienem był zająć się nim od dawna... [P 40]

Nowela pokazuje zatem niełatwą drogę bohatera utworu do empatii wobec 
chorego dziecka 35. Jednak bez udziału samego Prusa w jakiejś formie osobistego 
przeżycia stanu niewidzenia trudno sobie wyobrazić stworzenie tak sugestywnego 
obrazu świata doznań niewidomej bohaterki. Katarynka nie tylko więc stanowi 
świadectwo mistrzowskiego realizmu, ale jest też potwierdzeniem statusu pisarza, 
którego nagrobek nie bez przyczyny zdobi napis: „Serce serc” 36. Słowa te wskazu-
ją na nader istotny rys twórczości Prusa, gdyż wspomniane współodczuwanie 
wydaje się jednym z miejsc wspólnych dla ogromnej większości jego dzieł. 

Warto podkreślić, że kilkanaście lat po opublikowaniu Katarynki Prus w rze-
czywistości zetknął się z groźbą utraty wzroku. Postanawia w jakiś sposób przed 
tą okolicznością się zabezpieczyć:

13 XII [1897] kupuje [Prus] w sklepie Gustawa Gerlacha przy ulicy Czystej 4 maszynę do pisania. 
Już na miejscu próbuje swoich sił i pisze żartobliwe listy do żony i do przyjaciela, Juliana  Adolfa  Świę-
cickiego.

Do Oktawii pisze: „Byłbym prawdziwie szczęśliwym, gdybym mógł pisać z zamkniętymi oczami. 
W każdym razie bardzo mnie bawi ta nowa robota; z przyjemnością myślę o tym, jak zecerzy będą za-
dowoleni, otrzymawszy zamiast niewyraźnego rękopisu porządny druk”.

A do Święcickiego: „Czy wiecie, dlaczego uczę się pisać na maszynie? Ponieważ obawiam się, że 
mogę wzrok utracić. Takie to są ludzkie obawy, które uczą nowych sztuk i wypłaszają z kieszeni pie-
niądze!” 37

Można by więc powiedzieć, że rozpoznania zawarte w noweli niejako poprzedzi-
ły pozaliterackie doświadczenie Prusa. W miarę upływu czasu pisarz widział coraz 
słabiej, chociaż wzroku nie stracił. Był jednak świadom takiego niebezpieczeństwa, 
czemu dał wyraz w przytoczonych fragmentach korespondencji.

A b s t r a c t

ANNA WIETECHA University of Warsaw

WHAT IS UNSEEN IN THE MIRROR, OR TRESPASSING DARKNESS IN “KATARYNKA” 
(“BARREL ORGAN”) BY BOLESŁAW PRUS

The article is an interpretation of Bolesław Prus’ Katarynka (Barrel Organ). The novella is viewed here 
through the prism of human sensual experience: sight, its absence, hearing, and above all – touch. 

35 Zob. A. K l u b a, Litość bez trwogi – zagadnienia empatii i dystansu w literaturze. 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.

36 Zob. H. M a r k i e w i c z, Żeromski i Prus. Gawęda historycznoliteracka. W: W kręgu Żeromskiego. 
Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977.

37 Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. T o k a r z ó w n a, S. F i t a. 
Red. Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1969, s. 514–515.
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Constrained by sight is Mr Tomasz, whose perception of the world is paradoxically scanty due to his 
sight-centrism. It is, however, the case only to the moment he discerns the novella’s second protagonist, 
the blind girl. 

The girl can be observed in the process of losing her sight and her adaptation to the new, painful 
situation. She realises that she is no longer a sight-centered subject experiencing the reality to which 
she was so much attached. The mirror placed in the title of the article plays the function of a leading 
motif due to which we may observe the changes of the subject perceiving the reality in Prus’ novella. 
To add, an important role in the novella’s interpretation is played by the problem of spatiality – the 
change in perceiving space after the loss of sight. 

In sum, the considerations, licensed by the text’s interpretation, lead to the conclusion about the 
writer’s great empathy and psychological knowledge. In the article the author refers to the thoughts by, 
inter alia, William James, Jean-François Lyotard, Eugène Minkowski, Julian Ochorowicz, Jan Władysław 
Dawid and Bolesław Prus himself from his Wędrówka po ziemi i niebie (Travel on Earth and in Heaven).
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MROKI PRZYSZŁOŚCI O NURCIE TZW. DARK FUTURE W POLSKIEJ 
FANTASTYCE NAUKOWEJ

Rozkwit technologii, a jednocześnie świadomość potencjalnych niebezpieczeństw 
wynikających z jej niewłaściwego wykorzystania sprawiają, iż twórczość fantastycz-
nonaukowa, przywołująca nierzadko mit postępu, bywa postrzegana jako zbeletry-
zowana forma refleksji nad rozwojem i przyszłym kształtem cywilizacji. Oczywiście, 
nie popełniając nadużycia intelektualnego, można tym mianem określić prozę je-
dynie nielicznych autorów. Najczęściej bowiem pisarze zwykli ograniczać wizje 
fantastycznonaukowe do obrazów bądź rajów technologicznych, bądź też takich 
piekieł. Co znamienne, zdecydowanie mniej jest opowieści projektujących przyszłe 
losy człowieka w tonacji optymistycznej. Technologiczne infernum zdaje się pociągać 
twórców science fiction w stopniu nieporównanie większym niż „nowy, wspaniały 
świat” powszechnej szczęśliwości.

Zarazem nieomal za regułę należy uznać, iż wątek zagłady w fantastyce nauko-
wej jest wartością samoistną, autorzy zaś futurystycznych fabuł tylko dla rozrywki 
sięgają po motywy zagrożenia ze strony techniki. Sytuacja ta występuje najczęściej, 
jednakże praktyka czytelnicza sugeruje, iż science fiction nie musi być „skazana” na 
miałkość intelektualną. Toteż szczególna predyspozycja fantastyki naukowej do 
wykorzystywania żywionych przez odbiorców (niekiedy podświadomych) obaw przed 
upadkiem dotychczasowego porządku sprawia, że trudno jednoznacznie oceniać 
zdolność tej prozy do wyrażania niepokojów cywilizacyjnych.

Możliwości rozpatrywania kwestii tego rodzaju przez fantastykę ambiwalentnie 
oceniał Stanisław Lem, piszący: 

[...] Science Fiction, jakkolwiek byłaby tandetna, sięga eschatologicznej problematyki, która nie 
jest wyssana z palca. Więc w pewnym sensie stoi bliżej prawdy i niejako bardziej może być realistyczna 
od prozy typu „mitologicznego realizmu” [...]. Science Fiction fałszywymi tonami opowiada o tym, co już 
treściowo fałszem być nie musi; stąd jej dwuznaczność jako arywisty lekceważonego, ale porastającego 
w siłę – nie najsympatyczniejszym ze sposobów, bo ma nieco szantażowy charakter skwapliwość, z jaką 
nas ona [tj. SF] częstuje końcami świata 1.

Problematyka eschatologiczna, na której przykładzie Lem rozważa pożytki pły-
nące z lektury fantastyki naukowej, zyskała szczególny wymiar w obliczu wyścigu 
zbrojeń i zagrożenia konfliktem nuklearnym po drugiej wojnie światowej. Wszak 
niebezpieczeństwo rozpoczęcia działań militarnych z użyciem arsenału atomowego 

1 S. L e m, Fantastyka i futurologia. Wyd. 2. T. 2. Kraków 1973, s. 8–9.
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stało się po roku 1945 faktem dotyczącym całej ludzkości, bez względu na miejsce 
zamieszkania i wyznawaną ideologię. Próby „oswojenia” sytuacji permanentnego 
niepokoju sprawiły, że do fantastyki katastroficznej przeniknął pierwiastek czar-
nego humoru. Znajdował on wyraz bądź – jak np. w przypadku filmu Stanleya 
Kubricka Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę 2 
– w groteskowym ujęciu rozpatrywanych kwestii, bądź też w ludycznym stosunku 
do niebezpieczeństwa atomowego kataklizmu, po jakim nastąpi epoka „nowego 
barbarzyństwa” wraz z kultem siły. Jednoznacznie negatywną ocenę tendencji do 
zabawy strachem przed konfliktem nuklearnym wyrażał Lem. Według autora Fan-
tastyki i futurologii – skąd pochodzi opinia, którą chcemy tu zacytować:

nienasyconym fantastom groza realnie wisząca nad światem najwyraźniej nie wystarcza. W tym rysie 
ich twórczości manifestuje się nie tyle jakowyś demonizm, ile raczej – „ludyczny” stosunek do atomo-
wego niebezpieczeństwa: powitali je jako nową szansę budowania historii niezwykłych i wstrząsających 3. 

Co znamienne, prozaicy ci kreślą opowieści nie po to, by przestrzegać, lecz po 
to, by bawić. 

Jako przykład podajmy dwa filmy, będące niegdyś kinowymi sensacjami: Ostat-
ni brzeg Stanleya Kramera 4 oraz Mad Max George’a Millera 5. Dwie dekady dzielące 
te produkcje zaważyły nie tylko na rozłożeniu akcentów fabularnych, lecz przede 
wszystkim na zmianie stosunku do niebezpieczeństwa nuklearnego. Dla Kramera 
wojna z użyciem arsenału atomowego była pretekstem do refleksji na temat ludzkich 
zachowań w „dniach ostatnich”. Australia – jedyny kontynent, do którego nie do-
tarło jeszcze skażenie – stała się tytułowym „ostatnim brzegiem” dla nielicznych 
ocalałych, świadomych kruchości własnej egzystencji i nieuchronności śmierci. 
Reakcje na ową konieczność nadejścia toksyn i związanego z tym kresu ludzkości 
ukazywane są w stonowanej scenerii, do złudzenia przypominającej życie codzien-
ne widza 6. Odbiorcy, którzy oczekiwali w filmie Kramera monumentalnych wizji 
katastrofy, mogli odczuć zawód. Reżyser bowiem skupił się na obrazie ludzi stara-

2 Doktor Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę (Dr Strangelove, or How 
I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb). Reż. S. K u b r i c k. USA – Wielka Brytania 1964.

3 L e m, op. cit., t. 2, s. 11. 
4 Ostatni brzeg (On the Beach). Reż. S. K r a m e r. USA 1959. Scenariusz J. P a x t o n a  oparty na 

powieści N. Shute’a pod tym samym tytułem.
5 Mad Max. Reż. G. M i l l e r. USA 1979. Widowisko Millera znalazło dopełnienie w kolejnych filmach, 

tworzących cykl połączony postacią tytułowego bohatera: Mad Max 2. Wojownik szos (Mad Max 2: 
Road Warrior). Reż. G. M i l l e r. Australia 1981; Mad Max 3. Pod Kopułą Gromu (Mad Max 3: Beyond 
Thunderdome). Reż. G. M i l l e r, G. O g i l v i e. Australia 1985; Mad Max. Na drodze gniewu (Mad 
Max: Fury Road). Reż. G. M i l l e r. Australia–USA 2015.

6 Ową Kramerowską tradycję opowiadania o zagładzie atomowej w stonowany, kameralny sposób 
kontynuują jedynie nieliczni twórcy. Pragną oni – podobnie jak reżyser Ostatniego brzegu – uczynić 
wizję nuklearnej pożogi pretekstem do studium psychologicznego jednostki w obliczu nieuchronnej 
śmierci. Jako przykład przywołajmy Testament (The Testament. Reż. L. L i t t m a n. USA 1983). 
Fabuła filmu koncentruje się wokół losów małomiasteczkowej rodziny, żyjącej w Kalifornii. Littman 
nie ukazuje samego momentu ataku, skupiając się na procesie rozpadu związków międzyludzkich, 
spowodowanego świadomością nieuniknionego kresu własnego życia. Zdaniem J. S k w a r y  (Se-
zon smutnego kosmity. Warszawa 1988, s. 57), „Film [...] sprawia ogromne wrażenie swoją prosto-
tą i monotonią. Gdyby nie informacja, że mamy do czynienia z nuklearną zagładą, nie wiedzieliby-
śmy, o co chodzi. Autorka wychodzi z założenia, że nie spadające bomby budzą grozę. [...] Okrop-
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jących z godnością odnaleźć się w sytuacji bez wyjścia 7. Po premierze francuski 
krytyk, Michael Capdenac, pisał:

Brak tu [tj. w filmie Kramera] galopującego konia Apokalipsy. Nie ma sądu ostatecznego. Ale śmierć 
atomowa także nie ma oblicza. Jest głucha, niema, niewidzialna. Jest wszędzie, niszcząc bezwzględnie 
ludzkie istnienie, nie szczędząc nikogo, nawet tych, którzy znajdowali się poza walką... Ani razu nie 
zobaczyliśmy ofiar w scenerii fałszywych katastrof, a przecież nigdy w takim stopniu nie władał jeszcze 
ekranem strach 8.

To, co Jean Baudrillard nazywa interwencyjną mocą kina 9 – sprawdzanie, jaką 
siłę oddziaływania ma film – wykorzystane przez Kramera do stworzenia paraboli, 
Miller w cyklu opowieści o herosie postapokaliptycznego świata, tytułowym Mad 
Maxie, obrócił w zabawę. Produkcje tego drugiego reżysera (i jego naśladowców) 
stanowią sprawnie zrealizowane kino fantastyczno-przygodowe, a element science 
fiction służy w nich uatrakcyjnieniu fabuły. W analogiczny sposób można rozpa-
trywać cele przyświecające autorom współczesnej odmiany fantastyki katastroficz-
nej. Wykorzystują oni obrazy przyszłych kryzysów (wśród których dominują wątki 
konfliktu nuklearnego, choć nie tylko one) do snucia opowieści o ostatnich dniach 
ludzkości. Opowieści te tworzą specyficzny nurt w obrębie science fiction, określa-
ny mianem dark future. 

Nazwę ową można tłumaczyć jako mroczna/ponura/posępna przyszłość’, co 
– zgodnie z zamierzeniami prozaików – ma mówić o charakterze odzwierciedlanego 
czasu. Innymi słowy, dark future ukazuje uniwersum, które da się opisać w nastę-
pujący sposób: „mroczne siły w cieniu, wróg u bram, ciągle wojny, realistyczne [!] 
oddawanie świata” 10. Zakreślony w przywoływanym tu cytacie krąg tematyczny 
interesujący autorów dark future pozwala na utożsamienie go z dziełami przedsta-
wiającymi rzeczywistość po globalnym kryzysie. Na gruzach przeszłości ostatni 
reprezentanci rasy ludzkiej usiłują odbudować struktury społeczne. 

Gwoli rzetelności należy wszakże przyznać, iż takie rozumienie nazwy nurtu 
nie jest jedynym możliwym. Lektura treści zawartych na stronach internetowych 
(zwłaszcza dotyczących gier Cyberpunk 2020 i Fallout II 11) wskazuje, iż wypowia-
dający się na temat owych gier nader często odnoszą określenie „dark future” rów-
nież do fantastyki cyberpunkowej, tj. podejmującej kwestie tożsamości człowieka 
żyjącego w przestrzeni zdominowanej przez technologie komputerowe. Jednak 
w opinii piszącego te słowa rozumienie terminu zaproponowane na wspomnianych 
tu forach internetowych wydaje się zbyt szerokie i sprawia, że staje się on migotli-

ne jest tylko powolne umieranie bez nadziei na pomoc. I wreszcie świadomość, że przestało się być 
wrażliwym na ludzki gniew i rozpacz. Najpierw umierają uczucia, potem dopiero ciało”.

  7 Zob. A. K o ł o d y ń s k i, Filmy fantastyczno-naukowe. Warszawa 1972, s. 88.
  8 Cyt. jw.
  9 J. B a u d r i l l a r d, Czas apokalipsy. W: Symulakry i symulacja. Przeł. S. K r ó l a k. Warszawa 

2005, s. 75.
10 G r u s z c z y, wypowiedź w dyskusji: Czy Monastyr jest światem dark fantasy? Forum „Poltergeist”. 

Na stronie: http://forum.polter.pl/viewtopic.php?t=1429&start=60 (data dostępu: 15 VII 2016). 
11 Dodajmy jedynie, iż druga z przywołanych tu produkcji nie jest w ścisłym sensie cyberpunkowa, 

w trakcie rozgrywki napotyka się wszakże postacie o takiej proweniencji – androidy, sztuczną in-
teligencję, funkcjonującą w zapomnianym superkomputerze, ludzi wspomagających się protezami 
i wszczepami, które przekształcają ich w cyborgi.
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wy znaczeniowo. Podobnie mylne byłoby utożsamianie dark future z formami 
kontrutopii (antyutopią i dystopią). Wprawdzie science fiction ukazująca mroczną 
przyszłość wywodzi się z fantastyki społecznej, odmienne jest wszakże w tym przy-
padku rozłożenie akcentów fabularnych. Twórcy utopii negatywnych zaintereso-
wani są bowiem mechanizmami społecznymi prowadzącymi do dehumanizacji 
i reifikacji jednostki. Tymczasem autorzy opowieści dark future traktują społeczeń-
stwo przyszłości (czy raczej jego namiastkę) wyłącznie jako scenerię dla perypetii 
fabularnych. Innymi słowy, pytanie: „Co może doprowadzić do katastrofy?”, zastę-
pują oni innym: „Jak wygląda świat po kataklizmie?”. Oczywiście, istnieją utwory 
łączące refleksję społeczną z poetyką znamienną dla dark future (np. Dziennik 
czasu plagi Andrzeja Ziemiańskiego lub Bramy strachu Emmy Popik), nie są one 
jednak reprezentatywne dla omawianego zjawiska. 

Śledząc ewolucję XX-wiecznych apokaliptycznych prognoz społecznych ujętych 
w ramy fikcji literackiej, można dostrzec analogię między dziejami modernistycznej 
i międzywojennej fantastyki katastroficznej a jej współczesną odmianą. Paralele 
wynikają z tożsamości mechanizmów społecznych wpływających na ową twórczość. 
Różne są, oczywiście, źródła natchnienia. Nurt młodopolskiej i międzywojennej 
fantastyki katastroficznej wywodził się z charakterystycznego dla tego okresu po-
czucia schyłkowości; był reakcją literacką (głównie w obiegu popularnym) na pro-
gnozy wieszczące kres świata, koniec hegemonii białego człowieka. Wyrażając 
świadomość fin de siècle’u, kontaminował ją z zyskującą poczytność u schyłku XIX 
wieku na terenach zaborów, przede wszystkim pruskiego i austriackiego, literatu-
rą jarmarczną. Jej autorzy, owi „Nikiforowie pióra” 12, wpłynęli w istotny sposób na 
recepcję teorii Oswalda Spenglera, Miguela de Unamuno i innych filozofów, prze-
powiadających koniec człowieka. Jednocześnie zaś przyczynili się do rozwinięcia 
się w Dwudziestoleciu międzywojennym zapotrzebowania na fantastykę katastro-
ficzną w jej różnych odmianach. Dostosowanie owych wizji do oczekiwań masowe-
go odbiorcy sprawiło, że wielości obrazów ostatnich godzin ludzkości nie towarzy-
szyła pogłębiona refleksja nad prezentowanymi mechanizmami społecznymi. Toteż 
do wyjątków należą powieści sięgające do fantastyczno-apokaliptycznej rekwizy-
torni, by traktować ją w sposób pretekstowy, jak czynią Stanisław Ignacy Witkiewicz 
w Pożegnaniu jesieni i Nienasyceniu, Bogusław Adamowicz w Triumfie żółtych lub 
Antoni Słonimski w Dwu końcach świata.

Charakterystyczną cechą dark future – zwłaszcza najnowszej prozy autorów 
wykorzystujących poetykę tego nurtu – jest mało wyrafinowane nawiązywanie do 
założeń katastrofizmu Dwudziestolecia międzywojennego. W utworze Roberta 
J. Szmidta Apokalipsa według Pana Jana (2003) można zauważyć próbę reinter-
pretacji i dostosowania do współczesnej świadomości nieomal wszechobecnych 
w literaturze tamtego okresu – zarówno popularnej, jak i wysokoartystycznej – mo-
tywów, pośród których niebagatelne miejsce zajmował obraz wojny totalnej i zagro-
żenia tzw. żółtym niebezpieczeństwem. 

Nie należy zarazem zapominać o istotnej różnicy w motywacji wykorzystywanych 
wątków katastroficznych. Pisarze publikujący w Dwudziestoleciu traktują podej-

12 Określenie J. D u n i n a  (Papierowy bandyta. Książka kramarska i brukowa w Polsce. Łódź 1974, 
s. 6).
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mowane kwestie bądź doraźnie, jako formę zbeletryzowanej publicystyki, bądź też 
jako okazję do przeprowadzenia eksperymentu myślowego. Szmidt natomiast pod-
porządkowuje owe wątki funkcji ludycznej. O ile powieści Stefana Barszczewskiego 
lub Mieczysława Smolarskiego dają świadectwo literackie autentycznej obawie przed 
skutkami ataku bronią masowego rażenia (za jaką uznano po pierwszej wojnie 
światowej gazy bojowe), o tyle Szmidt „bawi się” zagrożeniem nuklearnym. 

Literackich źródeł wydarzeń składających się na fabułę powieści Szmidta są 
świadomi jej bohaterowie, podsuwający ten trop interpretacyjny czytelnikowi – je-
den z prominentów z otoczenia Sobieszczuka sugeruje: „Być może mamy do czy-
nienia z [...] zapowiadanym w przepowiedniach zalewem żółtej rasy” 13. Podobny 
pierwowzór (można tu przywołać np. Czandu Barszczewskiego) mają obrazy migra-
cji Chińczyków, zasiedlających opustoszałe tereny wschodniej Europy. Porównajmy 
opisy owej wędrówki ludów:

mienią się barwami tęczy kaftany i chałaty, żupany i bluzy Mongołów, Buriatów, Kałmuków, Kirgizów, 
Tatarów, plemion chińskich, tybetańskich i malajskich [...]; połyskuje stal krzywych szabel tatarskich 
[...]; migają buzdygany i buławy; śród papach i kołpaków strzela tu i ówdzie misiurka lub szyszak, 
a nawet kolczugi i karaceny starodawne okrywają niejedną pierś pod lasem sztandarów, buńczuków 
i godeł najrozmaitszych, szeleszczących pieśni bahadurów. 

Zdawałoby się, że cała Azja [...] przywdziała odwieczny strój symboliczny wielkich przodków, by 
krasą barbarzyńską olśnić Europę 14.

Każdy z trzech członów nadchodzącej armii liczył od dwudziestu sześciu do trzydziestu tysięcy 
żołnierzy. Każdy posiadał wsparcie niemal stu czterdziestu dział średniego i dużego kalibru oraz stu 
lekkich wozów bojowych, transportowanych teraz w zaprzęgach wołów czy też innych rogatych zwierząt. 
[...] 

[...] Na wypalonych stepach Kazachstanu i u podnóża Uralu kamery [...] zarejestrowały ogromne 
masy ludzi, wędrujących w kierunku żyznych równin Europy. Miliony Chińczyków szły pieszo, niekie-
dy z dobytkiem, w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Wielu zostawało w napotkanych miejscowościach, 
w miejscach oszczędzonych przez wojnę, ale ta ludzka rzeka zdawała się nie mieć końca 15.

W pierwszej z przytoczonych tu powieści Azja została zaprezentowana jako siła 
przechowująca pierwotną witalność, przeciwstawiona wygodnemu życiu jednostki 
wyrosłej w zachodniej cywilizacji. Odpycha swym prymitywizmem, pociągając za-
razem egzotyką. Lektura zarówno tego, jak i drugiego z fragmentów pokazuje głów-
nie anonimowość masy najeźdźców. Zmienia się wprawdzie broń (w powieści 
Barszczewskiego wykazuje ona bardziej anachroniczny charakter niż ta, którą 
dysponują Polacy, co ma poświadczać zacofanie cywilizacyjne agresora), lecz kon-
frontacja w obu przypadkach jest nieunikniona.

Owe nawiązania do tradycji modernistyczno-międzywojennej fantastyki kata-
stroficznej nie muszą – jak w Apokalipsie według Pana Jana Szmidta – być wyraża-
ne expressis verbis. Za przykład ukrytych, niekiedy bezwiednych nawet dla twórcy, 
powinowactw literackich może służyć motyw miasta – ostatniej enklawy minionego 
porządku. Zarówno w przedwojennej, jak i we współczesnej fantastyce katastroficz-
nej miejska aglomeracja zdaje się pełnić dwie funkcje: poświadcza upadek cywili-

13 R. J. S z m i d t, Apokalipsa według Pana Jana. Katowice 2003, s. 212.
14 S. B a r s z c z e w s k i, Czandu. Powieść z XXII wieku. Warszawa 1925, s. 256.
15 S z m i d t, op. cit., s. 214–215.
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zacji oraz stanowi wymierne, fizyczne uobecnienie pamięci o przeszłości. W tej roli 
występują anonimowa enklawa w Bramach strachu Popik oraz Wrocław w Autobahn 
nach Poznań Ziemiańskiego. Utwory te łączy też postać obcego; przybysza, z które-
go perspektywy czytelnik postrzega miasto jako coś nierealnego. Tym bardziej że nie 
każdemu dane jest w nim zamieszkać – w Bramach strachu bohater ten w ciągu 
trzech dni musi znaleźć pracę; w opowiadaniu Ziemiańskiego:

sztucznie winduje [się] ceny i pensje na niebotyczne wyżyny, żeby nikt nie przyjeżdżał [...]. [...] żeby nie 
nazywano nas [tj. mieszkańców powieściowego Wrocławia] ksenofobami i rasistami, to my nikomu nie 
odmawiamy prawa do osiedlenia się, tyle tylko, że nikogo nie stać na życie we Wrocławiu 16. 

Dlatego też jedynie wrocławianie ze stałą pracą „Mają perspektywę normalnego 
życia, o której reszta świata może jedynie czytać w starych powieściach” 17.

Szczególnie sugestywnie został ukazany obraz miasta w Hordzie Piotra Gór-
skiego. Stolica, widziana ze wzgórza, jest „ogromna”. Ma „kilka kilometrów średni-
cy, a obwarowania [...] [wznoszą] się ponad ziemię na jakieś dwadzieścia metrów. 
Miasto [płonie] miliardem świateł w bladym mroku zbliżającego się wieczoru” 18.

Owa wspólnota funkcji motywu miasta pozwala łączyć Ostatnią godzinę Tade-
usza Konczyńskiego (1913; dalsze wydania pt. Koniec świata) i Miasto Światłości 
Smolarskiego (1924) ze współczesnymi opowieściami dark future (np. Bramami 
strachu Popik, Hordą Górskiego, Apokalipsą według Pana Jana Szmidta). Zarazem 
jest świadectwem stałości określonych rozwiązań fabularnych, aktualizowanych 
na różne sposoby, zależne od kontekstu historyczno-społecznego.

Rozpatrując dark future na tle jej modernistyczno-międzywojennej poprzednicz-
ki ideowej, nietrudno dostrzec analogiczne mechanizmy rządzące powstaniem 
analizowanego tu nurtu i wpływające na jego postać. Do rozwoju modernistycznej 
fantastyki przyczyniła się, o czym wspominaliśmy, fascynacja zapowiedziami kresu 
cywilizacji europocentrycznej. W przypadku dark future swoistym „społecznym 
detonatorem”, umożliwiającym narodziny osobnego nurtu fantastyki katastroficz-
nej, było narastające w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zauroczenie punk 
rockiem, będącym najbardziej wyrazistym, prócz mody, przejawem subkultury 
punkowej. Gino Castaldo upatruje przyczyn fascynacji punkiem w rozczarowaniu 
młodego pokolenia Brytyjczyków połowy wspomnianej dekady wynikającym z re-
cesji gospodarczej i gwałtownie zwiększającego się bezrobocia 19. Omawiając fenomen 
punk rocka na przykładzie twórczości Sex Pistols, Slits i Clash, wskazuje on upo-

16 A. Z i e m i a ń s k i, Autobahn nach Poznań. W: Zapach szkła. Lublin 2004, s. 444.
17 Ibidem, s. 445.
18 P. G ó r s k i, Horda. „Nowa Fantastyka” 1992, nr 11, s. 51.
19 Ówczesna sytuacja społeczno-polityczna była najważniejszym ze źródeł punk rocka, lecz nie jedy-

nym. Należy bowiem odnotować, iż terminu „punk” w odniesieniu do muzyki rockowej używano od 
połowy lat sześćdziesiątych XX wieku, określając w ten sposób amatorskie zespoły, przedstawicie-
li tzw. rocka garażowego. Dekadę później miano punku zaczęto stosować do Television i Patti Smith 
Group. Ich piosenki bezpośrednio inspirowały następnych twórców punku. Wolno rzec, iż dzięki 
tym zespołom słowo „punk” nabrało dzisiejszego znaczenia. Muzyczne inspiracje autorzy punk 
rocka czerpali jednak nie tylko ze stylistyki garażowej. Istotne stały się dla nich dokonania The 
Velvet Underground, zaangażowanych politycznie The Stooges lub MC5 oraz niektórych grup 
glamrockowych. Punk rock można traktować również jako propozycję alternatywną w stosunku do 
grup  rockowych, oskarżanych o przerost formy nad treścią i rezygnację z własnych ideałów na 
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litycznienie przesłania muzyki jako najważniejszą (by nie rzec: dystynktywną) cechę 
nurtu 20.

Utwory punkowe odwoływały się do tradycji społecznie zaangażowanych hip-
pisowskich „protest songów”. Co znamienne  – a czego świadomość jest istotna 
w lekturze fantastyki dark future – nie zawierały one, w przeciwieństwie do pieśni 
„dzieci kwiatów”, akcentów pozytywnych. Punk, programowo negujący wszelkie 
wartości, nie usiłował zastąpić ich innymi. Pustce aksjologicznej towarzyszył w nim 
nihilizm etyczny i społeczny, sprzeciw zaś wobec status quo stał się wartością sa-
moistną. Postawa taka współgrała z przesłaniem punku, którego początkowym 
założeniem było odrzucenie jakichkolwiek ideałów. Ów wszechogarniający sprzeciw 
wobec tego, co zastane, w miarę upływu czasu przekształcił się w ruch społeczno-
-polityczny, wymierzony przeciwko instytucjom: rządowi i jego aparatowi przymu-
su (tj. policji i wojsku), zorganizowanym ruchom religijnym, środkom masowego 
przekazu, wielkim korporacjom itp., gdyż – według członków subkultury – ograni-
czają one wolność i niezależność człowieka. To właśnie negacja wszelkich form 
władzy doprowadziła do przyjęcia przez znaczną część punków ideologii anarchi-
stycznej w jej licznych odmianach.

Punk, początkowo traktowany w Polsce jako chwilowa moda, dość szybko prze-
kształcił się w zjawisko subkulturowe, dynamicznie rozwijające się do połowy lat 
osiemdziesiątych XX wieku 21. Jednakże, mimo iż muzyka ta zyskała wielu zwolen-
ników (co znamienne, nie wywodzili się oni – w przeciwieństwie do swych brytyjskich 
poprzedników – jedynie z niższych warstw społecznych), nie można mówić o rodzi-
mej specyfice tego zjawiska. Wynika to zapewne z charakteru punku, odrzucają-
cego współczesność bez względu na wszelkie podziały ideologiczne, klasowe itp. 22 

rzecz sukcesu komercyjnego (szerzej zob. Punk rock. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Punk_rock ádata dostępu: 15 VII 2016ñ).

20 Zob. G. C a s t a l d o, Ziemia obiecana. Kultura rocka (1945–1994). Przeł. J. U s z y ń s k i. Kraków 
1997 (tu zwłaszcza rozdz. Punk. Nazajutrz po katastrofie). Możliwa jest, oczywiście, również inna 
interpretacja źródeł punku. Zdaniem T. T h o r n e’ a  (Mody, kulty, fascynacje. Słownik pojęć kul-
tury postmodernistycznej. Przeł. Z. B a t k o. Wyd. 2. Warszawa 1999, s. 277–278), „Ruch punków 
był nie tyle ekspresją lęków i rozpaczy młodych bezrobotnych ludzi wywodzących się z klasy ro-
botniczej, ile raczej nerwową reakcją okresu dojrzewania – wrażliwy, nieprzystosowany młody 
człowiek wkraczał w świat dorosłych, przybierając doprowadzoną do karykatury pozę skrajnego 
nihilizmu”.

21 Oczywiście, i dziś powstają zespoły sięgające do tradycji punku, np. Zabili Mi Żółwia lub Farben 
Lehre. Ich repertuar nie ma jednak wydźwięku społecznego, charakterystycznego dla pierwotnej 
ideologii punk rocka. Są to grupy raczej stylizujące swoje utwory na punkowe niż w ścisłym sensie 
punkrockowe. Fakt ten nie oznacza wszakże, iż wypracowana przez autorów punku „estetyka 
krzyku” przeminęła. Jej elementy można bowiem, podobnie jak poetykę i światopogląd, odnaleźć 
współcześnie w hip-hopie (np. w piosenkach zespołów Warszafski [!] Deszcz, Wzgórze Ya-Pa 3, 
ERKA). W utworze Wzgórza Ya-Pa 3 Zabić ten hałas (na płycie: Osiedle pełne rymów, czyli HIP HOP 
jak okiem sięgnąć, utwór 7) pojawiają się słowa:

Kogo drażni hip-hop ten drażni mnie 
[. . . . . . . ]
Zrozum to
Najlepiej od zaraz
Nie ma możliwości
Żeby zabić ten hałas. 

22 Jedynie niekiedy, jak w przypadku utworu Hans Kloss zespołu Dzieci Kapitana Klossa, można 
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Jako przykład punkowego uniwersalizmu doświadczenia warto przywołać utwory 
zespołów Ałma-Ata (Fast), Kultura (Żyję w tym mieście), Fort BS (Ty, Tytuł niepo-
trzebny), KSU (Ewolucja áw ściekuñ, Jabolowe [!] ofiary, Rozkaz). Ukazywany jest 
w nich rozkład społeczeństwa, traktowanego jako anonimowa struktura. 

Podobnie doświadczenie kompromitacji dotychczasowych wartości prezento-
wali autorzy pierwszych utworów dark future. Dość szybko jednak to, co stanowi-
ło zbeletryzowany zapis upadku cywilizacyjnego, stało się zabawą w makabrę. 
Punkowe radykalizm i nihilizm ze światopoglądów przekształciły się w pozę. Twór-
cy przedstawiający mroczną przyszłość sięgnęli po rekwizytornię zjawiska wyro-
słego na gruncie punk rocka, jednakże niezaangażowanego społecznie – heavy 
metalu.

Mariaż obu kierunków wprowadził do kultury masowej gloryfikację rozkładu 
i rozchwianie aksjologiczne rzeczywistości. Negowanie wszelkich wartości i norm 
społecznych, charakterystyczne dla punk rocka, problematyzował nurt nu metalu. 
Należący doń twórcy (zespoły Tool, Nine Inch Nails, wokalista Marilyn Manson) 
sięgnęli do poetyki skandalu, przywołując i parodiując sferę sacrum oraz narusza-
jąc tabu obyczajowe. Ów wybór tematyki świadczy – zdaniem Lesława Halińskiego 
– „o narastającej wśród młodzieży świadomości życia w świecie »odczarowanym«, 
wyzutym z tradycyjnej metafizyki [...]” 23. Na kryzys wartości fikcyjnego świata 
przedstawionego – co zdaje się sugerować Haliński w odniesieniu do twórczości 
numetalowej – istotny wpływ miała rzeczywistość pozatekstowa. Podobne zależno-
ści można odnaleźć również między kreacją artystyczną a stosunkiem do świata 
realnego w nurcie dark future. Charakteryzując związki heavy metalu z fantastyką, 
Jan Rutkowski sugerował, iż cechą wspólną obu przejawów kultury popularnej jest 
niezgoda na rzeczywistość, pociągająca za sobą „nastroje dekadenckie, katastrofizm, 
pesymizm, agresję” 24. W odczuciu piszącego te słowa uogólniający ton uwag Rut-
kowskiego nie oddaje stanu faktycznego. Jeśliby bowiem odrzucenie rzeczywistości 
utożsamiać – w odniesieniu do fantastyki naukowej – z postawą agresywną bądź 
dekadencką, prowadziłoby to do nadinterpretowania lub absurdalności odczytań 
wielu utworów np. z kręgu fantastyki socjologicznej. 

Należałoby również rozpatrzyć, czy w istocie każdorazowo wolno mówić o bez-
radności literatury realistycznej, ilekroć pisarz zechce – z różnych względów – „przy-
oblec” swe dzieło w kostium fantastyczny. Bliższe prawdy wydaje się, iż wspomnia-
ne przez Rutkowskiego nastroje (p o z y?) można odnaleźć przede wszystkim w mało 
wartościowych pod względem artystycznym i myślowym utworach, w których ele-
menty te odwracają uwagę od jałowości podejmowanych kwestii. Baczna lektura 
tekstów z kręgu dark  future obnaża sygnalizowane tu mechanizmy markowania 

mówić o aktualizacji rodzimego bohatera z kręgu kultury popularnej, w Chodź, pójdziemy tam 
Nocnych Szczurów zaś – o przywołaniu polskiej scenerii (cyt. za: „Okolice” 1987, nr 3, s. XVI): 

Dziś spotkamy się w „Remoncie”
Albo w gdańskim „Rudym Kocie”
Jeśli chcesz to w Wielkim Młynie
Lub gdzieś dalej w Jarocinie.

23 L. H a l i ń s k i, Postczłowiek na ziemi jałowej, czyli mroczna strona rocka lat 90. W zb.: Między duszą 
a ciałem. A po co nam rock. Red. W. J. B u r s z t a, M. R y c h l e w s k i. Warszawa 2003, s. 237.

24 J. R u t k o w s k i, Dwaj jeźdźcy Apokalipsy. „Nowa Fantastyka” 1992, nr 5, s. 59. 
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rozterek egzystencjalnych egzaltowaną stylistyką i zastępowania istotnych zagadnień 
społecznych – frazesami.

Ze względu na to, że w opracowaniach literatury popularnej o charakterze le- 
ksykonów – nasuwają się tu na myśl Leksykon polskiej literatury fantastycznonau-
kowej Andrzeja Niewiadowskiego i Antoniego Smuszkiewicza (1990) oraz Słownik 
literatury popularnej pod redakcją Tadeusza Żabskiego (1997; wyd. 2, poprawione 
i uzupełnione: 2006) – brak haseł omawiających analizowany fenomen, na potrzeby 
niniejszego szkicu można zaproponować roboczą definicję dark future. Mianem tym 
zostanie określony nurt science fiction pokrewny fantastyce katastroficznej (wolno 
traktować go jako jej specyficzny przejaw), którego wyznacznikami są:

– czas akcji sytuowany w lub (częściej) po epoce globalnego kryzysu, wywoła-
nego przez różnorodne czynniki;

– postapokaliptyczna (zwykle związana z wojną nuklearną) sceneria;
– nihilistyczna i radykalna postawa bohaterów wobec wyzwań rzeczywistości, 

wywodząca się z subkultury związanej z punk rockiem;
– apoteoza przemocy, traktowanej jako modus vivendi.
W dalszej części artykułu będą omówione owe wyróżniki.

U źródeł upadku dotychczasowego porządku

Najczęściej przyczyną rozkładu cywilizacji świata przedstawionego utworów z krę-
gu dark future jest wojna atomowa. Wystąpiła ona w bliższej lub dalszej przeszłości, 
przyczyniając się do zerwania ciągłości historycznej. Przykładem utworu, w którym 
konflikt nuklearny rozpoczyna nowe datowanie, jest nowela filmowa Piotra Szulki-
na Golem. Mówi ona o zdarzeniach rozgrywających się „W 41 roku, po ostatnim 
268 niedoświadczalnym wybuchu nuklearnym [...]” 25. Rozwiązanie to należy jednak 
traktować jako jednostkowe, najczęściej bowiem autorzy dark future poprzestają 
(jak w przypadku Apokalipsy według Pana Jana lub Autobahn nach Poznań) na 
wspomnieniu wojny nuklearnej jako faktu historycznego. Bohater innej noweli 
Szulkina, O bi, o ba, stwierdza: 

Rok temu skończyła się wojna. Rok? Chyba rok. 
Nie zaglądam do kalendarza. Nikt nie zagląda. Gdy przestały wybuchać atomowe bomby, ponieważ 

wszystkie warte tego [tj. zniszczenia] cele zostały zniszczone, wyszliśmy z naszej betonowej skorupy 26.

Na konieczność uwzględniania innych niż konflikt atomowy źródeł globalnego 
kryzysu wskazuje uczestnik dyskusji na forum internetowym posługujący się 
pseudonimem „Kret” 27. Odpowiadający mu internauta, podpisujący się jako Adam 
Waśkiewicz, wymienia następujące potencjalne przyczyny upadku cywilizacji:

– wojna i związany z nią kryzys społeczno-gospodarczy;
– zaraza dziesiątkująca populację;
– kataklizm naturalny;

25 P. S z u l k i n, Golem. W: „O bi, o ba” i inne prawdziwe nowele filmowe. Warszawa 1984, s. 190.
26 P. S z u l k i n, O bi, o ba. W: jw., s. 87.
27 K r e t, wypowiedź w dyskusji Klimaty postapokaliptyczne. Forum „Gildia.pl”. Na stronie: http://

www.forum.gildia.pl/index.php?topic=1049.0 (data dostępu: 21 VII 2016).
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– powody nadnaturalne, prowadzące do pojawienia się demonów 28.
Dyskusja, trwająca w okresie 20 I 2003 – 20 IX 2012, została zawieszona, nie 

przyniósłszy rozwiązań. Może jednak świadczyć o żywym zainteresowaniu inter-
nautów zjawiskiem dark future – zainteresowaniu stymulowanym zapewne pre-
mierą postapokaliptycznej gry Fallout (nb. tytuł ten przywołuje w swej wypowiedzi 
„Kret”).

Sceneria akcji

Świat przedstawiony w fantastyce dark future jest zunifikowany i służy jedynie 
podkreślaniu atmosfery towarzyszącej zagładzie ludzkości. Dlatego najczęściej 
akcja utworów nie rozgrywa się w industrialnym piekle betonowej dżungli miast 
przyszłości, lecz na gruzach aglomeracji. Jeśli nawet, jak w przypadku filmowego 
obrazu Manhattanu z Ucieczki z Nowego Jorku 29 bądź Seattle z Klasy 1999 30, wi-
dzowi zostają zaprezentowane miejsca akcji lokowane w sposób pozwalający na 
odniesienie ich do rzeczywistości pozafikcyjnej, dochodzi nie do skopiowania, lecz 
do przetworzenia wzorca urbanistycznego. Ruiny, wraki zniszczonych samochodów 
na zdewastowanych ulicach, hordy ekstrawagancko ubranych mieszkańców miast 
mają przypominać oglądającemu, że jego wiedza na temat owych miejsc jest nie-
adekwatna do wizji futurystycznej.

Do reprezentatywnych dla dark future opisów przestrzeni należy ten zawarty 
w opowiadaniu Grzegorza Drukarczyka Reguła przetrwania: 

Ogromne gmaszysko stacji dzielnie znosiło zgubny wpływ uciekającego czasu. Jedynie gdzieniegdzie 
duże płaty łuszczącego się tynku odsłaniały czerwoną mozaikę ceglanego muru. [...] Okna, skrzywione 
w diabolicznym grymasie wybitych szyb [...]. Szeregi zwrotnic kryła karłowata roślinność. [...] 

[...] rampa, czy właściwie stos spróchniałych desek po niej pozostałych, była lekko na uboczu [...] 31.

W utworze Drukarczyka ukazany jest – charakterystyczny dla omawianego tu 
nurtu – czas postindustrialnego rozpadu cywilizacji technicznej, spowodowany 
bliżej nie określoną katastrofą. W Regule przetrwania zachwianiu ulega również 
struktura temporalno-spacjalna, co pozwala bohaterowi przenosić się do przeszło-
ści. Dzięki swoistym „dziurom w czasie” może on zdobywać pożywienie i środki 
niezbędne do przeżycia. 

Podobnie zarysowaną przestrzeń odnajduje czytelnik w opowiadaniach Popik, 
przedstawiającej wegetację ostatnich reprezentantów ludzkości: 

dorośli umarli i świat należał do nas, do dzieci. Świeciło słońce, siedzieliśmy na krawężniku, wycią-
gnąwszy piszczele nóg na spękany asfalt jezdni. Nie mieliśmy siły rozmawiać, wiedzieliśmy, że nie do-
żyjemy niedzieli 32.

Trzeba dodać, iż do wyjątków należy sytuacja, w której konflikt dotyczy jedynie 

28 A. W a ś k i e w i c z,  wypowiedź w dyskusji (jw.). Osoba podpisująca się jako „ponury_jay” dodaje 
do przyczyn wymienionych przez Waśkiewicza niekontrolowany rozwój nanotechnologii (jw.).

29 Ucieczka z Nowego Jorku (Escape from New York). Reż. J. Ca rpen t e r. USA – Wielka Brytania 
1981.

30 Klasa 1999 (Class of 1999). Reż. M. L. L e s t e r. USA 1989.
31 G. D r u k a r c z y k, Reguła przetrwania. W: Reguła baśniowego mroku. Warszawa 1986, s. 29.
32 E. P o p i k, Nadejście Fortynbrasa. W: Tylko Ziemia. Warszawa 1986, s. 28.
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części kontynentu. W Śmierci Szczurołapa Jarosława Grzędowicza skonfrontowane 
zostały ogarnięty wojną Wschód i dostatni Zachód. Uciekinier z terenów działań 
wojennych, Kirosjan, pozostawił za sobą „pachnące napalmem skaliste stepy, po-
malowane na piaskowo, płaskie czołgi oblepione wyjącymi Rycerzami Islamu, 
płonące ruiny Erewańskiego Uniwersytetu, zgliszcza młodej Republiki Armeńskiej, 
patrole Specnazu [...]. [...] krew, dym, śmierć i trzy miesiące tułaczki” 33. Z ową 
apokaliptyczną wizją kontrastuje obraz „rozświetlonej neonami, pachnącej wodą 
kolońską, sytej Zjednoczonej Europy” 34.

Jednostkowość rozwiązania zastosowanego przez Grzędowicza wynika głównie 
z funkcji, jaką globalny charakter kryzysu pełni w nurcie dark future. Wszechobec-
ność katastrofy przyczyniającej się do upadku cywilizacji w jej dotychczasowym 
kształcie akcentuje, iż kryzys ten jest niemożliwy do uniknięcia. Z tego względu 
twórcy dark future, podobnie jak ich przedwojenni antenaci literaccy, kreśląc wizje 
mrocznej przyszłości, nie ograniczają się do wybranego obszaru, czyniąc (najczęściej 
implicite) mrocznym miejscem całą Ziemię.  

Bohater i jego postawa aksjologiczna

Żyjący w świecie chaosu protagoniści dark future wegetują, zajmując się jedynie 
zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych. Biologiczne przeżycie w świecie przyszłości 
staje się priorytetem, któremu jest podporządkowane wszystko inne. W Nadejściu 
Fortynbrasa Popik informacje umożliwiające przetrwanie bohaterów są skrzętnie 
ukrywane, by nikt nie mógł z nich skorzystać:

– Babcia powiedziała, że jedzenie robi się ze zwierząt i roślin. Ale zwierzęta trzeba zabić, by włożyć 
do puszki. Kazała mi powtarzać: zaostrz patyk, uderz kilka razy, mięso, życie.

[...] 
– Tamtym nie powiemy? – upewniłem się, a ona pokiwała głową.
Zaostrzyć patyk, powtarzałem w myślach, uderzyć, poprawić, zabić, żyć 35.

Wszelkie sojusze zawierane są w imię wspólnych celów i rozpadają się po ich 
osiągnięciu. Partykularyzm motywacji takich działań wyraża Pat, bohater Reguły 
przetrwania Drukarczyka. Stwierdza: 

Wspólnota interesów – to wszystko. Żadnego zaufania, żadnej miłości, żadnej pewności – żadnych 
bzdur. Tak musi być, jeśli chcesz żyć. [...] Bez uczuć – ten towar zwrócono producentowi. Za dużo re-
klamacji z trzeciego świata – ze świata umarlaków 36. 

Cynizm owej deklaracji jest jednakże świadectwem nie tyle wiary w siebie i siły 
wypowiadającego ją, ile jego bezradności w obliczu drapieżności świata, w którym 
nie obowiązują żadne umowy społeczne. Przetrwanie – bo trudno w tym przypadku 
mówić o poczuciu bezpieczeństwa – oznacza życie w ciągłym zagrożeniu: 

33 J. G r z ę d o w i c z, Śmierć Szczurołapa. W zb.: Wizje alternatywne. Antologia opowiadań „SF” pi-
sarzy polskich. Wybór, oprac. W. S e d e ń k o. Białystok 1990, s. 127.

34 Ibidem.
35 P o p i k, Nadejście Fortynbrasa, s. 37–38.
36 D r u k a r c z y k, op. cit., s. 27.
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jestem [...] we własnym świecie, gdzie decydują ułamki sekund. Zbyt duże ryzyko. Nie czas na wypo-
czynek. [...] niewielkie spóźnienie będzie równoznaczne ze śmiercią [...] 37. 

Walka staje się jedynym sposobem, by nie umrzeć. Tam, gdzie istnienie spro-
wadzone zostało do poziomu zwierzęcej wegetacji, nie ma miejsca na humanizm. 

Nierzadko autor ma problemy z określeniem statusu ontologicznego swoich 
bohaterów. Trudno bowiem nazwać ludźmi istoty odarte z człowieczeństwa. Instynkt 
przetrwania zdominował u nich cechy pozostałe – w jednym z opowiadań Popik 
protagoniści, Stary i Stara:

upodobnili się do siebie i niczym się nie odróżniał mężczyzna od kobiety, nie przypominali również ludzi 
i już nimi nie byli. [...] zapomnieli o wszystkich uczuciach, które ich łączyły, i zatracili ludzkie odruchy. 
Żyli, nienawidząc się i dręcząc, nie umieli bowiem umrzeć 38. 

Apatia Starego i Starej, pokrewna paranoidalnym zachowaniom Pata, ma źró-
dło w świadomości rozpadu jednorodnej wizji rzeczywistości.

Mimo iż nihilizm jest postawą najczęściej deklarowaną przez bohaterów opo-
wieści dark future, nie brak prób jego przezwyciężenia. Soft (znany z fabuły O bi, 
o ba Szulkina), Teodor Hornic (protagonista Głowy Kasandry Marka Baranieckie-
go), Kirosjan ze Śmierci Szczurołapa Grzędowicza lub przybysz z Bram strachu 
Popik to postacie reprezentujące tradycyjne wartości (współczucie, przyjaźń, altru-
izm), nie przystające do realiów świata przedstawionego. Choć postacie owe pono-
szą klęskę, w wymiarze etycznym zwyciężają. Pełnią funkcję analogiczną do „jedy-
nych sprawiedliwych” z kart przedwojennej fantastyki katastroficznej. Dzięki tym 
bohaterom totalność katastrofy zostaje niejako „zneutralizowana”. Jak wszakże 
zauważa Krystyna Kłosińska, omawiająca wizje upadku społecznego w utworach 
z kręgu międzywojennej fantastyki, wspomniana „neutralizacja” stanowi wyłącznie 
wyraz nadziei i wiary autorów w możliwości zaistnienia indywidualności prometej-
skiej, która będzie ustawodawcą nowego porządku 39. 

Fascynacja przemocą i jej (nie tylko lekturowe) konsekwencje

Subkultura punkowa nie zdołała wypracować spójnego stosunku do przemocy. 
Z jednej strony, odrzucano ją, jako niezgodną z przekonaniami pacyfistycznymi. 
Z drugiej wszakże – sądzono, iż przemoc skierowana przeciwko członkom wrogich 
grup i instytucjom państwa (zwłaszcza policji) może być skuteczną metodą samo-
obrony, zwrócenia uwagi na problemy i podjęcia walki o swoje prawa. 

Twórcom dark future obce są podobne ambiwalencje. Wykreowany przez nich 
świat poddany jest imperatywowi przemocy jako jedynego sposobu na rozstrzyga-
nie konfliktów. Gdy nie obowiązują żadne umowy społeczne, stanowi ona tyleż 
pokusę, ile logiczną konsekwencję braku możliwości znalezienia wyjścia innego niż 
siłowe. Herosami masowej wyobraźni bohaterów utworów dark future stają się ci, 

37 Ibidem, s. 43.
38 E. P o p i k, SOS. W: Tylko Ziemia, s. 114.
39 K. K ł o s i ń s k a, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. 

Red. T. B u j n i c k i, T. K ł a k. Katowice 1979, s. 70. 
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którzy potrafią wykorzystać agresję do osiągnięcia wymiernych zysków. Oni też 
w Autobahn nach Poznań Ziemiańskiego stawiani są za wzór innym: 

Widziałaś Iwana Dołgorukowa? Był księgowym w Moskwie. Przelazł sam jeden całą pustynię, bez 
broni i bez zapasów. Jak tu dotarł, to mimo że nie miał pojęcia o wojsku, od razu zrobiliśmy go porucz-
nikiem. Jeśli ktoś wie, jak przeżyć i jak zabijać gołymi rękami, to znaczy, że jest urodzonym żołnierzem 
i niepotrzebne mu żadne akademie 40.

Dość często autorzy dark future poświęcają wiele miejsca zabawom w świecie 
podporządkowanym kultowi siły. Istnieje wręcz osobny, znamienny głównie dla 
fantastyki anglosaskiej, nurt ukazujący rozrywki przyszłości. Należące doń teksty 
kultury: filmy (np. Wyścig śmierci 2000, Rollerball 41), utwory literackie (np. Ucieki-
nier i Wielki marsz Stephena Kinga, Siódma ofiara, Pielgrzymka na Ziemię i Cena 
ryzyka Roberta Sheckleya) oraz gry komputerowe (np. Carpocalypse, Carmageddon), 
koncentrują się na brutalności owych zabaw 42. Nawiązujące do nich opowiadanie 
Mieszka Zagańczyka Freefootball to – w myśl opinii Macieja Parowskiego – „mroczna 
ekstrapolacja [...] emocji olimpijskich” 43. Przywołane tu słowa Parowskiego nazbyt 
jednak dowartościowują utwór epatujący obrazami bezsensownej przemocy. Fabu-
ła Freefootballu przedstawia perypetie jednego z klubów nowej dyscypliny sportowej, 
tytułowego freefootballu, będącego połączeniem piłki nożnej z futbolem amerykań-
skim. Autor nie szczędzi czytelnikowi drastycznych wizji rozgrywek. Oto przykład:

Bobby Miczurin uderzył. Łamany nos Sabonaya chrupnął jak sucha gałązka. Klubowa koszulka 
Hansy przybrała barwę przeciwnika: na rześką biel siknęła żywa czerwień krwi. 

Kibice zawyli w ekstazie 44. 

Celebrowana w przywołanych tu tekstach kultury przemoc zostaje uznana 
przez bohaterów za element codzienności i włączona w system akceptowanych 
wartości. Apoteoza gwałtu, przejęta z estetyki znamiennej dla punk rocka i heavy 
metalu, nie jest jednakże w tym przypadku poddana refleksji. Przemoc w dark 
future, zwłaszcza w najnowszych utworach, okazuje się celem samoistnym. Auto-
rzy owych obrazów, mimo iż poruszają istotny problem sfery wizualnej dzisiejsze-
go obiegu popularnego, czynią to niejako mimowiednie, nie pogłębiając możliwych 
wniosków. Tymczasem w tej nowej formie kultury, porównanej z bardziej trady-
cyjną, „Różnica ilościowa [nasycenia obrazami, m.in. aktów przemocy – A. M.] jest 
tak wielka, że przekształca się w jakościową: przy rosnącej dawce obrazów zmie-
niają się proporcje między rodzajami doznań” 45. W efekcie to, co powinno szokować, 

40 Z i e m i a ń s k i, op. cit., s. 444–445.
41 Wyścig śmierci 2000 (Death Race 2000). Reż. P. B a r t e l. USA 1975. – Rollerball. Reż. N. J e w i-

s o n. USA 1975.
42 Zwłaszcza gry komputerowe, z uwagi na interaktywny charakter rozrywki, eksponują element 

przemocy, której odbiorca jest nie tylko ś w i a d k i e m, ale i w s p ó ł t w ó r c ą. Gracz ma krótki 
limit czasowy rozgrywki, który może powiększyć (a więc grać dłużej), jeśli dostosuje się do reguł, 
tj. będzie powodował wypadki i zabijał przechodniów.

43 mp [M. P a r o w s k i], notka do: M. Z a g a ń c z y k, Freefootball. „Nowa Fantastyka” 1996, nr 8, 
s. 56.

44 Z a g a ń c z y k, op. cit., s. 52.
45 J. F i s k e, Postmodernizm i telewizja. W zb.: Pejzaże audiowizualne. Telewizja, wideo, komputer. 

Wybór, wstęp, oprac. A. G w ó ź d ź. Kraków 1997, s. 169 (przeł. J. M a c h).
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przyjęte zostaje za normę, a z czasem obojętnieje, gdy nagromadzenie wizji prze-
mocy okazuje się zbyt duże 46.

Zawieszona między tradycją modernistyczno-międzywojennego katastrofizmu a wy-
maganiami współczesnej giełdy literackiej 47, fantastyka dark future skłania się ku 
„kraksizmowi”. Jest to określenie Parowskiego, które zapewne w najbardziej ade-
kwatny sposób oddaje tendencje w przemianach polskiej science fiction o charak-
terze katastroficznym. „Kraksizm” staje się swoistym wyrazem deprecjacji filozofii 
o wydźwięku katastroficznym i jej pauperyzacji, spowodowanej naciskiem na 
czynnik akcji w obrębie fabuły ukazującej „ostatnie dni ludzkości”. Co znamienne, 
te same mechanizmy, które miały wpływ na trywializację tendencji katastroficznych, 
przyczyniły się również do komercjalizacji „krzyku protestu”, jakim u swych źródeł 
był punk. Dezynwolturę moralną pierwszych utworów (chodzi tu o nowele filmowe 
Szulkina, opowiadania Popik i Drukarczyka) zastąpiła satysfakcja – niekiedy o za-
barwieniu sadystycznym – z jaką autorzy prezentują wizje mrocznej przyszłości. 
Opowiadania te, jak zauważa Parowski, „zdają się nieść przeświadczenie, że okru-
cieństwo i oszustwo są jedyną rozsądną zasadą w walce wszystkich ze wszystkimi” 48. 
Protest przeciw dehumanizacji świata (a tym pierwotnie był punk rock) autorzy ci 
odczytali jako przyzwolenie na pozbawioną stałych reguł zabawę wartościami. Ich 
utwory bywają wprawdzie napisane dość sprawnie warsztatowo, jednak nie dają 
się traktować inaczej niż jako „zabawa w (pseudo)nihilizm”. Przykładem może być 
Horda Górskiego. Jej lektura uzmysławia dwuznaczność tytułu: jest to bowiem 
opowieść zarówno o agresywnie zachowującej się grupie ludzi, jak i o wspólnocie 
żyjącej na wzór koczowników z etapu pierwotnych sposobów organizacji ludności 49. 
Jednakże potencjalnie interesująca kwestia socjologiczna – mechanizmy samoist-
nego odtwarzania się historycznych form społecznych w dobie kryzysu współczesnej 
cywilizacji – ustępuje miejsca sensacyjno-awanturniczemu potraktowaniu tematu. 

Aby uczynić fabułę czytelniczo atrakcyjną, Górski snuje opowieść o grupie 
rywalizującej z gangami młodzieżowymi. Zdążając do bliżej nie określonego miasta, 
przedziera się ona przez opuszczone tereny. Kiedy dociera do celu w pościgu za 

46 Kwestia ta nie ogranicza się do psychologicznej reakcji na eskalację przemocy, z jaką styka się 
odbiorca utworów z kręgu dark future. J. M. R y m k i e w i c z  (Umschlagplatz. Paryż 1988, s. 38–39) 
zauważa, iż podobną prawidłowość można zaobserwować w badaniach nad zbrodnią Holocaustu. 
Nie jest naszą intencją zestawiać mało ambitną literacką „zabawę w makabrę” ze świadectwami 
Zagłady. Pragniemy jedynie wskazać na analogiczne skutki wywołane różnymi przyczynami.

47 Termin „giełda literacka” wprowadził M. C o w l e y  (Sztywne okładki czy broszury? W: O sytuacji 
w literaturze. Przeł. E. K r a s n o w o l s k a. Warszawa 1969, s. 181), który tym mianem określał 
„proces przetargów pomiędzy krytykami i rzekomymi krytykami, ustalający pozycję wybitnych 
autorów w dowolnym miesiącu czy roku”; „Notowania te nie dają odpowiedzi na pytanie, ile egzem-
plarzy następnej książki danego pisarza uda się sprzedać, bo większość czytelników nie zwraca 
dużej uwagi na opinie krytyczne. Z drugiej strony, pomagają one ustalić, jacy autorzy będą oma-
wiani w czasopismach literackich i jak obszernie [...], jacy autorzy będą studiowani i naśladowani 
przez swoich następców w nowym pokoleniu”.

48 M. P a r o w s k i, Czary-mary, punk, BANG! W: Czas fantastyki. Szczecin 1990, s. 323. Określenie 
„kraksizm” pochodzi z artykułu M. P a r o w s k i e g o  Katastrofizm czy kraksizm? („Nowa Fanta-
styka” 1992, nr 3).

49 Zob. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. D u n a j. Warszawa 1996, s. 309.
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zdrajcą, dowiaduje się, że jej wysiłki spełzły na niczym – ten bowiem przybył pierw-
szy i odsprzedał rządzącym ośrodkiem znalezisko wykradzione protagonistom 50, 
które miało stać się ich kartą przetargową w negocjacjach o przyznanie obywatel-
stwa. Po opuszczeniu murów niedostępnego dla siebie miasta, grupa kieruje się do 
mijanej wcześniej osady. W akcie zemsty członkowie hordy zamierzają ją spalić, 
jednak po przybyciu na miejsce widzą zgliszcza i stacjonujące wojsko; w starciu 
z nim część bohaterów ginie. Oto dalsze losy pozostałych: 

Szli cały dzień, rzadko odpoczywając. Nie spotkali żadnego kupca, rolnika, nawet patrolu. W ogó-
le nie spotkali nikogo. 

Wieczorem rozpalili olbrzymie ognisko. Usiedli wokół niego kręgiem. Znowu było ich mniej 51.

Utworami typowymi dla obecnego kształtu dark future są opowiadania Ognie 
w ruinach i Alpha Team Szmidta. Pierwsze z nich prezentuje losy lekarza, który – 
zmobilizowany i przeniesiony do koszar ukrytych pod Ślężą – przeczekał wojnę 
atomową. Kiedy po dwu latach zostaje wysłany na zwiad, trafia do niewoli ofiar 
konfliktu nuklearnego. Skazani na śmierć wskutek choroby popromiennej miesz-
kańcy Wrocławia tworzą nową mitologię. Według niej do kataklizmu atomowego 
przyczyniła się grupa polityków dążąca do zaspokojenia ambicji imperialnych. 
Zwani Wyklętymi, pełnią oni funkcję demonów nowego świata. Jan Sobieszczuk, 
charyzmatyczny przywódca opisanej zbiorowości, wykorzystuje pogłoskę o winie 
polityków do własnych celów, by odbudować struktury państwowe, na których 
czele staje jako burmistrz Wrocławia 52. 

Ognie w ruinach można traktować jako próbę wyzyskania stereotypowej scene-
rii do ukazania sytuacji człowieka ery postapokaliptycznej. Tymczasem Alpha Team 
to jedynie zbiór trudniej lub łatwiej rozpoznawalnych clichés; świadomość ich wy-
stępowania wspomaga wprawdzie lekturę utworu, lecz nie warunkuje jego zrozu-
mienia. Tytułowy Alpha Team jest drużyną zawodowych morderców, strzegących 
wybrzeży Australii przed nielegalnymi imigrantami z rejonów świata objętych 
skażeniem w wyniku wybuchu epidemii. Wykorzystany przez Szmidta pomysł su-
geruje jawne związki tekstu z popularną w kręgach miłośników fantastyki grą 
komputerową Resident Evil 53. Opowiadanie stanowi jednak bardziej parafrazę niż 

50 W opowiadaniu nie jest doprecyzowane, o jakie znalezisko chodzi. Jedyne, czego dowiaduje się na 
jego temat czytelnik, to informacja, iż jest nim „Amulet, relikt przeszłości, źródło władzy magicznej 
czy też niezwykle rzadki minerał, potrzebny do produkcji nowej generacji głowic chemicznych [...]” 
(G ó r s k i, op. cit., s. 52).

51 Ibidem, s. 56.
52 Nawiązujące do utworu Szmidta opowiadanie Ziemiańskiego Autobahn nach Poznań prezentuje 

podobną wizję upadku świata. Wojnę atomową poprzedziły w tym świecie eksperymenty klima-
tyczne i genetyczne. Zbiorowym bohaterem jest grupa najemników osłaniająca drogę konwojów 
z Poznania do Wrocławia. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej powieści tego autora, Dziennika 
czasu plagi, Autobahn nach Poznań epatuje opisami niewybrednych żartów i zachowań społeczno-
ści żyjącej w zniszczonym świecie.

53 Akcja gry toczy się w Racoon City – mieście opanowanym przez śmiercionośny wirus, zmieniający 
ludzi w zombi. Porządek usiłuje przywrócić organizacja S.T.A.R.S. i zatrudnieni przez nią najem-
nicy. Zadanie gracza polega na zdobyciu jak największej liczby punktów za każdego zabitego 
wroga, pozwalającym na rozwijanie umiejętności kierowanej postaci. W powszechnej opinii jest to 
produkcja bardzo brutalna, epatująca scenami mordów – w nieformalnej klasyfikacji Resident Evil 
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nowelizację tej gry. Jego akcja nawiązuje również do powieści Nevila Shute’a Ostat-
ni brzeg, oraz do filmu Epidemia 54. Przygody tytułowej drużyny rozgrywają się 
w świecie opanowanym przez śmiercionośny wirus (nb. Resident Evil jest ulubioną 
grą bohaterów). Podobnie jak w przypadku Apokalipsy według Pana Jana, zakoń-
czenie Alpha Team pozostaje otwarte, sugerując, że może pojawić się kontynuacja.

Jaka przyszłość czeka fabuły spod znaku fantastyki mrocznej przyszłości? 
W pewnej mierze odpowiedź na to pytanie dają losy subkultury punkowej. Pierwot-
nie kontestująca mechanizmy kultury popularnej, wkrótce subkultura ta została 
przez nią zasymilowana i jeżeli obecnie niektórzy twórcy (np. zespół Offspring) 
sięgają do tradycji punk rocka, czynią to ze względów jedynie komercyjnych. Rów-
nie komercyjny wymiar zyskała fantastyka dark future. Jeśli miała niegdyś ambicje 
pełnienia analogicznej funkcji, co punk rock w kulturze i muzyce rockowej, należą 
one dziś do przeszłości. Ograniczenia tego nurtu science fiction nie wynikają jedy-
nie z zaliczania fantastyki naukowej do kręgu kultury popularnej. Wszak, jak za-
uważa Lem:

Co czynią rozmiary zewnętrznej klęski? Łagodzą wyrok zawisający nad jej aktorami. Obezradniają 
[!] nas zatem. Powodują, że już nie potrafimy rozróżniać pomiędzy katastrofą „zewnętrzną” – świata 
padającego, i „wewnętrzną” – jego ludzi. Pozostają tylko jakości „czystej grozy”. Ale nie można też stra-
szyć zbyt często tym samym zjawiskiem – dochodzi do przyzwyczajenia. [...] To, co kiedyś było wizją, 
innowacją, mitem [...], a potem otrzymało szansę ostrzeżenia, staje się zabawą, która nuży 55. 

Mroki przyszłości, tak chętnie przedstawiane przez twórców dark future, oka-
zały się zaledwie nową aktualizacją dawnych obaw ludzkości.

A b s t r a c t

ADAM MAZURKIEWICZ University of Łódź

DARKNESS OF THE FUTURE ON SO-CALLED DARK FUTURE TREND IN SCIENCE-FICTION

The article shows that science-fiction writers oftentimes resort to the myth of progress due to which 
their creativity tends to be seen as a fictionalised form of reflection over the possible forms of civilisation 
development. Most often the writers for the most part limit their visions to axiologically ambivalent 
images of future subjected to the dictate of omnipresent technology. At times, of which dark future 
pieces of literature is the evidence, the technology itself becomes the cause of fall of human societies. 
In the stories included into the trend, the motif of extermination is a self-contained value, the novelists 
often reach for the motifs of threat rooted in technology only for enjoyment. As a result, the pieces are 
first and foremost a source of escapist play due to which social and civilisational fears of humanity  
are actualised and degraded.

określa się najczęściej mianem tzw. strzelanki (pojęcie oboczne do terminu „strzelanina”; na temat 
nazewnictwa gatunków gier komputerowych zob. np. S. Ł u k a s z, Magia gier wirtualnych. War-
szawa 1998), czyli gry polegającej na eliminacji wszystkich przeciwników w dowolny sposób. 
Szerzej na temat tej produkcji zob. M. M a r z ę c k i, Resident Evil. „SFinks” 2002, nr 7/8. 

54 Epidemia (Outbreak). Reż. W. P e t e r s e n. USA 1995.
55 L e m, op. cit., t. 2, s. 42.
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„MÓj doM jest WieLce rozMoWny” o inskryPcji Literackiej 
W daWnej i WsPÓŁczesnej Przestrzeni koMUnikacyjnej*

zdążyliśmy już przyzwyczaić się do powracających wciąż, przynajmniej od lat 
osiemdziesiątych XX wieku, tez, utrzymanych często w apokaliptycznym tonie, 
wieszczących koniec kultury literackiej, a zatem takiej kultury, w której ważną, 
a nawet dominującą rolę odgrywają literackie środki ekspresji. najsłynniejsza 
i najbardziej radykalna była chyba teza Petera sloterdijka z roku 1997 1. Uznał on 
literaturę za medium o nikłym znaczeniu społecznym, narzędzie całkowicie już 
nieskuteczne w kształtowaniu wyobrażeń i praktyk społecznych. Wspólnym mia-
nownikiem tej oraz większości podobnych enuncjacji jest potraktowanie czytania 
jako praktyki anachronicznej, „przeterminowanej” w szerszym, ponadindywidual-
nym kontekście społecznym. z kolei znaną pracę constantina severina z roku 
2002 2, w której zaproponował on pojęcie postliteratury, określić tu można jako 
końcowy wniosek wyprowadzony z analiz tego typu. Literatura utraciła według 
severina swoją najważniejszą, definiującą ją od początku jej istnienia, funkcję, 
mianowicie, nie ma już zdolności do budowania i podtrzymywania wspólnotowych 
więzi. nowoczesna przestrzeń komunikacyjna stała się zatem przestrzenią postli-
teracką, o zupełnie odmiennej, nowej konfiguracji organizujących ją mediów.

czy rzeczywiście przestaliśmy czytać? czy czytanie nie ma już nic wspólnego 
z praktykami tworzenia znaczeń społecznych? czy przestało być jedną z istotnych 
praktyk wspólnotowej komunikacji? nie sposób rzetelnie podjąć tutaj owych pytań, 
a tym bardziej udzielić na nie odpowiedzi. cel mojego tekstu (adekwatnie do jego 
krótkiej formy) jest skromniejszy. chodzi mi o zwrócenie uwagi na dość częste, 
zredukowane, a zatem w dużym stopniu niewłaściwe rozumienie praktyki czytania 
w wielu współczesnych interpretacjach. sądzę, że cenne w tym kontekście może 
okazać się sięgnięcie do ustaleń – ogromnie ożywionych ostatnio – studiów nad 

* Badania zostały sfinansowane ze środków narodowego centrum nauki w ramach projektu Res 
publica (post) litteraria? Pojęcia literatury, czytania, kultury literackiej – współczesne rewizje znaczeń. 
decyzja nr dec-2013/08/s/Hs2/00287.

1 P. s l o t e r d i j k, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie. 
Przeł. a. Ż y c h l i ń s k i. „Przegląd kulturoznawczy” nr 4 (2008).

2 c. s e v e r i n, From Comparative Cultural Studies to Post-literary Study. Gilles Deleuze and Central-
-European Thought. Post-literature. „trans. internet-zeitschrift für kulturwissenschaften” nr 14 
(Februar 2003). na stronie: http://www.inst.at/trans/14nr/severin14.htm (data dostępu: 10 Vi 
2016).
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epigrafią oraz tzw. kulturą epigraficzną. są one podejmowane w licznych ośrodkach 
badawczych i, co interesujące, dotyczą nie tylko epigrafii starożytnej, w tym epi-
grafii funeralnej oraz wotywnej, najlepiej reprezentowanych, również badawczo, ale 
także zjawisk późniejszych, dotąd znacznie rzadziej dostrzeganych. epigrafia oka-
zuje się swoiście organizować przestrzeń codziennego życia, począwszy od funkcji 
czysto ornamentacyjnych, poprzez funkcje informacyjne, a skończywszy na złożonej, 
najrzadziej chyba analizowanej funkcji inspiracyjnej, której korzenie tkwią zapewne 
w praktykach magicznych lub religijnych. Badania poświęcone starożytnym inskryp-
cjom coraz silniej koncentrują się obecnie na społecznych kontekstach powstawania 
tego typu zapisów, uznaje się je za ważną praktykę komunikacji społecznej. tu 
wspomnieć trzeba o znaczącym ośrodku studiów epigraficznych na uniwersytecie 
w Warwick (m.in. duży dorobek naukowy alison cooley 3) oraz o pracach grega 
Woolfa 4. ten ostatni interpretuje w świetle przemian socjologicznych szczególnie 
rozwiniętą kulturę epigraficzną wczesnego cesarstwa. ogromną dynamikę społe-
czeństwa tamtego okresu, jego nieustanną, nieprzewidywalną z perspektywy jed-
nostki, zmienność uznaje Woolf za źródła społecznej niepewności, a to doświadcze-
nie domaga się z kolei określonych narzędzi kompensacji utraconego poczucia 
bezpieczeństwa. W ten sposób Woolf postrzega więc praktyki epigraficzne. jako 
najstarsza forma upublicznienia czy też po prostu publikacji tekstu inskrypcja ma 
zapewnić jednostce minimalny poziom trwałości jej społecznego miejsca w struktu-
rze ludzi i bogów. sama inskrypcja jest rozumiana jako podstawowa praktyka ko-
munikacji międzypokoleniowej, ale także komunikacji z rzeczywistością transcen-
dentną. kultura epigraficzna to zatem kultura wspólnoty, w której zapis stanowi 
główne narzędzie stwarzania i podtrzymywania więzi. 

coraz częściej przedmiotem badań staje się funkcjonowanie inskrypcji w wie-
kach późniejszych – zwłaszcza w okresie wczesnonowożytnym, w kulturze huma-
nistycznej (m.in. prace Williama stenhouse’a 5), w epoce wiktoriańskiej (carol 
a. Hrvol Flores 6) czy też łącznie w wiekach XiX i XX (daniel orrels 7). Włoski pale-

3 a. e. c o o l e y, The Cambridge Manual of Latin Epigraphy. cambridge 2012. inne ważne tomy 
zbiorowe powstałe w ramach ośrodka w Warwick: Cultures of Commemoration. War Memorials, 
Ancient and Modern. ed. P. L o w, g. o l i v e r, P. j. r h o d e s. oxford – new york 2012. – Written 
Space in the Latin West, 200 BC to AD 300. ed. P. k e e g a n, r. L a u r e n c e, g. s e a r s. London 
2013. – Epigraphical Approaches to the Postclassical Polis. ed. P. M a r t z a v o u, n. P a p a z a r k a-
d a s. oxford 2013. – M. s c o t t, Space and Society in the Greek and Roman Worlds. cambridge 
2013. nie podejmuję, oczywiście, próby omówienia wszystkich funkcji inskrypcji w kulturze an-
tycznej, gdyż przekracza to zakres niniejszego artykułu. tego typu opis jest zresztą przedmiotem 
licznych prac, w tym tutaj przywołanych.

4 g. W o o l f, Monumental Writing and the Expansion of Roman Society in the Early Empire. „the 
journal of roman studies” t. 86 (1996). – Literacy and Power in the Ancient World. ed. a. k. B o w-
m a n, g. W o o l f. cambridge – new york 1994. 

5 W. s t e n h o u s e: Reading Inscriptions and Writing Ancient History: Historical Scholarship in the 
Late Renaissance. London 2005; Epigraphic Studies in Sixteenth- and Seventeenth-century Rome. 
W: Ancient Inscriptions. London 2002.

6 c. a. H r v o l  F l o r e s, Engaging the Mind’s Eye: the Use of Inscriptions in the Architecture of Owen 
Jones and A. W. N. Pugin. „journal of the society of architectural Historians” 2001, nr 2 (june). 
na stronie: http://www.jstor.org/stable/991702 (data dostępu: 10 Vi 2016).

7 d. o r r e l s: Ghosts, Rocks and Footprints: Freudian Archaeology. W zb.: Pompeii in the Public 
Imagination from Its Rediscovery to Today. ed. s. H a l e s, j. P a u l. oxford – new york 2011; 

I-6.indd   156 2016-09-06   13:15:45



BarBara kaszoWska-Wandor   „Mój dom jest wielce rozmowny” 157

ograf armando Petrucci sformułował najpełniejszą definicję inskrypcji, którą się tu 
posłużę: 

[inskrypcja to] tekst o charakterze upamiętniającym, obwieszczającym lub ustanawiającym, zazwyczaj 
ograniczonych rozmiarów, wyryty (czasem także namalowany lub wykonany w technice mozaiki) w do-
kładnie określonej, uroczystej intencji; wykonany w trwałym materiale (marmurze, kamieniu, rzadziej 
metalu) lub na przedmiotach (obrazach, elementach wystroju wnętrza, kosztownościach i tym podob-
nych), przeznaczony do publicznego oglądania i czytania w przestrzeni zamkniętej (kościele, kaplicy, 
pałacu) lub na zewnątrz (na placu, ulicy, cmentarzu) 8.

W tej definicji znajdujemy ślad nie tylko dominujących dawniej podziałów in-
skrypcji ze względu na ich materialny nośnik albo technikę wykonania 9, lecz tak-
że trzy główne funkcje im przypisywane, a zatem upamiętnianie, obwieszczanie 
i ustanawianie. zauważmy, że wszystkie one są ściśle performatywne. tekst nie 
tylko przekazuje informację, ale w szczególnym sensie narzuca czytającemu obo-
wiązek wykonania konkretnego zadania. niejednokrotnie sam akt odczytania in-
skrypcji jest tożsamy z realizacją owego zadania, jak w nakazach pamiętania 
o ludziach i wydarzeniach, a zatem w inskrypcjach o funkcji komemoratywnej. 
czasem jednak zakładana rola czytającego ma charakter bardziej dobrowolny 
i wymaga większego indywidualnego wysiłku, który trzeba podjąć lub odrzucić, 
także w związku z – celową lub niezamierzoną przez autora inskrypcji – hermetycz-
nością zapisu (za dobitny, najstarszy przykład posłużyć tu może tradycja pitago-
rejska, w której przesłanie kierowane było do wąskiej grupy osób wtajemniczonych).

Paradoksalnie, o bardzo wielu tego typu zapisach dowiadujemy się ze źródeł 
literackich, w których inskrypcje zostały odtworzone. to szczególna ironia losu 
sprawiającego, że nietrwałe, zdawałoby się, medium, jak papier czy pergamin, 
ocala – pozornie wieczne – kamienne i spiżowe świadectwa, które jednak nie opar-
ły się zniszczeniu. ta obserwacja jest, oczywiście, podstawą rozpowszechnionej 
topiki literackiej. zjawisko przepisywania inskrypcji w tekście literackim samo 
w sobie stanowi także niezwykle interesujący przedmiot badań, choć prace na ten 
temat powstają od niedawna i jest ich na razie bardzo niewiele 10. rozpatrujący to 
zagadnienie Peter Liddel i Polly Low, redaktorzy książki Inscriptions and Their Uses 
in Greek and Latin Literature z 2013 roku, wprowadzają we wstępie pojęcie literac-
kiej epigrafii 11 i następująco wyjaśniają znaczenie takich studiów: 

Derrida’s Impression of „Gradiva”: Archive Fever and Antiquity. W zb.: Derrida and Antiquity. 
ed. M. L e o n a r d. oxford – new york 2010. 

  8 a. P e t r u c c i, Medioevo da leggere. Guida allo studio delle testimonianze scritte del Medioevo 
italiano. torino 1992, s. 38. zob. też ważną w niniejszym kontekście książkę tego autora: Public 
Lettering: Script, Power, and Culture. transl. L. L a p p i n. chicago 1993. 

  9 zob. podziały w następujących pracach: i. c a l a b i  L i m e n t a n i, Epigrafia latina. Wyd. 4. Mi-
lano 1991. – M. g. s c h m i d t, Einführung in die lateinische Epigraphik. darmstadt 2004. Pod-
kreślona tu różnorodność podziałów inskrypcji sama w sobie wskazuje na bogactwo kultury epi-
graficznej oraz na duże znaczenie jej przypisywane.

10 nierzadko inskrybowanie tekstu ma charakter wielokrotny – fragment dzieła literackiego prze-
kształcony zostaje w inskrypcję, a następnie owa inskrypcja ponownie włączona jest w dzieło lite-
rackie.

11 Inscriptions and Their Uses in Greek and Latin Literature. ed. P. L i d d e l, P. L o w. oxford 2013, 
s. 6.
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literackie nawiązania i aluzje, dzięki utrwalonym w nich sposobom odczytywania, interpretowania 
i postrzegania inskrypcji w starożytności, mogą prowadzić do przeformułowania powszechnie podziela-
nych przekonań dotyczących inskrypcji 12. 

Pojęcie literackiej inskrypcji (literackiej epigrafii) odnosi się w pierwszym rzędzie 
do wspomnianego motywu inskrypcji włączonej do tekstu literackiego, a więc za-
pisu, którego pierwotnym nośnikiem materialnym był określony element przestrze-
ni otaczającej człowieka. celowo formułuję to w tak dużym uogólnieniu, chodzi tu 
bowiem nie tylko o kamienne tablice – najmocniej kojarzące się z inskrypcjami 
każdemu, kto nie jest filologiem klasycznym. ten ostatni wie, że owe zapisy poja-
wiały się niemal wszędzie: na budynkach publicznych i prywatnych, przedmiotach 
codziennego użytku, znakach granicznych, kamiennych figurkach verracos, znaj-
dowanych w wielu miejscach w Hiszpanii, a nawet na rurach wodociągowych (fistu-
lae). ta powszechność inskrypcji sprawia, iż nierzadko wpisana zostaje ona w me-
taforykę przestrzeni jako tekstu. andrej Petrovic, autor jednego z artykułów wspo-
mnianego tomu, pokazuje, że w literaturze antycznej odwołania do wyrytych 
epigramów są równie częste jak nawiązania do Homera 13. autorzy poszczególnych 
tekstów identyfikują ponadto krąg najważniejszych kontekstów ideowych, w jakich 
występują literackie inskrypcje – co interesujące, większość z nich to zagadnienia 
kluczowe dla współczesnego dyskursu humanistycznego, jak kategorie zmienności 
i trwania, realności i autentyczności, naoczności i źródłowości, a wreszcie tożsa-
mości i władzy. Motyw literackiej inskrypcji odgrywa zatem w tekście, jak się oka-
zuje, nie tylko rolę ornamentacyjną (choć o takiej jego funkcji również wspominają 
m.in. Herodot, tukidydes i Polibiusz), ale przede wszystkim jest niezwykle użytecz-
nym narzędziem podawania w wątpliwość kategorii pozornie jasnych i oczywistych. 
Wielokrotnie służy ich zakwestionowaniu i przedefiniowaniu.

Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedno znaczenie literackiego motywu 
inskrypcji, szczególnie nas tu interesujące, a wciąż niedostatecznie oświetlone 
w dotychczasowych opracowaniach. owe literackie inskrypcje są świadectwami nie 
tylko społecznych praktyk zapisywania (lub wymazywania – jak w przypadku zja-
wiska damnatio memoriae), ale także odczytywania. Przytoczenie inskrypcji albo 
wspomnienie o niej to cenne potwierdzenie aktu lektury, niezależnie od tego, czy 
stanowi on ślad lektury podjętej przez piszącego bądź kogoś innego, czy też od- 
wołuje się do praktyki czytania powszechnej w danym czasie i w określonej wspól-
nocie.

W dalszych analizach skupię się tylko na najrzadziej analizowanym motywie in-
skrypcji jako wpisanej w przestrzeń domu lub swoiście udomowiającej przestrzeń. 
to specyficzny, rzadki przypadek epigrafii niemonumentalnej albo niekomemora-
tywnej. najbardziej wyrazisty przykład tego typu znajdujemy w – wielokrotnie 

12 P. L i d d e l, P. L o w, Introduction: The Reception of Ancient Inscriptions. W zb.: Inscriptions and 
Their Uses in Greek and Latin Literature, s. 11. 

13 a. P e t r o v i c, Inscribed Epigrams in Orators and Epigrammatic Collections. W zb.: jw. Bardziej 
precyzyjnie badacz czyni to spostrzeżenie w odniesieniu do dzieł retorycznych powstałych począw-
szy od drugiej połowy iV wieku p.n.e., wcześniej tego typu nawiązania były znacznie rzadsze. zob. 
ibidem, s. 208.

I-6.indd   158 2016-09-06   13:15:45



BarBara kaszoWska-Wandor   „Mój dom jest wielce rozmowny” 159

skądinąd analizowanym – tekście erazma z rotterdamu Zbożna biesiada (Convivium 
religiosum, 1522). gospodarzem owej uczty i domu jest euzebiusz. zwróćmy uwa-
gę już na to znaczące imię, Eusébeios to w języku greckim „bogobojny, święty” 14. 
Wprowadza on swoich gości w osobliwą przestrzeń, żartobliwie stwierdzając: „inni 
mają domy bogate, mój dom jest wielce rozmowny i dzięki temu mogę nigdy nie 
odczuwać samotności” (z 296 15). „język domu” stanowi, oczywiście, język inskryp-
cji, towarzyszących tu każdemu fragmentowi przestrzeni, począwszy od wejścia, 
gdzie przekraczających próg witają trójjęzyczne cytaty ewangeliczne, a skończywszy 
na ogrodzie, w którym mówiące okazują się już nie tylko ściany, ale nawet trawy 
i zioła, starannie opatrzone odpowiednimi sentencjami. z jednej strony, swoiście 
gromadzą one ludzką wiedzę, z drugiej – wyprowadzają z niej wnioski etyczne.

Pomimo tak wielkiej dbałości o urządzenie każdego szczegółu owej przestrzeni, 
o jej udomowienie i uczynienie znaczącą, wymowną, cały czas podkreślany jest jej 
imaginacyjny, nierzeczywisty charakter. ogród prawdziwy niejako przegląda się 
w sztucznym, namalowanym ogrodzie; zieleń ogrodzenia, ptaki, marmur okazują 
się imitacjami, tylko naśladują naturę. z jednej strony sztukę pojmuje się tu więc 
jako dopełnienie natury, z drugiej – jako rodzaj ostrzeżenia przed powierzchowno-
ścią. „strzeż się zatem zarówno wierzyć, jak i przysięgać lekkomyślnie. Pozory 
często mylą. tak oto radzimy sobie, gdy nam zasobów nie dostaje” (z 298) – ko-
mentuje owe imitacje euzebiusz. jego dom, dzięki wprowadzonym elementom 
iluzji, przedstawiony zostaje jedynie jako namiastka prawdziwego „domu Bożego”. 
taki sens wyłania się przede wszystkim z odczytywanego przez biesiadników Dru-
giego listu św. Pawła do Koryntian (2 kor 5, 110). Lekturze towarzyszy rozmowa 
na temat greckich znaczeń łączących się z pojęciem domu i udomowienia, które 
odnoszą się – według apostoła narodów – jedynie do prawdziwego domu człowieka 
w niebie. ziemska przestrzeń, pomimo nieustannie podejmowanych zabiegów jej 
udomowiania, oswajania, pozostaje namiastką, iluzją domu. W tym kontekście 
metaforyka związana z motywem inskrypcji rozwijana jest niezwykle konsekwent-
nie. W końcowej części dialogu podjęta zostaje bowiem krytyka pomników i wyrytych 
na nich imion bogaczy – jako fałszywej i nieskutecznej formy upamiętniania, która 
wbrew intencjom twórców szybko ulegnie zniszczeniu. owym bezużytecznym, 
w istocie niemym napisom przeciwstawia erazm prawdziwą inskrypcję, do której 
porównane zostają dobre uczynki – dar, „którego żąda chrystus”, „zapisany na jego 
rachunek” (z 340).

W ten sposób, ambiwalentnie wykorzystuje erazm tradycyjną topikę inskrypcji 

14 Brakuje tu miejsca na głębszą analizę innego ważnego nawiązania, do euzebiusza z cezarei, au-
tora m.in. tzw. Kanonów Euzebiusza – systemu odniesień do paralelnych miejsc w Ewangeliach. 
erazm wykorzystał Kanony w drugim wydaniu (1519) tekstu Nowego Testamentu w języku greckim. 
osobnym zagadnieniem jest tradycja zdobienia kanonów z wykorzystaniem motywów architekto-
nicznych – zjawisko samo w sobie także interesujące w kontekście niniejszych rozważań. zob. 
prace c. n o r d e n f a l k a  na temat późnoantycznej ornamentyki rękopisów, m.in. Die Bücher- 
ornamentik der Spätantike (t. 1. göteborg 1938).

15 skrótem z odsyłam do wydania: e r a z m  z  r o t t e r d a m u, Trzy rozprawy. Zachęta do filozofii 
chrześcijańskiej. – Metoda prawdziwej teologii. – Zbożna biesiada. Przeł., oprac. j. d o m a ń s k i. 
Warszawa 1960. Ponadto stosuję w pracy skrót a = W. g. s e b a l d, Austerlitz. Przeł. M. Ł u k a-
s i e w i c z. Warszawa 2007. Liczby po skrótach oznaczają numery stronic.
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jako symbolu trwałości, wieczności, pamięci. Umieszczone w przestrzeni domu 
sentencje, w przeciwieństwie do większości epigraficznych zapisów, nie pełnią 
funkcji komemoratywnej, służą nie upamiętnianiu, a jedynie przypominaniu, na-
uczaniu, są rodzajem techniki pamięciowej. 

„nie pochwalasz nadmiernych wydatków na świątynie, a przecież i swoją sie-
dzibę mogłeś zbudować o wiele mniejszym kosztem” (z 341) – wyrzuca gospodarzo-
wi jeden z jego gości. euzebiusz odpowiada na tę przyganę – jego dom jest w istocie 
pełen ładu, a nawet wytworności, ale nie przepychu. Ma p r z y p o m i n a ć  praw-
dziwy dom człowieka, który jest w niebie, lecz nie zastępować go. „Przypominać” 
oznacza tu naśladować prawdę i poprzez owo naśladowanie zbliżać się do niej, ale 
jednocześnie chodzi o utrwalanie w pamięci śladów prawdy. na mnemoniczną 
użyteczność praktyk epigraficznych erazm zwraca uwagę także w innych swoich 
tekstach:

również pewne krótkie, lecz trafne wyrażenia, jak przysłowia, przypowieści, zwroty, notuj na po-
czątku czy też na końcu książek, możesz rzeźbić niektóre na pierścieniach i kielichach, maluj je na 
drzwiach, ścianach, szybach okiennych, ażeby z tego, co wzbogaca twą wiedzę, nigdy nie spuszczać 
wzroku 16.

16 e r a z m  z  r o t t e r d a m u, Polecany spis lektur. W: Wybór pism. Wybór, wstęp, komentarze 
M. c y t o w s k a. Wrocław 1992. Bn ii 231, s. 283 (przeł. M. c y t o w s k a). Uczony odwołuje się 
zresztą w tych słowach do dobrze rozpoznanej tradycji. Widoczne w Zbożnej biesiadzie nawiązania 
do starożytnych opisów praediolum suburbanum, wiejskich posiadłości, takich jak słynne tuscu-
lum, były wielokrotnie wskazywane. szukano także pierwowzoru w rzeczywistych domach przyja-
ciół erazma. zob. M. W a c k e r n a g e l, Die ideale Landsitz eines christlichen Humanisten der 
Renaissancezeit. „schweizer rundschau” t. 51 (1951–1952). nie zajmowano się chyba natomiast 
samym motywem inskrypcji umieszczanej w sferze zwyczajnego życia człowieka, a więc przestrze-
ni niepublicznej – chodzi tu zarówno o inskrypcje ścienne (inscriptiones parietariae), jak i o in-
skrypcje na przedmiotach codziennego użytku (instrumenta domestica). d. s e l c e r  (Philosophy 
and the Books. Early Modern Figures of Material Inscriptions. London – new york 2010) badał 
znaczenie tego motywu w tekstach wczesnonowożytnych. nikt jednak – o ile mi wiadomo – pod tym 
kątem nie analizował starożytnych tekstów filozoficznych, chociaż obfitują one we wzmianki o róż-
nego rodzaju inskrypcjach. zabawny przykład znajdujemy u diogenesa Laertiosa w jego Vitae 
Philosophorum (Vi, 2, 39): „gdy pewien nikczemny eunuch napisał na swoim domu: »niechaj nic 
złego tutaj nie wchodzi«, diogenes zapytał: »a którędy ma wchodzić pan domu?«” (cyt. za: D i o- 
g e n e s  L a e r t i o s, Żywoty i poglądy słynnych filozofów. oprac. przekładu, przypisy, skorowidz 
i. k r o ń s k a. Wstęp k. L e ś n i a k. Warszawa 2006, s. 330 áprzeł. i. k r o ń s k añ). zob. też przy-
kład z epiktetowego Gnomologium (c 40): „nie pstrzyj swojego domu obrazami ni napisami, ale to 
tylko jedno wyryj na nim słowo: Umiar! Bo tamte wszystkie mazajki są tylko chwilowym mamidłem 
dla oczu, to hasło natomiast jest wzrosłą od fundamentów, nie zatartą i nigdy nie przemijającą 
ozdobą domu” (cyt. z: Diatryby. – Encheiridion: z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epikte-
towego. Przeł., oprac. L. j o a c h i m o w i c z. Warszawa 1961, s. 498). W kontekście umieszczania 
inskrypcji w przestrzeni ogrodu istotne są także tzw. leges hortorum – spisywane przez właściciela 
zasady korzystania z jego ogrodu, praktyka charakterystyczna dla kultury humanistycznej. szerzej 
omawia to zagadnienie M. s z a f r a ń s k a  we wstępie do antologii Ogród renesansowy (Warszawa 
1998). tekst erazma można również analizować, uwzględniając topikę humanistycznych imagina-
cyjnych opisów przestrzeni kultywowania wiedzy (w pracach badaczy niemieckich pojawia się 
określenie „Lehrräume”). Motyw inskrypcji o dominującej funkcji mnemotechnicznej jest ich sta- 
łym elementem. Prawzorem dla wielu takich deskrypcji są opisy z Miasta słońca t. campanelli. 
zob. też Davideis a. c o w l e y a  (1656)  (cyt. za: W. W e i ß, Die Gelehrtengemeinschaft. Ihre lite-
rarische Diskussion und ihre Verwirklichung. W zb.: Res Publica Litteraria. Die Institutionen der 
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Praktyka czytania nie zostaje tu zatem ograniczona do p r a k t y k i  b i b l i o-
g r a f i c z n e j  (jak określił ją rich gold 17), ale jest także czytaniem przestrzeni – 
l e k t u r ą  e p i g r a f i c z n ą. oba typy lektury wzajemnie się przenikają. 

Bardzo cenne wnioski wyprowadzić można również z analizy sposobu, w jaki 
erazm operuje w Zbożnej biesiadzie motywami odwołującymi się do wrażeń zmy-
słowych. zmysł wzroku wyraźnie przeciwstawiony zostaje innym zmysłom, a opar-
ta jedynie na nim praktyka czytania czy, szerzej, poznawania jest powierzchowna. 
aby opisać własny ideał owej pogłębionej lektury, erazm odwołuje się zatem do 
reszty zmysłów. W tym sensie pisze np. o teologu, który nie tylko „rozumie słowa”, 
ale też „ma w sobie smak ich mądrości” (z 309). toteż przestrzeń lektury staje się 
swoiście polisensoryczna i polimedialna, a sam akt czytania mieści w sobie znacz-
nie więcej, niż zwykliśmy dostrzegać. 

Świat jako przestrzeń Boskiej inskrypcji to dla człowieka przedmiot kontem-
placji. człowiek, odczytując Boży tekst, rozmawia z Bogiem. kontemplacja jest tu 
najwyższą daną nam możliwością komunikacji. Wciąż ponawianą, w istocie nigdy 
nie przerwaną praktykę pisania i czytania uznaje zatem erazm za formę uczestnic-
twa w dziele odkupienia świata. 

Poprzestając – jedynie z konieczności – na tych skrótowych analizach erazmowego 
tekstu, przechodzę bezpośrednio do przykładu najwspółcześniejszego – Austerlitz 
Winfrieda georga sebalda, które także chciałabym poddać owej epigraficznej lek-
turze, co jest tym bardziej uzasadnione, że przestrzeń wydaje się niejako najważ-
niejszym bohaterem owego tekstu. już w samym tytule – Austerlitz – pojawia się 
ponownie, jak u erazma z rotterdamu, znaczące nazwisko głównej postaci, które 
jest, podkreślmy, swoiście eponimiczne. odwrotnie niż dzieje się zazwyczaj, to nie 
człowiek nadaje swoje imię określonej przestrzeni, ale tutaj to przestrzeń użycza 
nazwy człowiekowi. Przejdźmy od razu do znamiennego fragmentu opisującego 
podejmowaną nieustannie przez austerlitza praktykę lektury:

ponieważ dotychczas mój horyzont wyznaczała walijska Biblia i homiletyka, wydawało mi się, że teraz 
oto każda odwracana stronica otwiera przede mną kolejne drzwi. czytałem wszystko [...]. stopniowo 
w mojej głowie powstawał idealny krajobraz [...]. [a 77]

Gelehrsamkeit in der frühen Neuzeit. t. 1. Hrsg. s. n e u m e i s t e r, c. W i e d e m a n n. Wiesbaden 
1987, s. 145):

szkoły były umiejętnie i zmyślnie ozdobione;
gwiazdy, Mapy, Historie pokrywały uczone ściany,
Mądre, zbawienne Przysłowia zdobiły sale,
część z nich była zapisana, a część przedstawiona za pomocą egipskich znaków.
z nich to brały początek wszystkie najszlachetniejsze ludzkie Mądrości,
odwodzące od ziemskich błahych rozkoszy i daremnych wysiłków,
każdy, kogo przywiodły tu sława i Łaska samuela,
dzień po dniu odczytywał z nich niezmienną mądrość.

17 j. d. B e r r y (Dot-font: Reading into the Future. na stronie: http://www.creativepro.com/article/
dot-font-reading-into-the-future ádata dostępu: 10 Vi 2016ñ) pisze, że r. g o l d  w wystąpieniu 
The Future of Reading podczas konferencji Book tech West w san Francisco w roku 2001 zapro-
ponował podział kultur na kultury bibliograficzne, w których dominującą praktyką czytania jest 
samotna lektura książki, i kultury epigraficzne, w których pismo należy do sfery codziennego życia, 
zmieniając ją w uniwersalną przestrzeń lektury. oczywiście, granice między jednym a drugim typem 
mają charakter nieostry i niejednokrotnie oba przenikają się w określonej formacji kulturowej. 
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i jak dodaje bohater – „w dowolnym momencie [...] mogłem uciec w ten świat, 
nigdy nie zaznałem stanu przygnębienia [...]” (a 77). to jeden z bardzo wielu wy-
stępujących w twórczości sebalda przykładów opisywania aktu lektury za pośred-
nictwem metaforyki przestrzeni. co istotne, tutaj nie tyle książka, ile czytanie 
w ogóle, czytanie jako nieustannie trwająca, nieprzerwana praktyka, ujmowane 
jest ponownie za pomocą metafory domu. z jednej strony, pamiętamy, oczywiście, 
o tradycji mnemonicznej, zgodnie z którą stwarza się „sztuczną pamięć” w postaci 
określonego wyobrażenia przestrzennego – domu, pałacu, wieży. otwieranie kolej-
nych drzwi takiego pałacu pamięci wiąże się z przypominaniem sobie konkretnych 
obrazów i tego, co chcieliśmy dzięki nim utrwalić. W tym kierunku zmierzają ana-
lizy Megan cawood, w artykule Sites of Pain 18, widzącej w sebaldowskiej przestrze-
ni wtórną przestrzeń mnemoniczną 19. sądzę, że w przywołanym przykładzie 
i w wielu innych fragmentach dzieła sebalda dzieje się jednak inaczej. chodzi 
o obrazy, których znaczenie nie zostało pierwotnie ustalone, ale niejako jest stwa-
rzane na naszych oczach 20. akt czytania przestrzeni zachodzi równocześnie z aktem 
jej zapisywania, dopiero w tym podwójnym akcie wytyczona zostaje struktura 
scalających ową przestrzeń wewnętrznych powiązań. nie istnieje tutaj rzeczywisty 
lub uprzednio zaprogramowany imaginacyjny prototyp, w którym można by zako-
twiczyć obrazy. austerlitz, w przeciwieństwie do euzebiusza, nie ma domu, w szcze-
gólnym sensie jest bezdomny. czytanie staje się zatem w przypadku bohatera 
sebalda substytutem budowania domu jako idealnej przestrzeni schronienia. dom 
austerlitza w pewien sposób przypomina jednak dom euzebiusza. tak samo zbu-
dowany jest ze znaczeń, indywidualnie zbieranych w trwającym przez całe życie 
procesie czytania 21. gospodarz w Zbożnej biesiadzie prowadzi swoich gości przez 
kolejne wnętrza, odgrywając rolę przewodnika. Faktycznie udziela jedynie krótkich 
wskazówek, pozostawiając resztę wysiłku zrozumienia odwiedzającym. Podobnie 
czyni austerlitz, stopniowo opowiadając swemu interlokutorowi własną historię, 
w której przeczytane lektury i poznane przestrzenie swoiście się na siebie nakła-
dają: „wszystko mi się miesza w głowie, to, co przeżyłem, i to, co przeczytałem” 
(a 277). oba analizowane dzieła łączy także wspólny im podstawowy tekst – odnie-
sienie. jest nim Biblia. na plebanii w Bala, przy okazji kaznodziejskich podróży 
swego opiekuna-pastora, w szkole i wreszcie dzięki samodzielnej lekturze Pisma 

18 M. c a w o o d, Sites of Pain: Trauma, Landscape and Architecture in W. G. Sebald’s „Austerlitz”. 
W zb.: Pain: Management, Expression, Interpretation. ed. a. d a ń c z a k, n. L a z e n b y. oxford 
2012. 

19 Wydaje mi się, że znacznie lepszym przykładem wykorzystania mnemonicznej funkcji przestrze- 
ni literackiej jest tom esejów t. j u d t a  Pensjonat pamięci (Przeł. H. j a n k o w s k a. Wołowiec 
2012).

20 zob. H. L a u s b e r g, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. Przeł., oprac., wstęp 
a. g o r z k o w s k i. Bydgoszcz 2002, s. 556: „istnieje naturalis memoria oraz artificiosa memoria, 
które stanowią całość [...]. na płaszczyźnie ars pamięć naturalna (naturalis memoria) przechodzi 
w artificiosa memoria. Artificiosa memoria używa dwóch zabiegów: porządkującego zabiegu loci oraz 
intensyfikującego zabiegu imagines. Loci są zabiegiem uporządkowania: polegają na regularnym 
podziale znanej przestrzeni [...]. Przestrzeń ta może być również kreacją naszych własnych myśli”. 

21 zob. ibidem: „(znana albo wymyślona) przestrzeń (regio), raz wybrana, podzielona na wiele loci oraz 
uporządkowana zgodnie ze schematem pięciu loci, jest zachowywana w pamięci podczas czyjegoś 
całego życia [...]”.
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Świętego austerlitz poznaje biblijne, przede wszystkim starotestamentowe przed-
stawienia. Przez kilka wczesnych lat dzieciństwa bohatera stanowią one nie tylko 
główny, ale właściwie jedyny punkt odniesienia w zorganizowanej zgodnie z kal-
wińskimi zasadami, ascetycznej, pozbawionej obrazów przestrzeni plebanii. au-
sterlitz jest podwójnie wyobcowany: ze sfery obrazów i ze sfery słów, wśród których 
jedne, poznawane od dnia urodzenia, ulegają zapomnieniu, drugie zaś wciąż jesz-
cze pozostają niezrozumiałe. nieprzypadkowo zatem biblijny motyw narodu wybra-
nego wędrującego przez pustynię okazuje się najważniejszy, organizujący indywi-
dualną historię bohatera. Wszystkie późniejsze jego doświadczenia nieustannie 
odnoszą się do praobrazu pustyni. ową pustynią jest więc najpierw Walia, postrze-
gana przez pryzmat eschatologicznych kazań pastora. znaleziony w pierwszej 
otrzymanej książce – ilustrowanej dziecięcej Biblii – obrazek, ukazujący rozbite na 
pustyni namioty izraelczyków, stanowi stale obiekt fascynacji i identyfikacji: „Prze-
badałem każdy cal obrazka, niesamowitego właśnie przez to, że wyglądał tak swoj-
sko” (a 72). drugi najważniejszy motyw to historia dzieciństwa Mojżesza, doświad-
czana przez austerlitza z lękiem jako długo nie uświadamiany zapis własnego losu. 
W późniejszych szkolnych latach do owych biblijnych obrazów dołączone zostają 
sceny historyczne, które bohater poznaje, słuchając frapujących wykładów nauczy-
ciela i przyjaciela andré Hilary’ego. także one porównywane są do mentalnych 
inskrypcji, za których pomocą organizujemy doświadczenie rzeczywistości. oma-
wiając bitwę pod austerlitz, Hilary stwierdza:

zajmując się historią, [...] zajmujemy się zawsze już gotowymi, w y g r a w e r o w a n y m i  w naszych 
głowach obrazami i gapimy się na te obrazy, podczas gdy rzeczywistość leży gdzieś na uboczu, którego 
żaden człowiek jeszcze nie odkrył. [a 91; podkreśl. B. k.]

inny przyjaciel austerlitza – gerald, w jeszcze bardziej negatywnym obrazie, 
samą szkołę porównuje do atramentowej plamy na duszach jej wychowanków (a 138). 
dla Hilary’ego i dla geralda owa epigraficzność pamięciowych śladów jest rodzajem 
mentalnego ograniczenia, uwięzienia człowieka w sieci schematów uniemożliwiają-
cych autentyczny odbiór rzeczywistości. Podobne doznanie będzie udziałem samego 
austerlitza wiele lat później, gdy podejmie on próbę dokończenia swojego dzieła 
o architekturze europejskiej. obrazy postrzegane przez niego w dzieciństwie i mło-
dości jako azyl, alternatywna przestrzeń, w której można się schronić i odnaleźć 
niezbędne źródło identyfikacji, tutaj odbierane są już w stanie ich rozpadu: 

jeśliby porównać język do starego miasta, z plątaniną uliczek i placów, z dzielnicami sięgającymi 
daleko w głąb czasu [...], to ja sam przypominałem człowieka, który wskutek długiej nieobecności nie 
orientuje się już w tej aglomeracji [...]. [a 154]

język staje się zatem w percepcji austerlitza „nieporadnym organem”, którym 
„na ślepo wymacujemy otaczającą nas ciemność” (a 154). zauważmy, że zmienia-
jące się doświadczenie rzeczywistości ujmowane jest cały czas za pomocą prze-
strzennych, polisensorycznych wyobrażeń. akt myślenia, praktyka czytania i pisa-
nia, wreszcie doświadczenie dezintegracji własnej osoby stale percypowane są jako 
działanie w przestrzeni – wędrówka, błądzenie, wznoszenie się i upadanie, wreszcie 
swoiste modelowanie, rzeźbienie, nacinanie przestrzeni. nieprzypadkowo bohater 
wielokrotnie podkreśla swoją fascynację najmniejszymi, zazwyczaj nie dostrzega-
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nymi formami przestrzennymi, które zaznaczają jednak swoją integralność i jed-
norazowość:

od początku interesowała mnie głównie forma i hermetyczność rzeczy, wygięcie poręczy schodów, 
wyprofilowanie kamiennego łuku bramy, niepojęcie finezyjna gmatwanina źdźbeł w zeschłej kępie tra-
wy. [a 96]

Przestrzeń sama w sobie jest więc dla bohatera początkowo głównie przedmio-
tem kontemplacji, co szczególnie dobrze widać w opisach posiadłości andromeda 
Lodge, stanowiących swoistą feerię wizualności. owe przedstawienia domu i ogro-
dów jako ziemskiego raju wykorzystują w pełni humanistyczną topikę locus amoe- 
nus, czyniąc z andromeda Lodge współczesną wersję euzebiuszowego domu. Po-
wraca tu także inny ważny topos dwóch Boskich uzupełniających się ksiąg – księ-
gi Pisma i księgi natury. 

W dalszej części tekstu przestrzeń stopniowo przekształca się jednak z przed-
miotu kontemplacji w najistotniejsze medium, poprzez które bohater odbiera rze-
czywistość. jako taka przestrzeń staje się ambiwalentna. jednocześnie komuni-
kuje i jest niema, zasłania i odkrywa. Mimo to stanowi narzędzie, za którego po-
mocą odczytuje się i utrwala rzeczywistość, nieraz bywa pośrednikiem w doznaniu 
epifanii. najbardziej wyrazistym tego przykładem wydaje się opis londyńskiego 
dworca Liverpool station, dosłownie centralny, bo rozdzielający życie austerlitza 
i całość tekstu na dwie połowy. odzwierciedleniu doświadczenia „wejścia do pod-
ziemnego świata” jako momentu poznania, anamnesis, służy, oczywiście, inny 
schemat kulturowy – obraz katabazy. austerlitz staje się współczesnym odyseuszem 
czy eneaszem, który schodzi do podziemi, aby spotkać się tam z ojcem, a zatem by 
skonfrontować się z prawdą o sobie samym i uzyskać wiedzę konieczną w dalszych 
wędrówkach. 

kolejny raz tekst i przestrzeń wzajemnie do siebie odsyłają – przestrzeń odczy-
tywana jest przez pryzmat tradycji literackiej, z kolei owa tradycja ulega szczególnej 
aktualizacji poprzez wpisywanie jej w coraz to nową, realnie doświadczaną prze-
strzeń. W tym znaczeniu w powieści sebalda czytanie stanowi zawsze p r a k t y k ę 
e p i g r a f i c z n ą, akt pisania zaś w wyjątkowym sensie ma być i n s k r y p c j ą 
r e a l n o ś c i  w  p r z e s t r z e n i  t e k s t u. najważniejsza rola wszystkich literackich 
inskrypcji sebalda polega na ewokowaniu doświadczenia realności, ale po to, by 
owo doświadczenie w specyficzny sposób zakwestionować. tekstowa inskrypcja 
konfrontuje nas z pytaniem o samą kategorię autentyczności literackiej. Procedu-
ra zwątpienia w prawdziwość opowiadanej historii nie ma jednak prowadzić do jej 
odrzucenia. Przeciwnie, sebald, każąc nam nieustannie ponawiać próby oddziele-
nia śladów rzeczywistości od schematu konwencji literackiej, pragnie uczynić z nas 
szczególnego czytelnika – czytelnika wyjątkowo uważnego, krytycznego i cierpliwe-
go, kogoś, kto w swojej praktyce lekturowej nie poprzestaje na zewnętrznej warstwie 
tekstu. co najbardziej istotne, owym tekstem ponownie jest tutaj cała rzeczywistość 
ludzka. 

czy czytanie może być praktyką prowadzącą do zbawienia, o czym był przekonany 
erazm? W jaki sposób, odpowiadając, uszanować wagę tego pytania, które, z jednej 
strony, wymaga odpowiedzi, a z drugiej – za każdym razem ją oddala?
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W eseju pochodzącym z nie przetłumaczonego jeszcze na język polski tomu Die 
Beschreibung des Unglücks sebald przywołuje anegdotę o rabbim chanochu, któ-
ry, widząc w swojej klasie płaczące dziecko, zwraca się do niego słowami: „Sieh ins 
Buch! Wenn man hineinguckt, weint man nicht!” 22 komunikatywne tłumaczenie 
tego zdania powinno brzmieć: „zajrzyj do książki! kiedy człowiek czyta, to nie pła-
cze”, ale przy tym częściowo tracimy sens, dla którego zostało ono przez sebalda 
przytoczone. oba użyte w niemieckim oryginale czasowniki: „sehen”, „hineingucken”, 
są ściśle wizualne, można je po polsku oddać następująco: zaglądać do środka, 
uporczywie wpatrywać się we wnętrze czegoś, przenikać to wzrokiem. owe znacze-
nia muszą zostać umieszczone w definicji słowa „czytać”. także tutaj tekst jest 
przestrzenią, w którą się wchodzi, którą przenika się wzrokiem, nie pozostając je-
dynie na jej powierzchni. tego typu metaforyka czytania jako zgłębiania rzeczywi-
stości, próby sięgania poza jej zewnętrzną zasłonę (velum) przynależy ściśle do ję-
zyka biblijnego i tradycji hermeneutyki biblijnej 23. Poznanie jako widzenie powierz-
chowne, widzenie przez zasłonę jest poznaniem danym człowiekowi na ziemi, tak 
pisze o tym w słynnym fragmencie przywołanego tu już Drugiego listu do Koryntian 
św. Paweł (2 kor 3, 14–18). Pauliński motyw wielokrotnie powraca także w dialogu 
erazma analizowanym w pierwszej części niniejszego artykułu: 

na oglądanie tych rzeczy szczegół po szczególe trzeba mieć dużo czasu i kiedy indziej przeznaczy-
my na to choćby i trzy dni. teraz wystarczy, żeśmy je widzieli jak przez zasłonę. [z 301]

Pobożny gospodarz opisanej przez erazma uczty zapowiada, że na pełniejsze 
poznanie przyjdzie czas, podobnie jak obiecał we wspomnianym tekście apostoł 
Paweł. spojrzenie na czytelnika jak na płaczące dziecko w szkole rabbiego chano-
cha, co proponuje nam sebald, stanowi jeszcze jedno ponowienie owej obietnicy, 
przymierza czy też – używając bardziej współczesnego języka – paktu. czytanie 
zamiast dziecięcej rozpaczy to już poważny argument, przemawiający za jego zna-
czeniem i wagą. a mówiąc całkiem serio, entuzjazm, z jakim powszechnie zostały 
przyjęte książki sebalda i zjawisko ich ogromnej popularności, tak wielkiej, iż 
wspomina się nawet o „fenomenie sebalda” 24, zdają się świadczyć, że wciąż istnie-
je ogromna potrzeba takiej lektury, jaką on zaproponował – precyzyjnej, upartej, 
wiernej i stale wychodzącej od tekstu do rzeczywistości, tak, by tę rzeczywistość 
w wielorakim sensie ocalić. dzieje się tak pomimo że – jak stwierdza bohater se-
balda –

22 W. g. s e b a l d, Die Beschreibung des Unglücks. Zur österreichischen Literatur von Stifter bis Hand-
ke. salzburg 1985, s. 12–13.

23 zob. łac. velum – ‘chusta, zasłona’, ale też czasownik revelare – ‘objawiać’, dosłownie ‘zdejmować 
zasłonę’. Metaforyka zasłony jest wszechobecna także w Austerlitz. Podam tylko jeden przykład, 
w którym pojawiają się łącznie oba etymologiczne znaczenia velum jako zasłony i jako chusty: 
„evan – mówił austerlitz – powiedział mi, że inny świat jest bardzo blisko, dzieli nas od niego nie 
więcej niż taka jedwabna chusta. Faktycznie przez wszystkie te lata spędzone na plebanii w Bala 
nigdy nie opuszczało mnie poczucie, że coś, co samo w sobie jest jawne i oczywiste, pozostaje przede 
mną ukryte” (a 69).

24 d. B l a c k l e r  (Reading W. G. Sebald. Adventure and Disobedience. rochester, n. y., 2007, s. 27) 
zauważa, że nieprzypadkowo sebald stał się ogromnie popularny właśnie w czasie, kiedy można 
odnieść wrażenie, iż dyskurs literacki ulega marginalizacji w obrębie cultural studies. 
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mrok nie rozprasza się, ale gęstnieje na myśl o tym, jak niewiele możemy zatrzymać, ile wciąż idzie 
w zapomnienie z każdym zgasłym życiem, jak świat niejako sam się opróżnia i pustoszeje, jeśli h i s t o-
r i e, z w i ą z a n e  z  n i e z l i c z o n y m i  m i e j s c a m i  i  p r z e d m i o t a m i, które same nie mają 
władzy pamięci, nie zostaną przez nikogo wysłuchane, zanotowane ani przekazane. [a 31; podkreśl. 
B. k.]

Miejsca i przedmioty wymagają zatem ludzkich inskrypcji, ale także ich poten-
cjalnych uważnych czytelników. W tym sensie nasza kultura pozostaje kulturą 
literacką tak długo, jak długo jej podstawowym narzędziem międzypokoleniowej 
komunikacji pozostają wspomniane tu przez sebalda „historie”. Mogą być nimi 
pojedyncze słowa (a nawet litery, jak w analizowanych przez sebalda obrazach 
Pietra novellego), zdania, wreszcie narracje, nazywające, porządkujące i utrwala-
jące kolejne warstwy czasowe przestrzeni, w której żyjemy 25.

a b s t r a c t

BarBara kaszoWska-Wandor University of silesia, katowice

“My HoUse is Very taLkatiVe” on Literary inscriPtion in Past and Present 
coMMUnicatiVe sPace

the subject of the article is the literary motif of inscription written into the space of house and its pe-
culiar functionality in erasmus of rotterdam’s texts from Convivium religiosum and in Winfried georg 
sebald’s Austerlitz. the problem of relations between spatial form and the phenomenon of writ- 
ing/reading is subject of spatiological research. Within its scope, relatively little attention was paid to 
the motif of inscription or space perceived as inscription, thus resort to the tools and theses developed 
on the ground of modern epigraphic studies may prove fruitful. an analysis of the function of the mo-
tif in two chronologically and culturally distant texts allows for delineating a continuous line of human-
istic understanding of reading practice in modern culture. 

25 Widoczne tu nawiązanie do kręgu pojęć, jakimi posługuje się r. k o s e l l e c k: Zeitraum, Zeitschich-
ten, Zeitebenen, oraz całego szeregu jego metafor geologicznych, jest nieprzypadkowe. ten i inne  
– pominięte tu z konieczności – wątki rozwijam w artykule Fikcja czytelności i anamorficzność 
czytania (w zb.: Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy. red. k. t h i e l - j a ń c z u k. kraków 
2016).
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Pamiętnik Literacki CVii, 2016, z. 3, PL iSSn 0031-0514

iWona WĘGrZyn Uniwersytet Jagielloński, kraków

SmUtne HUmoreSki marii Z BrZeZinÓW SaDoWSkieJ  
o nieDoCenionym GatUnkU i ZaPomnianeJ PiSarCe

Gdy w 1901 roku Piotr Chmielowski redagował hasło Humoreska dla Wielkiej en-
cyklopedii powszechnej ilustrowanej, znalazł się w nie lada kłopocie. otóż definicja 
gatunku, jaką przygotował na podstawie przeanalizowanego materiału literackiego, 
nijak nie korespondowała z napisanym wcześniej erudycyjnym i bogatym w filozo-
ficzne konteksty hasłem Humor. tradycja niemieckich romantyków, tak bliska 
Chmielowskiemu, nakazywała przedkładać wyrafinowany humor nad trywialny 
dowcip, pełen zadumy i melancholii „uśmiech przez łzy” nad żart i komiczną bła-
zenadę 1. niemieckie i anglosaskie rozprawy teoretyczne jednoznacznie kojarzyły 
humoreski z takim sposobem ujmowania opowieści o świecie, w którym zza śmiesz-
ności ludzkich działań prześwieca tragiczna prawda o naszej egzystencji. tymcza-
sem popularna w polskiej prasie połowy XiX wieku odmiana gatunku konsterno-
wała trywialnością – bliższa była raczej „ogawędzonej”, jak mawiano, opowieści niż 
wyrafinowanej tradycji humorystów niemieckich (Jeana Paula richtera, ernsta 
theodora amadeusa Hoffmanna, Heinricha Heinego) czy angielskich (od Jonatha-
na Swifta, przez Josepha addisona, richarda Steele’a, olivera Goldsmitha, Henry-
’ego Fieldinga, po Williama makepeace’a thackeraya i Charlesa Dickensa). Dlatego 
też Chmielowski z bezradnością konstatował:

Humoreska powinna by oznaczać utwór piśmienniczy mający znamiona humoru w powyżej okreś- 
lonym znaczeniu; przez nadużycie atoli wyrazu nazywa się tak każde opowiadanie tonem swobodnym, 
żartobliwym prowadzone, o treści komicznej albo satyrycznej 2.

W rodzimym kontekście kulturowym humoreska pozostawała bowiem pod-
rzędnym i najmniej wymagającym gatunkiem literackim, gazeciarskim drobiazgiem, 

1 Zob. P. C h m [i e l o w s k i], Humor. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. t. 29/30. 
Warszawa 1901, s. 507: „Humor o tyle mieści w sobie komizm [...], że lubi zestawiać kontrasty, 
i to w ten sposób, że od jednego prześlizguje się ku drugiemu, wręcz przeciwnemu, tak nagle, iż 
nie zdołamy dostrzec, kiedy tę drogę przebiegł. Widzimy czarny smutek, za chwilę uśmiech posęp-
ny zadrży na łzawych rzęsach, to znowu serdeczna zapanuje wesołość; pytamy: skąd to wszystko? 
a tu śmiech i płacz już zniknęły i martwe zwątpienie na twarzy: tak tu wraz spływają wzniosłość, 
płaskość, brzydota, pospolitość, moc, słabość. Humor jest kalejdoskopem uczuć, który za każdym 
szkła obrotem nowe pokazuje obrazy”. Warto zaznaczyć, że Chmielowski wyraźnie inspirował się 
uwagami k. L e m c k e g o  (Estetyka. Przeł. B. Z a w a d z k i. t. 1. Lwów 1874, s. 104–105).

2 P. C h m [i e l o w s k i], Humoreska. Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, s. 508.
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który uprawiać mógł każdy, kto uważał się za „przyjaciela wesołości”, lubił „na-
miętnie dowcip” i na drodze żartu i satyry chciał wytykać bliźnim ich błędy oraz 
potknięcia 3.

karierę polskiej humoreski znaczą nazwiska takich autorów, jak august Wil-
koński, michał Bałucki, Józef Bliziński, aleksander niewiarowski, oraz imiona 
nieprzeliczonej rzeszy pisarzy minorum gentium, często anonimowych. nie sposób 
oczywiście zapomnieć, że wśród humoreskowej drobnicy zdarzały się przecież i ar-
cydzieła pióra Bolesława Prusa czy Henryka Sienkiewicza, ale to bynajmniej nie 
one zdecydowały o popularności tej formy literackiej 4.

nazwa gatunku po raz pierwszy, jak zapewnia Chmielowski, pojawiła się w ty-
tule zbiorku ksawerego edwarda Wojniłłowicza, który jako Jacek Burczymucha 
w 1852 roku opublikował Humoreski, szkice, fraszki i inne szpargały z mózgowni-
cy własnej 5. Wymiennie stosowano takie określenia, jak „ramotki”, „szpargały” czy 
„gawędki”. trudno przy tym mówić o wyrazistych cechach gatunkowych: „humo-
reskami” potocznie zwano zabawne opowiastki portretujące codzienność, z hu- 
morem przedstawiające zwyczajnych ludzi, ich zwykłe przywary i najzwyklejsze 
perypetie, zjawiska względnie złe i względnie dobre, takie, w których małość i wiel-
kość nierozerwalnie się ze sobą splatają 6. Bohaterami byli najczęściej z definicji 
śmieszni starzy kawalerowie i budzące politowanie stare panny, marzące o zamąż-
pójściu naiwne dziewczęta i wszelkiej maści oryginały – postaci poczciwe, ale rów-
nocześnie, ze względu na swe nieprzystosowanie do twardych reguł świata, łatwe 
do wydrwienia. tacy trochę „biedni ludzie”, znani z utworów Gogola czy Dostojew-
skiego. Humoreska z rzadka zaglądała na salony, przeważnie odkrywała rejony nie 
znane wcześniej literaturze: pełne wielkoświatowych pretensji mieszkania aspiru-
jącego mieszczaństwa, studenckie pokoiki na mansardach, klitki emerytowanych 
nauczycieli, miejskie czynszówki i zubożałe szlacheckie dworki. Do ulubionych 
tematów należały domowe scenki rodzajowe, matrymonialne kontredanse, małżeń-
skie zdrady i popełniane na co dzień drobne głupstwa. Humoreski kojarzyły się 
z taką literaturą, która pozwalając pośmiać się z bliźnich, zarazem dawała czytel-
nikom poczucie błogiego bezpieczeństwa, że opowiadane historyjki ich nie dotyczą. 
tworzone w pośpiechu, w ostatniej chwili wciskane na szpalty gazety, tuż przed 
oddaniem jej do druku, polskie humoreski, choć ogromnie popularne, nie były 
darzone ani poważaniem krytyki, ani uznaniem wyrobionych czytelników. Widzia-

3 tak ironicznie o potocznym rozumieniu humoresek pisał H. m e c i s z e w s k i  w szkicu Humory-
styka („Dwutygodnik Literacki” 1844, t. 1, nr 2, s. 41).

4 Zob. S. P a p é e, H. Sienkiewicz jako humorysta. Poznań 1921. – A. m a r t u s z e w s k a, „Dobry 
humor jest jak oset...” Bolesława Prusa koncepcja komizmu i humoru. W zb.: Ulotność i trwanie. 
Studia z tematologii i historii literatury. red. E. W i e g a n d t, A. C z y ż a k, Z. k o p e ć. Poznań 
2003. – E. L u b c z y ń s k a - J e z i o r n a, Gatunki literackie w twórczości Bolesława Prusa. Wrocław 
2007, rozdz. Humorystyka, czyli To i owo o humoreskach Bolesława Prusa.

5 C h m [i e l o w s k i], Humoreska, s. 508. – J. B u r c z y m u c h a  [k. e. W o j n i ł ł o w i c z], Humores- 
ki, szkice, fraszki i inne szpargały z mózgownicy własnej [...] z dodatkiem powieści historycznej 
Dunneta. Wilno 1852 (dostępności tego wydania, odnotowanego jedynie przez bibliografię k. e s-
t r e i c h e r a  át. 5, s. 140ñ, nie udało się ustalić).

6 Zob. B. D z i e m i d o k, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. antologię oprac. M. B o k i n i e c. 
Gdańsk 2011, s. 115.
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no w nich głównie utwory rozrywkowe pisane na zamówienie, utwory, które świa-
domie schlebiały gustom większości i zaliczały się do literatury użytkowej – ich 
autorzy to raczej wyrobnicy pióra niż natchnieni artyści.

rozpoznania Chmielowskiego, wyraźnie dystansującego się od tego typu tekstów, 
nie były szczególnie oryginalne, właściwie rekapitulowały powszechnie głoszone 
sądy krytyków literackich: Hilarego meciszewskiego, karola mecherzyńskiego czy 
Fryderyka Henryka Lewestama 7. Wszyscy oni, zastanawiając się nad problemem 
nieadekwatności polskich humoresek wobec zachodnioeuropejskiego wzorca, wska-
zywali na specyfikę polszczyzny, niezdolnej do „elastycznego dowcipu i dwuznacz-
ników” 8, oraz na łagodność słowiańskiego temperamentu, któremu obce jest wy-
czucie ironii, tak charakterystyczne dla germańskiego i angielskiego ducha. 
Podkreślano także brak przygotowanego, wykształconego odbiorcy, który potrafiłby 
odczytać podteksty, ironię czy intertekstualne aluzje. na marginesie tych rozważań 
pojawiła się też kwestia, dlaczego kobiety, choć obdarzone dowcipem, nie mogą być 
humorystkami. Daniel Zgliński, autor wydanego w Warszawie w roku 1898 „szki-
cu estetycznego” Humor w „Panu Tadeuszu”, pisał:

rzecz dziwna! Jedną z charakterystycznych cech humoru jest to, że go nie posiadają kobiety! Dar 
to więc najzupełniej męski. mimo całego towarzyskiego sprytu kobiet, mimo ich wrodzonej lekkości 
i spostrzegawczości życiowej, nie umieją one artystycznych obserwacji oświetlić łagodnym płomieniem 
humoru. [...] Jeżeli stawiamy kobiety pod względem inteligencji niżej, jeśli im jednak nie odmawiamy 
[...] zdolności matematycznych, filozoficznych, poetycznych lub malarskich, to bezwarunkowo brak im 
artystycznego humoru. nie posiadały go najświetniejsze [...] przedstawicielki [...] [literatury w] Polsce: 
Żmichowska, Deotyma, morzkowska, orzeszkowa lub ostoja, rodziewiczówna, Hajota, krzyżanowska 
i inne 9.

oczywiście nie ma sensu wchodzić w polemikę. Zgliński wyraził jedynie po-
wszechną wówczas opinię i nie w tym rzecz, by piętnować jego poglądy jako wstecz-
ne i nie dające się obronić. Zapytać jednak warto, jak to się stało, iż krytyk, poszu-
kując humorystyki kobiecej, nie natrafił na trop marii Sadowskiej. albo już (ledwie 
po 20 latach) zapomniano o jej niezwykle swego czasu popularnych humoreskach, 
albo nie wiedziano, że ich autor, ukrywający się pod pseudonimem Zbigniew, jest 
kobietą.

Pamięć o marii z Brzezinów Sadowskiej (ok. 1835 – 1892) przywrócili literaturze 
polskiej dopiero Gabriel korbut i Juliusz Wiktor Gomulicki. Wielki bibliograf, nie 
mogąc odszukać informacji na temat intrygującej autorki kilkunastu humoresek 
drukowanych w polskiej prasie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XiX 
wieku, zainteresował jej osobą przyszłego znawcę krainy Szpargalii, wówczas mło-
dego prawnika, ale już świetnie zapowiadającego się literackiego detektywa. Poszu-

7 m e c i s z e w s k i, op. cit., „Dwutygodnik Literacki” 1844, t. 1, nry 1–3. – k. m e c h e r z y ń- 
s k i, O fantazji i humorystyce w piśmiennictwie polskim. „Biblioteka Warszawska” 1869, t. 2.  
– F. H. L [e w e s t a m], Humor. Hasło w: Encyklopedia powszechna. Wyd. S. o r g e l b r a n d. t. 12. 
Warszawa 1863. Zob. też W. G ü n t h e r, Smutek humorystów. „museion” 1913, z. 8–9.

8 D. Z g l i ń s k i, Humor w „Panu Tadeuszu”. Szkic estetyczny. Wyd. 2, powiększ. Warszawa 1898, 
s. 7. Dziękuję panu prof. t a d e u s z o w i  B u d r e w i c z o w i  za zwrócenie mi uwagi na tę pracę.

9 Ibidem, s. 6.
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kiwania, prowadzone od wiosny 1930, przyniosły bardzo ciekawe rezultaty 10. ku 
zdumieniu obu badaczy postać Sadowskiej okazała się choć niewielkim, to jednak 
znaczącym elementem skomplikowanej układanki biograficznej. Poddany przez 
korbuta trop zaprowadził Gomulickiego do odkrycia tajemnic „ostatniego romansu” 
Cypriana norwida. Sadowska zaś z zapomnianej literatki stała się pierwszą skan-
dalistką paryskiej emigracji końca lat siedemdziesiątych, zalotnicą, która rozkocha-
ła w sobie teodora tomasza Jeża, zadurzoną w norwidzie niewierną mężatką, me-
lancholiczką, której duchowe cierpienia leczono alkoholem (czego wynikiem były 
czasowe kuracje dipsomanii w słynnym zakładzie w Charenton), oraz interesującą 
pisarką, która zmarnowała swój duży talent. opuszczona przez męża Sadowska 
skończyła, jak twierdził Jeż, w rynsztoku lub, jak domniemywał Gomulicki, w za-
kładzie dla obłąkanych 11, a jej córeczki – na łaskawym chlebie w Domu św. kazi-
mierza. W pamiętnikach autora Uskoków znalazł się taki oto passus:

Urwały się one [tj. spotkania z Sadowską] bez żadnej racji. któreś ze spotkań z nią na wystawie 
było ostatnim. i na tym się skończyło. nie spotkałem się z nią nigdy w życiu więcej. Znikła dla mnie, 
znikła – co bardziej – dla literatury, pomimo że Paryża, jakem się później dowiedział, nie opuszczała.

Później, dużo później, dowiedziałem się o niej rzeczy... przerażających. Upadła, w rynsztokach 
społecznych życia dokonała. na czymś, a może na kimś, ciąży chyba wina i za jej upadek, i za to, że się 
dla niej ratunek nie znalazł. Bądź co bądź jest ona jednym z wybitniejszych wpływów kulturalnych 
okazem – wpływów, które ją zaprowadzić mogły na wyżyny, a doprowadziły do... rynsztoka. Za upadek 
Sadowskiej odpowiedzialność zwalić by można na płeć jej, gdyby upadkowi podobnemu nie podlegali 
i mężczyźni. tylko że tym ostatnim to uchodzi.

Żal tej kobiety. Co jednak żale pomogą! 12

Swe długoletnie poszukiwania Gomulicki podsumował w artykule Dokumenta-
cja „ostatniego romansu” Norwida. Listy Marii Sadowskiej, w którym zebrane ma-
teriały biograficzne uzupełnił odnalezioną korespondencją Sadowskiej i norwida 13. 
Listy te, świadectwo rozpaczliwej walki o miłość oddalającego się kochanka, mają 
jednak przede wszystkim wartość dokumentu biograficznego – ich stylistyka i ob-
razowanie tylko w niewielkim stopniu pozwalają cokolwiek wnioskować na temat 
literackich uzdolnień autorki. i oto ironia losu sprawiła, że zaangażowanie Gomu-
lickiego w przywrócenie pamięci o Sadowskiej, choć trudno go nie docenić, wcale 
nie przyczyniło się do ożywienia zainteresowania twórczością pisarki. Badacz za-
pewniał wprawdzie, że to autorka „wyjątkowo oryginalna”, ale na kartach stworzo-

10 Zob. J. W. G o m u l i c k i: Ostatni romans Norwida. W: Zygzakiem. Szkice, wspomnienia, przekła-
dy. Warszawa 1981; posłowie w: M. S a d o w s k a, Podróż naokoło świata odbyta w trzech godzinach. 
„odra” 1983, nr 7/8; Spotkanie z Korbutem. Po zapomnianej rocznicy. W: Aleje czarów. Spacery, 
sylwety, zagadki i zwierzenia literackie. Warszawa 2000, s. 62.

11 G o m u l i c k i, Ostatni romans Norwida, s. 446.
12 T. T. J e ż  [Z. m i ł k o w s k i], Od kolebki przez życie. Wspomnienia. Do druku przygot. A. L e w a k. 

Wstęp A. B r ü c k n e r. t. 3. kraków 1937, s. 362.
13 J. W. G o m u l i c k i, Dokumentacja „ostatniego romansu” Norwida. Listy Marii Sadowskiej. „Pa-

miętnik Literacki” 1983, z. 4. Ślady zainteresowania osobą Sadowskiej pojawiały się w tekstach 
Gomulickiego wielokrotnie. W szkicu Ostatni romans Norwida, pochodzącym z roku 1967, badacz 
zamieścił swoisty anons bibliofilski, w którym informując o pracach nad biografią i wyborem dzieł 
pisarki, zwracał się z prośbą o wszelkie informacje na jej temat. Wydaje się, że opublikowana 
w „Pamiętniku Literackim” rozprawa symbolicznie zamyka poszukiwania Gomulickiego.
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nego przezeń portretu literackiego pozostaje ona jedynie „kobietą bardzo urodziwą 
i bardzo interesującą” 14. Przed Gomulickim zupełnie jej nie było w literaturze 
polskiej, od czasów jego odkrycia pamięta się zaś o niej wyłącznie ze względu na 
melodramatyczny epizod biografii 15.

tymczasem twórczość Sadowskiej może okazać się całkiem interesującym mate-
riałem dla badaczy kultury i literatury XiX wieku. na kartach jej powieści i humo-
resek spotyka się kilka niezwykle intrygujących tematów, takich jak sytuacja ko-
biety – pisarki, która ukryta pod męskim pseudonimem uprawia „męski” gatunek 
literacki. tu swe poprzedniczki Sadowska miałaby w osobach George Sand czy 
mary Wollstonecraft (matki autorki Frankensteina). Paradoksalnie jednak, choć 
umiejętność konsekwentnego maskowania kobiecej tożsamości, jaką posiadła, 
mogłaby zainteresować nawet autorki cenionej feministycznej pracy The Madwoman 
in the Attic 16, to już ostra krytyka „kobiecej pisaniny” czyniłaby z Sadowskiej kon-
tynuatorkę rozważań George eliot i jej słynnego eseju Silly Novels by Lady Novelists 
z 1856 roku. Wystarczy zacytować taką oto wypowiedź:

Przyznam się, iż nie cierpię kobiet piszących jak mężczyzn robiących pończochę!!! [...] te gąski 
rozgęgane zanadto się uwijają po czasopismach, piszcząc na swoich fujarkach sentymentalnych, aż 
czasem ckliwo się robi słuchać tych eufonicznych melodii i chciałoby się, żeby jaki bęben zagłuszył te 
elegie 17.

Z całego tłumu ówczesnych polskich literatek Sadowska wyróżniała jedynie 
narcyzę Żmichowską: 

Przed Gabrielą biję czołem i powiadam, tak pisać nie żal się narodzić kobietą. Cześć, uwielbienie 
i miłość dla autorki Białej Róży, Poganki i tych wszystkich idealnych śliczności, wypowiedzianych pro-
zą i wierszem 18. 

Stosunek do literatury pisanej przez kobiety najmocniej wyraziła Sadowska 
atakując twórczość George Sand 19. Ukryta pod swym męskim pseudonimem, po-
traktowała francuską autorkę tak ostro, że aż august Jeske poczuł się zobligowa-
ny wziąć w obronę nie tylko panią Sand, ale i literaturę kobiecą w ogólności.

niedostateczna wiedza na temat biograficznego kontekstu opublikowanych 

14 G o m u l i c k i, Ostatni romans Norwida, s. 437. Uwagi na temat urody Sadowskiej nie mają jedynie 
grzecznościowego charakteru. Świadectwo tego, jak wielkie robiła wrażenie, przynoszą zapiski 
a. H. k i r k o r a  opublikowane w cyklu Ze wspomnień wileńskich („Dziennik Poznański” 1885, 
nry 77, 79, 81).

15 możliwe, że badacze zasugerowali się oceną wystawioną przez norwida, który chwaląc Oksanę 
i Niecnotę Sadowskiej, wydrwił boleśnie poziom jej – rzeczywiście słabych – utworów później- 
szych, pisanych między napadami dipsomanii w celu zarobienia pieniędzy. Poeta nie wspominał 
przy tym o humoreskach.

16 S. m. G i l b e r t, S. G u b a r, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-
-Century Literary Imagination. new Haven – London 1979.

17 [M. S a d o w s k a], Rzuty. „Przegląd tygodniowy” 1866, nr 12, s. 91.
18 Ibidem.
19 Z b i g n i e w  [M. S a d o w s k a]: Pani Sand. Jw., 1866, nry 42–43; Ha! Jeszcze o pani Sand. Jw., 

1866, nr 48.
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w 1866 roku na łamach „Przeglądu tygodniowego” filipik Sadowskiej przeciwko 
autorce Lélii nie pozwala na formułowanie jednoznacznych wniosków. trudno 
wszakże oprzeć się przypuszczeniu, iż mogło chodzić nie tyle o panią Sand, ile 
o powszechnie z nią kojarzony rodzaj „kobiecego pisania”. Znamienne, że Jeske 
przekonany, iż jego polemistą jest mężczyzna, wytoczył argumenty, które w nie-
wielkim stopniu odnosząc się do twórczości Sand, utrwalały stereotypowe sądy na 
temat literatury tworzonej przez kobiety:

największą zaletą kobiet-autorek jest, według nas, dar opowiadania. Wypadki życia domowego 
wywołują na umyśle kobiety dziwne wrażenia, budzące w niej zamiłowanie do spisywania wszystkiego 
tego, co widziała lub czego doznała. Dość jest przeczytać list kobiety pisany pod wrażeniem przyjaźni 
lub w zapale uniesienia; ileż to tam delikatnie odcieniowanych myśli, ile zachwycających obrazków, ile 
postaci i charakterów! tak samo i u p. Sand. Jej chyże pióro dościga najlżejsze myśli, wypadki rozwi-
jają się z pośpiechem godnym zastanowienia, typy i postacie snują się w uroczych kształtach i strojach. 
Jej wyobrażenia to kalejdoskop zaczarowanych postaci, to magiczna władza porywania za sobą wszyst-
kich, co umieją żyć, płakać i śmiać się zarazem 20.

Wielokrotnie wypowiadając się na temat sztuki, Sadowska mocno podkreślała 
niezgodę na kojarzenie kobiecej literatury z powieściowym realizmem sprowadzo- 
nym do lirycznego odtwarzania codzienności. nie godziła się na tani poklask, tak 
łatwy do uzyskania za cenę redukcji bogactwa ludzkiej egzystencji do romansowych 
egzaltacji. Pryncypialnie protestowała przeciwko – jej zdaniem, wątpliwej moralnie 
– apoteozie porywów namiętności oraz destrukcyjnemu dla społecznego ładu abso-
lutyzowaniu emocjonalności 21. Sama, zainspirowana tradycją romantyczną, szu-
kała innych tematów i odmiennych sposobów wyrażenia. i tylko ironię romantyczną 
obwiniać trzeba, że głoszone przez pisarkę ideały moralnego rygoryzmu los wystawi 
na tak dramatyczną próbę. kiedy Sadowska pisała ten artykuł, nie mogła przecież 
wiedzieć, iż za kilka lat, desperacko poszukując miłości i wolności, podobnie jak 
ironicznie wydrwione bohaterki Sand – te „wszystkie indiany, Walentiny, Lélie, 
Consuelle” – sama „rozkochana, roznamiętniona szałem” „podepcze [...] obowiązki” 
i „rozpaczająca z pustką w duszy i śmiechem cynizmu na ustach” potwierdzi swym 
życiem prawdę krytykowanych kreacji literackich. nie wiedząc jeszcze, jak niemal 
prorocze dla niej okażą się słowa potępienia pod adresem Sand, zapewniała:

Pani Sand zawzięcie powstaje na małżeństwo, nazywa je „grobem miłości” i stara się przekonać 
siebie i drugich, że ta instytucja jest najgłupsza ze wszystkich, jakie są na bożym świecie. na to nie 
odpowiadamy, bo odpowiedź przeszłaby w komunał. Podług nas p. Sand nie traktuje tej materii, jak by 
należało 22.

nie sposób wyjaśnić, jaki sens miał atak Sadowskiej na pisarkę, która powin-
na być jej najbliższa, której życiowa odwaga, bezkompromisowość i bezgraniczne 
poświęcenie dla literatury mogły stanowić wzór i inspirację. nie ma jednak wątpli-
wości, że za tym kuriozalnym, pełnym absurdalnych i wyolbrzymionych oskarżeń 
atakiem kryje się jakaś tajemnica. Zbyt wiele tu emocji, goryczy i śladów prywat-

20 A. J e s k e, Jeszcze kilka słów o pani Sand. Jw., 1866, nr 46, s. 363.
21 to zachowawcze stanowisko pisarki można łączyć z faktem, że przetłumaczyła i opatrzyła komen-

tarzem pracę cenionego w tamtej epoce filozofa-moralisty L. a i m é - m a r t i n a  O kształceniu 
duszy. Psychologia i filozofia dla kobiet. Wyjątek z dzieł (Wilno 1861).

22 Z b i g n i e w  [S a d o w s k a], Pani Sand, nr 43, s. 342.
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nego rozrachunku. Czy to małostkowa zawiść, iż swą nieskuteczną szamotaninę 
na polu literackim Sadowska musi konfrontować z wielkim sukcesem Sand? Czy 
bezsilność wobec faktu, że mianem geniusza obdarzono twórczynię ckliwych, jej 
zdaniem, romansów? a może bolesne rozczarowanie lekturą Pamiętników francu-
skiej pisarki, poczucie zawodu, jakiego doznała, uświadomiwszy sobie, że podzi-
wiana autorka dla przypodobania się współczesnym sprzeniewierzyła się wartościom 
wyznawanym przez całe życie? 23 Pytania te muszą pozostać otwarte, potęgując 
tylko naszą bezradność wobec twórczości i życiowych wyborów pisarki ukrytej za 
męskim pseudonimem.

trudno też powiedzieć, czy miał rację Piotr Chmielowski, kiedy w „piekącej 
ironii” i „strasznych szyderstwach” Zbigniewa doszukiwał się pozy romantycznej, 
gestu artystki zapatrzonej w minioną epokę, artystki, która nie potrafi nawiązać 
kontaktu ze współczesnością, bo „nienawidzi prozy świata; całe blagierskie życie 
uważa za zwykły rozkład materii; zabawy i boleści światowe za błahe objawy mrów-
czego żywota, które mogą istnieć i mogą nie istnieć”. Przy tym artystki, która wbrew 
„utylitarnej” epoce obiera perspektywę subiektywną, konsekwentnie pisząc o sobie 
i swym osobistym odczuwaniu świata. Chmielowski zauważał:

Gdybyśmy się nie bali posądzenia o przesadę w porównaniu, powiedzielibyśmy, że Zbigniew po-
stępuje tak jak Byron lub Słowacki: w utworach swoich główne miejsce naznacza samej sobie, to pod 
przybranym nazwiskiem, to pod przebraną płcią. Swoje bóle i swoje zawody potęguje do najwyższego 
stopnia i przedstawia jako wyraz cierpień wielkiej liczby jednostek. Jeżeli tym sposobem obraz zyskuje 
na żywości i dosadności, traci na prawdzie ogólnej 24.

najbardziej wszakże drażnił krytyka stosunek Sadowskiej do tematu miłości. 
romantycznie uwznioślony, stawał się on dla pisarki rodzajem czułego barometru 
pozwalającego pokazać upadek moralny „epoki tegoczesnej”. Jak utyskiwał Chmie-
lowski, „pary kochającej się i szczęśliwej do końca nie wystawiła nigdzie; miłość 
trwa chwilę, później znika albo też sprowadza śmierć i pomieszanie zmysłów” 25. 

23 Zob. ibidem, s. 343: 
 „naszym zdaniem, pani Sand popełniła wielki błąd [...], że w pamiętnikach swoich nie pisała 

prawdy.
 rzucić rękawicę całemu porządkowi społeczeństwa, a potem ukryć się samej pod formy i porządek 

tegoż społeczeństwa, to gorzej jak nielogika, to tchórzostwo!... a czy geniusz może być tchórzem, 
jeszcze raz pytamy?

 Dlaczego pani Sand nie stanęła śmiała, nieulękła, pewna siebie i swojej wiary, którą wyznaje przed 
frontem publiczności?... Dlaczego nie powiedziała otwarcie swoim antagonistom: »byłam taką, jaką 
chciałam, a nie jaką wy mnie mieć chcieliście«? [...]

 tymczasem w pamiętnikach składających kilka tomów spotykamy wszędzie zbiednioną kobiecinę 
potrącaną przez tłumy i ustępującą wszystkim z drogi... pani Sand tłumaczy się nawet bogobojnie 
ze zmiany stroju kobiecego na męski, a to po prostu przez o s z c z ę d n o ś ć  i  s k r o m n o ś ć. [...]

 W tych pamiętnikach znajdujemy wszystkie nieszczęścia i zawody serca pełnego ofiar i poświęceń, 
a zawsze sponiewieranego od ludzi – lecz ani na jotę nie ma tam tych płomieni erotycznych, jakimi 
pałają Julietta [...], indiana, Consuello, Lélia, Daniella i nieprzeliczona moc innych bohaterek... 
Czegoż to dowodzi? oto że pani Sand nie wierzy w to, czego naucza drugich, a raczej wstydzi się 
tego społeczeństwa, któremu wypowiedziała posłuszeństwo, i schyla głowę przed moralnością, choć 
na nią podnosi... piętę”.

24 P. C h m i e l o w s k i, Nasi powieściopisarze. Zbigniew. „opiekun Domowy” 1873, nr 45, s. 359.
25 Ibidem, s. 358.
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W prozatorskich dziełkach Sadowskiej miłość rzeczywiście rodzi wyłącznie ból 
i gorzkie rozpoznanie małości osoby niegdyś kochanej, a zapłatą za wzniosłość i pięk-
no okazują się próżność oraz drwina. na dowód krytyk przywoływał oburzający 
swym sarkazmem i tak bardzo „niekobiecy” fragment Pamiętników muchy:

Wszak wiesz to, że m i ł o ś ć  jest ś l e p ą, owoż wiesz, że i p o ś w i ę c e n i e  ma bardzo krótki wzrok, 
a  r o z p a c z  zawsze jednooka, a najczęściej z b i e l m e m... przeto rezultat: że skoro ślepa miłość po-
chwyci jaki przedmiot w swoje objęcia, tchnie natychmiast weń treść ducha swego, zafarbuje swoją 
myślą, rozkrysztali wyobraźnią i ukocha sama siebie w drugiej istocie – a tu natychmiast p o ś w i ę c e-
n i e  hipogryfuje swoje zapały na wykrzykniku cześci, uwielbienia, zachwytu! itd. a skoro ów przedmiot 
ukochany – to ciało martwe, ta forma zimna jak piec gliniany, pochłonąwszy ogień, spopieleje nicością... 
wówczas wypada r o z p a c z, i strzałem śmiertelnym odbiera życie duchowi swemu... za co? za co? 
pytam; za to, że w zimnym piecu twoje ognie zagasły? a toć to natura rzeczy, piec piecem, glina gliną, 
a ty miej swoje żary d l a  s i e b i e  i  w  s o b i e, jeśli nie chcesz chodzić w wieńcu głupoty... 26

Sadowska pozostaje więc pisarką nie tylko zagadkową, ale też i wyraźnie osob-
ną. nie sposób ją włączyć w główny nurt kobiecej prozy polskiej połowy XiX wieku: 
jej prozatorskie drobiazgi nie pozwalają się zaliczyć do typowej w tamtych czasach 
„produkcji” literackiej, a rzadkie wypowiedzi o charakterze publicystycznym różnią 
się stylem i tematyką od stanowiska innych autorek. o obcości Sadowskiej w lite-
raturze polskiej przesądza jednak przede wszystkim tożsamość gatunkowa jej ulu-
bionej formy literackiej – humoreski – która pod piórem Zbigniewa zyskuje szlif 
romantyczny. Z wykpiwanego gatunku „pisanej na obstalunek gazeciarski” prozy 
rozrywkowej stawały się humoreski Sadowskiej przekornymi, pełnymi filozoficznej 
zadumy utworami, które raz przyjmowały formę jawnie alegorycznej opowieści 
o świecie, niekiedy zabawy literackimi konwencjami (gdy narrator, zamieniony 
w muchę, z owadziej perspektywy opowiadał o obserwowanym świecie ludzi), a cza-
sem „tylko” biedermeierowskiego „portretu we wnętrzu”. Pozorny realizm tych utwo-
rów maskował głęboką i zaprawioną ironią refleksję nad współczesnością; żartobli-
we, zdawałoby się, karykatury ujawniały groteskową potworność natury ludzkiej 
i bezwzględność praw rządzących światem. tematy i bohaterowie humoresek Sa-
dowskiej to tematy i bohaterowie prozy późnego romantyzmu: nierozumiani i krzyw-
dzeni przez świat wrażliwcy, którzy choć tak odmienni od romantycznych tytanów, 
dzieląc z nimi namiętności i tęsknoty, dzielili także frustracje, klęski i dramaty. ich 
marzenia o wielkości i pięknie rozbijały się z hukiem o trywialność codzienności, 
wywołując przy tym poczucie ambiwalencji i konsternacji, według Sadowskiej tak 
nieodzownych dla sposobu, w jaki humorysta winien postrzegać świat. Pisała ona 
bowiem:

Zadaniem humorystyki prawdziwej jest [ze]stawić tragiczność z komicznością jak łzy ze śmiechem 
i z tego przeciwieństwa tworzy się pojęcie wielkiego momentu życia, lecz jak nie wszystko, co do śmiechu 
pobudza, bywa komiczne, tak nie wszystko, co łzy wyciska, bywa tragiczne! 27

o tym, że twórczość Sadowskiej była w epoce znana i ceniona, świadczą wielce 
pochlebne recenzje pióra Wincentego korotyńskiego, kazimierza kaszewskiego, 
adama Wiślickiego, Piotra Chmielowskiego, Walerii marrené-morzkowskiej czy 

26 M. B r z e z i n a  (Z b i g n i e w), Pamiętniki muchy. Wilno 1861, s. 107–108.
27 Z b i g n i e w  (m. z  B [r z e z i n ó w] S a d o w s k a), Słów kilka o humorystyce i humorystach polskich. 

„Przegląd tygodniowy” 1876, nr 51, s. 569.

II-1.indd   174 2016-09-06   13:16:23



175iWona WĘGrZyn   Smutne humoreski marii z Brzezinów Sadowskiej

choćby Władysława Bełzy, który na łamach almanachu „Wanda” zaliczał Sadowską 
do grona sławnych Polek i stawiał u boku Deotymy, marii ilnickiej, narcyzy Żmi-
chowskiej i eleonory Ziemięckiej 28. o jej humoreskach pisano z typową XiX-wiecz-
ną emfazą, że to „śliczne cacka wyobraźni”, „najczystsze brylanty myśli na tej 
krepie smutku i wesołości” 29, utworki pełne „poezji, fantazji i niezrównanego hu-
moru”, w których „boleść głęboka miesza się z pustym śmiechem i miota duszą 
czytelnika nie wiedzącego, co z sobą ma począć, czy śmiać się aż do łez, czy płakać 
aż do serdecznego śmiechu” 30. a wszystko utrzymane w stylu „brylantowym”:

takiej żywości i ruchu dawno już nie napotkaliśmy u naszych pisarzy. [...] Styl ten, lekki i giętki, 
[...] najmniejszym nawet skinieniom woli jest posłuszny i umie porwać, unieść i zachwycić czytelnika. 
Śmiałe przenośnie [...], porównania nadzwyczaj trafne i dowcipne, wyrażenia pełne energii i życia: oto 
żywioły, z których składa się styl p. Z. 31

Chmielowski na łamach „niwy” podsumowywał:

Wspólną cechą zewnętrzną tych utworów jest krótkość, szkicowość i luźność; wewnętrzną zaś: 
ironia, sarkazm i humor, wypływające z niezgody między poetycznym i wzniosłym usposobieniem au-
torki a prozaicznością, płaskością, głupotą i nędzą moralną otaczającego ją świata 32.

Do najbardziej chwalonych należały: satyryczna fantazja Podróż naokoło świa-
ta (odbyta w trzech godzinach) (1859), zbiór 10 humoresek Pamiętniki muchy (1861), 
„kartka” Stara panna (1861), której francuski przekład ukazał się w „revue des 
Deux mondes” 33, humoreska Historia kamienia przy drodze opowiedziana „Kołko-
wi w płocie” (1866), a także alegoryczne opowiadanie Między niebem a ziemią (1877). 
Sporo utworów zaginęło – wiemy, że Chochlikomania, Adam i Ewa, Świerk i Brze-
zina, Studium o Chopinie oraz Nasze snoby (bądź Snoby polskie) krążyły w odpisach 
po Warszawie, pisano o nich, jednak albo nigdzie nie wydrukowane, albo anoni-
mowo zamieszczone w prasie, zagubiły się i nie ma dziś po nich śladu 34.

różniąc się tematyką i stylem, humoreski Sadowskiej wyraźnie odsłaniają 
zakorzenienie w dziełach innych mistrzów: Józefa ignacego kraszewskiego (Historia 
kołka w płocie, Podróż po mojej szkatułce), Xaviera de maistre’a (Voyage autour de 
ma chambre) czy thackeraya. taki palimpsestowy charakter zdradza także humo-
reska Między niebem a ziemią, która subtelnie nawiązuje do twórczości norwida, 

28 W. B [e ł z] a, Sławne Polki. „Wanda. noworocznik dla Płci Pięknej” 1869. Zob. ibidem, s. 50–51: 
„komuż nieznane są Pamiętniki muchy albo Podróż naokoło świata w dwóch godzinach odbyta? 
kto wreszcie nie czytał Historii kołka w płocie lub Oksany tegoż autora? nie każdemu jednak wia-
domo, że pod tą męską przyłbicą kryje się piękna, ujmująca twarzyczka kobiety... która z niewy-
czerpanym humorem kreśli swoje wymarzone postacie.

 [...] ale muszę wreszcie zaspokoić waszą ciekawość, piękne czytelniczki, i powiedzieć wam na uszko, 
z tym zastrzeżeniem, iż nie wydacie mię z sekretu, że tym Zbigniewem jest – pani maria z Brzezinów 
S a d o w s k a”.

29 A. W i ś l i c k i, Maria z Brzezinów Sadowska (Zbigniew). „Gospodarski kalendarz dla kobiet na rok 
1876”, s. 26.

30 [W. k o r o t y ń s k i], Korespondencja. „Gazeta Warszawska” 1859, nr 243, s. 6.
31 P. C h m i e l o w s k i, Powieści Zbigniewa. „Biblioteka Warszawska” 1869, t. 4, s. 163.
32 P. C h m i e l o w s k i, Pisma Zbigniewa. „niwa” 1876, t. 10, z. 39, s. 181.
33 Podaję za: R. S k r ę t, Sadowska z Brzezinów Maria. Hasło w: Polski słownik biograficzny. t. 34. 

Wrocław 1992–1993, s. 293–294.
34 Zob. W i ś l i c k i, op. cit., s. 31. – k i r k o r, op. cit., nr 77, s. 3.
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na co wskazują motto z Rzeczy o wolności słowa, znacząca wzmianka o lubianych 
przez poetę cyprysach, ale przede wszystkim korespondencja kapryśnej, grotesko-
wej formy z zaszyfrowanym sensem opowieści. Utwór finezyjnie łączy alegoryczną, 
nieco nawet parnasistowską formę z druzgocącą – norwidowską z ducha – oceną 
ówczesnej cywilizacji. Patronat norwida unosi się też nad późnym kompilatorskim 
szkicem biograficznym Michał Anioł, który autorka publikowała w „Przeglądzie 
tygodniowym” w 1877 roku 35.

Choć teodor tripplin, znany wileński lekarz i podróżnik, sobie przypisywał 
zasługę zainteresowania pięknej guwernantki „cierpkimi humoreskami i uszczyp- 
liwymi krytykami” 36, to wydaje się, że u początków pisarskiej przygody Sadowskiej 
stoją w rzeczywistości jej fascynacje literackie – tłumaczenie Księgi snobów tha- 
ckeraya 37 i lektura niemieckich humorystów. W rozmowie z adamem Honorym 
kirkorem autorka Pamiętników muchy zdradzała:

Widzi pan, ja znam dobrze pisma [moritza Gottlieba] Saphira. niezrównany ten germański humo-
rystyk powiedział: trzeba się urodzić humorystą – bo humor przez pryzmę widocznego śmiechu a nie-
widomych nikomu łez gorzkich obejmuje cały przestwór potocznego życia indywiduów. a pewien Fran-
cuz powiada, że na dnie każdego żartu myśl pełna powagi spoczywać musi. Pan może powiesz, że ja, 
jako niedoświadczona, nie mogę jeszcze mieć samoistnego pojęcia o tym wszystkim, a jednak ja pojmu-
ję, że humor nie może być rzeczą dowolną, podrobioną, i czuję, że posiadam ten dar nie sztuczny, ale 
samoistny; czuję, że moje humoreski będą wybitnym odcieniem gorzkich uczuć, inaczej tylko objawia-
jących się, bo nie łzami, ale śmiechem. Jeśli pan osądzisz, że pisać mogę, pisać będę nie inaczej, tylko 
w tym rodzaju 38.

Spotkanie z arcydziełami gatunku ujawniło przed młodą autorką cały potencjał 
intelektualny skrywany pod pozornie prostymi fabułkami humoresek. Podpatrzone 
codzienne scenki rodzajowe, prozaiczne historie, trywialni bohaterowie – wszystko 
pod piórem prawdziwego humorysty zamieniało się w przejmującą opowieść o ludz-
kiej egzystencji. Bo jak pisała:

Śmiech p r a w d z i w e g o  humorysty to wcielenie się w straszny dramat rzeczywistości; przedzierz-
ga się on w naturę ludzi, o których opowiada, przejmuje w siebie ich wady, ich choroby, pragnienia, 
bóle, rozpacze – i mierząc to [...] siłą swego geniuszu, wydaje z siebie czysty, dźwięczny głos śmiechu 
serdecznego – budzący różnorodne echa w sercach słuchaczy 39.

Wyraźnie pobrzmiewają w humoreskowej twórczości Sadowskiej oraz w jej 
refleksjach teoretycznych inspiracje myślą niemieckich romantyków – Heinricha 
Heinego, a przede wszystkim Jeana Paula richtera. tak samo jak autor Hesperusa 
pisarka uważała, że humor rodzi się z poczucia dystansu wobec świata, z przesy-

35 G o m u l i c k i  (Dokumentacja „ostatniego romansu” Norwida, s. 216) w obu utworach widział lite-
racki komentarz Sadowskiej do nieszczęśliwego romansu czy nawet zaszyfrowaną próbę wznowie-
nia znajomości z poetą.

36 T. t r i p p l i n, Dziennik podróży po Litwie i Żmudzi odbytej w 1856 roku. t. 1: Litwa. Wilno 1858, 
s. 22.

37 W. M. t h a c k e r a y, Snoby. Utwór humorystyczny. tłum. z angielskiego. Petersburg 1860. odno-
towując wątpliwości Gomulickiego, czy rzeczywiście Sadowska przełożyła Księgę snobów, należy 
jednak podkreślić, że wpływ thackeraya, także jako autora rozprawy The English Humorists of the 
Eighteenth Century, pozostaje w odniesieniu do twórczości Sadowskiej bezdyskusyjny.

38 k i r k o r, loc. cit.
39 Z b i g n i e w  (m. z  B [r z e z i n ó w]  S a d o w s k a), op. cit., nr 49, s. 547.
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conego melancholią rozczarowania, które pozwala dostrzec, iż ludzkie przypadki 
pozostają tylko komedią 40.

Humorysta prawdziwy to jak cień b e z  s z e l e s t u  przemyka między złym a dobrym, między 
pięknym a szpetnym, między prawdą a fałszem. nie chwyta nigdy morału oburącz i nie ciska nim 
w głowę czytelnika, nie podaje mu prawd swoich w rozpalonych obcęgach – nie świeci mu w same oczy 
poezją słów – nie okłada jego serca, jak zimnym kompresem, śmiechem cynicznej ironii – choć to 
wszystko jest w nim – i przy nim – ale on umiejętnie a zręcznie przywiązuje myśl człowieka do swojej 
promienistej nici i prowadzi go jak sonambula wschodami humoru do świątyni ducha „Powagi”, w któ-
rej nagle śmiech zamienia się w łzę serdeczną – cichą, a tak prawdziwą!... 41

Podobnie rzecz się ma w anonimowej recenzji „kalendarza Humorystycznego 
na rok 1866”, gdzie Sadowska rozprawiała się z krajową „produkcją humorystycz-
ną”, domagając się uznania w humoryście filozofa, w humorze zaś sposobu rozu-
mienia świata. aby jednak tak się mogło stać, pisarze i czytelnicy muszą zrozumieć, 
iż o istocie gatunku stanowi nie żartobliwy śmiech, lecz wzniosły humor, który 
śmiech łączy ze łzami, a ludzką słabość z patosem:

Humorystą wszakże trzeba się urodzić, to darmo, tego nikt sobie przyswoić nie zdoła – imitacja zaś 
będzie najniezgrabniejszą karykaturą! bo śmiać się każdy potrafi, ale śmiać tak, żeby drudzy płakali... 
to trzeba wpierw samemu wypić wszystkie łzy, spetryfikować je w sobie... i dopiero zaśmiać się czystym, 
metalicznym śmiechem ironii – tylkoż nie ironią złości i nienawiści, ale ironią serdecznego bólu! trzeba 
wpierw umieć pokochać ludzi, bezwarunkowo uwierzyć w jedną absolutną „prawdę”, uwielbiać piękno, 
a gardzić namiętnie złem i podłością. nie mówić jednak o tym, co się kocha, a co się nienawidzi – „śmie-
chem” tylko, niby woalem przezroczym, przykryć ranę moralną społeczności, jak się przykrywa oczy 
śpiącego od blasku słońca... bo z  o s t r y m  m o r a ł e m  tak się rzecz ma jak ze słońcem jaskra- 
wym – za bardzo pali i zanadto razi, oczy się mimowolnie mrużą... i odwracają... a choć łzy wypłyną, to 
tylko z przykrości uczucia! Ze słowem w świecie ducha to samo się dzieje co z ciałem w świecie materii, 
nie siła jego ciężkości, ale wysokość, z której spada, stanowi uderzenie! owóż „humor” – ta, jak się 
wyraziłem, o s ł o n a  śmiechu, powinna być nader subtelną, nader świetną – i w bogaty deseń utkaną 
arabeskami myśli... na tej tkance łzy humorysty powinny się zamienić w perły, krew jego – w rubiny, 
a wesołość – w brylanty najczystszej wody; inaczej nie będzie twórczej siły humoru! tak ja pojmuję 
zadanie prawdziwego humorysty!... 42

to zapatrzenie się Sadowskiej w tradycję humoru angielskiego i niemieckiego 
poniekąd wyjaśnia odrębność i oryginalność jej pisarstwa na gruncie polskim. Dla 
niej humor był „posągową ironią ducha”, „sfinksem, na którego czole zarzucona 
osłona sprawiedliwości tajemniczej, nie ludzką ręką wymierzonej – ale sądem włas- 
nego sumienia”, tymczasem rodzima tradycja skłaniała raczej do porównań z jo-
wialnymi facecjonistami spod znaku karola radziwiłła „Panie kochanku”, a także 
z „blagieryzmem” Francuzów, którzy humor traktują tak samo jak dowcip, żart czy 
kalambur 43. na prośbę adama Wiślickiego – swojego przyjaciela, a jednocześnie 

40 Zob. J e a n  P a u l, Estetyka. Kurs przygotowawczy. Przeł. k. k r z e m i e ń. W zb.: Pisma teore-
tyczne niemieckich romantyków. Wybór, oprac. T. n a m o w i c z. Wrocław 2000. Bn ii 246. – 
T. m i z e r k i e w i c z, Nić śmiesznego. Studia o komizmie w literaturze polskiej XX i XXI wieku. 
Poznań 2007, s. 101.

41 Z b i g n i e w  (m. z  B [r z e z i n ó w]  S a d o w s k a), op. cit., nr 49, s. 547–548.
42 [M. S a d o w s k a], rec.: „kalendarz Humorystyczny na rok 1866”. „Przegląd tygodniowy” 1866, 

nr 2, s. 13.
43 Z b i g n i e w  (m. z  B [r z e z i n ó w]  S a d o w s k a), op. cit., nr 50, s. 558.
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redaktora „Przeglądu tygodniowego” – pisarka precyzowała, na czym polega jej opór 
wobec humoresek publikowanych w polskiej prasie:

a wiesz pan jak u nas h u m o r  pojęty?... niestety! my go wcale nie rozumiemy i nie mamy. U nas 
tylko popłacają wolne żarty! [...] anglik nigdy nie śmieje się trywialnie – śmiech jego jest poważny, głę-
boki, filozoficzny; tam na dnie każdego żartu myśl pełna powagi spoczywa 44.

Choć z przekonaniem powtarzała, że dotąd „humorystów nie rodziła ziemia 
nasza”, czyniła jednak pewne wyjątki: dla ignacego krasickiego („okolił satyrę ob-
łokiem estetycznym, niby królewską szatą”), dla Jana Potockiego oraz – z zastrze-
żeniami – dla Ludwika Sztyrmera jako autora Frenofagiusza i Frenolestów.

Podjęte przez Sadowską próby teoretycznego opisania specyfiki humoresek 
prowadzą ją do umieszczenia gatunku w bliskim sąsiedztwie moralistyki usiłującej 
oddziaływać na rzeczywistość, a z drugiej strony w sąsiedztwie prozy filozoficznej. 
W humoreskach widziała pisarka synkretyczny gatunek, pragnący oddać za pomo-
cą groteski i paraboli prawdę o człowieku i otaczającym go świecie. niezbywalnym 
elementem tej strategii stawała się „ironia bólu”, której ostrze „jak szpilka bez- 
ustannie kole nasze sumienie” i która wdziera się „w każdy atom krwi i budząc ze 
snu apatycznego, przypomina ciągle cichym swoim śmiechem to zło i to głupstwo, 
z którego szydzi” 45.

równocześnie humoreski Sadowskiej okazują się zaszyfrowanym wyznaniem, 
swoistą terapią w najtrudniejszych chwilach życia. W jednym z listów do Wiślickie-
go pisarka wspominała, że jej najbardziej chwalone utwory powstawały, gdy prze-
żywała największe osobiste tragedie. te prywatne dramaty pogłębiała dojmująca 
świadomość zupełnego niezrozumienia przez innych:

Pamiętam: w bardzo smutnej fazie mego życia, boleśnie zawiedziona w nadziejach i marzeniach, 
znękana, zełzawiona, porwałam za pióro, ażeby boleść swoją roztopić pisaniem... [...] i cóż się wtedy 
wówczas stworzyło? oto Podróż naokoło świata, która tyle śmiechu i tyle recenzji w swoim czasie wy-
wołała. [...] po latach milczenia, obudzono mię, i to w chwili najsmutniejszej mego życia, straciłam 
bowiem jedynego dwuletniego synka, prześlicznego aniołka, całe moje szczęście. łatwo pojąć stan mego 
umysłu i serca? Żądacie jednak, bym pisała – dobrze – piszę – czy treny? nie, humoreskę... 46

odpowiedzią krytyki i czytelników były zachwyty dla utworów wywołujących 
niepowstrzymane wybuchy serdecznego śmiechu. a Sadowska tylko wzdychała: 
„Ha! miłoż to być zrozumianą”. i dodawała: „przeklęty Heine... on prawdę powiedział: 
»a ja się śmieję i śmiejąc umieram«”.

maria Sadowska nie miała szczęścia ani w życiu, ani w literaturze. Jej romantycz-
ne z ducha humoreski – niedoczytane, niezrozumiane – szybko popadły w zapo-
mnienie. Sądzę jednak, że nie jest ona autorką minorum gentium, nie jest pisarką, 
której miejsce na kartach literatury polskiej należy się tylko ze względu na to, iż 
była bohaterką „ostatniego romansu” norwida. może więc sprawiedliwiej będzie 
dostrzec w niej jedną z ostatnich autorek późnego romantyzmu, pisarek, których 

44 [S a d o w s k a], rec.: „kalendarz Humorystyczny na rok 1866”, s. 12–13.
45 Ibidem, s. 13.
46 W i ś l i c k i, op. cit., s. 25.
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los tak dramatycznie splótł się z literaturą, że aż uwiarygodnił jej artystyczne roz-
poznania 47.

Pewnie nie uda się już zebrać więcej materiałów biograficznych, nie uda się 
odnaleźć zagubionych utworów ani dopełnić tej niezwykłej biografii, ale bynajmniej 
nie oznacza to, że historycznoliterackie śledztwo w sprawie marii Sadowskiej można 
uznać za zakończone. Przemyślenia wciąż wymaga jej krytyczne stanowisko wobec 
„kobiecej pisaniny” tamtej epoki, wobec wypracowywanego przez ówczesne literatki 
autostereotypu kobiety-artystki i wobec oczekiwań formułowanych względem „ko-
biecej literatury”. równie obiecujące wydają się badania nad zaproponowaną przez 
Sadowską koncepcją humoreski jako gatunku synkretycznego, łączącego cechy 
groteski i prozy filozoficznej, wreszcie nad jej filozoficzną i estetyczną koncepcją 
komizmu. rozbrzmiewający w utworach Zbigniewa późnoromantyczny śmiech nie 
tylko nie chce mieć nic wspólnego z tradycją jowialnych, szlacheckich facecjonistów, 
ale i nie mieści się w konwencjach poczciwego biedermeieru, który dominował w ów-
czesnej produkcji literackiej. Za sprawą cierpkiej ironii, szyderstwa, a także melan-
cholijnej refleksyjności humoreskowe drobiazgi Sadowskiej przerzucają pomost 
między tradycją romantyczną a światem literatury współczesnej. Zdecydowanie 
bliżej im w tym względzie do rozpoznań norwida i Baudelaire’a 48 niż do humoresko-
wych ramotek z łamów polskich czasopism. XiX-wieczny urok tych utworów spoty-
ka się z gorzkimi rozpoznaniami i pesymizmem Zbigniewa – postaci trudnej do 
rozszyfrowania, której głos brzmi już tak, jakby należał do nowoczesnego człowieka 49.

a b s t r a c t

iWona WĘGrZyn Jagiellonian University, Cracow

maria SaDoWSka nÉe BrZeZina’S SaD HUmoreSQUeS on UnDereStimateD Genre 
anD ForGotten Woman Writer

the article was inspired by many years “literary investigation” into the case of maria Sadowska née 
Brzezina carried out by Juliusz Wiktor Gomulicki. However, the paper is not a bibliographic-biograph-
ic supplement to Gomulicki’s article Dokumentacja „ostatniego romansu” Norwida. Listy Marii Sadowskiej 
(Documentation of Norwid’s “last love affair”. Maria Sadowska’s Letters á“Pamiętnik Literacki” 1983, 
issue 4ñ), but rather an attempt at a literary studies reflection on the forgotten woman writer’s prose 
output. a key to solve the riddle of maria Sadowska née Brzezina seems to be literary genetic identity 
of the humoresque, her favourite literary form. the literary genetic perspective adopted in the thesis, 
referring to european tradition of the genre and to theoretical statements by Sadowska herself, allows 
for discerning in the humoresque a piece situated on the interface of styles and epochs: a leading 
genre in the Biedermeier reveals here its romantic roots, while its facetious tone shadows worldview 
marked by irony and tragicalness. maria Sadowska née Brzezina, on the other hand, proves not only 
an intriguing woman writer, but also a representative of late romantics generation.

47 G o m u l i c k i  (Aleje czarów, s. 346) zrównywał humoreski Sadowskiej z dziełami F. Faleńskiego, 
J. kaliszewskiego i W. rolicza-Liedera, co wobec renesansu zainteresowania twórczością tych pi-
sarzy może wydać się ciekawym prognostykiem dla bohaterki niniejszego artykułu.

48 Ch. B a u d e l a i r e, O istocie śmiechu oraz o komizmie w sztukach plastycznych. W: Rozmaitości 
estetyczne. Wstęp, przekł. J. G u z e. koment., przypisy Ch. P i c h o i s  (przeł. J. m. k ł o c z o w-
s k i). Gdańsk 2000.

49 na zaproponowane interpretacje utworów Sadowskiej wpływ miały rozpoznania R. n y c z a  (Język 
modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, rozdz. Gest śmiechu. Z przemian 
świadomości literackiej początku wieku XX ) oraz rozprawa m i z e r k i e w i c z a  (op. cit.).
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Opracowała  
BOŻENA WOJNOWSKA Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Prezentujemy tu drugą część listów Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Pierwsza część wraz ze 
wstępem ukazała się w zeszycie 3 „Pamiętnika Literackiego” w 2015 roku. Do niej należy sięgnąć w wy-
padku osób czy nazw nie objaśnionych w przypisach po listach tu prezentowanych. 

Pisownia i interpunkcja w listach zostały zmodernizowane według obowiązujących obecnie zasad. Po-
zostawiono wszakże formę imienia Jakub – „Jakób”, jako charakterystyczną dla tamtej epoki, a także 
wielkie litery stosowane ze względów emocjonalnych. Zachowano również układ nagłówków oraz koń-
cowych formułek grzecznościowych. Miejsca nieczytelne oznaczone są trzema kreskami w nawiasie 
kwadratowym [---].

Teksty opracowano na podstawie korespondencji przechowywanej w Archiwum Elizy Orzeszkowej przy 
Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (dalej: AEO) (sygn. 800).

4

[Pieczątka owalna z lewej strony:] 
Redakcja Kalendarza dla Izraelitów

Szanowna Pani!

Stosując się do żądania wyrażonego w liście z dn. 4/9 rb, przesyłam jednocześnie 
z listem niniejszym, w posyłce rekomendowanej, trzy egzemplarze mego „Kalenda-
rza dla Izraelitów”: jeden dla Szan[ownej] Pani, dwoma zaś innymi pozostawiając 
Szan[ownej] Pani możność rozporządzenia według swej woli.

Naumyślnie spóźniłem się nieco z przesyłką egzemplarzy rzeczonych, chcąc 
zarazem zakomunikować chociaż cokolwiek o tym, jak prasa wydawnictwo me 
przyjmie i w jaki sposób witać je będą... współwyznawcy moi, dla których właśnie 
trud mój podjąłem.

Otóż, jak podotąd, zdanie swe sympatyczne o tym „Kalendarzu” wypowiedziało 
„Echo”, nader zwięźle, „Gazeta Warszawska” i „Wiek” zupełnie pokryły je milczeniem; 
„Kurier Codzienny” poświęcił aż 2 wiersze; „Gazeta” zaś „Lubelska” drwiąco o nim 
się odezwała. Obszerniejsze wzmianki i rzeczy pomieściły: „Izraelita”, „Doniesienia 
Warszawskie” (ciepły a obszerny artykuł), „Wędrowiec”, „Kłosy”, „Przegląd Tygo-
dniowy” oraz „Biblioteka Warszawska” (za listopad). „Doniesienia” podniosły bardzo 
i uwydatniły artykuł Pani, „Przegląd Tygodniowy” artykułowi temu zarzucił zawiłość 
słowa, „Biblioteka” w końcu „Warszawska” postawiła swoje v e t o  przeciwko za-
sadniczej myśli we wstępnym słowie wypowiedzianej, tj. przeciwko „zlaniu się dwu 
narodowości społeczeństwo nasze składających”. Widocznie nie zrozumiano tu 
myśli Pani. „Nowiny”, wreszcie i „Prawda” u n i s o n o  wypowiedziały swe c o n t r a 
przeciwko całemu wydawnictwu1.
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Jakkolwiek ja, ze swej strony, nie pozostawię bez odpowiedzi żadnego z poczy-
nionych mi zarzutów, to jednak prosiłbym uprzejmie, abyś Szan[owna] Pani raczy-
ła, w interesie p r a w d y  i dla dobra i d e i, którą przeprowadzam, udzielić i od 
siebie również odpowiedzi, zwłaszcza na zarzuty w poważnej postawione formie. 
Umieszczeniem takowych i doniesieniem o rezultacie chętnie bym się zajął, gdybyś 
Pani raczyła artykuły takowe na moje nadesłać ręce2.

Kwestię honorarium za artykuł Pani raczyłaś Pani w ostatnim swym liście po-
zostawić „najzupełniej możności i środkom wydawnictwa”. Otóż na tym punkcie 
porozumienie przytrudne będzie nieco; rozmawiałem już o tym z p. Méyetem, aleśmy 
do żadnego rezultatu nie doszli. Wydawnictwo, o którym mowa, podjąłem nie dla 
z a r o b k u, lecz dla i d e i, dzięki zaś „złej woli”, o której może ustnie przy sposob-
ności p. Méyet opowie, oraz obojętności, jak nie mniej też ze względu na okolicznoś- 
ci każdej nowości towarzyszące – narażony jestem, oprócz trudu swego, na ponie-
sienie nadto jeszcze dość nawet znacznych strat materialnych. Jest to moja chęć 
dobra, czy wola – nie mam atoli prawa nadużywać również dobroci Pani, której, jak 
mniemam, większe lub mniejsze honorarium słusznie bardzo się należy. Czekam 
tedy łaskawego oznaczenia wysokości onego, a takowe niebawem z wdzięcznością 
wyszlę.

Ogłoszenie księgarni Szan[ownej] Pani według życzenia zamieściłem na dwóch 
stronicach na naczelnym miejscu tuż po księgarni Gebethnera i Wolffa3.

Czy Pani raczyła otrzymać przesłane przeze mnie na ręce p. Krukowskiego4: 
egzemplarz mego Dramatu rodzinnego, broszurkę o księdzu Stanisławie Staszicu5 
oraz dwa moje kalendarze: „Domowo-Gospodarski” i „F a m i l i j n y  W a r s z a w i a-
n i n”6?

Gdybyś Szan[owna] Pani raczyła napisać nieco o „Kalendarzu Izraelskim” moim 
i łaskawie numer pisma tego mi zakomunikować – niewymownie byłbym wdzięcz-
nym za to7. 

W końcu, racz mi, Szan[owna] Pani, wskazać: komu życzysz sobie, abym z bli-
skich Jej znajomych wysłał b e z p ł a t n i e  egzemplarze „Kalendarza Izraelskiego”?, 
a życzenie natychmiast spełnię.

Racz, Pani, przyjąć zapewnienie wysokiego
mego poważania i szacunku,
z jakim pozostać mam honor

JGoldszmit

Leszno 5
10/XI [18]81 r.

1 Krytycznie przyjęła „Kalendarz dla Izraelitów” prasa związana z obozem pozytywistów. W artykule 
Liberum veto („Prawda” 1881, nr 45, s. 538) sam P o s e ł  P r a w d y  [A. Ś w i ę t o c h o w s k i]  zga-
nił „logikę »zbliżenia mieszkańców jednej ziemi«, która popchnęła p. J. Goldszmita do wydania 
osobnego »Kalendarza dla Izraelitów«. Bo jeżeli wydawca przytoczone zdania Kraszewskiego: »Jestem 
stanowczo przeciwny osobnym szkołom, instytucjom i w s z y s t k i e m u, co wyłącza, odosabnia 
i rozdział dawny uwiecznia i utrwala; potrzeba zlewać, łączyć, równać, a nie – utrwalać odosobnie-
nie na różnicy wyznań oparte« – jeżeli, mówię, p. Goldszmit podziela tę zasadę, to jakim sposobem 
odczuł potrzebę wydania kalendarza d l a  I z r a e l i t ó w, w którym nowy rok zaczyna się według 
rachuby europejsko-polskiej 24 września, nazywa się po hebrajsku Rosz Haszana, a jest z kolei 
5642-im, i w którym p. K. Hertz przy pomocy Kraszewskiego grzmi na odosobnienie Żydów? Za-
gadka ta jest tym trudniejsza do rozwiązania, że Żydzi, którzy mogą czytać artykuł p. Orzeszkowej 
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i poezję p. Gomulickiego, mogliby również poprzestać na ogólnym kalendarzu i rachować czas od 
1 stycznia”. „Prawdzie” wtórowały „Nowiny” (1881, nr 295) w dziale Wiadomości bieżące: „Przeciw-
ni wszystkiemu, co nosi cechy separatystyczne, nie możemy powinszować p. Goldszmitowi, redak-
torowi kalendarza »dla Żydów«, szczęśliwego pomysłu. Mimo starannej redakcji, mimo powieści 
i poezji z postępowymi i obywatelskimi zasadami musimy uznać ten kalendarz za bardzo niefor-
tunny środek cywilizowania Żydów. Wszystkie pomieszczone w nim prace, nie wyłączając pięknej 
przedmowy p. Orzeszkowej, mogłyby być bardzo cennym nabytkiem dla każdego ogólnego kalen-
darza, gdzie wpływałyby daleko skuteczniej na Izraelitów, a z drugiej strony, na masy żywiące 
nieuzasadnioną do Żydów niechęć”. Również J. I. K r a s z e w s k i  w Listach zamieszczonych 
w „Kłosach” (1881, nr 860, s. 396) powątpiewał w sens wydawnictwa: „Potrzeba wyłącznego ka-
lendarza dla Izraelitów [...] zdawała się nam wątpliwą. [...] wszelkie wydzielanie się ze społeczeństwa 
uważamy za szkodliwe – i ten kalendarz odrębny, jak odrębna szkoła, jak wszelkie prawo wyjąt-
kowe, tam gdzie do jedności dążyć potrzeba – nam nie widział się potrzebnym [...]”. W roku 1881 
przychylnie powitały „Kalendarz” pisma: „Wędrowiec” (nr 254, rubryka Nowości), „Echo” (nr 247) 
i „Izraelita” (nr 39); o części kalendarzowej milczały. W „Izraelicie”, w rubryce Z tygodnia, osobny 
passus poświęcono tekstowi Orzeszkowej, podkreślając, że „Rozbierana tu jest racjonalnie kwestia 
odrębności religijnej i plemiennej Żydów [...]” i wskazany „szkopuł, zawadzający dotychczas zlaniu 
się [...] Izraelitów z resztą narodu” (s. 318). „Biblioteka Warszawska” (1881, t. 4, s. 317, rubryka 
Wiadomości bieżące) zarzuciła autorce Wstępnego słowa niezbyt szczęśliwe zastosowanie wyraże-
nia „z l a n i e  s i ę  dwu ludności, chrześcijańskiej i niechrześcijańskiej, w całość zgodną i spójną” 
(podkreśl. B. W.), bo ani Żydom, ani chrześcijanom nie chodzi wcale o zlanie się w jedną całość, 
ale o dobre zrozumienie solidarności interesów obywatelskich i wzajemne poszanowanie wyznań. 
Recenzent „Przeglądu Tygodniowego” (1881, nr 44, s. 539, rubryka Echa warszawskie) solidary-
zował się z przesłaniem tekstu pisarki, natomiast o jego stylu wypowiadał się z żalem: „Szkoda [...], 
że autorka, mając na względzie klasy średnie, napisała artykuł językiem tak oderwanym, iż w znacz-
nej części pozostanie on dla owych »średnich« czytelników niezrozumiałym”. 

 „Doniesienia Warszawskie”, inaczej „Warszawskij Dniewnik” (1864–1915), główny organ rosyjskich 
władz Królestwa, naświetlał politykę rządu, publikował rozporządzenia – początkowo w języku 
polskim i rosyjskim, później tylko rosyjskim. Jego nakład wynosił 5400–6000 egzemplarzy. Recen-
zji „Kalendarza” nie udało się w nim znaleźć. W roku 1881 (nr 224, s. 3) pojawiła się tam tylko 
maleńka notka bibliograficzna o „Kalendarzu Litewskim” Orzeszkowej.

2 Nie wiadomo, czy pisarka odpowiedziała na te zarzuty.
3 Ogłoszenie to (na pierwszej stronicy działu reklamowego) brzmiało: „Nakładem Księgarni i Składu 

Nut E. Orzeszkowej i S-ki w Wilnie wyszły następujące dzieła: [tu tytuły 20 pozycji wraz z cenami 
– przeważnie 1 rubel lub kilkadziesiąt kopiejek]”. (Podobny anons ukazał się w „Kalendarzu Do-
mowo-Gospodarskim na Rok 1882” i w familijnym „Warszawianinie” na ten sam rok ázob. list 1, 
przypis 6ñ; w obu widniał wyodrębniony graficznie na całą stronicę tytuł „Kalendarz Wileński”, 
w sąsiedztwie licznych reklam towarów i usług firm polskich, rosyjskich, żydowskich). Figurowało 
ono obok ogłoszenia Księgarni i Czytelni M. Neudinga oraz Księgarni L. J. Szapiry (z informacją 
o książkach hebrajskich na składzie). Dalej szły reklamy czasopism: „Doniesień Warszawskich”, 
„Gazety Sądowej Warszawskiej”, „Izraelity”, „Echa”, „Nowin”, „Hacefiry”, także „Kalendarza Domo-
wo-Gospodarskiego”, „Kalendarza Lubelskiego”, „Warszawianina” oraz czterech dziełek autorstwa 
Jakuba Goldszmita wraz z jego tłumaczeniem O sympatii H. W a l d a. Reklamy w ówczesnych 
periodykach (m.in. również w „Izraelicie”) pojawiały się począwszy od lat siedemdziesiątych wie- 
ku XIX, były płatne, ich liczba stale się zwiększała. Zob. A. J a g o d z i ń s k a, Kanarki, konia- 
ki, gorsety. W zb.: „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł. Oprac. A. J a g o d z i ń s k a, M. W o d z i ń-
s k i. Kraków 2015.

4 Leon K r u k o w s k i  (1840–1906), drukarz w łodzi. Nie udało się ustalić jego związku z Orzeszko-
wą, drukarnię prowadził od 1883 roku. Może chodziło o innego Krukowskiego? Np. o jednego 
z rosyjskich tłumaczy pisarki, było ich trzech o tym nazwisku: M. Krukowski, ł. Krukowski, Adrian 
Krukowski. Według bibliografii ich przekłady ukazały się wszakże znacznie później niż data niniej-
szego listu: 1896, 1910, 1906. W roku 1884 „Dziennik łódzki” opublikował pierwodruk opowia-
dania Gedali. Obrazek wiejski. Z pismem tym utrzymywała bliskie kontakty W. Z. K o ś c i a ł k o w-
s k a  (Listy z Grodna do Łodzi, 1884–1885).

5 Chodzi o broszurkę Jakuba G o l d s z m i t a  Dobroczyńca, jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic 
jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny na najnowszych źródłach oparty. Z całkowitym wypi-
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sem testamentu nieodżałowanego filantropa oraz portretem jego (Nakładem autora. Skład główny 
u Jana Poznańskiego. Warszawa 1881. Pierwodruk: „Gazeta Lubelska” 1876, nr 22). Jej fragment 
autor zamieścił w kalendarzu familijnym „Warszawianin”. 

6 „Kalendarz Domowo-Gospodarski” wychodził od 1870 do 1899 roku, pod redakcją Jakuba Gold- 
szmita pozostawał w latach 1882–1885 (nie udało się zidentyfikować, kto wcześniej i później był 
redaktorem); niektóre roczniki tego kalendarza ukazywały się równolegle z „Kalendarzem dla Izra-
elitów” (1881/82) i „Noworocznikiem Warszawskim” (1883) oraz „Warszawianinem”. Jego część 
kalendarzowa nie odbiegała od zamieszczanej w „Noworoczniku” oraz w innych kalendarzach tego 
typu. „Kalendarz Domowo-Gospodarski” przeznaczono dla odbiorców chrześcijańskich z małych 
miast i miasteczek, może też ze wsi. W części literackiej problem żydowski prezentowały następu-
jące teksty: z 1883 roku Jeden z największych finansistów naszej epoki, podpis – J. Gold- 
szmit (fragment broszurki brata – Józefa Goldszmita, wydanej w serii „Wizerunki Wsławionych 
Żydów XIX Wieku” 1869, z. 2: Achilles Fould ápierwodruk: „Kłosy” 1867, nr 127ñ); z roku 1884 
Ksiądz Adam Jakubowski, podpis – Jakub Goldszmit (wspomnienie pośmiertne o znajomym księ-
dzu, jego polemikach z „Przeglądem Katolickim” za zjadliwe artykuły o Żydach: „Nie jątrzyć i waśnić 
– były jego słowa wyrzeczone krótko przed śmiercią do piszącego niniejsze wspomnienie – ale 
jednać i godzić jednej ziemi mieszkańców powinno być naczelnym zadaniem prasy. Miłość bliźnie-
go, tolerancja przekonań religijnych – to podstawowe prawidło, to zasadniczy przepis zarówno 
Starego, jak też Nowego Testamentu. Cześć kapłanowi, który w ten sposób pojmował i wypełniał 
piękne swe powołanie!”), Na czasie. Głos Żyda-Polaka, podpis – S. z Wiślicy, Żyd-Polak („w s p ó l n e j 
z g o d y, w s p ó l n y c h  u s t ę p s t w  – w s p ó l n e g o  p o b ł a ż a n i a  – w s p ó l n e j  b r a t e r s k i e j 
m i ł o ś c i  nam potrzeba, a wówczas dopiero tzw. kwestia żydowska zniknie z horyzontu naszego”). 
Redaktor zamieścił tu jeszcze następujące teksty własne – 1882: „Dzień wielki”. Urywek z papierów 
obłąkanego; Z księgi legend (fragment), z dedykacją „Najukochańszej mojej Andziulce w pamięć 
lepszych czasów poświęcam” (treść paru legend historycznych związanych z Lublinem, przedruk: 
„Kalendarz Lubelski”, 1876); 1883: Maskarada. Facecja z oryginalnego wydarzenia spisana przez 
Jakuba Goldszmita; 1884: Wacław Aleksander Maciejowski (szkic biograficzny o żyjącym w latach 
1792–1883 prawniku, historyku, m.in. autorze książki Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie [...] á1878ñ), 
podpisany –ig–, „Stręczyciele małżeństw”. Obrazek z życia Żydów na partykularzu, skopiowany 
z rzeczywistości przez Jakuba Goldszmita (przedruk z tomiku zatytułowanego Z życia żydowskiego), 
zawiera dedykację: „Pani Aspazji Andrasz w dowód wysokiego poważania i szacunku obrazek ni-
niejszy poświęca Autor. Grudzień 1880 r., Kolno”, oraz wstęp informujący, że celem trudu „skrom-
nego literata-dziennikarza” jest tu przybliżenie czytelnikowi pewnych obyczajów i wierzeń żydow-
skich. Prócz tego w każdym roczniku znajduje się anons o publikacjach wydawnictwa Jakuba 
Goldszmita (Warszawa, ul. Elektoralna 7a). 

 „Warszawianin. Kalendarz Familijny na Rok Zwyczajny”, pod redakcją Jakuba Goldszmita, wycho-
dził w latach 1882–1885. Jak wskazuje tytuł, przeznaczony był dla odbiorców z Warszawy lub 
zainteresowanych Warszawą. Jego familijny charakter podkreślała rycina na okładce: rodzina 
zebrana przy stole z dwojgiem dzieci na ręku, dwójka starszych trzyma planszę z cyframi roku. 
Część kalendarzowa taka jak w „Kalendarzu Domowo-Gospodarskim”. Problematyka żydowska – 
słabiej prezentowana. Wśród ogłoszeń m.in. anonse pism: „Izraelita”, „Nowiny”, „Kalendarz Lubel-
ski”, oraz publikacji Jakuba Goldszmita. W części literackiej zwracają uwagę wiersze: Nad grobem 
matki. (Cieniom Anny G. poświęcone), podpisany: J[ózef] Goldszmit (przedruk z książeczki tegoż 
Córka handlarza. Obrazek z czasów ostatniej epidemii w Warszawie [...] áWarszawa 1868ñ, z nazwą 
serii „Biblioteczka Gawęd i Opowiastek Żydowskich”), opatrzony dedykacją: „Cieniom najukochań-
szej i najlepszej Matki, Anny Goldszmit, zgasłej dn. 12 grudnia 1867, w dowód najgłębszej czci 
i przywiązania poświęca wdzięczny syn”); Z księgi... przyszłości (wiersz o tematyce mesjańskiej), 
podpisany: –ig–, oraz tak samo sygnowany szkic Estetyczne znaczenie piękna w naturze. (Urywek) 
i obszerny reportaż redaktora W Warszawie i o Warszawie. Z wrażeń prowincjonalisty (omówienie 
wizyty w teatrzykach ogródkowych, muzeach, kawiarniach i teatrach Warszawy w drodze z Lubli-
na do Ciechocinka), podpisany pełnym imieniem i nazwiskiem. Jest też fragment z broszury 
o Staszicu, przedruk szkicu o Michale Józefie Guzikowie (z publikacji Z życia żydowskiego), Z życia 
kobiety (dopełnienie powiastki Dramat rodzinny), fragmenty tłumaczeń Fizjologii śmiechu H. S p e n-
c e r a  i O sympatii W a l d a, szkic o zmarłym w 1882 roku przyrodniku i wynalazcy Wojciechu 
Jastrzębowskim (jego Aforyzmy o pracy drukowano w „Kalendarzu Domowo-Gospodarskim” w roku 
1884). Z prac innych autorów: wiersz B. A s p i s a, studium o zakładach dobroczynnych i stowa-
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rzyszeniach wzajemnej pomocy zatytułowane Co stanowi istotę cywilizacji doktora J. W e i n b e r-
g a, szkic biograficzny W. K. Z i e l i ń s k i e g o  o lwowskim lekarzu i filantropie Mojżeszu Bajzerze 
(przedruk: „Tygodnik Ilustrowany” 1889, nr 257), proza L. M é y e t a. Pochlebna wzmianka o „War-
szawianinie” pojawiła się w „Izraelicie” (1881, nr 48, z 16 XII) („Najpiękniejszą jego ozdobą jest 
życiorys Mojżesza Bajzera”), o „Kalendarzu Domowo-Gospodarskim” – tamże (1881, nr 44, z 18 XI).

7 Recenzja Orzeszkowej o „Kalendarzu” nie jest znana.

5

Warszawa, dn. 5 lipca 1882 r.

[Nadruk z lewej strony:] 
Redakcja „Kalendarza Izraelskiego”
w Warszawie
[Dopisek odręczny:]
ul. Elektoralna 7a

Szanowna Pani!

Powołując się na ustną moją rozmowę z panią Kościałkowską w czasie pobytu jej 
w Warszawie, ośmielam się prosić Szan[owną] Panią o pozwolenie przekładu cennej 
Jej pracy O Żydach i kwestii żydowskiej na jęz[yk] rosyjski1. Nie w celach material-
nych, ale jedynie gwoli nadania większej użytecznej tej rzeczy popularności – po-
dejmuję trud ten. Prosiłbym tylko o łaskawe skreślenie słów kilku (na moje ręce, 
jeżeli można) do tych pism, z którymi ściślejsze łączą Panią stosunki, chciałbym 
bowiem publikowaniem przeszkodzić temu, aby mię ktoś, jak to właśnie wieści 
głoszą, w tym względzie nie uprzedził2.

Jednocześnie niech mi też wolno będzie i drugą – pokrewną – zanieść do Sza-
n[ownej] Pani prośbę. Chciałbym mianowicie w tegorocznym mym „Kalendarzu dla 
Izraelitów” powtórzyć raz jeszcze j e d e n, krótki zresztą ustęp z rzeczonej pracy 
Pani, ten mianowicie (w streszczeniu), gdzie zastanawiasz się Pani nad tym, „co 
chrześcijanie dla rozwiązania kwestii żydowskiej czynić powinni”3? 

Mniemam albowiem, że tego rodzaju kwestie i pytania jak najczęściej powta-
rzanymi być powinny, a jakkolwiek praca Pani jest świeżą i dość upowszechnioną, 
toć jednak t ą  d r o g ą  większej jeszcze popularności dostąpić może. Zresztą, idzie 
tu tylko o wyjątek i dlatego spodziewam się, że zezwolenia swego odmówić mi Pani 
nie zechcesz, a to tym więcej jeszcze, że nie osiągnąwszy najmniejszych zysków – 
oprócz strat – w r[oku] zeszłym na wydawnictwie moim (co, spodziewam się, że 
i w tym roku nastąpi) – nie śmiem, a i nie mogę żadną miarą prosić o napisanie dla 
mnie czegoś nowego. Grzechem zaś byłoby nie do darowania nazwiskiem Pani nie 
ozdobić kart mej publikacji.

Zarazem proszę, racz, Pani, łaskawie nadesłać na moje ręce ogłoszenie o wy-
dawnictwach swoich, które podobnież jak w r[oku] zeszłym umieszczę z prawdziwą 
przyjemnością w tegorocznych moich kalendarzach.

W oczekiwaniu łaskawej odpowiedzi
łączę zapewnienie wysokiego szacunku

i poważania
i zostaję sługą powolnym

JGoldszmit
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[Nadruk pionowy z lewej strony:] 
Adres redakcji: Jakób Goldszmit
[Zapis odręczny:] 
Elektoralna 7a [nad przekreślonym: „Dzielna, nr 6”] w Warszawie

[Nadruk pionowy z prawej strony:] 
Wydawcy: Adw[okat] Przys[ięgły] [dalej przekreślone: „Ad. J. Cohn”] – Jakób Gold- 
szmit

1 Przekład nie doszedł do skutku. Jakuba Goldszmita ubiegł Wincenty Rutkiewicz, o czym będzie 
mowa w następnym liście, 6 (zob. przypis 4).

2 W Rosji ówczesnej nie obowiązywały konwencje autorskie tyczące przekładów. Chcący tłumaczyć 
dzieła jakiegoś autora nie musieli pytać o pozwolenie. Ani wydawnictwa – płacić honorariów. Je-
żeli to czyniono, to tylko przez grzeczność. E. O r z e s z k o w a  nieraz skarżyła się na uchybienia 
w tym względzie, np. w liście z 21 XII 1886 do M. Blumberg mówiła z żalem: „Mnóstwo ludzi tłu-
maczyło już moje prace na różne języki, a Pani jesteś pierwszą, która uznałaś moje prawa do 
skorzystania z tego, że na tłumaczenie zasługują” (AEO, sygn. 287). I w innym (do W. Mickiewicza): 
„nikt nigdy nie oznajmił mi o swoim zamiarze tłumaczenia, ani jednego egzemplarza tegoż nie 
przysłał, tak że nie wiem nigdy, ani kto tam tłumaczy prace moje, ani gdzie je drukują [...]” 
(E. O r z e s z k o w a, list z 2 IV 1884. W: Listy zebrane. T. 8. Do druku przygotował i komentarzem 
opatrzył E. J a n k o w s k i. Wrocław 1971, s. 116). A że korsarskie edycje nie były specjalnością 
tylko wydawnictw w Rosji, zdarzało się, że ten sam utwór E. O r z e s z k o w e j, np. Silny Samson 
(pierwodruk: „Echo” 1877, z podtytułem Obrazek z życia Żydów; w przedrukach: Obrazek miejski) 
w krajach frankofońskich tłumaczono dwa razy: raz był to przekład W. M i c k i e w i c z a, drugi raz 
autora z „Journal de Genève”, A c h k i n a s i e g o  (zob. I. W i ś n i e w s k a, Kalendarium życia 
i twórczości Elizy Orzeszkowej. á1841–1910ñ. Mpis pracy doktorskiej. IBL PAN. Warszawa 2008, 
s. 616. Dalej do pozycji tej odsyłam skrótem W. Liczby po skrócie oznaczają stronice). Zwłaszcza 
dzienniki nie troszczyły się o pozwolenia. Orzeszkowa donosiła Blumberg z niepokojem, iż w gaze-
tach niemieckojęzycznych (wiedeńskiej „Deutsche Zeitung”, berlińskiej „Allgemeine Zeitung des 
Judenthums”) ukazują się jej powieści bez powiadomienia i zgody. Wobec tej praktyki dość po-
wszechne było informowanie w prasie o zamierzonych przekładach, o co właśnie stara się tu autor. 
Wcześniej E. O r z e s z k o w a  (list z 22 III 1881. W 440) prosiła o podanie do gazet warszawskich 
ogłoszenia, że Jan Karłowicz zamierza spolszczyć dla jej wileńskiego wydawnictwa dzieło H. S p e n-
c e r a  w wersji francuskiej – Les Bases de la morale évolutionniste, bojąc się, by ktoś go nie ubiegł 
(listu tego nie ma w tomie 2 Listów zebranych á1955ñ; znajdzie się w przygotowywanym tomie 10).

3 Fragment rozprawy O Żydach i kwestii żydowskiej (niewielki, miejscami jest to streszczenie), zaty-
tułowany Perpetuum mobile, ukazał się w kontynuacji „Kalendarza dla Izraelitów” – „Noworoczniku 
Warszawskim” (zob. list 6, przypis 1). Całość opublikowała Orzeszkowa we własnym wydawnictwie 
(1882) w nakładzie 3000 egzemplarzy i w cenie 70 kop. Przedruk: E. O r z e s z k o w a: Pisma. T. 9. 
Warszawa 1912; Publicystyka społeczna. T. 1. Wybór, wstęp G. B o r k o w s k a. Oprac. edyt. 
I. W i ś n i e w s k a. Kraków 2005 (zob. tekst i komentarze, s. 349–412). To podsumowanie poglądów 
na temat miejsca Żydów w społeczeństwie E. O r z e s z k o w a  (Wstępne słowo. „Kalendarz dla 
Izraelitów na Rok Religijny áZwyczajnyñ od Stworzenia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystu-
sa. 1881–1882”) napisała tuż po warszawskich rozruchach antyżydowskich (zob. list 6, przypis 2), 
bezpośrednio po pogromach w Rosji.
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6

Warszawa, dn. 28 lipca 1882 r.
[Nadruk z lewej strony:]
Redakcja
„Noworocznika Warszawskiego”

Szanowna Pani!

Spieszę uprzejmie podziękować za udzielone mi łaskawie pozwolenie skorzystania 
z pięknej i cennej pracy O Żydach i zużytkowania takowej w „Kalendarzu” moim 
„dla Izraelitów”, który z  p r z y c z y n  o d e  m n i e  n i e z a l e ż n y c h  nosić będzie 
w tym roku nazwę „Noworocznika Warszawskiego”1. Trudno! Zresztą, nie idzie tu 
bynajmniej o formę, ile raczej o rzecz samą, a zakres i tendencja mojego „Nowo-
rocznika” będą te same kropla w kroplę, co i „Kalendarza Izraelskiego”. Zapewne 
Szan[ownej] Pani wiadomym jest smutny materialny rezultat zeszłorocznego „Ka-
lendarza”. Straciłem dość pieniędzy, bo nieszczęsne wypadki grudniowe2 odjęły 
Żydom naszym nawet chęć do czytania. Niemniej jednak, z wiarą w pomoc dobrych 
ludzi, nie myślę dać za wygraną i drobną choć cegiełką swoją chcę i pragnę przy-
czynić się do utrwalenia harmonii i spokoju między dziećmi jednej ziemi... 3

Urywkowi Szan[ownej] Pani myślę dać tytuł Perpetuum mobile, nb. jeżeli Sza-
n[owna] Pani nic przeciwko temu nie będzie miała do nadmienienia.

Do p. Rutkiewicza4 pisałem donosząc, że nie żałuję bynajmniej dotychczasowych 
mych trudów przekładu większej połowy broszury Pani, i oświadczyłem zarazem 
gotowość poparcia czynem, piórem i stosunkami cennej tej pracy, prosząc o zawia-
domienie mnie: kiedy takową wydać zamierza?

Niewymownie mi przykro, że przedostatni list Szan[ownej] Pani r ą k  m o i c h 
n i e  d o s z e d ł  w c a l e5. Nie przypisuję winy tego zmianie mego mieszkania, gdyż 
tak dalece znany jestem tutaj, że nawet listy b e z  ż a d n e g o  a d r e s u, których 
dość otrzymuję, punktualnie rąk moich dochodzą. Winę tego raczej upatruję w „oko-
licznościach od nas niezależnych” i raz jeszcze serdecznie żałować mi przychodzi, 
że „okoliczności” te na ten w ł a ś n i e  list, tyle ciekawej i interesującej dla mnie 
treści, przypadły właśnie! Ha! Nie tak, jak chcemy, ale jak... nam każą, jak mówi 
o b e c n e  przysłowie.

I jeszcze jedno. Rozeszła się po Warszawie w sferach literackich wiadomość, że 
p. Chełmiński6 zamierza przedsięwziąć jakieś wydawnictwo w Warszawie – jakie 
mianowicie? Tego nie wiem, ale przebąkują jedni o kupnie pisma periodycznego, 
drudzy o księgarni czy drukarni. Wieści te dlatego mię interesują, ponieważ o p. 
Ch[ełmińskim] słyszałem wiele bardzo dobrego. Że zaś ja sam obecnie szukam 
czegoś w powyższym rodzaju (redakcji, drukarni, księgarni lub tp.) i sam rzucać 
się na to nie chcę – pożądaną by tak dla mnie było rzeczą wiedzieć, o ile wieści te 
są prawdziwe i czy bym przy łaskawej protekcji Pani nie mógł wejść w jakiś bliższy 
z p. Ch[ełmińskim] stosunek. Tym bardziej zaś by mi to na rękę było, o ile że 
z  o b e c n ą  redakcją „Nowin” świeżo zerwałem zupełnie stosunek7, a nie zaprzągł- 
szy się jeszcze do żadnego nowego jarzma – jestem, jak to mówią – „na bruku”. 
Zresztą, rzucam tylko myśl tę mimolotnie, pozostawiając sobie w razie potrzeby 
możność rozwinięcia i obgadania takowej obszerniej.

Wyrażając ponownie przykrość mą z tego powodu, że nie mogę przysłużyć się 
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Szan[ownej] Pani ogłoszeniem choćby katalogu dotychczasowych Jej wydawnictw 
w tegorocznych moich kalendarzach, 

łączę przy tym wyrazy głębokiego 
szacunku i zostaję

sługą obowiązanym
JGoldszmit

1 Dokładny tytuł brzmiał: „»Noworocznik Warszawski na Rok Zwyczajny 1883« pod redakcją Jakuba 
Goldszmita, drukiem Władysława Szulca i S-ki, ul. Niecała 1”. Trudno powiedzieć, by „Noworocz-
nik” był po prostu kontynuacją „Kalendarza dla Izraelitów”: jego część właściwa nie zawierała już 
osobnego datownika żydowskiego, co tak wyróżniało tamtą publikację, podawało się tu tylko 
ważniejsze święta żydowskie w sposób, jaki utarł się w zwykłych kalendarzach. W części literackiej 
„Noworocznik” mieścił: J. I. K r a s z e w s k i e g o  Z księgi krajobrazów. W lasach; wiersz H. H e i- 
n e g o, inc. „Skądże łezka ta samotna” (tłumacz niepodany); J. K o t a r b i ń s k i e g o  Dwa wspo-
mnienia pośmiertne. (Włodzimierz Wolski i Karol Miarka); E. O r z e s z k o w e j  Perpetuum mobile 
(fragment broszury O Żydach i kwestii żydowskiej áWilno 1882ñ); Nie sprzedam ziemi! (informacja 
w przypisie: „wiersz pochodzi z »Gazety Świątecznej«, pisma ludowego pod kierunkiem znanego ze 
swych użytecznych, popularnych prac p. Kazimierza Promyka áK. Prószyńskiegoñ”); F. W a l i- 
s z e w s k i e g o  tekst zatytułowany Pajac. Szkic z bruku warszawskiego; wiersz W. G o m u l i c-
k i e g o  Z niskich lotów; podpisany przez K r e t a  – Na dobie (szkic moralistyczny); wiersz J. K o r-
w i n a  Odwieczna historia; streszczenie dzieła dra Samuela (prof. Uniwersytetu Edynburskiego) 
dokonane przez Jakuba G o l d s z m i t a: Najważniejszy okres w życiu dziecięcia. Parę uwag dla 
rodziców i opiekunów; Karmelkowy wiersz, podpisany: El...y [A. A s n y k]; Marii Elżbiety [K a- 
m i ń s k i e j] „Nie płacz, dziewczę!...” (Z pośmiertnych poezji); Jakuba G o l d s z m i t a  W sprawie 
ubezpieczeń życiowych; J. F i n k e l h a u s a  Z podróży po Afryce, i inne. W części reklamowej (prócz 
licznych ogłoszeń komercyjnych) spis autorskich publikacji redaktora: Z życia żydowskiego (dochód 
przeznaczony na rzecz Ochrony XVII dla Chłopców Izraelskich w Warszawie); Słówko o ważności 
Stowarzyszenia Subiektów Handlowych w Warszawie (dochód na rzecz kasy wdów i sierot po 
subiektach handlowych pozostałych); Dramat rodzinny, studium w kwestii kobiet upadłych, czyli 
tzw. magdalenek i... magdaleniarzy (z wierszowaną dedykacją J. I. Kraszewskiemu); Dobroczyńca, 
jakich mało. Ksiądz Stanisław Staszic jako filantrop i mąż stanu. Szkic biograficzny na najnowszych 
źródłach oparty. Z całkowitym wypisem testamentu nieodżałowanego filantropa oraz portretem jego; 
„Em-Ka”. Maria Elżbieta (Kamińska). Wspomnienie biograficzne; „Kalendarz dla Izraelitów [...]”, cena 
zniżona 30 kop.

  Tekst O r z e s z k o w e j  przedrukował z „Noworocznika” tygodnik „Izraelita” (1882, nry 48–50) 
i zatytułował Z „Perpetuum mobile”, dodając wstęp redakcyjny, streszczenia pozostałych części 
i informację powiadamiającą o źródle oryginalnym. W „Noworoczniku” informacji takiej brak.

2 „Wypadki grudniowe” to rozruchy antyżydowskie, które miały miejsce w Warszawie w dniach 
25–27 XII 1881. Zaczęły się od paniki spowodowanej pogłoską o pożarze. W kościele św. Krzyża 
stratowano wtedy i raniono kilkudziesięciu uczestników mszy świętej. W powstały tumult wdali 
się prowokatorzy, którzy skierowali motłoch przeciwko Żydom (była to część policyjnych prowoka-
cji w całym Cesarstwie Rosyjskim). Przez dwa dni rabowano, lżono i bito; poszkodowanych było 
około 2 tys. żydowskich rodzin. 

  Oburzenie wyrażano jednomyślnie w całej prasie pozytywistycznej, i nie tylko. Wyrazy współczucia 
napływały z miast Lwowa, Krakowa, Stryja. Zainicjowana akcja pomocy przyniosła w ciągu paru 
dni około 100 tys. rubli. W „Przeglądzie Tygodniowym” (1882, nr 2) pisano: „pragniemy utrzymać 
solidarną łączność w naszym społeczeństwie ze współobywatelami bez różnicy pochodzenia i wy-
znania” (Społeczeństwo nasze i obowiązki Żydów względem niego). Oburzenie wyraził też H. S i e n-
k i e w i c z  (Z powodu ostatnich wypadków. „Słowo” 1882, nr z 6–7 I), podkreślając potrzebę 
„współistnienia na zasadach wyznaczonych przez Dekalog, ważny dla obu nacji”, w liście do 
J. I. Kraszewskiego z 8 I wypowiadał życzenie: „Pragnąłbym bardzo usłyszeć słówko opinii 
Száanownegoñ Pana o artykułach naszych [pisane były razem z żoną, Marią; sygnowane „M.” – 
B. W.] zatytułowanych Z powodu ostatnich wypadków. Tu bardzo się podobają” (w: H. S i e n k i e-
w i c z, Listy. T. 3, cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 2007, s. 297).
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 E. O r z e s z k o w a  dała wyraz swemu oburzeniu w listach do L. Méyeta – 15/27 XII 1881 – pisa-
ła: „wielkie narodowe nieszczęście. [...] jak znajdzie się wobec katastrofy inteligencja chrześcijań-
ska?”, i w kolejnym, z 31 XII 1881: „ten znak krzyża, którym namaszczono niegdyś niemowlęce ich 
skronie, czyni ich teraz solidarnymi ze zbrodnią. Co do mnie, nie pamiętam, aby jakikolwiek wy-
padek publiczny wstrząsnął mię tak głęboko” (w: O r z e s z k o w a, Publicystyka społeczna, s. 349). 
J. I. K r a s z e w s k i  w listach dotyczących wypadków grudniowych („Kłosy” 1882, nr 870, s. 140), 
ubolewając nad tym, co zaszło, przypomniał wcześniejsze o 20 lat „zbratanie polsko-żydowskie” 
i pisał, że „wyznaczyło [ono] kierunek, w jakim iść należało. W jednym słowie braterstwa – zamy-
kało się wszystko”. Dalsze jego uwagi oceniały krytycznie model asymilacji domagający się bez-
względnego zlania obu narodowości, podstawą jedności winna być, jego zdaniem, harmonia różnic, 
a nie ich niwelowanie; wydarzenia te – jak widać – skorygowały mocno dotychczasowe zapatrywa-
nia pisarza.

3 We wprowadzeniu Do czytelników autor tak określił cele „Kalendarza”: „Chęć służenia poczciwej 
sprawie wzajemnego zbliżenia oraz bliższego poznania się jednej ziemi mieszkańców; oświecenia 
ogółu w pewnych kwestiach Żydów i judaizmu dotyczących, a dopotąd ziomkom, zwłaszcza chrze-
ścijanom, prawie nieznanych; przyczynienia się, o ile możności, do usunięcia istniejących jeszcze 
po dziś dzień pomiędzy Izraelitami odrębności; utrwalenia wreszcie harmonii, jaka niezakłócenie, 
od wieków całych szeregu, na ojczystej naszej panuje ziemicy – oto przyczyny, które powołały do 
życia niniejsze wydawnictwo” („Kalendarz dla Izraelitów na Rok Religijny áZwyczajnyñ od Stworze-
nia Świata 5642, czyli od Narodzenia Chrystusa 1881–1882”). Dla porównania wypowiedź O r z e s z-
k o w e j  z Wstępnego słowa (s. 25) z tej samej publikacji: „Jedną z idei, coraz częściej i silniej od-
zywających się w myśli, sumieniu i mowie narodu naszego, jest zlanie się dwu ludności ziemię 
naszą zamieszkujących, chrześcijańskiej i niechrześcijańskiej, w całość zgodną i spójną [...]”. 
O słowie „zlanie się” – zob. list 4, przypis 1.

4 Wincenty R u t k i e w i c z, absolwent gimnazjum grodzieńskiego, protegowany pisarki. Przybył do 
Warszawy, by studiować medycynę, Orzeszkowa polecała go opiece Méyeta (W 533 n.). W AEO 
(sygn. 800/1882) zachowały się dwa jego listy do autorki Meira Ezofowicza. W jednym z nich 
(z 19 VII 1882) znajdujemy taki oto passus: „Broszura O Żydach już dawno przetłumaczona i od-
dana do redakcji »Russkawo Jewrieja«, gdzie drukuje się od 30 VI. Jeżeli Pani pozwoli, to będę 
teraz przekładał na rosyjski Martę”. Rutkiewicz poszukiwał tłumaczeń, by opłacać studia. Na po-
lecenie Orzeszkowej opiekował się innym jeszcze jej protegowanym – młodym wiejskim chłopcem, 
pragnącym się dalej uczyć, którego skierowała do warszawskiej Szkoły Ogrodniczej Edmunda 
Jankowskiego; nazywał się Leonard Dziadul (odwiedził ją kiedyś niespodziewanie w Grodnie z rę-
kopisami swoich utworów w ręku). Danych o przekładach obu wymienionych pozycji nie udało się 
zweryfikować. „Russkij Jewriej” był periodykiem często cytowanym na łamach „Izraelity” (podobnie 
jak inne rosyjskie pisma poświęcone sprawom żydowskim), Jakub Goldszmit polemizował z arty-
kułem w nim zamieszczonym (zob. list 12, przypis 4) i dlatego zapewne (przez Goldszmita?) nawią-
zał z nim kontakt Rutkiewicz. O tym, że przekład taki się przygotowuje, donoszono w krótkiej 
notce podpisanej –ig– (Jakub Goldszmit?) („Izraelita” 1882, nr 24, z 11 VI). Informacja o recenzji 
przekładu, która była obszerna i pochlebna, pojawiła się parę tygodni później (9 VII), recenzja ta 
ukazała się na łamach czasopisma „Russkij Jewriej” (1882, nr 24), podpis: L. L-da (J. Lob Lewan-
da). Do samego tłumaczenia nie udało się dotrzeć, nie notuje go Nowy Korbut, choć uwzględnia 
recenzję Lewandy (t. 17, cz. 2. Wrocław 1999); figuruje tu inny rosyjski przekład – w piśmie „Rus-
skij Wiestnik” 1882, nry 26–41 (z przerwami, fragmenty, tłumacz niepodany).

5 W tym czasie (tj. po zamknięciu księgarni i wydaniu pisarce nakazu nieopuszczania Grodna) wie-
le jej listów ginęło. Prawdopodobnie kontrolowano je wtedy i niektóre z nich przejmowano (W 520).

6 Wincenty Klemens C h e ł m i ń s k i  (1850–1887), literat, inicjator i współzałożyciel księgarni 
Orzeszkowej w Wilnie, kierownik jej działu wydawniczego, po zamknięciu księgarni (1882) wysie-
dlony do Białej Podlaskiej. W maju tego roku odwiedził w Warszawie Méyeta i doniósł mu, co 
stało się z księgarnią, ten radził, by nawiązać kontakt z Bernardem Lesmanem, właścicie- 
lem warszawskiej księgarni oraz współpracownikiem Gebethnera i Wolffa (W 513). Być może, od 
Méyeta pochodzą wieści, o których mowa dalej.

7 „Nowiny” – pismo codzienne poświęcone polityce, sprawom społecznym, naukowym, artystycznym. 
Za redakcji Aleksandra Świętochowskiego (1878–1880) pierwszy i jedyny dziennik pozytywistów 
o kierunku „radykalno-postępowym”, mocno antyklerykalny. Gdy redaktor skupił się (początek 
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1880 roku) na redagowaniu dodatku tygodniowego, pismo codzienne podupadło, w roku 1882 
objął je Bolesław Prus. W roku 1880 okazjonalnie pojawiały się w nim teksty Orzeszkowej, wzięła 
ona również udział (pośrednio, poprzez księgarnię w Wilnie) we wszczętej przez niego akcji chary-
tatywnej pisma na rzecz „głodnych Ślązaków”, wiązała z tym pewne nadzieje na rozreklamowanie 
księgarni. Tymczasem na informacje o tej akcji zareagował polemicznie „Przegląd Katolicki” (1880, 
nr 38), dołączając się do głosów niechętnych wileńskiej inicjatywie pisarki. Zob. B. M a z a n, 
Orzeszkowa i „Nowiny” Aleksandra Świętochowskiego. „Prace Polonistyczne” 1981 (autor korzystał 
z mikrofilmu periodyku, udostępnionego przez Bibliotekę Publiczną w Leningradzie). Rocznika 
1880 brak dziś w polskich zbiorach, rocznik 1881 jest zaś niekompletny. Z tej też przyczyny nie 
udało się stwierdzić, jaki był udział Jakuba Goldszmita w tym piśmie. K. E s t r e i c h e r  (Biblio-
grafia polska XIX stulecia. T. 9. Wyd. 2, nowe. Kraków 1970) nie podaje „Nowin” wśród pism, 
z którymi współpracował. Inna rzecz, że wielu dziennikarzy publikowało wówczas anonimowo, 
nawet ci bardziej znani; w stałych rubrykach nie wymieniano na ogół nazwisk autorów. O niepo-
rządkach panujących wtedy w redakcji daje pewne wyobrażenie skarga E. O r z e s z k o w e j, że 
posłała do „Nowin” artykuł, „ale nie wie, czemu ani drukują go, ani odpowiadają” (W 474). W liście 
do T. T. Jeża z 25 III 1880 (w: Listy zebrane, t. 6 á1967ñ, s. 87) wypowiadała się obszerniej: „Istot-
nie, stoją oni [tj. „Nowiny”] materialnie nieosobliwie, co w znacznej części przypisać można nieoso-
bliwemu też prowadzeniu pisma. [...] Toteż bardzo się obawiać należy, aby »Nowiny« nie prysnęły 
pod naciskiem tej potężnej, lecz wiecznie gorejącej i palącej dłoni [Świętochowskiego]. Szkoda 
byłaby wielka, nie tyle dla wartości ich, która jest wątpliwą, ale dla sztandaru, tak nielicznie u nas 
obsługiwanego, a którym á!ñ one służą”.

7

Warszawa, 2 września 1882 r.
Elektoralna 7 a

Szanowna Pani!

Konstatując odbiór najświeższego listu Szan[ownej] Pani, spieszę najuprzejmiej 
przeprosić Ją niniejszym za to, że życzeniu Jej odnośnie [do] zacytowania źródła 
przy ustępie z pracy Pani O Żydach, jaki pomieściłem w bieżącym „Noworoczniku”, 
zadość uczynić żadną miarą nie mogę, a to z tej przyczyny, że pierwsze formy mego 
„Noworocznika”, w których właśnie rzeczony ustęp się mieści, są już od tygodni 
paru wydrukowane. Gdybym był wiedział, że Szan[ownej] Pani na tym zależy, chęt-
nie byłbym spełnił żądanie to co do joty.

Pierwszy zaraz egzemplarz, po wyjściu takowego w świat, nie omieszkam wnet 
na ręce Pani nadesłać.

O znalezieniu listu Pani do mnie pisanego w redakcji „Nowin” obecnie mowy 
nawet być nie może, panuje tam albowiem wzorowy iście nieporządek. 

Racz, Pani, przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku,
 z jakimi pozostać mam zaszczyt 

sługą obowiązanym

JGoldszmit
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8

[Nadruk z lewej strony:]
Jakób Goldszmit

Warszawa, 26 marca 1884 r.
Dzielna 13

Szanowna Pani!

Z żalem, bijąc się w piersi z głośnym „mea culpa” i przyznając się do winy – dziś 
dopiero, po upływie roku przeszło, jestem w możności podziękować Szan[ownej] Pani 
za łaskawe udzielenie mi w zeszłym roku pozwolenia przedruku w moim „Noworocz-
niku Warszawskim” na r. 1883 jednego ustępu z prześlicznej pracy Pani O Żydach.

W swoim czasie zleciłem komu należy wysyłkę dla Szan[ownej] Pani kilku eg-
zemplarzy „Noworocznika”, jak również mojego „Warszawianina” oraz „Kalendarza 
Domowo-Gospodarskiego”. Powiadam „zleciłem”, ponieważ w chwili pojawienia się 
w druku rzeczonego „Noworocznika” nie byłem już w możności osobiście dopilnować 
wysyłki onego, a o przeprowadzeniu zaś jakiejkolwiek korespondencji – i mowy 
nawet być nie mogło.

Los bowiem, jakby czyniąc igraszkę sobie ze mnie, w ciągu upłynionego roku 
boleśnie, nad wyraz boleśnie mię dotknął. Zesławszy mi albowiem ciężką chorobę, 
i to długotrwałą – zabrał mi w ślad po tym trzy osoby najdroższe mi w świecie – trzy 
serca, które dla mnie biły i które były dla mnie wszystkim na tym świecie1. Nie dziw 
przeto, że tego rodzaju ciosy dotknęły mię wielce – zachwiały mię, nie dziw, że 
w ciężką popadłem chorobę, z której dziś dopiero zaczynam przychodzić do siebie.

No, ale dajmy spokój tym jeremiadom. Trzeba z wiarą i otuchą w lepszą, szczęś- 
niejszą przyszłość wziąć się na nowo do pracy, do boju, do... wytrwania...

Czy Szanowna Pani otrzymała w czasie długotrwałej mej choroby kalendarze 
moje: „Warszawianin”, „Domowo-Gospodarski” oraz trzy tomy Endymiona Beacons-
fielda2 wydane przeze mnie? Szanownej Pani nazwisko na pierwszym stoi miejscu 
w szeregu łaskawych odbiorców wszelkich prac i wydawnictw moich. Tylko osoba 
wyręczająca mię uskarża się zawsze na zarząd pocztowy, który dziwnie jakoś nie 
łaskaw na Panią. Ja sam, przed paru laty jeszcze, parokrotnie wysyłałem Szanow-
nej Pani książki, które rąk Jej nie doszły. Dlatego też właśnie, nauczony tym smut-
nym doświadczeniem, zawsze już później wysyłałem wszelkie książki i broszury 
„rekomendowane”.

Tak samo też postąpiłem i obecnie, posyłając Szan[ownej] Pani „zakaznym”3 
dwie świeże moje broszury, O sympatii oraz Fizjologię śmiechu4. Sądzę, że takowe 
doszły swego przeznaczenia.

Żałowałem mocno, że w czasie pobytu p. Kościałkowskiej w Warszawie nie 
wychodziłem jeszcze z domu, a przeto widzieć się nie mogłem. Czy stale przebywa 
w Grodnie?

Kończę, zasyłając Szan[ownej] Pani raz jeszcze serdeczną podziękę za to wszyst-
ko, co uczynić dla mnie dotychczas raczyła, a życząc Szan[ownej] Pani wszelkiego 
dobra i pomyślności, 

zostaję pełen szacunku i wysokiego
poważania, zawsze do usług gotów,

wdzięcznym sługą

JGoldszmit
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1 Z listu Jakuba G o l d s z m i t a  do J. I. Kraszewskiego z 24 III 1884 (w: Listy Jakuba Goldszmita 
do Józefa Ignacego Kraszewskiego. Oprac. B. W o j n o w s k a. „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 4, 
s. 194) dowiadujemy się, że były to córeczka, żona i siostra: „zabrała mi [burza losu] w ciągu krót-
kiego czasu najukochańsze dziecię, zabrała mi najlepszą żonę, zabrała mi najdroższą siostrę”. 
Córeczka Ania (Andziulka, jak brzmi dedykacja dla niej w „Kalendarzu Domowo-Gospodarskim na 
Rok 1882”) chorowała na gruźlicę biodra; imię żony i okoliczności jej śmierci nie są znane. Jakub 
miał dwie siostry: Magdalenę (Mindlę) Goldszmit Rajnerową (Rejnerową) oraz Marię Goldszmit 
Pistolową. Według świadectwa zgonu Magdalena Rajner zmarła 10 IV 1918, mając (zgodnie z ze-
znaniami świadków) 73 lata (informacja od Marleny S ę c z e k  z Pracowni Dokumentacji IBL PAN). 
Ciocię Madzię wspomniał J. K o r c z a k  w Pamiętniku z 1942 roku. O Marii Pistolowej wiadomo 
tyle, że po długiej nieobecności w kraju wróciła w 1905 roku do Hrubieszowa i tam postarała się 
o wybudowanie przytułku imienia małżonków Goldszmitów (zob. list 12, przypis 3). A zatem obie 
córki Hersza Goldszmita żyły jeszcze w początkach XX wieku. Może ta trzecia osoba to bliżej nie 
znana nam siostra cioteczna, a może po prostu Goldszmit tak mocno odczuł wyjazd siostry za 
granicę, że uznał to za stratę.

2 Endymion, l o r d a  B e a c o n s f i e l d a  (T. 1–3. Przeł. E. F e i n k i n d. Warszawa 1881–1883. 
Nakładem wydawnictwa Jakuba Goldszmita). Autobiograficzna powieść brytyjskiego męża stanu, 
Benjamina D i s r a e l e g o  (1804–1881; kilkakrotny premier, przywódca Partii Konserwatywnej, 
autor paru utworów prozatorskich). Powieść wymieniona w liście powstała w roku 1880 i tegoż 
roku drukowano ją w „Nowinach” (1880, nr 338, s. 1) z taką oto notką informacyjną: „Przed tygo-
dniem dopiero ukazała się w oryginale powieść byłego kanclerza Anglii, lorda Beaconsfielda, En-
dymion, której przekład rozpoczynamy dziś drukować. Jest to pierwsze jej tłumaczenie w Europie... 
Rzec można, że w całej literaturze europejskiej nie ma obecnie utworu, który by budził równe za-
jęcie [...]”. Wcześniej na tychże łamach (1879, nr z 1 X) A. Ś w i ę t o c h o w s k i  zamieścił obszerny 
artykuł o Disraelim. Zob. też J. F i n k e l h a u s, Bohater wieku. Lord Beaconsfield – szkic z życia 
społeczno-politycznego Anglii. Warszawa 1879 (Gebethner i Wolff). Jeszcze wcześniej pisano o Dis- 
raelim w „Izraelicie” (1868, nr 16, z 16 IV). W liście z 12 XII 1870 E. O r z e s z k o w a  prosiła 
G. A. Gebethnera o dostarczenie jej (we francuskim tłumaczeniu) innej powieści Disraelego, Lo- 
thair (W 226), zapewne przesyłka autora listu była reakcją na podobną prośbę dotyczącą Endymio-
na. Jest zastanawiające, że tytuł ten nie pojawia się w anonsach, jakie Jakub Goldszmit zamiesz-
czał zazwyczaj na okładkach swoich publikacji. O innym, pochodzącym z Żydów (ale nieochrzczo-
nym jak Disraeli) brytyjskim parlamentarzyście, obdarzonym tytułem lorda (sir), Mosesie Monte-
fiorem napisał osobną broszurę brat Jakuba, Józef (ukazała się ona, nakładem autora, w serii 
„Wizerunki Wsławionych Żydów XIX Wieku” áWarszawa 1867ñ).

3 zakaznyj (ros.) – polecony (list).
4 Chodzi o książki H. W a l d a  O sympatii (Warszawa 1883; nakładem Księgarni G. Centnerszwera) 

oraz H. S p e n c e r a  Fizjologia śmiechu (Warszawa 1884; nakładem jw.; tytuł w innych tłumacze-
niach: Filozofia śmiechu).

9

Warszawa, 23 listopada 1884 r.
Nowolipie 4

Szanowna Pani!

Za miły swój poczytuję obowiązek przesłać Szanownej Pani świeżo wyszły mój ka-
lendarz „Rolnik” na rok przyszły1.

Pozwalam sobie zarazem dołączyć i drugi egzemplarz z uprzejmą prośbą łaska-
wego doręczenia takowego p. Kościałkowskiej, jeżeli znajduje się ona w Grodnie. 
Mówię „jeżeli”, ponieważ kilkakrotnie wysyłałem już pod własnym jej adresem 
różne me wydawnictwa i listy (ostatnim razem w miesiącu lipcu czy sierpniu rb 
parę mych broszurek), a żadnej odpowiedzi nie dostałem. Wnoszę więc, że chwilo-
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wo jest ona nieobecna w Grodnie, Szanowna Pani zaś, wiedząc jej adres, jestem 
pewnym, że przesłać jej kalendarz łaskawie raczysz.

Załączam też zarazem prośbę do Szanownej Pani o łaskawe nadesłanie mi swej 
fotografii. Wydaję albowiem właśnie nowość w swoim rodzaju – kalendarz w jęz[y-
ku] rosyjskim, na który złożą się, ma się rozumieć, wyłącznie nazwiska polskie2. 
Mieścić się tam będą artykuły o piszących Polakach i o tłumaczeniach dokonanych 
w ostatnich latach prac polskich na język rosyjski. – Obok tedy przekładu jednej 
z mniejszych nowelek Szan[ownej] Pani na jęz[yk] rosyjski mam zamiar zarazem 
dać portret wraz z życiorysem Szanownej Pani i ku temu właśnie celowi fotografia 
ta jest mi potrzebna.

Gdyby Szanowna Pani raczyła łaskawie słów parę własnoręcznie zanotować na 
fotografii, byłaby to dla mnie nader cenna pamiątka, za którą niewymownie byłbym 
obowiązany. W każdym razie mam nadzieję, że prośba zadziwić Szanownej Pani nie 
raczy i takową łaskawie spełnisz.

W tym przekonaniu wraz z życzeniem wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 
nowym roku łączę zarazem zapewnienie wysokiego szacunku i poważania, z jakim 
mam zaszczyt pozostać

sługą Pani obowiązanym

JGoldszmit

1 „Rolnik. Kalendarz Gospodarski na Rok Zwyczajny 1885”. Mający dni 365. Pod red. Jakuba Gold- 
szmita. Warszawa. Nakładem Adolfa Wienera. Adres redakcji: Nowolipie 4, w Warszawie. Drukiem 
S. Orgelbranda i Synów, ul. Bednarska 20. Publikacja równoległa do „Kalendarza Domowo-Gospo-
darskiego na Rok 1885”, z podobną częścią kalendarzową, rozbudowaną poradniczą i informacyj-
ną – tyczącą rolnictwa i hodowli, przeznaczona być może dla czytelników „Gazety Rolniczej”. 
W części literackiej m.in. znajdują się: szkic o św. Stanisławie Kostce z drzeworytem, tłumaczenie 
Jakuba G o l d s z m i t a  z francuskiego anonimowej prozy Oryginalne błogosławieństwo. (Zdarze-
nie prawdziwe) i niepodpisany artykuł Cicha instytucja o Szpitalu Dziecięcym Bersohnów i Bau-
manów (przez szereg lat pracował tu później Korczak). Autor podkreśla zasługi rodziny, która go 
ufundowała, i to, że jest zakładem dostępnym dla pacjentów wszystkich wyznań.

2 Kalendarza takiego nie wykazują polskie biblioteki ani bibliografie. O pokrewnej publikacji, „Jew-
riejskije Siłuety”, informował A. J. C o h n  („Izraelita” 1900, nr 26, z 6 VII) – zawierała ona utwory 
o tematyce żydowskiej rosyjskich i polskich autorów, m.in. Orzeszkowej, Konopnickiej, Junoszy-
-Szaniawskiego, Świętochowskiego, Szymańskiego.

10

[Skosem u góry stronicy:] 
Mój adres obecny:
J. Goldszmit = Złotnicki1

w Sandomierzu

Szanowna Pani!

Ośmielam się odezwać znów i zanieść prośbę następującej treści: W starożytnym 
grodzie, w którym teraz właśnie dla nabrania sił po przebytej ciężkiej niemocy 
przebywam – w Sandomierzu – wyrokiem odnośnych sądów władza policyjna przy-
stępuje do przymusowej rozbiórki 20 blisko domów mieszkalnych. Tym sposobem 
liczni mieszkańcy rzeczonych domów, wyłącznie Izraelici, rekrutowani do tego 
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z najniższej klasy, a zarazem i najbiedniejszej, blisko 120 familii, obarczonych 
przeważnie niemowlętami lub niedorostkami, pozbawionych zostało dachu nad 
głową i nie tylko nie ma czym opłacić komornego, ale, co gorsza, nie jest nawet 
w możności wyszukania dla siebie lokali w nielicznych zresztą domach niezbyt 
zabudowanego miasta tutejszego. Ludzie wprawdzie dobrej chęci i zacnych usiłowań, 
do jakich zaliczyć w zupełności mam prawo Jego Ekscelencję Ks[iędza] Sotkiewicza, 
biskupa tutejszego2 oraz W[ielmożnego] Skrobońskiego, prezydenta miasta3, przy-
szli dotkniętej tak straszną klęską ludności z pomocą doraźną pieniężną, ale pomoc 
to niedostateczna, chwilowo tylko otrzeć może (niejedną) łzę nieszczęśliwym.

Pragnąc tedy ze skuteczną biedakom tym przyjść pomocą, umyśliłem mieć tu 
w Sandomierzu prelekcję, dochód z której całkowicie przeznaczam na rzecz klęską 
dotkniętych. Za przedmiot do takowej mam zamiar wziąć o d c z y t a n i e  wprost 
ustępu z pięknej i cennej pracy Szanownej Pani pt. O Żydach i kwestii żydowskiej, 
którą, jeżeli Pani przypomnieć sobie raczysz, w swoim czasie przetłumaczyłem na 
jęz[yk] rosyjski i z żalem prawdziwym dowiedziałem się później, że uprzedził mię 
już w tym ktoś inny, dlatego też przekładu mego nie spożytkowałem wcale. Tyle 
w pracy tej mieści się pięknych i użytecznych rzeczy o wzajemnym stosunku i obo-
wiązkach jednej ziemi mieszkańców, że odczytanie, a raczej przypomnienie, obo-
wiązków onych uważam za daleko ważniejsze w swych skutkach, aniżeli dobieranie 
banalnych lub też abstrakcyjnych jakichś tematów – co, nawiasem mówiąc, po-
wszechnie u większości prelegentów naszych jest we zwyczaju.

Bez pozwolenia jednak autorki naturalnie że nic nie rozpocznę i w tym też celu 
odnoszę się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi owego pozwolenia. Przemawiać 
więcej, dowodzić nagłości sprawy – byłoby to, zdaniem moim, ubliżać wprost zna-
nym całemu narodowi polskiemu zacnym a obywatelskim dążnościom i sposobowi 
myślenia Szan[ownej] Pani, których tyle już i sam miałem dowodów4.

Kończę więc list mój i zarazem łączę wyrazy wysokiego szacunku i poważania, 
z jakim mam zaszczyt pozostać

zawsze obowiązanym sługą

JGoldszmit Złotnicki

Sandomierz
31 maja 1885 r.

PS. Czy panna Kościałkowska bawi obecnie w Grodnie, a w przeciwnym razie, czy 
nie mógłbym uprzejmie o adres jej prosić?

1 Złotnicki to spolszczona wersja nazwiska Goldszmit. Wśród Żydów zasymilowanych silna była 
tendencja do spolszczania nazwisk. Zob. artykuł Nasze nazwiska („Jutrzenka. Tygodnik dla Izra-
elitów Polskich” 1861, nr 19, s. 150), wzywający, by Żydzi stali się „krajowcami z nazwiska także, 
jak nimi już są z mowy i ubioru!” Dyskusja na ten temat ciągnęła się w „Izraelicie” i poza nim (zob. 
np. J. K i r s z r o t - P r a w n i c k i, Nazwiska Żydów. „Kurier Warszawski” 1882, nr 52). Do wie- 
ku XIX Żydzi nie nosili nazwisk. Określali się imionami z dodatkiem patrymonialnym: syn takiego 
to a takiego. Nazwiska zawdzięczają Żydzi niemieckiej biurokracji, gdy Warszawa pozostawała pod 
panowaniem pruskim. Brzmienia tych nazwisk przypisuje się niemieckiemu poecie, Ernstowi 
Theodorowi Hoffmannowi, urzędnikowi stosownego departamentu (1804–1806), który wraz z in-
nymi urzędnikami tworzył nazwiska z cząstek słów niemieckich, czasem poetyckie, pełne fantazji, 
czasem przeciwnie – ośmieszające, niekiedy zależnie od wniesionej opłaty (das Gold – złoto’, Schmidt 
– popularne nazwisko niemieckie w rodzaju: Kowalski). Tym, którzy w początkach haskali ciążyli 
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ku kulturze niemieckiej, niemieckie nazwiska nie przeszkadzały. Stawały się problemem w proce-
sie polonizacji. A. J. C o h n  (Nasze nazwiska. „Izraelita” 1882, nr 11, z 17 III) w polemice z Kirsz- 
rotem-Prawnickim bronił niemiecko brzmiących nazwisk jako elementu rodzinnej tradycji, chciał 
też zapobiec, by zmiany nie traktowano jako wyrazu wstydu przed własnym pochodzeniem. For-
malnie nazwisk takich nie dawało się zmienić. W prasie polonijnej tego czasu można spotkać na-
zwisko Złotnicki (z inicjałami imion: N. K.). H. N a g i e l  (Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego 
30-letnie dzieje. áReferat przeznaczony na wystawę kościuszkowską 1894 r. we Lwowieñ. Oprac. 
... Chicago 1894) podaje, że to przybrane nazwisko Korngolda, wcześniej współpracownika „Prze-
glądu Tygodniowego” (E s t r e i c h e r  áop. cit.ñ notuje Natana i Jakuba Korngoldów jako pisujących 
w „Izraelicie” i w „Echu”). W tzw. kartotece Bara (IBL PAN) N. K. Z ł o t n i c k i  występuje jako 
autor „Dziennika Chicagowskiego” i chicagowskiej „Zgody” (1897–1912). O żydowskich nazwiskach 
(i imionach) – zob. A. J a g o d z i ń s k a, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie 
XIX wieku. Wrocław 2008, rozdz. 4: Nomen est omen.

2 Antoni Franciszek Ksawery S o t k i e w i c z  (1826–1901), sandomierski biskup diecezjalny w la- 
tach 1883–1901, wcześniej (1877–1883) kanonik i administrator apostolski archidiecezji warszaw-
skiej, redaktor „Przeglądu Katolickiego”. Zob. Antoni Ksawery Sotkiewicz, biskup sandomierski 
1826–1901. Zarys monograficzny. Oprac. P. F. K u b i c k i. Sandomierz 1931. Z działań charyta-
tywnych biskupa autor wymienia doroczne składki na petersburskie towarzystwo opieki nad śle-
pymi oraz akcję pomocy dla głodujących z powodu suszy (1899) w kilku guberniach w głębi Rosji.

3 S k r o b o ń s k i  – według K u b i c k i e g o  (ibidem) – prezydent Sandomierza (nie udało się ustalić 
jego imienia), uczestniczył w komitecie restauracji katedry sandomierskiej.

4 O zamiarze tym zob. wzmianki w listach 11 i 12. Tytuł projektowanego odczytu, podany w liś- 
cie 12, stanowi zdanie, nieco zmienione, otwierające trzecią część rozprawy O r z e s z k o w e j 
(O Żydach i kwestii żydowskiej. W: Publicystyka społeczna, s. 386): „Co my, chrześcijanie, dla 
rozwiązania kwestii żydowskiej czynić powinniśmy i możemy?” Czy odczyt faktycznie się odbył, nie 
udało się stwierdzić na podstawie dostępnych źródeł. W opracowaniu można znaleźć informację, 
że w tych latach mieszkańcy Sandomierza często urządzali wieczory literacko-muzyczne na cele 
dobroczynne, miejsca użyczała Ochotnicza Straż Pożarna w salce mieszczącej się w jej budynku. 
Pożary były prawdziwą plagą Sandomierza, w jednym roku 1880 wybuchło ich kilka. Pastwą ognia 
padały głównie drewniane domy ciasno i bezładnie zabudowanej dzielnicy żydowskiej. W roku 1865 
było 311 domów drewnianych, 73 – murowanych, spotykało się też domy zwane gliniankami, te 
w każdej chwili groziły zawaleniem. Zob. Dzieje Sandomierza. T. 3: 1795–1918. Red. J. M. M a-
ł e c k i. Warszawa 1993.

11

12 lipca 1885 r.
wioska Radzymińska

Szanowna Pani!

Dziś dopiero jestem w możności kilku chociaż słowy odpowiedzieć na uprzejmy list 
Sz[anownej] Pani i podziękować szczerze za łaskawie udzielone mi pozwolenie sko-
rzystania na rzecz biedaków sandomierskich z łaskawego pozwolenia Szan[ownej] 
Pani, a nadto słowem chociaż szczerego a żywego współczucia pocieszyć Ją w klę-
sce, jaka nawiedziwszy Grodno i Szanowną Panią też nie pominęła1. Niestety! 
Bowiem cierpienie oczu nie pozwoliło mi w ciągu ostatnich kilku tygodni wziąć 
pióra nawet do ręki. Dla ulżenia mej chorobie i samotności przyjąłem szczere a ser-
deczne zaproszenie życzliwej mi pani Kamieńskiej2 i – jak to co rok czynić zwykłem 
– zjechałem do Radzymina, gdzie jestem jak u rodzonej mej matki w nader miłym 
towarzystwie Juliana Ochorowicza3 i m.in. członków tej rodziny zacnej. Szkoda 
tylko, że czcigodna staruszka, sędzina Miklaszewska, wraz z córką, panią Majew-
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ską4, w tym roku lato nie w Radzyminie, ale w Skierniewicach przepędzają, więc 
kółko nasze coroczne zmniejszyło się o parę osób. 

W przyszłym tygodniu wracam do Sandomierza, gdzie spodziewam się zastać 
już wszelkie formalności do wypowiedzenia odczytu załatwione. W każdym razie 
o rezultacie donieść Sz[anownej] Pani nie omieszkam5.

Jeszcze raz składając szczerą podziękę łączę wyrazy wysokiego poważania 
i szacunku

i zostaję sługą wdzięcznym

Goldszmit Złotnicki

1 Mowa o pożarze, jaki nawiedził Grodno w czerwcu 1885. Szkody w mieście były ogromne, zwłasz-
cza w dzielnicy żydowskiej, zabudowanej domami drewnianymi. W czasie tego pożaru ucierpiała 
też Orzeszkowa. Ogień strawił znaczną część jej księgozbioru. Pisarka energicznie zabrała się do 
niesienia pomocy. Działała w komitecie ratowania pogorzelców (zawiązanym doraźnie), z żoną 
gubernatora jako prezydentką. Orzeszkowa będąc jej zastępczynią zbierała składki, pisała odezwy 
i listy o wsparcie do gazet, dysponowała sumami, jakie napływały na jej ręce. Datki przychodziły 
do E. O r z e s z k o w e j  jeszcze długo, niektóre były bezimienne, o jednym z nich (przeznaczonym 
na uzupełnienie księgozbioru strawionego przez ogień) pisała w liście do E. Piltza (z 26 VI 1885. 
W: Listy zebrane, t. 1 á1954ñ, s. 196): „List bezimienny o składkach na bibliotekę moją dał mi 
prawdziwie dobrą chwilę i autorowi jego przesłałabym podziękowania najserdeczniejsze, gdybym 
tylko adres jego posiadała”. Zob. też Grodno. „Kraj” 1886, nr 28, s. 12, rubryka Z prowincji).

2 Osoba niezidentyfikowana. 
3 Julian Leopold O c h o r o w i c z  (ur. 23 II 1850 w Radzyminie, zm. 1 V 1917 w Warszawie), polski  

psycholog, filozof, wynalazca, poeta, publicysta i fotografik. Teoretyk pozytywizmu. Badacz psy-
chologii eksperymentalnej w zakresie zjawisk mediumicznych. Stworzył podstawy teorii ideoplastii. 
Jest uważany za polskiego pioniera psychologii eksperymentalnej i hipnologii, urządził laboratorium 
psychologiczne w Wiśle. O jego i Jakuba Goldszmita wspólnym pobycie na letnisku w Radzyminie 
(1885) nic bliżej nie wiadomo, w kalendarzu „Warszawianin na Rok 1882” Goldszmit umieścił 
wiersz J. O c h o r o w i c z a  zatytułowany Szczęść Boże! (Z pamiętnika J. O.); wcześniej polemizował 
z nim na łamach „Izraelity” (1870, nr 18).

4 Obie panie niezidentyfikowane.
5 Zob. dwie krótkie wzmianki w liście następnym, 12.

12

Szanowna Pani!

Kiedym przed mniej więcej półtora rokiem, zachęcony zacną ofiarnością i uczyn-
nością Pani, przesłał na ręce Jej stosunkowo dość znaczny datek, bezimiennie, na 
rzecz szlachetnie przez Nią protegowanych nieszczęśliwych pogorzelców Grodna – 
z Lublina, gdzie podówczas bawiłem, kiedym następnie, dzięki łaskawie udzielone-
mu mi przez Szan[owną] Panią pozwoleniu, publicznie odczytał w Sandomierzu 
ustęp z pięknej pracy Pani O kwestii żydowskiej, który zatytułowałem: Co my, 
chrześcijanie, dla Żydów właściwie czynimy i – cośmy raczej czynić powinni, dochód 
z którego dzielnie posłużył do otarcia łez niejednemu z nieszczęśliwych pogorzelców 
tamtejszych – nie wiedziałem zaiste, że w jakiś czas później stanę przed Panią 
w  o b e c n e j  m e j  r o l i: to jest w roli emigranta politycznego; w roli tułacza, po-
zbawionego na raz jeden całego swego mienia; rzuconego nagle, siłą wypadków 
losowych w „daleką dal”; w kraj pokrewny nam wprawdzie dziejową przeszłością 
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i identycznymi niegdyś dążeniami, bądź co bądź wszakże dzisiaj dla nas i mową, 
i pojęciami nawet narodowymi obcy; szukającego wśród obcych – powszedniego 
chleba, słowem w roli nieszczęsnego, który przekroczyć będzie zmuszony reguły 
tzw. towarzyskiego kodeksu i – jako taki – zniewolony będzie uciec się pod opie-
kuńcze skrzydła Pani, która, jako znawczyni ludzkiej niedoli i lekarka wielu, o, 
wielu przygnębionych jestestw ludzkich – tę jego śmiałość, ten nazbyt ryzykowny 
może krok jego – w dobroci serca swego łaskawie wybaczyć raczysz1.

Zdaje się, że sam już powyższy ustęp listu mojego dostatecznie i sytuację, w ja-
kiej się obecnie znajduję, i rodzaj prośby, jaką zanieść do Pani jestem przymuszo-
ny – wyjaśnia, a poniekąd i – usprawiedliwia. Zbyteczną tedy będzie rzeczą, gdy 
dodam, że od lat dziecinnych – od samego zarania – byłem jednym z pierwszych 
w sprawie idei narodowej, w sprawie drugiej, ukochanej mej ojczyzny. Nie poczy-
tuję też tego za żadną dla siebie zasługę, że na każdym stanowisku, w ciągu krót-
kiego, bo 31-letniego zaledwie mego żywota, jakie zajmowałem: czy to jako jeszcze 
uczeń szkół lubelskich, czy później jako słuchacz prawa na uniwersytecie peters-
burskim, czy jako następnie świeżo kreowany adwokat w Lublinie lub też później 
dziennikarz w Warszawie; czy wreszcie jako (niedoszły zresztą, z powodów wyżej 
wspomnianych) notariusz w Sandomierzu; że, mówię, na każdym polu mej działal-
ności społecznej, zawsze i wszędzie, słowem i czynem, żywo propagowałem ideę 
służenia sprawie narodowej, że zawsze rozbudzałem ducha narodowego tam, gdzie 
takowy w uśpieniu jeszcze zupełnym pozostawał, że pobudzałem d o  m y ś l e n i a 
i  d o  c z y n u  zarazem te elementa, na które, czy to dzięki stosunkom niegdyś Ojca 
mojego, powszechnie poważanego lekarza2, czy też dzięki osobistemu memu dzia-
łaniu – wpływ wywierać mogłem. Dążność też owa moja uwidocznia się, acz w skrom-
nym bardzo zakresie, zarówno w całym szeregu wydawnictw moich kalendarzowych: 
od „Domowo-Gospodarskiego”, familijnego „Warszawianina”, „Noworocznika War-
szawskiego” począwszy, a na „Kalendarzu dla Izraelitów”, z łaskawym niegdyś 
współpracownictwem Szanownej Pani, skończywszy; jak również w innych pracach 
moich: czy to w wyczerpującej biografii Ks[iędza] Staszica, czy nawet w oddzielnych 
moich szkicach powieściowych i całym szeregu prac moich dziennikarskich, od 
„Kuriera Lubelskiego” i „Gazety Lubelskiej”, „Izraelity”, „Przeglądu Tygodniowego” 
począwszy, a na „Kurierze Codziennym”, „Echu” i „Nowinach”, itp. skończywszy3. 
Wszystkie te „drobiazgi” razem wzięte nie mogły żadną miarą dodatnio usposobić 
dla mnie naczelną administrację kraju, choćby już dlatego, że zawsze i wszędzie 
byłem rzecznikiem potrzeb n a s z e g o  społeczeństwa, gdy zaś dołączymy do tego 
zbytnią mą krewkość, z jaką, cokolwiek nieostrożnie, wypowiadałem otwarcie zawsze 
me zdanie o porządkach (?) u nas panujących, a nadto, ujawnioną w następstwie 
tę okoliczność, że przez lat cały szereg komunikowałem kilku pismom zagranicznym 
hiobowe iście wieści „znad szarej Wisły”4 – gdy tedy na powyższe „punkta” uwagę 
zwrócić zechcemy – to nie zdziwisz się Pani zapewne, gdy powiem, że się „pewnego 
pięknego poranku” jako niebłagonadiożnoje5 (sic!) „indywiduum” – naraz pod klu-
czem znalazłem. Przy dopełnionej u mnie rewizji istotnie stwierdzona została wina 
moja, a to przez zaliczenie do „karygodnych czynów” znalezionych u mnie zagra-
nicznego wydania książek i pism bez cenzury, korespondencji z emigrantami, itp. 
– Czyny te zaliczono do „zdrady stanu” bodaj! Zresztą, po co mam zabierać Pani 
tyle czasu drobiazgowym opisywaniem mąk i katuszy, jakie w ciągu całego tego 
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periodu przechodziłem? Znamy wszyscy aż nadto dobrze chyba system terroryza-
cyjny rządu „naszego”! – Po co wreszcie, reminiscencjami przebytych cierpień, 
które dziś jeszcze boleśnie odczuwam, mącić obecny mój spokój? Powiem więc 
krótko, że dzięki szczególnemu a szczęśliwemu zbiegowi okoliczności udało mi się 
nie doczekać smutnego zapewne dla mnie epilogu brutalnej przemocy – i ujść pęt 
niewoli, wyrzekłszy się – dla odzyskania li tylko swobody – całego swego mienia, 
wszystkiego, czym bym, choćby w ciągu pierwszych kilku miesięcy, najnieodzow-
niejsze bodaj potrzeby zaspokoić był w stanie.

Oto przyczyna, dla której przeszkodzony zostałem w swoim czasie zawiadomić 
Szan[owną] Panią o trudnościach cenzuralnych, a następnie i o rezultacie odczytu, 
o którym wyżej wspomniałem; oto przeszkoda, z powodu której nie mogłem przesłać 
pannie Kościałkowskiej literackiej jej sylwetki, jaką, na podstawie łaskawie mi przez 
nią nadesłanych notat – podówczas wydrukowałem6. Niestety! Nie tak, jak chcemy, 
ale jak możemy, mówi stare nasze przysłowie, ja zaś właśnie, niestety! nie mogłem 
z ciążących na mnie względem obu Szanownych Pań obowiązków wdzięczności – 
jeżeli już nie prostej etykiety – wywiązać się należycie.

„Czegóż więc Panu obecnie trzeba i czym ja mogę w danym razie być pomocną?” 
– zapytasz zapewne Szan[owna] Pani? Odpowiem: trzeba mi chleba! Codziennego 
kawałka chleba! Koniecznie potrzeba mi chleba!7 Za jakakolwiek bądź cenę, choć-
by za taką pracę, do której włożyć się dopiero muszę, która by bodaj więcej fizycz-
ne, aniżeli umysłowe moje siły zaabsorbowała. Możliwe znalezienie owego chlebo-
dawczego źródła zdaje mi się, że leży w ręku Pani. Jak niegdyś raczyłaś mię Pani 
zaprotegować do Bałuckiego, gdy szło o pozwolenie przedruku „starej” jego Mośko-
wej w moim „Kalendarzu Izraelskim”, tak również może raczysz, Szanowna Pani, 
zaprotegować mię obecnie do bezpośrednich lub też pośrednich swych znajomych 
tutaj, gdyż, jak na teraz, dla braku środków materialnych nie gdzie indziej, a tyl- 
ko tutaj chleba szukać muszę. Nadspodziewanie, gdybyś Szanowna Pani żadnych 
nawet stosunków osobistych tutaj nie miała, to w każdym razie sądzę, że odezwa 
lub rodzaj listu wystosowanego (w języku francuskim lub niemieckim) do przed-
stawicieli tutejszego dziennikarstwa niemieckiego (języka bowiem węgierskiego nie 
posiadam), którym nazwisko Pani żadną miarą obcym być nie powinno, dopomo-
głoby mi chyba dzielnie do osiągnięcia skromnego celu mych żądań. Zresztą, wpro-
wadzenie w czyn rzuconego tu projektu pozostawiam własnemu Pani rozsądkowi 
i szlachetnemu Jej sercu.

List niniejszy dla łatwo zrozumiałych względów wysyłam rekomendowany; 
o takąż samą odpowiedź ośmielam się upraszać pod adresem: „T. Cz.8 Rotman Arm. 
Urnak, Budapesten VII, Akaczfantcza, 37”.

Czy mam raz jeszcze prosić o wybaczenie za śmiałość moją? Sądzę, że nie. 
Wzniosłe serce Pani samo już dopowie Jej zapewne, ile mię to kosztować musiało, 
zanim wreszcie zdobyłem się na krok ten.

łączę zarazem wyrazy wysokiego szacunku i poważania, z jakim mam zaszczyt 
pozostać Szanownej Pani sługą obowiązanym

JGoldszmit

P. Kościałkowskiej uprzejme załączam ukłony.
Budapeszt, 23/2 [18]87 r.
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1 O okolicznościach tego nagłego zwrotu w życiu autora nie wiemy nic ponad to, co sam w tym 
miejscu napisał.

2 Ojciec Jakuba, a dziadek Janusza Korczaka, Hersz (Hirsz) G o l d s z m i t  (1804–1872) był pierwszym 
z rodu, który zdobył wyższe wykształcenie. Urodził się, mieszkał i pracował (jako lekarz w Szpita-
lu Starozakonnych) w Hrubieszowie, dokąd w połowie XIX wieku, z pobliskiego Zamościa, docie-
rały idee haskali. Znał język polski, prawdopodobnie jidysz, na pewno hebrajski. Wyróżniał się 
w działalności charytatywnej miejscowej gminy żydowskiej, wspierał budowę nowej synagogi, 
apelował o łożenie na utrzymanie szpitala, przedstawiając dla zachęty sylwetki miejscowych do-
broczyńców z Abrahamem Sternem i Stanisławem Staszicem włącznie (w korespondencji nadesła-
nej do wychodzącego w Ełku hebrajskiego pisma „Hamagid”). Zasłużył się w szerzeniu oświaty 
wśród Żydów. Synów posyłał do polskich szkół, nadał im polskie imiona (w metrykach – Josef 
i Jakob áinformacja od Marleny S ę c z e kñ). W sierpniu 1905, w setną rocznicę urodzin Hersza 
Goldszmita odbyła się w Hrubieszowie uroczystość otwarcia przytułku imienia małżonków Gold- 
szmitów. Inicjatorką była Maria Pistolowa, jego córka, fundatorem – osoba anonimowa. Władze 
miasta wyznaczyły na przytułek plac obok szpitala wybudowanego przy udziale doktora Gold- 
szmita. „Pamięć błogiej, długoletniej działalności d-ra Goldszmita i małżonki jego, w których domu 
nie tylko chory fizycznie, ale każdy strapiony i nieszczęśliwy znajdował pomoc, ulgę i pociechę, żyje 
jeszcze i długo żyć będzie śród mieszkańców naszego miasta, którzy z wdzięcznością i rozrzewnie-
niem wspominając zasługi skromnego za życia dobroczyńcy nader licznie w otwarciu instytucji 
uczestniczyli” – napisano w „Izraelicie” (1905, nr 33, z 25 VIII, s. 387), w rubryce Korespondencja 
(cyt. za: M. F a l k o w s k a, Rodowód Janusza Korczaka. „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego” 1997, s. 33–35). W roku 1863 syn, 15-letni wówczas Jakub G o l d s z m i t, odnotował 
ofiarność ojca przy budowie nowej synagogi (list do redakcji, z 22 VIII 1863. „Jutrzenka” 1863, 
nr 39, rubryka Korespondencje).

3 Drobne prace dziennikarskie (noty, korespondencje, artykuły, życiorysy) autor publikował w „Ju-
trzence” (1862–1863), „Kurierze Lubelskim” (1866–1869, 1875–1876), „Gazecie Lubelskiej” 
(1876–1878), „Przeglądzie Tygodniowym” (1867), „Izraelicie” (1866–1870, 1875–1877, 1880–1881), 
„Echu” (1877), „Tygodniku Ilustrowanym” (1868), „Gazecie Sądowej Warszawskiej” (1877–1881). 
Prócz tego drukował często w „Kalendarzu Lubelskim” (1876–1879, 1881–1883). O „Kalendarzu 
dla Izraelitów” zob. rozdział wstępu zatytułowany Kalendarze w części 1 Listów Jakuba Goldszmi-
ta do Elizy Orzeszkowej i zamieszczony tam przypis 1 do listu 1 oraz tutaj list 4. O innych pracach 
Jakuba Goldszmita zob. list 4, przypisy 5–7; list 6, przypis 1; list 9, przypis 1.

4 O podanym fakcie nadsyłania korespondencji do periodyków zagranicznych nie udało się niczego 
bliższego ustalić. Może chodziło o prasę polonijną, z którą współpracowali wówczas tacy literaci 
krajowi, jak np. Antoni Pilecki, lub o kontakty z „zakordonowymi” pismami galicyjskimi i poznań-
skimi, dla których przygotowywano wtedy zbiorowo specjalne korespondencje z zaboru rosyjskie-
go. O takim grupowym przedsięwzięciu, mającym miejsce około roku 1883, informuje J. K u l-
c z y c k a - S a l o n i  (Życie literackie Warszawy w latach 1864–1892. Warszawa 1970, s. 109–110), 
powołując się na fragmenty wspomnień W. S m o l e ń s k i e g o  w książce Monteskiusz w Polsce 
wieku XVIII, nadto fragment pamiętnika autora i zupełna bibliografia jego pism (Warszawa 1927, 
s. 15).

5 niebłagonadiożnoje (ros.) – nieprawomyślne.
6 Sylwetki tej nie udało się odnaleźć. Jakub G o l d s z m i t  nieraz informował w „Izraelicie” (1882, 

nr 13, z 31 III) o pisarskich zamiarach i pracach W. Z. K o ś c i a ł k o w s k i e j, np. o jej studium 
poświęconym żydowskim postaciom Orzeszkowej (Eliza Orzeszkowa. Szkic biograficzny. „Kłosy” 
1881, nry 812–814) albo o tym, iż kończy ona właśnie „pracę na tle życia żydowskiego osnutą” 
(obydwie informacje w rubryce Z tygodnia, podpisane: –ig.–). Kościałkowska nadesłała niebawem 
sprostowanie, stwierdzając, iż nie czuje się „na siłach podołać pracy takowej”, a wykonała ją przecież 
już Orzeszkowa, co zreferował Jakub G o l d s z m i t  („Izraelita” 1882, nr 18, rubryka Z tygodnia, 
s. 146).

7 Jest to, być może, reminiscencja fragmentu Obrazka z lat głodowych: „Jeden okrzyk bolesny, cięż-
ki, rozpaczny zajęczał z piersi ludu: chleba! chleba! Obił się o niebo i rozległ po ziemi. [...] chleba! 
chleba!” (cyt. za: E. O r z e s z k o w a, Z różnych sfer. Nowele i obrazki. T. 1. Warszawa 1886, s. 208).

8 Nie udało się ustalić, kto kryje się pod inicjałami „T. Cz.”
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Mój adres prywatny:
Dr. Goldszmit
428 Fifth. St.
Philadelphia, Pa, USA

Wielmożna Pani
Eliza Orzeszkowa

W Grodnie

Szanowna Pani!

W swoim czasie doszły zapewne rąk Jej egzemplarze bouffalowskiego [!] „Echa”1, 
na szpaltach którego – z okazji przypadającego wówczas jubileuszu – dość wyczer-
pująco skreśliłem literacką, społeczną i obywatelską działalność Pani. Wskutek 
mego zlecenia redakcja owego pisma wysłała pracę moją Pani2.

Obecnie, rozpocząwszy na szpaltach jednego z najpoważniejszych dzienników 
angielskich szereg biografii zasłużonych Polaków, a pragnąc szczerze, aby szerszy 
ogół „jankesów” również z działalnością tyle użyteczną Pani bliżej się zapoznał – 
ośmielam się upraszać o nadesłanie mi jak można największej liczby dzieł i faktów 
z ostatniego zwłaszcza okresu oraz, co najważniejsze – dzieł, w oryginale lub prze-
kładach, dla odświeżenia takowych w pamięci lub też dla bliższego zapoznania się 
z treścią takowych.

Byłoby również wielce pożądanym podanie wizerunku Pani, ku któremu to 
celowi upraszam o nadesłanie mi swej fotografii3.

łączę zarazem wyrazy wysokiego szacunku i poważania,
z jakim pozostać mam zaszczyt

Dr Goldszmit

1 „Echo”, pismo wydawane w mieście Buffalo, stan Nowy Jork, w sporym skupisku polskich emi-
grantów. N a g i e l  (op. cit.) podaje, że ukazywało się ono w latach 1889–1904, przekształcone 
z radykalnego, antyreligijnego „Głosu Wolnego” (założonego w 1887 roku) w organ umiarkowany, 
wychodziło czasem codziennie, w 1904 roku połączone z „Ameryką”, funkcjonowało jako „Amery-
ka – Echo”, cieszyło się dużą popularnością wśród polsko-amerykańskich czytelników. W. K r u s z-
k a  (Historia polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej 
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Ameryce áw Stanach Zjednoczonych i Kanadzieñ. Wyd. popr. Milwaukee 1905) podaje, że nazwisko 
Goldszmit (autor „znany w Królestwie z szeregu różnych broszur”) pojawiało się w innych także 
pismach polonijnych: wśród współpracowników „Ogniska” („znanego z zasad ultraradykalnych”) 
oraz jako redaktora „Orła Białego”, efemerycznego periodyku literackiego, ukazującego się przez 
rok w Nowym Jorku (1892).

2 AEO nie posiada wspomnianego tu materiału. Rocznika „Echa” z roku jubileuszu pisarki (1891) 
brak w polskich bibliotekach, kwerenda zagraniczna okazała się niemożliwa do przeprowadzenia, 
Nowy Korbut, gdzie bardzo skromnie rozpisano recepcję twórczości Orzeszkowej w Ameryce, nie 
wymienia tego artykułu. Znajdziemy tu trochę materiałów o autorce Nad Niemnem w dwutygodni-
ku „Zgoda”, wychodzącym w Chicago, organie Związku Narodowego Polskiego (np. informację 
o hołdzie złożonym jej przez Żydów wileńskich á1902, nr 22ñ czy artykuł A. B a n d r o w s k i e j  Ku 
czci Orzeszkowej á1907, nr 14ñ), oraz parę wypowiedzi w „Dzienniku Chicagowskim”. Nie zanoto-
wano jednak w Nowym Korbucie ani „Echa”, ani nazwiska Goldszmita.

3 Nowy Korbut nie podaje żadnej pozycji, która przypominałaby przedstawiony tu projekt. Tym 
trudniej ją znaleźć, że nie znamy tytułu periodyku. Co do fotografii: Orzeszkowa często wysyłała 
je osobom piszącym o niej. Nieraz z krótką autocharakterystyką, jeśli ją o to poproszono. Np. 
Kraszewskiemu dostarczyła swoją fotografię już na początku znajomości (1872) – „z wielką nie-
śmiałością”, jak napisała. Materiał do szkicu biograficznego przekazała Orzeszkowa kalendarzowi 
petersburskiemu „Gwiazda” (1884), o co prosił redaktor i autor szkicu, H. Gliński. Ale już nie 
przyjęła propozycji Władysława Mickiewicza dotyczącej skonstruowania noty biograficznej dla 
paryskiego „Revue universelle” (1884), tłumacząc, że trudno przychodzi jej mówienie o sobie. 
P. Chmielowski korzystał z nadesłanych przez Orzeszkową notatek przy pisaniu wstępu do Bene 
nati. W roku 1895 wysłała ona zdjęcie i mikroskopijną autobiografię na użytek szwedzkiego perio-
dyku dla kobiet „Idun”, z okazji przetłumaczenia Mirtali przez E. S. Wester. Kilka tekstów autobio-
graficznych, przekazanych w późniejszych latach Méyetowi, Aurelemu Drogoszewskiemu i Anto-
niemu Wodzińskiemu (autorowi przekładu Meira Ezofowicza na francuski), znalazło się w prasie 
po jej śmierci; wydał je, z dodatkiem osobnego szkicu, opublikowanego przez M. Obrębską, 
J. K r z y ż a n o w s k i  w tomiku O sobie... (Warszawa 1974); ostatnio ukazała się nowa, poprawio-
na edycja, w opracowaniu i ze wstępem D. D a n e k: Melancholia i poznanie. „Autobiografie” Elizy 
Orzeszkowej (Warszawa 2015). Wiele fotografii Orzeszkowej, nieraz z dedykacjami, otrzymywali 
piszący o niej rosyjscy tłumacze i krytycy. Zależało jej na kontaktach z propolsko nastawionymi 
literatami rosyjskimi.

14

[Z lewej strony zdjęcie portretowe Jakuba Goldszmita z wydrukowanym podpisem:] 
Prof. Jakób C. Goldszmit
Dr Filozofii i Medycyny

[Z prawej strony pieczątka:] 
P.O. Box 84, South Boston Station,

Boston, Mass.
Feb. 02 1909

Tel. 71–2 So. Boston

Szanowna Pani!

Będzie temu chyba trzy dziesiątki lat z górą od czasu, gdym w wydanym podówczas 
przeze mnie z tłoczni Józefa Ungra w Warszawie „Kalendarzu dla Izraelitów” na 
naczelnym miejscu pomieścił prześliczne Wstępne słowo zdolnego Jej pióra. Arty-
kuł ten został mi wręczony przez adwokata przysięgłego Adolfa Jakóba Cohna, 
b[yłego] redaktora „Gazety Kolejowej” oraz „Przeglądu Sądowego”, autora słynnej 
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w swoim czasie broszury Żydowskie szczęście, zdolnie i powiem, że klasycznie 
niejako kolportowanej przez Matuszewskiego1.

Że artykuł ów Pani nie był zwyczajną gawędą, ale psychologicznym niejako 
szkicem, fizjologiczną umiejętnością badania stosunków i potrzeb społeczeństwa 
zaprawioną, dowodem tego, żem go różnymi czasy, i to w okresie znacznie później-
szym, aż n a  p i ę ć  (węgierski, niemiecki, czeski, słowacki i angielski) przetłuma-
czył języki, a pomieszczony w pierwszorzędnych miesięcznikach nie omieszkał 
z a w s z e  całe stosy komentarzy oraz interpretacji wywoływać. Zbytecznym chyba 
byłoby dodawać, ż e  p r z y  k a ż d e j  t a k i e j  s p o s o b n o ś c i  nie omieszkałem 
nigdy czytającą publiczność z życiem i działalnością szlachetnej Autorki owego 
słowa systematycznie zapoznawać2.

Chyba to samo już upoważnia mnie do zaniesienia uprzejmej prośby o łaskawe 
zaofiarowanie drogocennych swych utworów dla P i e r w s z e j  P u b l i c z n e j  B i-
b l i o t e k i  P o l s k i e j, jaka świeżo w Bostonie, staraniem moim, do życia powoła-
ną została3. Sterany przejściami losu, dręczony ustawicznie Heinowskim owym 
„Heimweh”4 do Ojczystego Kraju, bramy którego wszakże d l a  m n i e  jako dla 
Bojownika za „prawdę i swobodę” n a  z a w s z e, niestety! są zamknięte, rad bym 
szczerze, a b y  j e s z c z e  z a  s w e g o  ż y c i a  zapełnić półki nowej s u i  g e n e r i s 
Świątyni Wiedzy d z i e ł a m i  p r z o d o w n i k ó w  Światła i Postępu szlachetnego 
naszego Narodu.

 Jestem aż nadto tego pewnym, że raczysz Szanowna Pani z e  s w e j  s t r o n y 
niejednego autora lub wydawcę skłonić, aby poszedł za Jej przykładem. Za co z góry 
serdeczne składam dzięki, kreślę się z wysokim szacunkiem

Ziomek i Sługa

Prof. Dr Jakób Goldszmit

1 Żydowskie szczęście. Obrazek z życia A. J. C o h n a  wydała oficyna A. Matuszewskiego (1866). 
Uwagi o „klasycznym kolportowaniu” tej broszury są niezrozumiałe. W recenzji zamieszczonej 
w „Izraelicie” (1866, nr 1, z 20 IV) S. P e l t y n  skrytykował utwór za zajęcie się życiem biedoty 
żydowskiej oraz za wprowadzenie do dialogów zapożyczeń z jidysz, również za ślepe naśladownictwo 
wzorów niemiecko-żydowskich. A. J. C o h n  odpowiedział w następnym numerze, 2 (w rubryce 
Korespondencja): literatura jest wiernym odbiciem rzeczywistości, a że żywioł „ludu naszego” nie 
znalazł jeszcze należytego odwzorowania, trzeba go ukazać, przedstawiając także – w imię realizmu 
– jego sposób mówienia. Utwór Cohna nie był drukowany w „Izraelicie”; inny, Pod klątwą urodzenia 
(1880, nry 44–51), nie doczekał się z kolei wydania książkowego.

2 Z powodu braku wystarczających informacji nie można było zlokalizować materiału, o którym tu 
mowa.

3 Nie udało się niczego ustalić na temat biblioteki polskiej w Bostonie. Skądinąd wiadomo, że pisar-
ka wspierała polskie biblioteki na obczyźnie. W roku 1881 jej nazwisko figurowało w spisie opie-
kunów Biblioteki Polskiej w Rumunii (m.in. obok Kraszewskiego, Z. Miłkowskiego, Maciejowskiego, 
J. I. Baudouina) oraz wśród ofiarodawców książek dla dzieci miejscowych robotników i rzemieśl-
ników. Biblioteka mieściła się w Jassach, sprawozdanie z nazwiskiem Orzeszkowej nosi datę 31 XII 
1881, zachowało się w AEO (sygn. 800) (W 477).

4 das Heimweh (niem.) – tęsknota za domem rodzinnym, ojczyzną; nostalgia.
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203Listy Jakuba Goldszmita do Elizy Orzeszkowej. Część 2

A b s t r a c t

JAKUB GOLDSZMIT’S LETTERS TO ELIZA ORZESZKOWA PART 2

Edited by
BOŻENA WOJNOWSKA Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 

Warsaw

The publication contains Jakub Goldszmit’s 11 letters to Eliza Orzeszkowa: one dated 1881, three from 
the year 1882, two written in 1884, two in 1885, one from 1887, one from 1894 and one from 1909. 
Three letters dated 1881 and a comprehensive introduction to the collection was included into “Pamiętnik 
Literacki” (“Literary Memoir”) in 2015 issue 3. The correspondence refers mainly to “Kalendarz dla Iz-
raelitów” (“Calendar for the Israelites”) issued by Goldszmit with Orzeszkowa’s statements about Jew-
ish issues and other initiatives of Orzeszkowa and Goldszmit connected with the matters. The last three 
letters document the biography of Goldszmit, Janusz Korczak’s paternal uncle: his forced emigration 
from political reasons and settling in the USA. They also call for further research into the problem of 
American reception of Orzeszkowa’s creativity.
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3. R e c e n z j e   I   p R z e g l ą d Y

pamiętnik literacki cVII, 2016, z. 3, pl ISSn 0031-0514

pAWeŁ jASnOWSKI Uniwersytet jagielloński, Kraków

z HISTORII peWnej IdeI – MOnOgRAFIA WARSzAWSKIegO „IzRAelITY”

z u z a n n a  K o ł o d z i e j s k a, „IzRAelITA” (1866–1915). znAczenIe KUlTUROWe  
I lITeRAcKIe czASOpISMA. (Recenzent: eugenia prokop-janiec). (Kraków 2014). Wydaw-
nictwo Uniwersytetu jagiellońskiego, ss. 352. „Studia polsko-Żydowskie”. pod redakcją 
eugenii prokop-janiec.

Opracowanie tygodnika „Izraelita”, przygotowane przez zuzannę Kołodziejską, ukazało się 
w serii „Studia polsko-Żydowskie”, wydawanej w ramach projektu badawczego Kulturowe 
i  literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia  i współczesność. Otworzyła ją inspirująca 
poznawczo – i, jak sądzę, wyjątkowa wśród literatury poświęconej tej tematyce – książka 
eugenii prokop-janiec Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty 1. jej autorka, kreśląc 
perspektywy rozwoju badań nad literaturą polsko-żydowską, za konieczne uznała przekro-
czenie ich horyzontu w różnych wymiarach: źródeł, konceptualizacji i opisów. nade wszystko 
– precyzowała – chodziłoby o poszerzenie źródłowe (rozbudowanie korpusu tekstów), o pogłę-
bienie gatunkowe (wyjście poza literaturę elitarną) i o pogłębienie historyczne (objęcie anali-
zą dzieł powstałych przed 1918 rokiem) 2. ponieważ pierwsze teksty reprezentujące literaturę 
polsko-żydowską drukowano w prasie, pogłębienie to musiałoby polegać na gruntownych 
studiach właśnie nad nią. Rzecz w tym, że czasopiśmiennictwo polsko-żydowskie z drugiej 
połowy XIX wieku nie miało do tej pory systematycznego opracowania, brakowało również 
pełnej monografii jego najważniejszego ogniwa, „Izraelity”, który ukazywał się przez 49 lat. 
Książka Kołodziejskiej, poświęcona owemu warszawskiemu tygodnikowi (jego historii, publi-
cystyce, ideologii i środowisku), odpowiada na tę istotną potrzebę oraz, częściowo, na postu-
lat sformułowany przez prokop-janiec. już z takich tylko powodów zasługuje na uwagę.

Monografię podzielono na trzy rozdziały: Charakterystykę tygodnika, Publicystykę i Li-
teraturę. Rozpoznanie linii „Izraelity” oraz jego środowiska wyraźnie służy kreślonemu ob-
razowi literatury (bez tego kontekstu obraz ów okazałby się nieczytelny). zarazem rozdzia- 
ły I i II doskonale dają się czytać osobno, przedstawiając pogłębione oblicze nowoczesnej 
kultury żydowskiej, ewolucji żydowskiej tożsamości i historii – narodzin, a następnie zmierz-
chu – pewnej ideologii, której „Izraelita” miał być centrum oraz wehikułem.

Swoją pracę autorka wpisuje w badania nad pograniczami (które rozumie nie terytorial-
ne, ale kulturowo i symbolicznie), sugerując, że bez kwerendy czasopism – kluczowej dla 
kultury polsko-żydowskiej – badania te byłyby niepełne, a tym samym mało wiarygodne. 
prasa owego pogranicza, związana zarówno ze stroną polską, jak i żydowską, tworzyła mię-
dzy nimi komunikacyjny pomost, swoistą „trzecią przestrzeń”. niestety, autorka posługując 
się tą kategorią (przeniesioną na grunt studiów żydowskich z krytyki postkolonialnej) nie 
objaśnia jej szerzej czytelnikowi (do czego jeszcze wrócę).

1 zob. S. B u r y ł a, Nowe spojrzenie na pogranicze polsko-żydowskie. Rec. e. p r o k o p - j a n i e c, 
Pogranicze polsko-żydowskie. Topografie i teksty. Kraków 2013. „pamiętnik literacki” 2013, z. 4.

2 E. p r o k o p - j a n i e c, Literatura polsko-żydowska: nowe perspektywy badawcze. W: Pogranicze 
polsko-żydowskie. Topografie i teksty. Kraków 2013.
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„Izraelita”, przypomnijmy, ukazywał się od roku 1866 i był spadkobiercą efemeryczne-
go „dostrzegacza nadwiślańskiego” (1823–1824) oraz „jutrzenki” (1861–1863) – pierwszych 
polskojęzycznych pism żydowskich. Tygodnik powstał w środowisku integracjonistów (bez-
pośrednich spadkobierców haskali), stanowiących dominującą w drugiej połowie XIX wieku 
część zwolenników modernizacji, dla których przeżyciem pokoleniowym było tzw. polsko-
-żydowskie zbratanie (w latach 1861–1863) 3. pismo było owocem owego czasu i pierwszym 
adresem formacji polaków wyznania mojżeszowego. choć wydawany w Warszawie, organ ów 
próbował skonsolidować emancypującą się inteligencję żydowską innych zaborów. przy tym 
ambicją jego było docieranie do mas, wyrwanie ich spod wpływu ortodoksji i „uobywatelnie-
nie”. jak inne pisma tej orientacji – np. galicyjska „Ojczyzna”, dla której tygodnik omawiany 
przez Kołodziejską był nieustającym punktem odniesienia 4 – „Izraelita” lansował świecką 
edukację i polonizację, które miały uczynić Żydów użytecznymi i przejętymi sprawą narodo-
wą (polską). czynił to przez wyraźne odwołanie się do pozytywistycznych haseł pracy orga-
nicznej oraz pracy u podstaw. Obok promowania integracji i emancypacji pismo usiłowało 
likwidować przesądy i uprzedzenia, zwracając się – przynajmniej w teorii – również do nie-
żydowskiego czytelnika. Redukowanie dystansu kulturowego ograniczało się do sfery języ-
kowej, obyczajowej, a także wizualnej, nie obejmując kwestii wyznaniowej. patriotyzm i re-
ligijność, polskość i judaizm – sądzono – nie wchodzą w kolizję, nie znoszą się wzajemnie. 
W tym miejscu warto zaznaczyć, że autorka recenzowanej książki rozmyślnie rezygnuje 
z posługiwania się kategorią asymilacji do opisu środowiska „Izraelity” (z której korzystali 
inni badacze w jego kontekście), uznając ją za nieadekwatną i kontrowersyjną 5. podobnie 
jak Agnieszka jagodzińska w doskonałej pracy o akulturacji Żydów Warszawy – Kołodziejska 
stosuje konsekwentnie pojęcia akulturacji i integracji, uważając je za poręczne i w kontek-
ście programu „Izraelity” bardziej odpowiednie. 

choć badacze czytali „Izraelitę” w różnych kontekstach, to nigdy w całości i dogłębnie 6. 
dość powiedzieć, że aż dotąd nie był jasny nawet czas wydawania pisma. W rozdziale I Ko-
łodziejska dokonuje więc korekty obiegowych opinii (wyznaczając precyzyjnie okres publika-
cji tygodnika, tj. lata 1866–1915) oraz charakteryzuje ów organ prasowy: jego genezę i program, 
redakcję i współpracowników, układ i szatę graficzną, nakład i finansowanie. „Izraelita” w jej 
lekturze, uwzględniającej konteksty lokalne i ponadlokalne, okazuje się sytuować obok, 
z jednej strony, „jutrzenki”, z drugiej – pism żydowsko-europejskich „The jewish chronicle” 
i „Allgemaine zeitung des judentums”. Rozległa przestrzeń czasowa, uzyskana dzięki objęciu 
analizą wszystkich roczników, pozwala uchwycić dynamikę interesujących Kołodziejską 
procesów w długim trwaniu, co decyduje o dużej konkluzywności pracy. choć miejscami 
brak jej konsekwencji i spójności: autorka przywołuje np. opinię Marcina Wodzińskiego: 
„pismo mimo aspiracji uniwersalistycznych w gruncie rzeczy było bardzo środowiskowe, 
a rzeczywistym czytelnikiem był przedstawiciel warszawskiej akulturującej się inteligencji 
żydowskiej […]” (s. 105), by nieco dalej podsumować, że tygodnik mimo osadzenia w Króle-
stwie polskim skupiał także inteligencję innych zaborów, co „świadczy o częściowym sukce-

3 chodzi o okres wspólnych przedpowstaniowych manifestacji i udział polskich Żydów w powstaniu 
styczniowym. 

4 lwowska „Ojczyzna”, ukazująca się od roku 1881 do 1892, także nie miała swojej całościowej 
monografii. zob. nowe prace P. j a s n o w s k i e g o  na ten temat: Integracja galicyjskich Żydów 
w świetle lwowskiej Ojczyzny (1881–1892). „Kwartalnik Historyczny” 2016, nr 3 (w druku); The 
Failure of the Integration of Galician Jews According to the Lvov’s „Ojczyzna” (1881–1892). „Scrip-
ta judaica cracoviensia” t. 13 (2015).

5 Wspominała o tym A. j a g o d z i ń s k a  w pracy Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie 
XIX wieku (Wrocław 2008, s. 10–11), do której skądinąd odwołuje się autorka recenzowanej książki. 

6 Od niedawna czytelnik znajdzie roczniki „Izraelity” w portalu polona, udostępniającym w sieci 
zbiory Biblioteki narodowej. 
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sie Samuela peltyna [redaktora naczelnego „Izraelity”], któremu zależało na tym, by warszaw-
ski tygodnik był głosem polskich Żydów, a nie Żydów warszawskich” (s. 107).

Od integracji do separacji

Rozdział II (Publicystyka) Kołodziejska rozpoczyna analizą – kluczowej dla integracjonistów 
– koncepcji postępu i jej ewolucji. Kreślony na łamach „Izraelity” program modernizacji 
uwzględniał świecką edukację, zerwanie z bezwzględną czcią dla tradycji, a także likwidację 
znaków odrębności w sferze językowej, obyczajowej i wizualnej. Rzecz w tym, że program ów 
ewoluował, nie zyskując spójnego kształtu, co – zdaniem autorki recenzowanej książki – 
znacząco go osłabiło. Wiele zwyczajów odrzucano nie tyle – i nie tylko – z powodu głębokiej 
potrzeby reformy, ale ze względu na wywoływany przez nie efekt obcości i niechęci. dzięki 
lekturze wszystkich numerów „Izraelity” Kołodziejska może wskazać korekty w jego progra-
mie postępu i integracji. początkowo projekt reform polegał niemal wyłącznie na „poprawia-
niu” strony żydowskiej (s. 113). Optymizm, wręcz entuzjazm pierwszego okresu kazał redak-
torom wyolbrzymiać pozytywną reakcję strony polskiej oraz maskować lub marginalizować 
okazywaną przez polaków niechęć. Od lat 1881–1883 (pogrom warszawski i powstanie an-
tysemickiej „Roli”, pisma tygodniowego pod redakcją jana jeleńskiego) euforia powoli do-
gasała. zasadniczy dotąd problem – oporność środowisk żydowskich – przesunął się na 
drugi plan. Integrację paraliżował bowiem antysemityzm i rodzący się syjonizm. Od tej pory 
– jak pokazuje autorka – tematy dotyczące walki z zacofaniem ustąpiły miejsca nowym za-
gadnieniom, a działania redakcji zaczęły przypominać bardziej obronę niż atak (s. 116). 
Szczególnie interesujące są reorientacje na przełomie wieków, które Kołodziejska zręcznie 
wychwytuje. Korekcie uległo wtedy nade wszystko podejście do tradycji, co wyrażało się np. 
w stosunku do języka (krytykowany i ośmieszany dotychczas jidysz oceniano teraz jako 
użyteczny język perswazji), w szukaniu w tradycyjnej kulturze elementów godnych ekspo-
nowania oraz w zainteresowaniu folklorem żydowskim (s. 179). zwrot w stronę tradycji był 
poniekąd strategią obronną, a zarazem znakiem odstąpienia od programu reform. 

Oś tematyczną publicystyki, którą opisuje Kołodziejska, obok tradycji tworzyły antyse-
mityzm i syjonizm, definiujące sposoby realizacji programu integracji oraz szanse jego po-
wodzenia. jeśli chodzi o antysemityzm, autorka potwierdza słuszność popularnej opinii, że 
w swym nowoczesnym kształcie był on najbardziej dotkliwy właśnie dla integracjonistów 
(pogrom w 1881 roku wywołał prawdziwy szok u inteligencji). Śledząc publicystykę, Koło-
dziejska wyodrębnia różne strategie obronne, których ewolucja – od łagodnej perswazji, przez 
argumenty merytoryczne i samokrytykę, do zmiany tonu i rezygnacji – pokazuje proces 
uświadamiania sobie przez autorów artykułów klęski programu. Wszystkie bowiem strategie 
obrony okazały się zupełnie nieskuteczne. Trwająca przez prawie cztery dekady walka z an-
tysemityzmem – pisze Kołodziejska – uzmysłowiła przedstawicielom środowiska integracjo-
nistycznego, że „znaleźli się w sytuacji, w której nie mieli wyboru – decydowano za nich, do 
której z dwóch grup należą. proponowane rozwiązania w postaci polsko-żydowskiej kultury 
czy wieloskładnikowej tożsamości polaka wyznania mojżeszowego nie były możliwe” (s. 136).

drugą barierę umacniającą separację stanowił syjonizm, któremu też poświęcono w re-
cenzowanej książce obszerny podrozdział 6 w rozdziale II. co ciekawe, podejście do żydow-
skiego ruchu narodowego nie było zawsze tak samo radykalne (tymczasem np. lwowska 
„Ojczyzna” stale pozostawała wobec niego bezlitośnie krytyczna). W okresie rosnącego im-
pasu drukowano na łamach „Izraelity”, jak pokazuje kwerenda, teksty publicystów wyraża-
jących niewiarę w sens integracji oraz skłaniających się w stronę syjonizmu. dopiero po 
roku 1904 redakcja wyraźnie radykalizuje ton. nośność syjonizmu osłabiała program inte-
gracji, pogłębiając przepaści (umacniające m.in. popularny stereotyp o tworzeniu państwa 
w państwie i narodu w narodzie), które w „Izraelicie” próbowano zasypywać. Integracjoniści 
– nigdy nie określający Żydów jako narodu – okazali się nie dość skuteczni, bezradni (s. 61). 
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przegrali ostatecznie walkę na każdym froncie: tak z syjonizmem, chasydyzmem, jak i z an-
tysemityzmem.

polsko-żydowska literatura integracjonistyczna

Omawiane w tygodniku problemy (w tym kwestie edukacji i emancypacji kobiet) znajdywa-
ły przeważnie odbicie w literaturze pięknej, której dotyczy rozdział III recenzowanej pracy. 
dzięki wnikliwiej analizie „Izreality” geneza i rozwój literatury polsko-żydowskiej stają się 
klarowne. Rozdział ten czytać można jako odpowiedź na wspomniany postulat historyczne-
go pogłębienia badań nad piśmiennictwem polsko-żydowskim. „Izraelita” w przeciwieństwie 
do innych gazet o podobnej orientacji – m.in. „The jewish chronicle” – poświęcał literaturze 
wiele miejsca, odgrywając zasadniczą rolę w jej kształtowaniu się. Kołodziejska rekonstruuje 
pierwsze dyskusje nad jej definicją i zakresem, zauważając, iż pomimo chwiejności opinii, 
np. co do pochodzenia autora, nie zmieniano przyjętego założenia, że „literatura polsko-ży-
dowska miała być literaturą tworzoną w języku polskim przez Żydów, dla Żydów, o Żydach” 
(s. 236). Autorka opisuje ją na tle innych literatur europejsko-żydowskich, przede wszystkim 
niemiecko- i rosyjsko-żydowskiej (odwołując się do prac Floriana Krobba, zsuzsy Hetényi 
i Michaela galchinsky’ego). W tej perspektywie literatura polsko-żydowska jawi się jako 
sztucznie implantowana, oparta na wzorcach zachodnich, choć nie pozbawiona wpływów 
lokalnych (wyraźne jest oddziaływanie na nią polskiego pozytywizmu). jej silne osadzenie 
w dziedzictwie haskali decydowało o repertuarze tematycznym (emancypacja, asymilacja 
i jej granice, zachowanie żydowskiej tożsamości) oraz o tendencyjności. głównym celem 
stawianym przed dziełami, jak pokazuje badaczka, było, z jednej strony, unaocznianie sen-
su integracji, z drugiej – przedstawianie życia żydowskiego polakom, a zatem tworzenie 
pomostu między obiema stronami (s. 224). 

Kołodziejska wyróżnia kilka rodzajów tekstów beletrystycznych publikowanych na ła-
mach „Izraelity” i opisuje kolejno te grupy. licznie reprezentowane były przekłady dzieł lite-
ratury europejsko-żydowskiej, przeważnie romanse reformatorskie oraz fikcje historyczne, 
osadzające aktualne w XIX wieku problemy w realiach historycznych (w literaturze niemiec-
ko-żydowskiej książki tego ostatniego typu odgrywały pierwszoplanową rolę 7). na takim tle 
uderza niesłychanie rzadkie sięganie przez pisarzy polsko-żydowskich po fikcję historyczną 
– znane są bowiem, jak skrupulatnie wylicza badaczka, tylko dwa takie przypadki (s. 251). 
najbardziej interesujący wydaje się podrozdział przedstawiający cechy romansu reformator-
skiego, stanowiącego oryginalną formę pisarstwa polsko-żydowskiego. Odmiana ta różniła 
się od tradycyjnego romansu włączeniem idei haskali i wyraźnie perswazyjnym charakterem 
(s. 253). I tym razem romans reformatorski został ukazany na tle literatur europejsko-ży-
dowskich. Motywem wspólnym był na ogół los młodej Żydówki pragnącej się kształcić 
i uniezależnić od mężczyzn; pożądanym zaś ideałem – łączenie tradycji z nowoczesną edu-
kacją. 

Uwzględnienie kontekstu ponadlokalnego pozwala autorce zauważyć, iż literatura pol-
sko-żydowska, podobnie jak angielsko-żydowska (inaczej np. niż niemiecko- i rosyjsko-ży-
dowska), stanowiła w znacznej mierze domenę kobiet (s. 254). To nie przypadek, że pierwszą 
powieść polsko-żydowską opublikowała Malwina Meyersonowa. jej Dawid. Obrazek z życia 
Żydów naszych ukazał się w „Izraelicie” już w latach 1867–1868, w okresie, przypomnijmy, 
w którym – wobec braków rodzimych twórców – większą część tekstów literackich zamiesz-
czanych w tygodniku stanowiły przekłady. Meyersonowa to zresztą jedna z najważniejszych 

7 Fenomen popularności powieści historycznej w literaturze niemiecko-żydowskiej w sposób pogłę-
biony omawia w najnowszej pracy J. S k o l n i k  (Jewish Pasts, German Fictions History, Memory, 
and Minority Culture in Germany, 1824–1955. Standford 2014).
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polsko-żydowskich autorek, prezentujących w sposób bezpośredni i sugestywny program 
środowiska integracjonistów (właśnie spod jej pióra wyszedł jeden z niewielu polskich przy-
kładów fikcji historycznej, powieść Z ciasnej sfery, drukowana w 1877 i 1878 roku). do 
zasłużonych pisarek polsko-żydowskich należały, obok Meyersonowej, również silnie zwią-
zane ze środowiskiem integracjonistycznym: Aniela Korngutówna, o pseudonimie A. Kallas 
(której niedawno osobny szkic poświęciła prokop-janiec 8) i czesława endelmanowa-Rosen-
blattowa (pseudonim czesław Halicz). Kobiety i kobiece narracje nie tylko współtworzyły 
początki literatury polsko-żydowskiej, ale także towarzyszyły jej kryzysowi i zmierzchowi 
(przynajmniej w jej integracjonistycznym wariancie, co Kołodziejska ilustruje na przykładzie 
Salomei perl i wspomnianej Korngutówny).

W monografii „Izraelity” udaje się też autorce prześledzić przemiany romansu reforma-
torskiego, których przebieg w sposób wyraźny harmonizuje z tonem publicystyki i kondycją 
środowiska reformatorskiego. O ile w latach siedemdziesiątych XIX wieku romanse zachę-
cały do świeckiej edukacji, do poznawania języka i kultury polskiej, o tyle w kolejnych dwóch 
dekadach entuzjazm gaśnie i zmieniają się wymowa oraz tonacja romansu reformatorskie-
go (s. 259). Utwory z tych lat czytać można jako twórcze odpowiedzi na próbę integracji, 
która – jak się okazało – zawiodła. niechęć i odrzucenie (czy po prostu antysemityzm) spra-
wiają, iż kreowani bohaterowie, często wpędzani przez otoczenie w poczucie obcości, defi-
niują na nowo siebie i swoją relację z tradycją, od jakiej odeszli. podsumowując, Kołodziej-
ska zauważa, że żydowskie romanse reformatorskie – które najczęściej nie ukazywały się 
w formie książkowej i nie miały większej wartości artystycznej – nosiły znamiona pozytywi-
stycznej powieści tendencyjnej, jakkolwiek ich autorzy, znacząco upraszczając jej strukturę, 
„nie do końca świadomie tworzyli literaturę popularną” (s. 261).

do gatunków licznie reprezentowanych w „Izraelicie” należały także obrazek, szkic lub 
nowela, też ujawniające połączenia polsko-żydowskiej literatury z pozytywizmem. Obrazek 
był opowieścią, rodzajem późniejszej prozy reporterskiej o kulturze własnej, przedstawianej 
od wewnątrz, którą Kołodziejska za prokop-janiec określa „powieścią autoetnograficzną”. 
Autorka recenzowanej książki, analizując rozczarowanie środowiska „Izraelity” programem 
integracji, sugestywnie pokazuje, w jaki sposób publikowane na jego łamach teksty literac-
kie odbijały wspomniane korekty ideowe: poprzez zmianę typu bohatera (od typu pozytyw-
nego „postępowca”, uzmysławiającego czytelnikom sens integracji, do bohatera zwracające-
go się w stronę tradycji), zmianę tematyki i poprzez samą liczbę tekstów. po roku 1911, jak 
stwierdziła badaczka, nie wydrukowano bowiem żadnego utworu pisanego w duchu inte-
gracji (s. 277). 

z analizy przeprowadzonej przez Kołodziejską, uwzględniającej także publikowane w ty-
godniku omówienia dzieł literackich oraz słabo w nim reprezentowane poezje i dramaty, 
wyłania się więc pełny obraz życia literackiego „Izraelity” czy – szerzej – literatury polsko-
-żydowskiej o charakterze integracjonistycznym, która po upadku tego pisma przestała – 
przynajmniej w tym kształcie – właściwie istnieć (w dwudziestoleciu międzywojennym lite-
ratura polsko-żydowska uzyska inny wymiar, a prasę polsko-żydowską zdominują środo- 
wiska o orientacji syjonistycznej).

Ostatecznie fiasko całego programu integracji badaczka upatruje nie tylko w nowoczes- 
nym antysemityzmie i braku wsparcia ze strony polskiej inteligencji, ale także w elitaryzmie 
środowiska „Izraelity” i w anachroniczności programu, który – w przeciwieństwie do propo-
zycji syjonistów, bundowców i komunistów – nie był zdolny przyciągnąć masowego odbiorcy 
(m.in. odrzucając jidysz jako możliwy język komunikacji). zamknięcie „Izraelity” stało się 
symbolicznym zakończeniem pewnej formacji i historii, której gorzki epilog przyniosły lata 

8 E. p r o k o p - j a n i e c, Kobiece  narracje  asymilatorskie w Galicji.  Twórczość  Anieli  Kallas.  
W: Pogranicze polsko-żydowskie.
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międzywojenne. Kołodziejska umiejętnie rekonstruuje dzieje owego środowiska, wyciągając 
szereg wniosków istotnych z punku widzenia studiów nad literaturą polsko-żydowską (wspo-
mniane pogłębienie historyczne badań w tym zakresie) i nad historią polskich kręgów inte-
gracjonistycznych (opracowanie najważniejszego ich organu prasowego).

W stronę „trzeciej przestrzeni”

na koniec nie od rzeczy będzie przywołać kategorię „trzeciej przestrzeni”, wspomnianą przez 
autorkę recenzowanej książki kilkukrotnie, lecz bez szerszego tła 9. Kołodziejska zauważa, 
że podobnie jak inne literatury europejsko-żydowskie, także literatura polsko-żydowska 
tworzyła swoistą hybrydę: „nie sposób patrzyć na nią [tj. literaturę] w kontekście tylko kul-
tury dominującej, powinno się na nią spojrzeć jako na »t r z e c i ą  p r z e s t r z e ń«, w której 
kulturowe przestrzenie przejściowe na siebie nachodzą” (s. 321; podkreśl. p. j.).

jeśli na sferę tę spojrzeć – podobnie czynił np. Marcos Silber – jako na przestrzeń, gdzie 
stykały się i łączyły obie kultury, przestrzeń, w której mniejszość mogła być aktywna w obu 
kulturowych obszarach, przestrzeń znoszącą opozycję: polskie–żydowskie, i dychotomię 
separacji–asymilacji, to w przypadku „Izraelity” (i jego środowiska) ów model okaże się rze-
czywiście trafny. Tym bardziej że i Silber badał tę społeczną i kulturową „trzecią” przestrzeń 
także w polu jej reprezentacji kulturowych 10. działalność „Izraelity” tym bowiem właśnie 
była – niekończącą się próbą rozbijania opozycji polskie–żydowskie, asymilacji i separacji, 
szukaniem trzeciej drogi i budowaniem wieloskładnikowej tożsamości. Kołodziejska pisze: 
„jak literatura polsko-żydowska tworzyła »trzecią sferę«, tak tożsamość polsko-żydowska 
miała być hybrydą dwóch kultur i dwóch systemów wartości” (s. 327). To wszakże, jak pod-
sumowuje autorka recenzowanej książki, okazało się właśnie niemożliwie do zrealizowania. 
Wobec integracyjnego impasu odpowiedzią były często radykalne gesty: dołączenie do syjo-
nistów lub – przeciwnie – próba pełnej asymilacji, nierzadko połączonej z konwersją. 

co istotne, Silber określił trzecią przestrzeń jako sferę zmienną, społecznie, a także 
politycznie warunkowaną, mogącą „rozrastać się i kurczyć, powiększać i wycofywać, być 
w stanie ekspansji i zaniku” 11. Właśnie jej kurczenie się, jako efekt niechęci oraz izolacji, 
obrazuje on na przykładzie jidyszowego i polskiego kina lat trzydziestych XX wieku, z któ-
rego stopniowo „znikają motywy koegzystencji, kulturowych kontaktów i mostów, transferów 
i więzi”. Wydaje się więc, że w ten sposób czytać można doskonale również inną kulturową 
reprezentację – polsko-żydowską literaturę. 

A b s t r a c t

pAWeŁ jASnOWSKI jagiellonian University, cracow

FROM THe HISTORY OF An IdeA – WARSAW “IzRAelITA” (“ISRAelITe”) MOnOgRApH

The text reviews a monograph of Warsaw weekly “Izraelita” (“Izraelita” á1866–1915ñ; “Israelite” á1866–
1915ñ) by zuzanna Kołodziejska, the first comprehensive discussion on the most crucial jewish inte-
grationist circles periodical. The book’s three main parts bring the characteristics of the press, political 
journalism analysis and – against its background – a presentation of integrationist polish-jewish lit-
erature published in the periodical in question. 

  9 O kategorii „trzeciej przestrzeni” jako o jednej z redefinicji kategorii pogranicza, zaadaptowanej na 
grunt studiów żydowskich z krytyki postkolonialnej, pisała p r o k o p - j a n i e c  (Kategoria pogra-
nicza we współczesnych studiach żydowskich, s. 35–36).

10 propozycję M. Silbera badaczka przywołuje za p r o k o p - j a n i e c  (ibidem, s. 36).
11 Ibidem.

III.indd   210 2016-09-06   13:20:58



Recenzje I pRzeglądY 211

AgATA STAnKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznań

Od „pOKOlenIA” KU „FORMAcjI” 1910 KOnSTRUKcje – MITY – FAKTY

FORMAcjA 1910. ŚWIAdKOWIe nOWOczeSnOŚcI. Redakcja d o r o t a  K o z i c k a,  
T o m a s z  c i e ś l a k - S o k o ł o w s k i. Kraków (2011). Towarzystwo Autorów i Wydawców 
prac naukowych „Universitas”, ss. 430, 6 nlb. „Krytyka XX i XXI Wieku”. Seria pod redak- 
cją doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego, Marty Wyki. [T.] 15. Uniwersytet jagielloński. 
Wydział polonistyki.

Humanistyka, jak żadna inna z dziedzin wiedzy, lubi spierać się o pojęcia. cierpliwie do-
określa używane przez siebie kategorie, pyta o ich funkcjonalność, kwestionuje. niekiedy 
w gwałtownym geście odrzuca na czas jakiś w imię nowych, konkurencyjnych sposobów 
porządkowania lub doświadczania rzeczywistości. Bywa, iż po dłuższej chwili zawieszenia 
potwierdza raz jeszcze przydatność podanych w wątpliwość terminów, choć już w nieco in-
nym, tyleż przepisanym, co odnowionym (zazwyczaj bardziej płynnym i słabym) znaczeniu. 
Bez pojęć takich, jak formacja, epoka, prąd, pokolenie trudno dziś wyobrazić sobie warsztat 
historyka literatury. Są to wciąż podstawowe i w pewnej mierze nieusuwalne z praktyki 
badawczej (choć obecnie niejednokrotnie podważane) narzędzia literaturoznawczej episte-
mologii i performatyki. niczym słupy graniczne pozwalają tyleż rozpoznawać, co utwierdzać 
jako odrębne (a wiąże się to najczęściej z tym, że są postrzegane jako nowe i że wcześniej 
nie występowały w historycznoliterackim kontinuum w tym kształcie) jakości artystyczne 
i kulturowe. O jedną z nich toczy się w recenzowanym tomie spór. 

Współautorzy publikacji, uczestniczący w 2010 roku w konferencji zorganizowanej przez 
Katedrę Krytyki Współczesnej Wydziału polonistyki Uniwersytetu jagiellońskiego, zadają 
pytanie o sensowność wyodrębniania w historii XX-wiecznej literatury polskiej: pokolenia? 
formacji? twórców urodzonych w okolicy 1910 roku. Artystów połączonych zatem pierwotnie 
wspólnym położeniem generacyjnym (co sugeruje słowo użyte w tytule), wtórnie zaś, być 
może, także – czego sprawdzenie książka zapowiada – pokrewieństwem przeżycia pokolenio-
wego, charakterystycznym podobieństwem poetyk, wspólnotą estetycznych i światopoglą-
dowych postaw. pewności co do innego niż performatywne istnienia tych ostatnich wymia-
rów, a więc i samego pokolenia 1910, nie ma.

przeciwnie, sam pomysł ponownego posługiwania się kategorią pokolenia zostaje od 
razu poddany gruntownej rewizji, kolejne zaś próby odpowiedzi na kluczowe pytanie tomu 
ujawniają zrazu raczej konwersacyjny niż alegatywny charakter zawartych w nim rozważań. 
postawa afirmacyjna dochodzi w recenzowanej książce do głosu powoli i zawsze opatrzona 
zostaje mniej lub bardziej nieufnymi komentarzami. 

Animatorom projektu i redaktorom omawianego tomu, niezwykle interesującego i po-
żytecznego w wielu wymiarach, przyświeca zatem, z jednej strony, chęć namysłu krytyczne-
go nad performatywnością tezy o istnieniu pokolenia 1910, z drugiej – ponowienie, nie mimo, 
lecz z pamięcią o dokonanej wcześniej krytyce, aktu poznawczego. 

Tak więc monografię Formacja 1910 otwiera grupa tekstów poświęconych kategorii 
pokolenia literackiego, utrwalonej w polskim dyskursie literaturoznawczym (czego nie 
trzeba przypominać, ale co dodaje „nieufnym” rozważaniom dodatkowej pikanterii) przez 
jednego z głównych przedstawicieli badanej formacji, czyli Kazimierza Wykę. Warto w tym 
miejscu nadmienić, iż autor książki Życie na niby, istotnej dla samowiedzy narodowej do-
mniemanego pokolenia 1910, nigdy nie postawił tezy o sensowności wyodrębniania rzeczo-
nej formacji. 

czworo badaczy podejmujących temat funkcjonalności kategorii pokolenia – Tomasz 
Kunz, dorota Kozicka, Teresa Walas i Marek zaleski – idzie jednak dalej, kwestionując 
w mniejszym bądź większym stopniu jej stosowność jako współczesnego narzędzia literatu-
roznawczej praktyki par excellence. Uwagi czynione w inicjalnych szkicach książki składają 
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się na swoiście dekonstrukcyjną lekturę koncepcji Wyki, nawiązującej do klasycznych stu-
diów Wilhelma diltheya, Karla Mannheima i joségo Ortegi y gasseta. Stawiane zarzuty 
dotyczą przede wszystkim nowoczesnego charakteru kategorii, który pozwala uczynić z niej 
narzędzie konstruktywistycznych praktyk „hipostazowania pojęć, a więc utożsamiania [...] 
z obiektywnie istniejącymi bytami [...]”, co „służy [...] stabilizowaniu obrazu świata [...]” 
(s. 12), nie uzasadnionemu inaczej – jak przekonuje Kunz – niż przez samą, użytą w tym 
celu kategorię właśnie. 

Wymienieni autorzy równie silnie podkreślają anachroniczność kategorii pokolenia li-
terackiego (a łagodniej – sposobów jej wykorzystywania), widoczną szczególnie wyraźnie 
z perspektywy badacza literatury powstałej po 1989 roku. najradykalniej wypowiada się 
w tej kwestii znów Kunz, przekonując „o nieprzystawalności kategorii pokolenia do wymogów 
opisu współczesnych zjawisk społecznych [...]” (s. 11). Krytyk nazywa ją – podążając za 
Ulrichem Beckiem – „»pojęciem zombie« (żyjącym w języku, lecz nie w świecie naszego do-
świadczenia)” (s. 13), i proponuje jaką taką odrzucić na rzecz podsuwanej przez Bruna la-
toura i Ryszarda nycza metaforycznej kategorii „sieci”. Afirmuje ona – w czym Kunz postrze-
ga zaletę tej epistemologicznej metafory – w większym stopniu jednostkę niż podmiot zbio-
rowy. Kategoria ta pozwala także wyrazić (co znów w oczach badacza stanowi poszukiwany 
walor) charakterystyczny dla naszej współczesności proces „rozpadu czy raczej »upłynnienia« 
tradycyjnej struktury społecznej z jej wyspecjalizowanymi podsystemami rządzącymi się 
własnymi racjonalnymi i zinstytucjonalizowanymi regułami” (s. 19). zmieniony sposób do-
świadczania relacji społecznych – przekonuje Kunz – winien skłonić historyków literatury 
do porzucenia nowoczesnych kategorii na rzecz ponowoczesnych prób podążania za hybry-
dyczną i płynną rzeczywistością. Autor domaga się odejścia od – w tych utrwalonych dziś 
już silnie tezach – wyróżniającego periodyzacyjne praktyki historyków literatury zwyczaju 
powoływania i kreowania „»wspólnoty wyobrażonej« [...], której istnienie podtrzymuje [na co 
zwracała uwagę swego czasu lidia Burska – A. S.] »wspólny słownik i reguły wytwarzania 
świata« [...]” (s. 16). Kunz proponuje zastąpić te praktyki opisem tego, co jednostkowe i z na-
tury rzeczy przygodne, akcydentalne, a przede wszystkim nieuchwytne w racjonalnych oraz 
spójnych kategoriach właściwych myśleniu esencjalistycznemu. czy oznacza to także we-
zwanie do odrzucenia jakiejkolwiek innej niż jednostkowa periodyzacji zjawisk społeczno-
-kulturowych i literackich? czy pogodzić się wypada z przekonaniem, iż jakiekolwiek objawy 
wspólnotowego bycia winniśmy zakwestionować i praktykować jako sztucznie narzucane 
oraz fałszujące jednostkowy z istoty charakter rzeczywistości kulturowej? Tezy takie w przy-
wołanym artykule nie zostają wprawdzie sformułowane wprost, ale trudno o nich nie pomy-
śleć, czytając pracę Kunza. 

przedstawiona w tym pierwszym szkicu krytyka okazuje się – jak widać – w większym 
stopniu ogólnie metodologiczna niż szczegółowo historycznoliteracka. pisana jest piórem 
raczej teoretyka niż historyka i stanowi odprysk toczonej od lat dyskusji nad statusem li-
teraturoznawstwa jako dyscypliny. Kunz ma, oczywiście, rację przekonując, że w zaryso-
wanej przez niego filozoficzno-teoretycznej perspektywie kluczowe pytanie, czy istnieje 
formacja pokoleniowa 1910, prowadzić musi do zasadniczych rozstrzygnięć metodologicz-
nych. Odpowiadając na nie, rozstrzygamy „w gruncie rzeczy o tym, jak chcemy czytać 
dzisiaj literaturę i jak chcemy dzisiaj myśleć o historii literatury i procesie historycznolite-
rackim [...]. Sięgnięcie po kategorię pokolenia w jej tradycyjnym, nowoczesnym rozumieniu 
oznacza, że opowiadamy się za tradycyjną wizją procesu historycznoliterackiego i utrwalo-
nymi w nowoczesnych narracjach historycznych koncepcjami formowania się tożsamości 
jednostkowej w ścisłym związku z przeżywanymi kolektywnie wydarzeniami historycznymi 
i społecznymi. Odrzucenie lub zakwestionowanie nowoczesnego pojęcia pokolenia oznacza 
zaś niewiarę w tradycyjne sposoby periodyzacji literatury, w trwałość identyfikacyjnej funk-
cji zbiorowych podmiotów społecznych oraz wszelkie formy idealizmu historycznego” 
(s. 20–21). 
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Kunzowi wtóruje dorota Kozicka, choć też nieco łagodzi jego tezy, zbierając współczesne 
świadectwa renesansu kategorii pokolenia (widoczne w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
szczególnie wyraźnie w socjologii i pedagogice), a przede wszystkim zwracając uwagę na 
potencjał interdyscyplinarny tego poliwalentnego znaczeniowo terminu. W opinii autorki 
omawianego artykułu właśnie wieloznaczność kategorii pokolenia – pozwalająca używać jej 
przy przyjęciu wielu różnych perspektyw badawczych „od biologiczno-genealogicznej po fe-
nomenologiczną, socjologiczną czy kulturową” – stanowi o „największym potencjale moder-
nizacyjnym” (s. 33) rozważanej kategorii i pozwala z niej nadal korzystać, pod warunkiem 
podejmowania każdorazowo namysłu krytycznego nad sposobami i metodami zastosowania 
tej kategorii w prowadzonych studiach czy to literaturoznawczych, czy socjologicznych, czy 
też interdyscyplinarnie kulturowych. 

Autorzy dwu kolejnych szkiców (zwłaszcza Walas) przenoszą postawione przez Kunza 
i Kozicką problemy w plan rozważań szczegółowych, sprofilowanych wobec tego wycinka 
symultanicznie, a nie linearnie toczącej się historii, która staje się bardziej reflektowanym 
ex post doświadczeniem niż teleologicznym działaniem twórców urodzonych w okolicach 
1910 roku. zadają zatem pytanie: czy tym poetom, eseistom, krytykom literackim przypada 
w udziale (mimo wielu oczywistych różnic) swoiste wspólnotowo przeżywane „wypiętrzenie 
historii”? a co jeszcze ważniejsze: czy w ich autonarracjach pojawiają się wątki, które mo-
głyby usprawiedliwić posługiwanie się – w analizowaniu ich twórczości i refleksji – pojęcia-
mi i kategoriami par excellence nowoczesnymi. Innymi słowy: czy nowoczesność myślenia 
tych poetów, eseistów, krytyków o rzeczywistości i sobie samych była na tyle silna, by sta-
nowić mogła usprawiedliwienie (naturalne przecież w tym wypadku) używania kategorii 
symetrycznie nowoczesnej wobec charakteru ich własnych dyskursów? O ile bowiem w od-
niesieniu do literatury najnowszej takiej symetrii z dużą pewnością nie odnajdziemy, 
a w związku z tym nieufność wobec posługiwania się w stosunku do jej autorów kategorią 
pokolenia jest powszechna, o tyle w odniesieniu do twórców, których metryki oscylują w po-
bliżu 1910 roku, założenia tego rodzaju nie można przyjąć z góry. podobnie zresztą jak nie 
sposób takiej ewentualności a priori odrzucić.

zadania sprawdzenia istnienia (bądź braku) wspomnianej zwierciadlanej koincydencji 
podejmuje się Walas i czyni to – jak trafnie autodefinuje własne postępowanie – poprzez 
zasupłanie „swoistej metonimicznej pętli” (s. 35). Badaczka, korzystając z aparatu pojęcio-
wego zaproponowanego przez Wykę, weryfikuje, czy w wyznaczonych przez krytyka prze-
strzeniach domniemane pokolenie 1910 świadomie uznało i określiło swoją odrębność (sam 
Wyka – powtórzmy – w Pokoleniach literackich tezy takiej nie postawił). Walas pyta zatem: 
czy rocznik sygnowany umownie datą 1910 odnalazł własne, odmienne od poprzedników 
w sensie estetycznym miejsce, czy zainicjował nowy albo choćby znacząco przemodelował 
jeden z istniejących już prądów lub stylów literackich, czy doświadczył i określił jako własne 
dające się sprecyzować „przeżycie pokoleniowe”, czy, wreszcie, odrzucił nowoczesność na 
rzecz nowej, krytycznej wobec niej entelechii, w efekcie zaś wykuł nową wrażliwość i zago-
spodarował postulatywnie swoją przyszłość? Odpowiedzi na te wszystkie pytania padają 
w artykule Walas w mniejszym lub większym stopniu negatywne. Badaczka, posiłkując się 
generacyjnymi świadectwami, udowadnia brak koniunktury, a więc i możliwości wyeman-
cypowania się, na poszukiwaną odrębność, która pozostaje raczej w sferze potencjalnych 
pragnień grupy rówieśniczej niż faktycznych spełnień pokoleniowej wspólnoty. Walas stwier-
dza: „w [...] szerokim spektrum artystycznych możliwości, jakie stwarzał dojrzały modernizm, 
trudno było znaleźć lukę, gdzie dałoby się wpisać światopogląd czy prąd artystyczny tak 
radykalnie odmienny, by moc legitymizować odrębność, której młodość nadałaby pokole-
niowy wymiar”. „My trafiliśmy w pustkę między tym, co się skończyło, a tym, co się jeszcze 
nie zaczęło” – przytacza badaczka słowa Kornela Filipowicza (s. 42).

podobny kłopot, jak ten z wyodrębnieniem nadrzędnego prądu lub stylu oraz z nazwa-
niem ich nowej entelechii, jawi się w perspektywie pytań o „przeżycie pokoleniowe”. Siła tego 
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ostatniego mogłaby lec u podstaw konsolidacji generacyjnej. jednak wchodząca w młodość 
w trzeciej dekadzie XX wieku generacja 1910 „sprawia wrażenie [...] pokolenia »zbyt późno 
urodzonych«, pokolenia »bez biografii«” (s. 43), co potwierdzają zarówno zapiski Wyki ze 
szkicu Perspektywy młodości (1935), jak i refleksje czynione po latach przez Filipowicza 
(Moje pokolenie, „Nasz wyraz”) i czesława Miłosza (Wyprawa w Dwudziestolecie). 

jedyne, co stanowić mogło potencjalny kamień węgielny pokoleniowej odrębności – 
przekonuje Walas – to wyeksponowany najwyraźniej w programie Żagarów, ale nie podjęty 
powszechnie – pesymizm i krytycyzm wobec idei nowoczesnych, posunięty wszakże nie tak 
daleko, by można te ostatnie w całości odrzucić. gdyby pokoleniu Miłosza, Wyki, jerzego 
Andrzejewskiego, jana Kotta, zygmunta Haupta udało się wyłączyć z właściwej moderni-
zmowi ambiwalencji mitu postępu i autodestrukcji, utopii marzeń społecznych i antyutopii 
spełnień totalitarnych, gdyby udało się – jak pisze badaczka – „przelicytować” pesymizm 
młodopolan, „nadając mu ostrzejszą, bardziej radykalną postać [...]”, fundament odrębności 
zostałby zapewne położony i obroniony, „Odrzucenie nowoczesności nie mieściło się jednak 
w horyzoncie tego wstępującego pokolenia [...]” (s. 44). jego uczestnicy stawali się wprawdzie 
świadkami coraz dalej postępującej degeneracji nowoczesnych wartości, ale zarazem nie 
chcieli się ich wyrzec, bolejąc nad ich spełnieniami społecznymi, napawającymi narastającą 
grozą. Walas ujmuje rzecz trafnie: „Stając oko w oko z tą bękarcią postacią nowoczesności, 
przedstawiciele młodego pokolenia, ci niezwiązani z totalitarnymi ideologiami, mogą odczu-
wać głównie strach przed nadchodzącą przyszłością [...]” (s. 44–45). jedyne, co ich w tej 
sytuacji wyróżnia znacząco od pokolenia pierwszych awangard, to „wrażliwość moralna, 
mocno i głęboko dźwięcząca nuta etyczna”. To one „mogą być traktowane jako znak rozpo-
znawczy pokolenia: w miejsce artystycznych sporów, tak żywych w poprzedniej generacji, 
wstawiałoby ono fundamentalizm moralny”. Badaczka przytacza formułowane po latach 
refleksje Filipowicza: „Byliśmy idealistami [...]. Byliśmy przekonani, że istnieje prawdziwa 
hierarchia wartości i że my jesteśmy powołani do tego, aby o nią walczyć [...]” (s. 45). 

jednak i w tej kwestii świadkowie nowoczesności z generacji 1910 zostają przelicyto-
wani, tym razem przez swych nieco młodszych kolegów: „Ostatecznie [...] z potencjalnego 
przeżycia pokoleniowego wydziedziczą tę generację pisarze urodzeni o 10 i więcej lat później: 
Kolumbowie rocznik 1920 i ich młodsi (jak Różewicz) bracia. To ich młodość otwarcie przej-
mie doświadczenie wojny i okupacji, uczyni z niego własne przeżycie pokoleniowe, budując 
na nim swoją legendę utraconej niewinności i swoją mocną literacką tożsamość” (s. 49). Tę 
część historii doskonale ilustrują w tomie zapadające w pamięć szkice Andrzeja zieniewicza 
i pawła Rodaka. Szczególnie to ostatnie studium warto przeczytać bardzo uważnie. jego 
autor wnikliwie rekonstruuje paralelne polemiki toczone jeszcze w czasie okupacji wokół 
wojennych postaw polaków, ujawniając, iż oceny adwersarzy w dużej mierze powiązane są 
z ich przynależnością generacyjną. To, co jan józef Szczepański postrzega jako heroiczne, 
Miłosz skłonny jest nazywać megalomańskim. do podobnych wniosków prowadzi badacza 
także analiza rozpoczętego tuż po wojnie sporu o josepha conrada (eo ipso o tradycję ro-
mantyczną), w której uczestniczą, z jednej strony, Kott i ponownie Miłosz, patrzący na ro-
mantyzm oczyma Tygrysa – Tadeusza Krońskiego, z drugiej, Maria dąbrowska i przedsta-
wiciele pokolenia Kolumbów, odwołujący się do myśli Stanisława Brzozowskiego (powtórnie 
Szczepański oraz Herbert). Rodak uświadamia znaczenie, jakie dla konstytucji pokolenia 
ma stosunek do wartości.

Skłonność do dysputy krytycznej i intelektualnej właściwa przedstawicielom generacji 
1910 kontrastuje w omawianym artykule z pryncypialnym wyborem i heroicznym podtrzy-
maniem tak znamiennym dla rocznika 1920. Rodak bardzo trafnie pokazuje, że silniejszym 
motywem nie tyle rozważania, ile przyjęcia wartości jest doświadczenie, nie zaś dyskurs 
filozoficzny. Więcej nawet, to właśnie owo doświadczenie, w którego planie spełnia się prze-
życie pokoleniowe, wymusza (jako przestrzeń koniecznego czynu) odnalezienie trwałego 
fundamentu imponderabiliów. Tu – przekonuje badacz – biją źródła różnicy między silną 
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wspólnotową tożsamością pokolenia Kolumbów a nigdy nie okrzepłą potencjalnością sła-
bego, płynnego pokolenia 1910. „chodzi o to, że – z jednej strony – dominująca okazuje się 
postawa poznawcza i odpowiadająca jej relacja człowiek–świat, z drugiej zaś – postawa, 
w której rozstrzygające jest to, co międzyludzkie, poddane nieustannemu zagrożeniu roz-
padem” (s. 149). pierwsza była udziałem krytycznych świadków nowoczesności połączonych 
metrykalnie przez rok 1910. druga wiązała się z doświadczeniem i wyborem pokolenia 
Apokalipsy spełnionej. pisze przekonująco Rodak: „z jednej strony, mamy więc nowocze-
sność krytyczną z jej zadaniem przezwyciężania wszelkich ograniczeń racjonalnego myśle-
nia i podnoszenia świadomości na coraz wyższy poziom, tak aby przeniknąć prawa deter-
minujące ludzką kondycję. z drugiej – nowoczesność apokaliptyczną z wpisaną w nią 
dążnością do poświadczania swym życiem zasady, że to, co w ludzkim świecie najważniej-
sze, dzieje się między ludźmi – w sferze postaw praktycznych, a nie intelektualnych kon-
struktów” (s. 149).

Badacze – Kunz, Kozicka, Walas, wreszcie zaleski (ten ostatni stawia w centrum swoich 
rozważań stosunek do Historii, postrzeganej przez twórców z pokolenia 1910 jako „przestrzeń 
wszystko objaśniającej narracji historiozoficznej” ás. 51ñ), sprawdzający istnienie w miarę 
stabilnych fundamentów odrębności pokolenia 1910, nie przestają wątpić. Odnajdywanych 
różnic wydaje się bowiem więcej niż podobieństw. Historyk literatury – przekonuje zaleski 
– dysponuje w odniesieniu do opisywanej formacji tylko wspólnym „»napisanym« [...] mo-
mentem startu [...], potem już diametralna inność [...], coraz większa nieprzystawalność 
i biografii, i języków” (s. 57). Można, co prawda, powiedzieć, iż to normalna kolej rzeczy. 
przedstawiciele choćby tak spójnych programowo w swej genezie grup i pokoleń, jak Awan-
garda Krakowska czy „nowa Fala” również z biegiem czasu podążają w odmienne strony, 
a nikomu nie przychodzi do głowy, by z tego powodu wątpić w istnienie owych formacji. Sęk 
w tym – podpowiada zaleski – że nawet autonarracyjne świadectwa obecności pokolenia 
1910 skrzą się ambiwalencjami i nagłym zwrotami sądów: „fluktuacja, niestałość ideologicz-
na poglądów, zapatrywań tak literackich, jak i politycznych była właściwa przedstawicielom 
tej formacji” (s. 57). Także wyczytane z utworów pokoleniowe figury losu: zasłuchanego 
w syreni śpiew Historii Odyseusza i „skazanego na »niespójną aktywność« i »dynamiczną 
sprzeczność« nienasyconego człowieka faustycznego [...]” (s. 58), raczej uwidaczniają każdo-
razowo niepokonywalną sprzeczność, niż poświadczają możliwość odnalezienia trwałego 
fundamentu osobniczej i pokoleniowej tożsamości. Historia okazuje się domeną ludzkiej 
wolności, a jednocześnie przestrzenią koniecznej opresji i alienacji. W zgodzie z tym rozpo-
znaniem bycie artystów urodzonych w okolicach 1910 roku określa trwale „ambiwalencja 
znaczeń skryta w dialektyce pragnienia dążącego do identyfikacji z pragnieniem Innego” 
(s. 58). nie dziwi zatem, iż także zaleski kończy swój opis domniemanego pokolenia pełną 
wątpliwości konkluzją, w której powtórzone zostaje zapowiedziane w tytule szkicu podejrze-
nie, iż mamy tu do czynienia jedynie z „mrocznym podmiotem pożądania historyka litera-
tury”. Wszelkie próby kodyfikacji pokolenia jawią się jako naznaczone performatywnym 
wysiłkiem badacza „reprodukującego histeryczne pragnienie imaginowanego podmiotu 
zbiorowego” (s. 59) i starającego się dopisać silne zakończenie do biografii zbiorowej, która 
jej nie ma, bo mieć nie mogła.

To ostatnie rozpoznanie podpowiada wszakże, iż, prawdopodobnie, owym niestabilnym, 
ale jednak wyróżniającym pokolenie 1910 – płynne i słabe – wątkiem jest swoiste, krytycz-
ne doświadczanie nowoczesności z niepomiernym wzmocnieniem charakterystycznej dla 
niej, jak pisała wcześniej Walas, „samopodtrzymującej się amplifikacji – repetycji, rozsze-
rzania, przekształcania, pomnażania we własnym obrębie idei i form” (s. 41–42). Sądów 
i poetologicznych projektów często wobec siebie antynomicznych, wzajem konwersacyjnie 
uzależnionych i w tym sensie zawsze w pewnej mierze niesamodzielnych, a zbornych jedy-
nie w nadrzędnym planie nieprzezwyciężalnych, nowoczesnych napięć. jeśli jednak tak, to 
uznać należy, że historyk literatury spoglądający na artystów, których metryki oscylują 
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wokół roku 1910, ma do czynienia nie tyle z pokoleniem sensu stricto, ile z generacyjnie 
określonym fragmentem wielkiej formacji nowoczesnych. Fragmentem, który charaktery-
zuje się równocześnie krytycyzmem i pomnożeniem, poczuciem tragizmu i pragnieniem 
trwania.

zapisując ten właśnie epizod historii nadrzędnej wobec pokolenia, prądu, epoki kate-
gorii – formacji w znaczeniu, jakie owemu terminowi nadał onegdaj jerzy ziomek 1 – artyści 
urodzeni w okolicach roku 1910 różnią się od swych równie nowoczesnych poprzedników. 
Widoczna zmiana polega na tym, iż coraz bardziej krytycznym i autorefleksyjnym okiem 
spoglądać zaczynają na splot idei i form, jakie ich otaczają, określają i coraz częściej ulega-
ją kompromitacji w planie społecznych i historycznych spełnień. Stają się zatem nie tylko 
twórcami, ale – jak podpowiada tytuł całego tomu – świadkami nowoczesności, jeszcze 
bardziej rozczarowanymi i krytycznymi wobec własnej formacji. pisarze, których metryki 
oscylują wokół 1910 roku, pełni rozterek, na różne sposoby wypowiadają wielorakie niepo-
koje modernizmu i tłumaczą je. jako przedstawiciele „pokolenia spóźnionego”, „pokolenia 
tragicznego”, zanurzeni w historii, konfrontowani najpierw z przeczuciem katastrofy, a potem 
z jej spełnieniem, obserwujący stopniowe, ale konsekwentne załamywanie się historiozoficz-
nego projektu oświeceniowego, szukają literackich środków i sposobów wyrażenia emocji, 
jakie budzą zmiany ich dotykające. pytają o warte podtrzymania imponderabilia i okazują 
nieufność w obliczu płynności tychże, czego najboleśniejszy skutek przynosi w ich ocenie 
rozejście się historii z etyką. doświadczają oni, rozpoznają i świadczą. Hanna gosk pisze: 
„Formacja 1910 towarzyszy XX wiekowi [...]. Opowiadając o XX wieku, opowiada o sobie 
i odwrotnie” (s. 85). 

Autorzy szkiców zamieszczonych w części drugiej recenzowanego tomu omawiają naj-
ważniejsze i najbardziej według nich znaczące fragmenty tej stematyzowanej historii o nie-
pokojach nowoczesności, jaką snuje, odrębnymi piórami, pokolenie 1910. Mimo iż badacze 
powołują się w swych tekstach na różne genologicznie i czasowo źródła, mimo iż z koniecz-
ności opisują jedynie nieliczne utwory wybranych przedstawicieli generacyjnej wspólnoty, 
obraz wyłaniający się z tej mozaiki jawi się, wbrew wszystkim zgłaszanym uprzednio zastrze-
żeniom, zaskakująco spójny, a może lepiej by rzec – bezpieczniej – uderzająco zbieżny. 
W zamieszczonych w tomie kolejnych historycznoliterackich studiach autorstwa Marty Wyki, 
Hanny gosk, Tomasza Mizerkiewicza, Aleksandra Fiuta, Andrzeja zieniewicza, pawła Roda-
ka, Mateusza Antoniuka nieprzypadkowo przecież jak bumerang powracają podobne – cza-
sem wręcz synonimiczne – kategorie antropologiczne i historiozoficzne. 

Okazuje się, że o przedstawicielach formacji 1910 jako o świadkach nowoczesności nie 
sposób mówić nie przywołując pojęć: historii, zmiany, katastrofy, emocji, obcości, etyki, 
tragizmu, (wysiłku) afirmacji, świadectwa. Słowem, kategorii pozwalających opisać charak-
terystyczną dla reprezentantów tej generacji drogę znaczoną w równym stopniu poczuciem 
„wrzucenia w ciemność stającego się świata” – tak ów stan świadomości i ducha nazywał 
Miłosz w wierszu O książce – jak i wysiłkiem tematyzacji i refleksji nad bolesnym doświad-
czeniem. Trud zrozumienia towarzyszy doznaniu także po to, by na przekór poczuciu roz-
padu szukać jakiegoś punktu zaczepienia, próbować zrozumieć katastrofę, domknąć opowieść 
o zbiorowym losie rzutowanym na jednostkowe biografie, wypracować adekwatny język, 
pozwalający wyrazić nowe okoliczności i targające podmiotem emocje, doświadczyć, ale 
i przeżyć (co czasami w podejmowanych przez twórców z tego pokolenia decyzjach owoco-
wało zbytnią otwartością na fantazmaty ideologiczne i prowadziło do zniewolenia umysłu). 
Ta uderzająca czytelnika recenzowanego tomu synonimiczność kategorii przywoływanych 
przez badaczy, które są konieczne do opisania stanu emocji, horyzontów światopoglądowych, 

1 J. z i o m e k, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej. W: Prace ostatnie. Literatura i nauka 
o literaturze. Warszawa 1994. pierwodruk: „pamiętnik literacki” 1986, z. 4. 
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biegunów doświadczeń twórców z formacji 1910, staje się trudnym do odrzucenia argumen-
tem na rzecz jej nie tylko fantazmatycznej odrębności. Istnienia będącego – jak słusznie 
stwierdza w zakończeniu swojego studium Marta Wyka – efektem mediacji między wszyst-
kimi podmiotami spektaklu historycznoliterackiego rozgrywającego się na oczach czytelnika. 
jej współautorami są zarówno protagoniści opowiadanej historii, jak i jej badacze: interpre-
tatorzy i (re)konstruktorzy. 

Marta Wyka powtarza zdania gombrowicza, a słowa te odnieść można także do pro-
jektu naukowego stanowiącego przedmiot recenzowanej książki: „Sens czyjegoś życia, 
czyjejś działalności, określa się pomiędzy danym człowiekiem a innymi. nie tylko ja nada-
ję sobie sens. Także inni nadają mi sens. ze starcia tych interpretacji powstaje jakiś trzeci 
sens, który mnie wyznacza” (s. 84). czyż pokolenie 1910 nie w ten sposób pojawia się 
i znika, rozpada i mimo wszystko trwa, zawsze in statu nascendi, niezmiennie w planie 
opowieści, która próbuje rozpoznać istotę, ale i uzależnia od właściwych sobie formuł? Byt 
niepewny, obdarzony niestabilną tożsamością, nadpisaną nad jednostkowymi biografiami 
i językami, które określa przecież pokrewna niestabilność i przenikalność do opowiadających 
ją dyskursów? 

Autorzy tomu są tego świadomi, i to w podwójnym sensie. po pierwsze, zaskakująco 
często ujawniają przekonanie o orzekająco-ustanawiającym charakterze prezentowanych 
omówień historycznoliterackich. Swój wysiłek interpretacyjny nazywają „zarazem poznaw-
czym i mitotwórczym” (s. 168). nie kryją zatem swych wątpliwości i wiedzy, które dotyczą 
uczestniczenia w nadawaniu sensu opisywanemu zjawisku. Formuły ich własnych opowieś- 
ci spotykają się i, co ważne, przenikają się z rekonstruowanymi narracjami protagonistów 
historii literackiej. po drugie – już w obrębie tego performatywno-poznawczego aktu – auto-
rzy artykułów skrupulatnie tropią, a czasem zawiązują fingowane dialogi uczestników życia 
literackiego analizowanego okresu. Pisarze pokolenia 1910 jako krytycy: Gombrowicz i Miłosz 
(jerzy jarzębski), Kazimierz Wyka pisze o Czesławie Miłoszu (Krzysztof Biedrzycki), Miłosz, 
Turowicz: ślady przyjaźni (Marian Stala), W „wąwozach awangardy”: Lech Piwowar, Mila 
Elin (Tomasz cieślak-Sokołowski) to tytuły tylko kilku szkiców, które wprost tematyzują tę 
często wykorzystywaną tu, ba, dominującą w interpretacyjnych częściach książki, kompa-
ratystyczno-intertekstualną metodę badań. Sposób rozumienia – kluczowych dla generacji 
– kategorii zostaje dzięki temu przedstawiony jako work in progress, w opisie dialogów, 
które prowadzili ze sobą jej członkowie. Towarzyszy temu, odzwierciedlone w tytulaturze 
kolejnych części, przekonanie, iż obrazowi formacji lepiej służy zbliżenie nakierowane na 
szereg konkretnych osobowości twórczych niż synteza, z natury rzeczy zawsze w pewnej 
mierze upraszczająca to, co imienne, jednostkowe, indywidualne. 

nie jest dziełem przypadku, iż redaktorzy tomu, zbierając w wyodrębnionych całościach 
teksty poświęcone krytyce literackiej formacji 1910, jej liryce i prozie, miast tych przedmio-
towych określeń wolą sięgnąć po formy zwracające uwagę na podmiotowość, a więc i osob-
ność autorów ją tworzących. przedstawiają zatem krytyków, prozaików, poetów, nie zaś 
krytykę, prozę, lirykę formacji 1910. gest to wielce, jak sądzę, znaczący. Wskazuje bowiem 
po raz kolejny, iż w większej mierze niż ze spójnym pokoleniem mamy tu do czynienia z gru-
pą – proszę wybaczyć mi pleonazm, użyty tutaj celowo – pojedynczych jednostek. jakby na 
potwierdzenie tego rozpoznania poetyka tomu poprzez jego narastanie coraz wyraźniej 
zmierzać zaczyna ku studiom przypadków, w których centrum postawiono jedną, dwie, trzy, 
góra pięć osobowości twórczych. Trudno omówić wszystkie te szkice szczegółowo. powiem 
tylko, iż przyszłym i obecnym monografistom prozy zygmunta Haupta, Andrzeja Bobkow-
skiego, Hanny Malewskiej, jerzego Andrzejewskiego, liryki Anny Świrszczyńskiej, lecha 
piwowara, Mili elin nie przystoi tych bardzo ciekawych prac pominąć. 

jak słusznie pisze we wstępie do tomu Marta Wyka, jednym z założeń całości było wy-
kreowanie czegoś w rodzaju „apelu o nieobecnych” (s. 8), służącego poszerzeniu i uzupeł-
nieniu plejady autorów i korpusu tekstów, których i które postrzegać można jako powiąza-
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ne z formacją 1910. do najważniejszych postaci tego kręgu twórców należą Kott, Filipowicz, 
Malewska, „siostry Miłosza” – Świrszczyńska i elin, ale także (co badacze w omawianej 
książce ciekawie argumentują) jerzy Stempowski, Aleksander Wat i Konstanty Ildefons 
gałczyński. I choć niektóre szczegółowe tezy budzić mogą chęć dyskusji, choć prowokują 
do pytań o granice szeroko rozumianej formacji, niewątpliwie owe studia przypadków kryją 
w sobie największy potencjał poznawczy tomu.

Koniec końców właśnie te interpretacyjne zbliżenia skierowane na konkretnego twórcę, 
problem, dialog, wbrew nieufnemu, „dekonstrukcyjnemu” otwarciu tomu, zebrane i zoba-
czone z perspektywy badacza procesu historycznoliterackiego i przemian kulturowych, 
interpretatorom liryki, prozy i towarzyszącej im krytyki literackiej, współtwórcom domnie-
manego pokolenia, wreszcie eo ipso czytelnikowi recenzowanej książki pozwalają dostrzec 
i wyodrębnić szerszy, bo ponadjednostkowy fenomen historycznoliteracki i kulturowy (choć, 
oczywiście, pełnej zgody tu nie ma). jakość widoczną czy choćby zarysowującą się w od-
niesieniu do podejmowanego problemu dzięki kluczowi antropologicznemu wspólnemu 
wielu interpretacjom, ale także dzięki trudnej do przeoczenia zbieżności kategorii, z których 
użyciem przedstawiani pisarze formułują swe autonarracje, przekładane na język obrazo-
wania poetyckiego, w jakich wyrażają właściwą sobie mentalność. Była już o tym mowa. 

dodać wypada, iż autorzy, którzy poszukują wspólnych miejsc łączących bohaterów 
tomu, nieraz poszerzają perspektywę widzenia oraz wykraczają poza mapę literatury polskiej 
i zahaczają o sztukę i kulturę europy zbliżonego okresu. (Opowiadają o nich przede wszyst-
kim prace Macieja Urbanowskiego i Andrzeja zawadzkiego poświęcone rumuńskiemu po-
koleniu 1910 i prądom duchowym wśród rówieśnej młodzieży francuskiej.) 

na pytanie sformułowane zatem wprost przez autorkę wprowadzenia: „czy istniało po-
kolenie 1910, czy też jest ono tylko fantazmatem badawczym”? (s. 7), znaleźć można osta-
tecznie w tomie, jak sądzę, odpowiedź twierdzącą, choć też opatrzoną szeregiem zawieszeń 
i dookreśleń sformułowanych w ramach wieloperspektywicznej i wielowątkowej hermeneu-
tyki, współtworzonej przez prezentowane szkice. 

podane zrazu w wątpliwość kategorie teoretycznoliterackie, służące konstruowaniu 
„wielkiej narracji”, do jakich bez wątpienia należy pokolenie literackie i formacja, w dalszych 
partiach tej niezwykle interesującej i wartościowej książki zostają na nowo – z pamięcią 
o wcześniejszym namyśle krytycznym – wzięte pod uwagę jako konstrukt tyleż hipotetycz-
ny, co potwierdzany jednak w różnych porządkach. Wiążące go spoiwa mają, o czym była 
mowa, rozmaity charakter. poszukiwaną integralność autorzy kolejnych studiów zamiesz-
czonych w tomie odnajdują, powtórzę, w pokoleniowych narracjach i w „autobiograficznych 
projektach” (s. 7) swoich bohaterów. za silny sygnał konsolidacji uznają wybory postaw 
rówieśnych sobie „zwolenników i wykonawców pewnego [rozpoznawalnego i w miarę trwa-
łego] zespołu imponderabiliów”, przywoływanego niekiedy alegatywnie, a czasem à rebours, 
w poczuciu niestabilności i niemożności prostego przyjęcia. zasadność historycznoliterac-
kiego konstruktu potwierdzona zostaje także w toku rekonstrukcji (o czym była już mowa) 
mniej lub bardziej otwartych polemik prowadzonych przez bohaterów tomu z ich bezpo-
średnimi literackimi poprzednikami i następcami: zwłaszcza z przedstawicielami pierwszej 
awangardy i pokolenia Kolumbów. Tezę o istnieniu formacji 1910 utrwala również – co nie 
mniej ważne – fakt istnienia swoiście wypracowanej semiotyki przestrzeni, naznaczonej 
przede wszystkim gestem przypisania do kultur peryferyjnych i etnicznie heterogenicznych, 
przestrzeni mającej przy tym swoje miejsca szczególne i wybrane: goszyce i Wilno. 

całość tomu znamionuje – powtórzę na koniec – dramatyzm rozdarcia między teoretycz-
noliterackim wątpieniem a historycznoliterackim pragnieniem, między „dekonstrukcyjnym” 
zerwaniem a gestem podtrzymania. dramatyzm ten charakteryzuje kompozycyjnie świetnie 
wygrane przez redaktorów recenzowanej książki napięcie między spójnością kategorii poko-
lenia literackiego a otwartością pojęcia formacji. W tym drugim planie tom organizuje po-
nawiane i przechodzące szybko w tezę pytanie o swoistość stosunku autorów urodzonych 

III.indd   218 2016-09-06   13:20:59



Recenzje I pRzeglądY 219

w okolicach 1910 roku do nowoczesności, która zmierzać zaczyna na ich oczach coraz wy-
raźniej ku swej fazie krytycznej. To nimi pierwszoawangardowi, optymistyczni twórcy nowo-
czesności są zastępowani przez jej krytycznych świadków. lektura omawianej monografii 
przekonuje, że ich szerokie i niejednorodne grono łączy jednak coś więcej niż tylko metry-
kalne pokrewieństwo.

A b s t r a c t

AgATA STAnKOWSKA Adam Mickiewicz University, poznań

FROM “geneRATIOn” TO “FORMATIOn” 1910 cOnSTRUcTIOnS – MYTHS – FAcTS

The text is a review of the book Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności (Formation 1910. Wit-
nesses  of Modernity). The contributors to the volume pose the question about reasonableness of 
separating the generation of writers born around the year 1910 from the history of 20th century polish 
literature.

KAjeTAn MOjSAK Instytut Badań literackich pAn, Warszawa

KOnTROleRzY I STRATedzY

K a m i l a  B u d r o w s k a, lITeRATURA I pISARze WOBec cenzURY pRl 1948–1958. 
(Recenzenci: zdzisław Łapiński, Sławomir Buryła). Białystok 2009. Wydawnictwo Uniwer-
sytetu w Białymstoku, ss. 332.  

Książka Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958 poświęcona jest funkcjonowaniu 
cenzury oraz – przede wszystkim – jej wpływowi na kształt literatury polskiej w latach czter-
dziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. przedmiotem opracowania są zarówno reguły 
i praktyka cenzurowania tekstów, jak też autorskie strategie unikania ingerencji.

problematyka ta przez ostatnie dwie dekady przykuwała uwagę badaczy: pojawiły się 
próby syntetycznego ujęcia działalności głównego Urzędu Kontroli prasy, publikacji i Wido-
wisk, a także opierające się na materiałach archiwalnych rozprawy dotyczące konkretnych 
twórców. We wprowadzeniu do swojej książki Kamila Budrowska omawia najistotniejsze 
dotychczasowe prace literaturoznawcze (m.in. Marty Fik, Tadeusza drewnowskiego, Ryszar-
da nycza, joanny Hobot, johna  M. Batesa, piotra perkowskiego 1) i historyczne (darii nałęcz 
czy Aleksandra pawlickiego 2), streszcza ich główne ustalenia, a niektóre z nich, w dalszej 

1 M. F i k, Cenzor  jako współautor. W zb.: Literatura  i władza. Red. B. W o j n o w s k a. Wstęp 
E. S a r n o w s k a - T e m er i u s z. Warszawa 1996. – T. d r e w n o w s k i, Cenzura PRL a współczes- 
ne edytorstwo. W zb.: Autor, tekst, cenzura. Prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998. 
Red. J. p e l c, M. p r e j s. Warszawa 1998.– R. n y c z, Literatura w cieniu cenzury.  (Wykład). 
„Teksty drugie” 1998, nr 3.  – J. H o b o t, Gra z cenzurą w poezji Nowej Fali (1968–1976). Kraków 
2000. – J. B a t e s, Cenzura wobec problemu niemieckiego w Polsce (1948–1955). W zb.: Presja 
i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. d. d ą b r o w s k a, P. M i c h a ł o w s k i. Szczecin 
2002. – P. p e r k o w s k i, Pół wieku z cenzurą. Przypadek Tadeusza Konwickiego. „pamiętnik li-
teracki” 2006, z. 2.

2 Główny Urząd Kontroli Prasy 1945–1949. Oprac. d. n a ł ę c z. Warszawa 1994. – A. p a w l i c k i, 
Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie. Warszawa 2001.

III.indd   219 2016-09-06   13:20:59



Recenzje I pRzeglądY220

części rozprawy, konfrontuje z wynikami własnej kwerendy. Stan badań pozostaje, jak 
przekonuje autorka, skromny w porównaniu z ogromem dokumentów czekających na od-
krycie. Książka przynosi najbogatszy jak dotąd materiał archiwalny; jej podstawą jest kwe-
renda obejmująca 1330 teczek (300 z nich dotyczy literatury). Budrowska przytacza obszer-
ne fragmenty cenzorskich recenzji (według jej obliczeń stanowią one około 70% pism na 
temat literatury), odwołuje się też m.in. do biuletynów informacyjno-instrukcyjnych z lat 
1952–1955 i stenogramów z odpraw krajowych; w ten sposób rekonstruuje proces formo-
wania się reguł cenzury w latach 1945–1948. ponadto badaczka przedstawia opis stanu 
archiwów i kataloguje najczęściej występujące typy dokumentów cenzorskich. Rozprawa 
Budrowskiej może zatem pełnić funkcję przewodnika po materiałach archiwalnych.

Ścisłe trzymanie się źródeł pozwala przybliżyć czytelnikowi organizację i zasady działa-
nia urzędu (choć te zagadnienia, częściowo już omówione przez innych autorów, nie są 
głównym tematem książki), a także scharakteryzować poetykę cenzorskich recenzji, drobiaz- 
gowo zilustrować historię kontroli poszczególnych utworów i wskazać dalsze kierunki badań 
wartych podjęcia. 

zaznaczone w tytule ograniczenie chronologiczne, przebiegające w poprzek tradycyjnej 
periodyzacji historycznoliterackiej i z pozoru może arbitralne, uznać należy za w pełni uza-
sadnione – zarówno stanem archiwów, jak i dynamiką rozwoju gUKppiW. Wybór roku 1948 
jako daty początkowej podyktowany jest faktem, że niewiele zachowało się dokumentów 
(istotnych z literaturoznawczego punktu widzenia) z lat wcześniejszych. cezura roku 1958 
również nie jest ostra, ale całkowicie usprawiedliwione wydaje się potraktowanie jej jako 
końca odwilży oraz początku nowego kursu w gUKppiW i w polityce kulturalnej w ogólności. 
Omówienie w ramach jednej pracy całości materiału z lat 1945–1989 byłoby, zdaniem au-
torki, niemożliwe, a i o wiążące wnioski byłoby tu trudniej. Wybrany okres sprawia zresztą 
wrażenie szczególnie ciekawego – obejmuje wszak lata formowania się ideowych i organiza-
cyjnych podstaw pracy urzędu, etap najbardziej rygorystycznej kontroli po 1949 roku, 
a także czas największej liberalizacji, kiedy reguły cenzurowania zmieniały się szybko i nie-
raz chaotycznie, tworząc istotne pola niedookreślenia (czego efektem było choćby, wynika-
jące z pewnego nieporozumienia, przepuszczenie do druku Odwilży Ilji erenburga, przed-
stawione szczegółowo w rozdziale końcowym części IV Konteksty). Warto zwrócić uwagę, że 
tak zakreślone ramy chronologiczne zostają przekroczone w rozdziale 1 części II, omawiają-
cym kontrolowanie utworów jerzego Andrzejewskiego (aż do roku 1963), a wiele ze sformu-
łowanych wniosków stosuje się również do lat późniejszych. Istotne jest poczynione przez 
Budrowską zastrzeżenie, że gUKppiW był jedynie instytucją wykonawczą, zależną od wyż-
szych instancji, toteż zdobycie pełniejszej wiedzy o funkcjonowaniu systemu kontroli moż-
liwe będzie dopiero po przebadaniu archiwów ppR i pzpR, MIp, MOn, a także zbiorów wy-
dawnictw oraz materiałów autorskich: rękopisów, listów, pamiętników.

zgodnie z zapowiedzią zawartą we Wprowadzeniu, unikając interpretacyjnych nadużyć, 
autorka nie formułuje zbyt daleko idących wniosków, ostrożnie stawia tezy, rezygnuje z po-
chopnego doszukiwania się regularności i tworzenia modeli, koncentrując się raczej na zło-
żoności omawianych sytuacji; często przy tym zdaje sprawę z pojawiających się wątpliwości. 
Takie powściągliwe postępowanie wyda się uzasadnione, gdy uświadomimy sobie liczne 
niekonsekwencje w działaniu urzędu kontroli, zmienność panujących w nim zasad, rozmaitość 
relacji między gUKppiW a poszczególnymi pisarzami. podejmując dyskusję nad niektórymi 
dotychczasowymi ustaleniami naukowymi, Budrowska zazwyczaj zmierza do ich osłabienia, 
uzupełnienia lub wycieniowania; w sposób bardziej zdecydowany rewidowane są „stereotypy”, 
„obiegowe opinie” o cenzurze – nie przyporządkowane konkretnym autorom (np. s. 21, 38).

Książka składa się z Wprowadzenia, Zakończenia i czterech głównych części: Próba 
syntezy, Przypadki szczególne, Strategie autorskie, Konteksty. część I przynosi drobiazgową 
rekonstrukcję „teorii” oraz „praktyki” działania urzędu – a więc zarówno jego podstaw ide-
owych i organizacyjnych, wypracowanych w pierwszych latach powojennych, jak i jego 
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późniejszego funkcjonowania, nie wolnego od niekonsekwencji, zależnego od zmieniającej 
się sytuacji politycznej. Kolejno poruszane przez autorkę kwestie: teoria i praktyka cenzu-
rowania, kontrola literatury ze względu na treść, a także z uwagi na osobę i pozycję autora, 
rola wydawnictw, miejsce odbiorcy – dają szeroki obraz omawianej problematyki. Wszystkich 
pojawiających się tu wątków nie sposób streścić, warto jednak przywołać niektóre z istot-
niejszych ustaleń Budrowskiej.

pisząc o wytycznych do działań cenzorów, badaczka podkreśla m.in. fakt, że dużej li-
czebności i drobiazgowości wskazówek dla pracowników gUKppiW towarzyszy niejedno-
znaczność, pojemność i nieostrość sformułowań, co pozostanie normą również w późniejszych 
latach. Ten brak precyzji – podyktowany chyba w jakiejś mierze „pedagogiczno-wychowaw-
czym” aspektem cenzury, ale i wymogiem elastyczności wobec konkretnych utworów oraz 
zmieniających się realiów politycznych – skutkować mógł, z jednej strony, pewną samowolą 
lub poczuciem zagubienia szeregowego pracownika urzędu, z drugiej zaś nieograniczonym 
podciąganiem wszystkiego, co niewygodne, pod odpowiedni paragraf („tajemnica państwowa”, 
„interes państwa” etc.). Obok ingerencji w tekst – już w pierwszych latach działania insty-
tucji – ukształtowały się takie formy kontroli, jak zmniejszenie nakładu, ograniczenie przy-
znania papieru, opatrywanie utworów przedmowami odpowiednio ukierunkowującymi odbiór. 

We fragmencie dotyczącym cenzurowania ze względu na treść badaczka przedstawia  
dobrze już rozpoznany zakres „cenzorskich problemów” (m.in. obraz polski międzywojennej, 
Armia Krajowa, powstanie warszawskie, nacjonalizm, okrutne lub „cyniczne” sposoby uka-
zywania okupacji i zagłady, „religianctwo”, „godzenie w dobre imię zSRR”), ilustrując go 
fragmentami cenzorskich recenzji utworów zofii Kossak-Szczuckiej, Tadeusza Borowskiego, 
zofii nałkowskiej czy leopolda Buczkowskiego. za najciekawsze ustalenia należy uznać 
choćby te dotyczące, po pierwsze, tekstów socrealistycznych (wbrew pozorom nie mogły one 
liczyć na taryfę ulgową, wręcz przeciwnie – czytano je wnikliwie, pieczołowicie dopracowując 
ich wymowę ideową); po drugie, wznawiania w okresie socrealizmu – mimo wielu zastrzeżeń 
cenzorów – wybitnych utworów z lat 1945–1948, np. nałkowskiej i Borowskiego; po trzecie, 
różnicy między ingerencjami w poezji i w prozie (większe zmiany przeprowadzano w książkach 
prozatorskich, zwłaszcza w powieściach, jako znajdujących najszerszy oddźwięk społeczny, 
w poezji natomiast cięto co najwyżej pojedyncze strofy lub usuwano wybrane utwory, przy 
czym wiersze nie dopuszczone do druku w prasie często mogły ukazać się w tomikach). 

przedstawiając kwestię tzw. zapisu na nazwisko, badaczka wymienia jego główne przy-
czyny, a także klasyfikuje poziom restrykcji: zakaz obejmował albo wszelkie teksty danego 
autora i jakiekolwiek wzmianki o pisarzu (przypadek czesława Miłosza, Ferdynanda goetla, 
Witolda gombrowicza), albo tylko omówienia twórczości, albo – w wersji najłagodniejszej – 
jedynie informacje o konkretnym dziele. na szczególne względy mogli liczyć, oczywiście, 
pisarze związani z partią, w których przypadku czasem przymykano oko na teksty ideolo-
gicznie niejednoznaczne (z uwagi m.in. na to „przeoczono” Poemat dla dorosłych Adama 
Ważyka); ponadto ulgowo traktowani byli twórcy ideowo „niepewni”, lecz uznani za klasyków 
i warci pozyskania (przypadek Marii dąbrowskiej) 3, ale też – co ciekawe – młodzi, przycho-
dzący ze środowiska obcego ideowo i „dojrzewający” (niekiedy zapewne celowo wydłużający 
ten proces) do „właściwej” postawy polityczno-światopoglądowej, tacy jak Tadeusz Różewicz 
czy paweł Hertz.  

3 Ogólniej rzecz ujmując, w urzędzie stosowano zasadę, by „w klasyku nie kreślić”. W końcowym 
rozdziale, pt. Konteksty. Nauka o literaturze, Budrowska zwraca uwagę, że w latach 1948–1950 
nie wznawiano niektórych „problematycznych” tekstów (np. Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskie-
go), zachowywano jednak integralność klasycznych utworów (Mickiewicza czy Słowackiego), które 
dopuszczono do publikacji. Bardzo drobnych, nieznacznych zmian dokonywano po roku 1950, ale 
tylko w wyjątkowych przypadkach. 
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Wyjątkowo istotny dla zrozumienia działania cenzury jest fragment poświęcony miejscu 
wyznaczonemu redakcjom i wydawnictwom w procesie kontroli. przypadła im, jak stwierdza 
autorka, rola skomplikowana i wieloznaczna. z jednej strony, dokonywały one wstępnych 
ingerencji, co odbywało się pod istotnym naciskiem gUKppiW, który starał się oddelegować 
część swoich obowiązków na inne instancje, a tym samym ograniczyć liczbę cięć dokonywa-
nych w samym urzędzie 4. z drugiej strony, pełniły funkcję pośrednika między pisarzem 
a cenzorem, nieraz też zgłaszały sprzeciw wobec decyzji cenzury (przykładem Wydawnictwo 
literackie). zdaniem Budrowskiej, w świetle badań archiwalnych nawet restrykcyjne dzia-
łania wydawców jawią się zazwyczaj jako droga do osiągnięcia kompromisu. 

Końcowe fragmenty części I przynoszą ciekawą analizę poetyki cenzorskich recenzji. 
Istotna jest podjęta przez autorkę weryfikacja pojawiającej się w piśmiennictwie 5 tezy o bra-
ku wykształcenia 6 oraz niskich językowych i intelektualnych kompetencjach cenzorów. Rzecz 
wygląda na złożoną, sprawozdania wykazują znaczną różnorodność – w zależności od przed-
miotu opisu i od zdolności urzędnika: od tekstów fatalnie napisanych i poznawczo miałkich, 
po utrzymane na wysokim poziomie językowym i zakorzenione w dyskursie krytycznolite-
rackim. poetyka recenzji powstających w gUKppiW mieści się, w ocenie badaczki, na prze-
cięciu kilku stylów: urzędowego, naukowego i, przede wszystkim, publicystycznego, któ- 
ry – choć w rozpatrywanym okresie bywa nacechowany wpływem propagandowej nowomo-
wy – pozostaje najsilniej zindywidualizowany i często zbliża się do języka krytyki literackiej. 

Autorka dodatkowo cieniuje obraz pracowników cenzury i daje zarys ich codzienności 
w rozdziale Kilka słów o PRL-owskim cenzorze. Próba portretu. Wspomina tu np. o zachowa-
nych wierszowanych kupletach i innych satyrycznych utworach, w których cenzorzy auto-
ironicznie dystansują się od własnych działań oraz ich podstaw ideologicznych. Ten fragment 
książki przynosi ciekawy materiał anegdotyczny, a także, co ważniejsze, zaprzecza wyobra-
żeniom na temat zatrudnionych w gUKppiW jako niewykształconych, fanatycznych nieprzy-
jaciół pisarzy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Budrowska konsekwentnie posługuje się neutralnym 
językiem badawczym, daleka jest i od ferowania jałowych poznawczo ocen etycznych wobec 
twórców, i od demonizowania gUKppiW oraz jego pracowników. drobnym odstępstwem od 
tej reguły są powracające w książce określenia nacechowane aksjologicznie, takie jak „Mi-
nisterstwo prawdy”, „walka z cenzurą”, „styl więzienny”, będące pewną pozostałością dys-
kursu „antytotalitarnego”. pełnią one jedynie funkcję skrótów myślowych lub pojawiają się 
ze względów stylistycznych (konieczność znalezienia synonimów) i nie znajdują odbicia 
w metodologicznej warstwie pracy ani w wysnuwanych wnioskach.

Syntetyczny obraz ogólnych założeń i mechanizmów działania urzędu zostaje uzupeł-
niony w części II rozprawy o analizę „przypadków szczególnych”: jerzego Andrzejewskiego, 
Stanisława lema, Władysława Broniewskiego i autorów książek dla dzieci, opartą na boga-
tym materiale archiwalnym. przywoływane tu obszerne fragmenty recenzji pozwalają wnik-
nąć w sposób myślenia cenzorów oraz w powody ich decyzji. Ta część książki, a zwłaszcza 
rozdział poświęcony autorowi Popiołu  i diamentu, daje wyjątkowo dobry wgląd w złożony 

4 W ten sposób wypracowywano złożony system, w którym sam proces twórczy nabierał charakteru 
negocjacyjnego. zob. na ten temat m.in. E. d ą b r o w i c z, „Jakieś zwycięstwo”. Cenzura w PRL-u 
– post factum. W zb.: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.). Red. K. B u d r o w s k a, E. d ą-
b r o w i c z, M. L u l. Warszawa 2013, s. 357. – Z. R o m e k, Poza prawem. System funkcjonowania 
cenzury w PRL. W zb.: jw., s. 181). 

5 zob. m.in. P. n o w a k, Swoi  i  obcy w  językowym obrazie  świata.  Język publicystyki  polskiej 
z pierwszej połowy lat pięćdziesiątych. lublin 2002.

6 Staranne wykształcenie, jak się okazuje, nie należało w gUKppiW do rzadkości, a przy tym ogólny 
poziom rósł sukcesywnie – od około 15% pracowników z wykształceniem wyższym w roku 1958 
do 80% w roku 1970 (s. 115).
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splot procesu twórczego, kontrolnego, negocjacyjnego i wydawniczego – z cenzurą i autocen-
zurą w tle. 

Relacjonując perypetie kolejnych tekstów Andrzejewskiego, badaczka analizuje m.in. mo- 
tywy wprowadzenia zmian w drugim wydaniu Popiołu i diamentu (przychylając się do tezy, 
iż pisarz zrobił to z własnej inicjatywy), rekonstruuje historię problematycznych opowiadań 
(zatrzymanie zbioru Kukułka – opowiadania optymistyczne w 1949 roku i poszczególnych 
późniejszych utworów, takich jak Warszawianka, Narcyz, Wielki lament papierowej głowy) 
oraz Bram raju (tu zwraca uwagę, że kostium historyczny i „właściwe” przesłanie były dla 
cenzorów czytelne). najwięcej miejsca zajmuje analiza procesu powstawania i cenzurowania 
opowieści Idzie  skacząc po górach. dowiadujemy się, jakie konkretnie zarzuty wysuwali 
pracownicy gUKppiW, jakich ingerencji dokonano, poznajemy też historię tzw. sceny wer-
nisażowej 7, która pojawia się we wczesnych i późnych wersjach powieści. 

drobne zastrzeżenia budzić może passus poświęcony „strategiom” Andrzejewskiego 
zastosowanym w tej powieści i próbom wyjaśnienia, dlaczego autor zgodził się na usunięcie 
sceny wernisażowej (s. 141). nie do końca przekonują np. wnioski na temat niebezpieczeństw 
mechanizmu autocenzury, odniesione do wspomnianego fragmentu tego utworu (przytoczo-
nego na s. 136–137), skoro ma on, co badaczka dostrzega, jawny ton ironiczny, najwyraźniej 
odczytany przez cenzorów. Trudno też zgodzić się ze stwierdzeniem, iż „cenzura, za pośred-
nictwem wydawnictw, naciskała na pisarzy, by – przynajmniej formalnie – akceptowali 
marksistowski światopogląd, stąd częste sztuczne »wtręty« o Marksie, Stalinie” (s. 141). jest 
ono trafne w odniesieniu do realiów lat pięćdziesiątych – zwłaszcza tych dotyczących nauki, 
ale z pewnością nie stosuje się do literatury lat sześćdziesiątych. 

Można również dyskutować nad granicami użyteczności pojęcia kostiumu 8. O ile nie 
ma wątpliwości co do takiej klasyfikacji dzieł Bramy raju czy Ciemności kryją ziemię (z za-
strzeżeniem, że i w tych przypadkach sprawa zależy od zmiennego kontekstu lektury), o tyle 
mówienie o „kostiumie egzotycznym” w odniesieniu do Idzie  skacząc  po  górach  (s. 141) 
wydaje mi się nadinterpretacją. powieść wprawdzie krąży wokół polskich problemów, ale nie 
charakteryzuje się właściwą dla „kostiumów” dwuplanowością semantyczną; realia francu-
sko-hiszpańskie nie są tu warstwą, którą można „zdjąć”, by odkryć właściwy sens; to raczej 
w ramach większej, „zachodniej” całości pojawiają się poszczególne „polskie” wątki i aluzje 
polityczne, nie determinujące struktury i wymowy całego dzieła. Ta uwaga odnosi się również 
do – odznaczających się silnym potencjałem alegoryczno-parabolicznym – utworów lema. 
Mówienie tu o „kostiumie fantastycznym” wydaje się nietrafne. Istotną sprawą jest hierarchia 
znaczeń; niektóre dzieła tego pisarza da się czytać np. jako krytykę komunistycznej utopii, 
ale ich sens zasadniczy cechuje znacznie większa uniwersalność.

W rozdziale poświęconym wczesnej twórczości lema badaczka wysuwa tezę, że zakazy 
nałożone na dwie pierwsze jego książki (w roku 1949 zatrzymano Wywiad i atomy – tom 
zbierający opublikowane już w prasie opowiadania – oraz drukowaną wcześniej w odcinkach 
powieść Człowiek  z Marsa) i na realistyczny Szpital  Przemienienia (który ukazał się, po  
poprawkach i dopisaniu przez autora dwóch tomów bardziej poprawnych ideologicznie, 
dopiero w roku 1955, w 7 lat od powstania pierwszej części) zadecydowały o tym, że jako 

7 chodzi tu o rozmowę prowadzoną w czasie wernisażu prac Antonia Oritza w paryżu przez Marka 
Kostkę z laurensem. Kostka – postać niewątpliwie wzorowana na M. Hłasce – zapytany o sytuację 
ludzi sztuki w polsce, wygłasza superlatywy na temat polskiego rządu i partii, które „uwielbiają 
artystów i dają im pełną swobodę”, dzięki czemu artyści polscy są „szczęśliwi jak słowiki”. Fragment 
ten został okrojony, gdyż, jak zauważył cenzor, w ustach Kostki był „oczywistą kpiną”.

8 za istotę „kostiumowości” uznaje Budrowska – komentując pracę L. S z a r u g i  Wobec totalitary-
zmu. Kostium kościelny w prozie polskiej. – Wobec cenzury (Szczecin 1994) – „opisanie niecenzu-
ralnego, a istotnego dla społeczeństwa polskiego problemu, przy umiejscowieniu go w innym 
kontekście historycznym, najlepiej bardzo odległym” (s. 243). 
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drogę twórczą wybrał pisarz fantastykę naukową. Wniosek taki – choć mieści się on w nie 
dającej się podważyć ogólnej diagnozie wpływu cenzury na zahamowanie rozwoju literatury 
realistycznej o tematyce współczesnej – można uznać za kontrowersyjny. elementy fanta-
styki pojawiały się wszak w najstarszych tekstach lema, pisanych jeszcze w okresie umiar-
kowanej kontroli i zapowiadających już w zalążku późniejsze książki 9. Również jego dojrza-
ła twórczość dowodzi, że wybór science fiction był nieprzypadkowy 10. Wszystkie najważniej-
sze tematy i problemy poruszane w ciągu tylu lat przez autora Solaris znalazły – czy do 
pewnego momentu znajdowały – w fantastyce naukowej adekwatne medium. Warto przy-
wołać tu wypowiedź samego lema, która, choć nie rozstrzygająca, wydaje się istotna: „zresz-
tą gdyby nawet wszystko szło normalnym torem i moje książki ukazywałyby się w natural-
nym porządku powstawania, wcale nie sądzę, abym miał kiedykolwiek stać się pisarzem 
realistycznym” 11. Myślę zatem, że nie należy przeceniać wpływu cenzury na wybór drogi 
twórczej lema. Ani też „ezopowych” aspektów fantastyki naukowej. zapewne gatunek ten 
umożliwiał aluzyjne i paraboliczne przemycanie pewnych aktualnych treści; jednak autor 
Solaris – począwszy od dzieł najwcześniejszych – skupiał się na problemach o wymiarze 
ogólnoludzkim i globalnym 12. Wątpliwości budzi też wzmianka o tym, że cenzorzy prześle-
pili głęboko zakamuflowany pesymizm pierwszych opublikowanych utworów lema (s. 251). 
Wszak Obłok Magellana i Astronauci mieszczą się jeszcze w granicach eutopii (utopii pozy-
tywnej, technologicznej) 13, dopiero późniejsze dzieła przyniosą pesymistyczną diagnozę 
ludzkich możliwości poznawczych i etycznych oraz krytyczną rozprawę z utopią (również, 
ale nie tylko, stalinowską). 

Także Broniewski, mimo przywilejów, jakimi się cieszył, miał kłopoty z cenzurą: zgła-
szano zastrzeżenia do ponad 20 jego wierszy, które w efekcie wędrowały pomiędzy różnymi 
tomami, w kilku utworach zmieniono drobne „niezręczne” określenia dotyczące zSRR, co 
najmniej jeden (Radio) zatrzymano w całości. W rozdziale poświęconym poecie badaczka 
m.in. stwierdza, że pisarze o mocnej pozycji nie stosowali jednorodnej strategii wobec cen-
zury, lecz tylko doraźne zabiegi w odpowiedzi na konkretne ingerencje, a jedyną reakcją 
„systemową” była autocenzura – w tym przypadku odłożenie wiersza do szuflady. 

Szczególnie ciekawie przedstawiają się ustalenia Budrowskiej dotyczące literatury dzie-
cięcej i młodzieżowej. Autorka poddaje rewizji opinię, jakoby twórczość ową w okresie socre-
alizmu traktowano (ze względu na jej szczególne zadania wychowawcze) równie surowo jak 
tę dla dorosłych. Okazuje się, że na początku lat pięćdziesiątych teksty uznane za klasycz-

  9 zob. J. j a r z ę b s k i, Golem z Marsa. posł. w: S. l e m, Człowiek z Marsa. Warszawa 1994, s. 140. 
Także A. S m u s z k i e w i c z  (Stanisław Lem. poznań 1995, s. 13) uważa, że „autor Solaris już 
dość wcześnie był nieomal w pełni ukształtowany jako pisarz […]”.

10 Fakt, że w pewnym momencie fantastyka okazała się „kulą u nogi” (ze względu na ograniczenia 
gatunku oraz na rzekome niezrozumienie ze strony krytyków) i że lem przekroczył jej granice, 
m.in. w stronę eseistyki, nie świadczy, iż decyzja o podjęciu takiego rodzaju pisarstwa była, jak 
chce M. S z p a k o w s k a  (Dyskusje  ze Stanisławem Lemem. Warszawa 1996, s. 9), „pomyłką 
teoretyczną”. Budrowska przywołuje opinię Szpakowskiej (tu omyłkowo nazywając ją M. Baranow-
ską, s. 177) niejako na potwierdzenie tezy o „niekonieczności” wyboru fantastyki naukowej.

11 S. B e r e ś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987, s. 26.
12 Rację ma J. j a r z ę b s k i  (Wszechświat Lema. Kraków 2003, s. 31), zauważając, że autor Solaris 

pozostaje daleki od „polonocentryzmu”, a podejmowana przezeń refleksja polityczna jest „wielora-
ko uwarunkowana i wpisana w bardzo ogólny system filozoficznych poglądów i hipotez”.

13 jak pisze j a r z ę b s k i  (ibidem, s. 14, 56), lem „jakby uwierzył, iż ludzkość oświecona niejako 
naturalnie zorganizuje się w zgodny, produktywny kolektyw”, przy czym, „zwycięstwo komunizmu 
[...] jest czczą deklaracją: w istocie chodzi raczej o wyminięcie problematyki politycznej, zbycie jej 
ogólnikami tak, by odsłonić pole dla prezentacji »utopii technologicznej«, czyli tego, co autora fa-
scynowało naprawdę”.
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ne – Marii Konopnickiej, Stanisława jachowicza, a także jana Brzechwy – choć były ostro, 
często sarkastycznie, oceniane, m.in. ze względu na takie „wady”, jak formalizm, brak treści 
wychowawczych, propagowanie wartości mieszczańskich, psychologizm, symbolizm, napu-
szony język, niepowiązanie z rzeczywistością, nadmiar fantastyki – publikowano jednak bez 
ingerencji, szybko i w dużych nakładach. panowała tu, jak przypuszcza autorka, sytuacja 
„wymuszonego przeczekania”: tymczasowo godzono się na funkcjonowanie ideologicznie 
podejrzanych utworów – z braku literatury realizującej założenia doktryny socrealistycznej. 
Badaczka przygląda się też reakcjom twórców: przytacza przykłady przekształcania tekstów 
lub próby pisania w sposób spełniający wymogi nowej polityki kulturalnej (Brzechwa) oraz 
korzystania z mowy ezopowej (O chłopcu, który szukał domu Ireny jurgielewiczowej), zazna-
czając, że dominowało „oczekiwanie na zmiany zewnętrzne i wykorzystywanie niejednorod-
nej postawy urzędu cenzury wobec tej kategorii pisarstwa” (s. 226).

przyjmowane przez pisarzy strategie radzenia sobie z systemem kontroli, a także – ma-
jący zasadnicze znaczenie, choć trudno uchwytny – problem autocenzury to szczególnie 
istotne wątki omawianej pracy. W obrębie całej książki autorka wskazuje na takie zabiegi, 
jak przeczekanie, kostium, kamuflaż, mowa ezopowa czy tzw. strategia porcelanowego 
pieska (podsuwanie cenzorom przerysowanego, zbędnego fragmentu czy sceny niecenzu-
ralnej, łatwej do rozszyfrowania i odwracającej uwagę od głębiej ukrytych nieprawomyślnych 
treści). W rozdziale Gotowy wzór  reakcji. Cenzura  carska a  cenzura w PRL-u omówione 
zostają dodatkowo zbieżności (wynikające z istnienia poniekąd tego samego suwerena po-
litycznego) oraz różnice (wypływające głównie z innego podejścia do kwestii religijnych 
i patriotycznych) między cenzurą carską a pRl-owską, ale przede wszystkim podobieństwa 
w reakcjach literatury polskiej. Odwołując się do opinii Hobot i nycza, a także do wyników 
własnej kwerendy, badaczka pisze o sięganiu przez autorów do „»sprawdzonego« w XIX 
wieku wzorca radzenia sobie z opresją” i o „korzystaniu z gotowego schematu” (s. 231). 

podsumowanie tych zagadnień przynosi rozdział „Mowa ezopowa” i „porcelanowy piesek”. 
Autorskie strategie radzenia sobie z cenzurą. na podstawie zarówno wyników prac swoich 
poprzedników, jak i własnych ustaleń dotyczących „przypadków szczególnych”, Budrowska 
formułuje tu kilka istotnych spostrzeżeń. Materiał archiwalny świadczy o słuszności tezy 
nycza, iż najbardziej popularnymi rozwiązaniami, tak jak w okresie zaborów, były w latach 
czterdziestych i pięćdziesiątych „kostiumy” – historyczne i egzotyczne (s. 256). Ważne wy-
daje się ponadto stwierdzenie, że czytelne „antycenzorskie” strategie wewnątrztekstowe 
pojawiały się przede wszystkim w prozie; w przypadku poezji natomiast ochronie integral-
ności utworu służyły częściej zabiegi zewnątrztekstowe. pisząc o mowie ezopowej, Budrow-
ska wskazuje – za Hobot – że nie da się w sposób pewny rozstrzygnąć, co jest „strategią”, 
a co niezależną od cenzorskiego kontekstu kreacją artystyczną (s. 241); nie sposób też, 
zdaniem badaczki, mówić o „immanentnych” cechach ezopowości, ugruntowanych w „in-
tencji dzieła”. dowodów na sięganie po strategiczne posunięcia można poszukiwać w wypo-
wiedziach pisarzy (listy, notatki, dzienniki), a także porównując wersje tekstu; niemniej 
jednak przeważnie zjawisko to pozostaje nieuchwytne i trudne do jednoznacznej oceny.

drobne zastrzeżenia budzi chyba nieco zbyt szerokie posługiwanie się pojęciem stra-
tegii. Sądzę, że autorskich decyzji dotyczących wyboru kierunku twórczości (literatury 
dziecięcej w przypadku Brzechwy czy fantastycznej w przypadku lema) – abstrahując od 
podkreślanej przez autorkę niemożliwości rozstrzygnięcia, w jakim stopniu owe decyzje  
były podyktowane istnieniem systemu kontroli – nie należy traktować jako strategii (w ta-
kim sensie, w jakim jest nią np. mowa ezopowa), ale jako osobny rodzaj reakcji na działal-
ność cenzury. Koncentracja na twórczości mniej narażonej na ingerencje to wszak wybór 
niejako bardziej całościowy, w dodatku raczej „unikowy” (nazywanie tego „walką” czy 
„strategią” byłoby tu zasadne, gdyby stawką w tej grze było tylko opublikowanie c z e g o-
k o l w i e k  w obiegu oficjalnym).  

podsumowując i porządkując najważniejsze zaprezentowane przez autorkę pisarskie 
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reakcje na istnienie cenzury, można zaproponować taką ich szkicową typologię (z zastrze-
żeniem, że zabiegi te w praktyce często się pokrywają):

1) autocenzura w wąskim sensie, czyli strategie „zaniechania” lub „przeczekania”;
2) autorskie decyzje o podjęciu lub ograniczeniu się do twórczości mniej narażonej na 

ingerencje; 
3) zabiegi mające na celu przemycenie niecenzuralnej problematyki:

a) lokalne, cząstkowe – ezopowe bądź aluzyjne;
b) kostiumowe, obejmujące całą strukturę i sens utworu;
c) wpisywanie potencjalnych znaczeń społeczno-politycznych w utwór paraboliczny  

 o sensie bardziej uniwersalnym.
Autocenzurę w sensie wąskim (przemilczenie, przeczekanie) oraz wybór „bezpiecznego” 

rodzaju twórczości należałoby potraktować jako dwie odmienne formy „zaniechania”, a ter-
min „strategia” zarezerwować dla zabiegów ezopowych, kostiumowych i aluzyjnych. zjawi-
skiem z innego porządku jest natomiast „autocenzura” w szerokim sensie, rozumiana – m.in. 
za (przywoływanym przez Budrowską) Michaelem Kienzlem – jako stan świadomości czy fakt 
psychospołeczny; jako swoiste uwewnętrznienie norm cenzury przez osoby jej poddane – 
uwewnętrznienie wiążące się również z ograniczeniem wolności myśli (s. 246). Była- 
by to płaszczyzna wstępnie wyznaczająca zakres możliwości twórczych i przyjmowanych 
strategii.

Określenie „walka z cenzurą”, powracające w charakterze skrótu myślowego (o realnej 
„walce” z urzędem, oczywiście,  nie było mowy w oficjalnym obiegu), może być, poza kon-
tekstem omawianej pracy, nieco mylące. W istocie jednak zaproponowane przez Budrowską 
– szczególnie cenne – wnioski dotyczące gier i strategii podejmowanych przez twórców od-
słaniają złudność rzekomo „tajnego” porozumienia autora z czytelnikiem ponad głową 
cenzora 14 i z pewnością są podstawą do rewizji utartych wyobrażeń na ten temat. zadanie 
pracowników urzędu polegało (wbrew intuicjom jana Błońskiego) nie tylko na „wycinaniu” 
pojedynczych słów i sformułowań, ale też na rekonstruowaniu ogólnej idei, naddanego 
sensu utworu, jak i na czujnym odczytywaniu – często ukrytej, trudno uchwytnej – niewła-
ściwej „tendencji”. Badaczka zwraca uwagę na fakt, że urzędnicy zazwyczaj trafnie rekon-
struują ów sens ogólny, a przy tym „zadziwiająco często mają świadomość autorskich 
strategii – wiele zabiegów rozpoznają i tolerują”, w licznych przypadkach nie ingerują jednak 
w dzieło na tyle głęboko, by je zlikwidować. ponadto „samo przyjęcie przez autora takiej czy 
innej strategii opiera się na antycypacji cenzorskiego myślenia, co też oznacza, że to urząd 
dyktuje reguły tej gry” (s. 245). na pewną naiwność literackiej „zabawy w konspira- 
cję” zwracał wcześniej uwagę m.in. nycz 15, niemniej dopiero praca Budrowskiej – dzięki 
mocnemu osadzeniu w źródłach archiwalnych – pozwala zobaczyć możliwie pełny obraz 
zjawiska i dostrzec złożoność owej kilkustopniowej i wieloczynnikowej sytuacji komunika-
cyjnej. 

To w ogóle jedna z największych zalet omawianej rozprawy: dotychczasowe hipotezy na 
temat działania urzędu kontroli i jego wpływu na literaturę, nawet jeśli w pełni trafne, czę-
sto formułowane były na podstawie samych tekstów literackich i świadectw lektury; cenzu-
ra była swego rodzaju miejscem pustym, jej rolę dedukowano niejako z dwóch pozostałych 
elementów układanki. Omawiana rozprawa pozwala – w dużo większym stopniu niż publi-

14 W świetle ustaleń Budrowskiej mylne okazuje się np. sformułowane bez wglądu w archiwa cenzu-
ry przekonanie S z a r u g i  (op.  cit., s. 37), że rozszyfrowanie przez krytykę właściwego sensu 
utworu kostiumowego (np. w recenzjach) równałoby się złożeniu „donosu na pisarza”. 

15 n y c z, op. cit., s. 12. ciekawe uwagi poświęcił tej sprawie również S. M r o ż e k  we wspomnienio-
wym tekście na temat swoich zmagań z gUKppiW (Cenzura. W: Życie i inne okoliczności. Wybór, 
wstęp, oprac. T. n y c z e k. Warszawa 2003, s. 123–124).
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kowane do tej pory prace, oparte na materiałach archiwalnych – uzupełnić tę lukę i otwiera 
pole do dalszych badań. 

Bardzo mocne ugruntowanie w źródłach, neutralna i pojemna siatka pojęciowa, wielo-
aspektowy i wolny od uproszczeń ogląd tematu, ciekawy dobór konkretnych przypadków – 
wszystkie te cechy sprawiają, że książka Kamili Budrowskiej jest niezbędną lekturą dla 
przyszłych badaczy cenzury i dla wszystkich zainteresowanych powojennym życiem literackim. 

A b s t r a c t

KAjeTAn MOjSAK Institute of literary Research of the polish Academy of Sciences, 
Warsaw

cOnTROlleRS And STRATegISTS

The review is devoted to Kamila Budrowska’s book Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958 
(Literature  and Writers  against  Polish People’s Republic Censorship 1948–1958). The subject of the 
volume is the rules and practice of literary texts censoring, as well as authors’ strategies of avoiding it. 
The book, based on rich archive search query, offers a broad and complex picture of censorship ac-
tivities and its influence over polish literature. 

SŁAWOMIR BURYŁA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

MOnOgRAFIA WczeSnej TWÓRczOŚcI MARKA nOWAKOWSKIegO 

K r z y s z t o f  K o s i ń s k i, WIWISeKcjA pOWSzednIOŚcI. STUdIUM WczeSnej TWÓR-
czOŚcI MARKA nOWAKOWSKIegO (1957–1971). (Recenzenci: jerzy eisler, Maciej Urba-
nowski. Indeks: Inga jaworska-Róg). Warszawa 2014. Instytut pamięci narodowej. Komisja 
Ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, ss. 560.

Krzysztof Kosiński napisał książkę, jaką winien napisać literaturoznawca, a uczynił to hi-
storyk, zafascynowany twórczością Marka nowakowskiego. Autor korzysta z tekstów, którym 
z punktu widzenia tradycyjnej historiografii trudno przyznać status źródła. 

Monografia składa się z trzech części o różnej objętości.
część I, Między historią a literaturą, podejmuje fundamentalną i wielokrotnie dyskuto-

waną kwestię metodologiczną: pytanie o rangę tekstu literackiego jako świadectwa epoki. 
W jakiej mierze przekazuje on prawdę o rzeczywistości historycznej, odwzorowuje ducha 
oraz sens przemian społecznych, politycznych i obyczajowych. Formułując podobne wątpli-
wości, Kosiński jest świadom spraw, na które przed laty zwracał uwagę Michał głowiński. 
przekonywał on, że interpretując utwór literacki należy mieć na względzie konwencję gatun-
kową oraz „intencyjność” dzieła. dopiero pamiętając o nich możemy zapytać o relację z rze-
czywistością zewnętrzną, o „wartość” oferowanej prawdy o świecie zanurzonym w konkretnym 
czasie historycznym 1. 

przywołując konstatacje głowińskiego, słusznie przypomina Kosiński stanowisko Flo-
riana znanieckiego 2. prawda literatury stanowiła dla niego niemożliwy do pominięcia aspekt 
wiedzy o społeczeństwie. Spostrzeżenia głowińskiego, znanieckiego, klasyczne prace geor-

1 M. g ł o w i ń s k i, Lektura dzieła a wiedza historyczna. W zb.: Dzieło literackie jako źródło histo-
ryczne. Red. Z. S t e f a n o w s k a, J. S ł a w i ń s k i. Warszawa 1978. 

2 F. z n a n i e c k i, Metoda socjologii. przeł., wstęp E. H a ł a s. Warszawa 2008.
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ga Simmela o modzie 3 znajdują swoje rozwinięcie i potwierdzenie w teoriach ervinga goff-
mana oraz polskiego socjologa piotra Sztompki 4. Uprawniają one do wyciągnięcia jednego 
fundamentalnego wniosku – tekst prozatorski kryje w sobie duży potencjał poznawczy, 
pozwalający często oświetlić rzeczywistość od strony niedostępnej nawet najbardziej wnikli-
wym rozprawom naukowym. Autor monografii tak o tym mówi: „czytając [...] opowiadania 
[nowakowskiego], nieraz doznawałem iluminacji, zauważając coś, czego nie pokazało żadne 
inne źródło” (s. 9). nierzadkie są bowiem przypadki, gdy rozpoznania pisarzy wyprzedzają 
rozpoznania filozoficzne, historyczne czy socjologiczne, bywają przewodnikiem dla diagnoz 
historyków, filozofów, socjologów. Świadom tych zalet badacz eksponuje jeszcze jeden walor 
literatury będącej „pomostem między racjonalnym a emocjonalnym, między oficjalnym a nie-
oficjalnym, [...] między tym, co zaprotokołowane w raportach, a tym, co nieuchwytne i ulotne” 
(s. 61). Umie ona spowodować, że przeszłość ożywa – nabiera kolorów, smaków, zapachów. 
Może więc stać się mediatorem między teraźniejszością a tym, co minione, pomostem prowa-
dzącym do uchwycenia sposobu odczuwania, myślenia i wrażliwości ludzi z różnych epok 
Tym samym znajdujemy się blisko ducha współczesnej historiografii i zachodzących w niej 
przemian (co najmniej od momentu druku słynnej książki Haydena White’a 5). coraz częściej 
(także i w polskim środowisku akademickim, choć następuje to z dużymi oporami) analizu-
jący przeszłość przedstawiciele dzisiejszej humanistyki wcielają się w role „tłumaczy” dziejów 
i sposobów ich utrwalania (komunikowania), a nie kodyfikatorów ostatecznej, kanonicznej 
interpretacji zdarzeń. 

Kosiński umieszcza swoją monografię w nurcie socjologii codzienności. Sięga więc po 
Człowieka w teatrze życia codziennego goffmana 6 (również po jego Rytuał interakcyjny oraz 
Instytucje totalne 7). Wczesna proza nowakowskiego staje się zatem pod okiem Kosińskiego 
(zgodnie z tytułową formułą) „wiwisekcją powszedniości” – wiwisekcją peerelowskiej codzien-
ności. Autor Benka Kwiaciarza jawi się jako uważny rejestrator świata znanego mu z bez-
pośredniej obserwacji – niczym XIX-wieczny malarz realista. W zgodzie z XIX-wiecznymi 
regułami sztuki otrzymujemy obraz, który gromadzi wiedzę o regułach rządzących rozwojem 
całych społeczeństw, obowiązujących nie tylko w niewielkiej społeczności Włoch czy przed-
mieść Warszawy. 

Osobny blok zagadnień w części I inicjuje kwestia realizmu opowiadań nowakowskiego. 
Kosiński poświęca tej kategorii sporo uwagi. Szczegółowo rekonstruuje dzieje tego pojęcia 
w zachodniej i polskiej sztuce, powojenny spór o realizm (angażujący pewną liczbę ówczes- 
nych krytyków i badaczy), o socrealizm, a także o reakcję autorów debiutujących w czasach 
odwilży na uproszczenia partyjnych kodyfikatorów sztuki. Rację mają wszyscy ci, którzy 
sytuują nowakowskiego wśród twórców wyrastających z przemian popaździernikowych – 
z ich nieufnością wobec ideologii, faktograficznością i szczerością opisu, z umiłowaniem 
konkretu, jak też obsesyjną podejrzliwością wobec wszelkiej nieautentyczności, sztuczności 
i pompatyczności (jako niechcianego dziedzictwa socrealizmu). przynależnością do nurtu 
popaździernikowego tłumaczyć można fascynację nowakowskiego środowiskami outsiderów, 
odstępców, „niebieskich ptaków”. Środowiska, zachowania oraz zwyczaje grup przestępczych 
były synonimami niezależności i wolności. Obrazowały predylekcje pisarza do wszystkiego, 

3 G. S i m m e l, Filozofia kultury. Wybór esejów. przeł. W. K u n i c k i. Kraków 2007. 
4 P. S z t o m p k a, Socjologia zmian społecznych. przeł. j. K o n i e c z n y. Kraków 2005. – Socjologia 

codzienności. Red. P. S z t o m p k a, M. B o g u n i a - B o r o w s k a. Kraków 2008. 
5 H. W h i t e, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore 1973. 
6 E. g o f f m a n, Człowiek w  teatrze  życia  codziennego. Oprac., wstęp j. S z a c k i. przeł.  

H. i P. Ś p i e w a k o w i e. Warszawa 1981. 
7 E. g o f f m a n: Rytuał interakcyjny. przeł. A. S z u l ż y c k a. Warszawa 2006; Instytucje totalne. 

O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych. przeł. O. W a ś-
k i e w i c z, J. Ł a s z c z. Sopot 2011.
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co odmienne od komunistycznej sztancy; do tego, co starsi pamiętali jeszcze z okresu mię-
dzywojennego, a młodsi z opowieści starszych i (pojawiających się coraz częściej „po paź-
dzierniku”) motywów z zachodniego kina (rozmiłowanego w kryminałach). W tym kontekście 
należy przywołać znaczącą dla nowakowskiego i pisarzy o podobnej wrażliwości kategorię 
„realizmu peryferyjnego”. Autor Benka Kwiaciarza upodobał sobie przestrzenne jak i spo-
łeczne obrzeża. jego proza nie daje całościowego obrazu pRl (nie ma też takich ambicji), ale 
raczej wybrany fragment, zasiedlony przez – powiedzielibyśmy dziś – ludzi wykluczonych, 
funkcjonujących na marginesie dokonujących się przemian politycznych i cywilizacyjnych. 
jednocześnie portretowane przez nowakowskiego „peryferie” wiele mówią o społecznym 
i ludzkim wymiarze owych przemian w epoce pRl. 

Wypada przyznać rację jerzemu Stempowskiemu. przed laty formułował on trafną 
diagnozę: „Marek nowakowski odziedziczył po naturalistach zarówno ich technikę, jak pro-
blematykę artystyczną. daleki od tego, co przyjęto dziś nazywać zaangażowaniem, nie znaj-
duje w sobie powodu do przeklinania ani do błogosławienia, patrzy na ludzi i na rzeczy 
spokojnie, bezstronnie i wyrozumiale. postawa ta nie pozwala mu na brutalność słów i ob-
razów” 8. Miast doraźnej oceny – często fałszywej i mylącej – woli nowakowski śledzić ludzkie 
zachowania, zwyczaje, postawy i wybory w świecie, w którym indywidualność, wyjątkowość 
oddają pole sztampie. 

część II, Spektakl społeczny, ma charakter analityczny. jest najobszerniejsza. Kosiński 
w kilkunastu rozdziałach rekonstruuje rzeczywistość społeczną i historyczną, w jakiej żyją 
bohaterowie wczesnej prozy nowakowskiego. Badacz omawia m.in. wygląd zewnętrzny (moda), 
doświadczanie czasu, bliższej i dalszej przestrzeni, zasady funkcjonowania wspólnoty ro-
dzinnej i przestępczej (sfera gestów, mimiki, „kodeksu honorowego”), a nawet stosunek do 
zwierząt. nie zamierzam prezentować dokładnie wszystkich kategorii wyróżnionych przez 
Kosińskiego. Każdą z nich omawia on opierając się na bogatym materiale pochodzącym 
z opowiadań (badacz wykazuje się drobiazgową znajomością prozy nowakowskiego). połą-
czone wzajemnymi zależnościami, opowiadania te przynoszą interesującą relację o życiu na 
prowincji i w małych miasteczkach w pierwszych dwóch dekadach od zakończenia wojny. 
czytając nowakowskiego/Kosińskiego otrzymujemy portret epoki, po który może sięgnąć 
zarówno socjolog, historyk społeczny, jak i literaturoznawca. 

W „słowniku” stworzonym przez Kosińskiego niektóre hasła „przecinają się” lub „zacho-
dzą na siebie”. nie jest to zarzut. Tego materiału nie da się uporządkować tak, by zachować 
nieprzekraczalne linie podziału. dla przykładu wymieńmy cztery grupy spotykających się 
ze sobą pojęć: WYgląd; SYgnAŁY, geSTY, znAKI; MĘŻczYŹnI I KOBIeTY; pOŻądAnIe. W ich 
centrum winien się znaleźć nadrzędny zbiór MĘŻczYŹnI I KOBIeTY. dla opowiadań nowa-
kowskiego jest to bowiem podstawowa oś porządkowania świata. Rzeczywistość obejmuje 
„męskie” i „kobiece” wymiary. Każdy z nich ma swoje wewnętrzne – ściśle skodyfikowane – 
role społeczne oraz dokładnie określoną przestrzeń kulturową. To temat na inną rozprawę, 
ale utwory nowakowskiego (w każdym razie pewna ich część) wręcz domagają się odczytań 
z pozycji krytyki feministycznej lub metodologii genderowej. Bohaterowie nowakowskiego 
przypominają nieco postaci znane z dzieł Andrzeja Stasiuka. punktem odniesienia mogłoby 
być rozumienie męskości zaproponowane przez Błażeja Warkockiego (badacz wprowadził je 
interpretując opowiadania i powieści autora Murów Hebronu 9). 

część III nosi tytuł Poszerzanie perspektywy. Wraz z nią wykraczamy poza małomia-
steczkową rzeczywistość. O wiele częściej niż z gazety, radia czy telewizji informacje o „innym 

8 J. S t e m p o w s k i, Nowa książka Marka Nowakowskiego. W: Klimat życia i klimat literatury. Wy-
bór, oprac. J. T i m o s z e w i c z. Warszawa 1988, s. 378. Szkice literackie. T. 2.

9 zob. B. W a r k o c k i, Tożsamość możliwa, czyli odmiany męskości w prozie Andrzeja Stasiuka. 
W: Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007. 
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świecie” bohaterowie nowakowskiego wynoszą z knajpy, z rozmowy z kimś, kto w nim bywał, 
rzadziej ze spotkania z cudzoziemcami. podstawowym jednak źródłem wiedzy o rzeczywisto-
ści są stereotypy przekazywane w bezpośrednim kontakcie bliskich sobie osób – rodziny, 
znajomych, przyjaciół. Utrwala to obiegowe opinie, przesądy, ale też chroni przed propagan-
dową papką. jak przekonuje Kosiński, opowiadania nowakowskiego można czytać jako 
zapis przybliżania się i oddalania dwóch zbiorów: państwa (władzy) i społeczeństwa. Od 
połowy lat czterdziestych XX wieku do połowy następnej dekady władza i naród stoją na 
przeciwnych biegunach, ale po 1956 roku podział na „oni” i „my” nie jest już tak klarowny 
(odżywa bodaj jeszcze raz – w latach osiemdziesiątych). Autor Benka Kwiaciarza diagnozu-
je chronologię oraz różne formy owych „spotkań” i „rozejść”. 

W części III Kosiński stara się zrekonstruować utrwalone w prozie nowakowskiego pro-
cesy społeczne formujące peerelowską rzeczywistość. próbuje nakreślić ich sens, ewolucję 
i punkt dojścia. 

W epoce gomułkowskiej pojawiają się „ładni współcześni”. To młodzi ludzie urodzeni po 
wojnie, nie pamiętający stalinizmu. nawet rok 1956 nie stanowi istotnego momentu w ich 
biografii. Kim są „ładni współcześni”? przedstawicielami bitnikowskiej młodzieży, dla której 
podstawowymi wartościami są dobra zabawa, muzyka, pieniądze, w nieodległej przyszłości 
pragnienie, by urządzić się w życiu nie wchodząc nikomu w drogę, unikając sytuacji, które 
wymagałyby jasnych i odważnych deklaracji światopoglądowych. chcą oni „żyć obok”, nie 
angażować się. Ich wyróżnikiem staje się brak autentyczności, naśladowanie wzorców kre-
owanych przez media. Reprezentują generację przystosowanych, mieszkańców peerelowskich 
blokowisk – w epoce gierkowskiej symbolu awansu społecznego i poprawiającego się statu-
su życia. 

„Ładni współcześni” są wytworem oraz częścią szerszego zjawiska, które zwykliśmy 
określać mianem „małej stabilizacji”. Ich rówieśnicy – tak jak i ich następcy – to często cy-
niczni karierowicze. pobratymców odnajdzie pisarz dopiero w młodzieży niepodległościowej, 
wolnościowej i zbuntowanej lat osiemdziesiątych – poszukującej wartości poza sferą „małej 
stabilizacji”. 

Autor Silnej gorączki maluje portret społeczeństwa lat sześćdziesiątych i siedemdziesią-
tych: dominuje ciułactwo, dorabianie na boku, chęć posiadania zastępuje i wypiera wszyst-
ko, czego nie udaje się pomieścić w „realizmie materialistycznym”. zatacza on zresztą ol-
brzymie kręgi, obejmując swym zasięgiem politykę, religię, relacje międzyludzkie, kulturę. 
W granicach realizmu materialistycznego mieści się pazerność. W prozatorskiej diagnozie 
nowakowskiego obywatele pRl „deklarują egalitaryzm i niechęć do bogatych, a zarazem 
ustawicznie dążą do poprawy własnej kondycji – najchętniej na skróty, z wykorzystaniem 
dojść w upaństwowionej gospodarce czy w strukturach władzy” (s. 514). Tak oto rodzi się 
„trzecia droga” – odmienna od kapitalizmu, ale i rozmijająca się z ideałami komunizmu, bo 
przecież ci, którzy nią kroczą, stawiają sobie za wzór bogacące się społeczeństwa zachodu. 

nowakowski rejestruje proces zrywania ciągłości kulturowej. Sprzyjała mu wojna, ko-
munizm, które skończyły z gospodarczą, obyczajową i kulturalną rzeczywistością doby 
II Rzeczpospolitej. zmiany dokonują się również w środowisku przestępczego półświatka. 
następuje rozpad dotychczasowych hierarchii skutkujący brutalizacją zachowań. znika 
fason. znikają dziwacy i rozmaite indywidua. nadchodzi czas ludzi o podobnych biografiach 
i czynach, czas, w którym niewiele jest miejsca na odmienność. Widomym śladem procesów 
obserwowanych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych jest polszczyzna podlegająca 
ciśnieniu propagandowej nowomowy i ideologii „małej stabilizacji”. 

W rzeczywistości zdominowanej przez prawa realizmu materialistycznego ocalenie wol-
ności staje się niemałym wyzwaniem. We wczesnych opowiadaniach nowakowskiego wolność 
była kojarzona przede wszystkim ze swobodą, jaką daje świat poza kratami więzienia. 
W późniejszych – gra toczy się o uchronienie niezależności wewnętrznej. Kosiński odtwarza 
zbiór zasad i postaw chroniących przed przystosowaniem, zagubieniem w oparach oportu-
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nizmu. zachować niezależność – to umieć być bogatym, nie ulegać pokusie władzy, nie 
pracować tylko dla pieniędzy, cieszyć się sztuką we wszystkich jej przejawach. 

na koniec chcę sformułować kilka uwag bibliograficznych. Obszerna monografia Ko- 
sińskiego po raz pierwszy gromadzi tak bogatą bibliografię podmiotową i przedmiotową 
dotyczącą twórczości nowakowskiego. nie znajduję w niej jednak kilku istotnych publikacji. 
nade wszystko brakuje mi wydanej przed kilku laty książki zbigniewa Kopcia Niepokorni, 
brudni, źli 10. To jedna z ważniejszych prac dotyczących prozy więziennej – być może najważ-
niejsza spośród wydanych po 1989 roku. cześć i – w której Kosiński omawia problematykę 
realizmu i „nowej rzeczywistości” – pomija Wiek dokumentu zygmunta ziątka 11. Trudno 
mówić o literaturze dokumentarnej w okresie międzywojennym, ale i w epoce pRl, nie od-
wołując się do syntetycznych ustaleń ziątka (mam tu na myśli wstęp z Wieku dokumentu, 
zatytułowany Literatura na tle dokumentu). znaczący spór o realizm po roku 1945 ciekawie 
rekonstruuje i konceptualizuje Hanna gosk 12. Wśród licznych publikacji różnej wartości 
i rangi dotykających kwestii życia codziennego i obyczajowości doby pRl zabrakło mi Oby-
czajów polskich 13. przywołane tu przeze mnie pozycje bibliograficzne to jedynie dopowiedze-
nia, które odnotowuję, by oddać sprawiedliwość badaczom współczesnej prozy, a nie kwe-
stionować lub umniejszać dokonania Kosińskiego. 

nowakowski wciąż nie ma klasycznej biografii życia i twórczości. Może to dobrze. Kla-
syczne biografie życia i twórczości nie są bowiem od dłuższego czasu w modzie. nazbyt 
często prowadzą one do zbudowania pomnika, zamknięcia artysty w utartych formułach 
(czego pewnie nowakowski by sobie nie życzył). Mamy za to dwie monografie ciekawe i waż-
ne (choć tylko jedna z nich traktuje wyłącznie o autorze Benka Kwiaciarza): Agnieszki Kar-
powicz Proza życia 14 i Kosińskiego Wiwisekcja powszedniości. Ta pierwsza wprowadza 
perspektywę kulturową, koncentrując się na kategorii pisma, słowa, rzeczy i obrazu. Ta 
druga umiejętnie łączy fascynację z rzetelnością – raz jeszcze wskazuje na pokrewieństwo 
historii i literatury. 

A b s t r a c t

SŁAWOMiR BURyŁA University of Varmia and Masuria, Olsztyn

A MOnOgRApH OF MAReK nOWAKOWSKi’S eARly cReATiViTy

The text discusses Krzysztof Kosiński’s book Wiwisekcja powszedniości (Vivisection of Commonness).  
it is a pioneering presentation of Marek nowakowski’s early creativity.

10 Z. K o p e ć, Niepokorni, brudni, źli. Ludzie marginesu w prozie polskiej XX wieku. poznań 2010.
11 Z. z i ą t e k, Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. Warszawa 

1999.
12 H. g o s k, W kręgu „Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa 1985. 
13 Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach. Red. M. S z p a k o w s k a. Warszawa 2008.
14 A. K a r p o w i c z, Proza życia. Mowa, pismo, literatura (Białoszewski, Stachura, Nowakowski, An-

derman, Redliński, Schubert). Warszawa 2012. z publikacji poświęconych w całości pisarstwu 
nowakowskiego odnotujmy J. i g n a t o w i c z - S k o w r o ń s k i e j  Stylizacja na styl potoczny 
w prozie Marka Nowakowskiego (Szczecin 2000).
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ŁUKASz pAWŁOWSKI Uniwersytet Warszawski

MIejSce I SenS lITeRATURY dzISIAj

OBRAz lITeRATURY W KOMUnIKAcjI SpOŁecznej pO ROKU ’89. pod redakcją  
A n d r z e j a  W e r n e r a  i  T o m a s z a  Ż u k o w s k i e g o. (Recenzenci: jerzy jarzębski, 
Andrzej zieniewicz. Indeks: Mariola Wilczak). Warszawa 2013. Instytut Badań literackich 
pAn – Wydawnictwo / Stowarzyszenie „pro cultura litteraria”, ss. 484.

zbiór artykułów Obraz literatury w komunikacji społecznej po roku ’89 stanowi drugą, po 
Grach o tożsamość w czasach wielkiej zmiany (2012), książkę, której redaktorami są Andrzej 
Werner i Tomasz Żukowski. już tytuły kolejnych części omawianego tomu: Literatura w uści-
sku mediów, Dyskursy społeczne i polityzacja literatury oraz Samoobrona literatury przeko-
nują, że autorzy i redaktorzy stawiają pytania tyleż o obraz literatury w komunikacji spo-
łecznej, ile o właściwe jej znaczenie w medialnej przestrzeni.

Książkę otwiera krótki wstęp Tomasza Żukowskiego, na zamieszczone po nim wprowa-
dzenie (nie opatrzone tytułem) składają się szkic Maryli Hopfinger Literatura między sztuką 
a komunikacją i esej Andrzeja Wernera Rozwody i powroty. 

Maryla Hopfinger śledzi przemiany kultury masowej od połowy XX wieku. charaktery-
zuje jej kolejne typy – kulturę werbalną, audialną i opartą na technikach elektronicznych 
(komputer, Internet). jak przekonuje autorka, każda z przemian wiązała się z osłabieniem 
autorytetu literatury. Szkic zakończony został analizą najnowszych internetowych zjawisk 
literackich, które badaczka „proponuje zaliczyć nie tyle do literatury jako sztuki słowa, ile 
do komunikacji literackiej” (s. 27).

jeśli Maryla Hopfinger ukazuje transformacje zjawisk literackich w perspektywie prze-
obrażenia całej sfery komunikacji, to Andrzej Werner śledzi procesy dłuższego trwania, 
obierając za punkt wyjścia fragment, ale istotny, kulturowej rzeczywistości; analizuje – po-
cząwszy od października ’56 – relacje między ambitną literaturą a kinem artystycznym, 
charakteryzuje związki polskiej szkoły filmowej z prozą popaździernikową i twórczości lite-
rackiej nowej Fali z kinem moralnego niepokoju. jak twierdzi Werner, symbioza filmu i li-
teratury kończy się w III Rzeczypospolitej. Twórcy filmowi nie ekranizują i nie potrafią 
ekranizować współczesnej prozy, co krytyk interpretuje w kategoriach zaniku czy też nie-
możności odnalezienia istotnego obiektywnego (niezależnego od języka konceptualizacji) 
doświadczenia świata pozwalającego dokonywać głębokiego intersemiotycznego przekładu.

Teksty Hopfinger i Wernera wyznaczają przyjęty chyba w całym tomie sposób rozumie-
nia najnowszych zjawisk. punktem odniesienia dla zachodzących współcześnie procesów 
staje się nie kontekst globalnej kultury, ale, jakkolwiek to zabrzmi, poprzedni okres histo-
ryczny, a więc przemiany modernizacyjne zapoczątkowane w okresie pRl. W tej perspekty-
wie nabierają znaczenia także, jak sądzę, postawy inteligenckie kształtujące się wtedy 
również wobec zafałszowanego systemu komunikacji społecznej, i – co w artykule Wernera 
zaznacza się najmocniej – ważne jest poczucie moralnego zobowiązania wobec rzeczywisto-
ści, której, zgodnie z etyką josepha conrada, należy wymierzyć czy też oddać sprawiedliwość. 
Tytuł szkicu Rozwody i powroty ma zatem, jak się wydaje, w odniesieniu do prezentowane-
go tomu szersze znaczenie. prowokuje do postawienia pytania o możliwość wypracowania 
aksjologicznej perspektywy ujmowania miejsca i zadań literatury również we współczesnym 
systemie medialnym. powrócę jeszcze do tej kwestii.

pierwszą, po wprowadzeniu, część tomu zatytułowano Literatura w uścisku mediów. 
W całej książce nowa medialna władza, której podlega literatura po 1989 roku, przedsta-
wiona została jako rodzaj niewidocznej reżyserii tyleż niewolącej, ile wytyczającej zakres 
możliwych wyborów i decydującej o znaczeniu danego podmiotu w przestrzeni komunika-
cyjnej. dominantę metodologiczną w wielu tekstach stanowi teoria pól pierre’a Bourdieu. 
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Medialny uścisk charakteryzowany jest w kategoriach nie narzucania, ale „dostrajania (się)” 
– metafora z Niskich łąk piotra Siemiona przywołana w artykule Kingi dunin – do obowią-
zujących norm. Ten rodzaj konceptualizacji wskazuje na procesualny charakter wprowa-
dzania nowego systemu i adaptacji do niego – lektura wszystkich tekstów przekonuje, że 
z dojrzałą wersją władzy, z mocnym uściskiem mediów mamy do czynienia dopiero po ro- 
ku 2000.

jak twierdzi dariusz nowacki w szkicu Twarz i dzieło. Pisarze wśród mediów masowych 
– otwierającym pierwszą „właściwą” część tomu – początek lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
stanowił okres względnego liberalizmu, sygnały diagnozujące uzależnienie literatury od 
mediów pojawiają się około 1997 roku. „Wielki lament” krytyków (skojarzenie nieprzypad-
kowe, ten rodzaj analogii, nawet zastosowany na pół ironicznie, pozostaje w tekście istotny) 
nad utratą wolności przez literaturę rozpoczyna się około 2000 roku. Wówczas także poja-
wiają się pisarze gotowi podjąć współpracę z masowymi mediami, budujący swoją popular-
ność np. za pomocą wywiadów w lifestylowych magazynach. W artykule nowackiego zwraca 
uwagę sam sposób prezentacji początku – lat dziewięćdziesiątych. Można postawić pytanie, 
jaka była przyczyna względnej wolności literatury w tamtym okresie? czy wynikała ona 
z cynicznej strategii mediów? A może w czasie mitycznego początku – taka sugestia nasuwa 
się także po lekturze szkicu zygmunta ziątka zamieszczonego w trzeciej części, a poświęco-
nego m.in. „solidarnościowym” odmianom reportażu – w literaturze i nowych mediach pa-
nował jeszcze podobny wolnościowy duch? To tylko przypuszczenie. W omawianym tomie 
mógłby znaleźć się tekst, którego autor próbowałby przedstawić przemiany literatury i me-
diów po 1989 roku w formie dwóch równolegle rozwijających się dynamicznie opowieści. 
Wiele także, jak sądzę, wniósłby do rozumienia prezentowanej problematyki artykuł poświę-
cony przekształceniom samego obrazu mediów w literaturze od początku lat dziewięćdzie-
siątych do dziś. Wprowadzenie takiej perspektywy pozwoliłoby, jak mi się wydaje, zróżnico-
wać wizerunek nowego medialnego hegemona i ukazać go w toku przekształceń.

Wówczas, być może, jeszcze lepiej czytałoby się dwa artykuły napisane w formie studium 
przypadku: zamieszczony w pierwszej części HIT/KIT. Język krytyki literackiej w mass me-
diach Tomasza Żukowskiego i w części ostatniej – Krzysztofa Uniłowskiego Pisarz  jako 
gwiazdor. Przypadek Jerzego Pilcha. Żukowski na podstawie notek w jednej z rubryk w li-
festylowym dodatku do gazety charakteryzuje nowy, „podwutysięczny”, typ dziennikarstwa 
kulturalnego. Stawia pytanie o to, w jaki sposób format decyduje o trywializacji tekstu, 
a budowa rubryki – oparta na przeciwieństwie: uznane–odrzucone – wprowadza do kultury 
reguły rywalizacji sportowej i rynkowej.

Uniłowski śledzi losy kariery jerzego pilcha, szczególnie po 2000 roku. Sięgając zarów-
no do wywiadów przeprowadzonych z pisarzem, jak i do jego twórczości literackiej (w tej 
kolejności, dyktowanej przez strategie budowania rynkowej popularności), ukazuje przemia-
ny wizerunku pilcha – od ironicznej zabawy w tworzenie literackich, felietonowych i środo-
wiskowych sobowtórów do kreowania ujednoznacznionego obrazu, uproszczonej psycholo-
gicznej (auto)typizacji dokonywanej na użytek glamourowych magazynów. Analizowany 
przypadek staje się świadectwem szerszych przemian, Uniłowski wskazuje na proces unie-
zależniania się sfery sądów czytelniczych od ocen profesjonalnych krytyków. pisarz i tekst 
zaczynają funkcjonować jako rodzaj psychologicznego egzemplum.

do delegitymizacji autorytetu krytyka literackiego przyczyni się rozwój kultury cyfrowej. 
Życiu literackiemu w Internecie poświęcone zostały dwa szkice znajdujące się w Literaturze 
w uścisku mediów: w znaczącej części tekst przemysława czaplińskiego Literatura jest gdzie 
indziej i w całości artykuł Andrzeja Skrendy Nieprofesjonalne świadectwa lektury.

Kunderowska metafora posłużyła czaplińskiemu do tego, by nazwać nowe sfery aktyw-
ności kulturalnej czy kulturowej, których nie można zmierzyć za pomocą tradycyjnie stoso-
wanych parametrów – np. liczba książek przeczytanych przez statystycznego polaka w ciągu 
roku. jak zauważa czapliński, nie czyta on wprawdzie wiele, ale pisze za to mnóstwo  
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e-maili i SMS-ów. Krytyk wskazuje na zmianę dominanty określającej uczestnictwo w kul-
turze lub przestrzeni kulturowej: z biernego przyswajania treści na aktywny udział, z czy-
tania na pisanie. za przykład służą czaplińskiemu internetowe fandomy miłośników fanta-
sy, których uczestnicy nie tylko czytają teksty ulubionych autorów, ale także komentują je, 
dopisują do nich ciągi dalsze i rozwijają poboczne wątki. 

Ten nowy styl recepcji, oparty na ekspresji – ocenianiu i apokryfizowaniu tekstu, bu-
dujący bliższą, a nie wyłącznie abstrakcyjną, wyobrażoną wspólnotę odbiorców, stał się 
przedmiotem rozważań Skrendy. Autor dokumentuje i charakteryzuje zjawiska życia lite-
rackiego w Internecie. Odwiedzając kolejne strony, śledzi także podejmowane przez uczest-
ników życia literackiego próby obsadzania siebie w roli eksperta, weryfikatora czy krytyka. 
Można postawić pytanie, czy delegitymizowanie autorytetu akademickiej krytyki służy de-
mokratyzacji życia literackiego, czy też tylko uwolnieniu gry o status i przesunięciu jej 
w przestrzeń kultury masowej. 

dwa eseje w omawianej – kreślącej najpełniejszy obraz literatury w mediach – części 
tomu poświęcone zostały powieści fantasy i skupionej wokół niej kulturze. zapewne nie-
przypadkowo – jej rozwój od klubów zakładanych w końcu lat osiemdziesiątych i w począt-
kach lat dziewięćdziesiątych w upadających domach kultury do powstania nowoczesnego 
sektora rozrywki wydaje się reprezentatywny dla przemian życia literackiego i rynku medial-
nego w ostatnim ćwierćwieczu.

zbigniew Wałaszewski w artykule Wiedźmin: pierwszy polski supersystem rozrywkowy 
analizuje sposób, w jaki wokół bohatera ikonicznego dla polskiej fantasy rozrastał się mul-
timedialny system rozrywkowy, złożony m.in. z powieści, filmu, komiksu, gier komputerowych. 
Imponuje swoboda, z jaką autor przechodzi od analizy jednego segmentu supersystemu do 
następnego, za każdym razem zmieniając metodologię, dostosowując język opisu do charak-
teru interpretowanego przekazu.

Anna Sobolewska w eseju Fantastyka między cybernetyką a polityką. Mity polskiej fan-
tastyki spogląda na literaturę fantastyczną z większego dystansu (co nie oznacza krytycyzmu). 
Traktuje ją jako wyraz uniwersalnych problemów związanych z kondycją współczesnego 
człowieka, interpretuje popularność fantasy jako przejaw nieuświadomionej tęsknoty me-
tafizycznej uczestnika kultury medialnej, który pragnienie tajemnicy próbuje zaspokoić przez 
repetycję klisz estetycznych spod znaku magii i grozy. Badaczka, analizując mity polskiej 
fantastyki, wskazuje na jej, nie spotykany gdzie indziej, związek z konserwatywnym świa-
topoglądem. literatura ta interesuje Sobolewską jednak przede wszystkim jako wyraz zbio-
rowych lęków (rozwarstwienie dychotomizujące społeczeństwo, narastająca bezwolność, 
która, być może, objawia się w polskiej najnowszej fantasy w obrazach rodem z Sanatorium 
Pod Klepsydrą) niż jako wykładnia określonych przekonań. z tej perspektywy szczególnie 
ważne wydaje mi się nie tylko pytanie o znaczenie obrazu światów zawartych w polskiej 
współczesnej fantastyce, ale także kwestia określenia jej miejsca w komunikacji literackiej 
i, szerzej, społecznej. A zatem istotne jest, w jakiej części obiegu i na jakich prawach – de-
cydujących o regułach odbioru tekstów, o sposobie postrzegania autorów – może dojść do 
głosu społeczny lęk. esej Sobolewskiej, najgłębiej zapadający w pamięć, prowokuje do po-
stawienia wielu innych pytań.

następna część tomu zatytułowana została Dyskursy społeczne i polityzacja literatury. 
Składa się tylko z trzech artykułów – leszka Szarugi Monologi konserwatywne kontra mo-
dernizacyjne dialogi, Kingi dunin Polityka literatury i Błażeja Warkockiego Świat poprzesta-
wiany. Literatura, opowieści emancypacyjne i przełom epistemologiczny. Wszystkie nawią-
zują do kwestii stanowiących w ostatnim czasie przedmiot debaty publicznej i w tym należy, 
jak sądzę, szukać klucza do rozumienia sygnalizowanej w tytule kategorii polityczności. 
„polityczne” w przestrzeni komunikacji społecznej oznaczałoby zatem: wyraziście sformuło-
wane w postaci sporu, wokół którego krystalizują się znaczące podziały wynikające z różnic 
społecznych i światopoglądowych – tak też próbowałbym wyjaśniać użyty w tytule termin 
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„dyskursy społeczne”. polityzacja literatury byłaby wciągnięciem tekstów literackich w or-
bitę dyskusji, w sposób zamierzony przez pisarzy (tego typu utwory analizuje Szaruga), lub 
też poszukiwaniem w materii dzieł literackich odbicia problemów, którym w debacie nadano 
rangę politycznych (takie czytanie bliższe jest, jak mi się wydaje, Kindze dunin). 

Szaruga przedstawia spór liberałów z konserwatystami – w centrum dyskusji znalazła 
się m.in. eseistyka jarosława Marka Rymkiewicza. dunin śledzi na podstawie wybranych 
tekstów literackich proces instalowania kapitalizmu w polsce i wynikające z niego spory 
o wzór tożsamości, np. lokalna vs. globalna. literatura, jak przekonuje autorka, przywołu-
jąc np. powieści Olgi Tokarczuk, może mediować między wykluczającymi się w debacie 
publicznej biegunami, tak przynajmniej mogło się wydawać w momencie opublikowania 
omawianego zbioru szkiców. Warkocki ukazuje przełom, jaki dokonał się w postrzeganiu 
homoseksualnej inności w kulturze polskiej ostatniego ćwierćwiecza – od całkowitego mil-
czenia do, by tak rzec, zbyt ułatwionej reprezentacji problemu, oznaczającej nagłaśnianie 
przez media kolejnych celebryckich, „comingoutowych” opowieści.

czytając Obraz literatury [...], wydany, przypomnę, w 2013 roku, można (czy: można 
było) odnieść wrażenie, że wszystkie artykuły zamieszczone w tej części tomu noszą charak-
ter podsumowania. Tak jakby diagnozowały (dziś takie przekonanie nie jest nazbyt słuszne) 
stan wyczerpania lub wyczerpywania się przedmiotu sporów – dotychczasowej polityki. jak 
twierdziła wtedy dunin, po 25 latach kapitalizm stał się w polskiej prozie naturalną, nie 
budzącą emocji scenerią, „zbiorem warunków” tworzących wspólną tożsamość – „czasem 
okrutnych, czasem tylko uciążliwych, trochę nieludzkich, ale naturalnych i koniecznych” 
(s. 251). podobna perspektywa zaznaczała się w tekście Warkockiego, który w roku 2013 
interpretował wydane w 2008 roku Homobiografie Krzysztofa Tomasika jako rodzaj dokony-
wanego „troszkę bezwiednie” podsumowania „20 lat emancypacji w polsce” (s. 276). 

diagnozowane wtedy – jeśli przyjmie się podobną hipotezę – dogasanie sporów stwarza-
łoby konieczność wyznaczenia nowego przedmiotu polityki (scenariusz taki nie zrealizował 
się, ale warto go rozważyć). Byłoby zatem szansą dla literatury na to, by przekraczać obraz 
medialnego świata i wskazywać inne pole debaty. jak mogła ona tego dokonać? Odpowiedzi 
poszukuję w ostatniej części zbioru, zatytułowanej Samoobrona literatury. Aż trzy zamiesz-
czone tu eseje dotyczą zjawiska autentyzmu, co prowadziłoby wprost do dziedzictwa nowej 
Fali. 

Ważne są szczególnie dwie zamieszczone w tomie prace elżbiety Kiślak: Porcja polskiej 
pulpy. Kryminały pierwszej dekady nowego wieku między konwencją a próbami opisu rze-
czywistości – rekonesans oraz Polska biografistyka: nowy kierunek? W pierwszym z wymie-
nionych artykułów autorka ukazuje, opierając się na rzetelnym, dokonanym na szerokim 
materiale rozpoznaniu, charakterystyczną dla kryminałów ostatnich lat przemianę świata 
przedstawionego – od scenerii w stylu retro, złożonej z obrazów dawnych miast, ulic, zapo-
mnianych przedmiotów i marek, do obrazu współczesnej rzeczywistości, prezentowanej 
w utworach, w których pozornie atrakcyjny wątek zbrodni zaledwie prowadzi w głąb nieme-
dialnego (lub, dodam, wcielającego nieudolnie medialne klisze), pulpowatego świata po kry-
zysie.

zarys innej koncepcji nowego autentyzmu można spróbować odczytać z drugiego arty-
kułu badaczki. jak przekonuje Kiślak, nowy biografizm, by mógł uwolnić się od oddziaływa-
nia kultury celebryckiej, wścibstwa „literackich paparazzi”, musi zostać oparty na wartościach. 
Wiązać się powinien z poszukiwaniem głębokiego znaczenia najbardziej nawet rozproszonych 
biografii, z próbą osadzenia losu jednostki w historii rozumianej – mimo wszystko – jako rytm 
przemian obdarzony sensem. perspektywa aksjologiczna warunkująca ocenę, a może i samą 
zdolność do przedstawienia współczesnej rzeczywistości, pojawia się także w zakończeniu 
pierwszego szkicu tej autorki, łącząc oba autentystyczne wymiary jej refleksji. 

W inny sposób perspektywa aksjologiczna zaznacza się w eseju Bernadetty Kuczery-
-chachulskiej Utwór literacki jako dzieło sztuki (na podstawie wybranych dyskusji publicz-
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nych, odnotowanych w polskich czasopismach po 1989  roku). Autorka, odwołując się do 
patronatu Rainera Marii Rilkego, stawia pytanie o sposób rozumienia wielkiego dzieła dzisiaj. 
Istotne staje się rozważanie tego pytania w odniesieniu do kwestii funkcjonowania sztuki 
w wymiarze współczesnych praktyk komunikacyjnych. jeśli dobrze rekonstruuję myśl ba-
daczki, dzieło całkowite, doskonale integralne, zamknięte w formie artystycznej, staje się 
radykalnym aktem wyjścia poza przestrzeń cyrkulacji sensów – redukującą funkcje sztuki 
do czystej ekspresji czy atrakcyjnego medialnie tematu. Autonomia literatury, osiągana 
dzięki wielkiemu dziełu, jest zatem transcendowaniem przestrzeni komunikacji. dzieło sta-
wia przed współczesnym odbiorcą, poddanym nieustannemu wpływowi bodźców informa-
cyjnych, postulat maksymalizowania uwagi. Wielka sztuka i komunikacja pozostają sobie 
przeciwstawne.

Kwestię samoobronnego poszukiwania przez literaturę autonomii w medialnym świecie 
rozstrzyga inaczej Marek zaleski w eseju Literatura bez zobowiązań? O ludyczności w lite-
raturze na przełomie wieków. W szkicu zaleskiego gra w literaturę stanowi rodzaj wyższego 
piętra wzniesionego ponad obiegiem sensów współczesnej kultury, jest miejscem wolności, 
w którym zawieszone zostają reguły techne rozrywki. dzięki temu literacka gra może otworzyć 
się na nieprzewidywalność. O autonomii literatury decyduje nie tyle konieczność zaistnienia 
wielkich dzieł i ich integralna, wyłączająca z cyrkulacji trywialnych znaczeń forma, ile moż-
liwość powstawania nie skrępowanej przez komunikacyjne szablony wspólnoty twórców 
i czytelników.

Ostatnie słowo należy w omawianym tomie do autentyzmu. Książkę zamyka pasjonu-
jący szkic zygmunta ziątka Reportaż jako literatura. Autor ukazuje w nim przemiany pol-
skiego reportażu począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku aż do dziś, charakteryzuje 
jego trzy szkoły, które inspirowała w różny sposób poetyka świadectwa – szkołę Krzysztofa 
Kąkolewskiego, Ryszarda Kapuścińskiego i Hanny Krall. Tekst ten, prezentujący pogłębioną, 
sięgającą w przeszłość perspektywę rozumienia zjawisk współczesnej literatury, w tym przy-
padku literatury dokumentu, stanowi rodzaj kompozycyjnej klamry, nawiązuje do retro-
spektywnych artykułów zamieszczonych na początku tomu. zastosowany zabieg kompozy-
cyjny można odczytywać jako rodzaj sugestii podpowiadającej sposób interpretacji całości 
zbioru, równie ważne jak rozstania z poprzednią epoką są powroty do minionego okresu 
historycznego. 

podsumowując: redaktorzy i autorzy recenzowanej książki proponują niestandardowe 
spojrzenie na zjawiska z zakresu komunikacji społecznej, o której, jak się okazuje, można 
mówić odwołując się do aksjologii i języków utrwalonych w tradycji, przyjmując perspekty-
wę dłuższego trwania. Wolno zastanawiać się, czy artykuły zebrane w tomie krystalizują się 
w tytułowy obraz literatury, na pewno jednak stawiają fundamentalne pytanie o jej miejsce 
i znaczenie w przestrzeni komunikacji społecznej. Książkę warto czytać w dwóch trybach: 
naukowym i eseistycznym. W naukowym – zgromadzone teksty stają się wnikliwym opisem 
sytuacji literatury w przestrzeni komunikacji społecznej; w eseistycznym – omawiane prace 
stanowią głos humanistów odpowiedzialnych za rzeczywistość i miejsce w niej literatury. 
I ta druga perspektywa wydaje mi się bardzo ciekawa. 

A b s t r a c t
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plAce And SenSe OF lITeRATURe TOdAY

The review describes a collection of sketches Obraz  literatury w komunikacji społecznej po roku  ’89 
(A Picture  of  Literature  in Social Communication  after  1989) edited by Andrzej Werner and Tomasz 
Żukowski. presenting the individual essays included into the volume, the reviewer poses the question 
whether autonomy of literature against the system of mass media is possible. 
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pAWeŁ WIKTOR RYŚ Uniwersytet jagielloński, Kraków

pASOlInI pROSSIMO nOSTRO? Od „WŁOSKIej” AKUlTURAcjI dO „pOlSKIcH” 
REWIZJI

p i e r  p a o l o  p a s o l i n i, pO lUdOBÓjSTWIe. eSeje O jĘzYKU, pOlITYce I KInIe. 
Wybór i wstęp M a t e u s z  W e r n e r. posłowie S e r a f i n o  M u r r i. przekład A n n a  
M ę t r a k, I z a b e l a  n a p i ó r k o w s k a, M a t e u s z  S a l w a. Warszawa 2012. Fundacja 
Augusta hr. cieszkowskiego, ss. XIV, 2 nlb., 396. „Biblioteka Kwartalnika »Kronos«”.

z twórczością piera paola pasoliniego jest pewien problem. W zasadzie wiadomo, że wybitny 
artysta, wszechstronna osobowość, wizjoner itd. Kiedy jednak ową wiedzę konfrontujemy 
z jakimś konkretnym dziełem, to zazwyczaj pozostaje pewien niedosyt. niby oczywiste, że 
wielki reżyser, ale gdy tylko zestawimy jego filmy z dziełami Antonioniego, Felliniego, Viscon-
tiego (których zresztą krytykował), to wypadają one przeciętnie. Słynna Ewangelia według 
św. Mateusza, kiedyś chwalona za odpompatycznienie biblijnej historii, dziś wydaje się 
patetyczna i przegadana. Filmy z tzw. trylogii życia rażą zbyt swobodną konstrukcją i irytu-
ją sposobem gry naturszczyków, sprowadzającym się do strojenia „głupkowatych” min. Żywe 
pozostają chyba tylko Teoremat, nieszczególnie popularny i niedoceniony Chlew, bardzo 
niepopularne i głośne Salò, czyli 120 dni Sodomy. To ostatnie, nawet jeśli (wbrew opinii 
Rolanda Barthes’a) wybitne, nie jest dziełem, do którego chciałoby się wracać. 

podobnie rzecz ma się z twórczością literacką. przy czym tu trzeba podkreślić, że włoskie 
powiedzenie „traduttore traditore” sprawdza się wyjątkowo w przypadku poetyckich przekła-
dów z tego języka na polski. poezja włoska po polsku nie „brzmi” najlepiej (jest to jednak 
temat na osobny, obszerny artykuł), ale poezja pasoliniego (pisana także w dialekcie friu-
liańskim) prezentuje się znacznie gorzej niż liryka jego kolegów po fachu. już nawet tytuły 
niektórych wierszy czy zbiorów (np. Il pianto della scavatrice álament koparkiñ, L’usignolo 
della Chiesa cattolica áSłowik Kościoła katolickiegoñ) mogą budzić konsternację. 

na język polski mamy przełożone także jakieś wyimki z prozy oraz (co istotniejsze) pra-
wie wszystkie dramaty: Chlew, Orgię, Calderona, Pilladesa i fragmenty Affabulazione („lite-
ratura na Świecie” 1985, nr 4). jednak ich forma, wzorowana na tragedii greckiej i baroko-
wych autos sacramentales (rozpoznanie ewy Bal z pracy Cielesność w dramacie), nie przy-
padnie do gustu czytelnikom wychowanym na dramatach Witkacego, Różewicza, Mrożka. 
Bohaterowie wygłaszają kilkustronicowe dialogi, pełne nadętych sentencji, podkreślając na 
każdym kroku swoją inność, nieprzystosowanie, odmienność. Odpowiedzialności za to – żeby 
było jasne – nie ponoszą tłumacze, ci są znakomici (wiersze przekładał jarosław Mikołajew-
ski, dramaty wspomniana już Bal). pasolini jest po prostu manieryczny, antyawangardowy, 
klasycystyczny w złym tego słowa znaczeniu. co więc z pasolinim ma zrobić polski odbiorca? 
Byłże on wielkim artystą czy jednak nie był? W odpowiedzi na to pytanie przydatne mogą 
okazać się szkice, które jakiś czas temu zostały wydane w języku polskim. 

na pozycję Po ludobójstwie. Eseje o języku, polityce i kinie składają się teksty wybrane 
z trzech zbiorów: Empirismo eretico (empiryzm heretycki, 1972), Scritti corsari (pisma kor-
sarskie, 1975) i Lettere luterane (listy luterańskie, 1976). niektóre artykuły z Empirismo 
eretico były już publikowane po polsku w książce jerzego Kossaka Kino Pasoliniego (1976), 
jednak zdecydowana większość stanowi novum na naszym „rynku” (choć przy nakładzie 
1000 egzemplarzy nie jest to może słowo najtrafniejsze). 

Tytuł publikacji nadany został z maestrią. „ludobójstwem” (choć było wiele pokrewnych 
terminów, m.in. „akulturacja”, „powojenny faszyzm”, „koniec awangardy”) nazwał pasolini 
zniszczenie różnorodności i wielokulturowości Włoch, które dokonało się poprzez rozprze-
strzenienie środków masowego przekazu, rozwój techniki, konsumpcjonizm. prawdziwa 
i bogata kultura włoskiego ludu została (na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
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XX wieku) zastąpiona sztuczną i jednolitą kulturą masową, wypleniającą wszelką odmienność, 
inność, pluralizm. „Żadnemu centralizmowi faszystowskiemu nie udało się dokonać tego, co 
uczynił centralizm cywilizacji konsumpcyjnej” (s. 283). przy czym nie chodzi tu wyłącznie 
o powojenny „powrót centrali”, ale także, co dla pasoliniego chyba najboleśniejsze, o przymu-
sową asymilację proletariatu do sposobu życia i bycia burżuazji (tę ostatnią artysta wiązał 
bowiem poprzez kapitał z konsumpcjonizmem). Ową „asymilację” twórca Salò pojmował jako 
wynik totalitarnych, rasistowskich represji polegających na wszczepieniu warstwom chłopskim 
nienawiści i pogardy do własnego kodu kulturowego, do „kultury ich matek”. 

Rozpoznanie to, mimo upływu czasu, nie straciło na aktualności. Kultura polska, po-
dobnie jak kultura włoska, cierpi na kompleks chłopskości. Tak, Myśliwski, Kawalec, pilot, 
ale są to wyjątki potwierdzające regułę. Trudno w XX-wiecznej poezji polskiej (o tej naj- 
nowszej już nie wspominam, choć przemysław Owczarek robi ciekawe rzeczy w tej materii) 
znaleźć tekst, który byłby prawdziwie zanurzony w życiu wsi. Oczywiście, mamy niezliczone 
utwory z wiejskim krajobrazem, siewcą, orką, nawet z gnojem u Staffa. nie są to jednak 
obrazy wsi, ale obrazy kultury przedstawiające wieś. Taki wiersz jak np. Wyjęty spod prawa 
Seamusa Heaneya, którego podmiotem lirycznym (tożsamym z poetą) jest chłopiec prowa-
dzący krowę do zapłodnienia, wydaje się w polskiej poezji nie do pomyślenia. Toż wiocha, 
wstyd i obciach. pasolini, czyniąc ciekawe z punktu widzenia badań kulturowych uwagi 
o Włochach, mówi więc zaskakująco wiele o polakach. 

Mówi w dodatku o czymś, co w naszej refleksji jest nie tylko nienazwane, ale pozostaje 
tematem tabu, tematem zepchniętym do zbiorowej nieświadomości. W polskiej, „sarmackiej” 
przestrzeni semantycznej chłopi ciągle nie wyszli z szafy czy raczej z obejścia. W kulturze są 
jedną z najbardziej dyskryminowanych mniejszości, mniejszości, by tak rzec, większościo-
wych. przyczyn takiego stanu rzeczy można wskazać wiele. główną wydaje się jednak fakt, 
że trudno uobecnić jakieś doświadczenie w kulturze, gdy istota tej kultury zasadza się na 
opozycji wobec uobecnianego doświadczenia. 

Opozycja między „panem” a „chamem” nie jest chyba nigdzie tak silna jak u nas. „pań-
skość” i „chamskość”, lepszość i gorszość, szlacheckość i plebejskość, wyższość i niższość 
to jeden z podstawowych i najbardziej represyjnych modeli dialektycznych polskiej kultury. 
przez dziesiątki lat model ten funkcjonował jako matryca dla wizerunku „chama” tworzone-
go przez „pana”. Wizerunku, który (jak to zawsze w dyskursie zależnościowym) nie był od-
zwierciedleniem rzeczywistości, ale – opartym na stereotypach – konstruktem potwierdza-
jącym i usprawiedliwiającym dominację. 

gdy zaś w końcu „cham” – stając się „panem” – przemówił, to zaczął wypowiadać się 
w wyuczonym, przejętym, „pańskim” dyskursie. dlatego też np. pRl-owski nurt literatury 
chłopskiej przyniósł – cementującą opresywne opozycje – narrację o chłopie przedzierzgnię-
tym w inteligenta, który wśród inteligencji ciągle jeszcze nie jest swój, a który w świecie wsi 
już nie jest swój. Tym samym „subaltern”, zamiast przełamać poniżający go wzorzec, po-
twierdził, w dodatku językiem „hegemona”, owego wzorca zasadność. Można by, parafrazu-
jąc przemocowy utwór „założycielski”, rzec: chytrze bydlą z kmiećmi pany... 

chytrości tej (typowo polskiej) należałoby się w końcu dokładnie przyjrzeć. jeśli jednak 
– u nas – „chłopskość” funkcjonuje wciąż jako antyteza kultury, to ludziom kultury trudno 
mówić o „chłopskości”, szczególnie własnej. Brakuje (brakowało) instancji, która uwierzytel-
niałaby tę mowę, nadała jej wartość. Marginalizowanie owej problematyki wynika bowiem 
(poza trudnością wyjścia z błędnego koła przemocy symbolicznej) z braku potwierdzenia jej 
ważkości konkretnym autorytetem. W tym przypadku – jako że polski dyskurs tkwi we wspo-
mnianej pułapce – autorytetem „importowanym”. pasolini (mimo nieco kontrowersyjnego 
statusu) rozwiązuje więc sprawę, sygnując wstydliwą kwestię swoją pozycją zachodniego 
klasyka.

nie chodzi tu jednak, gwoli ścisłości, o tworzenie bazy dla jakichś yokel studies (czy 
polish yokel studies), które za chwilę, w imię zacierania opozycji, trzeba by poddać krytycz-
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nej rewizji, ale o obnażenie i przenicowanie wartościującego systemu leżącego u podstaw 
naszej kultury. Systemu wciąż generującego dyskryminujące podziały. demaskowane w to-
mie Po ludobójstwie techniki akulturacji, analizy sposobów zaszczepiania pogardy dla własnej 
tożsamości, próby podważania logocentrycznej narracji, wydają się do owej dekonstrukcji 
idealnym wstępem. 

na tym wstępie jednak aktualność pasoliniego się nie kończy. chociaż zaczyna on od 
kwestii chłopskiej, to idzie mu zarazem o zniszczenie (i to pokazuje na przykładzie kultury 
ludu) wielobarwnej i różnorodnej tradycji przez kulturę masową. O totalizację, zastąpienie 
wielości homogeniczną jednością. Teza o „ludobójstwie” jest nieco mocniejszą wersją kon-
cepcji „hegemonii” Antonia gramsciego. Koncepcji głoszącej, że klasa dominująca panuje 
nad resztą społeczeństwa nie tylko poprzez instytucje, ale przede wszystkim dzięki rozpo-
wszechnianiu (w sposób na pozór nierepresyjny) swojego światopoglądu. „Hegemonia” ob-
jawia się więc nie tyle w jałowej propagandzie, ile w popularyzowaniu i promowaniu kon-
kretnych obyczajów, stylów zachowania, sposobu myślenia. jest raczej metodą marchewki 
(co prawda, marchewki Murti-Binga) niż kija. na określony obraz i podobieństwo tworzy się 
określony wzorzec i wskazuje się do niego drogę, wypierając przy tym (jako nieatrakcyjne, 
wsteczne, niedzisiejsze) wszelkie inne opcje. dominacja nad społeczeństwem poprzez domi-
nację w kulturze możliwa jest, oczywiście, dzięki kontroli mediów. To jednak, co gramsci 
łączył z supremacją mieszczaństwa, twórca Teorematu powiąże (zwłaszcza w późniejszym 
okresie) z każdą władzą. 

Widmem, które przez cały czas prześladowało pasoliniego – świadka faszyzmu, była 
absolutyzacja dyskursu. dlatego też, mimo swego zdeklarowanego marksizmu, ciągle atako-
wał lewicę (szczególnie gdy ta sprzymierzała się z konsumpcjonizmem). Władza przyswaja 
bowiem i przejmuje wszystkie języki, również języki kontestacji, również języki kontestacji 
władzy. Wchłanianie i spłycanie „wywrotowych” myśli przez centralny dyskurs doprowadza 
do sytuacji, w której, mówiąc słowami Foucaulta, władza nie ma „zewnętrza”, co zdecydowa-
nie utrudnia prawdziwy opór, aczkolwiek, według pasoliniego, nie uniemożliwia go. Autor 
Empirismo eretico nawet w tekstach doraźnych, publicystycznych obserwuje i przenikliwie 
obnaża konformizm ukryty pod płaszczykiem kontestacji. Widać to np. w słynnym artykule 
Mowa „włosów”, poświęconym „lewicującym” hipisom. ci ostatni, postrzegani jako opozycja 
wobec burżuazji i władzy – i tak postrzegający sami siebie – zostali w „rzeczywistości” wytwo-
rzeni przez burżuazję i władzę. początkowo na styl hipisowski mogły sobie pozwolić tylko 
dzieci burżujów, co w imię walki z burżuazją godziło przede wszystkim w tych, którzy z tej 
sfery nie pochodzili. „Obecnie” – jak dodaje pasolini – nie ma zaś reklamy, w której młodzi 
ludzie nie byliby „zrobieni” na długowłosych hipisów. choć już wszyscy „dobrze wyglądający” 
są hipisami, telewizja propaguje i popiera kierowaną przez siebie „kontrę” (s. 281). Władza 
generuje bowiem określony rodzaj kontestacji, aby utrzymać władzę. 

Uświadomienie sobie przedstawionego tu mechanizmu jest konieczne, by lepiej zrozumieć 
niektóre, na pierwszy rzut oka zaskakujące wypowiedzi pasoliniego. np. tę, w której – pod-
czas goszystowskiej rewolty (1968) – opowiada się on, w starciach studenci–policjanci, po 
stronie policjantów („dzieci biedaków”). czy tę, gdy – atakując lewicowych myślicieli – broni 
świętości życia, potępiając prawo do aborcji. Bynajmniej nie z religijnych pobudek (a w każ-
dym razie nie tylko z religijnych), ale głównie dlatego, że cywilizacja konsumpcyjna zamienia 
życie w towar, produkt. poparcie aborcji byłoby więc wodą na młyn totalistyczno-konsump-
cyjnej władzy (nieważne, czy ubranej w szaty prawicy, czy lewicy). 

znienawidzonej totalizacji przeciwstawia pasolini zaczerpniętą z „umiłowanej przeszło-
ści” różnorodność. Wielość głosów, światopoglądów, idei, które by się po marksistowsku 
(a jakże) ścierały. postulaty te przypominają Bachtinowską koncepcję „różnojęzyczności”, 
przynajmniej w jej aspekcie socjologicznym. O ile Bachtin w ten sposób przeciwstawiał  
się totalitaryzmowi komunistycznemu, o tyle marksista pasolini przeciwstawia się nie tylko 
totalitaryzmowi konsumpcjonizmu, ale także wszelkiej centralizacji.
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demontowanie centrum nie oznacza jednak – w tym przypadku – postmodernistycznych 
zapędów. postulat wielości to szacunek dla innych przekonań, otwarcie na dialog, na dys-
kusję, na spór ideologiczny, ale nie relatywizm, nie porzucenie „wielkich narracji”, nie błogie 
przeświadczenie o względności wszelkich idei. Wręcz przeciwnie. pasolini jest (zgodnie z za-
leceniami jezusa) albo zimny, albo gorący. nigdy letni. jego teksty to lekcje niezgody na 
pragmatyzm, na „brak sensu”, na nihilizm (nawet, czy zwłaszcza, rozumiany po vattimowsku). 
przed postmodernizmem (który on sam nazywa „posthistorią”) chroni omawianego twórcę 
ideologia. Ideologia pojmowana jako kodeks postępowania, punkt teoretycznego i praktycz-
nego odniesienia, ale także – nie ma lekko – jako zaangażowanie, pasja, „obrona żarliwości”. 

W tym też tkwi różnica między „wierzącym i praktykującym” pasolinim a poststruktu-
ralistycznymi przedstawicielami badań kulturowych (np. Barthes’em, Bourdieu, Foucaultem) 
– których czasem pasolini wyprzedza, a w porównaniu z którymi czasem pozostaje „reakcyj-
ny”. dla tych ostatnich każda ideologia jest bowiem synonimem zniewolenia, podczas gdy 
dla pasoliniego ideologia (tożsama z wyznawanym, ściśle określonym systemem wartości) to 
sposób oporu wobec – kupczącej ideami – władzy. Wspomniana różnica każe natychmiast 
zapytać, czy przypadkiem twórca Ptaków i ptaszysk nie jest w swych wywodach ideologią 
(bo przecież określonej ideologii był wyznawcą) zaślepiony? czy przypadkiem nie walczy 
z „doktrynerstwem” za pomocą marksistowskiej doktryny? I tak, i nie. nie da się bowiem 
ukryć, że autor Włóczykija nie chce przyznać (przyzna to dopiero w Salò), iż każdy system 
wartości niesie przemoc, ponieważ (jako system) jest hierarchiczny. Można natomiast po-
wiedzieć, że pasolini (naiwnie) przemilcza ten aspekt w imię humanizmu.

przeciwnicy włoskiego twórcy mogą też wskazywać na rozbieżność między jego teoriami 
a publicystyczną praktyką. Raz bowiem postuluje on „dialog” między rozmaitymi światopo-
glądami, innym razem pieniacko (jest kilka takich tekstów) rzuca się na teorie oponentów. 
W tym jednak wydaje się paradoksalnie konsekwentny. W oporze. z taką samą żarliwością 
atakuje prawicę i lewicę, Kościół i hipisów, popkulturę i burżuazję. Atakuje każdy dyskurs 
mający zakusy na totalizację. nieufnie traktuje w końcu sam język, który jawi mu się nie 
tylko jako nośnik, ale i jako urzeczywistnienie władzy. 

Serafino Murri w posłowiu do tomu stwierdza, że choć refleksja pasoliniego nad językiem 
przypomina diagnozę Herberta Marcusego o „błędnym kole dyskursu” jako narzędziu władzy 
(krytyki systemu można dokonać tylko za pomocą języka systemu), to jednocześnie twórca 
Teorematu nie poddaje się temu impasowi. próbuje znaleźć wyjście. Warto dodać, że w owych 
próbach przypomina również pod pewnym (ale tylko pod pewnym) względem derridę. Ten 
w Strukturze, znaku i grze w dyskursie nauk humanistycznych, wychodząc od podobnej dia-
gnozy, wskazuje, że aby zdekonstruować system, trzeba zdekonstruować opozycje, na których 
on się opiera. podkopywać arbitralność zasad, reguł, obnażać aporetyczność modelu. 

Tak właśnie postępuje pasolini pokazując np., że to, co jest istotą wolności, nie może 
się obyć (w systemie) bez jej zaprzeczenia. Warunkiem istnienia omawianych pojęć jest 
różnica między nimi. Wyeksponowanie tej różnicy sprawia, że (pozorny) kult wolności przy-
biera represyjny charakter i staje się swego rodzaju niewolą. za przykład może tu posłużyć 
pojęcie „tolerancji”, które – według pasoliniego – niesie ukrytą przemoc. nie zakłada bowiem 
równości, lecz jedynie akceptację („znoszenie”) tego, co inne (czyli gorsze). Szerzenie „tole-
rancji” przyczynia się w konsekwencji do sankcjonowania dyskryminacji, ponieważ, odma-
wiając prawa do „normalności”, generuje podział na lepszych i gorszych, tolerujących i to-
lerowanych. 

pasolini tym jeszcze różni się od innych myślicieli swojego i naszego czasu, że (jak już 
częściowo zaznaczyłem) nie ogranicza się do nakreślenia apokaliptycznej wizji, ale również 
zarysowuje (przynajmniej stara się to robić) program pozytywny. jaki? Mówiąc najkrócej: 
konsekwentny opór wobec wszelkiej absolutyzacji. Bycie zawsze wbrew, zawsze przeciwko. 
„Wy nie powinniście robić nic innego (tak sądzę), jak tylko po prostu być nadal sobą: co 
oznacza być wciąż nierozpoznawalnymi. zapomnieć natychmiast o wielkich sukcesach 
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i wciąż, niewzruszenie, z uporem, zawsze w kontrze, żądać, chcieć, utożsamiać się z innym; 
gorszyć; przeklinać” (s. 358). 

Mateusz Werner we wnikliwym wstępie pisze, że omawiane eseje są „właściwym wpro-
wadzeniem” (s. VII) do skomplikowanego i wielowymiarowego dzieła pasoliniego. I chociaż 
zgadzam się z tym spostrzeżeniem całkowicie, to jednocześnie przestrzegałbym przed trak-
towaniem omawianego tu tomu jako uzupełnienia do „właściwej” twórczości. Inaczej, oczy-
wiście, będziemy oglądać filmy pasoliniego, gdy przestudiujemy teorię „kinemów”. Inaczej, 
naturalnie, przyjmiemy jego dramaty zgłębiwszy uprzednio projekt „teatru słowa”. Ina- 
czej, rzecz jasna, spojrzymy na zamiłowanie do „ragazzi di vita” znając koncepcję akultura-
cji itd. jeśli jednak omawiany zbiór jest pomocny w odpowiedzi na (postawione na początku) 
pytanie o wielkość artystyczną kontrowersyjnego Włocha, to odpowiedź (i w tym tkwi ważkość 
tomu) jest nie tylko zaskakująca, ale i w pewien sposób „niewygodna”. z książki wynika 
(a widać to zwłaszcza, gdy dokonamy konfrontacji z konkretnymi dziełami), że pasolini jest 
ciekawszym teoretykiem niż artystą. Bardziej interesującym – zwłaszcza z naszej perspek-
tywy – filozofem niż twórcą. najpierw wybitnym myślicielem, potem sztukmistrzem. Bluź-
nierstwo? Być może, ale czy pasoliniego da się rekomendować nie bluźniąc?

A b s t r a c t

pAWeŁ WIKTOR RYŚ jagiellonian University, cracow

pASOlInI pROSSIMO nOSTRO? FROM “ITAlIAn” AccUlTURATIOn TO “pOlISH” ReVISIOnS

The text is devoted to a collection of pier paolo pasolini’s essays published in polish. The reviewer es-
pecially stresses the possibility of employing into polish literature and culture research the term 
“genocide” which pasolini understood as implanting the plebeian classes contempt for their identity, 
taking place as a result of broadly understood “hegemony” of elites. 
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MARIA PODRAZA-KWIATKOWSKA 

(19 STYCZNIA 1926 – 5 KWIETNIA 2016)

Maria Podraza urodziła się w Kołomyi; dzieciństwo spędziła w Żółkwi; w latach 
okupacji mieszkała we Lwowie, tam też uczestniczyła w tajnym nauczaniu i zdała 
egzamin dojrzałości. Po zakończeniu działań wojennych przeniosła się (w ramach 
akcji repatriacyjnej) do Krakowa. W roku 1949 poślubiła Jerzego Kwiatkowskiego.

Studia z zakresu filologii polskiej i historii sztuki odbyła w latach 1945–1951 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 1948 wykony-
wała prace zlecone dla Pracowni Bibliografii Instytutu Badań Literackich Polskiej 
Akademii Nauk; po ukończeniu studiów została w tej właśnie Pracowni zatrudnio-
na, by w roku 1953 objąć jej kierownictwo. W roku 1962 przeszła do Pracowni 
Historii Literatury Okresu Młodej Polski IBL PAN; w latach 1971–1974 była jej 
kierownikiem. W roku 1974 powróciła na krakowską polonistykę; wykłady oraz se-
minaria w Instytucie Filologii Polskiej UJ prowadziła aż do roku 2003; w la- 
tach 1981–1996 kierowała Katedrą Historii Literatury XIX Wieku.

Jak wynika z tych uwag, zawodowa biografia Marii Podrazy-Kwiatkowskiej 
związana była z dwiema instytucjami, z dwoma środowiskami naukowymi. Uni-
wersytet Jagielloński, pierwsza z tych instytucji, dał jej w trakcie studiów wstępną 
formację intelektualną, po latach zaś – stworzył warunki do długotrwałej, wybitnej 
działalności profesorskiej. Z kolei Instytut Badań Literackich pozwolił jej najpierw 
przetrwać trudne lata pięćdziesiąte, a potem osiągnąć naukową samodzielność 
(kolokwium habilitacyjne odbyło się w roku 1970) i przygotować do druku książkę 
profesorską. Wskazane instytucje były bardzo ważne dla Podrazy-Kwiatkowskiej, 
ona sama stała się z czasem ważna dla tych instytucji, zostawiła w nich mocne 
ślady swej obecności i oddziaływania. Znamienne dla szczególnego instytucjo- 
nalnego usytuowania Podrazy-Kwiatkowskiej jest choćby to, iż doktorat napisany 
w IBL PAN obroniła na Uniwersytecie.

Wysoko ocenioną rozprawę magisterską o poezji Staffa na tle liryki Młodej Pol-
ski napisała Podraza-Kwiatkowska pod kierunkiem Stanisława Pigonia; promotorem 
jej świetnego doktoratu o Wacławie Roliczu-Liederze był Kazimierz Wyka; naturalne 
byłoby pytanie o zakres ich oddziaływania na literaturoznawcze poglądy uczennicy.

Wpływ Pigonia może się dzisiejszemu czytelnikowi Podrazy-Kwiatkowskiej wy-
dać słabo widoczny, a nawet – wątpliwy. A jednak: nie wykluczałbym myśli, iż to 
właśnie wielki badacz Mickiewicza zaszczepił jej szacunek dla klasycznych badań 
filologicznych i przeświadczenie o istotności przedsięwzięć tekstologiczno-edytor-
skich. (Autorka Symbolizmu i symboliki w poezji Młodej Polski lubiła powtarzać 
w prywatnych rozmowach, iż najtrwalszym osiągnięciem historyka literatury są 
dobrze przygotowane edycje tekstów – słyszałem to zdanie wielokrotnie.)
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Co do Wyki: bardzo prawdopodobne jest przypuszczenie, iż to on właśnie wpły-
nął na wybór głównego kierunku badań Podrazy-Kwiatkowskiej i zwrócił jej (i nie 
tylko jej) uwagę na francuskie prace o obrazie i wyobraźni poetyckiej.

Dodać jeszcze trzeba, iż pierwszym czytelnikiem tekstów krakowskiej uczonej 
i jej najważniejszym rozmówcą w dyskusjach o sprawach literatury był jej mąż, 
Jerzy Kwiatkowski. Ślady tych rozmów widoczne są i w jej, i w jego dziełach.

Maria Podraza zadebiutowała w roku 1947 w krakowskim miesięczniku „Wieś 
i Państwo” omówieniem nowego wydania Ludzi stamtąd Dąbrowskiej. Wybór miej-
sca debiutu można interpretować rodzinnie (z „Wsią i Państwem” był związany 
starszy brat debiutantki, Antoni Podraza) i politycznie (było to pismo mikołajczy-
kowskiego PSL, pojawienie się na jego łamach mogło być odczytywane jako dekla-
racja ideowa). Mniej ważny jest przedmiot artykułu: prawdopodobnie młoda autor-
ka napisała go na konkretne, jednorazowe zamówienie.

Zapoczątkowaną w 1947 roku aktywność pisarską kontynuowała Podraza-
-Kwiatkowska do ostatnich lat życia. Teksty istotne dla jej dorobku naukowego 
zaczęła publikować około roku 1960, w trakcie pracy nad rozprawą doktorską. 
Przyjmując taki punkt widzenia można byłoby powiedzieć, iż jej właściwym debiu-
tem była edycja Wyboru poezji Franciszka Nowickiego (1960) albo napisana razem 
z Jerzym Kwiatkowskim i wydrukowana w Księdze pamiątkowej ku czci Stanisława 
Pigonia (1961) odkrywcza rozprawa Magnuszewski – Berent – Kaden. Próba analizy 
nurtu stylistycznego, wyprzedzająca podejmowane później próby badania polskiej 
odmiany ekspresjonizmu.

Obcy jej był pośpiech; starannie gromadziła materiały do ważnych wypowiedzi; 
cierpliwie cyzelowała historycznoliteracką narrację. Zapewne dlatego jej dorobek 
nie jest zbyt obszerny. Jego część zasadniczą współtworzy siedem książek autorskich 
(które, dodajmy, wchłonęły większość publikowanych po 1960 roku rozpraw, stu-
diów i esejów); wymienię ich tytuły w porządku chronologicznym: Wacław Rolicz 
Lieder (1966), Młodopolskie harmonie i dysonanse (1969), Symbolizm i symbolika 
w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka (1975), Somnambulicy – dekadenci – hero-
si. Studia i eseje o literaturze Młodej Polski (1985), Literatura Młodej Polski (1992), 
Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce (2001), Labirynty – kładki 
– drogowskazy. Szkice o literaturze od Wyspiańskiego do Gombrowicza (2011). 
Dopełniają wspomniany dorobek: dwie antologie (Programy i dyskusje literackie 
okresu Młodej Polski, 1973, wyd. rozszerzone: 1977; Jahrhundertwende. Die Lite-
ratur des Jungen Polen, 1979), trzy książki redagowane (Młodopolski świat wyobraź-
ni, 1977; Studia o Tadeuszu Micińskim, 1979; Stulecie Młodej Polski, 1995) oraz 
edycje poezji Franciszka Nowickiego (1960), Wacława Rolicza-Liedera (1962, 2003), 
Stanisława Korab Brzozowskiego (1978) i Marii Komornickiej (1996). I jeszcze – 
seria wydawnicza „Biblioteka Poezji Młodej Polski” (początkowo współredagowana 
z Jerzym Kwiatkowskim).

Niezbyt rozległy dorobek Marii Podrazy-Kwiatkowskiej jest zarazem dorobkiem 
o najwyższej jakości naukowej; pozwala on umieścić uczoną pośród najwybitniej-
szych, najbardziej twórczych historyków literatury ostatniego półwiecza.

Głównym przedmiotem badań przez ponad pół wieku prowadzonych przez 
Podrazę-Kwiatkowską była literatura okresu Młodej Polski, oglądana od różnych 
stron i w różnych perspektywach. Głównym celem uczonej było przeczytanie wspo-
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mnianej literatury od nowa, zarysowanie odnowionego i pogłębionego obrazu tam-
tej epoki. Ten cel został w znacznej mierze osiągnięty.

Nie sposób zwięźle (i zarazem: wiernie) przedstawić takiego obrazu Młodej Pol-
ski, jaki wyłania się z siedmiu książek Marii Podrazy-Kwiatkowskiej, możliwe jednak 
wydaje się wskazanie proponowanych przez nią kierunków ponownego (reinterpre-
tującego) czytania młodopolskiej literatury. 

Kierunek pierwszy – to czytanie nastawione na to wszystko, co w tej literaturze 
było przeczuciem albo zapowiedzią kultury XX-wiecznej. Kierunek drugi stanowi 
procesualne ujmowanie Młodej Polski, widzenie jej jako przejścia od postaw deka-
denckich do postaw heroiczno-odrodzeńczych. Kierunek trzeci – to lektura kładą-
ca nacisk na zwrot w stronę innych literatur, na dialog z nimi. Kierunek czwarty 
wiąże się z poszukiwaniem i uwyraźnianiem – występującej w estetyce i praktyce 
literackiej tej epoki – idei powinowactwa sztuk. Kierunek piąty – to propozycja 
widzenia młodopolskiej literatury (zwłaszcza poezji) poprzez teorię i praktykę sym-
bolizmu. Kierunkiem szóstym jest dowartościowanie kobiecej strony Młodej Polski, 
wskazanie odrębności ówczesnego pisarstwa kobiet. Kierunkiem siódmym – próba 
przebudowy młodopolskiego kanonu…

Oczywiście: wymienione tu kierunki lektury są ze sobą w znacznym stopniu po- 
wiązane; oczywiste jest i to, że nie wszystkie są w poszczególnych książkach Pod-
razy-Kwiatkowskiej słyszalne w tym samym stopniu.

Najbardziej oryginalnym, najdonioślejszym poznawczo osiągnięciem Podrazy-
-Kwiatkowskiej była i jest propozycja lektury młodopolskiej krytyki i poezji pod 
kątem występowania w nich elementów symbolistycznej estetyki i poetyki. Pomysł 
ten pojawił się w formie zalążkowej w książce o Roliczu-Liederze, w Młodopolskich 
harmoniach i dysonansach (ściślej: w rozprawie Zagadnienie polskiego symbolizmu 
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oraz w rozważaniach o estetyce Antoniego Langego i Zenona Przesmyckiego) prze-
kształcił się w rozwiniętą i dobrze udokumentowaną hipotezę badawczą, by przybrać 
pełny kształt we wspominanej już monografii Symbolizm i symbolika w poezji Mło-
dej Polski. Dopowiedzmy: symbolizm nie jest dla krakowskiej badaczki wąsko 
pojmowanym prądem literackim, mającym wyraźnie sformułowany program i krąg 
jego realizatorów; symbolizm jest dla niej czymś więcej (i czymś mniej, być może); 
jest dynamicznie rozwijającą się estetyką – poza teorią symbolu zajmującą się 
również koncepcjami syntezy sztuk, autonomii poezji oraz kwestią sugestii – połą-
czoną z wiązką praktyk poetyckich (także podlegających zmianom). To właśnie tak 
rozumiany symbolizm pozwala na nowo przyjrzeć się młodopolskiej poezji i prze-
myśleć sprawę jej najważniejszych osiągnięć.

Doniosłość Symbolizmu i symboliki, sugestywność zaproponowanego przez tę 
monografię kierunku czytania Młodej Polski, w niczym nie umniejsza rangi pozo-
stałych, wspominanych tu, propozycji Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Przed napisa-
niem swej najważniejszej książki uczona budowała podstawy własnego widzenia 
badanej epoki, po jej napisaniu – rozbudowywała i pogłębiała to widzenie. Najistot-
niejsze ze swych pomysłów odnotowywała w przenikliwych i błyskotliwych rozpra-
wach, naświetlających przedmiot rozważań w sposób, który wielu czytelnikom 
wydawał się i wydaje niepodważalny. Myślisz o wewnętrznych przemianach Młodej 
Polski? Zajrzyj do rozprawy Pustka – otchłań – pełnia. Ze studiów nad młodopolską 
symboliką inercji i odrodzenia. Niepokoi cię modernistyczna antropologia? Przeczy-
taj Sytuację uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich symboli-
-kluczy. Piszesz o artyście z przełomu wieków? Powinieneś znać esej Bóg, ofiara, 
clown czy psychopata?...

Dla tych, którzy zaczynali poznawać młodopolską literaturę w latach siedem-
dziesiątych, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych XX wieku, książki i rozprawy 
Marii Podrazy-Kwiatkowskiej były istotnym, często najistotniejszym, punktem 
odniesienia. Jeszcze ważniejsza była możliwość spotkania uczonej na kolejnej 
konferencji, krótkiej rozmowy. Książki pozostały, takich rozmów już nie będzie.

Marian Stala
Uniwersytet Jagielloński, Kraków – 
Jagiellonian University, Cracow 

A b s t r a c t

OBITUARY: MARIA PODRAZA-KWIATKOWSKA

The text is a remembrance of the figure and academic achievement of Maria Podraza-Kwiatkowska, 
a lately deceased distinguished scholar, unmatched Young Poland literature and culture researcher, 
and an outstanding Young Poland poetry editor. 
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